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F y l g t  ú r  h l a ð i

Kæri stuðningsaðili

Þakka þér fyrir að gefa barni tækifæri 
til menntunar. Með mánaðarlegu 
framlagi þínu gefur þú einstaklingi 
tækifæri til að breyta aðstæðum 
sínum, oft allrar fjölskyldunnar. Það 
eru forréttindi að sjá barn uppfylla 
drauma sína, drauma sem voru utan 
seilingar vegna þeirra aðstæðna sem 
það var fætt í. 

Barn sem er munaðarlaust, býr á 
götunni, barn ólæsra foreldra, þetta 
barn dreymir um betra líf. Hve verðugt 
er að rétta út hjálparhönd og styðja 
barnið til að uppfylla þessa drauma 
sína. Við hér á Íslandi erum flest 
aflögufær um það litla sem þarf, en 
áttum okkur ekki alltaf á hve lítið 
framlag getur breytt allri framtíð 
einstaklings sem býr við bágari kjör en 
við þekkjum.

Ég vil fræða þig, vísa þér veginn sem 
þú átt að ganga, ég vil gefa þér ráð, 
vaka yfir þér.

ABC barnahjálp vinnur að því að gefa 
börnum tækifæri til náms sem við 
bágust kjörin búa. Við fylgjum þeim í 
gegnum barna- og gagnfræðaskóla. 
Með tryggum stuðningsaðilum halda 
þau áfram í gegnum háskóla eða 
verkmenntaskóla. Eftir að hafa starfað 
í 28 ár höfum við séð ómældan fjölda 
„barna“ koma í skólann sinn og viljað 
endurgjalda það sem þeim var gefið. 
Það gera þau á ýmsan hátt. M.a. 
kemur fjöldi fyrrum nemenda 
reglulega til að styðja og hvetja 
núverandi nemendur. Góð 
fyrirmynd er dýrmæt.

Margar hendur vinna létt verk, 
með stuðningi hundruða 
fyrirtækja og stofnana höfum við 
tækifæri til að deila fréttum að 
starfi okkar með tímariti sem 
þessu. Fyrir það erum við þakklát. 
Saman getum við gert svo margt. 

Bandarískur prestur, Andy Stanley 
sagði: „Gerðu fyrir einn það sem 
þú vildir geta gert fyrir marga“. 
Við viljum öll hjálpa, en 
stundum er þörfin yfirþyrm-

andi. En þegar margir hjálpa einum, 
þá tekst það, það sjáum við alla daga 
hjá ABC barnahjálp.

Guð blessi þig fyrir framlag þitt.

Fríður Birna Stefánsdóttir,
framkvæmdastjóri ABC barnahjálpar
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Á heimasíðu ABC barnahjálpar, abc.is, 
finnur þú barn sem þarf á hjálp þinni að halda.

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa 
vítahring fátæktar. Starf ABC barnahjálpar snýst 
um að gefa fátækum börnum tækifæri til 
menntunar og hjálpa götubörnum til nýs lífs 
með því að veita þeim heimili og menntun. 

Styðjum börn 
til lífs og náms
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ABC barnahjálp var stofnað í júní árið 
1988. Alls voru stofnendur samtakanna 
átta talsins. Hugsjón, boðun og vilji til 
að rétta fram hjálparhönd komu 
saman hjá ólíkum einstaklingum og 
úr urðu grasrótarsamtök sem teygja 

anga sína víða og tugþúsundir 
þurfandi einstaklinga hafa notið góðs 
af.

Enginn af stofnendunum vinnur 
fyrir samtökin í dag og bein aðild að 
þeim var mismikil frá upphafi og í 

sumum tilfellum mjög stutt. Hug-
sjónin lifir þó enn góðu lífi og þökk sé 
þeim fór hún af stað. Þeir rifjuðu upp 
28 ár aftur í tímann hvernig þeir komu 
að stofnun ABC barnahjálpar.

Vilji til að rétta 
fram hjálparhönd 
Rætt við átta stofnendur ABC

V i l j i  t i l  a ð  r é t t a  f r a m  h j á l p a r h ö n d
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Bækur á 
nýju ritmáli
Árið 1989 voru prentaðar lestrar-
kennslubækur og haldin lestrar-
kennslunámskeið á tveimur 
indíánamálum í Mexíkó. 
Námskeiðin voru haldin fyrir 
Popoloco-Atzingo og Jalapa Maza-

tec indíána í samstarfi við Wycliffe biblíuþýðendur. 
Atzingo var þá 4.000 manna þorp og fólkið þar talaði 
sitt eigið tungumál. Áralöng vinna hafði farið í að 
búa til ritmál og þýða bækur fyrir þorpsbúa. ABC 
hjálparstarf kostaði útgáfu og prentun 2.000 lestrar-
kennslubóka á máli innfæddra og 500 bóka fyrir 
Mazatec indíána.  

Nafna- og 
útlitsbreyting 
Fram til ársins 2004 var nafnið á samtök-
unum ABC hjálparstarf. Gamla merkið 
innihélt Ísland í bakgrunni en þar sem 
stuðningsaðilar frá fleiri löndum tóku þátt í 

starfinu var landið tekið út úr merkinu. Einnig var tekið með 
í reikninginn að fólk í fjarlægari löndum tengdi merkið ekki 
við Ísland þar sem það þekkti ekki lögun landsins. 

Bókstafirnir ABC eru táknrænir fyrir menntun en urðu 
með lágstöfum til að nálgast börnin. Nafnið þótti árétta 
betur eðli starfsins. Nýja merkið var hannað sem útgáfa af 
trú, von og kærleika og þar voru kross og hjarta og oddarnir 
tveir táknuðu akkeri vonarinnar. Þórhallur Kristjánsson 
hannaði merkið. 

■ Umslag plötunnar „Hjálparhönd“.

■   Fréttabréf ABC 
barnahjálpar; 
8. tölublað 
10 árgangur. 
Þar var greint 
frá fyrstu 10 
árum starfs-
ins í máli og 
myndum. 

■   Kynningar-
bæklingur 
fyrir ABC 
hjálparstarf. 
Þar stóð m.a.: 
„Starfsvett-
vangur okkar 
í dag er í 
Mexíkó og á 
Filippseyjum 
en vonandi 
er þetta bara 
byrjunin.“ 
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Guðrún Margrét Pálsdóttir eða Gunna Magga eins og hún er 
oftast kölluð, starfaði í 27 ár fyrir ABC barnahjálp en lét af 
störfum í ágúst árið 2015. Þá hóf hún framhaldsnám í 
þróunarfræði við Háskóla Íslands. 

Það var árið 1985 sem Gunna Magga ákvað að fara 
umhverfis hnöttinn. Hún hafði gaman af því að ferðast og 
því lengra sem hún fór og því lengur sem ferðin varði því 
betra. „Ég var ekki með neina sérstaka áætlun. Ég keypti mér 
flugmiða í kringum hnöttinn með stoppum á einhverjum 
stöðum og ferðaðist svo bara út frá þeim stoppum,“ segir 
hún. Í ferð sinni varð hún vör við mikla fátækt og eymd sem 
hafði djúpstæð áhrif á hana. „Það sem stakk mig mest í 
ferðinni var að sjá hve mikið var um ólæsi. Svo var það erfitt 
að sjá börn sem bjuggu á götunni,“ segir Gunna Magga. 

Þegar heim var komið kom ekkert annað til greina en að 
halda út aftur þegar nógur peningur hafði safnast. „Ég 
ætlaði að vera í El Salvador eða Nicaragua að kenna fólki að 
lesa og skrifa. Það voru mótmæli í fjölskyldunni sem ég 
ákvað að hlusta ekkert á. Ég var svo viss um að ég ætti að 
fara út aftur,“ segir hún. En viku eftir heimkomuna kynntist 
Gunna Magga verðandi eiginmanni sínum, Hannesi Lentz, 
og ekkert varð af því að hún færi aftur út. Hún segir okkur 
frá því hvers vegna hún gerðist einn af stofnendurm ABC 
barnahjálpar:

„Maður að nafni Georg Ólafur Tryggvason hringdi í mig 
og bar undir mig þá hugmynd að stofna til hjálparstarfs,“ 
segir hún. Georg Ólafur og Halldór Pálsson, bróðir Gunnu 
Möggu, höfðu áhuga á að gefa út tónlist eftir Hjalta Gunn-
laugsson og kringumstæður leiddu til þess að þeir vildu 
stofna eigið hjálparstarf. Georg, Halldór, Gunna Magga og 
Hannes fóru í kjölfarið að móta hugmyndir sínar frekar og 
fleiri aðilar voru kallaðir til við að stofna þessi nýju samtök. 

„Ég kem inn með þessa hugsjón að vilja kenna fólki að 
lesa og skrifa. Við komum okkur í samband við Wycliffe 
Bible Translators og fyrstu verkefnin okkar voru að fjár-
magna lestrarkennslu fyrir fólk sem þeir voru að vinna hjá. 
Það var í Mexíkó og á Fílabeinsströndinni,“ segir Gunna 
Magga. 

Varstu ánægð með þróun mála? Það að hafa orðið eftir 

heima og stofnað hjálparstarf frekar en halda aftur út í heim?
„Fyrst skildi ég ekkert af hverju ég ætti að vera heima. Ég 

vissi bara að ég átti að gera það og fékk mjög skýr svör um 
það frá Guði. Það var ekki fyrr en ári seinna að ABC kom til. 
Ég var mjög sátt þegar ABC var stofnað og þegar sú hugmynd 
kom upp þá sá ég tilganginn fyrir því að ég átti að vera 
heima,“ segir hún. 

Urðu ABC stærri hjálparsamtök en þú hélst í upphafi?
„Snemma í þessu ferli var ég komin með mjög stóra 

hugsjón og hef í rauninni enn stærri hugsjón en ég er búin 
að sjá. Það bara kemur í ljós hvað verður úr því,“ segir Gunna 
Magga að lokum. 

Þetta var algjört 
frumkvöðlastarf
Hannes Lentz er í dag tryggingarráðgjafi og hann var 
spurður hvernig það hafi komið til að hann gerðist einn af 
stofnendum samtakanna:

„Þegar ég kynntist Gunnu Möggu hafði hún þessa hugsjón 
að hjálpa fólki sem hún varð vitni að í sinni hnattreisu í 
Mið- og Suður Ameríku. Hún sá hvernig kjör þeirra voru og 
vildi gera eitthvað í því. Þegar við kynnumst var það ríkt í 
henni að vilja fara aftur út en þegar við ruglum saman 
reitum var sá möguleiki úr stöðunni. Þessi hugmynd kom 
inn að stofna hjálparsamtök og eftir það varð ekki aftur 
snúið. Við hóuðum saman fólki sem við töldum búa yfir 
svipaðri ástríðu og byrjuðum á algerum núllpunkti. En við 
vorum með þessa hugsjón að hjálpa. Upphaflega stóð það til 
að hjálpa fólki, ekki bara börnum, að lesa og skrifa. Við 
fórum í samstarf við Wycliffe sem eru alþjóðleg hjálparsam-
tök sem stuðla að því að minnka ólæsi í heiminum“. 

„Þetta var algjört frumkvöðlastarf. Við höfðum ekki 
húsnæði og þá rétt á undan kom það upp að það var 
húsnæði sem einhverjir bræður höfðu augastað á sem var á 
uppboði og mér var boðin þátttaka í því. Ég sló til en á 
endanum bökkuðu hinir út og ég stóð einn uppi með 
húsnæðið sem var í Sóltúni. Það reyndist vera mikil blessun 
fyrir starfið því þaðan gátum við hafið starfsemina. Það var 
mjög ánægjulegt að geta hjálpað til með þessum hætti. 
Þannig byrjaði það; í einni skrifstofu og maður sá ekki fyrir 
sér hvert framhaldið yrði eða að þetta myndi vinda svona 
mikið upp á sig. Það gerðist tiltölulega hratt,“ segir hann. 

Þurfti Gunna Magga mikið að sannfæra þig?
„Það þurfti ekkert að sannfæra mig. Ég deildi þessari 

hugsjón með henni og við vorum mjög einhuga strax í 
byrjun. Síðan kom í ljós hversu erfitt þetta var. ABC var 
óþekkt og við vorum eins og eyland því það var ekkert 
bakland. Við urðum að fara út í þjóðfélagið og finna stuðn-
ingsaðila og allt starf var unnið í sjálfboðavinnu. Þetta var 
mikið álag og á endanum vorum við komin í veruleg 
vandræði. Þá fórum við að ráða fólk í störf en þá voru liðin 
10 ár og engin yfirbygging, engin húsaleiga greidd og engin 
laun. Það verður að vera einhver yfirbygging þegar starfið 
vex svona ört.“ 

■   Hjónin Guðrún Margrét Pálsdóttir og Hannes Lentz.

Ég fékk skýr svör frá Guði

V i l j i  t i l  a ð  r é t t a  f r a m  h j á l p a r h ö n d
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Hrísey
Hrísiðn ehf.

Húsavík
Heimabakarí - Eðalbrauð ehf.
Saltvík ehf.
Skóbúð Húsavíkur ehf.
Víkurraf ehf.

Hvammstangi
Selasetur Íslands ehf.

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Heilsustofnun NLFÍ
Vilhjálmur Roe ehf.

Hvolsvöllur
Eldstó ehf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Nínukot ehf.

Höfn í Hornafirði
Eystrahorn Hornafirði
Skinney-Þinganes hf.

Ísafjörður
DAKIS ehf.
G.I. Halldórsson ehf.
Ævintýradalurinn ehf.

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug ehf.

Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf.

Kópavogur
Átak ehf.
GM-Múr ehf.
Guðmundur

Íslenskt sjávarfang ehf.
Markó partners ehf.
Sérmerkt ehf.
ALARK arkitektar ehf.
Allianz Ísland hf. söluumboð
Arnarljós slf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Bílaverkstæði Kjartans &Þorgeirs sf.
Hellur og garðar ehf.
Idex ehf.
Kópavogsbær
Ljósvakinn ehf.
Magna verslanir ehf.
Mótx ehf.
Múrdeildin ehf.
Mössun.is
Pottagaldrar ehf.
Promens Reykjavík ehf.
Rafholt ehf.
Rafmiðlun hf.
S. Helgason ehf.
Slökkvitækjaþjónustan - Prófun ehf.
Steinsmiðja Akureyrar
Varmalagnir ehf.
Vatnslausnir ehf.
Vatnsvirkinn ehf.
Verkhönnun ehf.
Vetrarsól ehf.

Laugavatn
Ásvélar ehf.

Mosfellsbær 
ÁG málun ehf. sími 6982508
Dynkur ehf.
Höfðakaffi ehf.
Ístak hf (Iceland construction ltd)
Nonni litli ehf.
Reykjabúið ehf.
Sæfgreifinn

Mývatn
Jarðböðin ehf.
Vogar, ferðaþjónusta ehf.

Neskaupsstaður
Rafgeisli Tómasar Zoega
Síldarvinnslan hf.

Ólafsfjörður
Betri Vörur ehf. Ólafsfirði

Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf.

Patreksfjörður
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Reyðarfjörður
Tærgesen ehf.

Reykjanesbær
Bílaverkstæðið Laghentir ehf.  

– Bílaverkstæði
Dacoda
Nesraf ehf.
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Sparri ehf.
Stapaprent ehf.
Trönó ehf.
Útfaraþjónusta Suðurnesja ehf.
Verkalýðs/sjómannafél Keflav
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurás ehf.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf.

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka



■   Georg Ólafur Tryggvason.
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Ertu stoltur af að hafa verið einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Já, mér finnst hafa tekist gríðarlega vel til. Þegar við 
byrjuðum höfðum við engar sérstakar væntingar aðrar en 
þær að þetta yrði svona starf á alþjóðlegum grunni. Þetta 
varð miklu meira en nokkurn óraði fyrir og það, að á 
tiltölulega skömmum tíma væru þúsundir barna algjörlega 
undir okkur komin, er meira en okkur grunaði. Þetta er 
alveg frábært starf og hefði aldrei verið hægt að vinna nema 
með mjög óeigingjörnu starfi margra. Þjóðin hefur komið að 
þessu með því að taka börn að sér og það er líka alveg 
sérstakt.“

Halldór Pálsson, bróðir Gunnu Möggu, var ekki bara einn af 
stofnendum ABC barnahjálpar heldur var hann á ýmsan 
hátt ábyrgur fyrir því að hjólin fóru að snúast fyrir alvöru. 

„Ég var tryggingarsölumaður á þessum tíma hjá Sam-
vinnutryggingum. Þar vinn ég á sömu skrifstofu og Hannes 
Lentz og hann hafði ég aldrei hitt áður. Hannes var gríðar-
lega öflugur sölumaður og ég var það líka. Við seldum meira 
en allir hinir. Þegar við töluðum saman var ég oft að segja 
honum frá Jesús. Hannes vildi lítið hlusta á það. Það var því 
óvænt þegar Hannes vildi allt í einu koma með á einn fund,“ 
segir Halldór. Samkoman sem Halldór og Hannes fóru á var 
á vegum Hjálpræðishersins í Neskirkju. Að samkomunni 
lokinni ræddu þeir félagar hin ýmsu mál er vörðuðu trú og 
þá varð Hannes samþykkur því að taka á móti Jesús. „Viku 
seinna hittir hann Gunnu Möggu í fyrsta skipti,“ segir 
Halldór. 

Hvernig kom það til að þú varst einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Ég og Georg Ólafur Tryggvason vildum koma Hjalta 
Gunnlaugssyni og Helgu Bolladóttur, konu Hjalta, á fram-
færi. Ég hugsaði með mér að vilja gera plötu með Hjalta og 
Helgu og selja fyrir eitthvað hjálparstarf.“ Halldór hafði þá 
unnið í sex ár fyrir Samhjálp og selt gífurlega margar 
hljómplötur til styrktar starfinu. 

„Það varð úr að ég fór í smá leiðangur og bauð þessa plötu 
til styrktar hjálparsamtökum. Ég fór á þrjá staði og fékk alls 
staðar höfnun. Þeir vildu hana ekki. Þá ákváðum við Georg 

að búa bara til hjálparstarf sjálfir. Við köllum Gunnu Möggu 
til okkar og við þrjú ákváðum að gera þetta. Þá fórum við að 
hugsa hverjir gætu verið stuðningsaðilar með okkur í þessu 
og tíndum til þessa vini okkar. Gunna Magga ætlaði út í 
hjálparstarf en það varð ekki af því eftir að hún hitti Hannes. 
Svo þegar þau eru gift tekur hún að sér að sinna starfinu að 
fullu. Ekkert af þessu hefði getað orðið neitt úr neinu nema 
af því að Gunna Magga gat sinnt þessu af fullum krafti,“ 
segir Halldór. Halldór var í stjórn ABC þar til hann fór til 
Suður-Afríku árið 1989 en þar var hann ásamt konu sinni í 
þrjú ár. 

Ertu stoltur af að hafa verið einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Já, ég er mjög stoltur af því. Þetta er einn af mínum 
toppum að hafa komið nálægt því í lífinu.“ Halldór er ennþá 
sölumaður og stendur að áhugaverðu verkefni sem er að 
selja kennsluefni í öðrum löndum er varða umhverfismál. 
„Við erum að fara að merkja hvali sem ná upplýsingum úr 
hafinu. Það á að vera börnum hvatning til góðra verka og að 
ganga vel um jörðina,“ segir Halldór að lokum.

Georg Ólafur Tryggvason er flugumferðarstjóri og hefur verið 
í því starfi í 39 ár. Hann starfar í dag í flugturninum á 
Akureyri.

Hvernig kom það til að þú varst einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Ég hafði ákveðna hugsjón fyrir annars vegar boðun og 
tónlist og hjálparstarfi og vildi koma þessu saman í einn 
pakka. Ég og Halldór Pálsson vorum sammála um að vilja 
koma Hjalta Gunnlaugssyni áfram í tónlistinni og sameina 
þá boðun og selt þetta sem tekjuöflun til þess að gera þá 
eitthvað annað. Halldór nefndi að systir hans, Gunna 
Magga, hefði ákveðna hugsjón fyrir hjálparstarfi og ég tók 
upp símann og bauð henni að koma að ræða málin frekar. 
Sem hún gerði,“ segir Georg. 

Hvernig var starfsemin í upphafi?
„Starfið fór af stað og við styrktum gerð ritmáls indíána-

■   Halldór Pálsson.

Einn af toppum lífs míns

Afar stoltur af framtakinu

V i l j i  t i l  a ð  r é t t a  f r a m  h j á l p a r h ö n d
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Reykjavíkur Apótek býður upp á allar tegundir lyfja. 

Mikið og fjölbreytt úrval af heilsuvörum, bað- og ilmvörum, 

gjafavörum auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er sjálfstætt starfandi apótek sem leggur 

áherslu á persónulega þjónustu og hagstætt verð. 

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

Afgreiðslutími:   9-18:30 virka daga     10-16:00 laugardaga

í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Apótekið þitt

ættbálks í Mexíkó. Það voru ýmsir fleiri sem leituðu fjár-
hagsaðstoðar en þetta spurðist fljótt út og það voru einhver 
smáverkefni sem voru styrkt. En mjög fljótlega fórum við að 
styrkja börn til náms. Þetta vatt mjög fljótt upp á sig og alltaf 
bættust við fleiri og fleiri börn. Til að fjármagna starfið 
fengum við starfsmann í fulla vinnu við að selja plötur og 
penna. Í upphafi voru pennarnir og annað sem við höfðum 
að selja nóg til að standa undir rekstri starfsins.“

Ertu stoltur af að hafa verið einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Já mjög svo. Þegar maður hugsar til þess hvaða grettis-
taki ABC hefur lyft þá getur maður ekki annað en verið 
stoltur yfir því að hafa tekið þátt í þessu. Þessi gjörbylting í 
lífi barna að fá menntun, það breytir öllu og veitir mögu-
leika. Að kunna að reikna, skrifa og lesa opnar þvílíkar 
víddir fyrir einstaklinginn. ABC hefur gefið öllum þessum 
þúsundum barna möguleika í lífinu, fætt þau og klætt, eflt 
sjálfsvirðingu og ímynd. Ég get ekki annað en fyllst stolti yfir 
því að hafa tekið þátt í þessu þó mér finnist minn hlutur 
ekki vera stór.“ 

„Ég var tónlistarstjóri í Fríkirkjunni Veginum. Halldór 
Pálsson nefnir við mig hvort við getum ekki búið til tónlist 
saman og verið með hjálparstarf. Svo fer allt saman í gang 

þegar Gunna Magga kemur inn og heildarmynd fer að koma 
í ljós. Í fyrstu var þetta ekkert nema kostnaður í sjálfu sér og 
frekar áhættusamt að gera plötu til styrktar einhverju starfi. 
Þetta kostar allt saman mikinn pening,“ segir Hjalti. 

Í kringum 250 tímar fóru í að vinna að plötunni „Hjálpar-
hönd“ og oft var unnið myrkranna á milli við að hljóðblanda 
hana. „En ég man bara að ég er beðinn um að gera plötu 
fyrir ABC og þá er komið heiti á plötuna áður en ég byrja. Ég 
á einhver 6 lög á þeirri plötu. Ég fékk hina og þessa tónlistar-
menn úr kristilega geiranum og allir gáfu vinnuframlag 
sitt,“ rifjar Hjalti upp. 

■   Hjalti Gunnlaugsson.

Afar merkilegt hjálparstarf

V i l j i  t i l  a ð  r é t t a  f r a m  h j á l p a r h ö n d
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Samtökin hafa staðið sig 
mjög vel

Hvernig var starfsemin í upphafi?
„Ég man að þegar stofnfundur er haldinn er komin 

hugsjón hjá Gunnu Möggu um það að hjálpa til í hrjáðum 
heimi. Hún hafði séð börn í fátækrahreysum um víða veröld 
og ABC hjálparstarf fer af stað í gegnum hennar hugsjón og 
hennar hjarta. Ég var tónlistarmaður og var alveg til í að 
gera plötu og styðja þetta hjálparstarf. Ég lít á mig sem 
áhorfanda og ég tók þátt í þessu tónlistarlega. Við héldum 
tónleika til styrktar starfinu og ég fékk fólk til að taka þátt 
þar. Við vorum m.a. með tónleika í Fíladelfíu og á Hótel 
Íslandi. Þetta voru allt söfnunartónleikar og ég hélt utan um 
þá. Þegar það dettur upp fyrir og farið meira út í fyrirkomu-
lagið eins og það er í dag þá skilja leiðir.“

Ertu stoltur af að hafa verið einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Já, ég er mjög stoltur af því. Mér finnst þetta eitt af 
merkari hjálparstörfum Íslands. Allur kostnaður var í svo 
miklu lágmarki en mikið fór út. Ég man að ég kom á fund 
og horfði á tölur og þótti mikið til koma. Ég hefði ekki viljað 
taka þátt í stofnun á neinu öðru en þessu því að hlutfallið af 
því sem hefur komið inn og farið út er bara ótrúlegt.“

Í dag er Hjalti hljómsveitarstjóri hjá Samhjálp. „Við 
spilum á fimmtudögum og  stundum hleyp ég í skarðið í 
Fíladelfíukirkjunni ef þarf,“ segir Hjalti að lokum.

Ekkert annað en 
hugsjónin í byrjun
Einn stofnenda ABC barnahjálpar er Ólafur Gränz, nú 
formaður Hollvinasamtaka Heilsustofnunar í Hveragerði og 
hann var spurður hvernig það hafi komið til að hann gerðist 
einn stofnenda ABC barnahjálpar:

„Ég hafði þekkt Gunnu Möggu frá því hún var ung stúlka 
og svo þekkti ég Halldór bróður hennar og einnig foreldra 
þeirra. Það vakti athygli mína að þær voru nokkrar stúlkur 
sem ætluðu saman að fara umhverfis hnöttinn. Smám 
saman helltust hver af annarri úr lestinni nema Gunna 
Magga. Hún hélt sínu striki og lauk við áform sín um 
hnattferðina. Í þeirri ferð vaknaði þessi áhugi hennar á að 
hjálpa börnum að læra að lesa. Halldór hafði samband við 
mig og ég ákvað að taka þátt í þessu. Náttúrulega engir 
peningar til og ekki neitt annað en hugsjónin,“ segir Ólafur. 

Ólafur hefur verið sjálfstæður atvinnurekandi alla sína tíð 
og hafði því góð tengsl víða. Þó svo að verkefni hafi ekki verið 
af skornum skammti féllst hann á að vera einn af stofn-
endum og bendir á að þeir hafi verið áhugaverður og góður 
hópur. „Þau töldu mig heppilegan í forystuna. Stofnendurnir 
komu sitt úr hverri áttinni. Tónlistarfólk og áhugafólk og 
þetta var mjög áhugavert frá upphafi. Hópurinn var vel 
samstilltur og einstaklega vandað og skemmtilegt fólk. Það 
eina sem var ekki áhugavert var algert auraleysi en ég vissi 
að bæði Gunna Magga og Halldór voru betri en engin þegar 
kom að því að taka á því vandamáli. Gunna Magga, sér í lagi, 
sannaði að hún er manneskja sem vex ekkert í augum. Hún 
gekk reglulega fram af manni,“ segir Ólafur og hlær við. 

„Þegar við vorum að herða okkur upp í að bæta við 10 börnum 
þá hafði hún hugmyndir um 150 og það gekk eftir.“  

Ertu stoltur af að hafa verið einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Já, mjög stoltur og þakklátur. Það er með ólíkindum 
þegar maður lítur til baka að vera búinn að taka þátt í því að 
bjarga tugum þúsunda mannslífa. Það er magnað að frétta af 
börnum sem hafa brotist til mennta og orðið mætir þegnar 
eftir að hafa nánast verið „hirt upp af öskuhaugum“. Það tók 
við hjá þeim líf í stað örvæntingar og vonleysis. Ég á nú 7 
börn og fósturson sjálfur og einnig á konan mín 3 börn 
þannig að þegar maður á fullt af börnum og barnabörnum þá 
hugsar maður oft til þess hvað það er mikil gæfa fyrir þessi 
blessuðu börn að lenda inn í svona samtökum. Það er bara 
spurning upp á líf og dauða og ég er þakklátur Guði fyrir að 
hafa fengið að taka þátt í þessu. Mér finnst Gunna Magga 
eiga heiður skilinn og mér þykir það mikill heiður að hafa 
tekið þátt í að moka fyrstu skóflustungurnar,“ segir Ólafur. 

Í dag er Ólafur formaður fyrir Hollvinasamtök Heilsu-
stofnunar í Hveragerði og segist hafa allt of mikið fyrir 
stafni. „Ég er gamall maður en hef nóg að gera. Ég á yfir 50 
barna- og barnabarnabörn og svo hef ég lag á að koma mér í 
alls konar félagsstörf, stjórnir og vesen,“ segir Ólafur og hlær 
við. 

Gunnar Halldórsson er einn frumkvöðlanna að ABC barna-
hjálp og við tókum hann tali. Hann er í dag kominn á 
eftirlaun og líður mjög vel í því sem hann er að gera. „Ég var 
dálítið hræddur við að hætta að vinna en í ljós kom að ég hef 
nóg fyrir stafni,“ segir hann um leið og hann segir okkur frá 
byrjuninni að ABC barnahjálp.

„Þannig var að ég hafði verið í barnastarfi í Fríkirkjunni 
Veginum og hafði reynslu af því að vinna með börnum. Þess 
vegna held ég að ég hafi verið fenginn í þetta. Ég hafði 
ýmsar hugmyndir og þær voru ræddar á stofnfundum en 
Gunna Magga var mjög vel undirbúin og hafði góða hug-
mynd um hvernig hjálparstarfið ætti að vera. Hún veitti því 

■   Ólafur Gränz.

V i l j i  t i l  a ð  r é t t a  f r a m  h j á l p a r h ö n d
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
115 Security ehf.
Aðalhreinsir-Drífa ehf.
Alþjóðasetur
Athygli ehf.
Augland ehf.
Austur 3 ehf.
Árni Reynisson ehf.
Árvakur hf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Bananar ehf.
Barnalæknaþjónustan ehf.
Batik ehf.
Best fyrir bílinn
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Bílalíf ehf.
Bílanes ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Björn Árdal, læknir ehf.
Bosch búðinn
Brammer Ísland ehf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Devitos Pizza ehf.
Diner ehf/Rikkii chan
Djús ehf.
Dokkan, þekkingar og tengslanet.
E.Ingason ehf.
Eðalbílar ehf.
EE sjálfskiptingar og ráðgjöf ehf.
Efnamóttakan hf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignaumsjón hf.
ENNEMM ehf.
Ernst & Young ehf.
Eyrir Invest hf.
farfuglar sef
Fasteignasalan Miklaborg ehf.
FASTUS ehf.
Faxaflóahafnir sf.

Fjarvirkni slf.
Fossar,tryggingar og ráðgjöf ehf.
Framsýnt fólk ehf.
Fröken Júlía ehf.
Fuglar ehf.
Fylkir ehf.
G. M. Verk ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
Garðs Apótek ehf.
Gámaþjónustan hf.
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Geiri ehf.
Geitafell ehf.
Gjögur hf.
Glæsibær ehf.
Gull- og silfursmiðjan ehf.
Gunnar Eggertsson hf.
Hafsteinn Þór Hilmarsson
Hármiðstöðin, hárgreiðslustofa
Hársnyrtistofa
Háskólinn í Reykjavík ehf.
Hekla hf.
Henson Sports Europe á Íslandi ehf.
Herrafataverslun Birgis ehf.
Hollt og gott ehf.
Hótel Capin ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Húsasmiðjan ehf.
Hvíta húsið ehf.
Höfði eignarhaldsfélag ehf.
Iceland 101 ehf.
Iceland Encounter ehf.
Icelease ehf.
Innnes ehf.
Ísfrost ehf.
Íshúsið ehf.
Íslenska gámafélagið ehf.
Ísold ehf.
JGG ehf.

Kemi ehf.
Kjaran ehf.
Kjöreign ehf.
Klettur - sala og þjónusta ehf.
Kolbakur ehf.
Kortaþjónustan hf.
Kraftlagnir ehf.
Kökugerðin ehf. / Ömmubakstur
Lagnalagerinn ehf.
Lagsmaður ehf.
Landar ehf.
Landssamband Lögreglumanna
Laura Ashley á Íslandi ehf.
LFA ehf.
Lifandi Vísindi
Loftlínur ehf.
Lumex ehf.
Lyfjaver ehf.
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Löndun ehf.
Mannvit hf.
Markmið verktakar ehf.
MS Armann skipamiðlun ehf.
Mörk ehf., gróðrarstöð
Opin kerfi hf.
Orka ehf.
Orkuvirki ehf.
Ostabúrið ehf.
Ósal ehf.
Óskirnar þrjár ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pizza King ehf.
Pomp og prakt ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Raftíðni ehf.
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Reiknistofa bankanna hf.
Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf.
Reykjavík Foto ehf.
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eftirtekt að margar þjóðir og þjóðarbrot ,í löndum sem hún 
hafði heimsótt í Suður-Ameríku, höfðu ekkert ritmál. Þegar 
kenna á fólki að lesa verður að búa til ritmál fyrst og þýða 
svo Biblíuna á það tungumál. Wycliffe samtökin, sem ABC 
starfaði með í byrjun, voru mikið í þessu,“ segir Gunnar. 
Gunnar starfaði sem prentmyndasmiður og lagði ABC lið 
með því að vinna að prentmálum og braut hann um ABC 
fréttablaðið nokkrum sinnum. „Ef ég hafði tíma þá vann ég 
oft sem sjálfboðaliði og vann að hinu og þessu fyrir sam-
tökin. Ég hef alltaf verið stoltur af því að vera einn af 
stofnendum ABC og út á við finnst mér samtökin hafa staðið 
sig mjög vel.“

Guðfinna Björnsdóttir starfar sem sjúkraþjálfari í dag. Hún 
var spurð um tilurð þess að hún gerðist einn af stofnendum 
ABC barnahjálpar.

„Hann Hallór hringdi í mig og spurði mig hvort ég vildi 
vera með. Ég fór á fyrsta fundinn og var hann haldinn í 

kjallaraíbúð hjá Gunnu Möggu og Hannesi og ég var 
„munstruð“ sem ritari í stjórn um leið,“ segir Guðfinna. Hún 
bendir á að hugsunin með starfinu hafi verið tvíþætt þar 
sem verið var að styðja við tónlistarstarf og ágóðinn þar 
myndi renna í hjálparstarf. 

„Það var bara gefin út þessi eina plata og svo var ákveðið 
að fara út í að finna stuðningsforeldra og styrkja börn. Þetta 
byrjaði með aðeins öðruvísi takti en þetta varð síðar. Það var 
mikil mótun og mikið í gangi og mann óraði ekki fyrir því 
að þetta yrði svona stórt og mikið eins og þetta varð. Það var 
byrjað að vera með um 100 börn og manni fannst það 
ofboðslega mikið. Þegar við vorum rétt að ná því þá sagðist 
Gunna Magga vilja 150 börn og svo koll af kolli og þetta bara 
óx og óx,“ segir Guðfinna. 

Guðfinna hefur fylgst vel með starfinu frá stofnun og hún 
er með þrjú stuðningsbörn. 

Ertu stolt af því að hafa verið einn af stofnendum ABC 
barnahjálpar?

„Já ég er stolt af því. Það er bara lyginni líkast hvað þetta 
hefur vaxið og dafnað. Ég veit að það hefur ekki alltaf verið 
logn og blíða en ég er stolt yfir þessu öllu.“ 

■   Guðfinna Björnsdóttir.

Þetta hefur vaxið og dafnað

■   Gunnar Halldórsson.

V i l j i  t i l  a ð  r é t t a  f r a m  h j á l p a r h ö n d
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
Rikki Chan ehf.
Rolf Johansen & Co ehf.
Rosso ehf.
Rými ehf.
S.G. þjónustan ehf.
S.I.H. pípulagnir ehf.
SagaMedica - Heilsujurtir ehf.
Samaria ehf.
Sena ehf.
Símstöðin ehf.
Skipakostur sls
Sláturfélag Suðurlands svf.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs
Stansverk ehf.
Stúdíó Sýrland ehf.
Suzuki-bílar hf.
Tannlæknastofa Sólveigar Þ ehf.
Tarzan ehf.
TBLSHOP Ísland ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tomco ehf.
Tort ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Tölvumiðstöðin ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útgerðafélagið Frigg ehf.
Útkall ehf.
Varma og Vélaverk ehf.
Verkfræðiþjónustan ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Brynja ehf.
Verzlunarskóli Íslands ses.
Viet Thai ehf.
Vilhjálmsson sf.
Víkurós ehf.

Vínberið ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.
Ögurvík hf.
Örninn Hjól ehf.
Össur Iceland ehf.

Sandgerði
Verslunarfélagið Ábót ehf.

Sauðárkrókur
Suðurleiðir ehf.
Tengill ehf.
Vörumiðlun ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Gufuhlíð ehf.
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.
Ræktunarsamband Flóa/Skeiða ehf.
Sportstöðin ehf.
Sveitarfélagið Árborg
Veitingastaðurinn Fljótið ehf.
Sólheimar ses

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Gullberg ehf.

Siglufjörður
Premium ehf.
Trolli.is , útvarpsstöð á Tröllaskaga

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.

Stokkseyri
Durinn ehf.

Stykkishólmur
Narfeyri ehf.
Sæfell hf.

Stöðvarfjörður
Ástrós ehf.

Tálknafjörður
Tálknakjör ehf.
TV - verk ehf.

Varmahlíð
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Löngumýrarskóli

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kráin ehf.
Langa ehf.
Veitingaskálinn Friðarhöfn ehf.
Vestmannaeyjabær

Vík
Arcanum ferðaþjónusta ehf.
Höfðabrekka ehf.

Vogum
Egilsson og Rossen ehf.

Þingeyri
Sveitasæla ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Mótorhaus ehf.

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k
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Bo Wallenberg er framkvæmdastjóri 
Barnmissionen í Svíþjóð og hefur verið 
leiðtogi starfsins í 20 ár. Hugsjón 
starfsins fæddist á ruslahaugi í 
Manilla á Filippseyjum þegar faðir Bo, 
Sigvard Wallenberg, stóð andspænis 
sextán munaðarlausum drengjum 
sem hann ákvað að hjálpa. ABC 
barnahjálp hefur starfað með Barn-
missionen síðan árið 1990 og ákveðið 

hefur verið að auka það samstarf enn 
frekar. „Það er ávinningur fyrir báða 
aðila. Við trúum því staðfastlega að við 
getum hjálpað fleiri börnum og 
sameinuð getum við betur tekist á við 
allt mótlæti,“ segir Bo. 

Höfuðstöðvar Barnmissionen eru í 
Malmö í Svíþjóð. Húsnæðið er um 700 
fermetrar og þar er lager sem hefur að 
geyma föt og annað sem sent er út þar 

sem þörf er á. Fastir starfsmenn eru 8 
talsins og svo koma aðrir og vinna að 
tímabundnum verkefnum eða í 
sjálfboðavinnu. „Um hálf milljón 
manns fær hjálp í gegnum þessar litlu 
höfuðstöðvar,“ segir Bo þegar hann 
sest niður í spjall um líf sitt og 
samtökin sem hann hefur starfað 
lengi hjá. 

Lífið 
skuldar 

mér ekkert

Mín ánægja og umbun er ef 
ég get bjargað einu mannslífi 
í viðbót. Þetta er lífið mitt. 
Þetta er köllun en ekki starf, 
segir Bo Wallenberg, 
framkvæmdastjóri 
Barnmissionen

■   Bo Wallenberg: „Við trúum því staðfastlega að við getum hjálpað fleiri börnum og sameinuð getum við betur tekist á 
við allt mótlæti.“

L í f i ð  s k u l d a r  m é r  e k k e r t
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Trúin kemur til 
bjargar
„Ef ég á að fara í 
upphaf Barnmis-
sionen þá 
verðum við að 
líta náið á 
fjölskylduna 
mína,“ rifjar 
Bo upp. Sigvard 
Wallenberg var 
þekktur leikari, 
söngvari og grínisti. 
Fjölskyldan var efnuð 
og veraldleg gæði skorti 
ekki en ekki var sömu sögu að 
segja um hamingjuna heima fyrir. 
„Móðir mín var mjög óánægð. Elsti 
bróðir minn var eiturlyfjanotandi, 
annar bróðir minn reyndi að fremja 
sjálfsmorð og sá þriðji flúði að heiman 
og hélt út á sjó. Sjálfur var ég alger 
pörupiltur,“ segir Bo. 

Bo tók trú einungis 12 ára gamall á 
unglingasamkomu og móðir hans 
veitti því athygli um leið að eitthvað 
jákvætt hefði átt sér stað. „Hvað hefur 
komið fyrir þig?, sagði mamma mín 
og ég sagði henni að Jesús hefði komið 
inn í hjarta mitt. Hún fór í kirkju 
fljótlega eftir það og tók trú sjálf og 
breyttist við það,“ segir Bo. Bræður Bo 
tóku trú líka og meira að segja kom 
óvænt hringing þar sem bróðirinn 
sem hélt út á sjó sló á þráðinn frá 
Hamborg. „Hann var mjög óánægður 
með líf sitt. Það vildi svo til að 
sænskur prestur var eitt sinn með 
bróður mínum um borð á bát og átti 
við hann langt samtal um trú, lífið og 
tilveruna. Bróðir minn tók þá trú líka. 

Á endanum 
tók faðir 
minn líka 
trú,“ segir Bo. 

Það átti 
ekki upp á 

pallborðið hjá 
þeim að sækja 

kirkju einu sinni í 
viku og halda svo heim 

á leið. Þau vildu skýr svör 
um hvað Guð ætlaðist til af þeim og 
báðu fyrir því. „Við sögðum: Guð, við 
erum hópur af rugludöllum og vitið 
flækist ekki fyrir okkur. Við sjáum, við 
tölum, við getum verið fyndin og verið 
á sviði. Kannski hefurðu not fyrir fólk 
eins og okkur,“ segir Bo. 

Fljótlega eftir þessa bæn var Sigvard 
beðinn um að prédika í sjónvarpsþætti 
á Filippseyjum en skömmu eftir komu 
hans var viðburðinum aflýst. Sigvard 
rak augun í símanúmer á lyftu og 
fyrir ofan það stóð „Kirkjuþjónusta.“ 
Hann hringdi og óskaði eftir því að fá 
að prédika og vel var tekið í það. Litla 
kirkjan var á sorphaug þar sem um 
hálf milljón manns lifði á rusli 
annarra. „Þegar faðir minn mætti á 
þennan ruslahaug var fólk mjög 
ánægt að sjá þennan erlenda pré-
dikara. Fólkið faðmaði hann og söng 
lög fyrir hann. Pabbi spurði hvað hann 
gæti gert til að hjálpa og presturinn á 
svæðinu kynnti hann fyrir 16 munað-
aralausum drengjum og sagði þá 

þurfa aðstoð,“ segir Bo. Sigvard sór 
þess eið að hjálpa þessum strákum og 
sagðist aldrei ætla að prédika án þess 
að minnast á þá. Hann hafði fundið 
tilgang í lífi sínu. Þetta var árið 1983.

Á næstu árum var komið á lagg-
irnar barnaheimili, dagheimili, 
sjúkrahúsi fyrir vannærð börn og 15 
stöðvum þar sem mat var deilt út. 
Einnig voru sjúkrastofur á hjólum og 
þrjár bækistöðvar voru komnar í 
höfuðborginni Manilla og eynni 
Mindanao. 

„Herra, viltu hjálpa mér“
Bo vildi verða lögregluþjónn og fór 16 
ára gamall í herþjónustu. Að henni 
lokinni tók við sölustarf í fataverslun 
og eftir það seldi hann hljóð- og mynd-
bandsspólur fyrir atvinnufólk í 
geiranum. Þá bað Sigvard son sinn um 
að ganga til liðs við samtökin sín. „Ég 

Framtíð hennar 
er tryggð
„Stúlkan á myndinni heitir Ira 
Shevchuk. Ég kynntist henni þegar 
hún var átta mánaða gömul. Hún 
greindist með blóðæðaæxli og 
læknar í Úkraínu gátu ekki 
hjálpað henni. Ég kom með Iru til 
Svíþjóðar og lagði hana inn á 
spítala í Malmö. Þar fór af stað 
heilt læknateymi til að hjálpa 
henni og það gekk eftir. Hún bjó í 
átta ár í Svíþjóð og ég varð sænski 
faðir hennar. Hún kemur reglu-
lega til landsins og nú síðast til að 
fara í lýtaraðgerð. Hún er tvítug í 
dag og ég var viðstaddur brúðkaup 
hennar síðastliðið sumar. Það var 
einn ánægjulegasti dagur lífs 
míns,“ segir Bo Wallenberg. 

■   Í Úkraínu er unnið viðamikið starf og samtökin senda út 
300-500 tonn af hjálpargögnum til landsins og um 300.000 
manns fá hjálp árlega. 
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var ekkert sérlega spenntur fyrir því. 
Ég bar mikla virðingu fyrir öllu sem 
hann hafði áorkað en mér fannst 
þetta ekki henta mér. Ég sá mig frekar 
í hlutverki trúboða sem myndi prédika 
á stórum sviðum um allan heim. En 
pabbi spurði mig hvort ég gæti hugsað 
mér að meta ávinning í formi 
mannslífa í staðinn fyrir fjárhags-
lega,“ rifjar hann upp. 

Bo var sendur til Filippseyja þar 
sem Sigvard hafði komið upp hjálpar-
starfi. Bo sá fyrir sér kókostré og 

fallega hluti en brá þegar hann stóð 
ofan á stórum ruslahaug þar sem 
eymdin var allsráðandi. Þá kom upp 
atvik sem hafði mikil áhrif á hann. 
„Það kom kona hlaupandi til mín og 
hún lét í fang mitt alvarlega veikt barn 
og sagði ítrekað; „Herra, viltu hjálpa 
mér.“ Ég hugsaði með mér að þetta 
væri tilgangurinn með öllu þessu. Ég 
fer með barnið á spítalann, greiði 
allan kostnað, tek myndir af barninu 
þegar það er búið að ná bata og sýni 
öllum heima fyrir hvað samtökin eru 

að gera frábæra hluti. En heilsu 
barnsins hrakaði bara og það dó þrem 
dögum síðar. Ég ákvað þá að halda 
heim á leið og segja pabba mínum að 
ég vildi þetta ekki. Fólk deyr bara si 
svona og hvað í ósköpunum get ég gert 
í því,“ segir Bo. 

Andlit konunnar sótti á Bo næstu 
nætur og beiðni hennar um hjálp 
hljómaði aftur og aftur í huga hans. 
Hann leit inn á við og kafaði djúpt 
ofan í ástæður sínar fyrir að vera 
þarna og velti upp hversu vel undir-
búinn hann væri fyrir svona starf. Bo 
var samt viss um að þetta væri vilji 
Guðs að hann væri þarna. „Ég ákvað 
þá að leggja mig allan fram við að 
hjálpa þessu fólki eins mikið og ég 
mögulega gæti.“

Bo tekur við keflinu
Í dag starfar Barnmissionen í þremur 
heimsálfum; í Asíu, Austur-Evrópu og 
Afríku og starfið eflist ár frá ári. Í 
Úkraínu er unnið viðamikið starf og 
samtökin senda út 300-500 tonn af 
hjálpargögnum til landsins og um 
300.000 manns fá hjálp árlega. Landið 
á sér sérstakan sess hjá Bo. 

„Eitt sinn hringdi kona í mig og 
spurði hvort ég hefði pláss í hjarta 
mínu fyrir Czernobyl börnin. Ég 
ferðaðist mikið fram og til baka og 
byggði upp sterk samtök í landinu. Við 

■   Úr myndasafni Bo. ■   Sigvard Wallenberg sór þess eið 
að hjálpa sextán munaðarlausum 
drengjum á Filipseyjum árið 1983. 
Þannig byrjaði starfið.

L í f i ð  s k u l d a r  m é r  e k k e r t
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Þróttur ehf. 

urðum ansi þekkt því við 
fluttum mörg börn frá 
Úkraínu til Svíþjóðar þar 
sem þau fengu læknishjálp 
sem ekki stóð til boða 
annars,“ segir Bo. Hann 
segist elska landið þrátt 
fyrir allan pólitíska óróann 
þar og líkir því við að vera 
ástfanginn og sjá ekki 
gallana í manneskjunni. 
„Ég tala tungumálið og 
margir kalla mig hálf 
Úkraínskan með mjög Austur-Evr-
ópskt viðhorf, sérstaklega þegar horft 
er til þess að ég er sænskur.“ 

Samtökin fengu mikla velvild fyrir 
starfið í Úkraínu og það vakti athygli 
að Aftonbladed, sem er mjög vinstri 
sinnaður fjölmiðill, varð mjög virkur 
stuðningsaðili. „Það er frekar sérstakt 
að slíkur miðill skyldi vilja vinna náið 
með kristilegum samtökum,“ segir Bo. 
Barnmissionen sendir hjálpargögn 
einnig til Rúmeníu og Moldavíu og á 
geymsluhúsnæði í Noregi og Dan-
mörku þar sem varningur kemur inn 

og svo kemur einnig mikill fatnaður í 
gegnum nytjamarkaði þeirra sem eru 
fjórir talsins í Svíþjóð. 

Frá upphafi og til ársins 1995 höfðu 
umsvif Barnmissionen aukist mikið 
en samtökin áttu við fjárhagslega 
örðugleika að stríða. „Á þeim tíma var 
faðir minn ekki í stakk búinn til að 
bjarga samtökunum. Hann bað mig 
um að taka við sem leiðtogi starfsins“, 
segir Bo. Þó svo að stjórn samtakanna 
hafi upphaflega valið annan í starfið 
kom það á daginn að Bo tók við 
keflinu árið 1996. „Nú er ég ekki lengur 

Herra Úkraína þar sem ég er 
ábyrgur fyrir öllu starfi samtak-
anna og ég ferðast mikið á 
vettvang í stuðningslöndunum 
okkar. Starfið einskorðast ekki 
bara við eitt land.“ 

Erfiðar ákvarðanir
Það var ekki tekið út með sældinni að 
verða leiðtogi samtakanna. Fjárhags-
staðan var slæm og ljóst var að ekkert 
minna en kraftaverk dygði til að rétta 
skútuna af. „Þetta var erfiður tími 
fyrir mig. Fjárhagsstaðan var ekki góð 
en ég sagði stjórninni að ég myndi 
bjarga samtökunum á fjórum mán-
uðum og ef það gengi ekki upp þá ætti 
að reka mig,“ segir Bo. Í huga Bo var 
það eina leiðin til að komast að því 
hvort hann væri í raun og veru sá 
útvaldi til að leiða samtökin áfram. 

Sýn og grunngildi
„Sýnin lifir í hjarta mínu. Heimur þar sem allir lifa með reisn. Við viljum koma 
fólki úr fátækt svo það öðlist sjálfstæði og geti lifað með reisn. Við viljum að 
sýn okkar komi frá Biblíunni,“ segir Bo.
Grunngildin eru gagnsæi, þátttaka, reisn, sjálfbærni og lærdómur. Í reglugerð-
inni eru þau skýrð á eftirfarandi hátt: 

 Öll vinnan þarf að vera fullkomnlega gagnsæ og standast nærskoðun.
  Allir sem starfa fyrir Barnmissionen verða að upplifa sig sem þátttakendur í 

atburðarrásinni. 
 Virðing á að vera leiðarljósið í öllu starfinu. 
 Verk Barnmissionen eiga að hafa varanleg áhrif fyrir fólkið og umhverfið. 
 Það á að vera lærdómsríkt ferli að starfa fyrir Barnmissionen. 

■   Barnmissionen starfar í 
þremur heimsálfum; Asíu, 
Austur-Evrópu og Afríku – og 
starfið eflist ár frá ári.

L í f i ð  s k u l d a r  m é r  e k k e r t
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Smiðjuvegi 5
200 Kópavogi

S: 564 2355 
www.vegurinn.is

Vakningarsamkoma
Alla Sunnudaga kl: 20:00

SUNNUDAGAR KL.11:00

Fjölskyldusamvera með 
skemmtilegar áherslur 
fyrir börnin. -  Allir velkomnir!  

Samkoma með áherslu á 
Orð Guðs og þjónustu. 
Heilags Anda - Allir velkomnir!

Lofgjörð,  predikun og kennsla 
sem sniðin er að unglingum.
Aldur: 12 - 19 ára. Leggjum 
áherslu  skemmtilegar stundir.

FÖSTUDAGAR  KL. 20:00

SUNNUDAGAR KL.20:00

Kröftug lofgjörð, predikun og fyrirbænir. 

á sunnudagsmorgnum
Öflugt barnastarf 

á Þriðjudögum
Tólf Sporafundir  

á Miðvikudögum
Alfa námskeið 

Allir hjartanlega velkomnir

Það gekk eftir og á þessum fjóru 
mánuðum var hallinn leiðréttur og 
meira að segja komnar aukatekjur í 
búskapinn. 

Bo þurfti að taka erfiðar ákvarðanir. 
„Ég sagði upp foreldrum mínum. Ég 
sagði enn fleirum upp störfum og þáði 
sjálfur lág laun fyrir mín störf. Ég 
seldi eignir eins og ég mögulega gat og 
réðst í fjáraflanir eins og óður maður. 
Ég forgangsraðaði og lagði upp það 
sem skipti mestu máli og það voru 
börn, skólar og spítalar. Svar Guðs við 
fátækt er mikil vinna og ég vann eins 

mikið og ég mögulega gat. Þetta voru 
margar erfiðar ákvarðanir en það 
tókst að koma hlutum í réttan farveg,“ 
segir hann. 

Síðan Bo tók við hefur hann lagt 
mikið upp úr regluveldi. Það nær allt 
frá fjárhagsmálum til ímyndar en allt 
sem mögulega gæti litið illa út fyrir 
samtökin er rætt í þaula og stefna 
ákveðin í þeim efnum. „Allt sem getur 
eyðilagt orðstír samtakanna er tekið 
föstum tökum. Vanræksla með 
fjármuni er undir engum kringum-
stæðum í lagi. Ég tryggi það að við 

höfum stefnur í öllum mögulegum 
málum og þær eru að finna í skýrslum 
sem hægt er að nálgast. Við ætlumst 
til þess að fólk treysti okkur og við 
erum fullkomnlega gagnsæ í okkar 
starfi. Ef þetta er starf á vegum Guðs á 
allt að vera fagmannlegt til hins 
ýtrasta.“ segir Bo. 

Kostir nánara samstarfs við ABC 
barnahjálp
„ABC hefur stutt við starf Barnmis-
sionen á Filippseyjum í meira en 20 ár. 
Samtökin láta að mörgu leyti ekki 
mikið fyrir sér fara en þau hafa verið 
dyggur stuðningsaðili okkar,“ segir Bo. 
Þegar fjármálakreppan skall á og 
krónan féll var mikill vilji hjá Bo og 
öllum hjá samtökunum að hjálpa til á 
einhvern hátt. „Við gátum hjálpað til á 
einn og annan hátt og í gegnum mikil 
samskipti sáum við að samtökin gátu 
lært heilmikið hvort af öðru. Stjórnar-
formaður ABC á þeim tíma, Guðrún 
Margrét Pálsdóttir, velti þá upp þeirri 
hugmynd að við ættum að efna til enn 
nánara samstarfs.“ Kringumstæður 
leiddu til þess að þeim umræðum var 

■   Um hálf milljón manns fær hjálp í gegnum höfuðstöðvar Barnmissionen í 
Malmö.

L í f i ð  s k u l d a r  m é r  e k k e r t
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slitið en árið 2014 kom þessi hugmynd 
upp á nýjan leik. Í dag hafa verið 
undirritaðir samningar þess efnis að 
Barnmissionen taki virkan þátt í 
gæðaeftirliti í skólum ABC barna-
hjálpar í Búrkína Fasó og Úganda og 
önnur stuðningslönd ABC munu fylgja 
í kjölfarið. „Á þessum vettvangi getum 
við veitt ABC dýrmæta aðstoð og við 
höfum lært mikið af samtökunum. 
Það er hreint ótrúlegt hversu stór og 
umfangsmikil samtökin eru og ef við 
hefðum sama hlutfall af stuðningsað-
ilum og ABC þá værum við stærstu 
hjálparsamtökin af þeim öllum. 
Nánara samstarf mun gagnast báðum 
aðilum. Sameinuð erum við sterkari 
og getum hjálpað fleirum. Í rauninni 
er þetta einfalt; við hjálpum fleiri 
börnum og út á það gengur þetta,“ 
segir Bo. 

Kostir og gallar hjá fram-
kvæmdastjóranum
„Þegar formleg úttekt á starfinu var 
framkvæmd var sagt við mig; „Þú ert 
kosturinn við þessi samtök.“ Mér 

fannst þetta frábært að heyra en svo 
var haldið áfram og sagt: „Þú ert líka 
gallinn við þessi samtök. Það fannst 
mér ekki eins frábært að heyra,“ segir 
Bo. Eins og góðu regluverki sæmir þá 
er mikilvægt að þekking og reynsla 
dreifist vel meðal starfsfólks eða sé að 
minnsta kosti vel skjalfest svo hægt sé 
að nálgast allar mögulegar upplýs-
ingar og fróðleik. „Hvað ef ég dett 
niður og dey! Hvað þá? Ég bý yfir 
gríðarlega mikilli reynslu og hef öðlast 
mikla þekkingu. Þetta er búið að vera 
langt og strangt ferli en nú er allt 
skjalfest. Ég get dáið sáttur því nú er 
ég með samtök sem eru ekki algerlega 
háð mér. Ég hef sankað að mér mjög 
gáfuðu fólki sem starfar við hlið mér 
og svo erum við með mjög öfluga 
stjórn. Ég vona samt að þau myndu 
sakna mín ef ég skyndilega hyrfi á 
braut. Vonandi legg ég töluvert til 
málanna,“ bætir Bo við. 

Framtíðin
„Ég tel að við munum halda áfram að 
stækka og auka umsvif okkar. Það er 

vilji Guðs. Í minni stjórnartíð hefur 
stuðningslöndum okkar fjölgað frá 
tveimur og upp í sextán. Fjárhags-
staðan batnar með hverju árinu sem 
líður. Við erum ekki lítil samtök lengur 
en við ætlum okkur að verða stærri,“ 
segir Bo. 

Nytjamarkaðir Barnimissionen, 
Öppna Hjärtat, hafa reynst mikilvæg 
tekjulind og Bo er stoltur af því að þeir 
stuðla að betra umhverfi með endur-
nýtingu hluta og fatnaðar. „Alltaf 
þegar við hefjum starf á nýjum stað 
tengjum við það á einhvern hátt við 
nytjamarkaði okkar. Búðin okkar í 
Malmö er ábyrg fyrir öllum flutningi 
hjálpargagna til Úkraínu. Við erum 
sem stendur með fjóra nytjamarkaði 
en sá fimmti er tilbúinn og verður 
vígður fljótlega. Fleiri nytjamarkaðir 
hjálpa starfinu okkar mikið,“ segir Bo. 

Sýn ABC og Barnmissionen er stór 
og ekki möguleg en það hræðir ekki 
Bo. „Sýn er eitthvað sem þú vilt að 
verði að raunveruleika en þú kemst 
ekki alla leið. Þú kemst nær henni og 
hún er alltaf endamarkmiðið. Ég og 
Guðrún Margrét ræddum þetta 
margoft. „Öll börn eiga að fara í skóla,“ 
og „öll börn eiga að búa á heimili,“ 
sagði hún alltaf og ég sagði henni þá 
að við gætum ávallt komist nær því 
markmiði. Þannig komust við alltaf 
nær endalínunni,“ segir Bo. 

Að lokum
„Ég vona að ég deyi á vettvangi því þar 
finnst mér ég gera mesta gagnið. Ég 
hef oft sagt við fjölskylduna mína: 
„Lífið skuldar mér ekkert.“ Mín ánægja 
og umbun er ef ég get bjargað einu 
mannslífi í viðbót. Þetta er lífið mitt. 
Þetta er köllun en ekki starf,“ segir Bo 
að lokum.  

■  Nytjamarkaðir Barnmissionen, Öppna Hjärtat, hafa reynst mikilvæg tekju-
lind og Bo er stoltur af því að þeir stuðla að betra umhverfi með endurnýt-
ingu hluta og fatnaðar. 

L í f i ð  s k u l d a r  m é r  e k k e r t



Árið 1990 hóf ABC í samstarfi við 
Barnmissionen að styðja börn í skóla á 
Payatas svæðinu í Manilla á Filipps-
eyjum og í byrjun nutu 100 börn 
stuðnings. Í um 200 metra fjarlægð frá 
svæðinu er skólinn Molfrid Center. Þar 
eru tveir leikskólabekkir og grunn-
skóli. Ásamt því að styrkja börn í 
skólanum hefur ABC barnahjálp styrkt 
grunnskólabörn ofar fjórða bekkjar og 
gagnfræðaskóla- og menntaskólanem-
endur í ríkisreknum skólum. 

Thord Dahl og eiginkona hans, 
Birgitta, leiddu starfið fyrir hönd 
Barnmissionen í ellefu ár eða frá 2004 
til ársins 2015. „Hugsunin var sú að 
þegar barn kom inn í skólann var því 
fylgt eftir alveg upp í menntaskóla 

eins lengi og námsárang-
ur væri viðunandi,“ segir 
Thord. Börn sem nutu 
stuðnings frá ABC gátu 
verið í mörgum skólum 
sem dreifðust um allt 
landið. 

Börnin voru á aldr-
inum sex til sjö ára þegar 
þau hófu nám og byrjuðu 
því í grunnskóla. Mikið 
var um að börn hættu í 
námi þar sem þau nutu ekki fulls 
stuðnings allra í fjölskyldu sinni. 
„Börn þurfa algeran stuðning frá 
fjölskyldunni en oft var þeim sagt að 
það væri bara betra að fara að vinna 
strax,“ segir Thord. Fólkið sá ekki gildi 

menntunar þegar hver dagur var 
barátta um að fæða fjölskylduna. 

Í dag njóta um 400 börn á Filipps-
eyjum stuðnings til náms í gegnum 
ABC barnahjálp og tæplega 40 eru í 
menntaskóla núna. „Þessi hjálp hefur 
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■   Aðstæður fjölmargra íbúa á Filipseyjum eru afar bág-
bornar og börnin líða fyrir skort á flestu því sem okkur 
þykir sjálfsagt varðandi uppeldi barna okkar.

ABC
á Filippseyjum

Foreldrar ánægðir með skólann
Mikil ánægja er meðal foreldra á fyrirkomulaginu í Molfrid Center. „Í 
ríkisreknum skólum eru allt að 80 nemendur í hverjum bekk og aðeins einn 
kennari sem á að halda utan alla kennslu. Ekkert barnanna fær neina 
einstaklingsmiðaða aðstoð. Í okkar skóla eru um 25 nemendur í hverjum 
bekk og foreldrar hafa oft lýst yfir ánægju með skólann,“ segir Birgitta. 

■   „ABC hefur veitt þúsundum barna ómetan-
lega aðstoð í gegnum árin,“ segir Birgitta 
Dahl. 
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virkilega borgað sig hjá mörgum 
börnum,“ segir Thord. 

„ABC hefur veitt þúsundum barna 
ómetanlega aðstoð í gegnum árin. Við 
höfum hitt marga fyrrum nemendur 
sem hafa fundið vinnu og getað séð 
fyrir sjálfum sér og fjölskyldu sinni, 
þökk sé ABC barnahjálp,“ segir Birgitta 
Dahl. 

Það eru mörg dæmi um að börn 
hafi komið sér vel upp á fullorðins-
árum, þökk sé stuðningi til náms. „Eitt 
sinn fór ég á bensínstöð og afgreiðslu-
maðurinn sem kom út sá bílinn og rak 
upp stór augu enda stórt merki á 
honum. Hann spurði mig hvort ég 
væri hjá Barnmissionen og svo 
þakkaði hann mér ítrekað fyrir 
menntunina sem hann fékk. Þessi 
ungi maður naut stuðnings frá 
styrktarforeldri hjá ABC,“ segir Thord. 

■   Í dag njóta um 400 börn á Filippseyjum stuðnings til náms í gegnum ABC 
barnahjálp og tæplega 40 eru í menntaskóla núna. 

Bantilo fjölskyldan býr í litlu og fábrotnu húsi sem er 
staðsett rétt fyrir neðan ruslahauginn í Payatas. Smokey 
Valley landfyllingin hefur verið aðal vinnustaður þúsunda 
einstaklinga sem hafa ofan í sig og á með því að tína úr og 
flokka því sem fleygt hefur verið og selja það til skranbúða. 
Þetta er veruleikinn hjá móður og föður Rogelios. Þau þéna 

um 150-300 pesos á dag, sem er á bilinu 400-800 krónur, en 
það er ekki nóg til að sinna grunnþörfum fjölskyldunnar. 
Rogelio á sjö systkini og hann er sá yngsti. 

Rogelio þarf að ganga þrjá kílómetra til að komast í 
skólann vegna þess að hann á ekki pening til að ferðast 
öðruvísi. Fjárhagsstaða fjölskyldunnar er mjög slæm. Oft er 
aðeins til peningur fyrir einni máltíð yfir daginn sem þýðir 
að þau nánast svelta. 

Rogelio er bjartasta von fjölskyldunnar því hann er í 
styrktarbarnakerfi ABC barnahjálpar. Þannig getur hann sótt 
skóla og stefnt að æðri menntun sem tryggir honum betri 
vinnu en að leita á ruslahaugum. Hann er í fjórða bekk núna 
og þegar hann klárar sjötta bekk verður hann með mestu 
menntun allra í fjölskyldunni þar sem enginn annar þar 
hefur lokið grunnskóla. 

Rogelio þykir skemmtilegast að teikna í skólanum og 
hann hefur sýnt fram á mikla hæfileika í þeim efnum. 
Viðfangsefnið sem reynist honum erfiðast er enska. 

Þrátt fyrir allt mótlætið og erfiðið tók Bantilo fjölskyldan 
vel á móti starfsmönnum Barnmissionen þegar þeir komu 
við og heimilið var uppfullt af kærleika. Fjölskyldan er mjög 
þakklát stuðningsaðilunum og þau eru vongóð  um betri 
tíma framundan. Lífið heldur áfram hjá Rogelio og foreldrar 
hans munu ekki slá slöku við að þræða ruslahaugana í leit 
að hlutum til að selja. En 10 ára gamli strákurinn þeirra 
heldur sínu striki í skólanum og lætur sig dreyma og teiknar 
enn hús með mikilli ánægju. 

Rogelio vill teikna hús

Rogelio Bantilo.
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Opið 12-18 virka daga og 
12-16 á laugardögum. 

Tekið er á móti varningi á opnunartíma. 

Fylgist með okkur á Facebook. 

Nytjamarkaðurinn býður upp á mikið úrval varnings. 
Vörurnar eru oftast gjafir frá einstaklingum og stundum frá fyrirtækjum. 

Kíkið í Nytjamarkaðinn!

  Fatnað fyrir öll tækifæri

  Húsgögn af öllum stærðum og gerðum 

  Mikið úrval af skóm

  Gríðarlegt úrval af bókum af öllum 
gerðum og tímaritum

  Geisladiska 

  Vinylplötur

  DVD og leikir

  VHS spólur

  Búsáhöld

  Raftæki 

  Leikföng, spil og púsl

  Sængurfatnað

  ...og fleira

Víkurhvarfi 2 - Kópavogi - Sími 520 5500

Leið 28

Nytjamarkaðurinn

Hjá okkur er að finna:



Rekin er heilsugæslustöð þar sem börn 
eru skoðuð og er hún fyrsta bæki-
stöðin sem komið var upp á Manilla 
hjá Barnmissionen. Starfsmenn á 
svæðinu vigta börn og meta hvort þau 
fái nægilega mikla næringu. Fyrir-
komulagið var á þann veg að börnin 
komu á stöðina og fengu þjónustu en 
þessu hefur verið breytt. 

„Við förum nú út og finnum börn 
sem þurfa á aðstoð að halda“, segir 
Thord. Áhrif vannæringar vara í mörg 
ár og því skiptir miklu máli að koma 
auga á vandann fljótlega svo hægt 
verði að hefja endurhæfingu fljótt. Við 
vorum að fást við um 45-55 tilfelli á ári 
áður fyrr en í dag er fjöldi barna á 
bilinu 500 til 750. Það var áherslu-
breyting og við náum til miklu fleiri 
einstaklinga nú.“ Ástæður vannær-
ingar má að hluta til rekja til fjárhags-
legra aðstæðna en mikið af fólki flyst 

til höfuðborgarinnar frá landsbyggð-
inni til að verða sér út um vinnu. 
Heilu fjölskyldurnar búa í fátækra-
hverfum utan við borgina og feðurnir 
leggja á sig langa leið í vinnu og verja 
þá heilu vikunni á vinnusvæðinu og 
koma svo heim um helgar. „Faðirinn 
skilur eftir smá pening fyrir fjölskyld-
una sem á að duga fyrir uppihaldi og 
yfirleitt fer restin í áfengi“, segir Thord 
en hann tekur fram að þó svona 
aðstæður séu algengar þá sé ekki hægt 
að alhæfa. Sökum sjúkdóma vegna 
skorts á hreinlæti á þessum svæðum 
og ónógrar þekkingar þá borða börn 
oft á tíðum mat sem veitir þeim 
ekki mikla næringu. „Mjög 
algengt er að börn séu með 
orma í maganum og þá skiptir 
engu máli hve mikið er 
borðað. Þau fá enga almenni-
lega næringu“. 

Barnaþorp
Starfrækt er barnaþorp í Manilla í 
samstarfi við félagsmálayfirvöld. Þar 
er hægt að taka á móti 80 börnum og 
sem stendur eru til níu heimili. „Núna 
eru 31 barn í Barnaþorpunum. Höfuð 
heimilishaldsins er móðir sem sér um 
allt að átta til níu börn“, segir Birgitta. 
Þau telja það nauðsynlegt að búa til 
aðstæður fyrir börn sem hafa lifað á 
götunum allt sitt líf að geta hægt og 
rólega aðlagast venjulegu lífi. „Börn 

■   Mariel Catabay ásamt Thord Dahl. 
Íslenskur styrktaraðili studdi Mariel 
í 14 ár. Hún lærði viðskiptafræði í 
menntaskóla og vinnur í dag sem 
náms- og starfsráðgjafi. Hún er mjög 
þakklát þeim stuðningi sem hún fékk í 
gegnum ABC barnahjálp.

Barnmissionen 
á Filippseyjum

B a r n m i s s i o n e n  á  F i l i p p s e y j u m
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Akranes
Fasteignasalan Hákot ehf.
Tryggðarbönd ehf.
Vignir G. Jónsson hf.

Akureyri
Ásprent - Stíll ehf.
Baugsbót ehf.
Ferro Zink hf.
Grand ehf.
Hlíð ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Norlandair ehf.
Samvirkni ehf.
Securitas-Akureyri ehf.
Steypustöð Akureyrar ehf.

Bíldudalur
Hártískuhúsið Centrum ehf.

Blönduós
SS kerrur ehf.
Vilko ehf.

Borgarnes
Borgarbyggð
Jörvi ehf.
Landnámssetur Íslands ehf.
Hótel Borgarnes hf.
Hundastapi ehf.

Dalvík
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf.
Promens Dalvík ehf.

Djúpivogur
Djúp ehf.

Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Fljótsdalshérað

Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.
Miðás ehf.
Minjasafn Austurlands
Skógrækt ríkisins
Skrifstofuþjón Austurlands ehf.

Eskifjörður
Eskja hf.

Fáskrúðsfjörður
Sumarlína ehf.

Garðabær
Cintamani ehf.
VAL-ÁS ehf.
Brosið.is
Drífa hf / Ice wear
Engilbert Ó. H. Snorrason  

tannlæknastofa sf.
Garðabær
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
Hjallastefnan ehf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Krókur ehf.
Sjáland ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Garður
Benni pípari ehf.
GSE ehf.

Grindavík
Cactus veitingar ehf.  

– Salthúsið veitingastaður
Flutningaþjónusta sigga
Grindavíkurbær
Grindavíkurferðir ehf.
Grindin ehf.
Hópsnes ehf.
Kjarnagrill

Martak ehf.
Marver ehf.
TG raf ehf.
Veitingastofan Vör ehf.
Vísir hf.

Hafnarfjörður
Art Werk ehf.
SJ Trésmiðja ehf.
Tor ehf.
Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.
Ás fasteignasala ehf.
Benidikt Jónasarson
Blendi ehf.
Dalakofinn sf.
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
FellaKaffi ehf.
Fínpússning ehf.
Húsamálarinn ehf.
Hvalur hf.
Kexir ehf.
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.
Ópal Sjávarfang ehf.
PH-verk ehf.
Rafal ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Reykhúsið Reykhólar ehf.
Verkþing ehf.

Hella
Strandarvöllur ehf.

Hellissandur
Sjávariðjan Rifi hf.

Hofsós
Íslenska fánasaumastofan ehf.

Hólmavík
Bjartur ehf.

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka
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þurfa endurhæfingu ef þau hafa búið á 
götunni mjög lengi. Þetta er kostnað-
arsöm leið til að hjálpa þeim en við, í 
samvinnu við félagsmálayfirvöld, 
reynum að finna börn sem eru 
annaðhvort munaðarlaus eða alger-
lega yfirgefin og eiga sáralitla von um 
að komast áfram í lífinu“, segir Thord. 
Börnin fara svo í ríkisrekna skóla 
þegar þau eru tilbúin. 

Auk heilsugæslunnar og barna-
þorpsins er rekin miðstöð sem 
þjónustar verðandi mæður og börn 
upp að fimm ára aldri og þeim er 
boðin ókeypis læknishjálp. Mjög 
margir einstaklingar hafa ekki efni á 
læknishjálp og því var þessari miðstöð 
komið á laggirnar. 

Menntun
Barnmissionen rekur þrjá forskóla, 
einn grunnskóla fyrir 1-6 bekk og svo 
er stuðningsbarnakerfið í gegnum ABC 
barnahjálp. Einnig er starfrækt 
starfsnám með ungt fólk í huga og 
boðið upp á þjálfun í snyrtifræði, 
saumaskap, tölvuvinnslu og logsuðu. 

Þróunarverkefni
Fellibylur olli mikilli eyðileggingu á 
eyjunum Leyte, Samar og víðar þegar 

hann skall á í nóvember 2013. Rúmlega 
10.000 manns létust. Barnmissionen í 
Filippseyjum aðstoðaði við uppbygg-
ingu á svæðinu og þökk sé mikilli 
fjársöfnun var komið af stað þróunar-

verkefni haustið 2014. Helsti liðurinn í 
verkefninu er dreifing á geitum til 
fjölskyldna á svæðunum sem áttu 
erfitt uppdráttar eftir að fellibylurinn 
skall á.  

„Ég man vel eftir mínum fyrsta degi í skóla. Ég var fimm ára 
gömul og mér þótti það mikill heiður að vera kallaður 
nemandi. Ég hlustaði vel, lagði mig alla fram við lærdóminn 
og naut mín í leik. Draumur foreldra minna var sá að einn 
daginn gæti venjuleg stúlka eins og ég uppfyllt mína drauma 
og því lagði ég hart að mér. Þau áréttuðu örugglega oftar en 
þúsund sinnum mikilvægi menntunar,“ segir Mary Mae 
Linao sem nú er að hefja grunnskólanám.

„Þetta er góð áminning fyrir okkur fátæku börnin. 
Foreldrar mínir höfðu engar fastar tekjur og gátu því ekki 
sent mig í skóla. Máltíðir okkar voru oft á tíðum bara 
hrísgrjón með olíu og salti. Ef við vorum heppin fengum við 
sardínur með hrísgrjónunum. Því hef ég ákveðið að ég ætla 
mér að eltast við drauma mína og koma mér áfram í lífinu. 

Ég vil þakka foreldrum mínum, Guði og kennurunum í 
skólanum fyrir leiðsögn og hjálp í námi mínu. Ég mun að 
sjálfsögðu ekki gleyma samnemendum mínum sem hafa 
upplifað mikið með mér og staðið þétt við bakið á mér. 
Ferðalag okkar er rétt að byrja. Ég hef farið vel af stað en hef 
nú undirbúning fyrir framtíðina. Ég óska okkur öllum til 
hamingju.“ 

Vildi uppfylla draumana

■   Mary Mae Linao, 7 ára, nýtur stuðnings til náms og er 
nýútskrifuð úr Molfrid skólanum á Filippseyjum og býr 
sig undir nám í 1. bekk í grunnskóla. Hún hélt ræðu við 
útskrift sína. 

■   Börn á góðri stund.

■   Fjölskylda í barnaþorpi ásamt Thord.

■   Starfsnám.

B a r n m i s s i o n e n  á  F i l i p p s e y j u m
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Ragnar Bjarnason þarf vart að kynna enda er hann einn af 
ástælustu dægurlagasöngvurum okkar tíma og þjóðkunnur. 
Hann er styrktarforeldri hjá ABC barnahjálp og greiðir 
mánaðarlegan stuðning fyrir Nagendra Babu Nalluri. 
Nagendra er í heimavist á Heimili litlu ljósanna á Indlandi 
og er í dag á öðru ári í menntaskóla. Skólaganga hans hófst 
árið 2007 þegar hann var 10 ára gamall. Við spurðum Ragnar 
hvernig hann hafi kynnst ABC barnahjálp upphaflega?

„Það var nú fyrir tilviljun. Ég var með útvarpsþátt á 
Aðalstöðinni og ég frétti þá af þessum samtökum. Ég spurði 
Guðrúnu Margréti Pálsdóttur hvort hún vildi veita viðtal og 
hún var til í það. Ég man að ég sótti hana og fyrirfram bjóst 

ég við einhverri stórri og mikilli konu en svo stóð hún þarna 
frekar grönn og látlaus. Svo fór hún að segja mér frá ABC.“ 

Hvenær byrjaðirðu að vera styrktarforeldri hjá ABC?
„Mjög fljótlega. Ég var mjög hrifinn af hvað samtökin 

voru að gera og ég ákvað bara fljótt að byrja að styrkja börn. 
Mest var ég með þrjú börn á tímabili.“

Hvers vegna styðurðu barn til náms?
„Því þetta er gríðarlega nauðsynlegt. Neyðin er mikil og 

það er ekki hægt annað en að hjálpa til með einhverju móti. 
Maður getur ekki snúið við baki þegar börn eru annars 
vegar.“ 

Fylgistu með barninu sem þú styrkir?
„Ég sendi þeim jólakort og bréf og ég fæ einkunirnar og 

frásagnir um hvernig námið gengur og þess háttar. En ég er 
ekki svona foreldri sem þýtur út til útlanda.“ 

KOMDU Í 
FÓTBOLTA

- segir Ragnar Bjarnason söngvari sem lengi hefur verið styrktarforeldri

■   Nagendra Babu Nalluri er í heimavist í Heimili litlu 
ljósanna á Indlandi og er í dag á öðru ári í mennta-
skóla.

Þ a ð  b a r a  v e r ð u r  a ð  g e r a  þ e t t a

Það bara verður
að gera þetta
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Þannig að þú lítur ekki á styrktarbarn sem framlenginu af 
þínum eigin?

„Nei. Ég geri það nú ekki. Ég lít á þetta sem nauðsyn og 
það bara verður að gera þetta. Svo er gaman þegar þeim 
gengur vel og maður veit að þetta er að bera árangur. Þess 
vegna er ég nú að styrkja þetta.“ 

Finnst þér mikilvægt að láta sig varða annarlegt ástand 
annars staðar en heima fyrir?

„Já, mér finnst það. Að þessu litla leyti sem maður getur 
gert. Þarna var tækifæri til þess að koma með brotabrot af 
smá hjálp.“ 

Hvað finnst þér um ABC barnahjálp?
„Mér finnst bara ótrúlegt hvað hefur áunnist og það er 

gaman að ABC sé enn starfandi og blómstrandi. Mjög 
ánægjulegt.“ 

The logotype presented here is 
originally set at 100pt.
Its reduction to a percentatge 
“N” will result on a N size type 
of the logo.

Its reduction to a 50% will 
result on a 50pt size type, to a 
24% on a 24pt size type...

Pre-production version for 
internal use only.

■   Ragnar Bjarnason: „Maður getur ekki snúið við baki þegar börn eru annars vegar.“ 

■   Hópur barna á Heimili litlu ljósanna á Indlandi.

Þ a ð  b a r a  v e r ð u r  a ð  g e r a  þ e t t a



Ú g a n d a

Á ráðstefnu hjá Barnmissionen árið 
2010 voru allir viðstaddir beðnir um að 
skrifa niður á blað þrjár helstu 
ástæður fátæktar. Rúmlega 70 manns 
voru á svæðinu og allir settu „Spill-
ingu“ í fyrsta sæti. „Við vinnum með 
fátækt og við erum þar sem okkar er 
þörf en við þurfum að spyrja okkur að 
ákveðinni grundvallarspurningu: 
Hvers vegna er þörf fyrir okkur?“ segir 
Bo Wallenberg, framkvæmdarstjóri 
Barnmissionen. „Það er brýn þörf á að 
vinna að rót vandans í staðinn fyrir að 
fást bara við einkennin.“

Bo rifjar upp þegar hann var 
unglingur og þá þótti flott að reykja. Þá 
kom ungliðahreyfing undir heitinu 
„Reyklausa kynslóðin“ og fræddi fólk 
um hætturnar sem fylgdu því að 
reykja. „Allt í einu var það ekkert flott 
að reykja og mér þótti þessi herferð 
mjög áhrifarík,“ segir Bo. Sú kynslóð er 
í mörgum valdastöðum í dag og skýr 
birtingarmynd um áhrifamáttinn er 
öll bönnin sem hafa verið lögfest um 
reykingar á opinberum stöðum og 
veitingahúsum. „Ég fór þá að hugsa 
um að gera slíkt hið sama nema bara 

fjalla um spillingu. Hvernig getum við 
fengið ungu kynslóðina til að skilja 
neikvæða áhrifamátt og umfang  
spillingar?“

Hugmyndafræðin hefur þegar verið 
innleidd í skóla ABC í Úganda og búið 
er að skipa nefnd sem fer ofan í 
saumana á öllum málefnum er 
viðkoma sínum eigin skóla og víðar. 
„Spilling þrífst í öllum hornum 
landsins og þar á meðal í skólum. 
Græðgi, sjálfselska og fáfræði valda 
spillingu og miklu máli skiptir að 
nefnd eins og þessi sé virk og njóti 

Óspillta 
kynslóðin

Ó s p i l l t a  k y n s l ó ð i n
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stuðnings,“ skrifar Nakayemba Gladys, 
meðlimur í Skólanefndinni gegn 
spillingu. 

Trudy Odida, forstöðumaður ABC 
Children‘s Aid Uganda, styður þessa 
hugmyndafræði. „Spilling er landlægt 
vandamál og þar sem skóli er smækk-
uð útgáfa af samfélagi er ekki hægt að 
álíta að skólar séu undanþegnir henni. 
Því var mikilvægt að stofna nefnd sem 
fer ofan í öll mál er viðkoma spill-
ingu,“ segir Trudy. 

„Ég held að þetta sé eina leiðin til 
að heyja stríð gegn spillingu. Spilling 

snýst ekki um peninga heldur um 
bjagaðan hugsunarhátt. Við viljum búa 
til kennslugögn sem á að dreifa frítt á 
veraldarvefnum. Með því móti gætu 
skólar og í raun bara hver sem er 
hlaðið efninu niður og fræðst um 
málið og frætt aðra,“ segir Bo. 

Þessi herferð heitir „No-Corruption 
generation“ eða „Óspillta kynslóðin“ og 
ákveðið var á stjórnarfundi hjá 
Barnmissionen á þessu ári að fara af 
stað í hana af fullri alvöru. Markmiðið 
er að herferðin verði á heimsvísu og 
ekki bara fyrir bágstödd börn. „Það 

myndi vera svo svalt ef við gætum 
búið til tölvuleik sem gengi út á að 
berjast gegn spillingu. Börn myndu 
fara upp um borð og eftir hvern sigur 
kæmi upp lestrarkafli sem myndi 
fræða þau enn frekar um málefnið. 
Aðaltakmarkið væri samt alltaf að 
góðu gaurarnir berjast gegn þeim 
slæmu,“ segir Bo.

Óspillta 
kynslóðin

■   Skólanefndin gegn spillingu í 
Kitetikka skólanum í Úganda.
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