ESTLANDSBREVET HØSTEN 2019
ICDP-utdanning for Tapa og Narva.
I oktober kommer 10 personer fra Tapa og Narva til Fredly folkehøgskole for å delta på kurs i
ICDP-pedagogikk. Dette er et samarbeid med barnehagen på Dronning Mauds Minne v/ leder
Grete Hyldmo. Damene fra Tapa har fått EØS-midler for denne utdanningen.
Det blir to bolker her på Fredly, neste er i januar. Ellers skal Grete Hyldmo og en assistent til
Tapa to ganger for veiledning.
Dette er en ny måte å veilede foreldre og barnehageansatte i. Dette har våre tidligere
ansatte i barnehagen i Tapa lært og nå skal Ulvi være veileder i Tapa. Flott!
To personer kommer fra Mercy-senter i Narva og våre to tolker Tanja og Piret blir med.
Dette syns vi er kjempebra at vi kan få være med å innføre ICDP-pedagogikk både i Tapa og
Narva. Det er et godt resultat av vårt arbeid i barnehagen i Tapa, som ble nedlagt i 2017.
Da var det ikke bruk for barnehagen lenger, men de hadde bruk for vår kompetanse.
Damene skal bo på Fredly og de vil være med på estlandskvelden i Orkdal 17.10. Dere får
hilse på dem der!!

Tusen takk til alle som strikker til Estland.
Takk for varme tepper, sokker, luer, gensere med mer. Det er kaldt i Estland og særlig i
Narva om vinteren ,så dette er en viktig oppgave. Hjertelig takk.

MERCY CENTER GIR IGJEN HÅP TIL BARN OG FAMILIER I NARVA.
Etter reåpning av Mercy Center den 17 januar i år, har aktiviteten økt gradvis i takt med henvendelse
fra barn og familier med behov for hjelp.
En solid gruppe ansatte og frivillige med stor spennvidde når det gjelder formell kompetanse og
erfaring gjør en solid jobb. Kokk og kjøkkenassistent sørger for god og riktig mat både til Mercy
Center og til Luchic(Mercy Centers underavdeling). Mange munner mettes hver eneste dag.
Sosialpedagog, musikkpedagog og fysisk trener sørger for sunne og varierte aktiviteter. Barna får
tilbud om leksehjelp, være med på fysisk trening ute og inne, musikk, sang, dans, lek og stille
stunder. Nyeste tilskudd er Mercy Centers eget barnekor. Fantastisk! Vi mottar hver måned også en
grundig rapport med bilag som viser økonomiske bevegelser gjennom måneden.
I løpet av månedene som har gått siden reåpningen har Mercy Center hatt 8 besøk. Disse har vært fra
venner i Estlandsforeningen Midt-Norge, 3 jenter fra Ugla skole på arbeidsuke, Misjon Europa,
Estlandsforeningen i Froland og venner fra Sverige og Finland. Besøkene har vært til stor
oppmuntring for både barn og voksne ved Mercy Center.
Besøkende har hatt med klær, sko og annet nyttig som har blitt delt ut direkte til barna og trengende
familier. I tillegg er det ved besøkene kjøpt inn mat.
Ved besøk fra Estlandsforeningen i april, hadde Ann-Elin opplæring av ansatte og frivillige ved
senteret i helhetlig menneskesyn, Maslows behovspyramide, mål og verdier for virksomheten og
hygiene.
Ved vårt neste besøk i juni fortsatte Johanne og Åse en praktisk opplæring i hygiene av både barna,
de ansatte og de frivillige.
I løpet av sommermånedene er det arrangert flere sommerleirer til stor glede og oppmuntring både
for de minste barna og for ungdommene. Meget populært, da perioden uten skole er utfordrende for
mange barn i Narva!
Etter at skolene igjen startet 1 september, er hverdagen tilbake både i Mercy Center og
underavdeling Luchic. Mercy Center besøkes etter ferien daglig av ca 50 barn, mens Luchic besøkes
av ca 20 barn. Fantastisk! Vi forventer at antallet vil øke ut over høsten.
Våre venner overbringer en stor takk til alle dere som har gjort det mulig å gi ca 70 barn daglig hjelp
til et anstendig liv og et håp for fremtiden!

Takk til alle givere til vårt arbeid!
Tusen takk til alle som er med som givere til Mercy-senter, Sykepleier Larissa , ICDP
utdanning og hjelpepleier-utdanning i Tallinn og Narva. Alt dette er et viktig arbeid, som
gjør en stor forskjell for de som får hjelp. Når det gjelder sykepleier Larissa, så har vi
avtale om støtte til lønn ut 2020. Sykehuset sender takk til alle givere. Det gjør at de kan
ha kreftsykepleier i 100% stilling.
Begge hjelpeleierklassene er ferdig utdannet våren 2020. Da er det utdannet nesten 300
hjelpepleiere i Tallinn og Narva. Det er et stort ønske om fortsettelse, noe det er behov
for. Skal det fortsettes, må Piret , tolken vår ta hovedansvar og det må samles inn penger
til opptrykk av lærebøkene. Lager et tomt!
Mercy-senter er et viktig arbeid blant vanskeligstilte barn. Her har vi for få givere til at vi
dekker nok: 30000.00 hver mnd til drift, mat og lønninger. Hvis du har mulighet eller
kjenner noen du kan spørre om å være giver så ta kontakt.
Kontonr: 4200 33 73449 v/ Helge Venås.

Hva skjer høsten -19?
17.oktober kl 1900 på Orkdal menighetshus, Fannrem.
Estlandskveld hvor vi får besøk av Solveig Slettahjell, som synger sammen med Orkland
mannskor.
Det blir servering og åresalg. Trekking av lotteriet.

Nytt fra Estland.

Kveldstanker v/ Willy Danielsen.

7,november kl 1900 på Berg bedehus, Byneset
Salmekveld ved Helge Gudmundsen og Byneset senior-kor. Vi synger salmer sammen.
Servering og åresalg. Bilder fra Estland.

9.november kl 1200: Julegavepakking på Fiadelfia Fannrem.
Ta med julegaver og kom! Det blir kaffeservering, andakt og utlodning når gavene er pakket.

Velkommen til høstens arrangement.

