
``Og la alt dere sier og gjør,  

skje i Herren Jesu navn, med takk til 

Gud, vår Far, ved ham.``  Kol. 3:17 
     

 

Kjære venner og støttespillere fra Kongsgaard Rotary Club! 

Vi sender dere en oppsummering fra 2021. 20 barn fikk støtte gjennom dagsenteret, 5-14 barn bodde 

i ungdoms- og elevhjemmet i løpet av året, og 15 barn fikk støtte fra stipendprogrammet. Senterets 

miljøarbeidere, lærere, og frivillige hjelper barna med leksene, og barna kan utvikle sine ferdigheter i 

estisk, russisk, engelsk, tysk og fransk. 

Vi tilbyr sosial rådgivning til foreldre og støtter barnefamilier humanitært og med mat. Senteret er 

åpent 24/7, og alle barn som trenger det kan komme til Peeteli også i helgene, for å spise eller 

tilbringe tid med venner i trygge omgivelser. Vi har selvutviklingsgrupper for ungdom.  I tillegg 

møtes 9–11 år gamle jenter en gang i uken sammen med miljøarbeidere for å snakke om helse, 

oppførsel, skikk og bruk, farer ved Internett osv. Etter å ha diskutert alvorlige temaer, lager alle mat 

sammen og spiller lærerike spill. 

Våre barn har hjulpet den estiske matbanken med å samle inn donasjoner og pakke mat. I slutten av 

hver uke lager de ca. 600 smørbrød, som våre gode venner fra Metodistkirken deler ut på gata til 

mennesker i nød, sammen med Guds Ord. I tillegg er barna til stor hjelp for oss i vårt daglige arbeid 

samt å holde orden på området rundt sosialsenteret. I år fullførte 10 ungdommer Alpha-kurset. Det er 

et evangelisk kurs som introduserer det grunnleggende i den kristne tro gjennom serier med taler og 

samtaler. Etter Alpha-kurset fortsatte 4 ungdommer i hjemmegruppe. 

Fra 11.03.2021 til 17.05.2021 var det unntakstilstand i Estland på grunn av Covid 19. Alle skoler ble 

henvist til fjernundervisning, og vi måtte stenge dagsenteret midlertidig.  På den tiden bodde det 9 

barn i ungdoms- og elevhjemmet, og alle ønsket å bli i Peeteli under unntakstilstanden. Snart spurte 

foreldre og barnevernsansatte om vi kunne ta imot flere barn. Få dager senere bodde det 14 barn i 

sosialsenteret. I midten av april testet 5 ansatte og 3 barn i senteret positivt for Covid 19. Av den 

grunn stengte vi hele senteret i ti dager (15.- 25.04.2021). Heldigvis skjedde det i skoleferien, og 

stengingen hadde minimal innvirkning på barnas utdanning. I midten av mai kunne vi gjenåpne 

dagsenteret. 

Under unntakstilstanden prøvde vi å hjelpe dagsenterbarna med sosiale medier til bruk i 

skolearbeidet, og i noen tilfeller kunne vi å tilby individuell undervisning på eget rom. Likevel ble 

karakterene til mange av barna i dagsenteret dårligere under fjernundervisningen. I mai fikk vi også 

nye barn til Peeteli. Disse hadde vært borte fra skolen veldig lenge. Med hjelp fra våre 

miljøarbeidere, lærere og frivillige klarte barna å forbedre de utilstrekkelige karakterene. Bortsett fra 

to klarte alle å fullføre sitt klassetrinn. Etter to års erfaring kan vi konkludere med at 

fjernundervisning er svært vanskelig for mange barn, og de trenger hjelp for å fortsette sin 

utdannelse. Barns mentale helseproblemer har også økt. Det blir stadig tydeligere hvor viktig det er 

for barna å ha voksne omkring seg som de kan stole på; noen de tør dele sine bekymringer med. 

I vår arrangerte vi vår tradisjonelle kanotur med 40 barn og 20 voksne. Vi hadde flere andre fine 

utflukter og campingturer ute i det fri. Det er en fryd å se at barn liker å være ute i naturen. Før 

trengte de å bli oppmuntret til slike utflukter, nå spør barna om når vi skal på tur igjen.  
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I sommer arrangerte vi tilsammen 50 dager med leirer på Saaremaa. Hver leir varte i 10 dager, og ca. 

12 barn i alderen 8-18 år deltok. Totalt deltok 45 forskjellige barn på leirene, og 12 av dem var med 

på to leirer. Vi gikk på tur, badet, lagde mat sammen, lærte å holde oss selv og utstyret vårt tørt i 

regnvær, tok oss av grønnsakhagen og gjorde mye annet spennende. 

For å ta vare på natur og miljø begynte vi i fjor å sortere avfall etter type til 7 forskjellige 

søppeldunker. Vi fortsatte med det også i år på alle leirene. Noen av barna som var med på leir for 

første gang, ble veldig overrasket og litt forvirret. Det hele var en helt ny verden for dem, men de 

lærte, og ting ble bedre for hver dag. 

Vår store fellessatsing i år var byggingen av fuglekasser. Vi startet på våren og fortsatte utover 

sommeren. Alle barna våre, store og små, var med på det. Også i år fikk barna muligheten til å dyrke 

og spise sine egne salater og grønnsaker. 

Før oppstart av sommerens leirer drog vi et par ganger sammen med barna våre for å forberede 

leirsenteret. Vi ryddet opp i hus og uteområde, utførte malejobber, klippet gress og busker osv. Veien 

til leirsenteret måtte repareres, og vi utførte dette arbeidet mer omfattende dette året. En lokal mann 

kom oss til unnsetning med traktoren sin, og sammen med barna spredte vi mer enn 15 tonn grus på 

veien. Vi håper veien nå vil vare i mange år. I slutten av juni arrangerte vi nok en 6-dagers leir og 

bygde ytterligere utganger og trapper til andre etasje i leirbygningene. 

I slutten av august åpnet vi dagsenteret og ungdoms- og elevhjemmet igjen. Allerede før skoleåret 

startet hadde over 50 barn fått nødvendig skolemateriell. 

Om noen få måneder er det 25 år siden Gud ledet oss til barn som trengte hjelp i Kopli Liinid i 

Tallinn. Fortsettelsen av dette arbeidet har virkelig vært en stor nåde og velsignelse. Vi har sett at 

mange barn med vanskelige livsskjebner er blitt gode mennesker som jobber i vidt forskjellige yrker. 

Mange av dem har allerede sin egen familie, og i dag vokser barna deres opp i trygge hjem hvor de 

blir elsket og støttet. Det er en stor glede å se alt dette. 

Vi er fra dypet av våre hjerter takknemlige for all støtte, og er veldig takknemlige til Gud for å ha gitt 

slike trofaste venner til barna på senteret vårt! 

Vi ønsker dere en god jul, sterk helse og masse velsignelse fra Gud for det nye året! 

Bildene vedlagt brevet gir en oversikt over våre liv og aktiviteter. 

På vegne av alle deres små og store venner i Peeteli 
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