Magnar Bjørnevik handler inn mat og julegaver til unge
familier. Håpet er at noen barn skal få en bedre jul.
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BUDSKAPET

Magnar Bjørnevik
handler inn mat
og julegaver til
unge familier.
Håpet er at noen
barn skal få en
bedre jul.
 Johanna Hundvin Almelid  johanna.hundvin.almelid@dagen.no  JohannaHAlmelid

«Jula nærmer seg igjen. For noen
er det ren glede, mens for andre er
det vanskelig å se positivt på høytiden som kommer. Jeg vil også i
år hjelpe noen familier til å sette
julemat på bordet og overraske sine barn med gaver,» skriver Magnar Bjørnevik i en annonse på Facebook.
Rundt 35 personer har svart.
Alle har skrevet litt om seg selv.
HOVEDSAKLIG MAT

Bjørnevik er gift og har barn. Han
jobber til daglig som entreprenør
i Os utenfor Bergen. Engasjementet for å hjelpe andre begynte for
tre år siden. Da hjalp han noen familier med penger til sommerferie. Nå hjelper han bare folk i forbindelse med jul.
– Det handler om arbeidsmengde, forklarer han.
Den siste uka før jul går en del
av fritiden med på å handle inn
mat og gaver til mennesker med
behov. Bjørnevik forteller at han
tar med seg representanter fra de
aktuelle familiene slik at de får
handlet selv.
– Det er hovedsaklig mat, men
de får anledning til å kjøpe en liten ting til barna også. Folk er
nøkterne og realistiske, opplever
han.
Han forteller at første gang han
tok med seg ukjente på handletur,
var han nesten mer nervøs enn de
han skulle treffe.
SAMLIVSBRUDD

– Hvem er det som kontakter deg?
– Ofte er det barnefamilier som
har vært gjennom et samlivsbrudd. Som regel er det mor som
kontakter oss, fordi hun ofte sitter
igjen med barna. Mange opplever
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MIN SØNDAG

Heidi Engjom
Økonomistudent

Hva heter menigheten din?
Pinsekirken Tabernaklet i
Bergen.
Hvordan er møtestilen?
Hands up eller hands
down?
Møtestilen er moderne med
god bruk av instrumenter,
visuelle verktøy og nye
sanger. Under lovsangen
tilber folk slik de ønsker,
som er både med hendene
oppe og nede.

HANDLE INN: Den siste uka før jul går en del av fritiden med på å handle inn mat og gaver til mennesker med behov. Magnar Bjørnevik
forteller at han tar med seg representanter fra de aktuelle familiene slik at de får handlet selv.
Foto: Johanna Hundvin Almelid

FATTIGDOM

blant de utvalgte. Samtidig uttrykker de forståelse for at det
ikke kan skje.

Fakta
Seks prosent av befolkningen
bor i en husholdning som har
vanskelig eller svært vanskelig
for å få endene til å møtes.
Par med barn og lav inntekt
og enslige forsørgere er blant
gruppene som har størst
problemer med uforutsette
utgifter og må avstå fra sosiale
aktiviteter på grunn av dårlig
økonomi.
Tall fra Bergen kommunes
folkehelseoversikt i 2019
viser at 5,8 prosent av
alle under 18 år lever i
lavinntektshusholdninger,
også kjent som
barnefattigdom.
KILDE: SSB og BT

at det er krevende å holde seg i
arbeid med små barn hjemme.
Når de får litt tid på seg, greier de
seg selv. Vi bor i et velferdsland,
men NAV greier ikke alltid å holde tritt. Systemet etter et brudd
går for tregt, mener han.
– Har du bestemt deg for hvilke familier du skal hjelpe i år?
– Jeg tenkte at jeg skulle sette
meg ned i helgen og gå gjennom
meldingene som har kommet
inn. Alle får et svar, men det vil
alltid være en del som får et nei.
Det er den tøffe siden ved dette.
Ved å hjelpe noen, har jeg likevel
gitt noen barn en bedre jul.
I meldingene som tikker inn,
skriver folk at de håper at de er

– MANGE VIL BIDRA

Bjørnevik understreker at han
ikke er alene om å hjelpe. Det er
flere som støtter prosjektet.
– Min erfaring er at mange
vil bidra, men at de ikke helt vet
hvordan de skal gjøre det.
Han tror at grunnen til at folk
tar kontakt er fordi de ser en mulighet til å gjøre noe for sine egne
barn.
– Det er også vårt fokus.
– Kan du stole på de som tar
kontakt?
– Folk kan ha ulik oppfatning
av hva som er vanskelig og tøft,
men erfaringen så langt er at det
dreier seg om mennesker med
reelle behov. Det blir en slags
kvalitetssikring at jeg møter
dem personlig og er med dem på
handletur.
Når desember kommer, vet
kone og barn at Bjørnevik har et
spesielt fokus på andre som ikke
har det så bra.
– Men vi har ikke åpent hus
julaften. Den feirer vi for oss selv.
Jeg er ikke tilhenger av at det
skal være overflod av gaver under treet. Det er andre ting som
betyr mer for min del, sier han.
HUNDRE HENVENDELSER

Entreprenøren i Os er ikke alene
om å hjelpe familier som sliter
økonomisk. Samboerparet Truls
Stephansen og Thea Strømme
Høgberg ønsket å hjelpe noen
med julegaver og la ut en annonse på Finn. Fem dager senere
hadde de fått rundt hundre henvendelser.

– Vi tenkte at vi kanskje ville
få ti henvendelser. Nå har over
4.000 mennesker sett på annonsen, forteller Truls Stephansen.
Paret studerer for tiden i
Trondheim.
Idéen om å legge ut en annonse ble til da de snakket sammen
om hva de skulle gi i julegave til
familiemedlemmer.
– Vi har jo hørt og sett på internett at der er mange som sliter økonomisk. Noen inviterer
folk hjem til seg. Vi tenkte at vi
kanskje kunne hjelpe noen med
julegaver, sier Stephansen.
De skriver i annonsen at de
har lyst til å hjelpe og at det er bare å sende en melding med juleønsker, «så skal de fikse resten».
DELER SIN HISTORIE

– Hva skriver folk?
– Noen skriver bare hva de ønsker seg. Andre deler sin historie. De fleste som har kontaktet
oss, har barn. To stykker har også kontaktet oss og sagt at de kan
være behjelpelige med å vippse
penger til noen av gavene.
Den unge studenten forteller
at de ikke har mye penger selv
og at det er minimalt hva de kan
kjøpe inn av gaver.
– Kanskje kommer vi til å hjelpe fire-fem familier med et barn
hver. Det blir ikke veldig dyre gaver, for vi kan jo ikke ruinere oss
heller.
– Hva tenker du om at det er så
store behov der ute?
– Det er veldig trist. Det er
ikke koselig å tenke på at der er
foreldre som gruer seg til jul fordi de ikke greier å gi barna en
skikkelig jul. Jeg merker at det
går inn på meg. Selv har jeg alltid

sett fram til jula. Det er noe jeg
gleder meg til hvert år.

Hva er det beste ved
menigheten?
Mangfoldet i menigheten.
Det er mange gode mennesker som inspirerer hverandre
gjennom Guds kjærlighet.
Hvor aktiv er du som
kirkegjenger?
Jeg er regelmessig på G19
møtene, som er en gudstjeneste kl 19 på søndagene for
studenter og unge voksne.

UTENFORSKAP

I kontaktkretsen til Robin Hood
Huset i Bergen er det mange aleneforsørgere som trenger ekstra
hjelp og omtanke i forbindelse
med jul. Prosjektleder Ingrid
Husevåg Døskeland synes det er
flott at folk engasjerer seg og ønsker å hjelpe vanskeligstilte.
– Fattigdom i rike land som
Norge handler mye om utenforskap, at en ikke får ta del i det sosiale livet. Men det handler også
om materielle goder. Det blir veldig synlig i julen.
– Hva bør man tenke på når
man som privatperson ønsker å
hjelpe et medmenneske i nød?
– Det kan være nyttig å tenke
gjennom hva som er motivasjonen og hvordan man selv ville
ønsket å bli møtt i en vanskelig
situasjon.
Døskeland er opptatt av at
man innleder en type relasjon
når man hjelper et annet menneske.
– Hvis man for eksempel åpner hjemmet sitt på julaften,
kan det være sårt for de inviterte
om den døren blir stengt senere.
Mye frivillig arbeid skjer med de
beste hensikter, og det er flott
at mennesker velger å spre juleglede.
Døskeland oppfordrer videre
folk til å tenke over at mennesker som har det sosialt og økonomisk vanskelig også er fattige resten av året.
– Om man har mulighet til å
fordele engasjementet ut over
året, vil det ha stor betydning,
tror hun.

Sangen du aller helst
synger på gudstjenesten
for tiden:
«For så langt» av
Filadelfiakirken.
Hva skulle du ønske
menigheten din gjorde
mer av?
Vi har nylig hatt en taleserie
om «Jesus og meg» der
mennesker har delt deres
historie med Jesus. Det
ønsker jeg at menigheten
skal gjøre mer av.

