Gjennom Løp for livet er du med - enten du løper eller er
med og sponser en eller flere løpere - og støtter to
prosjekter: Ledertrening for ungdom gjennom Actas
arbeid i vår region og Like mye verdt, et prosjekt som
hjelper jenter i Bangladesh til å komme seg ut av
fattigdom gjennom utdannelse og egne sentre for jenter
og kvinner. Basha er et slikt senter vi er med å støtte
gjennom Løp for livet.
I Dhaka, Bangladesh er det gjerne til jernbanestasjonen
du går når du ikke har noe. Her kan du sove med teppet
ditt og det du eier. En kveld i juli 2010 gjorde to

Kl.11.00

GUDSTJENESTE FOR ALLE GENERASJONER
Andakt ved Ruben Heitmann
Innsettelse av Elin-Merete Fortuck
Band og forsangere
Kollekt til Strand

tenåringsjenter seg klar for natta på plattformen. «Om
ikke lenge vil de være prostituerte», sa guiden Razia til
Robin Seyfert, Bashas grunnlegger.

•
•
•
•

Da Robin kom tilbake dagen etter, så hun familier som

Kl.12.30-15.30

laget mat langs sporene, mens barna lekte med avfall.
Opplevelsen av hjelpeløshet var total, forteller hun.
Plutselig kom tre kvinner gående som var en del av et
støtteprogram for kvinner som vil forlate prostitusjon.
«Søster, søster», ropte de til meg. «Vi er på vei hjem for å
øve oss på å lese.» «Da jeg så deres glede og håp, midt i
håpløsheten, visste jeg at jeg ikke kunne dra derfra.»

MIDDAGSBUFFET: kr.250 (v) kr.125 (b)
PIZZABUFFET: kr.130 (v) kr.60 (b)

Kvinnene Robert Seyfert møtte deltok i opplæring i
Children´s Uplift Programme (CUP), som driver et drop-in
senter og tilbyr medisinsk hjelp, rådgivning og opplæring i
grunnleggende livsferdigheter. Mange kvinner som

BARNAS LØP

hadde vært gjennom disse
opplæringsprogrammene hadde likevel
problemer med å skaﬀe seg og familien et
levebrød, både på grunn av stigma knyttet til
deres fortid som prostituerte og traumene de
hadde opplevd.
Da Basha åpnet dørene i 2011 ga det
arbeidsplass til 14 kvinner. Etter å ha
fullført programmet hos CUP, kunne
kvinnene nå få tilbud om betalt arbeid
hos Basha, der de lager smykker,
tepper, sjal og andre produkter.
På bengali betyr basha «hus», og asha betyr
«håp». Visjonen for Basha er at det nettopp
skal være et håpets hus. Syv år senere har
flere partnerorganisasjoner kommet til, det er
opprettet flere sentre og tilbudet er utvidet.
Stadig flere kvinner får mulighet til å komme
seg ut av fattigdom. I dag jobber Basha i fem
lokalsamfunn, der de tilbyr opplæring, opplegg
for barn, arbeid og annen støtte.

Salg av vafler, slush, sukkerspinn,
popcorn, hamburgere og pølser.

LYNLOTTERI
Kl.14.30:
Medaljer til alle som deltar

Kl.15.00:

LØP FOR LIVET
Løypa er ca. 450 meter og
man løper eller går i 30 min.
Løperne skaﬀer selv sine
egne sponsorer.

Gratis lodd til alle barn
og ungdommer som
deltar på gudstjenesten
og / eller familiemøte.
På hver av de to
samlingene trekkes en
heldig vinner av gratis
sommerleir i regi av
Acta VeBu.
(Verdi inntil kr.1500,-)

Kl.16.00:

FAMILIEMØTE
• Andakt ved Svein-Tony Gårdsø
• Sang og musikk: Aleksander Gurijordet, Elisa
Frivold, Pål Fredrik Haugland og Andreas Tretteteig
• Acta presenterer sommerleirene 2019
• Informasjon om Like mye verdt
• Premieutdeling
• Kollekt Strand

Kl.18.00:

BILREBUSLØP
For ungdom

