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En million kroner 
tikker årlig inn på 
bankkontoen til 
den familieoppstar-
tede veldedige 
organisasjonen 
«Håp for alle». 

– Jeg tror at det er veldig bra at 
vi startet denne organisasjonen 
i Lyngdal. Vi har blitt møtt med 
veldig mye vennlighet og posi-
tive holdninger, sier Terje Abra-
hamsen.

Han er leder for den familie-
oppstartede veldedige organi-
sasjonen Håp for alle. Nesten 
siden den spede begynnelse for 
11 år siden har organisasjonen 
fått inn en årlig sum på hele en 
million kroner. Halvparten av 
inntektene kommer fra rundt 
90 enkeltpersoner, de fleste fra 
Lyngdal og omegn, som betaler 
månedlige bidrag. 

Midlene har blant annet finan-
siert etableringen av et hjelpe-
senter for fattige barn og bar-
nefamilier i Liepaja i Lativa, i 
samarbeid med den lokale orga-
nisasjonen House of  Hope. 

I forrige uke var House of  Ho-
pe-lederen Tatyana Makovey på 
besøk i Lyngdal. Planen var da 
å møte givere og sponsorer som 
finansierer prosjektet. 

Sønnens initiativ
Ideen til Håp for alle oppsto i 
2011. Terje Abrahamsen satt 
rundt middagsbordet i Lyngdal 
med familien, da sønnen Vidar 
Abrahamsen tok til å prate om 
hvor privilegerte de er som er 
født i Norge. Han ytret et ønske 
om å hjelpe dem som ikke har 
de samme mulighetene. Samme 
år grunnla familien organisa-
sjonen.

Det var ved en tilfeldighet at 
deres første prosjekt ble eta-
blert i Tallinn i Estland. Vidar 
og hans ektefelle Bodil var på 
reise i Tallinn og kom i kontakt 
med et lokalt sosialsenter. Da 
oppsto ideen til Happy day, et 
tilbud som bidro til at barn og 
ungdom fra mindre bemidlede 
familier kunne få muligheten til 
å dra på utflukter til dyreparker 
og lignende. Samme tiltak ble se-
nere igangsatt også i Lativa og 
Litauen.

Dette utviklet seg videre til 
Happy camp. En 10-dagers som-
merleir for unge gutter fra Est-
land, som ble arrangert i Lyngdal 
fra 2012 til 2016. 

I 2013 kom Håp for alle i kon-
takt med en psykolog i Latvia, 
Tatyana Makovey. Det ble starten 
på en ny epoke for Håp for alle.

Barneprostituerte
Tatyana Makovey var 18 år og 
nybakt mor en dag det banket 
på døren hennes. Utenfor sto tre 
jenter på 8, 9 og 11 år, som fortalte 
at de var sultne.

– Jeg tok dem inn for å gi dem 
mat og leke litt med dem. Så be-
gynte de å snakke, forteller Mak-
ovey.

– Da kom det fram at de var 
prostituerte.

Bydelen Karosta i Liepaja er 
en tidligere militærbase. Den 
ble fraflyttet da sovjetarmeen 
trakk seg ut av Latvia, og har 
siden vært preget av fattigdom, 
rusmisbruk og kriminalitet. Det 
tok dermed ikke lang tid før ordet 
spredde seg og gatebarn sto i kø 
for å få hjelp av Makovey. Hun 
tilbød ukentlige filmkvelder for 
å gi barna gode opplevelser. Du-
sjedager ble arrangert for dem 
som ikke hadde tilgang på vann 
hjemme. Ofte tok datteren med 
seg medelever som manglet mat 
hjem etter skolen.

Makoveys oppvekst var pre-
get av grov omsorgssvikt, vold 
og seksuelt misbruk, noe som ga 
henne en sterk trang til å ville 
hjelpe andre barn fra en lignen-
de skjebne. Likevel innså hun at 
hun manglet kunnskap, så hun 
besluttet å begynne på en psyko-
logutdannelse. 

Åpnet hjelpesenter
Skuffet over at staten ikke ville 
bidra med å finansiere behovet 
hun tydelig så at var der, starter 
Makovey i 2011 organisasjonen 
House of  Hope på egenhånd, da 
kalt Karosta Kids.

I dag går nesten samtlige av 
inntektene til Håp for alle videre 
til House of  Hope.

– Vi så at hun drev et fantastisk 
arbeid og ønsket å støtte henne. 
Når har vi bedre kontroll på pen-
gene, og vet at de kommer i rette 
hender og brukes til noe som er 
bærekraftig over tid, som å gi 
unge en skolegang, sier Abra-
hamsen, og fortsetter:

– Det er en kort flytur fra Nor-
ge til Latvia, men forskjellene er 
veldig, veldig store når det kom-
mer til velstand. 

House of  Hope og Håp for alle 
gikk i 2016 til anskaffelse av en 
bygning på 400 kvadratmeter i 

Liepaja sentrum. Etter renove-
ringen kunne senteret House of  
Hope offisielt åpne i november 
2018. Abrahamsen beskriver det 
som en milepæl. 

Stipendordning
House of  Hopes familiesenter 
er et sted hvor vanskeligstilte 
unge mødre kan ta med seg sine 
barn og få støtte, veiledning og 
et varmt måltid. Mange av mø-
drene har selv hatt en vanske-
lig oppvekst. På senteret får de 
blant annet tilbud om psykolog-
timer. 

Et annet prosjekt på sente-
ret er ungdomsprogrammet 
Hope21, rettet mot vanskelig-
stilte ungdom fra 15 til 21 år. 
Ungdommene får et månedlig 
stipend på mellom 20 og 50 euro 
og oppfølging fra en ungdoms-
arbeider. Det kreves imidlertid 
at ungdommene deltar på sam-
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House of Hope-leder Tatyana Makovey fra Latvia og Håp for alle-leder Terje Abrahamsen har samarbeidet tett i flere år. I forrige uke var hun på besøk i Lyngdal.

House of Hope-leder Tatyana Makovey anslår å ha hjulpet mellom mellom 500 og 
1000 lokale barn i løpet av livet. FOTO: JELIZAVETA BORODINA

Flere jobber frivillig ved senteret for å bidra til å forbedre hverdagen til lokale barn 
og unge. Etter at Ukraina-krigen brøt ut har de fått merke konsekvensene, blant 
annet i form av engstelige unge. Senteret har også hjulpet ukrainske flyktninger.
 FOTO: PRIVAT

Musikkrommet i senteret blir hyppig brukt. Tatyana Makovey er takknemlig for at 
så mange nordmenn har bidratt økonomisk til senteret. FOTO: PRIVAT  

❞Halvparten av 
inntektene kom-
mer fra rundt 90 
enkeltpersoner, 

de fleste fra Lyng-
dal og omegn

Terje Abrahamsen
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House of Hope-leder Tatyana Makovey fra Latvia og Håp for alle-leder Terje Abrahamsen har samarbeidet tett i flere år. I forrige uke var hun på besøk i Lyngdal. FOTO: ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD

linger på ungdomssenteret og 
er med å ta ansvar på senteret. 
Målet er å gi ungdommene moti-
vasjon til å fullføre skolegangen, 
samtidig som de bygger karak-
ter. Det er for tiden 20 ungdom-
mer som deltar i prosjektet.

I tiden framover skal House of  
Hope og Håp for alle jobbe med 
å forbedre senterets uteareal, 
i tillegg til å etablere en såkalt 
kriseleilighet, med overnattings-
muligheter.

– Utfordringen er at kostna-
dene stiger i Lativa. Matvarer, 
strømpriser, og alt sammen. 
Reelt sett vil kanskje verdien 
av det faste millionbeløpet fra 
Norge gå nedover. Derfor tren-
ger vi absolutt flere givere for å 
holde nivået oppe. Det er mange 
ungdommer som står i kø for å 
delta på programmet, forklarer 
Abrahamsen, som er pensjonert 
bankmann.

Merker endring
– Første gang noen av ungdom-
mene er innom senteret så sier 
de kanskje ikke hei engang. De 
snakker lite og har problemer 
med å stole på andre. De skjøn-
ner ikke at tilbudet er gratis, og 
at noen vil dem vel. Når foreldre-
ne ikke har brydd seg om dem, 
er det vanskelig for dem å tro 
at noen andre vil det, forteller 
House of  Hope-lederen.

– Mange kommer fra familier 
med fattigdom, alkoholproble-
mer og vold. De får kanskje ikke 
dusjet hjemme eller hjelp med 
leksene, som igjen fører til at de 
blir mobbet på skolen for at de 
lukter vondt eller «er dumme». 
Både av elever og lærere, sier 
psykologen, og legger til at dette 
går utover undervisningsdelta-
kelsen.

Makovey smiler når hun for-
teller at det sjeldent tar mer enn 

et par besøk innom senteret før 
ungdommene begynner å møte 
opp med et smil. Da nærmere 
200 ungdommer ukentlig er inn-
om senteret har hun vært vitne 
til en rekke solskinnshistorier. 
Blant annet en gutt som kom 
fra et voldelig hjem, og ønsket 
å droppe ut fra skolen. I dag ut-
danner han seg til å bli lærer, 
som den første i familien sin med 
en utdannelse. 

– Av alle ungdommene som 
har fulgt programmet vårt så 
er det ingen som har havnet i 
fengsel, og alle er nå i jobb, sier 
hun fornøyd.

ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD
alexandra@lister24.no

Det kan kommunens 
innbyggere få være med å 
bestemme. 

Det er allerede vedtatt at Lyng-
dal skal få en offisiell kommu-
neblomst. Hvilken det blir, er 
ikke avgjort, men nå er arbei-
det med å finne blomsten i gang 
og du kan komme med ditt for-
slag, ifølge en pressemelding 
fra kommunen. Kommunen 
har satt følgende to kriterier: 

– Først og fremst må forsla-
get være en blomst eller plan-
te som finnes fra sør til nord 
i kommunen. Den må være 
viltvoksende, og ha en natur-
lig forekomst. Altså kan ikke 
hageplanter eller innførte og 
unaturlig spredte planter fore-
slås.

– I tillegg må forslaget være 
på en spesifikk art, og ikke en 
familiegruppe. Med familie, 
eller artsgruppe om du vil, 
menes samlebetegnelser som 
eksempelvis bartrær eller or-
kideer. En spesifikk art vil her 
kunne være furu eller gran, el-
ler skogmarihånd, som er en 

viltvoksende plante i orkidé-
familien.

For å sende inn forslag på 
kommuneblomst benyttes skje-
ma som er lagt ut på Lyngdal 
kommunes hjemmeside. Frist 
for å sende inn er 7. november. 

– Det er jo ikke slik at en 
kommune må ha en kommu-
neblomst. Dette er ikke lovpå-
lagt. Bakgrunnen for at vi nå 
har satt i gang denne proses-
sen er at både Lyngdal kommu-
ne og Audnedal kommune før 
sammenslåingen hadde sine 
offisielle kommuneblomster. I 
tillegg synes vi dette er en fin 
måte å engasjere alle kommu-
nens innbyggere på. Vi er opp-
tatt av å forene kommunen, og 
det ligger litt symbolverdi i et 
slikt fellesprosjekt, som jo er 
samskaping i praksis, sier Jan 
Seland, virksomhetsleder for 
kultur i Lyngdal kommune, 
og leder av kommuneblomst-
komiteen.

LARS ERIK LARSEN
lars.erik@lister24.no

Hvilken  
kommuneblomst 
skal Lyngdal velge? 

I august begjærte skjønn-
hetsfirmaet Silkemyk AS 
selv å begjære oppbud. 
Kort tid etter bestemte 
Julie Abrahamsen fra 
Farsund å kjøpe  
konkursboet.

Hun jobbet selv for firmaet 
frem til det begjærte oppbud.

– Jeg fikk beskjed et par da-
ger før lønning at firmaet var 
slått konkurs. Da ble jeg stå-
ende litt som et spørsmålstegn, 
for jeg var ikke helt klar for hva 
som skulle skje videre. Etter å 
ha diskutert litt med min far og 
sett på mulighetene, kom jeg 
fram til at jeg ville kjøpe kon-
kursboet for rundt en måned 
siden. Jeg la inn et skambud 
og fikk det for det, og har siden 
begynt å legge opp planen for 
hvordan jeg skal drive det vi-
dere og sånt, sier Abrahamsen.

I stedet for å søke ny jobb, 
starter hun altså opp for seg 
selv.

– Det følger blant annet med 
mye kontorutstyr, datautstyr 
og et varelager. Jeg har åpnet 
en ny nettbutikk i eget navn 
hvor jeg først håper å få solgt ut 
og bli kvitt varelageret for så å 
bruke overskuddet på nye pro-
sjekter. Akkurat hva det blir er 
jeg foreløpig usikker på, men 
jeg kommer nok til å holde meg 
innenfor skjønnhetsbransjen, 
som er en bransje jeg har vært 
i lenge, sier Abrahamsen.

For å ha flere ben å stå på har 
hun også startet opp et eget 
konsulentbyrå.

– Her ønsker jeg å leie meg 
ut til firmaer som blant annet 
trenger hjelp med digital mar-
kedsføring, salg og den slags. 
For å starte opp dette har jeg 
også fått støtte fra Listerfon-
det, sier Abrahamsen.

OLAV HOEL
olav.hoel@lister24.no

Kjøpte opp  
konkursbo

Julie Abrahamsen håper å få solgt ut 
varelageret til Silkemyk, for så å 
bruke overskuddet på nye prosjekter.
FOTO: OLAV HOEL


