
Hjälpande hand 

Marjinka har haft flera tusen invånare men 
det har halverats pga. kriget då många flyr 
därifrån. En av ledarna berättade att det i 
princip är strider på hans bakgård. Det är 
väldigt svårt att ta in vad som händer och 
hur människor där har det när man som jag 
kommer från trygga lugna Sverige.  

Nu var det ju så att vi hade en ukrainsk 
kommendant med oss och han tog oss med 
till hemliga militärbaser. Vi fick besöka 
dem och se under vilka förhållanden de 
levde när de inte var ute på uppdrag. I en 
källare i ett hus som inte var färdigbyggt 
med en liten kamin och två katter sov de 
på lastpallar och några pappskivor.  

Det fanns lite mat att laga till men vapen 
fanns det desto mer. Om jag inte missupp-
fattade det så tror jag att de åkte ut på en 
del spaningsuppdrag under nätterna men 
på den lilla basen fanns det även en del 
pansarvagnar att använda i ett regelrätt 
krig.  
 

3 Belägrad stad 

V i såg kulhål och de berättade om 
prickskyttar som skjuter så ga-

torna var väldigt öde. Församlingen har 
ett bageri med ett tiotal anställda som 
arbetar i skift, många gånger kan de 
inte återvända hem efter avslutat arbete 
och får då sova över på sin arbetsplats. 

6 

H ela upplägget är att varje föräldrapar 
tar hand om sina och upp till 15 yt-

terligare barn. I  Ukraina och Rumänien 
finns det många föräldralösa barn som 
lämnas ensamma. Samhället har ett stort 
behov av omsorg och Caminul Fenix har 
blivit förebild. Barnen får en egen säng, 
delar rum med flera, en plats vid matbor-
det och lära sig hänsyn till sina syskon. 

Skolgång och en fortsatt utbildning i jord-
bruket. Vi besökte även en sömnad och 
snickarverkstad. Jag fick beställa mitt eget 
namn på den väska som jag köpte. Vi lyss-
nade till barnen som lärde sig rörelse-
sånger. Härligt med liv och glädje- ”jag 
kunde se framtidstro i deras ögon”.  

Vi kan alla bli en hjälpande han. Svå-
righeter har vi på olika sätt. Du kan 
vara född med endast ett ben eller i en 
olycka förlorat någon kroppsdel. Jag 
häpnade över den förmåga de hade på 
ortopedverkstaden. Där gjordes prote-

ser och speciellt 
tittade jag på 
handen som såg 
helt naturlig ut. 
Här arbetades 
den fram med 
hög noggrannhet  
och skicklighet.  
 

  


