
STEFANUSALLIANSEN, VÅRT MISJONSPROSJEKT 

Moskenes menighet støtter nå et prosjekt i Egypt i regi av Stefanusalliansen. 

 

Stefanusalliansen sier om seg selv: «Vi er en misjons- og 

menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en 

grunnleggende menneskerettighet. 

Vårt hovedsikte er å arbeide for forfulgte og undertrykte ved å tjene som de 

forfulgtes røst i det norske samfunn så vel som internasjonalt – samt være en kanal 

for norsk innsats for forfulgte under mottoet «Sammen for de forfulgte». Vi 

prioriterer arbeid for 

 mennesker som er forfulgt fordi retten til trosfrihet er krenket eller satt ut av kraft. 

 hjelp og støtte til kirker, grupper, familier og enkeltpersoner som har behov for hjelp i konkrete 

livssituasjoner». 

 

Virksomheten er rettet inn mot muslimske eller kommuniststyrte land i Asia og Midtøsten, samt 

tidligere kommuniststyrte land i Europa.  

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer. Vi har ikke egne 

misjonærutsendinger og legger derfor opp til hyppig personlig kontakt mellom staben i Norge og den 

lokale samarbeidspartner.  

 

Prosjektet vi støtter ligger i Egypt og heter «Stefanusbarna».  

De holder til i Moqattam, «søppelbyen» – en skitten bydel i Kairo med over hundre tusen mennesker. De 

fleste av dem er koptere, med røtter i en av verdens eldste kristne kirker. Der lever de av å sortere 

søppelet som flyter overalt. 

 

Og det var her, blant samfunnets mest utstøtte og 

undertrykte, at Maggie Gobran,  eller  Mamma Maggie 

som hun kalles, mottok sitt kall for mange år siden: Hun 

ville virkeliggjøre Jesu kjærlighetsbud ved å formidle 

håp og trøst til disse fattige. 

I likhet med mange i Egypt ante heller ikke hun at så 

mange av hennes kristne søsken levde på denne måten. 

Inntil hun en dag fikk øye på noe som rørte seg under 

overflaten i en søppelhaug. Da hun gravde vekk det øvre 

laget, oppdaget hun at det var et lite barn!  

Dette ble starten på en virksomhet som begynte i det 

små, men som siden har vokst formidabelt. I dag har 

Mamma Maggie mange medarbeidere og driver mange 

virksomheter. 

 

 

De driver:  

Hjemmebesøk 

Hjemmebesøkene er ryggraden i arbeidet. De forteller at hver medarbeider har flere barn han eller hun 

skal besøke ukentlig i hjemmet: Disse besøkene er ukens høydepunkt for familien. Da samler de seg rundt 

medarbeideren som gir dem litt mat, sjekker behov for legehjelp og snakker med barna og oppmuntrer 

dem. En enkel bibelfortelling hører med. Og bønn.  



Barnehager som er rene oaser midt i alt søppelet. Hver barnehage har 250-400 barn i alderen to til seks 

år. Her får de undervisning, leke på et rent sted, mat og helsesjekk, og mødrene får opplæring i helse- og 

matstell. 

 
 

Leir 

To ganger i året får alle barna bli med på leir. I tre dager er 150 barn og deres ledere sammen. Her får de 

spise seg ordentlig mette, de får vaske seg rene, og de får høre om Jesus Kristus som er glad i alle og ikke 

gjør forskjell på fattig og rik. En jente ble spurt om hva hun syntes var det aller beste med å være på leir. 

Svaret lød: «Å dusje – og å be sammen!»  

– Men de er også opptatt av hvordan barna skal klare seg som voksne i samfunnet. Derfor har de opprettet 

yrkesskoler. Guttene kan gå på skomakerverksted, jentene lærer å bruke symaskin og strikkemaskin.  

 

 

 
 

De senere årene har de også fått lov av myndighetene til å åpne barneskoler og Ungdomsskoler. 


