
RAPPORT FRA SYRIA OG IRAK 
 

AV: PER OVE BERG 

Kjære venner! 
 
Jeg har nettopp kommet 
hjem fra en reise med   
sterke  inntrykk fra krigens      
ødeleggelser og alle flykt-
ninger som lider. Vi har 
fått et oppdrag om å vise 
Guds  kjærlighet i praksis 
der ondskapen er som 
størst.   
 

                                
 
Share Mercy har funnet en 
veldig god partner i organi-
sasjonen Bring Hope HF. 
Den ledes av en svensk-
kurdisk lege som har etab-
lert et transportsystem fra  
Europa til Erbil, med stor  
lokalt  lager og distribusjons-
nett. 

Januar-Februar 2017 

Bildet: 
 

Kosedyr ble 
gitt i gave til 

barna i      
Faizalia, nær 

Mosul. 
 



Side 2 Share mercy 

I MOSUL OG FAIZALIA 

Mosul 
 
I slutten av november var 
vi sammen ved fronten i 
nærheten av Mosul og     
leverte medisiner og utstyr 
til en verdi av kr. 270 000. 
Dette ble tatt hånd om 
av kristne leger og helse-
personell som behandler 
sårede soldater og sivile 
ved frontlinjen mot IS.   
 
Ca. 6 km fra Mosul var jeg 
med på innvielsen av en 
lekepark i landsbyen 

Faizalia. Byen hadde vært 
under IS sin kontroll i to år, 
og var frigjort ca. 3 uker    
tidligere. Lekeparken var 
finansiert av kristne, som et 
tegn på håp til barna som 
hadde vært under IS’ trusler 
og  indoktrinring.   
 
En familie på åtte hadde 
ved en feil blitt drept av en    
rakett fra koalisjonens  
bombefly under frigjøringen, 
og midt i sorgen ble leke-
parken dedikert til minne 

om denne familien. 
 
På skolen samlet teamet jeg 
var sammen med alle barna 
til sang, drama og gave-
utdeling.  
 
Det var utrolig rørende å se 
hvordan barna klemte rundt 
kosedyrene de fikk fra oss, 
og se gleden deres over 
sangene om Guds kjærlighet 
og hvordan vi kan leve      
sammen som venner.  

FØLG OSS PÅ NETT: 
 

www.sharemercy.no 

Bildet: 
 

Kosedyr til barna i Faizalia      
gjorde susen 



Side 3 

TIL KOBANI I SYRIA 

klær ved hjelp av disse    
midlene, men lengselen har 
vært også å kunne støtte   
enker og foreldreløse barn 
som har blitt værende igjen i 
selve byen. Nå fikk jeg møte 
flere av dem personlig, og 
kom i kontakt med en lokal 
organisasjon som bygger 
opp et barnehjem og be-
handlingssenter for de krigs-
traumatiserte barna i      
Kobani. Jeg fikk et veldig 
godt inntrykk av den 

kvinnelige lederen.  Hun er 
kurder som har bodd mange 
år i vesten, men har flyttet 
tilbake for å hjelpe spesielt 
kvinner og barn rammet av 
krig og nød.   
Ellers var det hjerteskjæren-
de å være til stede under be-
gravelsen av tre «martyrer» 
som ble drept i kampene mot 
IS.  Det var så mye emosjon, 
drama, sorg og kampvilje i 
luften som gjorde stort       
inntrykk.  

Bildet: 
Her bygges barnehjem i Kobani, og gjennom dette     

skytehullet kan du se plassen hvor vi ønsker å sette opp 
et lekeanlegg for disse barna.  

Etter flere forsøk lyktes jeg 
endelig å komme inn i Syria 
og Kobani. 80 % av byen ble 
ødelagt under IS sitt angrep, 
og nærmere 4000 mennes-
ker mistet livet bare i denne 
byen. Våren 2015 hadde 
Share Mercy en inn-
samlingsaksjon og konsert til 
inntekt for den lidende sivil-
befolkningen. I kurdiske   
Nord-Irak har vi hjulpet 
mange flyktningfamilier fra 
Kobani med husrom, mat og  



Adresse: Alvermarka 43, 5911 Alversund 
E-post: blifadder@sharemercy.no; post@sharemercy.no 
Tlf: 932 56 526; Internett: www.sharemercy.no  Org.nr: 987838590 
Bankkontonr: 9791.10.67610; Bankkontonr. Midt-Østen(Irak og Syria): 9791.10.47245 

 

STORT BEHOV FOR FELTSYKEHUS 

Behovet for feltsykehus er 
fremdeles enormt stort. I 
forbindelse med min 50-
årsdag var mange av dere 
med og gi til dette prosjek-
tet. Vi er fremdeles i for-
handlinger i forsøket på å få 
et bestemt feltsykehus til en 
rimelig pris.  
 
Samtidig er vi i kontakt med 
en kristen hjelpeorganisasjon 
med leger og sykepleiere som 
har spesialisert seg på å    
jobbe nær frontlinjen. De er 
allerede på plass med         
personell. Disse har fått store 
forsyninger med medisiner og 
utstyr fra vår partner-
organisasjon Bring Hope, og 
håpet er at de skal kjøpe dette 
spesifikke felt-sykehuset som 
står i Norge, da kostnadene 
ser ut til å bli en god del      
høyere enn vi i Share Mercy 
kan håndtere alene.  

I forbindelse med at sølvlaget 
Brann fotballklubb skal bytte 
sponsor, har Share Mercy fått 
en del sett med drakter til 
flyktningeleirer i kurdiske 
Nord-Irak. Bring Hope jobber 
med å etablere fotballskoler i 
flyktningeleirene, med kjente 
fotballnavn fra Europa som 
instruktører. Da er det       
glimrende å ha Branndrakter 
til noen av de nye lagene som 
blir etablert! 
  
Tusen takk for at dere er med 
og sprer barmhjertighet til   
disse som er i nød, og som 
trenger en berøring av godhet 
for å finne mening og håp for 
å kunne leve videre! Jeg  
ønsker dere et godt nytt år, 
og ser fram til fortsatt sam-
arbeid om dette viktige arbei-
det. 

Per Ove Berg 

Bildene: 
 

Over: En kjærkommen leveranse med 
medisiner og utstyr 

 
T.v.: Foreldreløse barn i Kobani 

 


