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Det har bodd mange jenter på Nådehjemmet i år, de fleste har hatt det veldig vanskelig før de kom
hit. For noen ble det for vanskelig, og de har valgt å adoptere bort den lille. Men mange har hatt et
sterkt ønske om å beholde barnet, og de fleste har funnet løsninger som har gjort dette mulig.
Ing
En av disse er 20 år gamle Ing som nettopp har født
sitt tredje barn. I begynnelsen fortalte hun de på
Nådehjemmet at hun ikke var flink til å være mor.
Men litt etter litt fant hun moren inni seg, og nå
passer hun veldig godt på den lille jenta si.
Hun ønsket også å bli kjent med bibelen og
kristendommen, og etter å ha lært mer ble hun døpt
bare noen dager før hun fødte den lille jenta. Babyen
hennes ble døpt i påsken 2011. Ing er snart klar til å
forlate Nådehjemmet. Før hun kom dit bodde hun
sammen med bestemoren sin, der bor også hennes
eldste datter. Sønnen bor sammen med faren sin,
men minstejenta ønsker hun å ta vare på selv.
Datteren vil bo i et fosterhjem de første seks
månedene, mens Ing legger til rette for å kunne ta
vare på henne selv.
Fin
En annen jente som har bodd på Nådehjemmet
dette året, er Fin. Hun bor i et slumområde i
nærheten av Nådehjemmet og ble gravid da hun
bare var 14 år. Det ble slutt med barnefaren før
barnet ble født.

Fin var en veldig usikker jentunge som flyttet inn på
Nådehjemmet da graviditeten begynte å bli synlig. Hun
syntes det var flaut å være gravid og turde ikke å fortelle
det til noen unntatt faren sin som hun bor sammen med.
Hun fortalte det ikke til noen av vennene sine før etter at
datteren var født. Ved Nådehjemmet ønsket de at de to
skulle bo der en stund slik at de kunne veilede den unge
jenta i hvordan det er å være mor og hvordan en tar
hånd om et lite barn. Siden hun bodde under så
kummerlige forhold mente de dessuten at det var
tryggest å bo der til babyen ble litt større og sterkere.
Men den unge moren ville ikke det. Hun ville hjem, og
da datteren var to måneder flyttet hun til det lille skuret
der hun bor sammen med faren.
De som jobber på Nådehjemmet måtte respektere
avgjørelsen hennes, men følger opp den lille familien
ved hjemmebesøk. De har også hjulpet til med babyutstyr. Moren har nå begynt å gå på skolen igjen, og
vennene som hun var så flau overfor, avlaster henne
ved å passe barnet. Vi håper det vil gå godt med Fin og
den lille jenta hennes. Medarbeidere ved Nådehjemmet
vil fortsette å besøke familien.
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