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«Han skal gi sine engler 
 befaling om deg» Salme 91,11

Det er veldig stort å få være en tjener for Herren Jesus. Det 
er sterkt å møte nøden, ensomheten, sulten og følelsen 
av å være glemt i denne verden. Nettopp da er det godt å 
kjenne på at du er utsendt som et lite bønnesvar til mange 
av dem som opplever livet på denne måten.

Sterke opplevelser fikk vi, i dette lys, under « Ungdoms-
turen» til Russland i august d.å. Vi er nettopp kommet 
hjem med mange inntrykk.

Vi fikk dele ut matposer til noen av dem som har flyttet 
inn på Barnebyen «Vårsol». Da sa Mirja, lederen vår der: 
Det var godt! Hun hadde nettopp fått høre at flere av 
dem som hadde flyttet inn, var så fattige at de ikke hadde 
spist på flere dager. Da kom Jesus, gjennom en flokk med 
ungdommer fra Norge. Vi besøkte en glemt bygd. Det ble 
sagt at vi var de første utlendinger som besøkte dem. De 
bodde og levde under kår ikke mange av oss ville klart å 
leve under. Så kom noen fra Norge, unge mennesker, med 
bud fra himmelen. Når de i mange år har ropt: Hvor skal 
min hjelp komme fra? Så kom svaret: Min hjelp kommer 
fra Himmelen. Den kom synlig og praktisk, de kunne se 
og høre, og senere spise av maten som kom. Det var sterkt 
å se alle som ville ta imot Jesus, se de unge gå rundt og 
be med søkende, lengtende mennesker.

På Nytt Liv-senteret stod mange fram med sterke vitnes-
byrd. En ung dame fortalte om livet i fornedrelsen som 
narkoman. Livet ble så vanskelig at hun gjorde klart et 
tau og ville henge seg. Men da hun skulle gjøre det, gikk 
tauet av. Ho fikk leve og etterpå møtte hun Jesus. Han 
som ikke tar liv, men gir liv, og overflod av liv. Sterkt å 
se det nye smilet som Jesus hadde gitt denne jenta. Det 
ble med all tydelighet demonstrert for oss. ”Djevelen er 
kommet for å drepe, myrde og ødelegge. Jeg er kommet 
for at dere skal ha liv i overflod”, sier Jesus, Johs. 10.10.

Det er et under å oppleve Barnebyen Vårsol. En familie på 
10, som nå bor der, fortalte at før de kom til Vårsol, bodde 
på 16 m2, alle på ett rom. Dere skulle kjent den himmel-
ske atmosfæren og opplevd varmen hos alle de som har 
flyttet inn. I løpet av september vil Bedehuset være ferdig 
kledd utvendig. I vinter vil innredningsarbeidet pågå for 
fullt. Dette er Guds prosjekt, som svarer på bønnene til 
mange i stor nød. Kan vi stå sammen og løfte i flokk, så 
skal vi klare dette. Vi ber om at Bedehuset og utearealet 
kan stå ferdig til våren 2014. Under kan du lese utdrag av 
statuttene, og takke Gud.

1. Mål og 
oppgaver 
for driften av «Vårsol»

a. Målet for «Vårsol» er å skape gode og 
varme hjem for barn og familier.

b. At hjemløse og foreldreløse barn skal tas inn i gode 
familier og der få en trygg og god oppdragelse og 
oppvekst.

c. At små familier som bor eller flytter inn på «Vårsol», 
bare kan bo der dersom de er villige til å ta imot nye 
barn som er uten omsorg, og ta dem inn i sin familie. 
De som bor på «Vårsol» kan bo der så lenge de er vil-
lige til å ta imot nye barn, etterhvert som de flytter ut, 
enten det er egne barn eller «adoptivbarn».

2. «Vårsol» har som hovedoppgave å skape trygge, 
gode og varme kristne hjem.

Det betyr at barna og familiene sammen skal få og utgjøre 
et fellesskap som gir en kristen oppdragelse.

– gjøre det som er mulig for at barna får en naturlig og 
best mulig utdannelse som passer for det enkelte barn.

Driften av «Vårsol»
På «Vårsol» skal Guds ord holdes frem på en verdig måte og 
skape interesse for det åndelige og sosiale liv. På Bedehuset 
«Vårsol» skal man som hovedsak forkynne Guds Ord og 
drive et utstrakt menighetsbyggende arbeid.

Her bør en søke å fremelske ulike aktiviteter.

a. Drive med evangeliske barnemøter, evangeliske møter 
for familier og evangeliske møter for alle.

b. Kulturelle tiltak: Drive musikkskole der barn og 
andre kan lære å bruke instrumenter. Danne kor, 
gjerne familiekor og det som er naturlig i en kristen 
sammenheng.

c. Bedehuset kan også brukes som en aktivitetssal, som 
ligner på en gym sal, men med naturlige begrensninger.

Deres i den store tjenesten for Jesus og medmennesker

Steinar Harila



 Status oktober 2012 
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«HJELP til Russland» er en stiftelse som ble etablert for
å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/ St. petersburgområdet
i Russland. å være en stiftelse betyr at det er en regnskapsfører og 
revisor utenom styret. Stiftelsen «HJeLp til Russland» har ingen lønnet 
administrasjon. alt arbeid utføres på dugnad.

REDAKSJON:
anSVaRLig RedaktøR: Hanne RiSVoLd

tRykk og deSign:

HegLand tRykk aS, FLekkeFJoRd

oppLag: 30 000

Forsidebilde:
mirja Vypyralenko på byggeplassen til bedehuset

Styret består av:
Fra venstre: Sigbjørn Handeland, Steinar Harila, Hanne Risvold, 

einar Frustøl, og Jostein morlandstø

Bedehuset er tenkt som et all-hus med mange ulike funksjoner. Det er et bygg som skal inneholde en stor 
møtesal som også kan brukes til gymsal og andre aktiviteter. Videre skal det være en stor hall, garderobe, kjøkken, 
musikkrom, lager m.m. Det kan godt beskrives som et brukervennlig og innholdsrikt norsk bedehus.
I andre etasjer vil det være hybler slik at barn som har flyttet ut fra i barnebyen kan komme ”hjem” 
i perioder ved behov og bo på en hybel.
Kostnadsrammen for bedehuset er 6,5 millioner kroner.
I tillegg trengs det inventar til bygget.

Med din hjelp kan vi klare det!

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE BEDEHUS I BARNEBYEN VÅRSOL?

nå arbeider vi med fundamentet til bedehuset. det var 
en stor utfordring. det var dårlig jordbunn på det stedet 
som bedehuset skulle bygges. Vi måtte rydde vekk jord 
og fylle på med sand og stein. Vi måtte bruke store 
kostbare maskiner for å få dette til. nå holder vi på med 
forberedelsene til betongarbeidet.  
Vi har kjøpt inn alle materialene som vi trenger bl.a. 
armeringsjern, isolasjon og rør.
alt arbeid med fundamentet skal bli ferdig i forhold til 
avtalen vår, sier entreprenørene.

Skisse over området til barnebyen Vårsol, med plassering av hus, 
fabrikk, bedehus, lekeplass, parkeringsplass, veier og grøntareal.
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Status juni

det var veldig godt for deltagerne på hjelpesendingsturen i juni å se at reisverket på bedehuset var 
oppe. Vi fikk gå inn i bedehuset og vi hadde vårt aller første møte der. det var en veldig stor og viktig 
begivenhet. pastor Savolainen og en representant fra biskopen i den Lutherske kirken var tilstede 
sammen med beboerne fra barnebyen og oss fra norge. de hadde innlegg der de uttrykte glede over 
at barnebyen « Vårsol « var et faktum. barna opptrådte med sang og musikk. Steinar Harila hadde tale. 
den norske gruppa sang. det var et høydepunkt da mange familier fikk nøkler til leiligheten de skulle bo i, 
sammen med statutter for barnebyen. Russiske og norske flagg var heist på full stang. 
mange hjerter gledet seg den dagen.

Sentrale personer i forbindelse med byggingen av barnebyen «Vårsol»: Direktør i Firma «Master» 
Konstantin, en arbeidsleder, Ingeniør Sergei fra firma «Master» og leder for barnebyen Mirja.
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Status juni

Sang- og musikkinnslag.Festdag i barnebyen.

Hilsener ved sentrale personer.
Svetlana Andrianova tolker representanten 
som kommer fra biskopen.

Svetlana Andrianova, pastor Savolainen og representanten fra biskopen. Litt av forsamlingen.

Utlevering av nøkler og statutter til en av familiene.



i løpet av september vil bedehuset være ferdig kledd utvendig. i vinter vil innredningsarbeidet pågå for 
fullt. dette er guds prosjekt, som svarer på bønnene til mange i stor nød. kan vi stå sammen og løfte i 
flokk, så skal vi klare dette. Vi ber om at bedehuset og utearealet kan stå ferdig til våren 2014.
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Status august
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Ungdomstur i august med detagere fra de indre bygder i Agder.
Her underholder ungdommer fra Eiken, Byremo, Åseral og Hornes.Informasjon om barnebyprosjektet med bedehus.

Et spennende møte mellom ungdommer fra Norge og familier 
i barnebyen ” Vårsol ”.Flott bedehus med stor møtesal.

Jarl Eftestad sammen med et av barna i barnebyen. Her er de samlet i det som skal bli møtesalen i bedehuset. 

Ungdomstur august



Returadresse:
Hanne Risvold
Fjellveien 2
4400 Flekkefjord

BIBELFERIE I BIBELENS LAND
Vinterferien i Eilat ved Rødehavet starter i Jerusalem
med utflukt til Neve Michael barneby

3. - 16. mars 2014

Påmelding til:

Tlf: (47) 24 14 94 00 (Sabra Tours) 
post@fokusreiser.no • www.fokusreiser.no

Gaver mottas med takk til:
 «HJeLp til Russland»,
konto 3080.32.71530.

ønsker du mer informasjon kontakt 
Steinar Harila, Sømslia 31,
4637 kRiStianSand
tlf. 38 04 57 04 – mob. 922 67 031

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE 
BEDEHUS I BARNEBYEN VÅRSOL?
Vi trenger din hjelp!


