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Leder Innhold

Hjelp til Russland støtter følgende prosjekter

Det ligger et alt overvinnende driv og en gjennomfø-
ringskraft i dette utrykket «Han måtte». Her gikk den kor-
teste veien mellom Judea i sør og Galilea i nord, så slik sett var 
det en naturlig vei. Men der var et mange hundreårig fiendskap 
mellom jøder og samaritanere som gjorde at det var unaturlig og 
uvanlig for jødene å reise den veien. De unngikk den på grunn 
av fiendskapen og historiske forhold.

Når Jesus måtte reise denne veien, var det nok på grunn av en 
kvinne som var belastet og beryktet for et dårlig liv, at han gjor-
de det. Jesus bryter alle fordommer, begrensninger og reiser 
gjennom Samaria, og møter denne kvinnen ved brønnen. Det 
var også en sperre og måtte bryte en annen grense, at en mann 
kom dit og snakket til en kvinne. Enda til en kvinne som var så 
belastet og beryktet for sitt dårlige liv. Men her ser vi hvordan 
Jesus bryter grenser for å nå ut og inn til mennesker med sitt 
grensprengende budskap om nåde, tilgivelse for alle synder og 
tilbud om et nytt liv.

Om Jesus leser vi videre, og det gjelder hele verden og alle men-
nesker som bor på jorden! I Fil.2 står det at da Han så nøden 
menneskene var i, gav Han avkall på himmelen, tok en tjeners 
skikkelse på seg, ble menneske for å redde en fortapt slekt. Han 
klarte ikke å være i himmelen når han så menneskenes skjebne 
på jord, som var en evig fortapelse. Da måtte Jesus gå til aksjon 
for å frelse det som var fortapt. 

Det er dette grensesprengende evangelium mange 
misjonærer har kjent på, når de forlot familie og trygge forhold 
hjemme for å bringe redningsbudskapet til et folk som var i nød, 
og ikke alltid forsto det selv.

Det er dette alt over beseirende ordet «måtte» som har 
drevet misjonen med redningsbudskapet over hele verden.
Det er også dette vi i stiftelsen «Hjelp til Russland» kjenner på. 
Vi kan ikke la være å bringe det beste og det største budskapet til 
våre venner i Russland, Israel og Estland. Det har blitt vårt kall. 
Dette bringer vi på   ulike måter. Møter, nødhjelp, bygger nye 

omsorgssenter, flere institusjoner for barn, sosialsenter, senter 
for rusmisbrukere m.m.

Nå er den store utfordringen «Vårsol Farm» som vi byg-
ger ved siden av Barnebyen «Vårsol». Her vil vi starte 
matproduksjon, Bibel - og Landbruksskole.
Mange har spurt meg hva tilbud vi har til barna når de må for-
late institusjonene? Det har vært en «akilleshæl» for oss. Vi vet 
ikke, har svaret ofte vært. Der er så dårlige statistikker hører 
vi. Mange barn fra institusjoner og fattige familier havner ofte 
i statistikker over de som finnes i tvilsomme miljøer, i rus og 
kriminalitet.

Vi har et sterkt ønske om at disse barna skal få et tilbud om ut-
danning, som gjør at de kan komme seg videre i livet. Vi har nå 
gjennom ulike kanaler kontakt med 40 barnehjem som vil sende 
sine barn til skolen. 

Denne skolen blir ikke en vanlig skole som for slike som kan gå 
på andre skoler. De som kommer hit kan ikke betale for seg. Alt 
må vi finansiere. På «Vårsol Farm» skal de få praksis og teori. Vi 
håper at driften av farmen også skal gi noe overskudd som kan 
brukes til å finansiere driften av skolen. Nå trenger vi et krafttak 
slik at vi kommer i mål med et kjempe viktig prosjekt. Vi har i 
Skole prosjektet og Farmen et tett samarbeid med Bibelinstitut-
tet og Landbruksuniversitetet.

Stor takk til alle dere som trofast og sporadisk støtter 
dette arbeidet i bønn og offer.
Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

Han måtte da reise
gjennom Samaria
Johs.ev. kap.4,4 Steinar Harila, 

leder for stiftelsen
HJELP til Russland
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Barnebyen VÅRSOL Barnebyen VÅRSOL

Vi takker Steinar Harila og hele styret 
for HTR for deres bestemmelse om å gi 
penger til dette arrangementet, vi takker 
for deres bønner og omsorg for oss!

Vi har fått flere takke-meldinger fra 
barnas foreldre til givere: til de som har 
bygget huset hvor barna har det så kom-
fortabelt og til de som har finansiert ar-
rangementet hvor barna har blitt forsynt 
med både åndelig og fysisk «velsmaken-
de» mat. De takket også tjenesteteamet 
som klarte å skape en vennlig, følelses-

messig, positiv atmosfære til tross for 
at det var en intens og ganske travel ti-
meplan med aktiviteter i løpet av dagen. 
Noen foreldre som hadde mulighet til å 
bruke litt tid til å se på sine barn i pro-
grammet, har vitnet om at barna er roli-
gere enn i andre sammenhenger.

Mange barn sa at det var “den beste leiren 
de har vært på” (selv om de nye lovene i 
Russland sier at vi kan ikke bruke ordet 
“leir” når det gjelder vårt arrangement).
Selv om det var lite fri tid, prøvde veile-

derne for barna å gi individuell oppmerk-
somhet til hvert barn i deres avdeling og 
bidra til å sette ut i praksis de bibelske 
prinsippene.

Takk til Gud for alle dere!
Rapport om barnas kristne møte «Dere 
er vennene mine».
Organisert av Stiftelsen «Hjelp til Russ-
land», velgjørende fondet «Vårsol».
Datoer: 02-06.07.2018
Plass: tettsted Taitsy, Vårsol gata, hus 7

Rapport om barnas kristne møte: 

«Dere er vennene mine»

Det velgjørende Fondet «Vårsol» uttrykker sin store takknemlighet til Stiftelsen 
“Hjelp til Russland” for finansering av barnas kristne møte “Dere er vennene 
mine” som var fra 2. juli til 6. juli 2018. 

ANSVARLIG PERSON: koordinator for 
barne- og ungdoms arbeid på barnebyen 
«Vårsol» - Valeria Aleksandrova
ANTALL PÅ DELTAKERE: 81 mennes-
ker: 57 barn og 24 arbeidere.
PÅ BARNAS KRISTNE MØTE «DERE 
ER VENNENE MINE» HAR DELTATT:
-  57 barn i alderen fra 1 til 13 år (St. 

Petersburg (kirke «Nåde» og Ingrids 
kirke (den Hellige Mikael sogn), 
Leningradskaja fylke (sogner i Ingrids 
kirken: Tuutari, Koltushi, Tyur, Tokso-
vo, Luga), Pskov (sogn fra Ingrids kir-
ken), barnebyen “Vårsol”), barn fra 

ikke troende familier som for første 
gang deltok på et slikt arrangement 
(Gatchina).

-  24 arbeidere (12 innbyggere fra barne-
byen, 8 personer fra Ingrids kirken, 4 
arbeidere fra kirken «Nåde»).

Under forberedelse til møtet ble det holdt 
tre generelle organisasjonsmøter, kjøpt 
inn de nødvendige materialer og pro-
dukter.

PROGRAMMET INNEHOLDT DAGLIG:
-  felles møter for åpning og lukking av 

dagen for alle barn
-  bibeltimer etter barnas alder (fire al-

dersgrupper);
-  masterklasser (maleri, kor, sport, tea-

ter);
-  morgen- og kveldsbønner i grupper 

med veiledere

TILLEGGSAKTIVITETER PÅ FOR-
SKJELLIGE DAGER: OL (sportspill), 
Game-reise (bibelsk søken etter de bibel-
ske timene) med bål, “nattspill”, barnas 
Gudstjeneste.



6  HJELP til Russland   HJELP til Russland  7

Barnebyen VÅRSOL Barnebyen VÅRSOL

I ÅR FANT FØLGENDE HENDELSER 
STED I FORSAMLINGSHUSET PÅ 
BYENS OMRÅDE:
- Søndagsskoleundervisning for barn på 

ukentlig basis;
- Bibelske møter for unge 1-2 ganger i 

måneden;
- Master-klasser i håndarbeid for barn 

hver uke;
- Sportaktiviteter for barn hver uke;
- Kristne fester for barn (bursdager, pås-

ke, etc.)
- Bibeltimer for voksne;
- Familiegudstjenester;
- Sommerleir for barn og ungdommer, 5 

dager

I begynnelsen av august ble det avholdt 
møter med konfirmanter fra Norge. Bar-
na i byen tenker fortsatt på det hyggelige 
bekjentskapet med ungdommer fra Nor-
ge; de minnes stadig de to kveldene med 
konserter og en vennlig fotballkamp, der 
vi dessverre tapte til gjestene.

Vi håper at slike møter vil bli holdt oftere 
i fremtiden og bli en tradisjon.

Vi er veldig takknemlige for at vi, takket 
være deres støtte, fikk muligheten til å 
møte dere og muligheten til å gjøre dette 
i det gode kristne sentrum av Vårsol.

Ønsker dere velsignelser!

Alexandrova Valeriya

Kjære styremedlemmer!
Vi takker for deres 
økonomiske støtte og støtte 
i bønn til arbeidet med 
familier, foreldreløse barn og 
ungdommer på «Vårsol» og 
de nærmeste landsbyene.
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På grunn av deres hjelp og pengestøt-
te fikk Masha den operasjonen som var 
livsviktig for henne, og på grunn av deres 
bønner ble operasjonen vellykket. Etter 
operasjonen kom jenta hjem, hun føler 
seg bra og går allerede ut for å leke.

Vi vil alle takke dere; sender spesielt takk 
fra foreldre og andre av Mashas slektnin-
ger! 

Vi ber for dere og takker Gud for dere.
Med kjærlighet i Kristus, Velgjørende 
Fondet «Vårsol» og familien Sløtiny

Kjære Steinar!
Fondet «Vårsol» takker deg, stiftelsen «Hjelp til Russland» og hvert eneste 
menneske som fikk lyst til å hjelpe til den familien på Vårsol som kom i en så 
vanskelig situasjon.

Barnebyen VÅRSOL VÅRSOL Farm

HER ER EN RAPPORT FRA OMRÅDET 
VÅRT FOR JUNI OG JULI:
“Denne sommeren tjente Glechikov-fa-
milien på Vårsol. Dmitry og Polina ga 
barn leksjoner innen idrett og kreativitet, 
Dmitry ga også konfirmasjonstimer til 
voksne og deltok i et hjem for eldre men-
nesker.

«Glechikovene» deltok også i organisa-
sjonen av den kristne barneleiren på bar-
nebyens område.  De jobbet som rådgi-
vere og hadde bibeltimer. Polina var leder 
av teatergruppe, og Dmitry, kledd som 
Jesus, kalte barna til å bringe sine synder 
til korset”.

Polina Glechikova

Familien til jenta som ble operert. Fire generasjoner. Jenta foran i grønn genser

Kjære Steinar!
Jeg beklager at jeg ikke var 
på Vårsol under besøket. 
Takk for bønnene, nå er 
Dmitry og jeg ok igjen.

Nå går unge gutter bak traktoren og sam-
ler søppel, stein og pinner.  De får penger 
for sitt arbeid med tillatelse fra foreldrene 
sine.

HVA HOLDER DERE PÅ MED I AUGUST 
– SEPTEMBER PÅ FARMEN? 
I august og i begynnelsen av september 
skal vi så gressfrø. Frøene vil spire og 
begynne å vokse etter det de russiske 
agronomene sier. Byggingen av 
fjerfehuset skal fortsette. I henhold til 
våre planer vil alt arbeidet på veggene, 
taket og vinduene bli gjort; det vil si alt 
utvendig arbeid blir fullført.

HVA SKAL SKJE DER I HØST? 
På høsten vil utstyret for oppvarming og 
ventilasjon bli installert og monteres, det 
samme med belysning.

NÅR FJÆRFEBYGNINGEN ER FERDIG, 
HVA SKAL DEN FYLLES MED? 
Vi planlegger å starte med produksjon 
av kylling til kjøtt. Også andre typer 
fugler.  Men starten blir med kyllingene.  
Hvor vellykket det blir får vi se. Hvis det 
blir vanskelig med kylling på markedet, 
starter vi produksjon av andre fugler. 
Fjærfehuset skal bygges med evne til 
å kunne endres til en mer vellykket 
produksjon hvis dette blir nødvendig. 

HVA SKJER MED SKOLEN? 
Så snart vi starter produksjonen, skal vi 
starte skolen. Vi delte ansvaret med Lap-
tev (rektor på bibelinstituttet), og så snart 
vi får arbeidsplasser, skal Laptev sende 
mennesker til oss for arbeid og som pa-
rallelt skal få undervisning på det bibel-
skolen.

SKAL DE SOM GÅR PÅ SKOLEN BO PÅ 
BEDEHUSET, ELLER ER DER ANDRE 
PLANER? 
I den første etappen, når det ikke blir så 
mange studenter, kan de gjerne bo på 
bedehuset.

HAR DERE NOE SOM DERE ØNSKER Å 
SI TIL ALLE DE SOM BER OG STØTTER 
ARBEIDET ØKONOMISK?
Kjære venner, støtte til prosjektet Far-
men er støtte til spredningen av Kristus- 
undervisning i Russland på den mest 
riktige måte, som vi ser det.  Det vil si 
at dette blir til evangelisk kunnskap og 
utdannelse til et yrke for å kunne jobbe 
med jorda. Det er ingen hemmelighet 
at kristendommen som dominerende 
for europeisk utvikling, er svekket i stor 
grad. Og dette genererer mye negativitet 
i Russland, og ikke bare der, men også i 
andre land. 

Effektiv hjelp til slike prosjekter som Far-
men er sannelig en deltakelse i å opprett-
holde kristne verdier.

Konstantin Tikhonov, leder for Vårsol Farm, svarer her på noen spørsmål som HTR har stilt ham: 

Hvordan går det på 
«Vårsol Farm» nå?

Kjøpet av traktoren har virkelig fremmet arbeidet på 
jorda. Vi trenger ikke å lete etter et firma som kan 
behandle jorda nå. Traktoren vår har gjort 50% av 
jobben. Om to uker skal vi så gress.

Et meget nyttig hjelpe-
middel er nå på plass.
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Jorda opparbeides.

Her med ei harv. Traktoren er i sving på det store området.

Sålen til fjærfehuset er støpt.

Deler av jorda er pløyd og poteter er satt.

April

August

Juni

Juli
Vegger til

fjærfehuset
settes opp

Et meget
nyttig hjelpe-
middel er nå

på plass.

Fjærfehuset 
reiser seg.

Redskapet bak er en steinplukker.

Potetene gror.

VÅRSOL Farm VÅRSOL Farm
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Barnesykehuset i Vyborg Barnesykehuset i Vyborg 

 

 

 

 

Helsekomite i Leningradskaja fylke 

Statlig Helseinstitusjon i Leningradskaja fylke 

"Regionalt tuberkulosesykehus i byen Vyborg" 

(GKUZ LO "Regional tuberkulosesykehus i byen Vyborg") 

188800, Leningradskaja fylke, Vyborgsky distrikt, byen Vyborg, Sbornaya gata, hus 2 

Tlf./faks: (81378) 2-25-96 

 

Kjære Steinar og Alfhild! 

Kjære norske venner! 

 

I mange år har dere kommet på besøk til oss fra et land som ligger langt borte. Dere kommer til 

oss med hjelp, gaver og Guds ord, noe som gir glede til våre hjerter! 

Alle vi: våre pasienter og ansatte, takker dere hjertelig for deres bistand som er stor og uten 

grenser! 

Deres besøk er alltid en stor glede for oss! 

Under møtet i mai 2018 hadde vi en interessant og vennlig kommunikasjon og mye glede for 

barna våre. Gleden ga dere til barna da dere lekte med dem, ga en vennlig klem og felleskap. 

Dere bærer Guds kjærlighet gjennom deres omsorg! Slik vokser Troen i barnas hjerter. 

Tusen takk for at dere har hjulpet oss til å kjøpe en vaskemaskin til barneavdeling og babybleier! 

Dette var ekstremt nødvendig for oss, og vi så ikke noen løsning i det hele tatt. Men Gud førte 

dere til oss i rett tid, og dere oppfylte Hans vilje! Og dette var et mirakel! 

Vi ønsker dere Guds velsignelse i alle deres saker og tjenester! 

 

 

Med oppriktig respekt og takknemlighet, 

hovedlege - Puchkov Konstantin. 

 

17.08.2018 
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Gjennom disse årene har vi gjentatte 
ganger fått støtte fra Stiftelsen “Hjelp til 
Russland” og personlig fra Steinar Harila 
til å løse de mest aktuelle og presseren-
de problemene i vårt sogn. Vi har fått 
deres hjelp nøyaktig når vi trengte det 
veldig mye og ingen andre kunne hjelpe 
oss. Dette er veldig mange forskjellige 
ting: renovering av kirkebygg, innkjøp 
av en bil for sognet, støtte til barne- og 

ungdomsarbeid, støtte til menighetstje-
nere, bistand til drift for menighet og 
mye mer.

Med hjelp fra dere ble det i år organisert 
en tur for ungdomsgruppen vår til Isra-
el. Under denne turen har ungdommene 
våre fått en stor oppmuntring og styrking 
av troen for å kunne fortsette sin tjeneste 
til beste for menigheten og Jesus Kristus.  

Herren vitner for alle mennesker, uansett 
hvor de bor og hvem de er, om sin store 
kjærlighet og barmhjertighet gjennom 
dere. Guds kjærlighet er grenseløs og de-
res støtte og arbeid reflekterer Guds nåde 
og broderlig kristen kjærlighet og bistand 
som apostelen Paulus sa i Gal 6:10: “Så 
la oss gjøre godt mot alle så lenge det er 
tid, og mest mot dem som er vår familie 
i troen.”
 
Må Herren velsigne og styrke dere alle i 
deres tjeneste for det gode i Jesu Kristi 
kirke og for Jesu Kristi navns herlighet!
 
Presten for Den evangelisk-lutherske kirke 
i byen Vyborg, Vladimir Dorodny

Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Kjære norske brødre og 
søstre i Jesus Kristus!
På vegne av Den evangelisk-lutherske kirke i Vyborg 
vil jeg takke dere for samarbeidet vårt som vi driver 
til beste for Jesu Kristi kirke og Guds herlighet. Dette 
samarbeid har allerede vart i over 20 år.

Flotte ungdommer.

De russiske ungdommene bidro med flott sang og vitnesbyrd.

Russere som var med til Israel i mai.

Kjære Steinar!
Vi skriver til deg alle ungdommene 
fra Den Lutherske kirken som har 
vært sammen med dere i Israel.

Vi vil takke veldig mye deg og Stiftelsen “Hjelp til 
Russland” for denne turen til Israel. Vi er veldig glade at 
vi kunne besøke Den hellige landet, vi ble oppmuntret 
og begynte å forstå Bibelen bedre! Vi har fått mye ny 
kunnskap og blitt enda mer faste i troen. Mange av oss 
har forandret oss på grunn av denne turen - vi begynte 
å se på flere ting annerledes. Vi fikk et stort ønske om å 
fortelle folk om Gud og Bibelen og gi dem kjærlighet for 
at de skal bli frelst.

De følelsene vi har opplevd og fortsatt opplever er van-
skelig å formidle med ord!

Nå venter vi med stor glede på neste besøk fra dere.
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Vi takker for deres åpne hjerter og store hjelp til mennesker som 
kom i sitt livs krise og en vanskelig situasjon!

Tusen takk kjære venner for kull som vi varmer opp senteret 
vårt med. Takk kjære brødre og søstre for klær og sko som dere 
tar med dere og sender til oss, dette hjelper til med å kle både 
voksne og barn!
Deres bidrag til arbeidet på senteret vårt er svært viktig, og det 
måles ikke bare i penger og materiell hjelp. Det forandrer mange 
menneskers liv, gjenoppretter ødelagte relasjoner mellom man-
ge mennesker, skaper nye familier.

Vi takker Gud for dere og ber om at Herren vil velsigne dere 
alle og belønne dere gjentatte ganger for deres deltakelse i denne 
store tjeneste - å redde mennesker fra narkotika helvete.

Vi takker Gud for dere! 
Tusen TAKK!!!
Sergei Matevosjan og alle på «Nytt Liv» senteret

Takkebrev fra Nytt Liv Senteret Takkebrev fra Nytt Liv Senteret

Kjære Steinar og hele teamet Stiftelsen Hjelp  til Russland!

Vi, alle på rehabiliteringssenteret «Nytt Liv», viser dere 
vår dype takknemlighet for samarbeid og hjelp i løpet av mange år! 
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Om AGAPE

Som en følge av implementeringen ble 
en bemerkelsesverdig bygning for ut-
danning og behandling av 50 barn i en 
vanskelig livssituasjon, bygget og fullt 
utstyrt. Alder på barna er fra 10 til 14 
år. Huset ble bygget på området til bar-
nesanatoriet “Sosnovy Mys” nær byen 
Vyborg i Leningrad-regionen i 2005. Det 
var ingen slike steder i Russland på det 
tidspunkt, men etterspørselen var veldig 
høy. Ikke for ingenting; fra åpningen til 

nå har ca. 2500 barn fått hjelp på “Agape”. 
Bygningen ble bygget utelukkende for 
pengene innsamlet av stiftelsen i Norge, 
og tilhører stiftelsen. Den russiske siden 
har forpliktet seg til å opprettholde byg-
ningen og betale for mat og behandling 
for barn, samt lønn til ansatte. Stiftelsen 
gir barn klær og forsyninger til reparasjo-
ner. På Agape bor barn i velutstyrte dob-
beltrom. I bygningen er det en skole med 
klasserom med møbler og utstyr, spil-

lerom, spisestue, samlingssal 
og alt som er nødvendig for 
å leve. Det greske ordet “aga-
pe” betyr Guds kjærlighet og 
derfor, i livet, ved oppdra-
gelse og utdanning av barn, 
er studiet av evangeliet og 
kjennskap til Bibelen viktig. 
Stiftelsen kommer til Agape 
to ganger i året, og møtene er 
meget vennlige.
“Agape” har et ganske omfat-
tende nettsted med mange 
bilder sosnoviy-mis.ru

Vasily Lukin, overlege

For Stiftelsen “Hjelp til Russland” var “Agape” det 
tredje store prosjektet i Russland. Prosjektet var 
veldig vellykket. 

SHALOM KJÆRE VENNER!

I september har vårt samfunn vart i 20 år.  
Vi er veldig takknemlige til våre norske venner for hjelp og 

oppmerksomhet.
Vi gleder oss til våre møter og føler alltid at Steinar Harila 

forstår oss.  
For mange år siden vekket dere vår interesse for Bibelen.
Med deres hjelp og støtte har mange av oss reist til våre 

forfedres land.  
Disse dagene i Israel er av de mest fargerike inntrykkene i 

livet vårt.
Vi er glade i dere. 

Må Davids stjerne skinne for dere og gi hjelp til våre folks 
venner.

Det jødiske samfunn i byen Vyborg - “Haverim”

Det jødiske samfunn i Vyborg

Bilde fra et besøk hos jødene i mai.
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Fra oppstarten av byggearbeidet…. …til det ferdige bygget. Dette bildet henger på Agape.

Flotte barn som synger. Søndagsskole.

Besøk fra Norge.
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Brev fra Dikoni Brev fra Dikoni

God dag, kjære venner fra Norge!
PÅ DIKONY GÅR ALT BARE BRA!
Vi arrangerte mange aktiviteter for barn 
og foreldre i begynnelsen av året.  Vi har 
åpnet en gratis “butikk” for de som er i 
nød og trenger hjelp med klær, sko og 
mat.  Vi har også opprettet et “gjeste-
rom” for forskjellige nødsituasjoner. Her 
kan vi plassere voksne og barn som er 
i en vanskelig livssituasjon og som ikke 
har andre plasser å bo, når som helst på 
døgnet.
 
I sommer hadde vi en tradisjonell kris-
ten sommerleir.  I år deltok 90 personer 
:))))))
 
Vi takker dere for all hjelp, omsorg, 
besøk, støtte, vennskap og kjærlighet til 
barna våre!
 
Vika Shutova på vegne av alle barn, 
voksne og ansatte på Dikony
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Hjelpesendingstur Hjelpesendingstur

TEKST: RAGNHILD MJØS REINERTSEN
FOTO: ???????

Difor var  det med ekstra spenning eg la 
i veg denne gongen. Såg veldig fram til å 
sjå korleis det går med «Hjelp til Russ-
land» sine mange prosjekt. 

Den første store kontrasten var å koma 
frå båtturen over Østersjøen og all luk-
susen om bord der, og til fattigdomen 
inne i Russland. Det gjev meg tankar om 
kor skeivt godene er fordelt.  

Grensepasseringa er det alltid ein viss 
spenning med. Men det gjekk greitt, 
også denne gongen. Då er det godt å 
takka Han som har den store oversikten. 
Det passa så godt å møta skiltet «Takk 

Gud for alt» kort tid etter grenasepasse-
ringa. 

Det vesle hotellet i Vyborg stod og venta 
på oss, som før. Og det same kan ein sei 
om alle kyrkjelydane og enkeltpersona-
ne me skulle besøkja og forventningane 
dei sikkert hadde om åndeleg omsorg og 
materielt påfyll. 

Det er så mange inntrykk som møter ein 
på ein slik tur. Som kampen dei mange 
russarar strevar for å skaffa seg det dei 
treng av mat og klede og andre naudsyn-
te ting. Ein kamp som for dei er ein langt 
større utfordring enn for dei fleste nord-
menn. Sterkt å møta enkeltmenneska 
mellom dei. Som den 12 år gamle jen-
ta på Barnesanatoriet. Fekk vita litt om 

bakgrunnen hennar, og studerte henne 
i løynd under den stunda me var der. 
Eg såg aldri at ho smilte, men eg såg ho 
hadde eit korssmykke rundt halsen, og 
at ho viste ei rørande omsorg for den 5 
år gamle funksjonshemma broren sin 
som ho kjørde omkring i vogn. 

Eit anna enkeltmenneske me møtte på 
turen var den vesle guten i Primorsk 
som møtte oss med eit «god kveld» på 
norsk. Veit ikkje kor gammal han var, 
men eg tippar 10-11 år. Eit skjønt lite 
menneske som hadde ein alvorleg sjuk-
dom og som kanskje ikkje visste om han 
kom til å leva opp. 

Godt å vita at Gud har alle sine i si hand. 
Som desse borna, og alle dei andre bor-

25.mai – 3.juni 2018:

Min fjerde tur til Russland
med hjelpesending
Eg hadde lenge hatt lyst til å vera med på ein ny tur 
med hjelpesending til Russland. Har vore med tre 
gongar før, men no er det åtte år sidan sist. Det er 
lang tid og eg tenkte at mykje har skjedd på den tida.

Ragnhild Mjøs Reinertsen forteller:

Stor takknemlighet.

Store og små lytter. Fullsatt kirke i Vyborg.
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Hjelpesendingstur Hjelpesendingstur

na me møtte på turen, med vanskeleg 
bakgrunn, og usikker framtid. Me veit at 
det er spesielt desse Han bryr seg om og 
tek seg av. Kjekt å få vera med og møta 
akkurat dei. 

Den vesle jødiske forsamlinga er det all-
tid kjekt å koma til. Dei smilande dame-
ne som alltid tek i mot oss med gjestfri-
dom og nydeleg tillaga mat. Interessant 
og høyra om kva dei er opptekne av og 

kva slags utfordringar dei lever med som 
jødisk minoritet. 

Barnebyen Vårsol var ei heilt spesiell 
oppleving. Sist eg var der, for åtte år si-
dan, var det grunnsteinsnedleggjing og 
berre flat mark der. Denne gongen møt-
te eg eit heilt lite samfunn, med mange 
heimar i fine fargerike hus, eit flott for-
samlingshus og triveleg utemiljø. Og 
midt oppi dette, ein stor flokk av  glade 

born og takksame vaksne. Dei ba oss inn 
i heimane sine og det var så kjekt å koma 
så nært inn på dei. Nokre hadde spesi-
elle utfordringar i livet sitt. Ein familie 
hadde fått økonomisk hjelp for ein heilt 
naudsynt operasjon for minstejenta si. 
No var den vesle jenta frisk og minst like 
aktiv som andre born.  

Eg gløymer ikkje dei fine plakatane på 
veggen i forsamlingshuset: «Takk for 

huset vårt» stod det på ein av dei. Det 
gjorde inntrykk på meg. Hus og heim er 
ingen sjølvsagt ting i det russiske sam-
funnet. Då me reiste omkring frå stad til 
stad, såg me mange dårlege og forfalne 
hus langs vegen. Eg tenkjer på kva naud 
som kan finnast innanfor veggane der.  
Der er nok mykje som me ikkje anar, 
og som me aldri får vita  når ein berre 

kjører forbi. Godt at der er ein som har 
oversikten over alt dette og ser alle be-
hov.

Det nye eldresenteret fekk eg sjå for før-
ste gong. Veldig flott å få koma inn der, 
sjå dei store lyse romma med smakfull 
innreiing. Heldige er dei som får bu på 
ein slik stad på sine eldre dagar. 

Nytt Liv senteret var vårt siste besøk i 
Russland. Eit lite samfunn for seg sjølv. 
Ein tilfluktstad for dei som har vore 
bundne av rus og fornedring. Men som 
hadde teke eit steg i rett retning ved å 
søkja hjelp for problema sine. Godt å 
sjå alle dei som hadde teke i mot Jesus 
og heilt bokstaveleg fått eit nytt liv, med 
mål og meining. Fint å vera til stades på 

Takk for gavene.

Utstyret er klart for vinteren Barna på barnesykehuset synger

– Godt å vita 
at Gud har 

alle sine i si 
hand.
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Hjelpesendingstur

møtet der og lytta til den enkelte sitt vit-
nesbyrd. Eg såg at Gud kan verkeleg snu 
opp-ned på eit menneske sitt liv. Frå det 
som var så vondt til noko uendeleg godt, 
- med evig verdi. 

Heile denne hjelpesendingsturen var 
heilt fantastisk å vera med på, endå ein 
gong. Eg er takksam for all gjestfridom 
som vart vist oss, for alle som hadde 
vore med og laga mat til oss. Berre det 
låg sikkert mykje arbeid bak.
Dette var altså 4.gongen  eg har vore 
med, og eg vart ikkje skuffa denne gon-
gen heller. Det har vore ei festreis frå 
byrjing til slutt og eg vil anbefala dei 
som les dette å prøva sjølve. 

Eg kjem til å følgja nøye med på kva som 
skjer vidare med HTR sine prosjekt. Og 
vil svært gjerne vera med på fleire slike 
turar i framtida.

Det ble litt tid til 
sightseeing 

i St.Petersburg

Kaffen er klar.Takknemlig for matposer til Nytt Liv Senteret.

Fra omsorgssenteret-Steinar sang her duett med dama i midten. Kø for å komme inn i kirken.

Takk fra PRIMORSK
Det lille lutherske sogn 
i Primorsk fikk ved Guds 
nåde stor hjelp fra nor-
ske venner - Stiftelsen 
“Hjelp til Russland”.

Vi er bundet sammen i løpet av mange 
år med vennskap og fellesbønner. Det er 
alltid gledelig og hyggelig å møte kjære 
norske venner og vår kjære bror Steinar. 
På det siste besøket av den norske 
gruppen fikk vi en uventet og veldig 
dyrebar gave for oss. Søster Solveig ga en 
stor støtte til oss for å reparere fasaden 
av kirkehuset vårt og renovere en del 
innvendig i huset. Vi er takknemlige 
for denne hjelpende hånden og Steinar 
og den norske gruppen, og spesielt stor 
takk til kjære søster Solveig!

Takk for både Levende Ord og praktisk 
hjelp! 

Vi takker Gud for deres åpne og kjærlige 
hjerter!
 
På vegne av hele menigheten, med kjær-
lighet, pastor Sergei Gerasimov
pastor06@inbox.ru

Gode venner: Sergei Gerasimov og Steinar Harila.Alterpartiet i kirka.

Kirkebygget trengte sterkt en oppussing.

Se så fint det ble.
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I familien vår fikk vi en liten gutt den 22. 
februar 2016. Han har vi ventet lenge på 
og vi gledet oss mye til fødselen hans.  Alt 
var bra, den lille gutten vokste opp og ut-
viklet seg etter sin alder og var til stor gle-
de for oss alle. Men da han var 10 måne-
der fikk han plutselig veldig høy feber om 
natten og begynte å kaste opp.  Jeg dro til 
legen. Videre følte han seg verre og verre; 
på kvelden reiste jeg selv med han til et 
sykehus i Vyborg.  Da begynte det ver-
ste. Jegor var i en skikkelig dårlig tilstand, 

bevissthets nivå var koma-1, kjempe høy 
feber, hemorragisk utslett, meningiske 
symptomer. 

Da begynte en lang kamp for livet hans; 
mange leger, resuscitators fra Sankt-Pe-
tersburg, mange tunge og vonde dager 
med smerte, angst, fortvilelse, operasjo-
ner, prosedyrer, sterke påvirkninger, helt 
håpløse diagnoser og mange andre ting.
Etter mange måneder med operasjoner, 
behandlinger og rehabiliteringer, ble 
positiv dynamikk registrert på grunn av 
massasje. For øyeblikket kan Jegor flytte 
litt på hodet og hendene; han lærte å suge 
fra flasken. I utviklingen ble han som en 
nyfødt, kanskje enda verre.

Alt så ut til å være så bra som mulig, 
kampen for livet er vunnet! Men .... 
straks ble det komplikasjoner og kampen 
for livet har begynt på nytt. Gutten min 
har mistet hørsel, legene sier at han ikke 
ser heller, men han følger litt med når jeg 
er i nærheten og følger litt med på beve-
gelsene mine. Ifølge legene utvikles og 
formes barnas hjerne i løpet av de 3 første 
år, derfor har sønnen min svært lite tid 
igjen til rehabilitering. På anbefaling fra 
legene vendte vi oss til det republikanske 
rehabiliteringssenteret i Astana i Kasak-
hstan for å få hjelp. Kostnaden for reha-
bilitering er 156.000 rubler.  Dette er bare 
for selve behandlingen; reise og opphold 
der kommer i tillegg.

I tillegg, for hans rehabilitering hjemme, 
trengs spesielt utstyr for rehabilitering og 
konstant massasje og fysioterapi. Vi har 
selv kjøpt en vertikalisator og hjemme-
stolen Kimba Neo. Siden vi ikke har noen 
spesiell rullestol til å gå ut med, går vi 
nesten ikke ut, og for øyeblikket har vi in-
gen penger til å kjøpe den (koster ca. 200 
tusen rubler.). Vi har den vanlige vogna, 
men der sitter barnet i feil posisjon, fal-
ler over på den ene siden og kroppen er 
vridd feil.

Vi prøver å gjøre det vi kan selv, men 
nå trenger vi virkelig hjelp til rehabilite-
ringskurset i Astana og den spesielle vog-
na.  Hvis det ikke er mulig å hjelpe med 
begge ting, så er rehabilitering viktigst og 
haster mye. 

Etter at alt dette skjedde, har mannen 
min forlatt familien. Nå er jeg alenemor 
med to barn. Jeg har også ei jente på 9 år. 
Jeg jobber på fabrikken i Sovetski; mora 
mi sitter hjemme og passer på Jegor (han 
kan ikke være alene i det hele tatt). Mora 
har en vanlig minstepensjon. wVår felles 
inntekt gir oss ikke mulighet til å gjøre 
alt til min sønn kan stå selv, gå på egne 
bein og kanskje gjøre de enkleste tjenes-
ter selv. 

Vi ber dere om å hjelpe sønnen min i be-
handlingen!!! Legene sier at dette kurset 
kan gi positive påvirkninger slik at han 
kan gjøre det enkleste selv. 

Vi venter på deres bestemmelse med 
stort håp og bønn.
 
Med ære og håp,
Anastasia, mamma til Jegor

(innlegget er litt forkortet)

God dag
Først vil jeg takke dere for at dere hadde lyst å treffe 
meg på Lada senteret og høre på historien vår. 
Skal skrive kort om sønnen min og den vanskelige 
situasjon vi lever i.

Brev fra biskop Arri Kugappi

Den sentraliserte religiøse organisasjonen 

«Evangelisk luthersk kirke i Ingria i Den Russiske Føderasjonen»  

Evangelical Lutheran Church of Ingria in Russia 

 

15.08.2018         Sankt-Petersburg 

Til formannen i Stiftelsen «Hjelp til Russland» 

Steinar Harila 

Kjære Steinar og medlemmer i Stiftelsen «Hjelp til Russland»! 

På vegne av Ingria Kirke og ønsker jeg å uttrykke vår store takk til deg og Stiftelsen «Hjelp til Russland» 

for at dere støtter kirken med utvikling av diakonal tjeneste; denne støtten vitner til oss om kjærlighet 

som virker gjennom tro.  

På tross av alle komplikasjoner har det nye gamlehjemmet i Tajtsy blitt tatt i bruk som forbedret 

levevilkår for de eldre personer som bor der.  Dette moderne bygget er pr dagens dato det beste i 

Leningradskaja fylke og tillater å levere tjenester av den høyeste kvalitet. Dette ble bemerket hos fylkets 

administrasjon og hjelper kirken vår å utvikle samarbeid med administrasjonen også på andre 

prosjekter.  

Også, med tanke på at «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds 

munn» arrangerer kirka regelmessige gudstjenester og driver med sjeleomsorg der. Egentlig er det 

nesten like mange mennesker der som i Ingria menigheten sin krets, mens åndelig arbeid for eldre 

personer som står ved livets ende er like viktig som fysisk omsorg.  

I Leningradskaja fylke er behovet for slike diakonale prosjekter stort. Istedenfor eldre gamlehjem som 

var i bruk i over 30 år og ikke kan rehabiliteres kunne det bygges nye, noe som kan hjelpe oss å utvide 

arbeidet vårt betydelig.  Det finnes planer for å videreutvikle arbeid med barn, med familier som 

befinner seg i vanskelige livssituasjoner… Selvsagt, for å iverksette slike planer trenger vi deres hjelp og 

støtte.  

Den kristne misjonen er mer effektiv når Ordet blir koblet sammen med barmhjertige gjerninger. Og da 

tjener samarbeidet vårt ikke bare til å frelse våre nærmeste, men også til å forsterke vennskap mellom 

statene våre.  

Vi takker Gud for vårt vennskap, kjærlighet og tro! 

La Herren velsigne oss til videre samarbeid! 

Vi ber til Gud for dere! 
 

Biskop i den Evangeliske Lutherske Kirken i Ingria i Den Russiske Føderasjonen 

Signatur  Kugappi Arri Matveevitsj 

Formannen i diakonkomite i Ingria kirke 

Signatur   Smirnov Aleksandr tau@inbox.ru 

Stempel  

Adresser 
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Det store bedehuset var fullt av mennes-
ker som ønsket å gi til det viktige arbeidet 
som drives i Russland.  Og det kom inn 
ca. 250 000 kr.  Et fantastisk resultat.  Stei-
nar holdt andakt og det var sang av lokale 

krefter, både små og store.  Folk koste seg 
rundt bordene med deilige, flotte smør-
brød og kaker. Takk til alle som bidro på 
forskjellig vis til at basaren kunne gjen-
nomføres på en så god måte.  

TAKK MØTEVEKE

Stor og flott basar i Eiken
Gutteklubben i Eiken under 
Sigbjørn Handelands ledelse 
arrangerte enda en gang 
basar til inntekt for HTR.

Fullt bedehus kvar kveld! Gode sangkref-
ter deltok på møtene og sang evangeliet 
ut, i ord og tonar. Likeeins fellessangen 
hadde stor plass med fin leiing av Svein 
Børtveit på piano.

Steinar er evangelist og «ansatt i Himme-
len» - - - dette pregar hans forkynning, 
han har ein brann i hjartet om å dela ut 
evangeliet om Jesus til frelse for alle men-
nesker han møter.

All ære og takk til Herren som utrustar 
slik. I møtene fekk me også god info. om 
«Hjelp til Russland» bl.a. gjennom bil-
der/film, der me vart «tatt med» både til 
Russland og Israel. Det var inderleg inn-
byding til Jesus kvar kveld, som avslut-
ning på møtet. Mange hadde behov for 
forbønn og vart bedt for. 

Sitat frå eit av våre barnebarn: «Alfhild, 
kva gjer du på møtene?» Svar: «Eg set og 
bed». Det merkast! Guds Ånd var sterk 

i møtene, til fornying, kall, frelse, opp-
muntring og glede!

Alfhild tok seg også av boksalg og påmel-
ding til evt. Israeltur i okt. og Russland-
tur i nov. med bra resultat! Givergleden 
fylgde på….med sitt gode takkeresultat 
denne veka! Ca. kr.128.000,- til «Hjelp til 

Russland». Varm takk og velsigning over 
pengane som vert til hjelp for mange.

Takk til Alfhild og Steinar som budde i 
heimen vår denne veka! 
                                                                             
Mvh. Inger og Harald Romarheim

28. aug.- 2. sept. 2018

Møteveke med Steinar Harila, 
Betania Knarvik 
Dette er 3. året på rad at 
Steinar besøker oss med 
møteveke og det er med 
stor takk og glede me 
tenkjer tilbake på at både 
Steinar og Alfhild kom i år!

Hatikvakoret.

Astrid Aarhus Byrknes synger.
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Konfirmanttur: 3.-12. august Konfirmanttur: 3.-12. august

Da vi satte oss i bussen for å kjøre hjem-
over 10. August, var hodene våre fulle 
av inntrykk og tanker. Vi opplevde mye, 
men nå skal jeg fortelle om det som gjor-
de mest inntrykk på meg.

Jeg visste lite om hva som skulle skje da 
vi skulle reise. Jeg var mer spent enn jeg 
gledet meg, spent på hva som skulle opp-
leves, spent på hvordan alle folkene var, 

hvordan folk levde, jeg var spent på om vi 
i det hele tatt kom oss over grensa.

Det jeg kan si er at jeg ble veldig glad etter 
første besøk, som var på “Dikony”. Alle 
barna var kjempeglade for å se oss, de var 
frimodige og satte seg på fanget og vil-
le leke med oss. Øynene skinte av glede 
når de så at vi hadde med gaver til dem. 
Jeg syntes det var så utrolig fint å se hvor 
glade de ble for noe så lite, når vi hjemme 
klager på så mye.

Vi var også på besøk til barnehjemmet 
Agape, der hadde de gjort klar en akti-
vitet hvor vi ble delt inn i grupper med 
både russiske og norske. Noen av oss 
norske tenkte “hvordan i alle dager skal 
dette gå?”. Ungene ble jo i begynnelsen 
litt oppgitte over at vi ikke skjønte hva de 
sa, etterhvert så skjønte de at vi prøvde så 
godt vi kunne, og at vi gjerne ville forstå. 
Selv om vi ikke kunne snakke deres språk 
så kunne vi se på kroppsspråket og gle-
den de hadde i ansiktet. 
Da vi var på Vårsol så besøkte vi et eldre-
hjem like ved. Den opplevelsen var en av 
dem som gikk mest innpå meg. Først så 
fikk vi kikke litt rundt og fikk hilse på de 

eldre. Vi fikk vite at ikke alle kunne høre 
oss synge etterpå når vi skulle ha et lite 
møte, fordi en del av dem ikke klarte å 

For en opplevelse!
Hei! Jeg heter Rebekka Ingebretsen, er 14 år gammel og ble konfirmert i år på 
Frikstad bedehus. Jeg, noen ledere, foreldre og andre konfirmanter fra Frikstad, 
Flekkerøya og Eiken var så heldig å få lov til å være med til Russland. Vi var til 
sammen 53 stykk som var klare og spente da vi satte oss i bussen kvelden 3. august. 

gå. Dette syntes vi var så kjipt. Så da tok 
jeg og noen andre en gitar med inn på 
noen rom hvor noen lå i sengene sine. 
Der sang vi for dem, blant annet på et 
rom hvor det var to gamle menn. Det var 
så rørende å se hvor glade de ble når vi 
holdt dem i hånden og sang rett til dem 
og de etterhvert begynte å smile, med de 
få tennene de hadde.

Etterpå så sang det såkalte “busskoret” 
for alle dem som var friske nok til å være 
på møtet. Når man så gleden og tårene 
som rant på de eldre som satt der så var 
det ikke lenge før tårene rant på meg 
også. Det var der jeg skjønte hvor ordent-
lig viktig det er å glede mennesker og ta 
vare på hverandre. Og etter å bare sagt 
“hei” til en dame, så begynte hun å grine, 
det viser hvor viktige ett hei kan være i en 
vanlig hverdag, “Hei” kan bety mye for en 
som føler seg ensom.

Den siste dagen i Russland, så besøkte vi 
“Nytt Liv Senteret”. Da vi kom der ble vi 
møtt med norske flagg, smil og vink. Vi 
fikk en kort omvisning og fikk vite litt om 
selve rehabiliteringen.

Vi hadde ett møte hvor noen av beboerne 
fortalte sine historier, noe som var veldig 
rørende å høre på. Etterpå var det vår tur 
til å bidra. Vi begynte med å synge, det 
var utrolig gøy å se alle være med å klap-
pe, smile, og bare vise glede.

Det bor noen få barn der, så da måtte vi 
selvfølgelig ha noen barnesanger med 
bevegelser. Jeg skal si deg det, jeg har al-
dri sett så mange voksne og eldre være så 
ivrige med bevegelser på barnesanger. I 
tillegg til bevegelser så prøvde de faktisk 

å synge med selv om de ikke kan språket 
vårt en gang. Det var gøy! Steinar Harila 
hadde andakt på dette møte. På slutten så 
sa han at alle som ville ta imot Jesus i dag 
og bli frelst eller generelt bare bli bedt for, 
kunne komme opp. Jeg har aldri sett så 
mange gå opp for å ta imot Jesus på en 
gang. De som bor på dette senteret har 
på en eller annen måte vært rusavhengi-
ge. De fleste ser jo da veldige tøffe ut. Så 
når de “store tøffe guttene” kommer opp 
gråtende og ønsker å bli frelst, så ble jeg 

veldig rørt. Noen av oss unge gikk også 
opp for å be for dem. At lille meg på 14 år 
skulle be for de som sto der oppe var en 
utrolig sterk opplevelse!

Da vi skulle dra og vi satt i bussen klare 
for å kjøre, så skulle lederen på senteret 
komme inn i bussen og takke oss for be-
søket. Da sa han at det har aldri vært så 
mange av beboerne som har gått opp til 
forbønn, han sa at han visste en del var 
blitt frelst, men at den gangen så hadde 
han ikke tellingen en gang for det var så 
mange som gikk opp for aller første gang. 
Jeg syntes det var så fint at så mange ble 
så rørt av det vi sa og sang for dem, nem-
lig Guds ord. Og at vi var med på å be til 
frelse for en del av dem, var bare ordent-
lig stort for meg.

Jeg skriver dette en dag etter at jeg kom 
hjem og tankene har fortsatt ikke klart 
og sortere seg. Det jeg kjenner på nå er 
en utrolig stor takknemlighet og glede. 
For jeg har vært på tur i 10 dager, og fått 
gledet mennesker via ord, lek, sang og ut-
deling av mat og tøy. Denne opplevelsen 
har lært meg så utrolig mye, blant annet 
å være mer takknemlig. Etter å ha sett 
hvor glade folkene ble for bare en klem 
eller et smil. Jeg har også lært meg å være 
mer åpen om mi tro, troa mi på Jesus, og 
tørre å spre det. Jeg vil bare si tusen takk 
for at vi unge får være med å oppleve en 
så sterk og lærerik tur! Tusen takk til alle 
i styret for “Hjelp til Russland” og ikke 
minst Steinar Harila for at dere så når 
folk trengte hjelp og samtidig som dere 
hjalp så delte dere et utrolig viktig bud-
skap, budskapet om Jesus. Tusen takk for 
at jeg fikk reise, jeg har hatt det fantastisk! 

Forventningsfulle konfirmanter og ledere klar for avreise.

Rebekka og ei jente på Dikoni har funnet 
hverandre.

Utdeling av godteri er alltid populært.

Steinar sammen med leder på Nytt-Liv 
senteret som tidligere levde som narko-
man og kriminell.

Fra Nytt Liv senteret i Kotly

Her synger konfirmantene på omsorgssenteret for eldre.
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Konfirmanttur: 3.-12. august Konfirmanttur: 3.-12. august

Dagen startet med bibel og bønn.

Møte i den lutherske kirke.  Mange som bidro.

Sightseeing i St Petersburg.Vika og tolken Sveta på Dikoni (som er et hjem for gatebarn).

Fotball- og volley-
ball-landskamper 
Russland-Norge

Informasjon på Lada-senteret. Hele gjengen utenfor Ladasenteret.
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ESTLAND ESTLAND

Rapport fra Tabiitamisjonen

STORT TAKK FOR HJELPESENDING TIL TABIITA MISJON 
OG FOR AT DERE VIL STØTTE VÅRT ARBEID ! 

Vi hadde nettopp en barneleir der 80 barn kom. Vi forkynte 
evangeliet og de fleste barn kom til forbønn og Gud berørte de; 

takk Gud! 
Det er stort hva Gud gjør! Takk for forbønn!

Bilder er vedlagt.

 Ønsker Guds rike velsignelse,
 Mihkel Nõlvak

Vi som hjelper til på 
Tabiita-misjonen i 
Estland er takknemlige 
til Gud for at vi kan 
hjelpe mennesker med 
forskjellige varer som 
kommer fra dere i Norge. 

Vi vet at det er en stor velsignelse fra Gud 
hva dere gjør i Norge!  Alle som har fått 
hjelp har blitt så glade og takknemlige for 
at noen tenker på dem og bryr seg om 
dem!  Vi er faktisk veldig velsignet! 

Jeg sender noen bilder. Bilde 1-4 er tatt 
i St.Petersburg. Vi hjelper Nikolski cen-
ter. De hjelper barn og unge som bor på 
gatene.  Her deler vi ut klær og mat for å 
hjelpe dem.  Det er stor mangel på klær 
og alt som trengs for å leve.  De ble vel-
dig takknemlige og glade for at vi kunne 
hjelpe dem!

Ønsker Guds rike velsignelse,
Mihkel Nõlvak

Bildene på denne siden viser hjelp til 
Nikolski center i St.Petersburg. Mange takk for denne full-lastede traileren med varer.

Her deles det ut klær og utstyr i Taitsy.
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Brev fra NEVE MICHAEL Brev fra NEVE MICHAEL

Shlomit var familiens baby, en fire år 
gammel jente med blondt hår som ikke 
kunne slutte å gråte og ikke ville slippe 
søsteras hånd denne forferdelige etter-
middagen. Ettersom vi hørte om alt de 
hadde vært gjennom, kunne vi knapt 
holde tilbake våre egne tårer eller slutte å 
riste på hodene våre. 

Neve Michael har sikkert sin andel av 
skrekkhistorier, men det som hadde 
skjedd med de fire uskyldige barna var 
en av de mest sjokkerende historiene vi 
noen gang hadde hørt.

Sagt med et ord; foreldrene deres var 
brutale. Alle de fire barna bærer tydelige 
tegn på fysisk overgrep og tortur; fra fris-
ke åpne sår til gamle stygge arr, fra flen-
ger til brennemerker. Barnas naboer, som 
så og hørte hva som foregikk og rappor-
terte hva de visste til velferdsmyndighe-
tene, uttalte at mer enn en gang var barna 
låst ute på gårdsplassen og tvunget til å 
holde slaggsteiner? i flere timer. Naboene 
sa også at de regelmessig hørte skrikende 
lyder fra leiligheten deres.

Barna hadde mer å si om de grusomhete-
ne som fant sted innendørs, og historiene 
som kom ut av dem i smertefulle økter 
med psykologer, var de mest heslige fortel-
lingene om overgrep og seksuelt misbruk.

Men Shlomit forble taus. Den yngste og 
mest uskyldige; ordene kunne ikke ut-
trykke de grusomhetene hun så og hørte, 
eller forklare arrene hun hadde på armer 
og ben.

Vi hørte også om grov forsømmelse. I 
denne fryktelige husholdningen var disse 
guttene og jentene ikke ordentlig kledd 
eller matet, og de gikk aldri til skolen el-
ler fikk venner. For disse fattige barna var 
deres formative år et totalt tap. Uansett, 
hva som kunne reddes av ungdommen 
som kunne regnes som en normal barn-
domsopplevelse, ville bli oppnådd hos 
Neve Michael.

Årene har gått; arrene, fysiske og emo-
sjonelle, forblir der fortsatt. Men deres 
liv har bare blitt bedre siden de dårlige, 
tidlige årene. Nå vet de hvordan det føles 
å være omgitt av kjærlighet, å få et godt 
smil og en øm berøring, bli tatt vare på 
av ansvarlige voksne som gir dem mat og 

næring og utdanner dem. Nå kan de vir-
kelig føle at å vokse opp er noe å se frem 
til.

Og det mest lovende tegn på alt er at 
Shlomit, takket være dere, våre kjære 
venner og supportere, har lært å smile.

Når du går og legger deg om natten, vær 
så takknemlig for alt du har i livet ditt.

Vær takknemlig for at du er velsignet 
og i stand til å hjelpe de som ikke er så 
heldige - de uskyldige barna i fare i Neve 
Michael.

Hava

Omgitt av kjærlighet i 
Neve Michael Children’s 
Village
Mange år har gått siden den grå dagen da Shlomit, 
hennes storesøster og to storebrødre kom til Neve 
Mikaels nødkrisesenter for barn i Pardes Hana, Israel.

Fra besøket på Neve Michael i mars:

Fellesskap rundt 
bordene.

Barnebyen «Neve Michael» i Israel  -  3000.20.47817

Leder for Neve Michael og Steinar.Informasjon om arbeidet.

Gaveutdeling, Hava til høyre.
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Sosialsenteret LADA Sosialsenteret LADA

Støtte til mennesker som lever i nød, 
gis gjennom veldedig senter “Lada”, Vy-
borgsky distrikt i Leningradskaja fylke, 
Russland.

Senter “Lada” driver et stort sosialt ar-
beid for å hjelpe folk som er kommet 
inn i en vanskelig livssituasjon.  Dette 
er fattige familier med flere barn, gamle 
mennesker, invalide som trenger finan-
siell hjelp til medisinske undersøkelser 
og operasjoner.  Det er ikke mulig bare 
å gå forbi når noen lider, og Steinar Ha-
rila har i løpet av mange år gitt finansiell 
hjelp gjennom senter “Lada”. I tillegg til 
økonomisk hjelp får folk klær, sko, mat-
varer.

PÅ “LADA” SENTERET ER DET 
ORGANISERT ULIKE PROGRAMMER 
FOR Å HJELPE MENNESKER:
-  Programmet “hjemmehjelp” for å hjel-

pe syke og sengeliggende mennesker 
hjemme;

-  Programmet for å hjelpe familier med 
flere barn - forberedelse til “skolestart”, 
innkjøp av skolebøker og skoleklær;

-  Kulturprogram - utflukter for barn og 
voksne, amatørkonserter, teaterfores-
tillinger, turer i naturen og andre ar-
rangementer;

-  Faste lekser på søndagsskole for barn;
-  Bibeltime for ansatte hver dag.
 
Vår organisasjon, senter “Lada” finansi-
eres kun av den norske Stiftelsen “Hjelp 
til Russland”. På grunn av støtte fra dere, 
har våre spesialister jobb og samtidig 
mulighet til å gi hjelp og støtte til men-
nesker i nød.
 

Ansatte på senteret vårt, og også befolk-
ningen som nå får, og tidligere fikk vel-
dedig hjelp, takker så mye den norske 
stiftelsen “Hjelp til Russland”, som er le-
det av Steinar Harila, og hele den norske 
befolkning for økonomisk støtte og opp-
merksomhet til russiske folk.
 
Må Herren velsigne alle som har et godt 
hjerte.
 
Vi legger i vedlegg til brevet vårt bilder 
som forteller om arbeidet vårt.
 
Direktør av det veldedige Fondet for 
beskyttelse av familie og barndom 
“Lada” senteret,
Galina Safonova (underskrift og stempel)

Takkebrev
Til den norske stiftelsen “Hjelp til 
Russland” og leder Steinar Harila
Under hans ledelse har HTR gir veldedig bistand til vår region i 18 år.  Dette 
er byen Vyborg, tettsted Sovetsky, landsbyen Tokarevo, landsbyen Djatlovo, 
Vyborgsky distrikt i Leningradskaja fylke.
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Sosialsenteret LADA Sosialsenteret LADA

Sykdommer, alderdom; stort behov for rydding i hjemmet, inn-
kjøp av varer, betaling av regninger, innkjøp av medikamenter 
- alt dette er veldig vanskelig å gjøre når man er gammel.

Tusen takk til deg for programmet «Hjemmehjelp» som du 
finansierer og som lønner de mennesker som pleier oss.

Vi er utrolig fornøyde og takker deg av hele vårt hjerte!

Herren har sendt deg til oss, vi takker Herren for deg, ønsker 
deg god helse og lykke til med alle dine saker. Ønsker også god 
helse til familien din og det teamet du jobber med.

LANDSBYEN TOKAREVO:
Tupov I.G. bor på Sadovaja gata 25 (underskrift)
Tupova R.B. bor på Sadovaja gata 25 (underskrift)
Novosjilova V.P. bor på Klenovaja gata 9 - 21 (underskrift)
Novosjilov V.S. bor på Klenovaja gata 9 - 21 (underskrift)
Krotova E.M. bor på Klenovaja gata 1 - 3 (underskrift)
Kravtchjenko E.A. bor på Klenovaja gata 1 - 2 (underskrift)

Kedrova M.Sh. bor på Klenovaja gata 4 - 8 (underskrift)
Vasiljev N.I. bor på Klenovaja gata 9 - 10 (underskrift)
Kiritcheva A.M. bor Klenovaja gata 12 - 13 (underskrift)
Novikova M.B. bor Klenovaja gata 7 - 66 (underskrift)
Generalov A.N. bor Klenovaja gata 12 - 2 (underskrift)
Ardimasova V.V. bor Klenovaja gata 5 - 8 (underskrift)
Zharova A.A. bor på Klenovaja gata 5 - 4 (underskrift)
Smirnova T.V. bor på Sadovaja gata 23 (underskrift)
Mordvinova G.N. bor på Sadovaja gata 10 - 11 (underskrift)
Mikhailov A.S. bor på Rethjnaja gata 5 (underskrift)
Grosheva G.G. bor på Rethjnaja gata 5 (underskrift)

LANDSBYEN DJATLOVO:
Shmygun M.G. bor på Tankistov gata 3/5 (underskrift)
Shmygun V.T. bor på Tankistov gata 3/5 (underskrift)
Thsjuhina N.I. bor på Tankistov gata 9 - 12 (underskrift)

TETTSTED SOVETSKY:
Vasiljthenko N.A. bor på Sadovaja gata 46 - 1 (underskrift)
Litvintzeva O.E. bor på Druzhba gata 5 - 17 (underskrift)
Maksimova T.I. bor på Sadovaja gata 46 - 44 (underskrift)
Akimov A.M. bor på Sadovaja gata 27 - 9 (underskrift)
Ozhogina E.T. bor på Druzhba gata 5 - 41 (underskrift)
Sorokin A.G. bor på Shkoljnaja gata 48 - 3 (underskrift)
Shestokova A.G. bor på Komsomoljskaja gata 2 - 52 (under-
skrift)

Takkebrev
Ærede Steinar Harila!
Gamle mennesker skriver til deg.  
Mange av oss har ikke mulighet å gå ut 
av hjemmene våre.
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Nå også mennesker som er blitt offer for 
menneskehandel og mishandlede kvin-
ner som vi forsøker å hjelpe til et nytt liv 
i møte med Jesus Messias. 

Etter flere års søk der vi har forsøkt å set-
te av penger, har vi nå funnet den tomta 
vi ønsker å bygge på. Der vil vi bygge et 
omsorgssenter som nesten kan kalles et 
«sykehjem» for de som bor på gatene. 

Tomten ligger nær Tel Aviv. Design og 
bygging av huset har allerede blitt lovet 
av frivillige i Europa. Målet er å starte 
byggearbeid i begynnelsen av 2019, så 
snart tillatelsene er løst. Finansiell støtte 
til byggingen av huset vil være nødven-
dig i fremtiden. Foreningen har midler til 
å kjøpe og til og med starte byggingen. 
Imidlertid er det fortsatt et vell av penger 
som kreves for å fullføre prosjektet. 

Det er et prosjekt som forener grupper 
fra Finland, USA, Tyskland og oss fra 
Norge.

I Finland reiser der nå gode tjenere rundt 
og samler inn penger til prosjektet.
Susanna Kangas

Dersom du ønsker å støtte dette 
prosjektet, må du benytte konto nr. 
2801 48 90280 som er opprettet av 
stiftelsen Hjelp til Russland til det-
te formål.

«Håpets 
Havn» i 
Israel
Hel Abraham, en Israelsk 
Christian Association, 
har i en årrekke hjulpet 
de mest forkomne som 
faller utenfor den vanli-
ge omsorgen, alkoholike-
re og narkomane.
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Utenlandske publikasjoner noterer også 
at fotballarrangementet har en fantastisk 
god atmosfære. Det fremkommer et inn-
trykk av at det i den russiske befolkning er 
bare lykke og glede, spesielt fordi VM ikke 
bare går i de to hovedbyene, men i flere an-
dre byer som er mye mindre.

MEN VI MÅ IKKE GLEMME FØLGENDE:
13 000 000 bor uten varmt vann
2 800 000 bor i kommunal leilighet 
7 680 000 varmer opp boligene sine med 
ovn
8 800 000 har ute toalett 
1 500 000 bor uten strøm 

Vi fortsetter og fornyer tradisjonen med 
rapportering om den virkelige situasjo-
nen i Russland. Informasjonen er samlet 
med deltagelse av journalist, HTR sinn 
venn - Andrei Kolomoysky.

Konstantin Tikhonov

Brev fra Konstantin

1 500 000 bor uten strøm

Under verdensmesterskapet i Russland forteller mange russiske publikasjoner 
om den kjempegode organiseringen og om den russiske vennlighet mot 
utenlandske mennesker. 

Takk for støtten

www.eikenhytter.no
........................................

www.eikaas-sagbruk.no

Byremo
Regnskap  AS

Refsnesveien 44
4529  Byremo

Tlf. 38 28 02 22

E-post:
post@byremoregnskap.no
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Kunngjøringer Kunngjøringer

BOKA 
«ANSATT I HIMMELEN» 
ER KOMMET I NYTT 
OPPLAG.
En spennende bok om 
Steinar Harila sitt liv og 
virke skrevet av Tor-Bjørn 
Nordgaard.

Boka koster kr. 248,- Alt 
som kommer inn ved salget 
går til hjelpearbeidet.
sharila@online.no
Tlf. 92267031

Her skriver Konstantin 
Tikhonov en spennende 
bok som gir innsikt i 
mange forhold som ikke 
er kjent for folk flest. 

Tema er hvordan russiske øyne ser på 
det arbeidet stiftelsen har drevet i Russ-
land gjennom mange år. 

Boken koster kr. 248,- alt som kommer 
inn ved salget går til hjelpearbeidet.
sharila@online.no
Tlf. 92267031

Takk
Takk til alle medarbeidere i Norge. Takk til alle trofaste givere.  

Takk til alle som har basarer, møter, auksjoner og andre arrangementer 
for å skaffe penger til Hjelp til Russlands arbeid.  Det er mange som har hatt 

jubileer av ulike slag og har i den forbindelse sendt store pengegaver
 til stiftelsen.  Minnegaver ved begravelser utgjør også en vesentlig inntekt

 for Hjelp til Russland.  
 

Takk til alle som har strikket sokker, gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.  
Det varmer noen i Russland.

Vi vil gjennom bladet takk alle dere som støtter arbeidet på forskjellige 
måter.

Det er dere som gjør det mulig å utføre dette store og omfattende 
hjelpearbeidet.

Bladet er en takk for at du bryr deg om mennesker som trenger din hjelp.

Enhver gave, stor eller liten, mottas med takknemlighet
(konto 3080 32 71530-Vipps nr. 59695)

Møter med
Steinar Harila
Tonstad bedehus:
Lørdag 22. - søndag 23. september

Elim i Sandnes
Fredag 26. - søndag 28. oktober

Rosseland bedehus 
Onsdag 31. ok.t – søndag  4.nov.

Turer
TURER TIL RUSSLAND
16.-25. NOVEMBER 2018
24. MAI – 2. JUNI 2019

TURER TIL ISRAEL
5.-19. OKTOBER 2018
Netanya m/utflukter

6.-20. MARS 2019
Jerusalem-Neve Michael-Eilat med Timna Park 
og Tabernaklet. 
Tur på Rødehavet og mulighet til å besøke Petra 
i Jordan

www.kinnerettours.fi/tur

Besøk vår gjenbruksbutikk, 
«Hjelp til Russland»
i Jærvegen 506, 4352 Kleppe 

Her har vi et stort og variert vareutvalg til rimelige priser.
Her kan du også levere inn klær, sko, sengetøy, håndklær, serviser, pynte-
gjenstander, «ting & tang» etc., som vi kan selge i butikken eller sende til 
Russland.

Har du lyst til å arbeide i et trivelig miljø, så trenger vi flere medarbeidere. 
Kontakt Ingvar Skjetne: Ingvar.skjetne@gmail.com  Tlf. 91144986

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 10 – 16. Fredag-lørdag 10 – 14

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe
Bli gjerne medlem av gruppen



Hjelpesendingstur mai/juni 2018

Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

VIL DU VÆRE MED Å HJELPE?
Gaver mottas med takk til: «Hjelp til Russland» • Konto 3080.32.71530 • Vipps nr.: 59695

Ønsker du mer informasjon eller vil du melde adresseforandring, 
kontakt Steinar Harila, Sømslia 31, 4637 Kristiansand
sharila@online.no • Tlf. 38 04 57 04 – mob.92 26 70 31

Men glem ikke å gjøre godt å dele med andre, for 
slike offer er til glede for Gud.

Hebr.13,16


