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INNHOLD 

Hjelp til Russland støtter følgende prosjekter

• Inntakssenter for kriserammede  
barn i Taitsy

• Boliger for fattige og vanskeligstilte  
i Vyborg

• Vårsol Farm m/bibel- og  
landbruksskole i Taitsy

• Omsorgssenter for eldre i Taitsy
• Barnebyen Vårsol i Taitsy
• Barnesanatoriet Sosnovy Mys og 

Agape i Vyborg
• Barnesanatoriet i Vyborg

• Dikoni i Vyborg
• Lada-senteret i Sovetsky/Tokarevo/

Djatlovo
• Nytt Liv senteret utenfor St.Petersburg
• Jødene i Vyborg
• Exodus-arbeidet
• Barnebyen Neve Michael i Israel
• Håpets Havn i Israel
• Baptistkirken i Vyborg
• Den Lutherske kirken i Vyborg
• Den Lutherske kirken i Primorsk

• Fengselet i Vyborg
• Kvinnefengselet utenfor St.Petersburg
• Fengsel nr.5-isolatet i St.Petersburg
• Bolighjelp
• Bibelspredning
• Matposer til enkeltmennesker/familier
• Lønner ungdomsarbeidere
• Hjelpesendinger til Russland
• Hjelpesendinger til Estland

«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, men har ansatt en forkynner i 50 % stilling fra 1.febr. 2022.  

STYRET BESTÅR AV: Steinar Harila (leder) Sigbjørn Handeland (nestleder) Einar Frustøl og Jostein Morlandstø

UTFORDRINGER
• Inntakssenter for kriserammede barn 
• Bygge bibel- og landbruksskole på Vårsol
• Bygge boliger for fattige og vanskeligstilte i Vyborg
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LEDER 

Steinar Harila, 
leder for stiftelsen
HJELP til Russland

Fra Sergei Orlov!

Kjære Steinar!
Jeg er sjokkert. Jeg er flau og jeg har det vondt. Vi kan 
kun be nå. Tilgi oss! Vi har aldri støttet det som skjer nå 
og har aldri tatt del i det. Men skammen ligger på våre 
skuldre. Hjertet og sjelen er knust. Vi ber dere om å ikke 
glemme oss og ikke forlate oss. 
Mvh, Sergei 

Dette som vår venn Sergei skriver her er nok en situasjons-
beskrivelse som mange i Russland deler i denne tid.

For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han 
som troner for evig, han som bærer navnet 
Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos 
den som er knust og nedbøyd i ånden, for 
å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre 
de knuste hjerter levende. Jes 57:15

I vår sammenheng er det klart at vi ikke driver med politikk 
eller støtter et politisk regime. Vi støtter og ønsker å bety 
noe for et folk som trenger oss meget sterkt. La denne 
bønnen fra Sergei være nødropet fra mennesker som 
opplever seg som gisler i sitt eget land, slik han utrykker 
det til oss. Vi skal ikke glemme våre medmennesker!
Nå opplever vi at foreldre i Russland kommer med sine 
barn til våre institusjoner og spør om de på institusjonen 
kan ta seg av barna. «Vi har ikke penger til mat!» Eller når 
vi får høre om vanlige mennesker som går på kolonial-
butikker og tar matvarer fra hyllene som de ville kjøpe 
men må legge de tilbake i hyllene. De har ikke penger til å 
betale maten med. 

Vi blir ikke hindret i vårt arbeid. Nå har vi  
store prosjekter som vi tror kan få kjempe-
stor betydning i framtiden.

Bibel- og Landbruksskolen: Her er grunnarbeidet 
ferdig. I mars skal vi starte med innkjøp som må til for å 
komme i gang med selve byggeprosjektet. Til dette må vi 
overføre ca. en million kroner. Videre må vi hver måned 
i byggefasen betale 45.000,- Euro (ca. 450 000.- kroner) 

helt til bygget står ferdig.  Byggetiden er satt til ca. 12 
måneder.

Står vi sammen nå, skal vi klare dette! Ungdom som 
kommer fra institusjoner og ikke har noen mamma eller 
pappa som oppmuntrer eller betaler for skolegang skal  
få et tilbud her. 80 % av denne gruppen blir statistisk  
rusmisbrukere eller kriminelle. 10 % klarer seg normalt 
mens 10 % tar selvmord ifølge offentlige statistikker.

I februar fikk vi tilsatt rektor til skolen vår. Han heter Edvard 
Gnezdilov. Vi kjenner på stor takknemlighet for at Gud 
finner så flotte medarbeidere som er nøkkel personer til 
arbeidet vårt.  Takk Edvard og velkommen inn i arbeids-
fellesskapet med oss!  Kan vi alle ta Edvard med i våre 
bønner?

Misjon er noe helt annerledes på de fleste områder.  
Skriver noen eksempler her:

«Av en misjonærfamilie ble far, mor og tre barn myrdet 
under det som senere ble kalt for «Vegetar opptøyene» 
i Kina. Fire av deres andre barn unnslapp etter å ha sett 
nedslaktingen av de andre familiemedlemmene. De møt-
tes igjen og bestemte sin «hevn»: De ville skaffe seg den 
best mulige utdannelse og så vende tilbake til Kina og gi 
sitt liv i tjeneste for dem som hadde myrdet deres familie. 
De holdt sitt forsett. Alle kom tilbake til Kina og har gitt år 
av fruktbringende, kjærlighetsfull tjeneste til det land som 
har vist en slik grusomhet mot dem. En av dem som siden 
ble den drivende kraft i masseutdannelsesbevegelsen i 
Kina, Dr. James Yen, ble vunnet for Gud ved deres tjeneste».

Ved vårt besøk i Russland i februar tror jeg at vi kan si 
at det vi opplevde var som å bli dusjet med kjærlighet, 
varme og gode relasjoner. Jeg som har opplevd mange 
vekkelser i Norge, kjenner på at det er denne opplevelsen 
jeg kjenner likhet til. Må Gud gi oss visdom, kjærlighet 
og innsikt til å gjøre Guds gjerning så lenge vi er i denne 
verden.

«For Kristi kjærlighet tvinger oss» 2.Kor 5:14

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker
Steinar Harila
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INNTAKSSENTERET FOR HJEMLØSE BARN

Billedrapport fra Inntakssenteret
for hjemløse barn
Det nedlagte omsorgssenteret i Taitsy ble ferdig  
renovert utvendig i november 2021 og ser nå slik utSlik så det ut før renoveringen
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INNTAKSSENTERET FOR HJEMLØSE BARN

Glimt fra det innvendige renoveringsarbeidet 
Stor takk til alle som har bidratt med bønn og penger til gjennomføringen av dette viktige prosjektet.
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SOSIALSENTERET LADA

Jeg er veldig takknemlig til dere for uvurderlig 

hjelp til det russiske folk i mange år.

Mange takk til stiftelsen ”Hjelp Til Russland”, 

ledet av Steinar Harila og styremedlemmene!

I 20 år har ”Hjelp Til Russland” under ledelse av 

Steinar Harila gitt og fortsatt gir uvurderlig hjelp 

til vår region, noe vi er utrolig takknemlige for.

Kjære venner, våre folk er også takknemlig for hjelpen.

Den nåværende situasjonen i Russland er svært vanskelig. 

Fattigdom fortsetter å følge de fleste vanlige mennesker. 

Det er svært få rike mennesker i Russland.

 
Vennlig hilsen regissøren av veldedighetsfondet” Lada ” 

Galina Safonova
Landsbyen Sovetsky, Vyborg distrikt, Leningrad-regionen.

Kjære norske venner
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SOSIALSENTERET LADA

Takk fra borgere i Sovetsky som får hjelp gjennom 
Ladasenteret. Dette hadde ikke vært mulig uten 
hjelp fra norske givere.
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BARNEBYEN VÅRSOL  

I bussene satt det gode norske kristne som var på vei til 
bygda for å hjelpe Russland å våkne opp fra den ateistis-
ke søvnen. Ute på et jorde, som var overgrodd med gress, 
stod det en russisk velkomstkomite og holdt ballonger i 
fargene til det norske flagget. Det var starten på historien 
til barnebyen Vårsol, en barneby som huser familier med 
fosterbarn. 

Vårsol har kommet langt de siste ti årene. Da det hele 
startet, var det verken strøm eller gass hos beboerne på 
Vårsol. Alt måtte bygges fra grunnen av. Innbyggerne slet 
noe med å holde hjemmene sine varme, men nøt livet 
sammen med barna sine og ba til Jesus på det nye og 
fine Bedehuset, som var bygd takket være Stiftelsen Hjelp 
til Russland. Her ble det også dannet en liten menighet. 
Etter som tiden gikk ble Bedehuset, eller Forsamlingshuset, 
som det også kalles blant folket, mer og mer populært og 

På en solrik morgen, for ti år siden kom det to busser kjørende 
på en grusvei som førte dem til landsbyen Taitsy. 

ettertraktet blant evangeliske kristne i St. Petersburg og 
andre byer og steder. I dag er Forsamlingshuset i bar-
nebyen Vårsol et stort samlingspunkt for store og små. 
Lokalet er blitt et sted hvor mennesker strømmer til for å 
bli frelst. 

Det viktigste av alt er at barnebyen ble et sted der det kan 
høres barnelatter, et sted som er blitt til barnas kongerike 
og et sted der barna blir kjent med Jesus og der de får sin 
første bibelundervisning. 
Her foregår det fritidsaktiviteter som håndverk, kunst-
klubb, sang og musikk og flere andre aktiviteter.  
Barnebyen arrangerer også sommerleirer. 

Barnebyen Vårsol er en flernasjonalitets barneby. Her bor 
det side om side både folk fra Russland og flyktninger fra 
Ukraina som flyktet til oss med sine barn.  

Adventstiden

Nesten hver søndag er det barnegudstjeneste i Forsamlingshuset
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BARNEBYEN VÅRSOL  

Flyktningfamiliene som bor hos oss er flermannsfamilier. Her 
fikk de hus og hjem med all innredning og alt det nødvendige, 
takket være midler fra norske givere. 

I denne tøffe og vanskelige tiden fortsetter 
barnebyen Vårsol sitt arbeid og sitt virke som 
før, slik at barna kan ha et trygt og fredelig 
sted å være, spesielt de barna som kom fra 
krigsherjede områder.

Tegneklubben og teater- og litteraturklubben ”Imaginarium” 
i barnebyen fortsetter sitt arbeid, samt ungdomsklubben, 
søndagsskolen og barnegudstjenester. I sommer planlegger 
vi en sommerleir for barna både fra barnebyen Vårsol og 
barna fra andre vanskeligstilte familier fra nærområde og 
nærliggende landsbyer. Og så planlegger vi å utvikle sang- 
og musikktilbudet både til store og små.

Nå som kanonen brøler igjen, fylles hjertene til både 
russere og ukrainere med smerte. Men vi har Jesus. Og 
Jesus gir oss kraft og styrke til å tro på at krigen snart vil 
ta slutt og at ondskapen viker. Og at kjærlighetens sol fylt 
av godhet og glede igjen vil reise seg over barnebyen. 

Vi ønsker å takke hver og en av dere for 
omtanke, for bønnesukk som sendes til 
Den allmektige Gud og for den økonomiske 
støtte som hjelper oss å fortsette å ta vare 
på barna og på alle som er i nød. Alle som 
trenger å få oppleve Jesu Kristi kjærlighet 
og Hans godhet. 

Hilsen, Barnebyen Vårsol
Lera og Konstantin 

 

Ungdommer fra Vårsol er på kurs i barnearbeid sammen med ungdommer fra Ingria Kirke

UngdomsklubbenWorkshops
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OMSORGSENTERET I LANDSBYEN TAITSY

Alle ansatte ved omsorgssenteret i landsbyen Taitsy takker den norske veldedige stiftelsen 

“Stiftelsen Hjelp til Russland” og dets leder Steinar Harila for det nye og flotte pensjonatbygget 

for eldre. Vi ønsker å takke dere for det store arbeidet som dere gjør og for all omsorg som 

dere viser mennesker i nød, som bor i Russland. Dere gjør som vår Herre Jesus Kristus gjorde, 

dere bringer oss det gode budskapet om frelse, som er viktigs av alt.

De eldre beboerne på omsorgssenteret takker dere så hjertelig for hus og hjem, god mat 

og all omsorg.

Med vennlig hilsen, 

beboere og ledelsen på omsorgssenteret
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BREV FRA DIAKONEN I DEN LUTHERSKE KIRKEN I VYBORG

Vi er glade for å skrive til dere og vi takker 
Gud uten opphør for deres oppofrende 
hjerter. Den tjeneste dere utfører kan ikke 
overvurderes. Dette er hjelp til mange 
mennesker rundt om i hele verden. Det er 
hjelp til kristne kirker, sykehus, barnehjem 
og veldedige organisasjoner. 
Denne listen kan fortsettes i lang tid. Jeg vet at nå duk-
ker det opp nye prosjekter i Russland som også er rettet 
mot å hjelpe spesielt utsatte deler av befolkningen: barn, 
eldre og funksjonshemmede. Dette er ekstremt viktig og 
nødvendig arbeid! Måtte Herren velsigne deres arbeid, gi 
dere styrke og de nødvendige midlene til å fullføre denne 
tjenesten! Apostelen Paulus sier i sitt brev til Efeserne dette: 
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, 
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre 
i dem.» (Ef. 2:10). Den kristne troen som er gitt oss av Herren 
selv, oppmuntrer oss til å gjøre gode gjerninger. Vi kan si 
at dette er den naturlige tilstanden til en troende person 
- å tjene våre medmennesker. Og selvfølgelig det beste 
eksemplet for oss alle er Jesus Kristus. Det er Herren som 
vasker føttene til sine disipler som en slave. Det er Han 
som er med oss i alle våre problemer, sorger og prøvelser. 
Og selv om vi er utro mot Ham, forblir Herren alltid tro mot 
sine løfter. Det er Frelseren som lider og dør på korset for å 
tilgi våre synder, dine og mine. Jesus er Den rettferdige for 
oss syndere. Slik er vår fantastiske Herre.
Men nå, når jeg ser på Steinar og hans medarbeidere, 
ser jeg tydelig Kristi omsorgsfulle hender. De beskytter, 
støtter og ber… Familien vår føler hele tiden denne usynli-
ge forbindelsen. I lang tid har stiftelsen ”Hjelp til Russland» 
og Steinar Harila personlig støttet vår familie med bønn, 
materiell og annen hjelp. Nå er dette spesielt viktig for oss. 
Jeg snakker om koronovirus-pandemien. Mer enn to år har 
gått siden utbruddet av denne forferdelige sykdommen. 
Det er åpenbart ikke en eneste familie på jorden som ikke 
vil lide av denne sykdommen. Det er noen  som selv ble 
alvorlig syke, og noen har mistet slektninger og venner. 
Takk Gud for at nå er sykdommen blitt mindre og mindre. 
Det finnes vaksiner som kan redusere risikoen for død. 
Imidlertid er denne sykdommen ikke fullt ut forstått, og 
dens langsiktige konsekvenser er ukjente. De siste to årene 
har vært en alvorlig prøve på vår tro. Først kom sykdom-
men til barna våre: Mark og Arina. Så ble jeg syk, og min 
kone Irina som aktivt hjelper meg i tjenesten, fikk også 
Korona. Foreldrene våre hadde det også vanskelig med 
denne sykdommen. Men vår Herre, Jesus Kristus er god og 
noen ganger bruker Han ting som er ubehagelige for oss 
mennesker til sine formål. Det høres kanskje rart ut, men i 
denne vanskelige tiden for alle mennesker, har vi utviklet 
noen nye kirkelige tjenester.

Kjære bror i Jesus Kristus, Steinar 
og stiftelsen «Hjelp til Russland»!

For det første ble det organisert orgelturer for turister 
sammen med kantoren i det Lutherske sogn i byen Vyborg 
- Darja Shkurlyatieva. Vyborg er en turistby. Men på grunn 
av koronovirus-pandemien og stengingen av grenser til 
andre fremmede land, har antallet turister som besøker 
byen og den lutherske kirken økt kraftig. Det ble bestemt å 
bruke denne fantastiske muligheten til evangelisering og å 
snakke med mennesker om Kristus. Regelmessige orgeltu-
rer gjorde det også mulig å gjøre kirkens gjester kjent med 
historien til lutheranismen i Russland. I to år har vi hatt 
flere slike ekskursjoner hver lørdag. I løpet av denne tiden 
kom flere tusen mennesker til kirken. Det ble delt ut til folket 
rundt 500 eksemplarer av Det nye testamenter og annen 
kristen litteratur. Jeg mener at dette er en viktig tjeneste 
og det må videreføres og utvikles i fremtiden. Her er noen 
bilder fra denne tjenesten.
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BREV FRA DIAKONEN I DEN LUTHERSKE KIRKEN I VYBORG

For det andre, siden mars 2021 har vi en ny tjeneste på 
«Dikoni» i byen Vyborg. Min kone Irina leder søndagsskole 
der. Søndagsskole drives for barn i alderen fra 3 til 13 år. 
Her studerer barna barnebibelen, synger sanger, lager 
håndarbeid og leker. Vi ser at barna er veldig interesserte 
og gleder seg til disse timene. Det er veldig viktig at barn 
ser en kjærlig Gud som kan hjelpe dem i deres vanskelige 
livssituasjon. Vi besøker «Dikoni» hver uke med hele fami-
lien: meg, min kone Irina og barna våre Mark og Arina. Her 
er noen bilder fra denne tjenesten som taler for seg selv.

Siden 2015 har jeg takket være din økonomiske støtte vært 
engasjert i ungdomstjenesten i Det lutherske sogn i byen 
Vyborg. På disse møtene lærer ungdommer om tro, om 
Gud og studerer budene. Også eldre barn (fra 14 år og 
eldre) fra «Dikoni» deltar på disse ungdomsmøtene. På 
disse møtene ser vi sammen kristne filmer, spiller brettspill, 
synger med gitar og leser Guds Ord. Barna liker spesielt de 
kulinariske lekser hvor de kan lage en deilig rett med egne 
hender. Ungdom tar aktivt del i kirkelige høytider, menig-
hetsturer og i kirkens daglige liv.

Dessuten har jeg siden 2015 holdt på med konfirmantopp-
læring for folk i alle aldre. Den er laget for alle som ønsker 
å bli kjent med den lutherske kirkes lære. Dette kurset er 
laget for 9 måneder. Undervisningen holdes en gang i 
uken. Her studerer vi i detalj Martin Luthers lille katekisme: 
ti bud, apostolisk trosbekjennelse, Herrens bønn, og hellige 
sakramenter. Etter denne opplæringen og konfirmasjonsri-
tualet blir personen fullverdig medlem av menigheten. 

I desember 2021 ble den adopterte datteren til prosten 
i Lutherske sognet i Vyborg Vladimir Dorodny, Veronika 
Alimguzina konfirmert.
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BREV FRA DIAKONEN I DEN LUTHERSKE KIRKEN I VYBORG

Det finnes en form til for min tjeneste som prest. Lutherske 
sogn i byen Vyborg har ansvar for et mindre sogn som lig-
ger i byen Svetogorsk. Det ligger 60 km. fra Vyborg på gren-
sen til Finland. Flere ganger i måneden besøker jeg sognet 
og holder Gudstjenester her. Her er en veldig liten kirke, bare 
noen få troende deltar regelmessig på Gudstjenester. Vi har 
også problemer med kirkelokale. Nå holder vi Gudstjenester 
i et trehus som trenger reparasjon. I denne forbindelse ber 
jeg deg Steinar og stiftelsen «Hjelp til Russland» om deres 
bønner for byen Svetogorsk, for menighetens vekst, for det 
nye kirkebygget og fremveksten av nye tjenere. Apostelen 
Jakob sier: «Et rettferdig menneskes bønn er virksom og 
utretter mye» (Jakob 5:16). Men selv nå utfører Gud mirakler 
og forlater ikke trofaste kristne. Vi hadde en stor og lykkelig  
dag for ikke så lenge siden. I februar 2022 ble et ektepar 
konfirmert og de ble medlemmer av menigheten: Ivan og Rosa. 
Dette var den første konfirmasjon på flere år i Svetogorsk. 

Avslutningsvis vil jeg nok en gang takke stiftelsen «Hjelp til 
Russland» og personlig deg, Steinar, for hjelpen du gir fami-
lien min. Uten dere ville min tjeneste ikke vært mulig.

I håp om å møte dere snart, 
med kjærlighet i Jesus Kristus,
diakon Roman Sukharev.
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BREV FRA ZINA OG SERGEI I PRIMORSK
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BREV FRA ZINA OG SERGEI I PRIMORSK

Kjære Steinar!
Vi takker deg personlig og hele stiftelsen ”Hjelp til Russland” for arbeidet for Guds rike i Russland 

og åndelig støtte på troens vei!Vi kjenner kjærligheten fra norske troende venner og gleder oss over hver gang vi skal møtes. 

Disse møtene hjelper oss å bli styrket i troen og gir oss stor åndelig opplevelse. Minner fra møtene 

våre er verdifulle for oss i denne vanskelige tiden med pandemien og folket er delt i ulike meninger.

Menigheten vår lever på deres bønner og deres hjelp. I dette året har vi hatt mye snø og vi har hatt 

mye arbeid med å ta bort snøen slik at de eldre menighetsmedlemmene kunne komme komfortabelt 

og trygt til Gudstjenester. Hver søndag besøker vi de kirkemedlemmer som ikke er i stand til å komme 

til kirken. Vi henter og kjører hjem de som må gå langt. Vi har faste bønnemøter og ber om fred.

Selvfølgelig savner vi dere og gleder oss til å se dere igjen.
Vi husker på dere og har dere i våre hjerter. Vi takker Gud for dere og ber for dere.

Må Gud velsigne deg kjære bror Steinar, velsigne det arbeidet i Guds felt som den norske 

HTR driver i Russland. 
Vi formidler broderlige hilsener fra de troende som bor i byen Primorsk!
 
Til glede, til fred, til frihet med Guds fred! 
På vegne av menigheten St. Maria Magdalena i byen Primorsk,
familien Gerasimovy: Zina og Sergei.
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BREV FRA BARN PÅ BARNESANATORIET OG AGAPE

God dag kjære norske venner!Vi tenker ofte på alle møter med dere! Vi husker 
hvordan vi sang sammen med dere og herliggjorde 
Jesus Kristus! Skolen vår er vårt andre hjem. Skolen 
er lys og komfortabel. Vi får medisinsk behandling 
og skole på samme tid. Tusen takk til dere! Vi vil 
ønske dere, våre kjære venner, glede og god helse! 
Vi håper at vi kan treffes snart og vi skal føle oss 
lykkelige!
 
Elever fra 5 klasse

God dag kjære venner!

Vi vet at dere ikke kommer til oss denne gangen. 

Vi vil takke dere mye for all hjelp som dere har gitt 

til Barnesanatoriet, ”Sosnovyi mys” og Agape. Takk 

for skolen, for alle klær og sko, for leker og for godteri. 

Alle barn er så glade når dere har vært på besøk hos 

oss! Vi er veldig glade i dere og respekterer dere. 

Dere legger sjelen deres i arbeidet. Vi er glade i dere 

og setter stor pris på dere.

 
Elever fra 3 og 4 klasse, Barnesanatoriet i byen Vyborg
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BREV FRA BARN PÅ BARNESANATORIET OG AGAPE

Kjære norske venner!Så synd at sykdommen gjør at vi ikke kan møtes. Vi ven-
ter alltid på dere. Dere har gode smil, oppmerksomhet, og 
omsorg. Det har hjulpet oss med å takle sykdommer og 
bli friske. Vi kommer aldri til å glemme hvordan vi sang 
sammen med dere, danset og lekte.Takk for den fantastiske skolen vår! Takket være deres inn-
sats kan vi få utdanning til tross for våre helseproblemer. 
Lekser og andre forskjellige skoleaktiviteter - alt dette har 
vi på grunn av deres innsats og hjelp. Tusen takk for deres 
oppmerksomhet mot oss! Vi håper at disse vanskelige 
tidene snart tar slutt og at vi møtes igjen. Ser dere igjen!
 
Elever fra 8 klasse
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BREV FRA BARNA PÅ DIKONI

Brev fra Anton
Jeg heter Anton, jeg er 15 år. Jeg har bodd på ”Dikoni” i 5 år nå. Vi har en stor familie, 

en mor og seks barn, tre små. Det var vanskelig for min mor å oppdra og brødfø oss 

alene og vi endte opp på Dikoni.

Jeg måtte gå i 5. klasse på nytt fordi jeg ikke hadde mulighet til å fullføre studiene mine 

tidligere. Til å begynne med var det ikke lett for meg: alt var ukjent, jeg var bekymret for at 

de ville behandle meg dårlig. Men her tok de imot meg på en kjempe god måte; de hjalp 

meg hele tiden med studiene og forklarte alt. Tante Vika foreslo å drive med judo; det sa 

jeg ja til. De kjøpte en kimono til meg, og jeg begynte å trene. Der jeg bodde var det ingen 

idrettslag. Jeg fikk venner på skolen, og viktigst av alt var at de på ”Dikoni” kom til å bli min 

familie.

Det var flott og helt fantastisk da jeg til bursdagen min for første gang i mitt liv fikk gaven 

jeg ønsket meg: en ekte terrengsykkel! Jeg var så glad! Det var også veldig kule sommer-

leirer! Tante Vika og jeg snakket mye om alt: hva det vil si å være ansvarlig, hvordan opp-

nå lykke og glede i livet. Jeg tenkte ikke på det før. Og nå har jeg lært å sette mål for meg 

selv og jeg prøver å oppnå dem. Før ”Dikoni” var jeg helt annerledes: usikker, svak, jeg ble 

ofte fornærmet. Nå tar jeg premier i Judo, jeg begynte selv å gjøre lekser og studere for ”4” 

og ”5” (det er de beste karakterene på russisk skole). Lærerne på ”Dikoni” er glade i meg. 

De sier at jeg er veldig dyktig og talentfull. Mine drømmer har gått i oppfyllelse her! Og det 

er sant. Da vi snakket med tante Vika og hun spurte: ”hvem vil du være?” Jeg tenkte lenge 

og bestemte meg for at jeg ville bli analytiker i økonomien. Takket være ”Dikoni” vet jeg at 

man kan drømme, sette seg mål, og hvis man prøver vil alt ordne seg.
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BREV FRA BARNA PÅ DIKONI

Brev fra Masha
Jeg heter Masha Evstefeeva og jeg er 13 år gammel. Broren min og jeg har bodd 

her i 3 år. En tragedie skjedde i familien min: søsteren min døde, faren min tålte det 

ikke og døde. Det var vanskelig for min mor å overleve i denne situasjonen, og hun 

begynte å drikke mye. Så jeg endte opp på Dikoni. Jeg tenkte og bekymret meg 

hele tiden for moren min og snakket med henne, men ingenting endret seg.
Ansatte på ”Dikoni” har alltid støttet meg og hjulpet meg. Men jeg fortsatte å tenke 

på at det ikke skjer noe godt i livet.Tante Vika la merke til at jeg var lei meg hele tiden. Hun spurte meg lenge om alt 

og litt senere sa hun at hun ville føre moren min til et rehabiliteringssenter. Jeg 
trodde ikke på dette, men et år har allerede gått. Mamma drikker ikke. Hun er på 

rehabiliteringssenteret og vi skal snart være sammen! Det ser jeg virkelig fram til!

Tante Vika meldte meg inn i et teaterstudio. Jeg liker veldig godt å gå dit. På ”Diko-

ni” har jeg venner og venninner som jeg alltid kan dele med.
Noen ganger besøker jeg moren min. Da forteller jeg henne om prestasjonene 
mine, og hun smiler til meg og klemmer meg, og jeg føler meg mest glad!
Hadde jeg ikke havnet på ”Dikoni” og tante Vika ikke hadde hjulpet til, hadde jeg 

ikke blitt lykkelig!
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BREV FRA BARNA PÅ VÅRSOL

Jeg heter Adelaida. Jeg liker å danse og høre på 

musikk. Jeg liker veldig godt å bo på Vårsol fordi her 

skjer det alltid noe. Jeg liker å hjelpe til på barneleirene 

og å være med på forskjellige arrangementer. Tusen 

takk for muligheten til å oppleve alt dette! Vi gleder 

oss til dere kommer til oss i mai!

Jeg liker å bo i barnebyen Vårsol fordi den er fargerik. 

I barnebyen kan du finne deg venner og å være med 

på forskjellige ting som skjer her; f.eks. aktiviteter og 

barneleirer. 

Hilsen,
Tekin Nikolai, 14 år

Hei! Jeg heter Aleksandra Ivanova. Jeg liker meg i bar-

nebyen. Her har vi forskjellige leirer. Jeg deltar på leirer 

og er med på forskjellige aktiviteter. Det er alltid gøy i 

barnebyen og vi har det koselig her. 

Hilsen, Aleksandra, 13 og et halvt år

Det er veldig gøy å bo her og vi liker vår søndagsskole 

og leirene. Her har vi mange venner og aktiviteter. Vi 

liker Imaginarium klubben. 

Hilsen, hus nr 5 leilighet nr 1

Jeg heter Dasha. Jeg trives i barnebyen og liker 

å bo her. I barnebyen har vi tegneaktiviteter, 

Imaginarium, gudstjenester og ungdomsklubben. 

Vi har også et eget kor. I barnebyen har vi en 

skøytebane. Vi feirer forskjellige høytider og vi får 

gaver. Ikke så lenge siden danset vi sammen med 

alle barna. Vi er med på forskjellige leirer og jeg 

skal snart bli en leir-medarbeider. Det er flott å bo 

i barnebyen. Her har vi mange venner. 

Hei!
Jeg heter Vladik. Jeg er 15 år gammel. Jeg liker å bo i 

barnebyen fordi vi har en egen hage og mange barn 

å være sammen med. Det er alltid gøy å leke ute 

både sommer og vinter. Og så er det mye som skjer 

i Forsamlingshuset hos oss. Mest av alt liker jeg å gå 

på søndagsmøter og å være med i ungdomsklubben 

Imaginarium. Dette går jeg aldri glipp av.

Alle mennesker har en eller annen by eller landsby 
som de er veldig glad i. Som oftest er dette deres 
barndomssted. Vår barndom har vi i barnebyen 
Vårsol. Vi er glad i barnebyen vår i alle årstider og 
har følelser for den. Her vokser vi og utvikler oss 
og møter nye folk og lærer mye. Det er med dette 
stedet mange glade og gledelige øyeblikk i livene 
våre er forbundet. Barnebyen Vårsol forblir for alltid 
i våre hjerter, uansett hvor vi kommer til å bo i fremtiden.Takk for en lykkelig barndom.

Hilsen, 
Aurelia, Daria, Valeria.
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BREV FRA BARNA PÅ VÅRSOL

Vi bor på Vårsol og gleder oss alltid til dere kommer til oss. På bildet ser 
dere vår familie og Steinar Harila som er vår trofaste venn.

Tusen takk 

Vi liker Imaginarium og det er 

mange som er med på den.

Hilsen, Lika

Her finnes det både akesklie og 

skøytebane og vi har det godt 

sammen.

Hilsen, Gena

Vi liker å være med på aktiviteter 

i barneklubben.

Hilsen, Lina
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Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud,
han som er og som var og som kommer, Den allmektige

Johannes’ åpenbaring 1:8

 

Ikon av Kristus Pantokrator fra Sinai-klosteret

Stiftelsen «Hjelp Til Russland» er en unik organisasjon som i løpet av 22 år har vært engasjert i tjeneste 
med å dele Guds ord og gi omfattende hjelp til alle trengende her i Russland. Vi må ærlig innrømme at 
landet vårt i løpet av denne tiden har gjennomgått mange endringer. Det har aldri vært lett. Stiftelsens 
grunnlegger og faste leder, Steinar Harila, måtte veldig ofte, nesten alltid, gjøre store anstrengelser for å 
komme til målet. 

Dette gjelder alle prosjektene som stiftelsen har gjennomført og holder på med i Russland. Dette er 
dusinvis av sosiale prosjekter. Alle er rettet mot å hjelpe vanlige mennesker - tusenvis av mennesker som 
trenger hjelp. De som har det på denne måten er ikke politikerne, makthaverne, eller rike folk. Dette er 
mennesker fra helt forskjellige samfunnslag med forskjellige skjebner og yrker. Det kan være alt fra syke, 
hjelpeløse, gamle mennesker til forlatte og hjemløse barn. Det kan gjelde tuberkulosepasienter, de som 
ikke har noe å spise og ingenting å ha på seg. Noen har ikke tak over hodet, de har mistet jobben, lever 
totalt i usikkerhet om fremtiden, har ikke noen sted å gå til og ingenting å håpe på. De har alle fått hjelp 
fra vanlige norske folk i regi av Stiftelsen «Hjelp til Russland». Og her er stikkordet - Hjelp. Et stort antall 
nordmenn har deltatt i disse prosjektene. De har besøkt Russland og kommunisert med disse trengende 
menneskene selv. De har sett alt med egne øyne.    

Russland er takknemlig til dere! Det er fra oss i Russland som ikke blir sett, som det ikke snakkes om i 
nyhetene, ikke er skrevet om i avisene og ikke vises på TV. Men dette Russland finnes og dere som er 
våre venner er for alltid i hjertet til Russland.
   
Myndighetene lot ofte som om de ikke så noe. Det var ukomfortabelt og uinteressant for dem å 
innrømme at det finnes mennesker som lever i nød. Humanitær hjelp, som ble samlet inn av de gode 
hendene til de som var villige til å hjelpe, ble stadig vanskeligere å få levert. Den øverste makten mente 
at Russland ikke trengte noe. Rett og slett fordi det er lettere å ikke legge merke til de som er i nød, er 
syke og har problemer. Nå er situasjonen over alle grenser for det rimelige, humane og barmhjertige. Vi 
blir ikke spurt om vi ønsker krig eller fred. Verden må forstå at det finnes mennesker i Russland som er 
takknemlige og som venter på dere med et åpent hjerte og kjærlighet.

Steinar er den som viet sitt liv til å tjene mennesker. Dessuten, ikke bare i Russland, men også i andre 
land. Men her, i Russland, blir han husket, elsket, og tusenvis av mennesker er takknemlige for ham. Han 
er egentlig en venn som ikke spør, men gjør det han kan. Og til denne Guds gode tjeneste kalte han sin  
barmhjertighetshær - vanlige mennesker med gode hjerter som sto ved siden av ham i hans tjeneste.

Russland er takknemlig til dere! Det er fra oss i Russland som ikke blir sett, som det ikke snakkes om i 
nyhetene, ikke er skrevet om i avisene og ikke vises på TV. Men dette Russland finnes og dere som er våre 
venner er for alltid i hjertet til Russland.

Firma Master. Vyborg. 01.03.2022

   

HILSEN FRA MASTER
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BREV FRA SERGEI OG LENA

Våre kjære venner!

Kjære Steinar, Alfhild, Sigbjørn, Torgeir, de respektive familiene deres og alle andre 
venner i Stiftelsen Hjelp til Russland, alle dere, som har vært og stått sammen med 
oss i så mange år. 

Det skjedde noe som vi ikke engang kunne forestille oss. 

Jeg nektet å tro at noe slikt kunne noen gang skje. Denne krigen har trengt seg 
gjennom og kom nær våre liv og har forandret oss. 
Alle folk som eier noe av vettet og som er i stand til å handle etter sin frie vilje er 
sjokkert over alt som skjer nå. Vi er flaue av å være russiske statsborgere nå. Vi 
er gisler i denne situasjonen. Det er så vanskelig å holde nøytralitet når uskyldige 
menneskers liv går tapt. Over tjue år av mitt liv brukte jeg på å implementere 
sosiale og veldedige prosjekter til Stiftelsen til Russland. Alle disse prosjektene var 
rettet mot alle undertrykte, vanskeligstilte mennesker, både unge og gamle, alle 
syke og ellers mennesker i all slags nød. 

Jeg kunne aldri trodd og tenkt at en slik krig kunne bli virkelig 
i en tid vi lever i, en krig med en brors folkeslag, en krig der det 
brukes tungt våpen på andres territorium. 

Jeg bor i et land, som sammen med sin bror, Ukraina, kjempet i 2. verdenskrig. Mine 
2 bestefedre døde under krigen på frontlinjen, og mine 2 bestemødre led også en 
tragisk død under krigen. Vårt land, sammen med Ukraina led de mest grusomme 
tap under krigen. I dag kjenner jeg skam og stor smerte over det som foregår. Vi er 
blitt gisler i vårt eget fedreland. 

Jeg ønsker ikke å ta del i disse grusomme ugjerninger og fordømmer enhver som 
utfører disse.  

Det finnes også Guds dom. 

Vi kan ikke bare komme oss vekk fra vårt land, det er her vi er bosatt. I 30 år, helt 
siden 1993 mente jeg at vi i Russland er minst like verd som alle andre land som 
valgte å leve i frihet. I dag raknet vårt håp. Vi vil be for alle som har det vanskelig nå! 
Tilgi oss, oss alle som ikke ville noen krig.

Mvh, Sergei og Lena
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På høyden av COVID-19-pandemien mottok Neve Michael 
Aderet, en bedårende og skjør liten 10 år gammel jente, som 
ble fjernet fra sitt naturlige hjem av sosialtjenesten og brakt til 
Neve Michael Children’s Emergency Crisis Center.

Vi fikk vite at hennes far hadde dødd da hun var et og et halv 
år gammel, og at hun ble oppdratt av sin mentalt ustabile 
mor.  Dessverre ble Aderets mor smittet av COVID-19 og visste 
ikke at hun hadde sykdommen, før Aderet en morgen fant 
henne død i sengen.  Hun løp tårevåt til en nabo, som varslet 
myndighetene. I tillegg til ulykken hennes, lider alle familie-
medlemmene hennes av forskjellige grader av dysfunksjon 
og klarte ikke å ta seg av henne.I sin foreldreløse tilstand kom 
Aderet til krisesenteret vårt full av sorg og en sønderknust ånd. 
Hun nektet å spise og fikk ikke sove. Hvis noen rørte henne eller 
til og med kom nær henne, skrek hun.

Etter at hun ble undersøkt av vårt medisinske og psykologiske 
personale, bestemte vi oss for at den sikreste veien til bedring 
var å bruke dyreterapi og konvensjonell terapi. Denne kombi-
nerte tilnærmingen viser nå resultater når hun begynner å få 
venner på sin egen alder og lærer å stole på alle  omsorgs-
fulle voksne, terapeuter, lærere og rådgivere, som gjør alt de 
kan for henne. Hun begynner sakte å komme i kontakt med 
følelsene sine og akklimatisere seg til virkeligheten i sine nye 
omgivelser og eksistens.

Da Aderet ble fortalt at hun skulle forlate Krisesenteret og flytte 
inn i et av familiens hjem i Barnebyen, var hennes svar hjerte-
lig: ”Dette er mitt mirakel.”

Kjære venner  
Neve Michaels nyutdannede er bevis på vår suksess. De viser 
at den onde syklusen av nød kan brytes. 
De kommer med kofferter fylt med traumer og smerte og drar 
igjen med kofferter fylt med håp om en lovende fremtid.

Bygging av et nytt familiehjem

Neve Michaels barn i faresonen bor i Family Homes. Familie-
hjemmene fungerer som modell og er det viktigste støtte-
middelet vi gir våre barn i fare.  Ti-tolv gutter eller jenter bor 
i tradisjonelle familiemiljøer, med to gifte voksne og deres 
barn sammen med to jenter i hæren Sherut Leumi *på Neve 
Michael. Disse familiene gir våre barn kjærlighet og oppmerk-
somhet daglig, og fremfor alt en overflod av normalt familieliv 
og følelse av sikkerhet som manglet så mye i deres unge liv.

*Sherut Leumi (hebraisk: verneplikt) er en alternativ frivillig 
verneplikt i Israel for de som ikke kan eller ønsker å tjeneste-
gjøre i det israelske forsvaret.Majoriteten er jødiske kvinner

Dessverre vokser alltid behovet for plass til nye barn, og det 
er viktig å bygge en ekstra etasje på en eksisterende bygning 
som vil bli et nytt familiehjem for 9 svært små barn, i alderen 
4-7 år, husmoren og familien og et rom for 2 Sherut Leu-
mi-jenter.  Dette vil gjøre det mulig for søsken å forbli sammen 
og vokse opp i et stabilt familiemiljø med en husmor og sin 
egen biologiske familie og 2 Sherut Leumi jenter.
Disse barna ble oppdratt i slike dysfunksjonelle hjem at de ikke 
lærte enkle hygieniske ferdigheter.  

Når foreldre er ruset eller fulle, er de ute av stand til å gjøre 
det normale foreldre gjør – å lære barna sine grunnleggende 
livsferdigheter. 

NEVE MICHAEL

Gaby Herzig, en tidligere student 
ved Neve Michael og  Sulamot 
Music Program, ble tatt opp 
til IDF Orchestra (orkester i det 
israelske forsvaret). Han spiller 
saksofon.

Yakir, en annen 
mann uteksami-
nert fra Neve Mic-
hael, hadde sin 
Golani hær inn-
vielses seremoni 
ved Vestmuren.
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NEVE MICHAEL

Disse små barna må læres daglige rutiner som de ikke hadde 
i sine egne hjem: hvordan å bade, pusse tennene og vaske 
ansiktene, samt hvordan spise med bestikk, etc. Det er en lang 
prosess og krever mye.

Neve Michaels krisesenter for kvinner

På grunn av Neve Michaels høyt ansette yrkeserfaring innen 
krise og overgrep, har det israelske velferdsdepartementet 
kontaktet Neve Michael for å åpne et krisesenter for kvinner for 
enslige mødre og deres barn.  

Tilfluktsrommet åpnet i juni 2021 og tilbyr en rekke tjenester 
for de 12 mødrene og de 30 barna som drar nytte av de ulike 
terapeutiske-, pedagogiske- og berikelsesrammene på Neve 
Michael. 

Dette er det første krisesenteret for kvinner som er etablert i en 
barnelandsby for barn i faresonen i Israel.

Det profesjonelle personalet på Neve Michael evaluerer hver 
ødelagte kvinne som kommer og planlegger et individuelt 
behandlingsprogram som passer henne og hennes barns 
følelsesmessige og fysiske behov. 

Neve Michaels profesjonelle stab inkluderer: sosialarbeidere, 
psykiater, psykologer, husmor og utdanningskoordinator. 

Denne tverrfaglige tilnærmingen kombinert med en intensiv 
behandling og helbredelsesprosess vil styrke disse familiene i 
fare og gjøre dem i stand til å føle seg trygge og sakte overvin-
ne sin traumatiske fortid. 

De vil forbli i den beskyttede og sikrede bygningen i tolv må-
neder etter ankomst. I tillegg har Neve Michael to vakter for å 
sikre området, og ingen kan komme inn eller ut uten autorisert 
tillatelse.

Målet med Neve Michael Women’s Crisis Center er å la disse 
kvinnene og deres barn bli helbredet fra sine smertefulle, trau-
matiske opplevelser og å styrke dem med ferdighetene som 
vil gjenoppbygge selvtilliten deres slik at de kan komme tilbake 
til samfunnet.

Neve Michael forandret en eksisterende bygning og gjorde 
den klar for det nye Women in Crisis Shelter. Nye barnesenger, 
senger, sengetøy, håndklær, puter og ekstra møbler ble kjøpt. 
Det var veldig viktig å skape et vakkert og varmt miljø for disse 
kvinnene og deres barn.

Vær oppmerksom på at disse familiene ankom med bare 
klærne de hadde på seg. Neve Michael trenger å stadig for-
syne dem med mat, personlige gjenstander, bleier, baby mat, 
klær etc.

De yngre barna er i barnehagen og de eldre deltar i pedago-
giske aktiviteter og sommerleir. Lekeplassutstyr er installert i 
bakgården til bygningen.
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GLIMT FRA REISE I FEBRUAR

Sigbjørn, Steinar og Torgeir i Russland

Gode venner møtes
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GLIMT FRA REISE I FEBRUAR

Møte på bedehuset på Vårsol

Besøk fra Nytt Liv senteret
Sterke vitnesbyrd 

Viktige drøftinger med leger på Agape/Barnesanatoriet
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Barn på Sosnovij Mys og Agape

GLIMT FRA REISE I FEBRUAR
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Besøkte også sosialsenteret Lada

Dette er tomta hvor det skal bygges 
leiligheter for vanskeligstilte

og Dikoni – hjem for gatebarn

GLIMT FRA REISE I FEBRUAR
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VÅR NYE MEDARBEIDER

Under en slik overskrift er det jeg, Torgeir Nygård, skal gi en li-
ten presentasjon av meg selv. Skjønt det ikke er jeg som her 
skal være i fokus, men snarere Ham jeg kan påkalle som 
Håpets Gud. For hør: Gud har frelst meg og gjort meg til 
sin, ved at Han sendte sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, for 
å ta min synd, min skyld og min straff. Han tok min plass! 
Straffen er sonet, og gjelden betalt! Ved en omvendelse 
bort fra et liv i håpløshet, kan jeg ved evangeliet om det 
fullbrakte frelsesverket, vende meg i tro til Ham som er mitt 
håp – ja, det eneste! Og ikke bare mitt håp – men hele verdens 
håp! Derfor; «Ennå er det håp».

Jeg kommer fra ei lita bygd i Agder, som heter Konsmo. Her vokste jeg opp 
i en fantastisk familie, hvor mine foreldre lærte meg og mine tre søsken om Ham som er «barnas beste 
venn». Gjennom ungdomsårene fikk jeg også erfare at Han er «ungdommens beste venn», og at Han er 
trofast. For også i livets motbakker, og i et til tider smertefullt landskap, går Han med og er det håp jeg skal 
få klamre meg til.

Etter et år på Bildøy Bibelskole i Bergen, dro jeg opp til Molde hvor jeg var stipendiat på en folkehøyskole. 
Herfra gikk ferden videre til Hald Internasjonale Senter i Mandal, hvor jeg utvekslet 6,5 måneder til Tan-
zania. Etter dette ventet 5 spennende år i Oslo. I tillegg til studier på Norges Idrettshøyskole, fikk jeg også 
prøve meg som fengselsbetjent, samt en spennende tjeneste i Maritastiftelsen. Videre har jeg reist litt som 
ungdomsforkynner for Indremisjonsforbundet, var ansatt som miljøarbeider på en ungdomsinstitusjon i 
Mandal, vært ungdomsleder i Salem Stavanger, og lærer ved Stavanger Kristne Grunnskole. Og nå i dag er 
jeg så heldig at jeg skal få reise som forkynner for Stiftelsen Hjelp til Russland (HTR). 

Steinar er en god venn av familien, og en jeg har kjent til i mange år. Da han så henvendte seg til meg, og 
spurte om jeg kunne tenke meg å begynne i HTR, syntes jeg dette var et stort spørsmål å få. Stort – med 
tanke på det viktige arbeidet som her gjøres. Likevel – større opplevdes nok frykten for en slik tjeneste, med 
tanke på mine egne begrensinger. Men – størst var heldigvis vissheten om at vi har med en Allmektig Gud 
å gjøre; som både utruster, sender og har lovet å gå med alle dager, på tross av våre begrensinger! Ut 
ifra denne vissheten, skal jeg nå få tjene Ham ved tro, gjennom arbeidet til HTR. Føler meg veldig heldig 
som skal gjøre dette sammen med Steinar og Alfhild, og alle de andre fantastiske medarbeiderne i både 
inn- og utland, og med et styre som både inspirerer og motiverer. Her fortelles det mange vitnesbyrd, om 
hvordan Underets Gud leder på underfullt vis. 

HTR familien teller mange, og er spredt utover i hele vårt land. Jeg hører om basarer, gjenbruksbutikk, da-
mer som strikker, auksjoner, medarbeidere som hjelper til på lageret, samt mange trofaste givere. Dette i 
tillegg til alle som står med i bønnetjenesten. Tusen takk!! Jeg ser veldig fram til å møte enda flere av dere! 
Det er inspirerende det dere gjør! Gud velsigne dere! 

«Ennå er det håp», ble det sagt til presten Esra etter tilbakekomsten fra eksilet i Babylon (Esra 10:2b). Han 
satt i stum sorg, da han fikk høre om ugudeligheten og utroskapen som preget mange av dem som had-
de kommet hjem. Men da er det vi leser om en ved navn Sjekanja, som sier dette til ham. Esra handler på 
dette ordet, og forkynner for folket sitt at de må bekjenne sine synder for Gud, og omvende seg. Det var 
deres eneste håp!
Den samme sannheten gjelder også i dag: «Ennå er det håp»! Og dette, at vi skal få bekjenne vår synd og 
omvende oss til Håpets Gud, og få syndenes forlatelse og evig liv – det er Guds godhet: «Vet du ikke at 
Guds godhet driver deg til omvendelse»? (Rom 2:4b). Dette er de gode nyheter, som alle må få høre! La 
oss videre merke oss dette; gode nyheter er det kun om det når fram i tide (!). Så Ordet må forkynnes, igjen 
og igjen! Det er i stand til å både frelse, styrke og bevare dem som ved Hans nåde setter sin lit til at håpet 

«Ennå er det håp»!
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VÅR NYE MEDARBEIDER

holder! Håpet om en dag å komme hjem til Gud.

Dette «håpets budskap» håper jeg å kunne reise rundt å dele videre! Både blant unge og eldre. Og når vi 
gjennom et diakonalt og misjonalt arbeid, også får mulighet til å krysse landegrenser, med bud om et fullført 
frelsesverk, da er det stort! Tenk, til og med bygge en Bibel og Landbruksskole (Taitzy), som kan utruste ung-
dommer i Russland til arbeid og tjeneste i sitt eget land. Igjen; for at enda flere kan få høre om vår Gud – som 
er Håpets Gud! For husk – «ennå er det håp»!

Ønsker du/dere besøk, er det bare å ta kontakt! 

Torgeir.p.nygaard@gmail.com
901 22 075  

(og om du har plass til et ekstra navn på bønnelista di, hadde jeg satt veldig stor pris på om du kunne ført meg opp)

Torgeir Nygård er fra 1. februar tilsatt i 50 % stilling som forkynner i Stiftelsen «Hjelp til Russland». 
Dette er vi så takknemlige for. Torgeir er for oss et stort bønnesvar. Vi har bedt om dette i mange år.  Torgeir!  
Det kan ikke utrykkes med ord hvor velkommen du er! Torgeir er en ung forkynner, allikevel med god erfaring. 
Den første tiden vil vi bruke mye tid sammen, slik at han kan bli kjent med arbeidet vi driver i Russland og Israel. 
Torgeir er en forkynner som har en brann i sitt hjerte for budskapet i Bibelen, at det må nå ut til stadig nye ge-
nerasjoner. 

9 For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. 
10 Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis 
byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan 
han bygger videre. 1Kor 3:9f

Da sa Herren til meg: Du så rett. For jeg vil våke over mitt ord, så jeg 
fullbyrder det. Jer 1:12

Da håper jeg at Du/Dere, på ulike steder, i store eller små grupper, 
vil spørre etter Torgeir til enkeltmøter eller møteuker. 
Dere kan henvende dere rett til Torgeir tlf. 90122075, torgeir.p.nygaard@gmail.com  
eller til meg tlf. 92267031,  steinar@sharila.no. 
Velkommen til en spennende og utfordrende tjeneste for Jesus og medmennesker

Lønnsstøttefond:
I stiftelsen vår har vi ikke hatt noen på lønningsliste før. Nå har styret bestemt at vi  
skal opprette et lønnsstøttefond. På den måten kan en betale inn lønn til Torgeir  
på en egen konto: nr 3000 53 88534.
Da vil alt som kommer inn av gaver til stiftelsen gå uavkortet til det pengene er gitt til. 

Velkommen med til en ny innsats for å gjøre Jesus kjent!
På vårt besøk i Russland i februar 2022 ble vi enige med Edvard Gnezdilov om at han skal bli vår nye rektor på 
Bibel og Landbruksskolen vår. Sammen med Valeria Aleksandrova,  skal de lede forberedelses - arbeidet for så 
å være klare til å starte opp skolen når den står ferdig. Begge disse har god bakgrunn for å drive dette arbei-
det videre. Vi er takknemlige til Gud som har gitt oss så gode medarbeidere for at denne skolen kan bli det den 
er planlagt for.

Ta dem med i deres bønner nå!
Mvh Steinar
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STEINAR SKRIVER

Kjære gode og trofaste venner!

Situasjonen for våre venner i Russland er dramatisk forverret etter at krigen mot Ukraina 
brøt ut. Vi ser at dette har ikke det russiske folket noe med. De er gisler i sitt eget land, sier 
de. Vi støtter folket som lider og trygler om hjelp.

Bibel- og Landbruksskolen bygges nå!
Nå har vi store utfordringer med å bygge Bibel- og Landbruksskolen. 

Hver måned i ett år skal vi betale 45.000,- 
Euro til byggeprosjektet.  

Jeg håper vi kan stå sammen og fullføre dette! Vi tror og ber om at etter denne ulykkelige 
tiden, skal vi oppleve åndelige vårtider. Vi ruster oss for det!

Sult og nød!
Nå er det et sterkt rop om hjelp fra folk som sulter. De trenger oss nå når verdiene deres 
er blitt borte. Vi må ikke glemme dem som ikke kan gi utrykk for sin nød gjennom noen 
medier. Det ser ut som om ingen ønsker å spørre hva de kjenner på. Folket er redd for at vi 
også skal glemme dem. Jeg har gjort alt jeg kan for å trøste de og si at vi vil ikke svikte de.

Vi har funnet løsninger som fungerer slik at vi får pengene dit de skal!

7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. 
For Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at 
dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 
9 Som skrevet er: Han strødde ut, han ga til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. 
2. Kor. 9:7-9

Gud velsigne dere!
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HILSEN FRA REKTOR VED BIBEL- OG LANDSBRUKSSKOLEN

Det er en stor ære og velsignelse for oss alle å ta del i det nye prosjektet 
til Stiftelsen Hjelp til Russland: Bibel- og landbruksskolen for ungdommer fra 
barnehjem, institusjoner og også fra menigheter. 

Skolen vil være et flott sted for ungdommer for å bli kjent med åndelige verdier. 
Hovedideen med skolen er å forene alle elever i ett fellesskap, under ett tak, forene 
ungdommer som er kristne og ungdommer som ikke kjenner verken menneskelig kjærlighet 
eller Kristi kjærlighet. De som kjenner Jesus, vil få en mulighet til fordype seg i Kristi lære 
og finne i Ham veien for livet videre, mens ungdommene som er helt nye med Kristi lære 
vil få høre om det viktigste i livet, de vil få med seg Det gode budskapet om vår Herre 
og Frelser, Jesus Kristus. 

Hver og én som går ut av barnehjemmet føler seg forlatt, glemt og ubrukelig. 
Men på bibelskolen, ved Guds hjelp, vil det finnes en reell mulighet til gjenopp-
rettelse av ødelagte liv. På bibelskolen, ved Guds hjelp, vil vi vise alle våre elever 
Jesu Kristi kjærlighet og Himmelske Fars omsorg.

I fremtiden vil våre elever alltid ha en mulighet til å komme tilbake til skolen og få hjelp med å skaffe 
seg jobb om de ikke klarer dette på egen hånd. 

Lignelsen om den bortkomne sønnen er et godt eksempel for oss. ”Nå burde vi fryde oss og være 
glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.” Lukas 15:32

Mvh 
Edward Gnezdilov
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TORSDAGSKLUBBEN

Torsdagsklubben
i Eiken er en gjeng med menn som treffes hver torsdag hjemme 
hos Erna og Sigbjørn Handeland.  En sosial samling hvor de spiser 
et måltid sammen og får et ord fra Bibelen.  En annen viktig del av 
kvelden er at de møtes i snekkerverkstedet og lager flotte hagemøbler.  
I mange år har de også laget noen kjempefine lekehytter. Det går 
rykter om at dette er en humørfylt gjeng, som har mye moro sammen.

Det de har snekret loddes ut på en årlig basar til inntekt for Hjelp til 
Russland.  Dette er en kjempeviktig oppgave som de har holdt på 
med i mange år.  Det er store beløp som på denne måten kommer 
inn og som blir til stor hjelp for mennesker som sliter i Russland.   

Også under pandemien har de snekret møbler til to digitale basarer 
som har gitt kjærkomne inntekter til HTR.  
Og nå, den 30.april, blir det vanlig basar igjen på Eiken bedehus. 
I tillegg til torsdagsklubbens produkter, er det mange andre fine 
gevinster. Se under kunngjøringer.

Stor takk til torsdagsklubben.

Her er gjengen i full sving med å forberede basaren.  
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Takk for støtten

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 Russland gjennom mange år. Boken koster 
kr. 248,- alt som kommer inn ved salget går til 
hjelpearbeidet. 

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

 «MANNEN SOM GÅR 
GJENNOM STENGTE DØRER»

BOKA  «ANSATT I HIMMELEN» 
er en spennende bok om Steinar Harila sitt 
liv og virke. Boka er skrevet av Tor-Bjørn 
Nordgaard og koster kr. 248,- 

Alt som kommer inn ved 
salget går til hjelpearbeidet.

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

FLI Eiendom AS

Støttepartnergruppa til Sveinung Hølmebakk 
hadde digital misjonsbasar den 2.mars.  
De hadde bestemt at pengene skulle gå til 
Hjelp til Russland. Sveinung ledet basaren.  
Han satt også ved pianoet og sang fine evangeliske 
sanger. Det var filminnslag hvor Steinar fortalte 
om arbeidet, og det ble vist mange bilder fra 
virksomheten. Og mange fine gevinster fant sine 
nye eiere. Et flott resultat ble det. Kr 49.700,- er 
overført til stiftelsen.  STOR TAKK 

Alt i trelast og byggevarer

www.eikaasbruk.no
Tlf 38348202
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Takk for støtten

www.eikenhytter.no
post@eikenhytter.no      |      Tlf.: 383 49 650

..............................................

Refsnesveien 44
4529  Byremo

Tlf. 38 28 02 22
e-post:post@byremoregnskap.no
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KUNNGJØRINGER

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, pyntegjenstander, «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. Kontaktperson: Irene Alise Frøystad. Mob. 90730922  

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 11.00 – 16.00. 
Fredag-lørdag 11.00 – 15.00

HJELP til Russland
maRs 2013, åRgang 14

www.helprussia.no

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

NORDKALOTT STEVNE
MMOOTTTTOO:: «GUDS MENIGHET ER JORDENS STØRSTE UNDER»

STEVNEPROGRAM:

25. AUG. Kl 19.00: Åpningsmøte
26. AUG. Kl 09.30: Bønn
 Kl 10.00: Bibeltime               
 Kl 15.30: «Bygda vår»               
 Kl 19.00:  Møte 
 «EN GUD, ETT FOLK» 
 Prost Vladimir Dorodnii deltar
27.AUG.  Kl 09.15: Bønn
 Kl 10.00: Guidet tur til Vadsø
 Kl 12.00: Friluftsmøte
 Kl 15.30: Sangens toner. Finske,
 russiske og norske sanger.
 Kl. 19.00 Evangelisk møte.
28.AUG. Kl 09.30: Bønn
 KL 11.00: Møte              
 Kl 16.00: Avslutningsmøte

TALERE OG SANGERE ER FORELØPIG:

TONY JESSEN, STEINAR HARILA,  
VLADIMIR DORODNII, VERA  
MATTELMÄKI  M/ FLERE.

FINNMARK INDREMISJON

STEVNEPRISER KOST OG LOSJI 
TORSDAG-SØNDAG:

Enkeltrom u/bad kr. 2 100,-
Dobbeltrom u/bad kr. 2 950,-
Enkeltrom m/bad kr. 3 250,-
Dobbeltrom m/bad kr. 4 150,-
Leie av sengetøy kr. 100,- pr- pers.
Plass for campingvogner og bobiler

PRISER ENKELTMÅLTID:

Frokost  kr. 75,-
Lunsj kr.  95,-
Middag kr. 150,-

KONTAKTINFO: STEVNE LEDER PAUL TORE GARVO, 
Lilledalsveien 6, 9802 Vestre Jakobselv
E-post: post@vj-camping.no, telefonnr.: +47 789 56064

KONTAKTINFO: STEINAR HARILA, 
Sømslia 31, 4637 Kristiansand, 
Tlf. +47 92267031, E-post: steinar@sharila.no

25 - 28
AUGUST

STOR OG 
HJERTELIG TAKK!
Ca. en million kroner i gaver 
til Stiftelsen Hjelp til Russland i 
forbindelse med min 80 års dag. 
I anledning dagen gikk jeg ut 
med informasjon om at jeg 
ikke ønsket gaver til meg selv 
om noen hadde tenkt på det. 
Jeg ville sette pris på at de gav 
den til Stiftelsen Hjelp til Russland.
Det er i godt samsvar med at 
jeg har ledet dette arbeidet 
uten lønn. Jeg er overveldet 
over det store hjerte og 
engasjementet dere har vist. 
Dette kan være som et lite 
sennepsfrø som vil bli til 
velsignelse for mange. 
Pengene er sendt til det store 
prosjektet som er Bibel- og 
Landbruksskole på Barnebyen 
«Vårsol». Gud velsigne dere alle.

Takknemlig hilsen fra 
Alfhild og Steinar
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KUNNGJØRINGER

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe

Bli gjerne medlem 
av gruppen

Dersom du, ditt firma, lag, klubb eller forening har behov for å leie 
en slik buss kan Steinar Harila (steinar@sharila.no, tlf.92267031) 
eller Kjell Andersen (kjivand@gmail.com, tlf. 90890571) kontaktes.  

Stiftelsen har også en turistbuss til utleie. 
Bussen har 59 seter 
(+ guide- og sjåførsete).  
Samme kontaktpersoner gjelder for denne bussen.
Bussene er stasjonert i Kristiansand.

Kan dette være noe for deg?

Leie buss?
Hjelp til Russland har en kombibuss med 
25 seter og et stort lasterom.  
Denne bussen egner seg godt til å transportere 
f.eks. sykler og kajakker 
og til annen varetransport.

Hjelp til Russland sitt hovedlager er 
i Kristiansand
Adressen er Skibåsen 32, Sørlandsparken.

Lageret er åpent for mottak av varer torsdager kl.19-21.
Stengt i feriemåneden juli.
Takk til de mange som gjør en stor dugnadsinnsats med 
klargjøring av varer og lasting av trailere.

Turer 
TURER TIL RUSSLAND
Hjelpesendingsturer:
20. – 30. mai 2022
18. – 28. november 2022

Ungdomstur:
5. – 14. august 2022

TURER TIL ISRAEL
Bibelferie i Bibelens land
15. – 29. mars 2022
Tiberias, Jerusalem og Eilat

6. – 20. oktober 2022
Løvhyttefesten
Vi bor i Netanya

Reiseledere Alfhild og Steinar Harila

Vi tar selvsagt forbehold om at 
grensene er åpne og at det er
forsvarlig å reise

TUR TIL FINNMARK
18. – 26. juni 
I regi av Pluss reiser.
Marit og Irene sammen med Steinar 
Harila

Mer info om turene:
Steinar Harila, tlf. 92 26 70 31
Steinar@sharila.no
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KUNNGJØRINGER

TAKK til alle medarbeidere i Norge.  

TAKK til alle som ber. 

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.  

TAKK til alle som har gitt klær og utstyr.

TAKK til dere som driver gjenbruksbutikk.

TAKK til våre sjåfører og dere som hjelper 

med pakking og lasting av varer.

Vi vil gjennom bladet takke alle dere som 

støtter arbeidet på forskjellige måter.

Det er dere som gjør det mulig å utføre dette 

store og omfattende hjelpearbeidet.

TakkTakkTakk

Møter
M/STEINAR HARILA
5. april  Styremøte HtR
9. april  «Påfyll» Frikstad Bedehus
10. april Møte Frikstad Bedehus
21. april  Formiddagstreff Frikstad Bedehus
24. april  Åpningsmøte på Zoar Bedehus
27. april  Visjon Norge

9.-12. juni   NIDag – Generalforsamling
25. juni   Landssommerstevne  
 Alta-Finnmark Indremisjon
 
14.–18. sept.  Møteuke i Knarvik
25. sept.  Kjærrane

Møter
M/TORGEIR NYGÅRD 
11.-13. mars Ungdomshelg Øystese

23. april  Infokveld om HTR,  
 Ungdomsmøte Hægebostad

25.-31. juli  Familieleir Fyresdal (for Misjon Sarepta)
28. august  Misjonssalen Grimstad
28. august  Drottningborg videregående skole 

06.-11. nov.  Møteuke Lura bedehus

Basar
30.april kl.19 - Eiken bedehus
Torgeir Nygård og Steinar Harila taler
Henning Gustavsen synger
Matservering 
Flotte gevinster 

Nordkalott-stevne 
25. – 28. august  Vestre Jakobselv
Se annonse annet sted i bladet
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Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, 
skal leve om han enn dør.

Joh.11,25

 

Ungdommer fra Vårsol på kurs i barnearbeid sammen med 
ungdommer fra den evangelisk-lutherske Ingria kirken

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

steinar@sharila.no  Tlf. 92 26 70 31


