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Hilsen ved lederen for

stiftelsen ”HJeLP til Russland”

Hva var det Jesus så da han kom med denne op-
pfordringen? Kort sagt, Han så, det som i andres 
øyne var et stort og uoverkommelig problem, 
en samaritan, en kvinne.  Religiøse og politiske 
grenser hadde for de fleste vært uoverstigelige. 
I tillegg en belastet kvinne og Jesus, en mann.  
Jesus, Han så muligheter i det som andre så som 
et problem.

Når vi innstiller oss på Golgata og ser med Jesu 
øyne på situasjoner vi har foran oss, kan det ofte 
sees som kjempe store problemer bedømt ut fra 
våre muligheter og evner. Men i problemene ser 
Jesus muligheter. Det er grunnen til at han steg 
ned fra Himmelen til en fortapt slekt. Uten Han 
har ingen mulighet til å nå himmelen. Filp. 2. 
5-11. Her gir Guds ord oss følgende oppfordring: 
«La dette sinn være i dere, som og var i Kristus 
Jesus.»

Å drive misjon er å sprenge grenser, gå gjen-
nom problemer og utfordringer med men-
neskenes eneste mulighet for redning og håp. 
Det er som å kaste redningstauet fra et helikop-
ter inn i en blokk som er i brann, fullt av men-
nesker som er i livsfare. Så kommer redningen, 
et branntau. Jesus er dette branntauet fra Him-
melen, menneskenes eneste mulighet til å unngå 
verdens verste og største katastrofe, å gå fortapt. 
Det motsatte er frelse og redning og et evig og 
herlig liv i Himmelen. Derfor driver vi misjon, 
grip denne muligheten imens det ennå er tid!

Våre reiser til Russland og Israel er misjonsrei-
ser med et helt klart mål. Det er misjonsreiser 
med misjonsoppdrag!

Hjelpesendingstur
Hjelpesendingsturen vår til Russland går 25.mai 
til 3.juni, en misjonsreise med klart siktemål. 
Det arbeidet vi gjør på det praktiske og åndelige 
plan, er som fiskeren når han setter ut garn. På 
Hjelpesendingsturen tenker vi at skal dra i land 
garna (evangeliet). Det vil si at vi har samlinger 
med fokus på å redde de som vil la seg redde. 
Møter der vi innbyr folk til å ta imot Jesus. Tilby 
himmelens hjelp i ulike forhold i livet. 

Vi trenger mange flere med på turen i mai – 
juni. Fint om du melder deg på nå!

Israel
Til Israel 
reiser vi og 
støtter Barnebyen Neve     
Michael og Israel som folk, 1. Mos. 12,3: «Jeg 
vil velsigne dem som velsigner deg, og den som 
forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle 
jordens slekter velsignes.»

I Israel er det slik at om vi reiser på ulike        
utflukter eller graver i våre bibelske røtter, 
blir det en vandring inn i Guds gode kilder til         
velsignelse og glede. Det er slik at når du er nær-
mere de historiske røtter så kjennes det ut som 
kilden er renere og mindre forurenset, Salme 
87.7: «Alle mine kilder er i deg» og Jes. 12.3: 
«Dere skal øse vann med glede av frelsens kilde.»

Dette er noen av grunnene til at vi innbyr dere 
med på reiser til Russland og Israel.

Hjelp til Russland styremøter i Russland, 
7.-11-februar 2018
Så noen få ord etter samtaler vedrørende de 
muligheter Gud har åpnet for oss ved «Vårsol 
Farm», Bibel- og Landbruksskolen. Dette er ikke 
noe som i starten er noe stort og prektig, men 
det blir som et lite frø som kan vokse frem slik 
Gud vil. 

Det er mulig vi kan få noen studenter til 
høsten, men at de får undervisningen på de in-
stituttene som drives av den Lutherske Kirke. 

En av lederne våre snakket om mulighetene 
evangeliet har i denne sammenheng. Ledelsen 
for Landbruks-universitetet i St. Petersburg vil 
sende deres studenter for å praktisere på «Vår-
sol-Farm». De ønsker at vi skal gi studentene 
noen timer daglig med kristendomsundervis-
ning. Han sa at da håper de at de skal bli kristne. 
Her blir virkelig misjons-oppdraget lagt i våre 
hender. Må Gud gi oss visdom og hjertelag slik at 
vi blir i stand til å gå inn gjennom de dører Gud 
selv åpner for oss.

Deres i tjenesten for Jesus og medmennesker
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«Løft deres øyne og se markene, 
de er alt hvite til høst!»   Joh.4.35
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«HJELP til Russland» er en stiftelse som ble etablert for
å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/ St. Petersburgområdet
i Russland. å være en stiftelse betyr at det er en regnskapsfører 
og revisor utenom styret. Stiftelsen «HJeLP til Russland» har ingen           
lønnet administrasjon.

Styret består av:
Fra venstre: Jostein Morlandstø , Steinar Harila, eivind  Vestøl, 

Hanne Risvold, , einar Frustøl, og Sigbjørn Handeland
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31  Jødene/exoduS
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«HJELP til Russland»
STØTTER FØLGENDE PROSJEKTER: 

•	 Barnehjemmet/	barnesykehuset	i	Vyborg
•	 Baptistkirken	i	Vyborg
•	 Den	Lutherske	kirken	i	Vyborg
•	 Den	Lutherske	kirken	i	Primorsk
•	 LADA-senteret	i	Sovjetski
•	 Jødene	i	Vyborg
•	 Exodus-arbeidet
•	 Fengselet	i	Vyborg
•	 Evangelisering/gaver/	hjelp	til	helseavd.	i	fengselet
•	 Nytt	Liv-senteret	i	St.	Petersburg
•	 Bolighjelp
•	 Lønner	3	ungdomsarbeidere
•	 Lønner	mange	deltidsarbeidere
•	 Bibelspredning
•	 Matposer	til	enkeltmennesker/	familier
•	 Hjelpesendinger	til	Russland
•	 Hjelpesendinger	til	Estland
•	 Kvinnefengselet	i	St.	Petersburg
•	 Barn	på	ortopedi-	og	tuberkolosesykehuset
 (barnesanatoriet)
•	 Fengsel	nr.	5–isolatet	i	St.	Petersburg
•	 Nytt	Liv-senteret
•	 Dikony
•	 Barnebyen	«Vårsol»

Forsiden:  

Utfordringer
• Bygge Bibelskole og jordbruksskole
• Drive og støtte de eksisterende 
  prosjektene
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På våre reiser i Russland ser vi store arealer med 
jord som ligger øde, mens vanlige mennesker 
mangler mat. Mange av oss som ser dette synes 
dette er beklagelig, og mener at vi burde hatt noen 
bønder som ville starte matproduksjon på noen av 
jordene vi ser. 

Vi har personer i området og på barnebyen som 
er klare til å drive dette. 

Så legger vi dette rolig i Guds hender og sier 
at det blir slik Han vil. Vi har åpne dører for å 
kunne få til nesten hva som helst. Med bønn og 
velsignelse og ledelse over tanken og oppgaven.

Stiftelsen Hjelp til Russland har nå kjøpt 280 mål 
jord rett ved siden av barnebyen Vårsol. Jorden 
her skal brukes til matproduksjon. Dette er en 
farm eller gård i et område der det ellers er lite 
mat. Jordbruksuniversitetet ønsker å samarbeide 
med oss. De kan tenke seg å lage en mini-jord-
bruksskole i denne sammenheng. Her kan de  som 
bor på Vårsol etter hvert få arbeid og utdanning.
Nå forteller biskop Ari Kukauppi i den Lutherske 
Kirke i Russland at de kan tenke seg et samarbeid  

med starte med oss om å starte en Mini-Bibel 
skole på «Vårsol». 

Rektor på det Teologiske Fakultet hos 
dem er veldig interessert i å få dette 
til. Om alt dette fortsetter slik som det 
nå ser ut, blir det både Jordbruksskole 
og Bibelskole på Barnebyen «Vårsol».

Er det flere enn jeg som ser Guds ledelse, takker og 
bøyer seg i ydmykhet for Hans underlige ledelse?

Den Lutherske Kirke i Russland er interessert i å 
samarbeide om en liten bibelskole på barnebyen 
Vårsol. Det flotte bedehuset som er bygd på områ-
det kan brukes til undervisningslokaler. Her er det 
også god overnattingskapasitet.

Rektor på Bibelinstituttet Ivan Laptev ønsker å 
være med på dette. Om vi kopler dette sammen og 
rektorene samarbeider, kan ungdommer og vok-
sne få utdanning på høyskolenivå innen bibel og 
landbruksfag.                                           Steinar Harila

VårsoL Farm
- vår nye utfordring

 

  våRsol faRm  

Ivan Laptev og vi andre som drøftet matproduksjon og skole.
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Kjære norske venner.

Russland går gjennom vanskelige tider nå. Alle vi som elsker landet vårt tenker på 
hvordan landet vårt vil gå videre. Det er mange farer. Vi opplever en tilbakevending til 
det totalitære regimet, isolasjon fra den internasjonal verden, tilbakevending til den 
kalde krigen og væpnede konflikter.

Alle mennesker med åpne øyer i dette landet forstår disse farene. Heldigvis har det 
russiske folk venner. Først av alle er Stiftelsen ”Hjelp til Russland”. HTR sitt bidrag 
til humanitære og kristne prosjekter i vårt land kan ikke understrekes nok. Nå er det 
kommet frem en idee om et landbruksprosjekt med organisering av en Bibelskole 
samtidig.

Gjennom hele historien var Russland i stor grad et åkerland. Dessverre har 
kommunistisk styre med sin avvisning av privat eierskap av land og redskap, ført landet 
langt bak de ledende land i verden på landbruksmarkedet. Nå går landet vårt gjennom 
en vanskelig retur. Mange mennesker prøver å arbeide på landet. Men på grunn av 
mangel på tilgjengelige kapital og gammel teknologi, kommer bare noen få av dem til å 
lykkes.

Samtidig våkner sakte men sikkert interessen for det kristne livet blant russere. 
Kirkebygg for de ulike ulike kristne menigheter fylles gradvis opp, men også her 
mangler vi mennesker som har kunnskap, og de frivillige entusiaster som kunne hjelpe 
å organisere kristen opplæring og evangelisering. Stiftelsen ”Hjelp til Russland” har en 
ide om å hjelpe russiske mennesker med disse utfordringene. Og vi tror at dette er et 
ekstremt viktig prosjekt.

Vi skal, dersom prosjektet kommer igang, lære folk som vil være i stand til å 
produsere mat gjennom landbruksarbeid. De skal lære å jobbe på landet, selv 
skaffe landbruksprodukter og samtidig vil de også spre Guds ord i de strukturer og 
organisasjoner der de skal jobbe i fremtiden. Vi vil arbeide for å invitere de unge som bor 
på barnehjem til opplæring på vår fremtidige landbruksbedrift, og dermed skal vi løse 
et annet problem underveis. Dette problemet står helt fremme i landet vårt nå - dette 
er sosial adaptasjon av mennesker som er fra det laveste livsnivå og som har problemer 
med tilpasning til normalt liv i samfunnet. Et gammelt ordtak sier at en fisk kan mette 
en person og dette kan hjelpe for en dag. Men å lære et menneske å fiske vil bli en hjelp 
for levetiden. Organisering av Bibel og teologisk skole som skal drives på prinsippet om 
selvforsyninger er et ekte prosjektet av den sanne kristne hjelp.

 Konstantin, Sergei, Gennady

  våRsol faRm  
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Det er også startet opp et prosjekt – Vårsol-Farm – i kort 
avstand fra Barnebyen og Omsorgsenteret. 20. april 
2017 startet maskiner og åtte personer med rydding 
av trær, grøfter og jordbearbeiding. Arealet er på hele 
280 mål jord av veldig god kvalitet. Til dette prosjektet 
kjenner vi veldig sterkt på Guds inngripen og ledelse. 
Området er kjøpt og det planlegges jorbruksproduksjon.

Det er matmangel i landet, og det skremmer oss å høre 
at ca 600 småsteder med landbrukaktivitet blir lagt ned 
hvert år. Videre planlegges det framtidig landbruks- og 
bibelskole. Kan dette være slik at Gud leder til både mat 
for kroppen, og guds ord for sjela. De som er lavest på 
rangstien og ikke har forutsetninger for utdannelse, 
kan få opplæring i matproduksjon og bibelfag. Det er 
mulig å videreføre kunnskap om matproduksjon herfra,  
til de store områder som idag ikke gir noen avling og 
frukter. Vi ønsker at du er med i bønn om Guds ledelse 
videre i dette spennende prosjektet. 

statUs aUgUst 2017

  våRsol faRm  

statUs apriL 2017
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statUs aUgUst 2017

  våRsol faRm  

Steinar besøker Vårsol-Farm og ser at arbeidet har begynt.



!

16. januar
På Farmen har vi fjernet fruktbar jord på territoriet 
rundt fundamentet. Vi har ventet bevisst på frosten 
slik at traktoren kunne fungere effektivt og ikke synke 
i gjørmen. Temperaturen er nå 10 grader. På slutten av 
uken vil vi begynne å hente faste fyllstoffer: knust be-
tong, knust murstein. Etter på skal vi fylle territoriet 
med pukk. På Barnebyen ordner vi isbanen.

I morgen skal vi treffe med representanter fra Ingrids 
kirken. Vi skal vurdere deres konkrete forslag.

Solstasjonen kommer i morgen.

Vi er snart ferdige med innvendig arbeid i vakt-huset. 
Til oppvarming skal brukes ved som vi har etter rydding 
av territoriet. 
 
19. januar
Vi installerte solpaneler. Nå vil vi se hvordan de oppfør-
er seg i drift. De skal gi ekstern og intern belysning. Vi 
skal også montere overvåkningskameraer og skjermer. 
Det vil være en god og nødvendig hjelp.

Vi har fullført fjerning av det fruktbare laget av jorden. 
Arbeidet ble gjort raskt fordi vi har ventet på frost. Vi 
begynner å fylle området med fast jord.

Neste uke begynner vi å fjerne røttene og stubber med 
en stor traktor på hele territoriet av Farmen. Takk og 
lov for frost!

Solcellepanel.
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  våRsol faRm  

statUs JanUar  2018

God varme i vaktbua.



Fundament til fjørfehuset støpes.

Tegninger studeres i vaktbua. Styrerepresentanter sammen med Konstantin og Genady.

Vaktbua.
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  våRsol faRm  

statUs FebrUar 2018
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   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Vi var 45 deltagere på turen. Av disse var det 9 fra Helgeland 
folkehøyskole.- to fra ledelsen av skolen og 7 elever.

Vi satte stor pris på at disse ble med og beriket turen med sang og 
opptrinn for barna i tillegg til de vanlige hjelpesendingsoppgavene

 

Detakerne fra Helgeland folkehøyskole:
Foran: Solveig Husøy, studierektor og linjelærer på linjen disippelliv, Henriette Hopstad, internatleder, 

Astrid-Helene Fagerheim, Glenn Henry  Isaksen 
Bak: Johan Skei Nydal, Hilde Kristin Hystad, Steinar Harila, Tonje Maria Friborg, Amalie Halvorsen, 

Sjur Askeland Hartveit.

Hjelpesendingsturen til russland 
17.–26. november
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Høsten 2017 startet Helgeland folkehøyskole opp. Dette er en skole som vi dette skoleåret 
har restartet. Vi hadde en bønn om 35 elever, og ved skolestart stod 35 flotte ungdommer 

klar. I forberedelsene og planleggingen av dette nye folkehøyskoletilbudet hadde vi mange 
tanker og drømmer. Den viktigste tanken for oss er at vi ønsker at denne skolen skal være 

Norges tydeligste kristne folkehøyskole. Vi ønsker at ungdommer som kommer til Helgeland 
folkehøyskole skal få et år hvor de får opplevelser for livet, men mest av alt så ønske vi at de 

skal få vokse i nåde og kjennskap til Jesus. 

Skolen tilbyr fire linjer. To av linjene har fokus på trening, idrettsglede og den fantastiske naturen som 
vi har på Helgeland. Det er linjene x-sport og friluftsliv og fitness og helse. 

De to andre linjene er linjene musikk og lovsang og disippelliv. 

Tanken bak Disippellivslinjen er at ungdommene som velger denne linjen skal få oppleve god 
undervisning, sterke opplevelser og positive og sunne aktiviteter. I denne forbindelsen tenkte vi mye på 

hva vi ønsket skulle fylle året for denne linjen. 
Det var tilfeldig  - eller Gudfeldig - at vi en dag kom til å tenke på Steinar Harila. Solveig, som er 

linjelærer, hadde hørt om Steinar og hans arbeid i Russland. Det slo oss at dette var noe som muligens 
kunne være aktuelt for våre elever. Solveig kontaktet Steinar og han var fra første samtale veldig positiv 

og imøtekommende. 
Det at det ble Russlandtur på oss, det er et stort takkeemne for oss. Vi er så glade og takknemlige for 
alt vi fikk se og oppleve. Elevene omtaler denne turen som årets høydepunkt. Russland var en sterk 

opplevelse, og hele turgruppen betydde mye for elevene disse dagene.

Vi på Helgeland folkehøyskole er imponert over arbeidet som Steinar og stiftelsen gjør i Russland. Vi vil 
be for arbeidet som dere gjør og for alle menneskene i Russland. 

Helgeland folkehøyskole starter inntaket 1.februar og er så glade for alle som har lyst å vurdere et år ved 
verdens vakreste kyst. Mosjøen, som er nærmeste byen, er byen midt i Norge. 

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Litt om Helgeland folkehøyskole
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   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Vi er så glade og takknemlige for at vi fikk være med til Russland. Elevene sier at dette er 
høydepunktet i skoleåret så langt. Det var stort og imponerende å få se og høre alt det stiftelsen 

«Hjelp til Russland» har gjort opp gjennom årene og fortsatt gjør i Russland. 

Vi er takknemlige til Steinar og stiftelsen, til hver av menneskene som vi fikk møte på turen, 
hele reisefølget og vår største takk går til Jesus. 

Henriette og Solveig

Vi i stiftelsen Hjelp til Russland vil takke gruppen fra 
Helgeland folkehøyskole for at de ble med på hjelpesendingsturen 

til Russland.
På de neste sidene forteller de om hva som gjorde sterkest 

inntrykk på turen.

Solveig Hosøy på Agape. Henriette Serene Hopsdal på eldresenteret.
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Høgdepunktet for meg i Russland, blei då vi besøkte barnebyen Vårsol. Eg fekk bruke tid med ungane 
og leike med dei. Det blei knytta sterke bånd, og det vart ekstra vanskelig å reise derifrå. Det var også 

sterkt å besøke barneheimen. Vi fekk høre historier om det barna hadde opplevd som ingen menneske 
burde oppleve. Det gjorde inntrykk å sjå den gleden dei utstrålte på tross av dei historiene dei bærer.

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

ToNJe

Barnebyen Vårsol

Elevene har opplegg for barna på barnesanatoriet

Tonje koser seg med barna
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Det å få se en kirke proppfull av mennesker fra invalideforbundet gav sterkt inntrykk. Det er stort og 
godt å tenke på at Gud elsker hver og en av disse menneskene og alle andre mennesker i hele verden.

HIlDe

Astrid-Helene og Hilde.

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Fra møte med invalideforbundet i den lutherske kirka.

Det var så trangt om plassen at trappa måtte benyttes.
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1. Det var sterkt for meg å være med på Russlandsturen. Det var flere sterke opplevelser, men kanskje 
en av de sterkeste var å møte barna på Barnesenatoriet I Vyborg. 

2. Dit dro vi sammen med Steinar og team, og fikk en omvisning på bygget, før vi skulle ha et eget 
møte med ungene på slutten.

3. Da vi kom til toppetasjen etter omvisningen var alle barna samlet der. Jeg fant meg en stol, og i det 
jeg skulle til å sette meg ned kom det en gutt på fem år som ville sitte på fanget mitt.

4. Gutten var veldig kontaktsøkende, og det var det flere av barna som var. 
5. Det var godt å bare kunne være der for den lille gutten, som jeg fikk vite hadde hatt en turbulent 

bakgrunn hvor foreldrene hans ikke hadde vært til stedet på samme måten som mine har vært.
6. Det var godt å kunne vise denne gutten kjærlighet, og å bare le og smile sammen.
7. I Jakob 1:27 så står det at «en gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og 

foreldreløse barn i deres nød…»
8. Jeg tror det var dette jeg fikk kjenne på da vi besøkte dette hjemmet.

gleNN

Takk for hjertet.

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Hilde, Sjur og Glenn dramatiserer fortellingen om 
Sakeus.

Barna koser seg hos Glenn.
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Det som gjorde veldig inntrykk på meg i Russland var å se hvor dårlig mange har det så nærme vårt eget 
land. Og så var det så godt å se hvor mye Hjelp til Russland har gjort og bygd opp. Det var så sterk å se 

de som bodde på Nytt Liv-senteret som vi «vanlige» folk ser på som håpløse mennesker som sikkert 
aldri kommer til å treffe Jesus og snu livet sitt - men som finner Jesus og blir helt nye mennesker.

JoHaN

Alle ni fra folkehøyskolen utenfor Agape.

Vi bærer inn varer til Agape.

Glade beboere på Nytt-Liv-senteret.

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   
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Det gjorde inntrykk på meg når:

1. Vi kom til barnesykehuset og fikk høre de sterke historiene om noen av barna som var der.

2. Fikk leke sammen og knytte bånd med barna på barnehjemmet.

3. Når vi kom inn i kirka første kvelden og vi så hvor glad og takknemlige de innvalide var når vi kom.

Godt å være sammen med barna.

Deilig mat på Lada-senteret.

amalIe

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   
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   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Eg er veldig takknemleg for at eg fekk vera med på tur til Russland med «Hjelp til Russland». Eg har 
høyrt frå folk som har vore på denne turen før kva dei opplevde, men det var noko heilt anna å få sjå og 
vera med sjølv. Eg har aldri vore med på noko liknande, og var veldig spent på kva me eigentleg la oss ut 

på. Men eg sitter igjen med mange sterke opplevingar, inntrykk og mange nye bønneemner. 

Det er vanskeleg å velje ut kva som gjorde mest inntrykk, for alle plassane me besøkte var spesielle på 
kvar sin måte. Eg synest det var veldig fint å sjå kor mange som kom på møtene og kva det betydde for 

dei. Og veldig sterkt å få vera med på å gå rundt i benkeradene og legga hendene og be for folk. Sjølv om 
me ikkje forstod kvarandres språk, så gjorde ikkje det noko, auga og smilet deira fortalte alt. Det var og 

utruleg fint å få dela ut matposar etter møta. 

Det som og gjorde sterkt inntrykk var i møte med alle barna å få høyra enkelt historier om bakgrunnen 
til dei som bur på dei ulike heimane eller institusjonane. Sjølv om det er trist og urettferdig at så mange 
barn i Russland ikkje har same oppvekst som me her i Noreg, så er det godt å tenke på og sjå kor til stor 

hjelp «Hjelp til Russland» er. 

Det å leka med barna var utruleg kjekt. Eg kunne godt ha vore litt lengre på mange av dei plassane. Det 
er så ofte så lite som skal til for å gleda eit barn, ein klem, ein highfive eller ein liten sjokolade. 

Denne turen har satt spor. Sjølv om turen er ferdig, så kjem eg til å ta med meg det eg har sett og 
opplevd vidare. 

asTRID

Astrid-Helene

Opptrinn med barna på Dikony.
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 Familiefest på Utåker bedehus
3. juledag var det julefest i Utåker bedehus. Astrid-Helene hadde andakt. I tillegg viste 
hun film fra hjelpesendingsturen som hun hadde vært med på til Russland i november.                              

Elevene fra Helgeland folkehøyskole hadde laget denne filmen som presenterte de ulike stedene 
som vi besøkte under turen.

Det var kollekt til Hjelp til Russland sitt arbeid. Det kom inn nærmere 4.000 kroner.

Tusen takk Astrid-Helene.

selv om misjonsreisen er over så fortsetter misjonsoppdraget. lykke til !

1. Tim 4. 11-12: “ Minn om dette og lær det. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et 
forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro i renhet!”

   hjelpesenDingstur til russlanD 17.–24. 11.   

Astrid-Helene

Elevene fra folkehøyskolen synger med barna på Agape.

Godt å være sammen med barna. Tekst på veggen på barnesanatoriet.
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Einar Frustøl foran flotte veggdekorasjoner på ”Dikony”

  styretur til russlanD  

styretUr tiL rUssLand 7. - 11. FebrUar
Fire styremedlemmene i Hjelp til Russland - Steinar Harila, Sigbjørn Handeland, Einar Frustøl 
og Hanne Risvold reiste på arbeidsreise til Russland 7. - 11. februar. Vi ble hentet på flyplassen 

i Helsinki av Vitaly som er ansatt i firma Master. Han var vår sjåfør under hele reisen. Sveta 
var med som tolk. Det var utfordrende og spennende å følge oppgavene som legges i vår vei. Vi 

besøkte Agape, Hjem for gatebarn ”Dikony”, LADA, Bedehuset, Eldresenteret, barnebyen ”Vårsol” 
og ”Vårsol-farm”. Vi hadde drøftinger med mange av våre sentrale samarbeidspartnere.
Vi er takknemlige for disse dagene i Russland og vi ber om Guds ledelse i arbeidet videre.

Vårt første stopp, ”Agape”. Her er noen av barna ute og koser seg i snøen.

Møte på Agape. Samtaler med lederen 
Lukin, som sitter ved enden av bordet.

 Styremedlemmene sammen med lederen for 
”Dikony”, Vika.

Steinar, Vika og noen av dem som bor på ”Dikony”
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  styretur til russlanD  

Borgermester Andrei Nekrasov takker for godt samarbeid.

Borgermesteren og lederen for Lada sammen med Steinar og Hanne. På høyre side tidligere borgermester 
i Sovjetsky, nå styremedlem i LADA, medarbeider på LADA sammen med Einar og Sigbjørn.

Lederen på LADA, Galina, informerer 
om arbeidet som de driver.

Glede! Samarbeids- og vennskapsavtale underskrives.
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Flere møter på bedehuset i løpet av turen.Vi har drøftet barnebyen “Vårsol” og “Vårsol-Farm” med medarbeiderne. Her er 
også tre representanter fra bispekontoret som var med på deler av møtet. Vi samtaler om evangelisk virksomhet på området.

Møte med beboere på Taitzy. Sigbjørn beundrer hekleteppe som er gave fra Norge. 

Styrerepresentanter sammen med rektor for bibelinstituttet 
for den lutherske kirka. ivan Laptev. Opplegget med bibel 

og landbruksskole drøftes med han. Overnatting i flotte rom i 2. etasje i Bedehuset.

  styretur til russlanD  
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Styreturen ble avsluttet med besøk hos Irina, Roman og Mark. Irina har i mange år vært en aktiv frivillig medarbeider 
i Den Lutherske kirka. Roman er nå ansatt i en deltids stilling i Den Lutherske kirka. Han lønnes fra Hjelp til Russland. 

Både Irina og Roman er spesielt opptatt av barne og ungdomsarbeid

Møte med Sergei Orlov som er ingeniør i firma Master. 
Gjennomgang av fundamentet som vi har sett at de har 

begynt å støpe til fjørfehuset. Sergei forteller at 
fundamentet blir laget slik. Stein , sand, duk, isolasjon, 

armering, grovbetong, isolasjon, finbetong, pussing, øverst 
3-4 strøk med gummimasse.

Genady er en av lederne for Vårsol-Farm
Bak han er det tegninger av Vårsol-Farm prosjektet.

Besøk på fabrikken. Hjullasteren, som er gave fra Norge, 
står utenfor. 

Einar og Steinar ser på høvelen som også er gave fra Norge 
og som brukes i fabrikken.

  styretur til russlanD  
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Lada-senteret Har nye program 
for å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Humanitær bistand til familier med barn og ensomme eldre i 
sovietsky, tokarevo og dyatlovo.

Vi takker for klær.

  takk fra russslanD  
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HJeLp tiL brannoFre
Høsten 2017 brant et hus i sovietsky, og tre familier havnet på gata. 

Lada har gitt sengetøy, klær og andre produkter som de trengte.

Takk for maten.

En vanskelig situasjon etter brannen.

  takk fra russslanD  



26 Hjelp til Russland

nytt LiV-senteret:

takk For kULL!

Dette gir varme til oss.

 HjelpesendingstuR   takk fra russslanD  
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takk Fra barnesanatoriet
Kjære norske venner!

På vegne av all våre ansatte og pasienter ønsker vi dere alt godt i det nye året! 
Vi ønsker dere god helse, alt godt, lykke til i alle deres nye saker og Guds velsignelse!

Vi vil vise dere vår oppriktige takknemlighet for vårt samarbeid i 
løpet av flere år og ufattelig hjelp som dere gir oss!

Dere har gjort veldig mye for oss og fortsatt gjør dere mye for oss og andre folk som bor i nød i Russland.
Med hjelp og støtte fra dere har vi fått et kjempefint forhold til barna våre som får både 

medisinsk behandling og skole utdanning her! Det sensorrommet som
dere har finansiert virker veldig bra for barn som er født og vokst opp i 

kjempevanskelig livsforhold og som er skadet psykisk. 
Klesrommet med varme i gulvet hjelper spesielt på høst-vinter-vår-

perioder til å tørke barnas klær og sko etter at de har vært ute!
Alle deres besøk er en stor fest for oss alle og spesielt for barna våre!

Tusen takk for julegaver til barna!
Deres hjelp betyr veldig mye for oss, dere sprer ikke bare materiell hjelp, men glede, 

kjærlighet og tro! Mange hjerter fylles med kjærlighet og tro etter et
møte med dere!

Med respekt og på vegne av alle ansatte på sykehuset,
Overlege Konstantin Putsjkov

Lek utenfor barnesanatoriet.

Julefeiring.

  takk fra russslanD  
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God mat.

Opptrinn.

Julegaver.

  takk fra russslanD  

JULeFest på Lada - For barn og gamLe
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Kjære venner!
Alle norske mennesker som deltar i prosjekter på Russlands territorium, uansett om noen 

har gitt penger bare en gang eller har gjort noe arbeid bare en gang, alle dere: Gjennom 
den viktigste kristne høytid, jobber vi sammen med dere på disse fantastiske prosjektene. 

Vi vil vise dere vår hjertelige takknemlighet for deres enestående tjeneste og for deres 
omtanker for oss - russerne, for all den enorme hjelpen til de mennesker som bor i nød 

i landet vårt, for all den hjelp som er gjort allerede og som vil bli gjort i fremtiden.
 

Dette året var ikke enkelt i det hele tatt, året ga oss både glede av det vi fikk og 
problemer og de hindringene som er uunngåelige når man jobber i Russland. 

Men vi tror på dere, dere inspirerer oss og vi er glade for å være sammen med 
dere. Må Herren vår sende velstand, fred og velferd til deres hus. Må han gi dere 

den ufattelig energi å gjøre gode gjerninger og spre Kristus kjærlighet videre.
Vi ønsker dere et lang liv, god helse til dere, deres barn og deres kjære.

 
Ønsker dere et godt nytt år! 

Konstantin, Gennady, Mirja, Sergei 

Ny#års	  fest	  for	  barn	  29.12.2017	  	  
Barna	  venter	  på	  Santa	  Claus	  og	  hans	  Snøjenta	  

Nyttårsfest for barn 29. desember 2017. Barna venter på Santa Claus

  takk fra russslanD  

takk Fra VårsoL
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 Kjære Steinar og Alfhild!

Dere aner ikke hvor mye vi trenger  hjelpen i fra dere.

Vi på Neve Michael har det eneste krisesententeret for ungdom i hele Israel.

De aller vanskeligste tilfellene kommer til oss, forferdelige og traumatiske skjebner. 

Hvert år kommer over over 50 jenter til senteret vårt.

I tillegg gir beredskapsenteret vårt spesiell behandling og veiledning 
til over 80 familier som kommer i fra hele landet.

Nå krever sivilforsvaret at vi bygger to tilfluksrom med tilleggsarealer i senteret.

Kostnadene for dette prosjektet er svært høye, 380.000 dollar inkludert 
spesialutstyr og møbler, og to ekstra rom i tilknytning til tilfluktsrommene.

Vi kan ikke klare dette alene, og derfor ber vi om bistand i fra dere. Vi vil sette pris på alt det dere kan 
bidra med til dette prosjektet. Jentene som kommer til dette senteret blir reddet. Mange av dem hadde 

ikke hatt en sjanse til å klare seg her i livet hvis det ikke var for fantastiske mennesker som dere!

Har dere mulighet på noen måte å hjelpe oss med dette viktige prosjektet? 
Alt hva dere vil kunne bistå med vil bli høyt verdsatt.

Med kjærlige hilsener og takknemlighet, hengivenhet og velsignelser fra

Hava og barna

Hava og Steinar

  neve michael  

Rapport for Steinar Harila 
Januar 2014 

 

 

Rapport for Steinar Harila 
Januar 2014 

 

Vi er veldig opptatt på Neve Michael. Den 16. januar 2014, vil 15 ekstra barn ankommer, og de 
vil bli plassert i en leid leilighet nær Neve Michael fordi vi ikke har plass til dem. 

Det profesjonelle rykte Neve Michael har, er så bra at velferdsetaten ønsker barna å motta 
omsorg og kjærlighet fra våre ansatte, og vil vente til Norge-prosjektet vil være klart i løpet av 
sommeren, og det vil være rom for disse barna i de to nye familieenhetene. 

Faktisk så har Velferds Departementet nylig sendt en inspektør for å besøke bygningen, og de 
er svært fornøyd med progresjonen. 

Barna er så takknemlig for alt du gjør for å gjøre dem glade og å holde dem trygge. De har lidd 
så mye smerte i sitt unge liv. 

 

ViKtig KONtONumER:
Barnebyen «Neve michael» i israel 3000.20.47817
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 Dette er et vennskap som har vart i mange år. Det er alltid 
en stor glede for Hanne å møte jødene Rachil og Anna.

 Sidsel Østerkløft og Valentina Orelskaya ble kjent på 
bibelferien og de knyttet vennskapsbånd.

Lederen av det jødiske samfunn i Vyborg, Svetlana, ønsker 
oss velkommen. Hun blir tolket av Sveta.

Valentina Orelskaya var med på bibelferie til Natanya i 
oktober 2017. Her forteller hun om hva turen har betydd 

for henne og hun takker for turen.

Stor gjestfrihet hos jødene. Vi føler oss alltid veldig velkommen. Her serverer de deilig mat og kaffe/ te til oss.

  jøDene og exoDus  

på besøk Hos Jødene i Vyborg

ViL Du StøttE ARBEiDEt BLANt JøDENE:
Benytt Exodus-konto 3080.32.71506
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Det begynte i det små - i 
enkle forhold. Fem år etter 
er omsetningen i ny butikk 
nærmere 700 000 kroner i året. 
Det handler om stor raushet 
fra mennesker som gir av sin 
tid i frivillighet, men også av 
kunder som vil være med å støtte 
arbeidet til hjelp for andre.

  gjenBruksButikken  

Gjenbruksbutikken	  Hjelp	  til	  Russland,	  
avd.	  Jæren.	  
	  
Det	  begynte	  i	  det	  små	  -‐	  i	  enkle	  
forhold.	  Fem	  år	  etter	  er	  
omsetningen	  i	  ny	  butikk	  
nærmere	  700	  000	  kroner	  i	  
året.	  Det	  handler	  om	  stor	  
raushet	  fra	  mennesker	  som	  
gir	  av	  sin	  tid	  i	  frivillighet,	  men	  
også	  av	  kunder	  som	  vil	  være	  
med	  å	  støtte	  arbeidet	  til	  hjelp	  
for	  andre.	  

	  

	  

	  

Frivillighet,	  glede	  og	  raushet	  

Det	  er	  5	  år	  siden	  stiftelsen	  Hjelp	  til	  Russland	  avd.	  Jæren,	  flyttet	  inn	  i	  lokalene	  i	  Jærveien	  506	  på	  
Klepp.	  Tidligere	  hadde	  de	  vært	  et	  par	  år	  i	  et	  gammelt,	  nedlagt	  bedehus	  på	  Årsvoll,	  Sandnes.	  
Disse	  lokalene	  var	  gamle,	  kalde	  og	  små,	  men	  likevel	  koselige.	  I	  starten	  var	  det	  ikke	  så	  mange	  
frivillige,	  så	  det	  ble	  bare	  mulighet	  til	  å	  ha	  åpent	  1	  dag	  i	  uka.	  	  	  	  	  	  
	  

	   	  

Gleden	  ved	  å	  komme	  til	  de	  flotte,	  lyse	  og	  store	  lokalene	  på	  Klepp	  var	  stor.	  Vi	  ble	  mer	  synlige,	  og	  
flere	  og	  flere	  kom	  med	  sine	  bruksting	  til	  butikken.	  Engasjementet	  og	  trivselen	  økte	  hos	  de	  
frivillige	  og	  snart	  kunne	  vi	  ha	  åpent	  6	  dager	  i	  uken.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Åse	  Pollestad	  er	  en	  av	  de	  frivillige	  i	  butikken	  
og	  hun	  uttrykker	  takknemlighet	  av	  å	  få	  være	  
med	  i	  dette	  fellesskapet	  og	  få	  arbeide	  for	  en	  
så	  viktig	  sak	  som	  Hjelp	  til	  Russland.	  	  
”Eg	  og	  mannen	  min	  fekk	  være	  med	  på	  tur	  til	  
Russland	  nylig,	  og	  eg	  fekk	  virkelig	  sjå	  at	  
arbeidet	  vi	  gjør,	  nyttar.”	  
	  
”I	  dag	  veit	  eg	  meir	  kva	  me	  jobber	  for,	  og	  det	  
gir	  ei	  ekstra	  glede,”	  fortsetter	  Åse.	  ”Og	  ofte	  
når	  eg	  er	  i	  butikken,	  ser	  eg	  for	  meg	  fleire	  av	  
dei	  eg	  møtte	  og	  veit	  at	  dei	  vil	  ha	  nytte	  av	  det	  
me	  gjør”.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

Gjenbruksbutikken Hjelp til Russland, avd. Jæren
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  gjenBruksButikken  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

En	  viktig	  del	  av	  arbeidet,	  er	  å	  holde	  orden,	  slik	  at	  
kundene	  får	  en	  god	  oversikt.	  Det	  skal	  være	  hyggelig	  å	  
komme	  inn	  og	  lett	  å	  finne	  fram.	  	  
	  
Ettersom	  varemengden	  har	  øket,	  og	  vi	  har	  fått	  
avdeling	  for	  salg	  av	  brukte	  klær	  i	  tillegg,	  har	  hvert	  	  
spesielle	  vareslag	  fått	  sin	  plass.	  Her	  finnes	  	  både	  
verktøyavdeling,	  barne	  -‐/	  leke-‐avdeling,	  
kreativ/håndarbeidsavdeling	  og	  en	  ”retro-‐avdeling.”	  
	  
	  

	  	  

Trivselen	  på	  butikken	  er	  stor	  og	  tingene	  som	  
kommer	  inn	  må	  prøves	  –	  enten	  det	  er	  
vinterpelsen	  med	  lue	  eller	  hårtørreren	  fra	  
60/70	  –	  tallet.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  er	  alltid	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  spennende	  når	  det	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  meldes	  om	  nye	  varer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  og	  tømming	  av	  hus.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Helge	  har	  nettopp	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fått	  beskjed	  om	  nye	  

varer	  og	  er	  klar	  for	  henting.	  	  
	  

	  

	  



34 Hjelp til Russland

  gjenBruksButikken  

Et	  meningsfullt	  arbeid.	  	  
	  
Hjelp	  til	  Russland,	  avdeling	  Jæren,	  tar	  også	  i	  mot	  klær	  til	  forsendelse	  til	  Russland.	  Klærne	  vi	  tar	  i	  
mot,	  blir	  kjørt	  til	  et	  stort	  lager	  på	  Sola.	  Her	  blir	  de	  sortert,	  pakket	  og	  merket	  for	  videresendelse	  til	  
Russland.	  Så	  snart	  lageret	  er	  fullt,	  blir	  trailer	  bestilt,	  og	  varene	  lastet	  på	  traileren	  og	  sendt	  avgårde	  
til	  de	  forskjellige	  hjelpeprosjektene	  i	  Russland,	  Vyborg/St.	  Petersburg	  området.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Det	  er	  et	  ekstra	  stort	  dugnadsarbeid	  når	  traileren	  
skal	  fylles	  og	  arbeid	  og	  pust	  i	  bakken	  går	  hånd	  i	  hånd.	  
Ellers	  er	  det	  jevnlig	  pakking	  og	  ”primus	  motor”	  for	  
dette	  er	  Liv	  og	  Torleif	  Hagen.	  
De	  står	  på	  jevnt	  og	  trutt,	  uke	  etter	  uke	  på	  lageret	  på	  
Sola.	  
	  
Flere	  av	  de	  frivillige	  som	  jobber	  her,	  har	  vært	  med	  på	  
flere	  hjelpesendingsturer	  til	  Russland	  i	  løpet	  av	  disse	  
årene,	  og	  deres	  observasjoner	  viser	  at	  
nødvendigheten	  av	  arbeidet	  er	  økende.	  Det	  gjør	  en	  
stor	  hjelp	  og	  forskjell,	  for	  dem	  som	  får	  gleden	  av	  både	  klær	  og	  penger,	  men	  det	  gjør	  også	  noe	  med	  
oss	  som	  står	  i	  dette	  arbeidet.	  Det	  gir	  oss	  en	  meningsfylt	  hverdag,	  og	  vi	  får	  være	  med	  å	  spre	  glede.	  
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til	  de	  forskjellige	  hjelpeprosjektene	  i	  Russland,	  Vyborg/St.	  Petersburg	  området.	  
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oss	  som	  står	  i	  dette	  arbeidet.	  Det	  gir	  oss	  en	  meningsfylt	  hverdag,	  og	  vi	  får	  være	  med	  å	  spre	  glede.	  
Vi	  får	  mange	  positive	  kommentarer	  fra	  kunder,	  for	  det	  arbeidet	  vi	  gjør.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  	  

	  

	  
	  

Et	  meningsfullt	  arbeid.	  	  
	  
Hjelp	  til	  Russland,	  avdeling	  Jæren,	  tar	  også	  i	  mot	  klær	  til	  forsendelse	  til	  Russland.	  Klærne	  vi	  tar	  i	  
mot,	  blir	  kjørt	  til	  et	  stort	  lager	  på	  Sola.	  Her	  blir	  de	  sortert,	  pakket	  og	  merket	  for	  videresendelse	  til	  
Russland.	  Så	  snart	  lageret	  er	  fullt,	  blir	  trailer	  bestilt,	  og	  varene	  lastet	  på	  traileren	  og	  sendt	  avgårde	  
til	  de	  forskjellige	  hjelpeprosjektene	  i	  Russland,	  Vyborg/St.	  Petersburg	  området.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Det	  er	  et	  ekstra	  stort	  dugnadsarbeid	  når	  traileren	  
skal	  fylles	  og	  arbeid	  og	  pust	  i	  bakken	  går	  hånd	  i	  hånd.	  
Ellers	  er	  det	  jevnlig	  pakking	  og	  ”primus	  motor”	  for	  
dette	  er	  Liv	  og	  Torleif	  Hagen.	  
De	  står	  på	  jevnt	  og	  trutt,	  uke	  etter	  uke	  på	  lageret	  på	  
Sola.	  
	  
Flere	  av	  de	  frivillige	  som	  jobber	  her,	  har	  vært	  med	  på	  
flere	  hjelpesendingsturer	  til	  Russland	  i	  løpet	  av	  disse	  
årene,	  og	  deres	  observasjoner	  viser	  at	  
nødvendigheten	  av	  arbeidet	  er	  økende.	  Det	  gjør	  en	  
stor	  hjelp	  og	  forskjell,	  for	  dem	  som	  får	  gleden	  av	  både	  klær	  og	  penger,	  men	  det	  gjør	  også	  noe	  med	  
oss	  som	  står	  i	  dette	  arbeidet.	  Det	  gir	  oss	  en	  meningsfylt	  hverdag,	  og	  vi	  får	  være	  med	  å	  spre	  glede.	  
Vi	  får	  mange	  positive	  kommentarer	  fra	  kunder,	  for	  det	  arbeidet	  vi	  gjør.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  	  

	  

	  
	  



Hjelp til Russland  35 

  gjenBruksButikken  

Vi gratulerer gjenbruksbutikken med 5-års jubileet. dere gjør et 
kjempeflott arbeid og dere har oppnådd et fantastisk godt 
resultat. i løpet av fem år har dere sendt kr 2,1. millioner til 

stiftelsen Hjelp til russland sitt arbeid. det er beundringsverdig. 
dere har bidratt til å gi hjelp til mange mennesker. 

tusen takk for at dere samler inn klær og utstyr som videresendes. 
Vi ber om guds velsignelse over dere og arbeidet. 

Jesus sier: 
«Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere 

mot meg»

Et	  meningsfullt	  arbeid.	  	  
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Men	  hvordan	  startet	  det	  hele?	  	  	  	  	  	  
	  
Når	  hjertet	  blir	  tent	  ……	  
	  
En	  invitasjon	  fra	  Kjellaug	  Bjorland,	  til	  å	  bli	  med	  på	  tur	  …..	  
”Ja,	  hvorfor	  ikke	  ?”	  lød	  svaret	  til	  Ingvar	  Skjetne.	  ”Men	  jeg	  visste	  ikke	  	  
hva	  jeg	  gikk	  til,	  eller	  hva	  følger	  det	  skulle	  få,”	  understreker	  han.	  	  
Han	  kunne	  tenke	  seg	  å	  oppleve	  noe	  nytt.	  Og	  tur	  ble	  det,	  og	  mange	  	  
nye,	  sterke	  inntrykk.	  	  
”En	  opplevelse	  jeg	  aldri	  glemmer,	  var	  jenta	  på	  5-‐6	  år,	  som	  kom	  springende	  og	  kastet	  seg	  i	  
armene	  på	  meg.	  Jeg	  kjenner	  ennå	  armene	  hennes	  rundt	  halsen	  min	  når	  jeg	  tenker	  på	  det,	  sier	  
han.”	  Det	  var	  barn	  som	  fulgte	  oss	  hele	  tiden	  mens	  vi	  var	  der.	  Vi	  fikk	  oppleve	  at	  her	  var	  det	  en	  
stor	  nød,	  og	  mange	  som	  trengte	  hjelp	  både	  til	  kropp	  og	  sjel.	  
	  
”Denne	  opplevelsen,	  og	  alle	  de	  sterke	  inntrykkene,	  fulgte	  meg	  da	  jeg	  kom	  heim.”	  
Ingvar	  fikk	  familien	  med	  på	  å	  samle	  inn	  klær,	  (vi	  har	  så	  alt	  for	  mye	  i	  skapet),	  og	  fortalte	  om	  det	  
han	  hadde	  opplevd.	  Vi	  startet	  med	  å	  pakke	  klær,	  heime	  i	  kjelleren	  hos	  foreldrene	  til	  Ingvar,	  på	  
Orre.	  Men	  etter	  hvert	  ble	  det	  ikke	  bare	  klær….	  det	  var	  mye	  annet	  i	  hjemmene	  som	  stod	  og	  fylte	  
opp	  skapene.	  Dette	  kunne	  selges	  og	  pengene	  gå	  direkte	  til	  Hjelp	  til	  Russland.	  
	  
I	  2010	  fikk	  Ingvar	  høre	  om	  et	  gammelt	  bedehus	  på	  Årsvoll	  på	  Sandnes,	  som	  stod	  tomt,	  som	  vi	  
kunne	  få	  låne,	  og	  begeistringen	  var	  stor.	  	  
Og	  så	  har	  utviklingen	  skjedd	  til	  den	  situasjonen	  vi	  har	  i	  dag	  -‐	  med	  et	  godt	  organisert	  arbeid	  i	  
butikken	  på	  Klepp	  og	  store	  forsendelser	  av	  klær	  og	  utstyr.	  	  
Resultatet	  i	  disse	  årene	  på	  vel	  2,1	  mill.	  er	  sendt	  til	  arbeidet	  i	  Russland.	  
	  
Så	  lyder	  spørsmålet:	  ”Hva	  ligger	  foran	  oss?”	  
Appellen	  går	  ut:	  
”Gjør	  det	  lille	  du	  kan,	  der	  hvor	  Gud	  har	  deg	  satt,”	  står	  det	  i	  en	  sang,	  	  
og	  det	  følger	  stor	  velsignelse	  med	  å	  få	  være	  en	  del	  av	  dette	  arbeidet.	  
Må	  Gud	  velsigne	  dette	  arbeidet.	  
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  takk til goDe hjelpere  takk!

Sunde skole.

Rauli barnehage.

Barn som hjelper barn
Barna i Rauli barnehage har i mange år gledet barn 
i Russland med jule gaver og penger. Denne høsten 
solgte de lapper og de fikk inn kr. 3346.- som blir 
gitt til barneinstitusjoner. I tillegg leverte de 79 
julepakker som blir sendt til Russland.

Nytt i år var at Tonstad barnehage ville gi gaver til 
barn som stiftelsen Hjelp til Russland har kontakt 
med. De hadde samlet inn massevis av klær,sko og 
leker og bamser til fattige barn. Barnehagen ønsket 
å ha omvendt kalender der barna gir pakker isteden-
for å få. Elfrida Netland som har vært på mange 
hjelpesendingsturer til Russland var i barnehagen og 
fortalte om hvordan noen barn i Russland har det.

Begge førsteklassene ved Sunde skole samlet også 
inn julegaver dette året. Mange førsteklassinger ved 
Sunde skole har de siste årene gitt julegaver. 

Dette året var det gledelig at også elevene på Sira 
skole ville glede barn i Russland i adventstiden. Alle 
klassene på skolen ble med på opplegget.

Førsteklassingene på Sunde skole og alle elevene 
på Sira skole hadde ingen tradisjonell pakkekalender. 
De brukte omvendt julekalender: «Gi istedenfor å få» 
Elevene hadde med seg gaver hjemmefra.  De for-
talte litt om gavene før den ble pakket inn og merket 
med f.eks: Boy 6 years, Girl 10 years.

I flere av klassene fikk alle barna i løpet av advent 
et hjerte der resten av klassen hadde sagt og skrevet 
positive ting om vedkommende. Elevene lærte om 
betydningen av å si gode ord til klassekamerater og 
de også opplevde gleden ved å gi.

Barna i Russland ønsker å hilse tilbake med 
«spasibo» som betyr takk. De fleste vil nok rope 
«bol`shoye spasibo» som betyr tusen takk til alle 
barna i Rauli og Tonstad barnehage og til elevene på 
Sunde og Sira skole.

 barn i Flekkefjord, sira og tonstad gleder barn i russland
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  takk til goDe hjelpere  takk!

Elfrida Netland sammen med barna i Tonstad barnehage.

Sira skole. Hanne Risvold takker for julegavene på vegne av barna i Russland.

Takk for skjerf og luer.

Takk for smykker.



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 russland»s 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.

38 Hjelp til Russland

takk!

Hjertelig 
takk 

til Olga Nilsen som i 
mange år har pakket 

julegaver til Russ-
land sammen med 
barnebarna sine. I 
år ble det 8 kasser. 

Kassene ble merket 
med rødt bånd.

 
elfrida 

Netland 

fylte nylig 80 
år. Hun ønsket 
ikke gave til seg 

selv men til Hjelp 
til Russland. 

Tusen takk Elfrida

Denne jenta på tre år 
møtte turdeltagerne på 

novemberturen. Hun hadde 
hull i hjertet og trengte 

operasjon så fort som mulig. 
Operasjon kostet ca 100.000 

og de hadde ikke penger. 
Turdeltagerne samlet inn 

55.000. Resten av pengene 
blir gitt fra Hjelp til Russland 

sin konto. Takk til alle som 
var med å gi hjelp til jenta! 

  

 Takk 
til 

gunhild 
Bakkevold 

Hun er 92 år. Hun 
leverte mange     

sokker og luer som 
hun hadde strikket 
til barn i Russland.

Takk 
til 

andrea 
Kroslid  

som har pakket
mange kasser med gaver.

Gavene kommer fram. Glenn Henry Isaksen bærer kassene inn på barnesanatoriet.
Irene Frøystad ser at 

julegavene er på plass.

Mor og datter.

Takk for flott genser og skjørt.

 kunngjøringer og annonser 



Eiken Hytter AS  |  Eikenveien 334  |  4596 EIKEN
post@eikenhytter.no   |   Tlf.: 383 49 650

www.eikenhytter.no

Norske kvalitetsbygg med fleksible løsninger!
Vi tilpasser etter dine ønsker!

 kunngjøringer og annonser 

besøk vår gjenbruksbutikk 
i Jærveien 506, 4352 Kleppe
vi trenger flere medarbeidere. ta kontakt om du har lyst og 
anledning å være med. her kan du levere klær, sko, sengetøy, 
håndklær etc. som videresendes til russland.
kontakt ingvar skjetne: ingvar.skjetne@gmail.com   -  
tlf.: 911 44 986
Åpningstider: 

mandag–torsdag 10–16 - fredag–lørdag 10–14

ny bok i salg nå!

Pris 248.- Henvendelse til Steinar Harila

NEStE HJELPESENDiNgStuRER 

25. mai – 3. juni 2018
16.–25. november 2018

BiBELFERiE tiL iSRAEL 

5.–19. oktober 2018

Natanya m/utflukter

sang og mUsikkmøte Ved
steinar harila og riskakameratene

å bedeHUs
søndag 04. mars kl. 1100.

sang og mUsikkmøte Ved
steinar harila og riskakameratene 

eiken bedeHUs
fredag 02. mars kl. 1930.

basar i eiken
lørdag 21 april kl. 19.00

steinar harila taler.
fine gevinster - god mat

JUstøyFamiLiens bibeLcamping
rUssLandkVeLd
søndag 22. juli kl. 19.30

bestiLL 
griLLHytter 

Fra Fabrikken 
i VårsoL
kontakt 

steinar HariLa
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vil Du vÆre meD Å hjelpe?
gaver mottas med takk til:«HJeLP til Russland»,
til	konto	3080.32.71530.
ønsker du mer informasjon eller vil du melde adresseforandring,
kontakt	Steinar	Harila,	Sømslia	31,
4637	KRISTIANSAND
tlf.	38	04	57	04	–	mob.	922	67	031

hjelpesendingstur november 2017

returadresse:
hanne risvold
fjellveien 2
4400 flekkefjord

Jesus, her er jeg.
Send meg.

Jeg vil leve mitt liv i tjenste for deg.
Jesus, her er jeg.

Send meg.


