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



 

Hilsen ved lederen for

stiftelsen ”HJELP til Russland”
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En tjeneste for en gud som er 
«Under» og gjør «Under»

Mange ganger har jeg, og tror jeg kan si det på vegne av 
styret i Stiftelsen og mange som står dette arbeidet nær, 
at dette er et stort Guds under, alt vi får se at Gud gjør 
gjennom enkle og ufullkomne redskaper som vi er. Vi er 
Gud takknemlig for alt som gjøres fra dag til dag på de 
ulike institusjoner. Vi kan nevne her Sosialsenteret Lada, 
det eneste sosialkontoret i byen Sovjetski, Agape rehabi-
literingssenter for omsorgsløse barn, Barnesanatoriet i 
Vyborg sentrum, Nytt Liv senteret, og vi nevner de ulike 
menigheter vi får samarbeide med.

Det som nå krever stor oppmerksomhet fra oss er 
 Barnebyen «Vårsol».

Den må som helhet være et stort Guds under. I skrivende 
stund er status på Barnebyen «Vårsol» slik:
Leilighetene er ferdig. Noen er tatt i bruk. Andre venter 
på at myndighetene skal få fram gass og strøm. Det er, i 
våre øyne, en treg materie som må beveges her. Fabrik-
ken som vi har bygd på samme eiendom, er nå ferdig og 
arbeidet med moduler til Bedehuset er satt i produksjon. 
Dette skal etter hvert gi arbeid til beboere i Barnebyen. Nå 
er arbeidet på Bedehuset i gang. Bedehuset og fabrikken 
vil bygningsmessig koste ca. 8 mill. kroner. Så kommer 
inventar og utvendig tilknytning i tillegg. Vi har pr dags 
dato lagt ut ca. kr 16 mill. på Barnebyen. Vi har også kjøpt 
inn en brukt hjullaster til Barnebyen. Den er nødvendig 
på grunn av snø og til bruk på fabrikken.

Vi merker at dette leder Gud på en underfull måte.
På våre hjelpesendingsturer opplever vi å møte mennesker 
og forhold som på ulikt vis gjør sterke inntrykk på oss. 
Et eksempel: Ei mor, Oksana og hennes sønn Daniel på 
10 år, har bodd langt inne i skogen, 40 km fra Vyborg. 
Deres hjem var det vi kaller et skur, på 6 m2. De var på 
møte i Baptistkirken da vi var der. Vi fikk vite om hvor 
vanskelig de bodde og hadde det. Når gutten måtte gå ca. 
1,5 km der han kunne følge buss til skolen, gikk ulvene 
rundt han og ulte.

Vi, med hjelp fra våre russiske venner fikk leid en leilighet 
til de, og like før jul flyttet de inn. De ba myndighetene 
om hjelp, uten at de kunne hjelpe. Så ba de til Gud, og vi 
fikk da være en del av bønnesvaret fra Gud til dem. Gud 
gjør under.

Møtene er et stort 
Guds under. Kirker og møtelokaler er 
oftest helt overfylte. Her synger vi enkle evangeliske 
sanger, vi forkynner Guds ord og vitner om Jesus. Når 
vi så spør om noen vil ta imot Jesus og la han frelse og 
bli deres herre i livet, er det ofte en utrolig respons. Den 
norske gruppa går ofte i salen og ber med mange som sier 
de vil ta imot Jesus. Jeg kan ikke si hva som skjer i hjer-
tene, men jeg vet hva jeg spør om. Vi har grunn til å tro 
at her skrives mange navn inn i det himmelske manntall. 
På skolen, der «Vårsol barna skal gå, fikk vi ha et møte 
med noen elever, lærere og rektor. Vi sang og vitnet og 
der også spurte jeg om noen ville gjøre Jesus til Frelser 
og Herre i livet. Vi ble ganske overrasket når alle, rektor, 
lærere og elever sier de vil ta imot Jesus.

Nå trenger vi et krafttak for å klare og reise Bedehuset. 
Blir du med?

Vi er en stiftelse der vi arbeider uten lønn. Vi er Guds og 
deres tjenere for folket vi er satt til å tjene.

Takk til alle som støtter arbeidet i bønn, med penger, 
klær og sko.

Takk til dere som står trofast på ulike områder og gjør 
dette arbeidet mulig.

Vi har et lite, men godt busselskap som vi gjerne anbe-
faler. Trenger noen leie buss for turer i en eller annen 
sammenheng, så er det bare å ta kontakt.

Takknemlig hilsen

Steinar
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«HJELP til Russland» er en stiftelse som ble etablert for
å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/ st. Petersburgområdet
i Russland. å være en stiftelse betyr at det er en regnskapsfører og 
revisor utenom styret. stiftelsen «HJELP til Russland» har ingen lønnet 
administrasjon. alt arbeid utføres på dugnad.

«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

iNNHoLD

2		 LEDER

3 	BLADEtS	iNNHoLD	og	FoRMåL

4–13 	 utFoRDRiNgER

14–17		 HJELPESENDiNgStuR

18–27		 tAKK	FRA	RuSSLAND

28-35	 tAKK	tiL	ALLE	MEDARBEiDERE

36-42 IsRaEL

43	 KuNNgJøRiNgER	AV	ANNoNSER

44	 gRuPPEBiLDE

REDAKSJON:
ANSVARLig	REDAKtøR:	HANNE	RiSVoLD
tRyKK	og	DESigN:
HEgLAND	tRyKK	AS,	FLEKKEFJoRD
oPPLAg:	9.000

•	 Bygge	bedehus	i	barnebyen	 
“vårsol”	i	taitsy

•	 Følge	opp	igangsatt	arbeid

Utfordringer

Forsidebilde:
Bedehuset

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

Einar	Frustøl,	og	Jostein	Morlandstø



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

Med din hjelp kan vi klare det!

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE BEDEHUS I 
BARNEBYEN VÅRSOL?
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 UtfoRdRingeR 

Bygge bedehus i barnebyen Vårsol
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 Status oktober 2012 
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Nå	arbeider	vi	med	fundamentet	til	Bedehuset.	Det	var	en	stor	utfordring.	Det	var	dårlig	jordbunn	på	det	
stedet som bedehuset skulle bygges. Vi måtte rydde vekk jord og fylle på med sand og stein. Vi måtte 
bruke store kostbare maskiner for å få dette til. nå holder vi på med forberedelsene til betongarbeidet. Vi 
har kjøpt inn alle materialene som vi trenger bl.a. armeringsjern, isolasjon og rør.
alt arbeid med fundamentet skal bli ferdig i forhold til avtalen vår.
stor hilsen til alle!
må gud velsigne dere

03.10.2012
Konstantin	og	Sergei

 UtfoRdRingeR 



 Skisse av en planlagt lekeplass 

Skisse over området til barnebyen Vårsol, med 
plassering av hus, fabrikk, bedehus, lekeplass, 
parkeringsplass, veier og grøntareal.
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 Status, fabrikken oktober 2012 

Innredningsarbeid

 UtfoRdRingeR 
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Arbeidet med 
fabrikken pågår 
for fullt

”Arbeidet med å bygge fabrikken er snart 
ferdig. Vi har bestilt metallkonstruksjo-
ner for å montere kranbjelke på toppen av 
anlegget. Isolasjonen på taket må legges 
på. Port og brannsikker dør er bestilt. 
Inne er det nå isolasjon og kledning på 
veggene. Utvendig er alt snekkerarbeid 
på vegger og tak ferdig.”

Dette forteller lederne i firma Master som 
har ansvar for å bygge fabrikken.

Kledning utvendig er ferdig, og males så snart været tillater det
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Taket er dekket med trebord, er isolert og malt. Det er laget trapp for å komme opp til andre etasje og en balkong.

Døråpninger på rom i andre etasje.

Trappen og balkongen.

 Status, fabrikken januar 2013 

 UtfoRdRingeR 



Elektriske arbeider

Rom i andre etasje: 
Kontor for daglig leder og toalett
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På fabrikken arbeides det for fullt. nå jobber vi med å få gode produksjonsprosesser for arbeidet 
på fabrikken og vi prøver å lage gode arbeidsforhold.

Det	blir	5	rom	til	bruk	for	arbeidsfolkene	i	2.	etasje.	i	tillegg	blir	det	to	toalett	og	et	dusjrom.
Boris,	som	skal	være	leder	på	fabrikken,	får	kontor	i	2.	etasje	med	PC,	printer	og	Nett-forbindelse.
I første etasje blir det i tillegg til fabrikkhallen et kjøkken, toalett, dusj og lagerplass.
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Laminaten og alle andre byggematerialer fra 
Norge er plassert på fabrikken. Vindsperre, trematerialer og musebånd.

Asfaltplater er på plass, er lagt inn på fabrikken.

Vi har begynt å lage moduler.

De første modukene til bedehuset er ferdig.

 Status, januar 2013 

 UtfoRdRingeR 



Bedehuset

 Status, februar 2013 

Et under:
Fabrikken	er	i	drift.
Første	oppdrag	er	å	produsere	ferdigmoduler	til	bedehuset	i	Vårsol.	Nå	monteres	ferdigelementer	
og hjullasteren er i bruk

Hjelp til Russland 13 
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Takk og takksemd er dei orda som best 
kan dekke det eg kjenner inni meg etter 
min fyrste hjelpesendingstur til Russ-
land i november 2012!

TAKK for at eg fekk vere med på turen! 
TAKK for alle dei flotte menneska som 
er engasjert i dette arbeidet! TAKK for 
Alfhild og Steinar, og resten av styret, 
for all den nestekjærleik dei viser og 
formidlar! TAKK til våre sysken i Russ-
land som og formidlar Guds kjærleik 
til andre i nærmiljøet, sjølv om dei 
lever under ekstremt vanskelige kår 
sjølve! TAKK for at eg bur i eit land 

der innbyggjarane blir tatt vare på! 
Og sist, men ikkje minst, TAKK til Vår 
Himmelske Far som lar dette arbeidet 
i Russland lukkast og skaper så mye 
god frukt!

Måtte Guds gode hand og hans under-
fulle nåde fortsett kvile over alle dei 
ulike prosjekta og kvart enkelt men-
neske som er engasjert i dette arbeidet!

Å gi ein utfyllande rapport frå ein slik 
tur, går ikkje an. Det må OPPLEVAST! 

Så viss du ynskjer å utvide ditt livs 

perspektiv, å få vere med å hjelpe men-
neske som lever under svært vanskelige 
forhold, kjenne takken stige i hjarta 
mens du ser og høyrer kva Gud har 
utrette gjennom menneske som er villig 
til å gå hans ærend, SÅ MÅ DU RINGE 
MED EIN GONG OG MELDE DEG PÅ 
NESTE HJELPESENDINGSTUR!!

STOR TAKK frå 

Helga Åkre Nøkland EIKEN

tAKK etter Hjelpesendingstur 
til Russland

 HjelpesendingstUR 
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grunnsteinsnedleggelse for nytt 
bedehus i Barnebyen Vårsol

Russisk og norsk bibel legges ned som 
grunnstein for bedehuset
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Glimt fra 
Hjelpe-

sendingstur

 HjelpesendingstUR 
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Glimt fra 
Hjelpe-

sendingstur
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Utdeling av klær og 
mat i St.Petersburg

 tAKK fRA RUsslAnd 
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Bilder fra utdeling av klær og bespisning i 
St.Petersburg. Dette er klær fra Norge, som først 
er levert på lager i Estland. Herfra kjøres varene 
inn i Russland. På bildene ser vi barn og ungdom 
som bor på gata. Her får de mat og klær.
Våre venner i Estland gjør en stor tjeneste.



Til leder for stiftelsen ”Hjelp til Russland”

Steinar Harila

Kjære norske brødre og søstre i Kristus. Denne hilsen kommer med kjærlighet fra 
Baptistkirken i byen Vyborg.

Vil takke alle de som har støttet oss og har hjulpet med bygging av kirkebygget vårt 
i løpet av mange år gjennom stiftelsen ”Hjelp til Russland”. Må Herren vår Jesus 
Kristus velsigne dere, slik at dere aldri skal mangle noe selv (Jak 1:4)

Takk for all støtte som dere har gitt oss for å bygge et brannsikringssystem, for uten 
den kunne vi ikke få den statlige godkjenningen for vårt kirkebygg.

Vil si til dere at byggingen er nesten ferdig, vi har gjort 70% av hele arbeid. Men vi fikk 
en ulykke, det var en feil i prosjektet (det byggefirmaet som laget prosjektet hadde 
regnet feil med volum av jord som kreves til å spre rundt vanntankene og et spesielt 
sted til å hente vann). På denne bakgrunn mangler vi en ekstra finansering på 15-16 
tusen dollars.

Vi trenger denne støtten, slik at vi kan gjøre dette arbeid så fort som mulig.

Så ber vi om å hjelpe oss å samle inn disse penger til at vi kan bli ferdig med denne 
saken.

Vil takke dere igjen for deres trofasthet til å oppfylle Guds vilje, det Han har sette på 
deres hjerter.

Med brødres hilsen,

Kirkestyre og paster Slava

20 Hjelp til Russland

Takkebrev fra Baptistkirka

 tAKK fRA RUsslAnd 
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Takkebrev

Aleksei Ferdinand er ungdomspastor i Baptistkirken.	De	hadde	mistet	sitt	bosted	og	de	hadde	store	
problemer med å skaffe seg bolig. Hjelp til Russland har hjulpet dem med å finne bosted. Leiligheten 
ligger	i	ei	gammel	blokk.	Det	ser	ikke	så	fint	ut	ennå,	men	det	skal	nok	bli	bra.	De	har	godt	mot.

Arbeid på leiligheten pågår ikke så fort som vi ønsket, men vi håper at vi skal feire Nytt År i den nye leiligheten vår.  
Den vanskeligste perioden er bak nå. Alle innvendige vegger er fjernet, også gammelt gulv. Neste etappen er nytt gulv. 
Skal prøve å sende bilder av prosessen av og til.
Tusen takk Steinar for all bistand og støtte igjen!
Må Gud velsigne deg i tjenesten din!

Med vennlig hilsen,
Aleksei Ferdinand



Oksana og hennes sønn Daniel
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FØR
takk	for	sist!	Her	er	det	veldig	kaldt	i	
Russland.	i	nord	er	det	minus	55	grader	
noen steder. Hos oss er det minus 20, men 
på nyhetene sier de at det blir kaldere og 
kaldere	i	løpet	av	denne	uken.	Derfor	jobber	
vi for fullt med å finne bosted. 

I går fant vi en leilighet til Oksana og 
Daniel.	Det	er	ikke	lett	å	finne	ei	leilighet	
her i Veshevo. Leiligheten vi fant er i første 
etasje	i	ei	blokk.	Den	trenger	renovering.	
Den	ligger	helt	i	nærheten	av	skolen.	Den	
har to rom og er varm. Vi har hjulpet Oksana 
å flytte i dag tidlig.
Leiligheten mangler oppvarming på ett 
av rommene og kjøkkenet, det rettes nå. 
master har kjøpt en ny komfyr og alle 
elektriske lamper. Om en kort stund skal alt 
være i orden. 

Vi har samlet en stor koffert med klær både 
til henne og gutten og noe mat. gaver til Jul 
kjøper vi litt senere. 

nå kan de feire jul uten å fryse
Hilsen sveta

 tAKK fRA RUsslAnd 
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Leiligheten 
er ikke så god, 

men de er veldig 
takknemlige for 

denne hjelpa.

NÅ
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Barna på Agape takker for julegaver fra norge

 tAKK fRA RUsslAnd 
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Barna på Barnesanatoriet 
takker for julegaver fra 
norge



Barna på Vårsol takker for julegaver fra norge
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 tAKK fRA RUsslAnd 



Andrei Savolainen 43 år. Savolainen 
Julia 31 år. Savolainen Elmeri 7 år. 
Savolainen Vanja 10 år.

Savolainen Andrei forteller: 
Jeg ble født i 1969 i Sibir. Mine røtter 
på farens side er fra Savolainen slekten, 
de hørte til Ingerins finlendere som har 
bodd i Gatskjina fylke.

Faren min ble forvist til Sibir og var 
fange i syv år. Han levde i Sibir etter at 
han ble satt fri og døde der.

Jeg var i militæret i Mongolia, og 
jeg arbeidet i politiet i 12 år totalt. I 
1999, etter en lang søken etter Gud og 
menighet, tok jeg imot Jesus Kristus og 
ble konfirmert i den Lutherske kirken i 
byen Irkuisk. Der har jeg organisert en 
avdeling av Ingrids kirken. Etterpå ble 
jeg sendt til en Bibelskole hvor jeg ble 
ferdig med den første graden i 2001. I 
2001 året ble jeg gift med Julia, bryl-
lupet ble holdt i den Lutherske kirken. 
Julia ble en kristen tidligere enn jeg, 
hun er også i den Lutherske religion.

I 2003 ble vår første sønn, Ivan født og 
vi flyttet til Leningradskaja fylke hvor 
våre røtter kommer fra.

I 2006 ble jeg kalt og ordinert av biskop 
Ari Kugappio til å bli diakon. Etter at 
jeg ble ferdig med Bibelskolen i 2009, 
ble jeg ordinert til prest.

Jeg ble den andre presten i Skvorits-
kom, Gatchina, Toksovo, Kolpansky og 
Gubanitsky avdelinger i den Lutherske 
kirken.

I dag koordinerer jeg arbeidet med 
kristne politi- og militærfolk i Ingrids 
kirken. Er også medlem i samfunnsrå-
det til politiministeren.

For to år siden ble en finsk prest syk, 
han hadde sin tjeneste i Karelien, og 
jeg ble bedt om å tjene i de Karelske 
avdelinger. Der ble jeg prest for tre 
menigheter. I dag er det en fast prest i 
Karelien. og jeg sammen med familien 
min, tok imot tilbudet fra Mirja om å 
flytte til Aleksandrovka.

Før dette har vi som familie byttet 8 
bosteder. Grunnen er – at vi ikke har 
noen eiendom selv. Vi planlegger å bo 
her fast. Organisere og passe på en 
menighet, bygge et kirke bygg, for-
kynne evangeliet i området, adoptere et 
barn fra et barnehjem i Gatchina byen.

Vi vil også hjelpe Mirja i hennes 
oppgaver og planer. Vi takker Gud for 
denne muligheten – å få bo i et fint hus 
som er bygd av deg og andre brødre og 
søstre fra Norge.

Med bønner for deg og dine kjære og 
slekten, 
 
Andrei Savolainen

ny familie flytter inn på Vårsol

Vi merker at gud leder arbeidet på sin gode måte, vi 
får	være	med	å	se	hva	gud	gjør.	Dett	er	stort.	Nå	har	
vi fått prest som kan lede den kristne virksomheten 
på bedehuset i barnebyen.

Denne  mannen kan få en veldig stor betydning i 
profileringen  av arbeidet på vårsol.

Hjelp til Russland 27 



Kr 9171,- ble samlet inn
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Rauli barnehage

liv Bente strømland og 1. klasse ved sunde skole

 tAKK til Alle medARBeideRe 



juleglede i Russland med gaver 

fra flekkefjord.

Det har vært veldig mange barn i Flekkefjord 
som har vært engasjert i advent med å lage 
julegaver til barn i Russland.

Rauli barnehage samlet inn julegaver. i til-
legg hadde de høstmesse med cafe og salg 
av kunstprodukter som barna hadde laget,-
De fikk inn kr. 9.171.- Pengene ble gitt til 
Hjelp til Russland.

Alle førsteklassene ved Sunde skole hadde 
omvendt adventkalender. De ga bort en leke 
i steden for å få noe selv.
Det ble to sekker fulle med julegaver til barn 
i Russland.
(Se bilde av kontaktlærer Liv bente Strøm-
land )

3 av 6. klassene  ved  Sunde skole  laget 
jule gaver og samlet inn penger til barn i 
Russland.

Julegavene ble merket med f. eks girl 5 years 
eller boy ten years.

Mye juleglede i Russland.

Mathilde Krosslid Kristensen, 6C har 
gitt en stor mengde med gaver til barn i 
Russland

Hvorfor Mathilde?
Når du har så mange ting du ikke trenger, 
er det ikke vits å kaste det, når du kan gi 
det til andre.

Hjelp til Russland 29 

6B

6A

6C

6. klasser ved sunde skole
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Eikdøler utenfor leiligheten som har fått navnet EIKEN. Takket være Torsdags-klubben i Eiken 
som gjør ein fantastisk jobb for ” Hjelp til Russland ” er denne leiligheten betalt av middler som 
klubben samler inn med sin årlige basar 

takk til gutteklubben i eiken

Eikdøler besøker 
barnebyen Vårsol

torsdags-klubben	samles	hver	torsdag	på	verkstedet	til	Sigbjørn	og	Erna	Handeland	og	lager	forskjellige	
ting som blir gevinster på basaren.
Bedrifter	i	Eiken	og	omegn	er	veldig	rause	med	å	gi	gevinster.	

at det er stor støtte blant bygdefolket til dette arbeidet viser resultatet fra sist basar i 2012. 
Hele 274.000 til ”Hjelp til Russland ”. 

takk	til	torsdagsklubben	for	arbeidet	som	de	gjør	for	mennesker	som	trenger	hjelp.	
gud velsigne dere alle! 

 tAKK til Alle medARBeideRe 
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Fra basaren 2012

Basar-General Ove Haugland  sammen med Steinar Harila

noen 
av guttene i 

torsdagsklubben	i	full	
sving med å lage ting til 

basaren. mange timer 
blir lagt ned i dette  

arbeidet 
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Hjullasteren i bruk på barneby Vårsol

Vinteren	er	svært	hard	i	dette	området.	De	trenger	
et redskap som kan rydde snøen bort.
Fabrikken	trenger	en	hjullaster	til	å	løfte	moduler,	
materialer	m.m..	Kommunen	har	ingen	redskaper	å	
stille	til	disposisjon.	Denne	hjullasteren	er	svært	
viktig i barnebyen fordi den gir hjelp til nødvendige 

oppgaver og den gir nye muligheter for utvikling.

Tusen takk til Russlandsvenner i Norge som 
har samlet inn penger til hjullasteren og gjort 
denne investeringen mulig.

Takkebrev:
Vi vil takke dere mye for 
den fantastisk hjullasten! 
Vi fikk helt nye muligheter 
til å vedlikeholde territoriet 
for barnebyen, laste opp og 
ut forskjellige slags laster, 
montere	og	bygge.	Dette	
har stor betydning for hele 
barnebyprosjektet og vi vil 
vise vår takknemlighet for 
dette!

Sergei	og	Konstantin

 tAKK til Alle medARBeideRe 



Minneord for 
Margit Fure
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Margit Fure på hjelpesendingstur til Russland juni 2010

Det var i januar 2010. Margit og jeg satt på 
en kafé i Oslo og snakket om dagens store 
begivenhet. På sommeren i 2009 hadde hun 
fått meldingen om at hun hadde blitt tildelt 
Kongens Fortjenstmedalje i sølv. Festen var på 
gamle Ferdaheimen, og ordføreren i Selje var 
Slottes forlengede arm ved over-rekkelsen av 
medaljen. Alle, små og store i familien, hadde 
fylt Ferdaheimen. Nå hadde vi nettopp vært 
på Slottet og takket for medaljen. Margit kom 
til å stå nærmest Kongen. Det ble småprat i 
gruppen, men ut av øyekroken så jeg Margit i 
engasjert samtale med Kong Harald. Det virket 
så naturlig.

Margit ble født på Fure i Selje 6. mai 1925. Det 
betyr at hun kom til verden på den tiden Fure 
sto fram i sin vakreste skrud. I mai brukte 
kusymra å dekke alle bakker. Vi ble så glad i 
den blomsten. Den sto etter skoleveien vår, og 
en liten barnehånd strevde med ikke å miste 
grepet om buketten før den kom i vann i en 
liten kopp uten hank.

Margit var flink på skolen. Som liten tenkte jeg 
at Margit var så glad, så snill og så pen med 
det tykke, lyse håret. Glad var hun også da hun 
kom tilbake fra Ungdomsskolen på Vereide der 
hun fikk utfolde seg både teoretisk og praktisk. 
Tante Marta tenkte nok at kanskje kunne hun 
gi Margit opplæring i hotellfag på Ungdoms-
heimen i Ålesund! Det gjorde hun, og Margit 
betraktet nok også denne tiden som nettopp 
det, en opplæring. Dermed stilte hun sterkt 
da hun søkte jobb ved Norrøna Hotell i Oslo 
der hun arbeidet et år.

Men så skiftet Margits liv retning. De neste to 
årene var hun elev ved Bibelskolen i Bergen, og 
ble etter dette umiddelbart ansatt som predi-
kant, barne- og yngresarbeider i Sunnhordland, 
Hardanger og Voss Indremisjonssamskipnad. 
Her fikk Margit brukt alle sider av seg, både 
i det praktiske og det forkynnende. Sammen 
med Aud Lønning reiste hun i mange år. Men 
hun fikk også brukt sine evner som gründer i 
etableringsarbeid med leirstedet Brandøy som 
sto ferdig i 1966. Margit var en god taler. Fordi 
hun var så praktisk, og fordi hun var kreativ og 

skapende og kunne sin Bibel, nådde hun inn 
til både gamle og unge. Men hun var like god 
til å samtale med folk, og ikke minst til å vise 
omsorg hjemme og ute når livet var vanskelig. 
Den tiden Margit var ansatt, sies å ha vært en 
pionertid som lyser i Samskipnadens historie.

Men så tar Margits liv enda en ny retning. 
Hun ble ansatt som oldfrue og senere som 
hus-økonom på Grand Hotell på Stord i 1971. 
Hun gjorde også her en bemerkelsesverdig god 
jobb. På Grand Hotell sluttet hun ved oppnådd 
aldersgrense. Veien gikk da til Stadlandet der 
hun overtok Ferdaheimen etter tante Marta, 
foretok oppussing, fikk orden på hagen (Margit 
hadde grønne fingre) og drev stedet eksempla-
risk i 14 år. Senere holdt hun ”åpent hus” og 
viste den store gjestfrihet som vi ble oppdradd 
til på Fure. Samtidig ble hun i bygdene i Selje 
brukt som taler og predikant, og hun drev 
søndagsskole som hun hadde gjort både på 
Fure og på Stord. Men Margit fikk også tid til 
reiser, til Nepal, Israel, Patmos, Samos, Tyrkia, 
Roma og Paris. Og i stille stunder fikk hun tid 
til å sy, strikke og brodere. Så kom Russlands- 
hjelpen opp. Hun var ikke så helsemessig sterk 
nå, men foretok flere reiser dit. Etter hvert 
fikk hun et nettverk som både strikket, sydde 
og pakket. Slik fikk hun også satt prosesser i 
gang: Hva kan vi gjøre? Akkurat det vet de nå, 
hennes hjelpere: De vil pakke og få sendt det 
som står igjen av Margits ”Russlands-lager” 
på Stadlandet!

Etter et fall, kom Margit først til Seljetunet og 
så til Nordfjordeid Sykehus, der hun forlot oss 
21.desember 2012. Det gikk så fort, og det var 
et sjokk. Tilbake er et tomrom etter et stort, 
omsorgsfullt menneske. På stua på Fure henger 
et bilde som far bestilte og fikk rammet inn i 
Bergen. Det var deres bryllupsord: ”Og vi så 
hans Herlighet, den herlighet som den enbårne 
Sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.” 
Vi har bare sett en avglans av denne Herlighet, 
mens Margit nå har sett den fullt ut. Vi ønsker 
Guds fred over ditt minne, kjære Margit!

Paula Fure og Svein Westad – for familien.

Margit	Fure	har	vært	med	på	mange	
hjelpesendingsturer til Russland. Vi takker 
for alt hun har bidratt med og lyser fred over 
hennes gode minne.

Vi har fått tilsendt disse minneordene fra Margit Fures familie.
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ny gjenbruksbutikk 
Ny	gjenbruksbutikk	med	inntekt	til	Hjelp	til	Russland	har	åpnet	på	Jæren.	Adresse:	Jærveien	506,	Kleppe
Her er det mulig både å levere og kjøpe fine varer.
De	tar	imot	klær,	sko,	utstyrsvarer	etc.

åpningstider:	Mandag,	tirsdag,	onsdag	og	torsdag	kl.	14	–	19.	De	har	planer	om	å	utvide	åpningstiden.
I tillegg til å drive gjenbruksbutikken pakker de hjelpesendinger som sendes via Estland til Russland.
Takk til alle medarbeidere på Jæren under ledelse av Ingvar skjetne  som har etablert og driver 
	gjenbruksbutikken.	Dette	kan	bety	kjærkomne	inntekter	for	Hjelp	til	Russland.

 tAKK til Alle medARBeideRe 



Godt 

utvalg!
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Deltakere på bibelferie i Israel oktober 2012, besøkte Neve Michael og var tilstede når sjekken 
på 1,5 millioner ble overrakt til Hava

Hvor skal vår hjelp komme fra?
Det er slik ledere på Neve Michael opplever det. «Vi vil ta oss 
av barn som trenger omsorg og kjærlighet, men hvordan skal 
vi klare det? Hvem vil hjelpe oss?»

Gud har ledet oss sammen til dette meningsfylte arbeidet. Til 
Neve Michael, stedet hvor de tar seg av barn som har det aller 
verst i samfunnet. Vi fikk gi de pengene vi lovte til byggepro-
sjektet, 1,5 mill. kroner.

Nå har vi lovet å være deres faste partner for driften av stedet. 
Se hva Hava, en av lederne skriver om deres situasjon og behov 
i egen artikkel.

Vi ønsker at de som satser og driver Neve Michael skal kjenne 
at de har noen trygge og stabile venner i Norge som vil hjelpe 
med driften og det som måtte bli av behov i fremtiden.

På Neve Michael er det godt å komme inn. Vi opplever varme 
og trygt fellesskap som fyller oss med takk.

I uke 20 får vi besøk av Hava, en av lederne på Neve Michael. 
Følg med i kunngjøring lokalt, slik at du/dere kan hilse på henne 
og høre henne fortelle fra Neve Michael i Israel.

Byggearbeidet går for fullt. Vi ser frem til at flere barn kan få 
flytte inn.

Dersom noen kjenner på at dette er et kall for deg og vil støtte 
dette, blir du en del av bønnesvaret fra Gud til Neve Michael!

« En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: 
Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, 
himmelens og jordens skaper.» Sal 121:1f

Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt 
dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde 
dere mot meg. Matt 25:40

Neve Michael trenger vår støtte og hjelp. Dette vil vi sammen 
gi de.

«Neve Michael» kontonr. 3000.20.47817

I takknemlighet

Steinar

 isRAel 
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Barn som bor på Neve Michael

Underholdning med noen av barna

God mat til alle
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Kjersti Storhaug leser diktet som 
hun skrev på bibelferie i Israel 
oktober 2012

Kjersti møtte igjen jenta, som hun møtte første 
gang i 2011. Bildet av de to ble brukt på ”Israels-
borsjyren”. Her får jenta et eksemplar av bladet.

Hava og Kjersti

Margrethe og Kjersti sammen med et av barna på 
Neve Michael

lille, vakre israel
*Israel er ett så hellig, lite vakkert land.
Det var i dette land Gud valgte ut sine menn,
Noen til og med gående på vann.

*Fanget mellom krig og blod, mellom hellig tro.

*Israel trenger hjelpen vi alle må gi. Vi må ikke
Sitte stille og bare la løgner fra media gli oss forbi

*Vi må vise hva vi tror på, og hva bibelen sier
Er sant. Vi har funnet hva andre mangler:
I bibelen vi kunnskapen fant

*Israel er landet hvor troen vår ble til. Gud ønsker
Å vise oss den rette vei, for gjennom hans ord
går vi oss ikke vill.

*Israel trenger ikke løgnen som spres som ild i
Gress. Israel trenger ikke bomber og droner
Som skaper voldsomt stress.

*Israel trenger trøsten, og vår jobb er å gi.
Vi skal trøste Israels folk til denne tid er forbi.
Vi skal vise at de er elsket og støtte med alt vi kan.
Gi av vår overflod, alle kvinner, alle menn.

*Og om vi plutselig mister fotfeste og faller så lange vi er
Skal vi huske på at når det kun var ett forspor i sanden,
Var fordi da var Gud der.

*Han bar deg da alt ble tyngst, fra aller gamleste gamle
Til aller aller yngst.
Natanya oktober 2012.

Kjersti Storhaug

 isRAel 
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Arbeider på Neve Michael sammen med Aud Vabø
Aud Vabø

På Bibelferie i Israel 9.-19. okt. 2012 budde 
me i Netanya. Då var ikkje vegen lang til 
barnebyen Neve Michael. Eg vart mektig 
imponert over kva som går an å få til når 
drivkrafta er den rette.

Den Nasjonale Religiøse kvinneorganisa-
sjonen vart grunnlagt i 1935. Kjærleiken 
til Gud og Israel var drivkrafta. Dei gjev 
hjelp på ei rekkje områder, som utdan-
ning, kultur, familie m.m. Då staten Israel 
vart etablert 15 Mai i 1948, vart det den 
store innvandringa som stod i fokus. Det 
vart behov for hjelp til å takla store kri-
ser. Behovet var stor hjå kvinner og born 
som trong omsorg og utdanning. Særleg 
dei som kom frå dei arabiske landa. Ut 
frå denne organisasjonen er barnebyen 
Neve Michael etablert. Der tar dei imot 
dei mest skadde og forkomne, misbrukte 
og psykisk skadde. Sistnemde gruppe er 
i eit hus for seg sjølv.

Me var ei gruppe på vel 70 deltakarar som 
vart teken varmt imot av leiaren Hava. 
Ho fekk overrekt ein sjekk på ein og ein 
halv million norske kr. som vart samla 

inn i rekordfart i Norge ved ”Hjelp til 
Russland” stiftelsen, Steinar Harila og 
styret.

Så var det barna som opptredde for oss 
med dans – sang og mykje glede.

Dei ville gje oss noko tilbake- så dei gav 
oss kvar sin caps og eit nett med logoen 
deira på. Me hadde gåver og snop med til 
dei. Det vart lagt i ein s t o r haug framme 
på podiet etter ynskje frå Hava. Me syn-
tes det var fint, og det vart ei rettferdig 
fordeling etterpå.

Dei greidde å plassera oss og barna i same 
spisesal til lunch. Under måltidet var 
der ein gut som vart så inspirert at han 
spurde Hava om han kunne få syngja for 
oss. Han kom frå Etiopia. Guten var 11år 
og hadde berre vore der i tre veker. Veldig 
vakkert- med afrikask rytme. Etterpå 
fekk me vita at han song Salme 121.

Me fekk omvisning og såg romma til 
barna. Me var skulestova og stor hage 
med leikeapparat. Det var reint og 

velstelt over alt og vakkert dekorert med 
mosaikkflisar og malte trappeoppgangar 
dekorert med ulike fiskesortar.

Ein del var under restaurering . Dei hadde 
bruk for å utviding. No var der over 300 
barn, men Hava og ledelsen ville gjerne 
tatt i mot fleire som hadde store behov 
for hjelp. Så dei håpte på hjelp vidare.

Dramatikk vart det og medan me var der. 
Ein mann som nett var kome ut frå fengs-
let hadde greid å snika seg inn ilag med 
gruppa vår. Der kidnappa han sonen sin. 
Politiet vart varsla og

ettersøking sett i gang. Guten var fram-
leis ikkje komen tilbake når me reiste 
heim.

Når eg har sett kva eit slikt prosjekt kan 
føra til, og den hjelpa dei gjev til så mange, 
kjenner eg på ei stor glede over å ha fått 
vore her, og må berre seia: Takk min store 
Gud. 
Aud Vabø
Gutten har komme til rette nå.

Barnebyen 
Neve Michael En sterk opplevelse når gutten fra Etiopia 

synger Salme 121
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Deltakere på bibelferie i Israel oktober 2012 fikk se arbeidet som pågår

 isRAel 



Arbeid 

pågår
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 Status oktober 2012 



Kjære fantastiske venner,

Neve Michael er et hjem for barn i risiko. De 280 gutter og jenter som er med oss   kan ikke bo hjemme og bør ikke bo 
hjemme fordi det er for farlig. De lider av omsorgssvikt, fysisk mishandling, seksuelle overgrep, foreldre som bruker 
narkotika, foreldre som er i fengsel for forferdelige forbrytelser. Med din hjelp, takk Gud, er vi renoveringen og reha-
bilitering en svært gammel bygning, slik at vi kan ta i ytterligere 36 barn. Vi blir kontaktet hele tiden å ta inn flere 
gutter og jenter. Israel trenger oss. Husk at barn som kommer til Neve Michael kan bo hos oss i mange år. Det er den 
eneste virkelige hjem som de har. Vi er en non profit barnas hjem og vi stole på Ministry of Welfare for støtte. Men de 
er bare i stand til å gi oss 75% av driftskostnadene. Og når vi trenger å gjøre om en sovesal, gir velferd departementet 
oss ingenting mot renovering.

Bygningen som du hjelper oss med vil være klar i løpet av sommeren, slik at vi kan begynne å ta i mot flere barn. Dere 
gir lykke og glede til så mange. Det er en utfordring bare å kle og mate barna som kommer vår vei. Vi får bare 12 dollar 
i måneden per barn for klær og sengetøy . Jeg snakket med Daniel, som er ansvarlig for kjøkkenet, og han fortalte meg 
at han bruker to millioner shekel i året bare på matvarer.

Vi er stolte av at vi er den eneste barnehjemmet i hele Israel som har så mange nødvendige tjenester for barn i RISK. Vi 
har kandidater som var på Neve Michael for nesten 70 år siden, og de forteller oss at de ikke hadde lyktes i å bli gode 
borgere av Israel uten Neve Michael. 

De har det godt i dag på grunn av Neve Michael og på grunn av de endeløse mengder av kjærlighet og omsorg som de 
har mottatt fra personalet. 

Dere er våre partnere. Vi kunne aldri gjort dette uten dere. God Bless You!
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”Hjelp til Russland ” 
gratulerer Olene Aarsland 

og Eivind Ydstebø med 
bryllupet.

Vil du støtte arbeidet Hjelp til Russland har blant Jødene i Vyborg kan du benytte
exoduskonto: 3080.32.71506

Sømslia 31, 4637 Kr. sand

Hjelp til Russland sitt hovedlageret er i Kristiansand. 
adressen er l skibåsen 32, sørlandsparken. Lageret er åpent for 
	mottak	av	varer	torsdager	kl.	19	–	21.

Det	er	mange	som	gjør	en	stor	dugnadsinnsats	med	klargjøring	av	
 varer og pakking av trailere. Hjertelig takk til dere alle!

Basarer
Moisund bedehus 
5.april	kl	18.00
steinar Harila deltar
Fine	gevinster.	Kaffe	og		kaker.

Eiken Bedehus 
27.	april	kl	19.00
steinar Harila taler
sang av nina Iren O Eikeland  
m/fleire.
matservering
trekning	på	lotteriet
Flotte	gevinster

Nærbø Bedehus
fredag	19.	april	kl.	19
andakt ved steinar Harila sang av 
Flekkerøy	sangkamerater.
møte uke med steinar Harila tirsdag 
16.april	til	søndag	21.april

Finsland Bedehus
fredag	26	april	kl	19.	Andakt	ved	 
Jan austad. sang av minisingers.

Hagebasar hos K. Hegland 
til inntekt for Hjelp til Russland på 
Røyknes i Vennesla
13. juni kl 17. steinar Harila taler.

alle velkommen

Når kvalitet og pris er viktig!

Våre hytter og hus tilpasses 
og leveres etter deres ønske

www.eikenhyt ter.no - Tlf 38 34 96 50

Byggesett i precut eller ferdig monterte veggseksjoner

Ferdig utført snekkerarbeid 

Prosjekterte hytter klar for byggestart

 KUnngjøRingeR og AnnonseR 

Hava	fra	Neve	Michael	kommer	til	Norge	i	uke	20.	Hun	vil	delta	på	møter	
sammen med steinar Harila og hun vil informere om arbeidet på neve 
Michael.	17.	mai	deltar	hun	på	Frikstad	Bedehus	i	Randesund.	Følg	med	i	
annonseringen

Bibelferie	i	Bibelens	land	18.	September	til	28.	September
Kontakt	Sabra	Fokus	for	nærmere	informasjon

Hjelpesendingsturer:

•	 31.	mai	-10.	juni

•	 15.-24.	november
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Hjelpesendingstur november 2012

Glem ikke å gjøre godt og dele med andre.
For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16

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

Returadresse:
Hanne Risvold
fjellveien 2
4400 flekkefjord


