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Leder

Neste år er det 20 år siden stiftelsen Hjelp til Russland ble etablert. 
Jeg tok et initiativ som ble gjort ut fra for meg, et kjempestort nød-
rop fra mennesker og spesielt små barn i krise. Et Barnesykehus 
som fungerte som hjem og skole var i en veldig dårlig forfatning. 
En dag vi var der med en gruppe fra Norge, sa overlegen til meg. 
Dersom ingen hjelper oss før vinteren kommer vil dette stedet bli 
lagt ned. Ingen barn kan bo her lenger. Med tårer på kinn og store 
øyne ser hun på meg og sier noe jeg aldri senere har glemt. Om 
vi ikke får hjelp nå så lurer jeg på om skogen er det eneste alter-
nativet for de barna som ikke har noen steder å flytte. Der var da 
ca. 120 små barn som bodde der.  Da ble mitt hjerte fylt med en 
skrikende nød. Dette må vi gjøre noe med. 

Etter at vi var kommet hjem reiste jeg tilbake. Jeg fikk en avtale 
med en entreprenør som kom med en pris på hva det ville koste 
med renovering av hele bygget. Det ville komme på ca. 6 millioner 
kroner. Jeg var der alene og vi hadde ikke noen stiftelse da. Jeg 
skrev under på kontrakten med entreprenøren. Der var en bety-
delig gruppe samlet på et rom hvor vi drøftet saken. Jeg sa at jeg 
skriver under, men jeg har ikke penger. De så på meg og lurte på 
om jeg drev med noe tull. Nei, sa jeg, dette er alvorlig og dette skal 
vi klare. Så begynte de å utfordre meg. Hvor skal du få pengene 
fra? Jeg kjenner en som har pengene, sier jeg. De sier da: Du kjen-
ner noen som er rike? Ja, det gjør jeg, jeg kjenner en som er rik og 
har pengene. Samtalen går og de spør meg om det gikk an for flere 
å bli kjent med denne rike personen som er så gavmild. Ja, det går 
veldig bra. Han vil bli glad for å bli kjent med dere alle. De ville da 
vite hvem det var. Da sier jeg: Det er min Gud. Da sier direktøren 
omtrent slik mens tårene renner på kinn: Jeg kjenner ikke denne 
guden deres, jeg er en gudløs mann. Men han må være en god 
Gud. Når alle andre forlater oss så kommer denne guden deres og 
vil hjelpe. Jeg sier da: Du har helt rett. Han er en god Gud. Kan du 
takke han fra oss? spør han. Det kan jeg. Kan jeg få takke han nå, 
mens vi sitter her? Ja, det er greit. Da ble jeg ledet av Gud og fikk 
lov av de som var der å gå rundt og be for de alle, legge hendene 
mine på hodene deres mens jeg ba. Jeg opplevde at der skjedde et 
Guds mirakel der og da. Jeg kjente det som om taket ble fjernet 
over oss og hele himmelens fylde fylte hele rommet.  Jeg sa at jeg 
tar ansvaret på Guds vegne for at stedet blir renovert fullstendig. 

Jeg kom hjem fra Russland og fortalte min kjære kone Alfhild hva 
jeg har gjort. Tatt på meg ansvaret for ca. 6 millioner kroner. De 
første pengene måtte overføres ganske snart. Vi gikk til Spareban-
ken Pluss og lånte et større beløp. Det var det første beløpet som 
måtte sendes omgående. Jeg fortalte dette til flere. Da kom der inn 
penger på ulikt vis og i ulik størrelse. Alle pengene vi måtte ha 
kom i rett tid. Der bor barna også i dag. 

Dette er en kortversjon av en sak som førte til at stiftelsen ble 
opprettet. Vi måtte ta imot mye penger og ville ha det i ordnede 
former. Mere om dette ved en senere anledning. Vi kan vel si at vi 
har spasert ut på «sjøen» uten redningsvest eller «redningsbåt». Vi 
hadde bare Guds løfter og holde oss til. De har holdt og de bærer.

Når jeg ser tilbake, har jeg et stort behov for å takke dere alle for 
forbønn og støtte i form av penger, klær og andre ting.
Dere som mottar dette bladet; ikke tenk på at du må gi penger for 
å ta imot dette. Vi takker selvsagt alle som gir, vi ønsker å fortelle 
om arbeidet, slik at det skaper mange forbedere for alt vi holder på 
med i Russland, Israel, Estland og Norge. Mitt hjerte er fylt med 
takk for at også jeg kan få være en tjener for Jesus og mine med-
mennesker. Kan vi også kanalisere din hjelp, er dette stort!

I dag har jeg lyst å sende takken til Jesus, styret i Stiftelsen som er 
en Guds gave, alle dere som støtter arbeidet i bønn og offer, våre 
medarbeidere i Russland, Israel og Estland. Gud har ledet oss inn 
i nye store og mektige oppgaver. Kan vi gå videre sammen er det 
fantastisk!

«Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans helli-
ge navn!  Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!  
Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdom-
mer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med mis-
kunnhet og barmhjertighet. 5 Han som metter din sjel med det som 
godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen». Sal 103:1-5

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

Stor
takknemlighet
Kjære gode venner! Steinar Harila, 

leder for stiftelsen
HJELP til Russland
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VÅRSOL Farm

Noen er friske og fulle av styrke, andre 
har ikke mulighet til å bevege seg selv-
stendig. Men Herren gir mulighet til alle. 
For noen er der mulighet til å ofre og 
hjelpe de fattige; tjene de svake. For andre 
er det mulighet til å ta imot denne hjel-
pen og takke Skaperen. Gud elsker alle og 
tar vare på alle. «For Han lar sin sol gå 
opp over onde og gode og lar det regne 
over dem som gjør rett og dem som gjør 
urett.» Matt. 5:45. 

Men det finnes mennesker som Gud 
har en spesiell omsorg for. Det er enker 
og foreldreløse. «Farløses far og enkers 
forsvarer er Gud i sin hellige bolig.» Sal. 
68:6. 

Herren lover å støtte dem i de vanske-
ligste øyeblikkene når det ser ut til at in-
gen kan hjelpe. «Bare forlat dine farløse 
barn, Jeg skal holde dem i live, og dine 
enker kan stole på Meg.» Jer. 49:11. Her-
ren ønsker å gi muligheter til alle sine 
barn. Men for dem som har mistet forel-
dreomsorg og hjelp og leter etter sin egen 
vei i livet, ønsker Han det spesielt. Han 
gir oss mulighet til å tjene disse barna 
og å være Guds hender  på denne jorden 
for å vise Herrens kjærlighet. Gud gir oss 
muligheten til å gi Ham en gjeld. «Den 
som hjelper en stakkar, låner til Herren, 
og Herren gir ham igjen for Hans velgjer-
ning.» Ordsp. 19:17. 

I vårt prosjekt ønsker vi å gi mulighet til 
barn fra barnehjem, til de som forlater 
statsinstitusjonen og begynner sitt eget 
liv. Denne muligheten består i å motta 

arbeidserfaring, høy utdanning og teo-
logisk kunnskap for å bruke det videre i 
livet.

I dag er situasjonen med barn fra barne-
hjem i Russland slik: ca 40% faller i kri-
minalitet, 40% er avhengige av alkohol 
og narkotika, 10% tar selvmord fordi de 
ikke kunne motstå vanskeligheter. Og 
bare 10% lykkes med å ordne sine liv. Når 
du møter disse barna, skjønner du at det 
ikke bare er skummel statistikk, men det 
er konkrete situasjoner og levende sjeler 
som trenger vår hjelp; hjelp fra dem som 
representerer Guds rike på denne jorden. 
Og dette er muligheten som Gud gir oss 
- muligheten til å forandre denne forfer-
delig statistikken. 

Vi deler hele prosessen i prosjektet vårt 
i tre faser. Tre nivåer av muligheter som 
vi tilbyr: 1. Forberedelsesfasen. 2.  Utdan-
ningsprosessen 3. Støtte etter opplæring.

FØRSTE FASE 
Som legene sier - den beste behand-
lingen er forebygging. På gresk betyr 
«πρόφύλακτικός» «beskyttelse» «sikker-
het» - dette er foreløpige tiltak for å hin-
dre noe. I denne etappen gir vi mulighet 
til å ikke gå bort i retning av kriminalitet 
og avhengighet av rus, men å bli kjent 
med Guds kjærlighet; med mulighet til 
å komme til Kristus og gi sitt liv til Gud 
og Kirken. Vi gir også informasjon om 
mulighet til å studere på vårt Institutt, på 
en Bibelsk landbruksskole, og vi snakker 
også om   mulighet til å kontakte oss på 
et spesielt omsorgssenter, «Annas Hus», 

som vi organiserer i sentrum av St. Pe-
tersburg i krise tilfelle. 

Denne første fasen inkluderer å betje-
ne barna på barnehjem, gjennomføre 
opplæring og leirer på Vårsol og Teolo-
gisk Institutt av Ingrids Kirke. Vi besø-
ker også barnehjem og internat-skoler i 
Leningradskaja fylke og St. Petersburg, 
møter direktørene og forteller dem om 
våre programmer, tilbyr felles samarbeid 
med barna. Alt dette vil gi  oss mulighet 
til å gi informasjon om (og dermed mu-
ligheten til å delta i) vårt prosjekt. Men 
det viktigste i denne etappen er at vi skal 
bygge et tillitsfullt forhold og god kontakt 
med barna. Og derfor mot slutten av bar-
nehjemsopphold, når de skal forlate bar-
nehjemmet, vil de allerede seriøst kunne 
vurdere muligheten for å studere under 
vårt program.

ANDRE FASE 
Når tiden i barnehjemmet går mot slut-
ten, inviterer vi barna til å komme og stu-
dere hos oss. 

Opplærings prosessen omfatter tre og et 
halvt års studie på tre hovedområder: 
1. Administrasjon og landbruk
2. Kristen pedagogikk  
3. Sosialarbeid

Vi tilbyr studenter som har forlatt barne-
hjem å studere teologi, landbruks arbeid, 
pedagogikk og administrasjonsarbeid. Vi 
kombinerer teori og praktisk arbeid på 
Farmen og i Kirkens sosiale institusjo-
ner. Opplærings prosessen er basert på 

Takk til Gud!
Guds fred, kjære brødre og søstre!

Mulighet. Vi er alle her på jorden veldig 
forskjellige. Noen er rike, andre er fattige, 
noen har gode hus og mange venner, mens 

andre ikke har noe sted å bo. 
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VÅRSOL Farm

prinsippet om fordypning, når studenter 
bor ei uke på Teologisk Institutt og ei uke 
på Vårsol og har ei uke med teori og ei 
uke med praktisk trening. For praksis i 
landbruksarbeid er det bygget en gård 
(Vårsol Farm) med alt nødvendig utstyr 
og bygninger: traktor, fjærfehus, drivhus 
og andre ting for å drive landbruk. På 
slutten av studiene skriver studentene en 
eksamensoppgave og mottar en diplom. 
Under opplæringen vil vi så frø av tro på 
Herren Jesus Kristus i studentenes hjer-
ter, gi dem riktig retning i livet, gi dem 
erfaring i selvstendig arbeid og lære dem 
å ta riktige valg. Alt dette er de mulighe-
ter som Herren gir oss, og vi vil bringe de 
videre til dem som Han elsker.

TREDJE FASE 
På slutten av studiet ønsker vi ikke å la 
våre studenter å gå videre alene. Men vi 
vil på forhånd søke en plass for dem hvor 
de kan reise og arbeide, og bruke den 

kunnskap og erfaring de har fått. Vi gir 
muligheter. Først og fremst tilbyr vi å rei-
se til et av Ingrids Kirkens sogn. Det fin-
nes cirka 100 sogn i hele Russland. I hvert 
sogn er det en unik situasjon, og det er 
det viktig å vite og ta hensyn til. Kirkens 
bidrag er nødvendig her. Etter forespørsel 
fra lokale prester kan vi tilby dem hjelp 
fra våre unge spesialister til å fullføre 
landbruksprosjekter (spesielt inne i lan-
det), til barne- og ungdomsarbeid, også 
sosialtjenester; arbeid med gamle, invali-
de og rusmisbrukere. Det er den ideelle 
varianten. I dette tilfelle skal studentene 
fortsette i kirkens samfunn og fortsette å 
leve et åndelig liv. Men hvis ikke det skjer, 
og studentene ikke får lyst å arbeide i kir-
ken, skal vi finne muligheter til å fullføre 
forskjellige separate landbruks- og sosia-
le prosjekter gjennom forskjellige sosiale 
programmer og statstilskudd (grands). 
Etter at våre studenter er ferdige med 
studiet og vil forsette å bo i St.Petersburg 

og Leningradskaja fylke, får de mulighet 
til å komme til Kirken eller til omsorgs-
senteret vårt «Annas Hus» og få hjelp, 
råd og støtte i krisesituasjoner. Denne 
muligheten kan de bruke i løpet av hele 
sitt liv. Og det er også en kjempeviktig del 
av vårt prosjekt å hjelpe et menneske i en 
vanskelig situasjon. 

Alle er vi forskjellige. Men Herren sier 
til oss: «Sannelig, Jeg sier dere: Det dere 
gjorde mot en av disse mine minste brø-
dre, gjorde dere mot Meg.» Matt. 25:40. 
Og i dag gir Herren oss mulighet å hjelpe 
dem som Han selv vil gi «liv og overflod»!
Kjære brødre og søstre! Vi ber om for-
bønn! 

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BESØK. 
MÅ HERREN VELSIGNE DERE!  

Med kjærlighet i Jesus Kristus,
Igor Pavlov og prest Ivan Laptev

Ivan presenterer dystre tall.  
654 000 foreldreløse barn i Russland.

Av barna som kommer ut fra barnehjem
er det bare 10 % som får et normalt liv.
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Det skal nå bygges et drivhus på Vårsol Farm 
Dette er viktig både i forbindelse med landbruksutdanning og matproduksjon.

Møte på flyplassen i Helsingfors for utvikling av gården. 
Diskusjon om drivhuset og fjærfehuset .   

Her var det skog før, nå ryddet og klart for dyrking.

Vanndam som sikkerhet for brann graves her. Fjærfehuset ses i bakgrunnen. Fjærfehuset er ferdig.

Illustrasjon av drivhus som nå bygges Konstantin og kona Irina.  Her er det gjort klart for kyllinger.



  HJELP til Russland  7

VÅRSOL Farm

DETTE SKREV STEINAR PÅ FB DEN 
16.JANUAR 
«Kjære dere! I arbeidet vårt i Russland har 
mange spurt oss om hva som skjer med 
barna som nå bor på institusjoner når de 
skal ut derfra. Det har vært meget utfor-
drende og få dette spørsmålet. Vet ikke 
sikkert og kan hende er det best å ikke vite 
alt heller. 

De barn som ikke har noen som støtter de 
økonomisk har små sjanser til et menings-
fylt liv. Heldigvis er der barn som klarer 
seg, men for mange er det meget vanskelig. 
De blir ofte å finne i negative statistikker. 
Som en gutt sa det på noe de kaller for et 
barnefengsel i Russland: Nå er jeg snart 
ferdig sonet og skal skrives ut av fengselet. 
Så spurte vi hva skal du da gjøre? Jeg må 
gjøre noe galt så de henter meg inn igjen. 
Jeg har ingen plass å være eller å gå.

I forbindelse med Barnebyen «Vårsol» har 
vi kjøpt en eiendom for matproduksjon. 
Der skal vi nå starte et «Bibel- og Land-
bruksakademi». Dette skal bli et tilbud til 
de barn som må ut av institusjonene. Her 
kan de få utdanning og bruke sine evner og 
ressurser. Vi er så takknemlige til Gud for 
hvordan Han legger dette til rette.

Gud har valgt ut en mann til å lede det-
te prosjektet. Ivan Laptev var til årsskifte 
rektor på Bibelinstituttet til Den Luther-
ske Kirke i Russland, der de utdanner alle 
prestene og kirkelige arbeidere til hele 
Russland.

Fra 2019 er han nå i full stilling for å drive 
fram og lede dette akademiet på «Vårsol». 
Han brenner for saken og ser en stor fram-
tid her. Han har nå kontakt med 46 bar-
neinstitusjoner som skal rekruttere barn til 
dette tilbudet.

Nå kan dere som ønsker det komme og 
høre han og møte han i Norge.

Han skal være hos oss fra 20.-25.januar. I 
denne perioden vil Ivan, ungdomsarbeider 
Igor Pavlov og jeg ha møter hvor vi vil pre-
sentere dette tilbudet og opplegget, noen 

av oss ser på dette som et Guds mirakel. Du 
er hjertelig velkommen til møtene!»

Ivan, Igor og tolken Svetlana besøkte 
sammen med Steinar følgende steder den 
uka de var i Norge: Frikstad bedehus, Fro-
land menighetssenter, Metodistkirken i 
Flekkefjord, Konsmo bedehus og Eiken 
bedehus. I tillegg KVS Lyngdal.  De deltok 

også på styremøte i stiftelsen hvor videre 
fremdrift ble diskutert.

På de ulike stedene fortalte Ivan og Igor 
om situasjonen i Russland for de mange 
foreldreløse barna.  Videre ble planene for 
å hjelpe disse barna presentert på en god 
og informativ måte.  Det er iflg. statistik-
ken 654 000 foreldreløse barn i Russland.  

Besøk fra Russland

Ivan, Steinar og Igor. FOTO: TOR-BJØRN NORDGAARD

Styremøte hjemme hos Alfhild og Steinar.
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De fleste er adoptert inn i familier, mens 
ca. 100 000 er barnehjemsbarn.  Når barna 
kommer ut av barnehjemmene viser sta-
tistikken at 40% blir kriminelle, 40% blir 
rusmisbrukere, 10% tar sitt eget liv og bare 
10% får et normalt liv.  

Det er disse barna som nå skal bli gitt et 
utdanningstilbud på Vårsol Farm.  Igor, 
som er ungdomsarbeider i Den Lutherske 
Kirke, skal sammen med Ivan jobbe med å 
rekruttere barn fra forskjellige barnehjem i 
St. Petersburg-regionen. 

HVORDAN SKAL VI HJELPE BARNA? 
DETTE PRESENTERTE DE SLIK:
• Vi vil hjelpe dem til å forberede seg til et 

normalt samfunnsliv
• Vi vil gi dem mulighet til å få gode 

sosiale forbindelser
• Vi vil gi dem erfaring i kommunikasjon 

og selvstendig arbeid
• Vi vil gi dem mulighet til å få høy 

utdanning
• Vi vil gi dem støtte fra Kirken og 

programmene våre.

Ivan og Igor trenger vår forbønn.  De tren-
ger mye kjærlighet, visdom og innsikt.  

Vi tror at Gud har funnet to gode personer 
til dette arbeidet.  

Rydding av søppel. Dette er et omsorgssenter i St. Petersburg hvor barn som er flyttet ut fra barnehjem og folk som bor på gata kan få 
omsorg, mat og støtte.

Bodde tidligere på 
Barnehjem, har nå 
flyttet ut.

8  HJELP til Russland
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Barnebyen VÅRSOL

Aktiviteter på Vårsol

Her koser 
barna seg.

Familiefest 
– Nyttår.

Søndagsskole for barn på 
lørdager med koordinator for 
barne- og ungdomsarbeid 
Valeria og bibeltimer for voks-
ne med Dmitry på søndager.

I sportsaktivitetene med Dmitry 
lærer gutta å gå på ski, spille 
fotball og tennis, konkurrere med 
hverandre, og ikke glemme å 
hjelpe sine kamerater.
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Barnebyen VÅRSOL

Kjære våre brødre og 
søstre i Kristus. Jeg heter 
Anna Sviridova og jeg bor 
på ”Vårsol”. Familien er 
flyktninger fra Ukraina. 

I 2014 flyktet  jeg og mannen min med to 
barn til Russland fra krigen (min mann 
var alvorlig skadet og var reddet fra dø-
den på en underlig måte). I Russland fikk 
vi to barn til. Vi hadde ikke bolig, ikke 
midler til å leve av.  

Så fikk vi en plass å bo på ”Vårsol” hos 
Mirja.  I oktober 2018 var jeg i Israel, 
etter på i desember ble jeg konfirmert. 
Takk til dere for at dere ville hjelpe slike 
mennesker som meg og gi familien vår 
en sjanse til et velstående liv. Må Gud 
passe godt på dere.

Hilsen til bladet fra Vårsol

Anna Sviridova besto prøven og ble 
konfirmert i desember 2018. Her sammen 
med familien og Dmitry.



Barnebyen VÅRSOL

4.-7. januar: 
Idrettsleir i Karate
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Kristus kom inn i denne verden med 
frelse og det evige livs lys for alle men-
nesker uavhengig av deres stilling. Hans 
kjærlighet er ubegrenset og dedikert 
blant annet til de som vi mennesker ofte 
ikke legger merke til og tar hensyn til; de 
mest forsvarsløse: funksjonshemmede, 

gamle mennesker og barn. Det er disse 
menneskene som har blitt støttet av Stif-
telsen ”Hjelp til Russland” i mer enn 20 
år. 

Ved hjelp av dere, deres arbeide og deres 
tjeneste kan disse menneskene ikke bare 

høre om Guds kjærlighet og barmhjer-
tighet, men også føle dette i  sine liv.

Ønsker dere Guds velsignelse og styrke. 
Må den velsignede tjenesten i Guds navn 
føre til Hans rikes herlighet og folkets 
gavn! Hjertelig takk for mangesidig sam-

Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Kjære Steinar og kjære norske 
brødre og søstre i Jesus Kristus!

På vegne av Det evangeliske-lutherske sogn 
i byen Vyborg vil jeg gjerne gratulere dere 

igjen med Jul og nytt 2019 år! 
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Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

arbeid og støtte til sognet vårt i løpet av 
2018!

Først og fremst vil jeg takke for støtten 
dere har gitt i barne- og ungdomsar-
beidet i vår menighet. På vegne av ung-
domsgruppen i vårt sogn vil jeg takke 
dere for turen til Israel.

Ved hjelp fra dere fikk ungdommene 
våre muligheten til å oppleve og se på 
de steder som den Hellige skrift snakker 
om. Det var virkelig åndelig oppvåkning 
for dem,  etter turen ville de fortelle til 

sine klassekamerater og venner om hva 
de hadde sett og hørt under denne turen. 
En tur til Israel hjalp våre barn til å bli 
ekte vitner om Kristus. Vi uttrykker vår 
takknemlighet for den store åndelige og 
materielle støtte til vår sogn.

Jeg har sagt mange ganger at deres støtte 
er relevant og viktig for livet og arbeidet i 
vår menighet hver eneste gang.

Vi håper at vårt samarbeid vil fortsette 
dette året også, slik at Herren kan bringe 
nye medlemmer inn i sin kristne familie 

og at Guds ubetingede og ubegrensede 
kjærlighet kan røre enda flere mennes-
ker. Herren ønsker at alle mennesker vil 
vende seg til Ham og bli Hans barn. Og 
det er nettopp det som vi gjør i vår tje-
neste for Gud og Kristi menighet.

Jeg ønsker alle dere, kjære brødre og 
søstre, familiene deres og venner rikelig 
Guds velsignelse i deres tjeneste og liv!

Mvh.
Pastor i Det evangeliske - lutherske sogn i 
byen Vyborg, Dorodny Vladimir



Takkebrev fra Nytt Liv Senteret

Kjære Steinar! Kjære brødre og søstre i Stiftelsen Hjelp til Russland!

Kjære brødre og søstre i Stiftelsen Hjelp til Russland!

Takk for deres deltakelse i Guds arbeid, for kullet som varmer 
opp våre hjem på kalde vinterdager, for hjelp med å redde hvert 
menneske som nå bor på Nytt Liv senteret. Dere hjelper oss å 
stole på at Guds kjærlighet aldri svikter!

Dere gir det mest verdifulle, gir håp for fremtiden ....
Må Gud velsigne dere!

Med respekt og hilsen, Sergei Matevosjan og alle fra Nytt Liv senteret

Vi takker dere veldig mye av hele vårt hjerte! Dere 
gjør et uvurderlig arbeid og gir så mye hjelp til oss. 
Dere hjelper oss å redde mennesker fra avhengighet 
av narkotika og alkoholisme. Vi er veldig glade å ha 
slike venner som dere! 

Må Herren velsigne dere, deres familier, deres hjem og 
må Gud fylle alle deres behov. Dere er i våre bønner.
 
Med stor takknemlighet, respekt og kjærlighet, alle fra 
«Nytt Liv senteret» 
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Omsorgssenteret i Taitzy

Et møte med 
veteranene 
i Taitzy-
administrasjonen 
ble holdt på 
omsorgssenteret.

Byens barn deltar på 
omsorgssenteret med konserter 
og gaver laget av egne hender.
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Brev fra Dikoni

Disse seks månedene har vært veldig rike 
for oss og våre barn. Og i dette korte brev 
vil vi gjerne fortelle dere om denne tiden. 
Og vi er veldig glade for at vi har mulig-
het til å hjelpe barn med hjelp fra dere.

Så snart vår årlige leir var slutt, deltok vi i 
en annen leir. Leir for barn med spesielle 
behov. Til denne leiren reiser bare våre 
eldre barn, ikke for å slappe av, men for 
å hjelpe funksjonshemmede barn. For 
barn som sitter i rullestol, er dette en stor 
støtte og pust av luft. Og vi er veldig glade 
for at i barnas hjerter er det mange gode 
ønsker og vilje til å hjelpe. 

Leiren har vart i to uker. I løpet av den-
ne tiden har våre barn hjulpet med å lage 
håndverk, oppfunnet forskjellige spill 
og aktiviteter og ikke minst organisert 

bading i innsjøen for alle.  De holdt de 
funksjonshemmede barna i armene sine 
når de var i vannet.

I august startet vi den tradisjonelle kam-
panjen “Hjelp barn til å forberede seg til 
skolen”. I år fikk enda flere forespørsler 
om hjelp fra fattige familier enn tidlige-
re. Men Gud er god og ser menneskers 
behov. Vi klarte å samle nødvendige ting 
(skolesaker og klær) til 30 barn som bor 
hos oss på «Dikony» (ryggsekker, notat-
bøker, penner, uniform) og vi har også 
hjulpet 25 store familier som er registrert 
hos oss.  Totalt fikk 80 glade barn hjelpen. 
Hvert år er dette en svært viktig oppgave 
for oss - å samle alt som trengs på skolen. 
Hvert år prøver vi å gi våre barn alt det 
nødvendige til skolen. Takker Gud for 
at vi klarer det.  Og i september begyn-

te barna våre et nytt skoleår. Vi ønsker 
å gjøre dere oppmerksomme på at vi i 
prinsippet sender barna våre til vanlige 
skoler slik at sosialiseringen foregår så 
lett som mulig. 

Men i tillegg til skolen i september or-
ganiserte våre eldre barn en danseklubb 
direkte i «Dikony». Etter at de fikk en del 
stoff fra lærerne, har de sydd spesielle 
kostymer og øvet på en dans i den gamle 
Japanske stil. Og etterpå demonstrerte de 
gjerne dansen på alle våre felles samlin-
ger. Så hvis dere kommer til oss og vars-
ler på forhånd, har dere all sjanse til å be-
undre denne dansen. I september har vi 
også begynt renovering av matsalen, toa-
letter og noen rom. Så snart vi er ferdige 
vil vi gjerne dele denne gleden med dere.  
I oktober fikk vi nye barn. To nye gutter 

God dag kjære 
våre norske venner! 
Vinteren nærmer seg slutt og vi ønsker å fortelle dere hvordan 
andre halvdel av året 2018 gikk. Hver dag husker vi på dere, på deres 
hjelp, bønner og hyggelige ord med stor takknemlighet. 

Jul og utdeling av Julegaver.
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Anton og Zakhar. Vi fikk en telefon fra en 
mor med mange barn fra Novgorod-re-
gionen (dette er ca.700 km fra Vyborg). 
Hun ba oss om å ta vare på sine to eldste 
barn siden hun ikke har kapasitet til å ta 
godt vare på dem. Ut fra det hun fortalte 
innså vi umiddelbart at situasjonen var 
kritisk og neste dag dro vi dit og hentet 
guttene. En gutt ble veldig fort kjent med 
andre barn på «Dikony» og barna våre 
tok imot ham som en bror. 

Vi klarte å skaffe en plass på skolen og 
sportsaktiviteter til ham. Med den andre 
gutten jobber vi fortsatt med siden han er 
et mentalt skadet barn og trenger spesiell 
hjelp. Så vi må lete etter muligheter på 
hvilken skole han kan gå og gå gjennom 

flere undersøkelser og kommisjoner med 
ham. Selvfølgelig trenger han bønnestøt-
te mer enn andre våre barn.

Og i november fikk vi igjen nye barn. 
Først kom to nye jenter - Nina og Aurora 
inn til oss. Mora kastet dem ut på gata 
om natten. Og jentene ble umiddelbart 
kjørt til oss av politiet fordi de ikke had-
de noen dokumenter og vi er den eneste 
organisasjon som tar imot barn uten do-
kumenter. Litt senere viste det seg at mo-
ren er psykisk syk mens faren ville ikke ta 
jentene inn i sin ny familie. 

Vi tenker på jentenes fremtid og ber om 
visdom. Vi må finne ut hvordan vi kan 
fortsette å jobbe med dem. Kanskje vi 

Sommerleir for barn med spesielle behov.

 Japansk dans.
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skal finne en ny  familie for jentene fordi 
de fortsatt er svært små, bare 3 og 5 år. 

Og i slutten av november kom en kvin-
ne til oss. Hun løp bort fra mannen sin 
som er fra Dagestan. Han slo henne og 
spottet henne på alle måter. Hun ba oss 
om å ta sine sønner til oss fordi hun var 
redd for at mannen ville stjele og ta dem 
bort fra henne. Hun ville ikke bo hos oss 
fordi hun prøver å finne et arbeid og bo-
lig slik at hun senere kan hente guttene 
og oppdra sine sønner selv. Guttene he-

ter Mohammed og Said og de er veldig 
hyggelige og hjelpsomme. Og for første 
gang i deres liv så de julenissen. De var 
utrolig glade.

I desember organiserte vi den tradisjo-
nelle nyttår- og julefest for 80 barn som 
ikke har mulighet til å gå på andre arran-
gementer. Dette er den mest fantastiske 
tiden da barn ikke føler smerte, skuffelse 
og svik, men bare venter på et mirakel. 
Og alle vi som jobber på «Dikony» tror 
oppriktig at de fortjener dette mirakel 

Karatespillere som har vunnet mange premier.

Glade barn har fått skoleutstyr.

og skal oppfylle sine drømmer. Og vår 
oppgave i dette livet er å veilede dem og 
hjelpe dem.

Vi alle, både våre barn og voksne takker 
dere mye for all oppmerksomhet, støtte, 
forbønn og alt det gode som dere gir oss!
Må Gud velsigne dere alle og deres fami-
lier rikelig!

Med vennlig hilsen, 
direktør «Dikony» Viktoria Shutova

Innkjøpte notatbøker, penner, uniformer m.m.
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Brev fra Dikoni

Klær og sko fra Norge.

Flotte barn som får omsorg 
og hjelp på Dikony.
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Inntrykk fra 
hjelpesendingsturen til 
Russland i november 2018
Det er overveldende å få anledning til å være med på hjelpesendingstur 
til Russland. To ganger i året setter Steinar opp turer til de områdene i 
Leningrad Fylke der han har hatt en tjeneste for Herren i over tretti år. 

TEKST OG FOTO: TONY JESSEN

Det er gripende å se alle de takknemlige 
og forventningsfulle menneskene som 
møter oss alle de plassene vi besøker. 
Gjensynsgleden er like hjertelig og gjen-
sidig over alt hvor vi kommer. 

Det var en sterk opplevelse å få være med 
på denne turen i november 2018. For 
dere som ikke har vært med på en slik 
tur, vil jeg ta dere med og la dere få en 
liten følelse av hvordan den kan arte seg.              

Vi var 37 deltagere på turen, en herlig 
gjeng å få være sammen med. Fredag 
morgen sto turbussen og kombibussen 
ferdiglastet og klar for turen ved lageret 

som ligger i Sørlandsparken. Alle de som 
skulle være med helt fra starten var på 
plass, og vi kunne starte i rute, presis kl. 
10.00. Men før vi begynte å kjøre måtte vi 
ha et Ord fra Bibelen med oss på veien. 
Det ble leste fra Rom. 8,31-32 og vi ble 
minnet om at Gud er for oss og han har 

lovet å være med oss hele veien på turen 
og bevare oss fra farer og ulykker. 

Denne første dagen kjører vi til Moss, 
tar fergen over til Horten og kjører så til 
Karlstad i Sverige. Der har vi første over-
natting på et hotell der. Her var det først 
deilig middag i et eget rom som var gjort 
klart for oss. Etter middagen var det ori-
entering og info om turen. Papirer skulle 
utfylles og være klar til vi skulle passere 
grensen i Russland. 

Så var det den første musikkøvelsen. Det-
te er en viktig del av turen. På alle plasse-
ne som vi kommer til skal vi stille opp å 
synge. Alle er med på det. På denne turen 
var vi velsignet med gode musikk-krefter, 
to trekkspill, gitar og bass. Og sangkref-
tene stod da heller ikke på noen måte til-
bake. Vi fant tone fra begynnelsen av, så 
dette lovet virkelig godt.

Etter en deilig frokost neste dag, var vi 
klar til å starte kl. 09.30. Før vi tok plas-
sen i bussen, stilte vi oss opp uten for 
bussen og hadde en kort andakt. Ordet 
for dagen var 1. Kor:1,1-9. I Jesus er vi 
gjort rike på alt, og den Gud som har kalt 
oss er trofast. Så gikk turen til Stockholm 
via Ørebro. Under disse kjøreøktene er 
det mye som skjer i bussen. Denne dagen 
tok Steinar mikrofonen og leste først en 
andakt av Wisløff og fortalte deretter om 
Lestadius og den vekkelsen som han fikk 
være redskap for på Nordkalotten. Det er 
både inspirerende og oppbyggelig histo-

rie om hva Gud har gjort i fordums tider. 
Vår bønn at Gud skal komme med en ny 
besøkelsestid over landet vårt. 

Ellers er det noen som kommer fram og 
forteller noen gode historier som får oss 
til å le. 

På denne turen hadde vi også en liten 
musikkøvelse mens vi kjørte. Vi måtte få 
sunget igjennom noen flere sanger som 
vi kunne bruke på samlingene vi skulle 
ha når vi kom fram. Det ble også tid til å 
se og høre 2 DVD ’er fra arbeidet som vi 
nå skulle besøke. Det var nyttig informa-
sjon.  Og så ble det tid til en DVD med 
«Minns du songen» fra Sverige til opp-
byggelse og velsignelse.

Framme i Stockholm var det å gjøre seg 
klar til å gå om bord i Fergen «Silja Sym-
phony» som skulle ta oss til Helsingfors. 
Ombord ventet det oss en herlig mid-
dagsbuffe etter at vi hadde funnet luga-
rene våre. Det er en følelse av luksus å 
få oppleve dette. Etterpå samlet vi oss i 
panoramasalongen og satt der og pratet 
og hadde det avslappende og trivelig. 

Etter en god natts søvn, var vi framme 
i Helsingfors og klar for en ny og spen-
nende dag, den tredje dagen på turen. 
Alt gikk greit med å komme i land og 
om bord i bussen. Vera og Johani fra 
Finland kom på her i Helsingfors. Joha-
ni gaidet oss gjennom byen. Nils Terje 
fra Vigrestad gav oss ord for dagen ved 
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å lese fra Ef 6, 10 flg. Viktige og gode ord 
å ta med videre på veien. Etterpå sang 
vi: «Ser du din frelser på korset». Øvel-
se på et par sanger fikk vi også tid til. Vi 
var innom en liten by som heter Kotka 
og lastet av alt som var i passasjerbussen 
(ikke vareruta) for ikke å få problemer 
på grensen. Folk fra Russland møtte oss. 
Det var en lettelse. Kjørte så til en kafe 
rett før grensen hvor vi spiste og fikk  
gå på do. Svetlana som er vår tolk på dis-
se turene, kom på bussen her for å hjelpe 
oss med grenseovergangen til Russland.

Overgangen gikk smertefritt. Det tok 
bare litt lang tid. Først på tollen i Finland, 
+ passkontroll der. Der overhørte Joha-
ni noen av de finske passkontrollørene si 
seg imellom: De ser uforskammet friske 
og spreke ut, disse norske. Da svarte en 
annen: det er fordi de springer så mye 
på de høye fjellene og drikker «fiskeolje» 
(tran). Artig observasjon.

På russisk side gikk det også tregt. Der 
hadde de folk på opplæring i passkon-
trollen. En ung dame som selv skulle 
prøve å finne ut hvilke regler som skul-
le følges, brukte lang tid og virket veldig 
usikker. Men så kommer det inn en av 
sjefene og spurte hva det gjaldt. Da han 
fikk se Steinar sa han.: Han der kan bare 
passere, ingen kan hindre han. Da kom vi 
igjennom og kunne fortsette turen uten 
flere hindringer. 

Men tiden hadde gått så langt (2.5t) at vi 
måtte kjøre rett til den Lutherske Kirke i 
Vyborg, der det var annonsert møte som 
Invalideforbundet her i Vyborg stod for. 
Kirken var stappfull. Vi sang 4 sanger. 
Steinar og jeg sang duett før han talte og 
innbød til forbønn. Vera og Johani sang 
også en duett etter at Steinar hadde talt. 
Mange gav respons på innbydelse. Noen 
ba om forbønn for problemer eller syk-
dom, og noen til frelse. Et fint møte selv 
om vi var trett etter å ha vært på reise 
hele dagen. Delte ut matpakker til alle og 
avsluttet møte.  Deilig å komme til hotel-
let å få installert seg på rommet.

Neste dag gikk turen først til barnesana-
toriet «Agape» og «Sysnovy» i Vyborg. 
Her var det tydelig at vi var ventet. Barna 
på Agape som er i skolealder, hadde øvd 
inn både dans og sang som de fremførte 

for oss. De er så flinke, og vi får sitte ned 
og bare ta imot det de vil vise oss. Også 
på Sysnovy-avdelingen var de små klare 
med sitt opplegg. De er så fascinerende, 
de som arbeider der er virkelig flinke 
med ungene. Astrid Husdal hadde for-
beredt bibelundervisning for barna. De 
sitter stille og hører på og er så med både 
når hun forteller og synger med dem. 
Astrid kan jo ikke russisk, men Svetlana 
tolker slik at de får alt med seg. 

Tilbake på Agape igjen sang vi for barna 
og betjeningen. Her blir så en god del av 
det som vi har med, lastet av og båret inn 

på lageret. Da er alle mann i arbeid. Om-
visning på institusjonene hører med og 
en deilig lunch før vi drar videre. 

Herfra dro vi for å ha samling med noen 
jøder som holder til her i Vyborg. Etter 
å ha båret pakker og esker opp til 6.etg., 
samlet vi oss i en liten stue der vi satt tett 
i tett.  Først fikk høre deres historie og 
at tre av de som hadde bodd her lenge, 
nå hadde bestemt seg for å emigrere til 
Israel. Vi sang noen av våre sanger og 
Steinar forkynte veldig klart om det å ta 
imot Jesus som den eneste vei til Fade-
ren. 

 Her besøker vi rehabiliteringssenteret «Agape».

På «Agape» i Vyborg.
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Etter en kort siesta på hotellet var vi klar 
for møte med menigheten i den Luth-
erske Kirke. Også denne kvelden var 
det fullsatt kirke. De unge i menigheten 
slapp til først med miming og sang. Der-
etter «koret» med to sanger. Steinar talte 
og innbød til forbønn. Vera og Johani 
sang en nydelig duett, og «koret» også et 
par sanger. Det var flere som ville ta imot 
Jesus denne kvelden. Mange rørende ting 
som skjedde, det var forbønn for mange 
behov. I sannhet en begivenhetsrik dag.

Slik fortsatte det de neste dagene. Det 
vil ta altfor mye plass å nevne hver dags 
begivenheter. Dagene er fullspekket med 
opplevelser og sterke inntrykk. Neste dag 
startet med besøk på Barnesykehuset i 
Vyborg som er et ortopedi og tuberku-
lose-sanatoriet der HTR har vært med 
og restaurert flere etasjer.  Det er så im-
ponerende å se dette. Vi besøkte så «DI-
KONY», et senter for gatebarn. Det er 
gripende å møte barna som har funnet et 
hjem her, og likeså de som arbeider her. 
Det er mange sterke historier om liv som 
er blitt berget og helt forandret.

På kvelden var det møte i Baptistkirken. 
Evangeliet fikk lyde klart i ord og toner, 
mange gav respons på innbydelsen til 

forbønn. Alle som var til stede, fikk hver 
sin matpose med diverse innhold. Vi ble 
servert kvelds før vi forlot Baptistkirken. 
Derfra dro vi til Den Lutherske Kirken og 
lastet flere hundre matposer inn i busse-
ne, et arbeid som tok tre kvarter. Det ble 
sent før vi var tilbake på hotellet. De som 
er med på turen er virkelig beundrings-

verdige. De står på til sene kvelden uten 
å klage.

Den 6.dagen på turen besøkte vi en liten 
landsby, Sovjetsky der Svetlana hadde 
vokst opp. Vi avla politistasjonen et lite 
besøk og delte ut matposer til de som var 
på jobb. På sosialsenteret «LADA» som 

Møte med menigheten i den Lutherske Kirke.

Samling i Sovjetsky’s kulturhus «Klubben».
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ligger her i byen lastet vi av noe av hjelpe-
sendingen, fikk informasjon om driften 
ved senteret og ble traktert med middag. 

På ettermiddagen var det samling i Sov-
jetsky’s kulturhus «Klubben». Her var det 
livlig og fargerik underholdning en times 
tid før vi slapp til. Det ble en helt annen 
sjanger. Men sangen fra oss lød sterkt og 
klart. Steinar forkynte evangeliet klart 
med etterfølgende innbydelse. Mange 
reiste seg opp som tegn på at de ville ha 
forbønn. Noen av disse ble bedt med til 
frelse. Så var det utdeling av matpakker 
(ca.230) Ganske hektisk og slitsomt, men 
Herre gir styrke.

Etter samlingen her, gikk ferden til en 
luthersk kirke i Primorsk. Her serverte de 
kaffe, smurte skiver og kaker. Så hadde vi 
møte i den lille lutherske kirken. Presten 
her er en hjertevarm hyrde for flokken 
sin. De har fått mye hjelp fra Norge. Et 
åpent og godt møte. Koret sang, flere var 
med og vitnet, Gunnhild sang solo, Vera 
og Johani sang en nydelig duett, og Stei-
nar talte. Etterpå var det mange som ville 
ha forbønn. Vi møter mye nød på disse 
turene, vi gripes av medlidenhet og nød 
for alle disse menneskene. 

Den neste dagen starter tidlig. Presis kl. 
08.00 forlater vi hotellet og har en tre ti-
mers busstur foran oss. Det er mørkt når 
vi starter, men det lysner fort. Stemnin-
gen i bussen er god. Astrid hadde ord for 
dagen. «Herren er vår hyrde, vi mangler 
ingen ting». Så sang vi: «O Jesus du som 
fyller alt i alle». Vi er nå på vei til bar-
nebyen Vårsol og Farmen som ligger i 
landsbyen Taitsy. På himmelen er det 
mørke, tunge skyer som kan tyde på at 
det blir snø. 

Det er Steinar som kjører trygt og sik-
kert. Det serveres kaffe og kjeks, og dei-
lig kaffeduft fyller hele bussen. Det høres 

summingen av koselig prat, flokken slap-
per av og koser seg. Dette blir en fin dag. 
Etter 2t.45 min var vi framme på Vårsol. 
Der stod de klar med kaffe/te og div. Her 
fikk vi møte Ivan som skal lede den den 
nye Bibel- og Jordbruksskolen som star-
ter fra høsten 2019. Vi var bortom «Far-
men» og fikk se det som var gjort så langt. 
Dette blir virkelig et spennende prosjekt. 

Vi besøkte også omsorgssenteret for eldre 
her i Taitsy som Steinar har fått bygget. 
Han har virkelig et stort hjerte for både 
barn, unge og gamle. Det er overvelden-
de å se det han har fått til ved Guds hjelp 
og mange trofaste støttespillere. Det er 
ikke mulig å gjengi alle inntrykkene en 
får på en slik tur. Det må bare oppleves. 

Den siste natten i Russland tilbrakte vi 
på hotell Moscow i St.Petersburg. Før vi 
forlot hotellet neste morgen, stilte vi opp 
i trappen i den store foajeen og sang så 
det ljomet. Mange stoppet opp og lyttet. 
Siste stopp denne siste dagen i Russland 
var «Nytt liv-senteret» som ligger et styk-
ke fra St.Petersburg. Dette er et senter 
for tidligere rusmisbrukere. Også her 
fikk vi høre mange sterke vitnesbyrd om 

forvandlede liv. Det var også flere av de 
som var der nå, som kom fram og ville ta 
imot Jesus som sin frelser. Det er sterkt å 
oppleve. 

Med sjel og sinn fylt av så mange sterke 
inntrykk gikk hjemturen gjennom Est-
land. Siste natten og dagen tilbrakte vi på 
hotell i Tallin. Her var det nydelig vær og 
julehandelsmarked. Vi fikk tid til hand-
letur i byen før vi gikk om bord i fergen 
som skulle ta oss til Stockholm. 

Etter en herlig middags-buffet samlet 
vi oss til en evalueringstime. Her satte 
mange sterke ord på hva de hadde opp-
levd på denne turen. Det hadde virkelig 
vært overveldende. Til alle dere som har 
vært med og støttet dette arbeidet. Med 
å være med på en slik tur vil dere med 
øyensyn få se at dere har fått være med på 
noe veldig stort. Hvor mange sjeler som 
er blitt vunnet for himmelen vil bare den 
dagen vi står for Guds trone, vise. Da er 
jeg overbevist om at Steinar og Alfhild og 
alle som har stått med de i dette arbeidet, 
skal få høre fra Herrens munn: Vel gjort 
dere gode og trofaste tjenere. Takk for en 
fantastisk tur!

Sjåførene våre.

Takk for en fantastisk tur!



Israelstur

Siden turen falt sammen med bursdagen 
min var det den beste gave til meg. Det 
er ingen grense for min beundring, etter 
den turen til Israel tror jeg at enhver vir-
kelig kristen absolutt bør besøke Israel. 

Etter å ha vært der, fulgte jeg helhjertet 
med de historiske hendelsene som er be-
skrevet i Bibelen, og min tro styrket seg 
enda mer. Takk så mye for at dere gir oss 
muligheten til å styrke vår tro.

Mine kjære venner, jeg 
heter Anna. Med hjelp fra 
dere besøkte jeg i oktober 
2018 Israel for første gang.

Alle disse var i Israel sammen med Anna.

Anna koser seg med is. Graven er tom, Jesus lever.
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Graven er tom, Jesus lever.

Det virket slik at vi aldri kunne opp-
fylle drømmen vår. Men Gud velsignet 
oss med å møte Steinar. Og vi fikk den 
hjelpen som vi har ventet på så lenge fra 
HTR! Tusen takk våre kjære norske ven-
ner!

Vår takknemlighet til Steinar og Solveig 
kan ikke uttrykkes med ord. Deres om-
sorg for våre behov er fantastisk og tro-
fast. Tusen hjertelig takk! Våre hjerter er 
fylt med deres kjærlighet. Vi bærer dere 

til den Himmelske Faders trone i våre 
bønner. Deres omsorg for oss er uvur-
derlig.

Se hvor vakker fasaden på kirkebygget 
vårt er nå! Tusen takk for deres hjelp 
igjen! 

Med respekt og stor kjærlighet til dere, 
kjære norske venner, 
“St. Maria Magdalena sogn”, 
Den Lutherske Ingrids kirken i Primorsk

Kjære norske venner!

I ti år drømte vi om å renovere og male fasaden til vår menighets hus på nytt. 
Men vi hadde ikke selv styrke og midler til å gjøre dette.
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Også høsten 2018 har de solgt lapper i 
barnehagen, og på den måten fått inn ca 
3000 kr som de har gitt videre. De lever-
te også i år mange flotte julegaver som 
skulle sendes videre til barna i Russland. 
Tusen takk til barn, ansatte og foreldre i 
Rauli barnehage for alt dere har gitt!

På Sunde skole har alle de tre førsteklas-
sene også samlet inn mange julegaver 
som de ønsket å gi videre. Det er gledelig 
at skolen ser verdien av å la barna få være 
med på å gi og dele av det vi har her i 
Norge. Tusen takk for alle gavene dere i 1 
a, b og c har gitt for å glede andre!

Det er mange barn i Russland som tren-
ger en oppmuntring i form av en julega-
ve, blant annet barna i barnebyen Vårsol 
utenfor St. Petersburg, Barnesanatoriet 
og rehabiliteringssenteret Agape i Vy-
borg. Det er utrolig flott at barn i Flek-

Julegleder fra Flekkefjord 
til Russland
I mange år har barna i 
Rauli barnehage gledet 
barn i Russland med 
både julegaver og 
pengegave. 

Sunde skole.

Rauli barnehage.

kefjord bidrar til at disse barna får et lys-
glimt i tilværelsen.

I Russland feirer de fleste jul 6.januar, 
som er den dagen den ortodokse kirken 
markerer julen.

Stiftelsen «Hjelp til Russland» er glade og 
takknemlige for gaver og penger fra barn 
i Flekkefjord. Vi vil sørge for at alt kom-
mer frem til de som trenger det, og at ga-
vene vil bli til glede for mange russiske 
barn, det kan vi garantere!



Gjennom en årrekke har en 
gjeng med driftige kvinner og 
menn under Hanne Risvolds 
ledelse arrangert basar, ofte to 
ganger hvert år.

Det er store summer som er 
kommet inn på disse basarene 
og som har gjort en betydelig 
forskjell for mange som sliter i 
vårt naboland Russland.   

HTR sin varebuss med 12 per-
soner kjørte fra Kristiansand 
til Flekkefjord, og her ventet 
en stor mengde varer som folk 
hadde pakket og gitt.  Varene 
ble tatt med tilbake til lageret 
i Kr.sand, før de går videre til 
Estland eller Russland.

Først var det et fint møte som 
Hanne ledet.  Steinar Harila 
talte Guds ord og ga glimt fra 

arbeidet og Jan Robert Madsen 
sang og spilte.   Deretter var det 
nydelig servering av smørbrød 
og kaker og loddsalget kunne 
starte. 
En stor takk til alle som deltok 
på forskjellig vis.  En spesiell 
takk til alle på kjøkkenet og 
loddselgerne. Takk også til Ole 
Johnny som delte ut gevinster. 
En god kveld med både alvor 
og skjemt.  Fint påfyll både ån-
delig og sosialt.

Fredag 15.februar var det igjen duket 
til basar til inntekt for HTR i frikirka i 
Flekkefjord. 
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Masse flotte gevinster og blide damer.

Hanne Risvold trekker.

Folk hygget seg og kjøpte lodd.

Solveig og Einar Frustøl smiler til fotografen.

Under fellessangen.

Jan Robert Madsen.

Staute mannfolk lastet bussen.

Basar i Flekkefjord
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Varaordfører i 
Kristiansand,
Jørgen Kristiansen 
skriver den 26.9.18:
Hyggelig møte i dag med ordfører An-
drey N. Nekrasov fra den russiske byen 
Sovetsky i Leningrad Oblast. Han og 
kona besøker Steinar Harila i forbindel-
se med det store arbeidet som Stiftelsen 
Hjelp til Russland driver i området der. 
Stolt over å ha Steinar Harila som inn-
bygger i Kristiansand. Han og stiftelsen 
sprer mye varme og hjerte i vårt nabo-
land Russland.

Besøk av borgermester
fra Russland

Olga Nilsen har i mange, mange år 
pakket julegaver til barn i Russland. 
Hun begynner tidlig på høsten. Flere 
lørdager pakker hun gaver sammen 
ned barnebarn. Et eksempel til etter-
følgelse. Tusen takk Olga

Tusen takk Besøk på Haumyrheia skole

De ville hjelpe de som sliter i Russland. 

Flotte ungdommer og lærer som tenker på andres livssituasjon. Takk skal dere ha! 
Steinar fortalte om arbeidet som Hjelp til Russland driver.
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Bokomtale

TEKST OG FOTO: JOHANNES KLEPPA

Eg har nett lesa ei bok om Steinar Ha-
rila og det arbeidet «Hjelp til Russland» 
driv. Boka er skriven av ein russer, slik 
at det heile vert sett med russiske augo. 
Det er ei interessant og lærerik bok av to 
grunnar. Det eine er at vi får eit innblikk 
i russisk kultur, politikk og tankegang, og 
kristendommens posisjon der.

Det andre er at vi får eit innblikk i det 
hjelpearbeidet som Steinar Harila står 
i spissen for gjennom den vesle organi-
sasjonen Hjelp til Russland. Det er im-
ponerande kva ein så liten organisasjon 
kan få utretta på ein enkel og målretta 
måte. Hjelpearbeidet er retta mot fengsel, 
barnehagar, helseinstitusjonar og kyrkje-
bygg. Det vert omtalt som hjelpearbeid, 
men det er eit godt diakonalt arbeid. Det 
er ei dristig satsing i tru til Gud.

Det lærerike er nettopp korleis kristent 
hjelpearbeid eller diakoni kan verta folk 
til hjelp i vanskelege livssituasjonar og be-
tra livsvilkåra radikalt. Det er viktig i seg 
sjølv, men det opnar også for forkynning 
av Guds ord. Diakonien fungerer som ein 
døropnar for evangliet. Det opnar både 
fengselsdører og hjartedører. Der gode 
gjerningar og vitnemål om Jesu frelses-
verk går hand i han, viser historia at det 
gjev gode resultat for folk og kristentru.

Mot slutten av boka er det nokre tanke-
vekkande refleksjonar frå forfattaren. 

Han spør: «Hvorfor er det så smertefullt 
for oss som bor i Russland å se på at kris-
tendommen blir fjernet fra Europa.» Et-
ter han har gitt nokre få døme på korleis 
kristne symbol og kristen tenking vert 
fjerna eller rekna som farleg, svarar han: 
«Det er fordi at vi i Russland var uten 
Kristus i lang tid.»

Det at Kristus og kristen tru var forbode 
i Russland hadde mange skadeverknader 
for land og folk. Det gjev denne boka 
nokre glimt av, og behovet for hjelp kan 
på mange måtar førast tilbake på under-
trykkinga av kristen tru og tenking. Det 

førte med seg mange negative forhold i 
samfunnet, i tillegg til at frelsesdimensjo-
nen var borte. Det same må vi rekna med 
etter kvart vil skje også i Vest-Europa, om 
den åndelege utviklinga går vidare slik 
det har vore dei siste tiåra.

Det er ikkje noko som har meir livskref-
ter i seg enn kristendommen – Kristus 
og Kristus-tru. Der denne livskrafta vert 
undertrykt, fjerna eller motarbeidd, må 
det få negative konsekvenser ved at døds-
maktene får tak. Motelden til det er dia-
koni og Kristus-forkynning.

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

Dette innlegget har stått på heimesida til Misjon Sarepta, misarepta.com og er 
gjengitt med Kleppas tillatelse i dette bladet.

Enkle kår i Russland.
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Brev fra NEVE MICHAEL
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Brev fra NEVE MICHAEL

Selv om livet kan være utfordrende og 
vanskelig noen ganger, har vi venner og 
familie som vi kan henvende oss til for å 
få trøst, gode råd og en klem. Men når 
et barn kommer til Neve Michael har 
de kun oss og traumene de har opplevd. 
Verden deres er falt i grus, og våre flinke 
medarbeideres oppgave er å gjøre livet 
deres godt igjen, slik at de får det bedre 
så raskt som mulig. Derfor ønsker jeg å 
dele noen historier med dere.

Barna og barnebarna mine var hos meg 
i helgen. En ung gutt på NM - som har 
vært hos oss i 7 år - ba om å få komme 
hjem til oss og leke med barnebarnene 
mine. Jeg fikk selvsagt tillatelse! Så han 
kom sammen med 10 andre barn, en 
rådgiver og en ung pike som utfører si-
viltjeneste. Barna hadde det veldig hyg-
gelig hos oss. 

Flere av barna er blitt fjernet fra hjem-
mene sine som følge av domsavsigelser, 
og de har ikke lov til å besøke hjemme-
ne sine i det hele tatt. Denne gutten er et 
slikt tilfelle. Han kom til NM sammen 
med broren sin. Sist de var på hjemme-
besøk hos moren, prøvde moren å begå 
selvmord, og gutten måtte dra henne inn 
og bort i fra vinduet, mens broren hans 
ringte til politiet. En ambulanse kjøret 
moren til sykehuset, og politiet kjørte 
dem tilbake til NM. For et traume! Vi 
takker Gud for at de er så glade i husmo-
ren sin her hos oss.

Forrige søndag var vi tvunget til å fortel-
le en liten jente som har vært hos oss i 5 
år at moren hennes var blitt funnet død 
(overdose, narkotika). Det er en frykte-
lig situasjon. Foreldrene hennes har levd 
adskilt i årevis, og faren hennes er en ara-

ber fra en fiendtlig innstilt landsby. Han 
har lov til å besøke henne på NM – men 
under restriksjoner. Vi fant en tante som 
kom på besøk, og hun kan tilbringe litt 
tid med denne jenta. Denne lille jenta 
har forferdelige erindringer – er blir låst 
ute fra hjemmet sitt, ikke fått mat og har 
opplevd enda verre ting.

Så jeg føler meg velsignet som har en flott 
familie, og barna våre på Neve Michael er 
absolutt velsignet som har dere. 

Kjærlig hilsen Hava

Hver uke opplever jeg 
hjertevarmende historier

De gjør meg oppmerksom på hvor godt jeg har det, og 
hvor mye jeg har å være takknemlig for.

Besøk fra Norge. 
Stor takknemlighet for hjelpen de får. Uten denne hjelpen hadde de ikke klart seg.
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Brev fra NEVE MICHAEL

ØNSKER DU Å STØTTE DETTE FANTASTISKE ARBEIDET, KAN DU BRUKE KONTO 3000.20.47817

Bildene viser 
at barna får utfolde 
seg på ulike måter 

med sunne 
aktiviteter.
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Sosialsenteret LADA

Familier i vanskelige livssituasjoner, men-
nesker i nød, foreldreløse, funksjonshem-
mede, folk som har mistet sine boliger i 
brann, ble varmet med oppmerksomhet og 
støtte ved hjelp fra Steinar Harila og hans 
stiftelse. Folk er veldig takknemlige for 
at Herren sendte Steinar til dem i den så 

vanskelige og ustabile tid. Vi mottar jevnlig 
mange takkebrev fra Steinar, og de er alle 
fylt av varme og glede over at det finnes 
håp og en lys fremtid ved å tro på Kristus.
 
Vi har mange programmer som har 
sitt fokus på både barn og eldre. Til vår 

Søndagsskole kommer mange barn for  
å studere Bibelen, synge kristne sanger 
og organisere forestillinger til kristne 
Helligdager. Eldre mennesker er også 
glade for å lese Bibelen sammen, dis-
kutere og dele sin kunnskap med hver-
andre. Vi organiserer kulturelle utfluk-

Det sosiale senteret “Lada” har samarbeidet 
med Stiftelsen “Hjelp til Russland” i mange år.
I løpet av 20 år vi har vi gitt humanitær hjelp til nesten hele regionen vår.

Husbesøk til gamle, invalide, syke og ensomme; hjemmehjelp og utdeling av humanitær hjelp.

Utdeling av klær.
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Sosialsenteret LADA

ter til teater, museer, ulike utstillinger, 
templer og Hellige steder. Vi engasjerer 
folk i kreativitet. Vi har et kor og et te-
aterstudio.
 
I tillegg til forskjellige aktiviteter og kul-
tur hjelper vi folk i nød med materiell 
støtte, åndelig hjelp, klær og produkter, 

varme måltider. Vi har organisert pro-
grammet "Vi vil hjelpe deg" for ensomme 
og sengeliggende eldre mennesker. Folk i 
vår region er ikke glemt eller forlatt len-
ger. Alt gjøres i Jesu Kristi navn og ved 
hjelp fra Stiftelsen "Hjelp til Russland".
Vi er enormt takknemlige til Steinar Ha-
rila og de som er med ham i dette svært 

vanskelige, men svært verdifulle oppdra-
get!
 
Med stor kjærlighet og de beste ønsker for 
god helse og Guds velsignelse,
Galina og alle ansatte på Lada-senteret.

Flott gjeng med barn, ansatte og frivillige medhjelpere

Søndagsskole.



Det Jødiske Samfunn
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Utdeling av mat.

Utdeling av klær.

Takk for deres oppriktige støtte og forståelse, for deres tillit 
og vilje å hjelpe oss i enhver vanskelig situasjon!

Med hjelp fra dere har vi mulighet til å ha møter, felleskap 
og vokse åndelig.

Vi er stolte over at vi har slike venner som dere!
 
Stor hilsen fra det jødiske samfunnet “Haverim” i byen 
Vyborg

Med 
kjærlighet 
og respekt 
skriver vi til våre gode og 
trofaste venner fra Norge.
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Barnesykehuset i Vyborg

Utdeling av Julegaver fra Norge

Møte med norske venner.

Babybleier – hjelp fra Norge.
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Takk for støtten

www.eikaas-sagbruk.no

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

Byremo
Regnskap  AS

Refsnesveien 44
4529  Byremo

Tlf. 38 28 02 22

E-post:
post@byremoregnskap.no

Møte med norske venner.

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
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Kunngjøringer

TAKK til alle medarbeidere i Norge.  
TAKK til alle trofaste givere.  
TAKK til alle som har basarer, møter, 
auksjoner og andre arrangementer for 
å skaffe penger til Hjelp til Russlands 
arbeid.  Det er mange som har hatt jubi-
leer av ulike slag og har i den forbindelse 
sendt store pengegaver til stiftelsen.  
Minnegaver ved begravelser utgjør også 
en vesentlig inntekt for Hjelp til Russ-
land.  
TAKK til alle som har strikket sokker, 
gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.  
TAKK til alle som har gitt klær og utstyr.

TAKK til våre sjåfører og dere som hjel-
per 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.

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

Dersom du, ditt lag, klubb eller forening 
skal på tur og har behov for en slik buss 
kan Steinar Harila (steinar@sharila.
no, tlf.92267031) eller Kjell Andersen 

(kjivand@gmail.com, tlf. 90890571) kon-
taktes.  Stiftelsen har også en turistbuss 
med 56 seter som kan leies.  Samme kon-
taktpersoner 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.

Hjelp til Russland 
sitt hovedlager er 
i Kristiansand
Adressen er Skibåsen 32, 
Sørlandsparken. Lageret er 
åpent for mottak av varer 
torsdager kl.19-21.

Takk til de mange som gjør 
en stor dugnadsinnsats med 
klargjøring av varer og las-
ting av trailere.

Takk
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Kunngjøringer

Besøk vår gjenbruks-
butikk, «Hjelp til Russ-
land» 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 medar-
beidere.
Kontakt Ingvar Skjetne: Ingvar.skjetne@gmail.com  Tlf. 91144986

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 10.00 – 16.00. Fredag-lørdag 10.00 – 14.00

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe
Bli gjerne medlem av gruppen

Turer 
TURER TIL RUSSLAND
24.mai – 2.juni 2019
15. – 24.november 2019

TURER TIL ISRAEL
6. – 20. mars 2019 (Jerusalem, Eilat)
11. – 25. oktober 2019 (Netanya)

Mer info om turene: Steinar Harila, tlf. 922 
67031, steinar@sharila.no

Basarer
Basar i Eiken 
Lørdag 27. april (NB! feil dato i kalender)

Basar på Nærbø 
Fredag 10. mai
Steinar Harila deltar på begge basarene

Møter
med Steinar Harila

Frikstad bedehus 12. mai 
Ålefjær bedehus  21. mai
Møter i Knarvik  10.-15. sept. 
Møter i Ølen   24.-29. sept. 
Åsane v/Bergen  26.-27. okt.
Rosseland bedehus  31. okt. - 3. nov.
Mandal, Shofarmøte  4. november

OBS! OBS!
Ved et uhell har ei oppdatert datafil med adresser blitt slettet.  
Dette kan ha ført til at noen har fått et blad det ikke lenger er 
aktuelt å motta og som det er gitt beskjed om. Det kan f.eks. 
gjelde personer som er avgått ved døden og hvor pårørende 
har bedt oss stryke dem fra lista. Og noen har kanskje ikke 
fått bladet fordi det er blitt sendt til gammel adresse.

ALT DETTE BEKLAGER VI PÅ DET STERKESTE. 
Vennligst kontakt Steinar Harila på tlf. 92267031 eller e-post: 
steinar@sharila.no slik at vi kan få rettet opplysningene.



Hjelpesendingstur november 2018

Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

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

Ønsker du mer informasjon eller vil du melde adresseforandring, 
kontakt Steinar Harila, Sømslia 31, 4637 Kristiansand

steinar@sharila.no • Tlf. 38 04 57 04 • Mob.92 26 70 31

Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.
Prøv hva som er til glede for Herren.

Ef. 5, 9-10


