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Leder

«Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.  Herre, la våre 
fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!  De som sår 
med gråt, skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den 
sæden de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine 
kornbånd.» Sal 126:3-6

Jeg vil ved denne anledningen låne disse ord fra Israel sin historie.

Nød og Nåde - Tårer og Glede er kjente erfaringer for oss i dette 
arbeidet. Nøden har vi sett i barns og andre menneskers øyne, et 
rop om hjelp. Det har ofte ført oss ut i store utfordringer. Klarer 
vi dette? Vi har skrevet kontrakter på store summer, på prosjekter 
som har til hensikt å lindre nød. Vi har ikke hatt noen redningsbåt 
eller noe sikkerhetsnett i tilfelle dette går galt. Alle Guds løfter har 
holdt oss oppe. Vi har kunnet betale for alt vi har tatt på oss. Vi har 
aldri manglet noe. Vi takker først og fremst Gud for dette. Men jeg 
kjenner også en sterk trang til å få takke alle dere som var lydige 
når Gud kalte på dere, ba dere be og gi penger til prosjektene. For 
meg blir ord fattige når jeg har opplevd denne reisen, i Guds nåde 
og venners omsorg. Ta imot takken nå!

Gud har åpnet dører for arbeidet som vi får tjene i. Selv når mange 
kjenner at dørene går igjen og lukkes, har det blitt motsatt for oss. 
Dørene har åpnet seg mer og mer. «Høy og lav» ber om forbønn 
og frelse. Der er store spor i Russland og Israel etter arbeidet. Dette 
kan dere lese om flere steder i dette bladet. Der er i dag store for-
skjeller inne i ulike fengsler i Russland: Herrefengselet i Vyborg, 
Kvinnefengselet i Sablina, Fengsel for mor og barn i St. Petersburg 
og i det de i Russland kaller for Barnefengsel. Kirker (menigheter) 
som er i funksjon, flere Barneinstitusjoner, Sykehus, Sosialsen-
ter, Senter for rusmisbrukere, Omsorgssenter for eldre, Barneby, 
Landbruksprosjektet «Farmen» og alle enkeltskjebner som i stor 
nød og krise har fått hjelp. 

I Israel har vi deltatt i prosjekt som har ført over 6000 jøder fra 
Russland til Israel, og finansiert driften av et jødisk senter i Vyborg 
i Russland fra 1994. Vi har i mange år støttet driften og bygd nytt 
på Barnebyen Neve Michael i Israel. Vi samarbeider nå om å bygge 
et nytt prosjekt som vi kaller «Håpets Havn». Hjelpesendingsture-
ne til Russland og reisene til Israel i serien «Bibelferie i Bibelens 
land» er betydelige deler av arbeidet vårt. Det er i sannhet mye å 
takke for. 

For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og 
dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot 
meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og 
dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. 
Matt 25:35f

Hvor går veien videre nå?
Det er stor nød i folket fremdeles. Vi har klare prosjekter for å byg-
ge leiligheter for voksne og eldre som er uten mulighet til å løse 
boligutfordringene. Tomta er klar, om vi bare får inn nok midler. 

Bibel - og Landbruksskolen. Vi hadde en skriftlig avtale med 
Ivan Laptev som hadde visjonene og lisensene for å drive skolen. 
Nå ble han valgt til biskop i Den Lutherske Kirke for hele Russland. 
Dermed må vi organisere dette arbeidet på nytt. Myndighetene 
sier vi kan få lisens på Vårsol, men skoledriften krever noe som vi 
må oppfylle. Det må bygges skoledriftsbygning, klasserom og alt 
som hører med til en skole. De krever at det må bygges i betong. 
Klarer vi dette er veien klar for skoledriften. Nå går de som har 
begynt på skolen på Bibelinstituttet og har noe landbrukspraksis 
på gården hos oss. Vi driver noe vi kaller for kursvirksomhet. Det 
vil si at vi samler studentene i noen dager med jevne mellomrom. 
Dette er for å holde oss innenfor lovens rammer. (Se inne i bladet). 
Der er i dag mange steder de ikke har forsamlingshus eller kirker. 
Vi har i dag ferdige tegninger og prosjekter for slike. Menigheter 
står klare og vil starte arbeid om vi makter og hjelpe de med lo-
kaler. Veien videre er utfordrende. Men vi kan hjelpe og drive et 
ganske betydelig arbeid om vi får penger til dette. Alt legger vi nå 
i Jesu velsignede hender. Det blir som Han vil. 

Løftene fra Gud står ved lag:
«De som sår med gråt, skal høste med fryderop.  De går 
gråtende og bærer den sæden de sår ut, de kommer hjem 
med fryderop og bærer sine kornbånd.» Sal 126:5f

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

Stiftelsen «Hjelp 
til Russland» 20 år
Kjære gode venner! Steinar Harila, 

leder for stiftelsen
HJELP til Russland
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VÅRSOL

Her jobber Dmitryi Sviridov og 
Dmitryi Zakharov med kyllingdrift

Den norske stiftelsen Hjelp til Russland ga en Volvo hjullaster og 
Belarus traktor til Vårsol Farm. I fjor begynte vi å bygge en garasje 

på Farmens område. 

Farmen har 1000 kyllinger nå. I fremtiden planlegges det produksjon av kalkun, perlehøns og verpehøns. 

Vårsol Farm
Planer for Farmen



  HJELP til Russland  5

VÅRSOL

Det er bygget et drivhus på Farmen for å dyrke grønnsaker og krydderplanter.

På Farmen er det planlagt å bygge et 
kristent opplæringssenter innen jordbruk. 
Dette vil bli plassert på området til 
Barnebyen “Vårsol”.  Der skal barn 
som har vokst opp på barnehjem og 
barn fra utsatte familier få mulighet til 
å studere. Denne saken ble diskutert 
med en representant fra «Det Offentlige 

Samfunnskammer for å beskytte 
foreldreløse barn». Prosjektet fant 
forståelse og godkjenning blant dem og de 
uttrykte også et ønske om samarbeid. 
Vårsol Farm, ansatte og volontører takker 
Gud for at vi har så gode venner som alltid 
gir oss hjelp og støtte. Takk for deres bønner, 
oppmerksomhet, omsorg og kjærlighet. 

Må Herren velsigne dere med mange års 
liv, god helse, vitalitet og åndelig styrke! 

Direktør av Vårsol Farm, 
Gennady Vypiralenko

Utdanning

Hilsen fra barnebyen Vårsol

Kjære brødre og søstre i Kristus!
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 

Gratulerer hjertelig med 20-årsjubileet for din kristne tjeneste!
 
Vi ønsker velsignelse over alle deres foretak, Guds vis-dom, god helse, sterk ånd, sterk kjærlighet, fred og glede 
i deres sjel. Må Herren beskytte dere på alle deres veier!
 
Det er en stor ære for oss å delta i deres prosjekter som hjelper til at mennesker i nød får det de trenger: hus, hjem, mat, klær og viktigst av alt at de har mulighet til å høre om Kristus og frelsen som Han vil gi til alle. 

Med glede sender vi noe bilder til dere, hvor dere kan se de som dere og Herren har vist sin omsorg for. 
Med kjærlighet i Kristus,beboere og arbeidere på barnebyen ”Vårsol”

 

Barna lager plakater til 20-årsjubileet.
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VÅRSOL

Gruppearbeid om emnet «Evolusjon eller skapelse»

“Vårsol”, et av prosjektene til den norske 
veldedighetsstiftelsen “Hjelp til Russ-
land”, har et veldig varmt navn. Innbyg-
gerne i denne barnebyen blir når som 
helst på året varmet ikke bare av den, 
men først av alt er de varmet av kjær-
lighet og omsorg fra grunnleggerne av 
barnebyen. Vi vet at mange i Norge har 
gitt av sine midler slik at familier med 
fosterbarn kunne få et komfortabelt og 
godt hjem. Dette er vi svært takknemlige 
for! Vi vil også takke våre norske venner 
spesielt for at det ble bygget et Bedehus 
på barnebyens område. Et sted som har 
blitt sentrum for Vårsols åndelige liv. Nå 
for tiden holdes det Gudstjenester for 
voksne, barn og familier, leirer, kreative 
grupper og mesterklasser her. Her feires 
høytider og det holdes søndagsskole. Nå 
er det ikke bare innbyggere på ”Vårsol” 
som kommer til våre arrangemen-
ter, men også barn fra den nærmeste 
landsby og tettsted. Det kan sees at noen 
av dem er fra asosiale familier, og dette 
betyr at de trenger spesiell omsorg og 
oppmerksomhet. Vi er glade for at de 
kan finne alt dette på Vårsol og det som 

er spesielt viktig er at de kan lære om 
Gud og Hans kjærlighet til alle mennesker.
Arbeidet fortsetter med et nytt prosjekt 
som den norske veldedighetsstiftelsen 
«Hjelp til Russland» driver 
- Bibel og jordbruksskolen «Såmann». 

I slutten av januar og begynnelsen av 
februar ble det holdt en  sesjon for barn, 
som nylig var flyttet ut fra barnehjem, og 
som nå bor i leiligheter eid av en veldedig 
organisasjon «Brygge». Dette er en 
organisasjon som driver sosial adopsjon av 
barn fra barnehjem i Sankt-Petersburg. 
Cirka 20 barn med sine mentorer kom 
til Vårsol for å få ny kunnskap om Gud 
og Hans skaperverk. På denne sesjon 
lyttet ungdom til foredrag om temaer 
som ”Potet som jordbrukskultur” og 
”Jordtyper”, hvor de fikk høre ikke bare 
teori, men hvor også en liten del ble 
viet praksis. Ved å bruke et eksperiment 
ble det demonstrert hvilken type jord 
som er egnet til dyrking av landbruks-
produkter. Ungdommer deltok også 
på et seminar om et aktuelt tema i den 
moderne verden: ”Internettsikkerhet”.

Den Bibelske delen ble representert i en 
debatt om temaet ”Kreasjonisme eller 
evolusjon.”  
Deltakerne ble delt inn i to grupper som 
hver skulle forsvare et av synspunktene. 
Etter at deltakerne presenterte argumen-
tene sine, oppsummerte læreren his-
torien ved å fortelle hva Bibelen forteller 
oss om den. I denne delen av program-
met, og den påfølgende kvelden med 
brettspill og kommunikasjon, deltok 
også tenåringer som bor på ”Vårsol”. Vi 
håper at dette vil motivere dem til å bli 
fremtidige elever på Bibel- og jordbruks-
skole. En skole som vil vokse og utvikle 
seg. 
Våre venner fra «Brygge» er veldig takk-
nemlige til stiftelsen «Hjelp til Russland» 
for å ha mulighet til å komme til Vårsol 
for slike økter, lære om Gud og jordbruk 
og ta en pause fra travelheten i byen. De 
sender også sine gratulasjoner og beste 
ønsker til alle menneskene i Norge som 
gjorde det mulig!
 
Alexandrova Valeria

Hilsen fra elevene på «Såmann» 
bibel- og jordbruksskole

Foredrag om jordtyper og internettsikkerhet



  HJELP til Russland  7

Nødrop fra Antonina og Marina

God dag kjære Steinar og norske brødre og søstre 
i Jesus Kristus som er med i Stiftelsen «Hjelp til Russland»!
Vi heter Antonina og Marina, mor og datter og er medlemmer i Den Lutherske kirken i byen Vyborg. Vi skri-

ver til dere på grunn av vår håpløse situasjon. Vi bor sammen, vi har ikke egne boliger og derfor er vi tvunget 

til å leie en leilighet. Kommunale boliger som kunne leies til rimelig pris er fraværende i Russland. Vi er nødt 

til å leie privat til høye leiepriser. En ett-roms leilighet koster fra 20 til 35 000 rubler. I løpet av 12 år har vi 

bodd i 9 leiligheter fordi eierne leier dem ut i 1-2 år. Dette var grusomt: hver gang vi flyttet til en ny leilighet 

betalte vi 1 til 2 måneder på forskudd, til eiendomsmeglere en måneds leie for arbeidet, i tillegg måtte vi 

betale til flyttehjelp (last), til sjåføren og transport av møbler og ting. En gang når vi leide en leilighet, betalte 

vi 47 tusen rubler til utleier og eiendomsmegler, men fikk ikke nøklene, de lurte oss. Fra en annen leilighet 

måtte vi flytte ut selv: leiligheten lå i 1. etasje, der var et hull i gulvet som rotter og mus begynte å komme 

inn gjennom fra kjelleren. Vi prøvde å fjerne de, men fikk det ikke til! Utleier ønsket ikke å gjøre noe, jeg fikk 

«pseudo-tuberkulose» fra gnagere, var syk i 4 måneder, kunne ikke gå. Fikk sår på hele kroppen fra topp til 

tå, muskler og lunger ble påvirket. Fra den tredje leiligheten måtte vi flytte ut fordi det var umulig å bruke 

røranlegg og kraner, rørene på badet var murt inn i veggen, vann slo igjennom da kranen ble slått på. Det var 

vann over alt, og vannet rant fra veggen som grenset til trappen og videre ned på trappen. Vi henvendte oss til 

eieren og ba henne reparere. Men hun trakk seg fra denne oppgaven og sa at vi måtte gjøre det for egen reg-

ning. Og reparasjonen ville ha kostet oss 45-60 tusen rubler. Derfor måtte vi flytte ut av denne leiligheten også.
Fra 2007 til 2015 klarte vi alle utgifter, vi hadde nok inntekter, vi var klar til å kjøpe en leilighet med hjelp av 

lån. Men i 2015 mistet vi lokale for vår business og vi måtte slutte. Vi kjempet lenge, men pengene tok slutt. 

Vi prøvde forskjellige salgssteder i byen, men vi fikk ikke til noe sted og måtte bare gi oss.Fra den nest siste leiligheten, hvor leien var på 23 000 rubler, ble vi sparket ut på grunn av vi ikke klarte å 

betale husleie og fikk gjeld, det var ikke nok penger til å betale. Vi fikk panikk, vi visste ikke hvor vi skulle få 

penger fra til å flytte ut og leie av en ny leilighet. Vi skaffet noe penger ved å selge en del av våre private ting, 

og pastor Vladimir Dorodnii hjalp oss mye med penger, oppmerksomhet og omsorg.For orgelet som Marina spiller på kreves en stor ekstra betaling ved flytting på grunn av dette er et stor  mu-

sikkinstrument. Vi er veldig lei oss for at vi måtte transportere det så ofte, vi er redde for skader.
Leiligheter til leie er veldig dyre og vi kunne ikke finne noe billigere. I siste øyeblikk fant vi en leilighet til 17 

tusen rubler. Vi var heldige, leien av denne leilighet ble redusert fra 26 tusen til 17 tusen rubler, fordi ingen 

ønsket å leie den. Leiligheten er i en forferdelig tilstand: rørsystem og elektrisk anlegg er i forfall, biter av 

betong faller fra tak og vegger. Leiligheten var fullpakket med søppel, skitne madrasser, tepper, møllspiste 

gulvtepper. Vi ryddet og kjørte ut tre billass med søppel, og dette måtte vi betale for selv. Men vi var glade for 

å ha denne leiligheten til 17 000 rubler, ingenting var billigere. Og vi var veldig glade for at vi ikke skulle gå 

ut på gata og at vi hadde tak over hodet. Tusen takk til Steinar og norske venner som hjalp oss med å betale 

2 måneder leie for denne leiligheten. Nå betaler vi selv, vi er forsinket med betalinger hele tiden og vi må 

låne penger igjen fordi vi ikke hadde nok til riktig beløp. Leie betales en måned på forskudd. Vi har ikke nok 

penger - jeg har en pensjon på 13 900 og Marina har en lønn på 13 600. Etter betalt leie har vi igjen 10 500 

rubler som er 148 euro. Uansett hvordan vi sparer er det ikke mulig å leve av disse pengene. Jeg som pensjo-

nist kan ikke finne jobb og beina mine er ikke friske. Nå sa dama som eier denne leilighet at hun ville reno-

vere og leieprisen ville øke. Vi er stresset, jeg sover ikke om natten, vet ikke hva jeg skal gjøre. Livet vårt nå er 

et mareritt.

Vi er ikke i stand til å klare oss nå og selvfølgelig blir det ikke mulig hvis husleia blir dyrere. Vi har ikke 

penger til flytting og ingen plass hvor vi kan flytte til. Leiligheter til leie er veldig dyre overalt. Våre ting ligger 

fortsatt i esker og sekker i tilfelle vi må flotte ut igjen med en gang. Jeg har alltid lurt på hva som gjør at folk 

kommer i en situasjon hvor de blir hjemløse og nå har vi kommet i den samme situasjon selv.
Kjære Steinar, brødre og søstre hjelp oss. Vi er i nød og livet vårt er forferdelig. Hver dag tenker jeg: hvordan 

skal jeg betale leie og håper at vi ikke blir kastet ut på gata igjen. Hendene mine skjelver, det smerter i hjertet. 

Jeg har allerede mistet bevisstheten noen ganger, men jeg går ikke til legen. Det blir som det blir, det er ikke 

penger til å leie en leilighet og ikke til å kjøpe medisin. Jeg ber “Fader vår” hele tiden slik som jeg gjorde når 

jeg var liggende syk i 4 måneder.
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FENGSLENE

Fengselstjenesten i Kirken «Livets kil-
de» gratulerer dere med 20-års dagen 
for det arbeidet som Stiftelsen «Hjelp 

til Russland» driver! 
Fra hele hjertet utrykker vi vår takk-

nemlighet for deres store hjelp til 
kvinnelige fanger i fengsel og vare-

tektsfengsel! Vi takker Herren for deres 
trofasthet og hengivenhet i arbeidet for 
Guds rike! Vi ønsker at Stiftelsen skal 

vokse og blomstre til Guds ære! 
 

Prest i kirken «Livets kilde»            
Kotov M.P.

Ærede 
Steinar Yngvar!

Fengselsvesenet/ Kriminalomsorgen i Sankt-Petersburg og Leningradskaja fylke   
Varetektsfengsel nr. 3, Vyborg Rezervnaja gata, hus 2, Vyborg Leningradskaja fylke, 188800 Telefon/faks (81378)91-7-51 

Til leder av stiftelsen «Hjelp til Russland» Steinar Harila 
  

  
På vegne av administrasjonen og veteraner i Den føderale offentlige institusjon «Varetektsfengsel nr.3» i Vyborg 

vil vi gratulere deg og alle dine kolleger med 20-års jubileum for Stiftelsen «Hjelp til Russland»! 

  
Vi uttrykker vår dype takknemlighet for det veldedighets arbeid som dere drevet i mange år og som dere har lagt 

mye av hjertene deres i.   
Stiftelsen sitt arbeid i Varetektsfengsel nr.3 har alltid hatt som mål å forbedre boforhold for fanger, 

arbeidsforholdene til ansatte og å opprettholde en positiv atmosfære innenfor veggene til fengselet vårt. Stiftelsen 

HTR har renovert og kjøpt inn nytt utstyr til vaskeri og badeavdeling, kjøkken, dusjrom, egne rom for syke fanger, 

kjøpt inn medisinsk utstyr. Dere har besøkt fengselet vårt mange ganger, hatt felleskap med fanger, forskjellige 

forestillinger og konserter for både fanger og ansatte. Vi takker dere for alle disse varme og gode møtene. De har 

hjulpet oss å bli mer kjent med Norge og det norske folk. Vi har møtt vennlige, omsorgsfulle nordmenn fra 

Stiftelsen «Hjelp til Russland» med store hjerter, åpne mot medmennesker og folk i nød. 
  
Vi ønsker deg og dine venner god helse og mange år fremover, optimisme og stabilitet i livet, velstand, lykke, 

glede og oppnåelse av alle mål!   
  
Med respekt, veteraner fra administrasjonen i Varetektsfengsel nr.3, 
  
V.K. Samokhovets A.N. Ladov 
I.V. Chernov M.L. Nasevich  
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Baptistkirken

Vi gratulerer dere med 20-årsdagen 
for deres Guds velsignede tjeneste!
 
Gjennom alle disse årene har dere 
gjennomført mange veldedighets-
prosjekter som har forbedret livet til 
mange og hjulpet mange trengende 
mennesker i landet vårt.
Som medlemmer i Baptistkirken i Vy-
borg «Kirken på fjellet» vil vi uttrykke 
en spesiell takk til dere for deres opp-
ofrende tjeneste som vi har følt i alle 
disse årene. På det tidspunktet da vi 
bygde kirken og våre krefter nesten var 
borte, så gjorde deres deltakelse det 

mulig å fullføre byggeprosessen. Og 
vi takker vår Herre for at Steinar fikk 
den åpenbarelse fra Gud om å hjelpe 
og gjøre vår kirke ferdig. Gjennom 
dette innså vi hvor mirakuløs Herren 
vår er og hvordan Han bruker trofaste 
tjenere til sine gode formål.
Atten år har gått siden den gang, og 
i løpet av denne tiden har vi opplevd 
mange velsignelser. Når mennesker 
som søker Gud kommer til Kirken og 
får frelse. Vi tror på kraften i Guds 
ord, når det blir forkynt av Steinar, og 
som mange mennesker hører på når 
dere besøker kirken vår.

Det er også en stor velsignelse for 
mange av oss å få muligheten til å 
besøke Israel ved hjelp av HTR. Disse 
stundene vil vi minnes livet ut. Der 
kommer vi ikke bare i kontakt med 
Bibelsk historie, men vi blir også mer 
kjent med omfanget i deres tjeneste, 
som strekker seg til Israel. Spesiell 
inspirasjon hentes også fra møtene 
Steinar holder med sine hjelpere.
Vi ønsker dere videre velsignelse i 
deres tjeneste fordi «at i Herren er ikke 
deres strev forgjeves» (1.Kor15,58).
 
Deres venner i «Kirken på fjellet»

«Kirken på fjellet»

Kjære venner, Steinar, Alfhild og alle involverte
 i Stiftelsen ”Hjelp til Russland»!

Innvielsesfest i nov 2001 – norsk gruppe synger

Evangeliseringsteltmøter i 2005
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Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Kjære Steinar, 
vår bror i Jesus Kristus!

Vi gratulerer deg personlig og Stiftelsen ”Hjelp til Russland” med 20-års jubileum! 
Så lang tid dere har drevet aktivt arbeid i Russland. Deres hjelp er veldig viktig for 

mange mennesker som bor i landet vårt. I mange år har du og teamet ditt støttet Den 
evangeliske lutherske kirke i Vyborg. Ved deres hjelp har kirkebygget blitt reparert 
flere ganger. Nå kan vi holde gudstjenester og møter i denne lyse og komfortable 

Kirken. Uten deres hjelp hadde ikke dette vært mulig.
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Steinar, vi er spesielt takknemlige for 
hjelpen og støtten til ungdoms- og 
barnearbeid i Vyborg. Det har blitt 
mer mangfoldig, og nå er det flere 
barn som deltar. Vi samles, stude-
rer Bibelen, synger sammen med 
gitar, ser på kristne filmer og lærer 
barn forskjellig håndarbeid og har 
andre kreative aktiviteter. Mange 
barn drømte om å besøke Det hellige 
land og se med egne øyne Dødeha-
vet, Golgata og Tabernaklet. Denne 
drømmen ble fullført med hjelp fra 
deg Steinar! Ungdommer fra Vyborg 
sogn besøkte Israel i 2018. Det var en 
uforglemmelig tur! Bibelen som vi 
studerte bokstavelig talt ble levende 
foran våre øyne! På denne turen likte 
vi spesielt bibeltimene og bønnemø-
tene. I 2016 var også konfirmantene 
våre på besøk i Norge. Dette var vel-
dig kjekt fordi mange ungdommer al-
dri har vært i utlandet før. På denne 
turen møtte ungdommer fra Vyborg 

mange norske brødre og søstre, del-
tok på forskjellige kirkemøter og vit-
net om deres tro. Mange av dem ble 
senere tjenere i kirken. Slike turer har 
stor betydning for de unge, påvirker 
dem positivt, forener dem i ett venn-
lig team og styrker troen på Jesus 
Kristus.
En gang til vil vi takke deg Steinar 
personlig og hele Stiftelsen «Hjelp til 
Norge» for hjelpen dere gir til Den 
lutherske sogn i byen Vyborg. Vi ber 
hele tiden for den tjeneste dere driver 
med, deres nærmeste og kjære.
Må Herren rikelig velsigne dette ar-
beid i fremtiden!
 
Med kjærlighet i Jesus Kristus,
prest - Vladimir Dorodniy
diakon - Roman Sukharev
og alle medlemmer i den Lutherske 
kirken i Vyborg

Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg
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Nytt Liv Senteret

Kjære Steinar og våre 
norske venner!
Hjertelig gratulerer Stiftelsen 
«Hjelp til Russland» med 20-års jubileum!

Takk for deres åpne hjerter og vennskap i løpet av så mange år! 
Takk for all støtte og hjelp til Nytt Liv senteret! Takk for deres 
trofasthet, for at dere bryr dere om oss og besøker oss hvert år! 
Disse besøkene betyr mye både for de som er på rehabiliteringskurs 
på senteret vårt og for alle de som er tjenere her. Vi får styrke 
gjennom felleskapet vårt, dere gir oss glede i troen og åndelig s
tøtte, inspirerer oss til å stå fast i tjenesten og glede oss i Herren! 
En spesiell takk for muligheten for flere fra Nytt Liv til å reise til 
Den Hellige landet - Israel!!! Disse turene skal vi aldri glemme! 
Takk for at dere hjelper oss å kjøpe kull og at vi har varme på 
senteret vårt hver vinter! Vi har så mye å takke for :))
Og først av alt takker vi Gud for at vi en gang traff hverandre 
på livets vei og at vi har så trofaste venner som vi alltid kan 
stole på og dele både hverdagsutfordringer og gleder med!
 
Ønsker dere alle god helse, utviklingen i tjenesten, 
velstand i familielivet og stor velsignelse fra Gud!
 
Med respekt og brødrekjærlighet,
Sergei Matevosjan og alle på Nytt Liv senteret
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Omsorgssenteret i Taitzy

Personalet på Omsorgssenteret uttrykker dyp takknemlighet til 
den norske stiftelsen ”Hjelp til Russland” og spesielt til lederen 
- Steinar Harila for det nye, koselige og varme Omsorgssenteret 
som dere har bygd for gamle mennesker.

Alt i huset er laget for at de gamle skulle trives der og ha det godt, 
at det blir enkelt å stelle og ta vare på dem. Det er også mulig å 
gjennomføre arrangementer for både innbyggere og ansatte.
Vi takker også spesielt for mye hjelp som dere ga til våre ansatte!

Må Gud velsigne dere!
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AGAPE

Kjære venner!
20 år med Stiftelsen ”Hjelp til Russland” - dette er 20 års vennskap mellom oss, 
dette er 20 år med hjelp til oss fra dere! Dette er 20 år med fred og forståelse av 
hverandre. Jeg har levd disse årene sammen med dere og jeg er veldig glad for 
dette. Jeg er uendelig takknemlig for menneskene som sto ved starten av denne 
stiftelsen. Gjennom felleskap med dere kom jeg nærmere Jesus. Dette er veldig 
viktig for meg. Jeg gratulerer alle vennene mine med det store Jubileum for dette 
edle arbeidet!

Vasily Lukin - direktør på Agape.
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Dikony

Vi har det veldig bra :))) og vi er 
kjempe takknemlige for at Gud ga oss 
så gode venner som dere! Ved hjelp fra 
dere virker og utvikler Dikony seg. I 
løpet av de siste måneder har vi tatt i 
mot flere nye barn. Vi hadde en utrolig 
fin juleferie, organiserte julefest for 
våre barn og inviterte barn fra fattige 
familier fra byen og området rundt. På 
julefesten var det 104 barn! Alle fikk 
gaver fra Norge!
Og så fortsetter vi vårt daglige arbeid 
:)))) For tiden bor det 28 barn på 
Dikony og vi hjelper 150 familier med 
mat, klær, juridisk og psykologisk 
støtte.

Vi gratulerer Stiftelsen «Hjelp til Russ-
land» med 20-års jubileum og ønsker 
dere minst 100 år til :))!!!
Vi kan drive dette arbeid og hjelpe 
barn hver dag på grunn av deres store 

hjerter som har omsorg for med-
mennesker og vil utvikle Guds rike i 
denne verden!
Døren vår står alltid åpen og vi invite-
rer alle på besøk til oss når som helst! 
Velkommen! Vil gjerne bli mer kjent 
med dere!

Klem fra både store og små på 
«Dikony»

Heisan venner i Norge! 
Vi er sååååååå glade i dere!!! 
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Barnesanatoriet

To boligetasjer, treningssal, mø-
tesal, skoleavdeling, sanserom, 
garderoberom for barn i 1. etasje, 
alt dette ble renovert og utstyrt med 
hjelp og finanser fra Norge. Barnas 
favorittsted for lek og aktiviteter er 
sanserommet. Barna er kjempeglade 
i dette rommet og vil være der all 
sin tid. Tusen takk for varmt gulv 
i garderoberom. Barneskoa tørkes 
fort nå og barnas føtter er varme 
og tørre slik at de kan leke ute flere 
ganger om dagen :))). Men det som 
er mest viktig er deres kjærlighet 
til våre små pasienter! Takk for alle 
besøkene! Takk at dere finner tid til 
å være sammen med våre barn, dele 

med dem deres varme og klemmer. 
Hvert besøk er en stor fest for barna! 
Både barn og ansatte setter stor pris 
på vennskapet vårt og tar godt vare 
på alt dere har gjort for oss.
Deres godhet gjør mange barn glade 
og tenner en gnist av kjærlighet i 
deres hjerter!
Vi er veldig takknemlige for alt det 
gode dere gjør for russiske barn!
 
Må Herren velsigne dere rikelig!
 
Mvh,
ansatte og små pasienter på Barne-
sanatoriet i Vyborg.

Kjære våre norske venner! 
Alle ansatte på Barnesanatoriet og våre pasienter er stolte over å ha dere 
som våre gode og trofaste venner!

I løpet av 15 år har vi følt deres varme omsorg og kjærlighet til oss. For 15 år 
siden, i en svært vanskelig tid, ga dere oss en hjelpende hånd. Dere har gjort 
mange gode ting for oss. 

Glade barn mottar gaver fra Norge
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Barnesanatoriet

Elever viser stolt fram skolearbeidet

Fra sanserommet
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Den lutherske kirke i Primorsk

Kjære våre venner i Norge!

Vi takker Gud for alle disse årene som vi har gått sammen!  

Takk for deres støtte og kjærlighet til oss!  Vi opplevde stadig deres 

åndelige støtte og praktiske hjelp i mange saker og prosjekter.

Kjære Steinar, vi takker deg og alle nordmenn for den vakre fasaden, 

for det lyse og varme møterommet i Kirkehuset vårt i Primorsk, for Ordet 

som oppmuntrer og støtter oss i dette vanskelige livet.  Takk for at dere er 

i livene våre!  Takk for at Gud ga dere kjærlige hjerter og et ønske om å 

hjelpe mennesker som lever i nøden.  Vi setter virkelig pris møtene våre, 

vi elsker dere, takker Gud for dere og ber for dere.

Gratulerer med 20-års jubileum!

Må Gud velsigne deg kjære bror Steinar og arbeidet som Stiftelsen 

«Hjelp til Russland» driver for Guds rike i Russland.

Med kjærlighet i Kristus,

Det lutherske sogn i byen Primorsk.

Nyoppussede lokaler.  Så fint det ble!

Besøk av norske venner.  Glede og takknemlighet!
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Kjære venner! 
Vårt jødiske samfunn gratulerer dere med 20-års jubileum!
 
Dere deler deres tid, energi og kjærlighet med de som trenger 
hjelp. Vi er stolte av dere som har valgt den vanskelige, 
men lykkelige veien.For vårt jødiske samfunn ble dere virkelige venner. Og nå kan vi ikke tenke oss å være uten stiftelsen ”Hjelp til Russland” :))Stiftelsen som vil hjelpe oss moralsk, støtte oss økonomisk, 

som vil hjelpe oss å bli kjent med vårt historiske moderland, 
som vil betale leiligheten hvor alt vårt arbeid foregår. Hva skulle vi gjøre uten våre norske venner, uten stiftelsen 
”Hjelp til Russland”?  Dessverre møtes vi ikke så ofte, men etter møtene våre får vi håp og tro på det beste! Vi trenger dere og vi ber om at dere ikke må forlate oss uansett hva som måtte skje.

Vi gratulerer dere og sier takk! 
Med respekt,
det jødiske samfunnet ”Haverim”

 

Vil du støtte arbeidet blant jødene kan du bruke Exodus-konto 3080.32.71506

Det jõdiske samfunn

Tatiana Pavlova emigrerte til Israel i oktober 2019

Takk kjære venner, Israel er mitt land nå

Første trinn i Israel
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NEVE MICHAEL

A. En liten jente på 10 ankom i november 2019 Neve Michael. Hun bodde sammen med foreldrene sine som var 
funksjonshemmede og narkomane. Den israelske velferdsavdelingen fjernet A. fra hjemmet sitt og hun ankom 
bokstavelig talt til Neve Michaels krisesenter med veggdyr over hele kroppen og klærne, og vi oppdaget at den 
lille søppelposen som hun hadde med seg og som inneholdt alle hennes eiendeler, måtte bli kastet.

A. gikk ikke regelmessig på skolen og mottar nå opplæringstimer og terapi for å få hjelp til å overvinne sin 
rystede, emosjonelle tilstand.

D. er 12 år gammel og har vært i Neve 
Michael siden han var 8 år gammel. 
Han tilbrakte et år på Neve Michaels 
krisesenter fordi han var offer for sek-
suelle overgrep fra faren. D. var veldig 
tilbaketrukket og stille da han først 
kom. Ingenting betydde noe for ham, 
og han brydde seg overhodet ikke om 
sin personlige hygiene eller klærne han 
hadde på seg. Faktisk hadde personalet 
på Neve Michael veldig vanskelig for å få 
ham til å dusje og skifte klær.
Gjennom dyreterapi oppdaget dyretera-
peuten på Neve Michael at D. trodde at 
hvis han luktet og hadde på seg skitne 
klær, ville faren la ham være i fred. Dess-
verre tok han feil.
Takket være omfattende terapi, fører D. 
nå et normalt liv. 

Hver gang et barn ankommer Neve 

Michael, sårer det hjertene våre å høre 
historiene deres. Mange av barna våre 
har vært vitne til, eller blitt utsatt for 
vold i hjemmet og bærer de emosjonelle 
sårene av verbale, fysiske og seksuelle 
overgrep.
Neve Michael mottar de vanskeligste 
sakene på grunn av vårt profesjonelle 
omdømme. Visste du at Neve Michael er 
det eneste barnehuset i Israel som har to 
krisesentre, Neve Michael’s Emergency 
Crisis Center for barn og det første og 
eneste Teenage Girls ’Crisis Center i 
landet?
Mange barn har blitt slått og seksuelt 
misbrukt av sine egne biologiske for-
eldre eller av familiemedlemmer. Noen 
har vært vitne til faren kutter strupen på 
moren. Og det er de barna som har blitt 
helt forsømt fordi foreldrene deres var 
høye på narkotika eller for beruset til 

å sikre at de hadde det grunnleggende, 
som mat og en ren, varm seng; tingene 
vi tar for gitt i et normalt fungerende 
hjem.

Kan du forestille deg hvordan livet var 
for disse barna?
De kommer med forskjellige stresslidel-
ser - det være seg generell angst, mare-
ritt, feil oppførsel, depresjon, søvnløshet, 
sengevæting, fysiske plager, og så videre. 
Barna kommer fra de fattigdomsram-
mede klassene, lavt sosialt økonomisk 
nivå, og flertallet av foreldrene jobber 
ikke eller fungerer i samfunnet.
Når et barn blir fjernet midt på natten 
og brakt til Neve Michael, drar de inn i 
Neve Michaels krisesenter.
Mange kommer med bare klærne på 
ryggen og klamrer seg noen ganger til 
ett leketøy.
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NEVE MICHAEL

Svak og skjør 
kom “Leah” 
hit, og hennes 
triste øyne 
fortalte om 
grusomme 
opplevelser.

“ Nei, ikke min lille jente!”

Lille “Leah” er nylig kommet til Neve Michael Barne-
by. Hun er svak og skjør og et blikk av de triste øynene 
fortaller om grusomme hendelser. Noen har slukket lyset 
i livet hennes. Og snart får vi høre historien om hennes 
far som utsatte henne for vold og misbruk. Naboene som 
varslet myndighetene fortalte at det værste var å høre 
morens hjerteskjærende gråt: “ Nei, ikke min lille jente!”

Vi tar imot mange slike barn på Neve Michael, hvor forel-
dre ikke er istand til å ta vare på sine barn.

I dag skjønner Leah at hennes foreldre ikke lenger kan 
være hennes rollemodeller, men med tillit i øynene kan 
hun vende seg til de voksne som arbeider her og vite at 
de vil ta vare på henne.
Fargen i kinnene er kommet tilbake, apetitten er blitt 
bedre og husmor kan fortelle at hun stadig klemmer 
henne og kan se henne smile hver dag.

“De trenger vår 
støtte for å drive 
videre.”

BARNEBYEN I ISRAEL 
NEVE MICHAEL 
som vi har støttet i mange år med litt over en 
million kroner i året. De trenger vår støtte for 
å drive videre. Det bor ca. 300 barn fra verst 
tenkelige bakgrunner i livet. 
Vi mangler penger for å kunne fortsette 
støtten til dette utrolig viktige hjemmet!

VIL DU VÆRE MED Å GI JØDISKE BARN 
TRYGGHET OG OMSORG, 
KAN DU SENDE DIN GAVE TIL KONTO: 

3000.20.47817

HJELP til Russland
maRs 2013, åRgang 14

www.helprussia.no

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

Stiftelsen “Hjelp til Russland” 
v/ Steinar Harila, Sømslia 31, 

4637 Kristiansand

www.helprussia.no

De kommer med sin usynlige koffert 
som er fylt med ”psykologiske spø-
kelser” fra deres traumatiske fortid.
Mens de er på Neve Michael Emer-
gency Crisis Center, får de behand-
lings- og veiledningshjelp.
Noen ganger får de raserianfall. 
Noen ganger kaster de ting på 
veggen. Noen ganger ødelegger de 
det som er i nærheten av dem. Men 
vi forstår, og vi viser kjærlighet og 
varme.
Jeg vil takke dere så mye for kontinu-
erlig hjelp gjennom alle år, og jeg vil 
be dere om å hjelpe oss med reno-
veringen av Neve Michaels nødkri-
sesenter, et to etasjers, 700 kvadrat-
meter stort bygg, som ikke har blitt 
renovert siden det ble etablert for 
over 20 år siden. Over 1000 gutter og 
jenter er blitt behandlet og over 1000 
liv har blitt reddet.

Våre barnerom trenger store opp-
graderinger, inkludert nye garde-
robeskap, vinduer og skodder, samt 
veggdekor for atmosfære; Baderom 
trenger nye badekar, rørleggerarbeid, 
keramikk, vasker og baderom og 
lintøyskap; spisesalen trenger nye 
bord og stoler, og det er et presse-

rende behov for et nytt kokeapparat; 
terapirommene trenger nye møbler 
og stoler til sosionomene våre, Rut-
hie, Nadia og Ayelet. Dessuten krever 
stuen veggbelegg og hele interiøret 
i Krisesenteret trenger en malings-
jobb. Klimaanlegget på taket må 
oppgraderes. Utendørs trengs det nye 
fornøyelses- og spillfasiliteter i hagen 
og på lekeplassen, installasjon av en 
pergola i sittegruppen, og bygging av 
bod i hagen for utstyr og sykler, samt 
kjøp av nye sykler.

Hava, Neve Michael

Våre barn, de uskyldige sjelene,
som har lidd så mye, fortjener det.
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Hilsen fra Konstantin og Sergey

Til 20-års jubileum 
for ”Hjelp til Russland” 
stiftelsen.  
Det er sannsynligvis den vanskeligste 
oppgaven for oss i KS ”Master” å kun-
ne kort og presist beskrive hele reisen 
sammen med ”Hjelp til Russland”. Vi 
har i 20 år tatt del i forskjellige prosjek-
ter som denne legendariske organisasjo-
nen har deltatt og fortsatt deltar i på vårt 

lands territorium under ledelse av den 
enestående lederen Steinar Harila.
Vi har for lenge siden sluttet å oppfatte 
vårt eget arbeid som bare et lønnsarbeid, 
men heller som en felles tjeneste og inn-
sats. Etter å ha tatt imot Jesus gjennom 
vår gode venn Steinar Harila, vandrer vi 

på veien som heter Livet. Noen ganger 
feiler vi, men vi bygges også opp. Om vi 
bruker sammenligningen om at ”Hjelp 
til Russland” er hjernen, så kan vi trygt si 
at vårt foretak ”Master” er hendene, som 
satte ut i livet og gjennomførte alle disse 
fantastiske prosjekter.

Vårt samarbeid begynte i et bønnerom 
i Baptistkirken i Vyborg og fortsatte til 
storslagne prosjekter som barnebyen 
”Vårsol”, og Farmen-prosjektet. Gjen-
nom vandringen vår, som kan sammen-
lignes med en fjellbestigning fordi pro-
sjektene bare vokste i omfang, fant det 

sted store og betydningsfulle prosjekter 
som byggingen av Agape-barnehjemmet 
og hjelp til fengslene i Vyborg og St. Pe-
tersburg. Om en kunne forestille seg det 
antall mennesker som det er gitt hjelp til 
og fortsatt gis, så snakker vi om tusenvis 
av mennesker i landet vårt.

«All god gave og all fullkommen gave 
kommer ovenfra, og den kommer ned 
fra lysenes Far. Hos ham er ingen for-
andring eller skiftende skygge.» (Jak 
1:17)
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Hilsen fra Konstantin og Sergey

Bibelen sier oss det klart og tydelig. Og 
den som måtte mene at stiftelsen ”Hjelp 
til Russland” fremmer sosiale og politis-
ke mål, tar veldig feil. Her finnes det ikke 
ren humanisme. Her er det Jesus som er 
til stede, og han er sentrum. Det sier seg 
selv at slik er det.  
Hver og en norsk giver følger Bibelen. 
Hver og en russer som har mottatt hjelp 
vet at den kom fra Jesus. Det er det som 

gjelder og det er urokkelig.

Kjære norske venner, gratulerer med det-
te jubileumsåret for stiftelsen deres. Vi 
ønsker dere glede og sinnsro. Vi gleder 
oss sammen med dere over den tjenesten 
og vandringen ”Hjelp til Russland” har 
avlagt og utført. Og vi ser frem til fort-
settelsen. Når jeg hørte talen til lederen 
deres, Steinar Harila, da jeg var i Norge, 

fanget jeg følgende tanke: ”motstand”. 
Det er en flott tanke. Vi kristne må alltid 
være forberedt på å motstå ondskapen. 
Våpenet vårt som kan tas i bruk er god-
het. 
Må Gud styrke dere våre venner og gi 
dere så mange år som det bare er mulig. 

Konstantin, Sergey. Februar 2020.
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Stiftelsen Hjelp til Russland 20 år

Bygninger

NEDENFOR VISES RESULTATET AV NOEN AV HTR SINE STORE BYGNINGSMESSIGE PROSJEKTER. 
I TILLEGG TIL DETTE ER FLERE FENGSLER OG BL.A. ET SOSIALSENTER BLITT RENOVERT.  

Sosnovij Mys barneinstitusjon – totalrenovert Baptistkirken – bygget ferdig etter å ha stått som et skall i flere år

Agape barneinstitusjon – bygget opp fra grunnen Barnesanatoriet i Vyborg – her er flere etasjer blitt renovert

Barnebyen Vårsol i Taitzy – bygget opp fra grunnen Bedehus/flerbrukshus på Vårsol – bygget opp fra grunnen

Omsorgsenter for eldre i Taitzy – bygget opp fra grunnen Den lutherske kirke i Vyborg - store reparasjoner
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Håpets Havn» i Israel
Hel Abraham, en Israelsk Christian 
Association, har i en årrekke hjulpet 
de mest forkomne som faller utenfor 
den vanlige omsorgen, alkoholikere og 
narkomane. Nå også mennesker som 
er blitt offer for menneskehandel og 

mishandlede kvinner som vi forsøker 
å hjelpe til et nytt liv i møte med Jesus 
Messias. 
Etter flere års søk der vi har forsøkt 
å sette av penger, har vi funnet den 
tomta vi ønsker å bygge på. Der vil vi 

bygge et omsorgssenter som nesten 
kan kalles et «sykehjem» for de som 
bor på gatene. 
Det er et prosjekt som forener grupper 
fra Finland, USA, Tyskland og oss fra 
Norge.

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

På HTR sin Russlands tur i november 2017 fikk vi 
møte denne lille jenta som var dødssyk, hvis hun ikke 
fikk hjelp til en stor og dyr operasjon. Mor hadde ikke 
råd til en slik stor operasjon som kostet ca 80.000 
NOK.  Mora var i stor sorg for ikke å kunne hjelpe 
jenta si.  Første bilde 23.november 2017.

Jente som har fått hjelp og  Håpets Havn i Israel 

Den norske gruppa fikk nød for jenta og familien på barnebyen. Det ble 
umiddelbart samla inn halvparten av beløpet, og HTR støttet til med 
resten. Så ble operasjonen innvilget og gjennomført. På denne turen i 
21. november 2019, 2 år seinere, fikk vi høre mor sammen med jenta og 
bestemor, takke hjerteligst til Dere Alle Norske venner som har bidratt 
til at hennes kjære barn er i live.
En rørende og takknemlig stund til både Gud og mennesker.

Med vennlig hilsen Sigbjørn Handeland

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

Her skriver Konstantin Tikhonov en spennende bok som 
gir innsikt i mange forhold som ikke er kjent for folk 
flest. Tema er hvordan russiske øyne ser på det arbeidet 
stiftelsen har drevet i Russland gjennom mange år. Boken 
koster kr. 248,- alt som kommer inn ved salget går til 
hjelpearbeidet. 

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

 «MANNEN SOM GÅR GJENNOM STENGTE DØRER»
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Sosialsenteret Lada

Kjære norske venner!

Det sosiale senteret ”Lada” har drevet sitt arbeid i 20 år med hjelp av Steinar Harila og hans stiftelse ”Hjelp til Russ-

land”.
 
Russland er et veldig stort land, men den økonomiske situasjonen er like vanskelig nesten over alt.  Et lite lag av be-

folkningen som er kjemperike, og resten av folket lever i ekstrem nød. Regionen vår er intet unntak. Vi bor i kommune 

- tettsted Sovetskiy og det ligger flere landsbyer i nærheten av oss hvor folk bor svært dårlig.  Nivået av fattigdom vises 

tydelig i bildene som ligger i vedlegg. 

 
Av hele vårt hjerte takker vi Steinar Harila for hans innsats i livene våre, for at han har så mye omsorg for folket i Russ-

land.
I mange år har mennesker fått forskjellig hjelp i store mengder - klær, penger og mat. Men det viktigste er at folk får 

åndelig hjelp. De får tro på vår Herre Jesus Kristus.

 
Styret i Stiftelsen ”Hjelp til Russland” og mange norske mennesker står sammen i tjeneste for vår Herre og våre med-

mennesker. Gjennom dette kolossale veldedighetsarbeid opplever russisk befolkning Guds godhet, omsorg og kjærlighet. 

Dette inspirerer og hjelper russiske folk å komme til troen og fyller dem med kjærlighet til Jesus Kristus.

 
Med respekt og vennlig hilsen,

direktøren av Lada-senteret Galina Safonova og alle ansatte
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Sosialsenteret Lada
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Inntrykk fra hjelpesendingstur 

I november ble vi med på vår første tur 
til Russland med Steinar Harila og 26 an-
dre. Vi hadde møtt Alfhild og Steinar på 
Frigstad bedehus og lest og hørt de for-
telle fra arbeidet i Russland. Nå gledet vi 
oss til å se det med egne øyne, og vi ble 
veldig begeistret. Det var sterke møter 
med flotte mennesker med varme hjer-
ter og takknemlige fattige som hadde et 
sterkt behov for hjelp og omsorg.
Første møtet var i den lutherske kirken i 
sentrum av Vyborg. I samarbeid med In-
valideforbundet var kirken fullsatt med 
fattige og stort sett kirkefremmede fra 
byen Vyborg. Steinar talte sterkt til om-
vendelse til Kristus å få tilgivelse fra syn-
dene og leve et liv i samfunn med Jesus 
Kristus. Mange søkte forbønn og mange 

ga til kjenne at de ville bli kristne. Vi i 
den norske gruppen var med, sammen 
med russiske kristne, å be for og med de 
mange som ønsket forbønn. 
Etter avslutning med Herrens bønn og 
velsignelsen ble det delt ut matpakker til 
alle som var i kirken. Matpakkene hadde 
de kristne i den Lutherske kirken laget i 
stand før vi kom ned. De hadde fått de 
nødvendige midlene fra HTR og hadde 
kjøpt lokale matvarer som var pakket i 
plastposer. 2000 matpakker var gjort fer-
dig. Det var pakker med sukker, matolje 
og diverse hermetikk. Alle posene ble 
delt ut på de forskjellige steder vi besøk-
te. Åndelig og legemlig mat, hånd i hånd, 
det er kristenliv i praksis. Veldig flott å få 
være med på.

Hver dag var det to til tre samlinger eller 
besøk på institusjoner for barn og voksne 
som HTR har støttet og satt i stand med 
betydelige beløp. Vi fikk se «u-hjelp» 
som virkelig viste igjen. Vi møtte men-
nesker som var så umåtelig takknemlig 
for hjelpen de hadde fått, og viktigst av 
alt, vi fikk dele det evige evangelium i ord 
og gjerning og mye forbønn for og med 
mennesker på vei til det fullkomne riket.
Det var en meningsfull og spennende 
reise som vi kan anbefale å være med på.
Tordis og Gabriel Edland

Sigbjørn og barna utenfor Agape

2000 matposer 
til utdeling !

Takknemlig for 
besøk og godsaker
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Inntrykk fra hjelpesendingstur 

I slutten av november-2019 fikk vi være 
med på hjelpesendingstur til Russland.  
Det ble en utrolig flott og inspirerende 
tur. På sted etter sted møtte vi flotte men-
nesker som sto i tjeneste for sine med-
mennesker, og ikke minst møtte vi barn, 
ungdommer og gamle som hadde fått 
sine liv forvandlet gjennom den hjelpen 
de hadde fått fra Norge.
Spesielt sitter vi igjen med sterke inn-
trykk etter å ha sett og opplevd hvordan 
mange barn sto fram som glade, trygge 
og frimodige i møtet med alle oss fra 
Norge.  Gjennom sang, drama, dans, 

opplesning og annet  var det tydelig at de 
var meget godt forberedt og godt hjulpet 
av lærere og andre medarbeidere slik at 
gjestene fra Norge fikk minnerike opple-
velser  med seg heim.  Flott var det også 
å se når de satt som tente lys og tok til 
seg av evangeliets glade budskap, og vi er 
sikre på at de bønnene som ble bedt når 
de satt med foldede hender og lukkede 
øyne, de ble hørt i det høye.
Utrolig flott at vi i Norge kan få hjelpe 
disse barna på barnehjem, på barnesana-
torium, på barnehospital, i barnelandsby 
til et nytt og forvandlet liv i forhold til 

det de er reddet fra.
Turen vi fikk være med på kan anbefales 
på det sterkeste, du vil aldri glemme en 
slik tur, og du vil bli kraftig styrket i tro-
en på at det nytter å hjelpe.  Du vil med 
egne øyne få se at mennesker kommer til 
tro på Jesus og ikke minst at Russlands 
framtid, barna vi møtte, får en flott start 
på sine liv.

Karin og Reidar Gjøtterud.

Vi møtte «engler» i Russland.



30  HJELP til Russland

Inntrykk fra hjelpesendingstur 

Barnebyen «Vårsol» ligger i Taitzy, som 
er et relativt fattig område med mange 
dårlige boliger.  «Vårsol» består av 24 
leiligheter fordelt i 6 bygninger, og et be-
dehus som er av samme standard som et 
moderne norsk bedehus.

Like bortenfor ligger eldresenteret som 
var nytt for 2 år siden.  Der er plass til ca 
35 eldre som stortrives i trygge og fine 
omgivelser.  De er privilegerte, for slike 
moderne aldershjem finnes ikke ellers i 
Russland.  Stiftelsen får mye ros av myn-
dighetene på stedet for dette bygget, som 
nå er overtatt av Den Evangelisk-Luther-
ske kirken.  

Vi fikk servert nydelig middag på sen-
teret, laget av råvarer fra «Vårsol Farm» 
som vi besøkte etterpå.

Stiftelsen HTR kjøpte i 2017 en eiendom 
på 280 dekar som ligger like ved siden av 
«Vårsol».  Deler av området er alt kom-
met i drift.  Kyllinghuset er ferdig, og et 
stort drivhus er bygd.  Det vil få moderne 
vanningsanlegg og oppvarming.  Et red-
skapshus til traktor og utstyr er under 
oppføring.

Det er også gravd opp en stor dam som 
har to funksjoner.  Der er oppdrett av 
karpefisk til matbruk, og dammen fun-
gerer som vannmagasin for slukking av 
eventuell brann.  I sommer ble det også 
satt poteter på et åkerstykke som var 

opparbeidet.  Her er det gode muligheter 
til å få i gang stor matproduksjon etter 
hvert; det ser virkelig spennende ut.  Det 
er noen utfordringer med drenering, 
men det lar seg løse.  En norsk bonde 
som var med i gruppa vår, er villig til å 
reise bort til sommeren for å hjelpe til 
med drenering og veiledning av praktisk 
art. Vær med å be om at det må legge seg 
greit til rette!

Og det som er aller mest spennende er 
jo at Steinar har planer om landbruks-
utdanning, med støtte fra Det Russiske 
Landbruksuniversitetet.  Og så vil Den 
Lutherske Kirken i Russland være med 
å bygge opp en bibelskole på barnebyen 
«Vårsol».  Her vil de som bor på «Vår-
sol» og foreldreløse barn fra forskjellige 
barnehjem kunne få opplæring i land-
bruk kombinert med bibelundervisning!  
Dette er stort.  Russland trenger både 
evangelisk kristendomsforkynnelse og 
matproduksjon.  Det blir allsidig land-
bruksopplæring, dyrking av jord, pro-
duksjon av planter både på friland og i 
drivhuset.  Oppdrett av kylling, høner, 
fisk m.m. og honningproduksjon.  

Det gode er at mange av disse ungdom-
mene som kommer til «Vårsol» hadde 
vært uten håp hvis de ikke blir tatt hånd 
om tidlig.  De kunne lett ha havnet som 
rusmisbrukere på gata, men nå kan de få 
hjelp videre, og opplæring i et trygt og 
godt miljø.  Kanskje det kan bre seg som 

ringer i vannet, at de kan få landbruks-
relaterte jobber, med en kristen tro og 
overbevisning til å tjene Gud.

Vi håper at dere som leser dette vil være 
med å be spesielt for landbruksprosjek-
tet og bibelskolen, at det må lykkes; at de 
må få gode veiledere til å utvikle «Vår-
sol Farm» videre.  Men det må penger til 
for å anskaffe redskaper og utstyr for å 
komme i full drift.  Hvis noen ønsker å 
gi spesielt til dette, kan det gis på «Hjelp 
til Russland» sin konto og øremerkes: 
Landbruksprosjektet.

Det er romslig med plass ved «Vårsol», 
så der er det mulig å bygge flere leilighe-
ter etter hvert, om det skulle trenges.  I 
fabrikken som ligger like ved, kan de stå 
inne og prefabrikkere vegger og takstoler 
til hus.  Der har de nødvendig redskap til 
husbygging, også en høvelmaskin som er 
nyttig.

Vi er veldig imponert over det arbeidet 
«Hjelp til Russland» har gjort i Taitzy, 
med «Vårsol» som et naturlig sentrum.  
Og bedehuset som er samlingsstedet, 
romslig og greit med en koselig atmos-
fære.  Vi gleder oss til å se utviklingen 
videre, og håper at vi kan komme tilbake 
igjen!

Odd Magne Nævisdal og Lars Simonstad

Inntrykk fra Russlandsturen 15-24/11-2019
Landbruksprosjektet i Taitzy og Eldresenteret

Den femte dagen vi var i Russland kjørte vi fra Vyborg til Taitzy utenfor 
St.Petersburg.  Det ble store kontraster den dagen.  Vi kjørte på nye flotte 
motorveier inn mot byen, mens vi passerte hopetall med nye boligblokker.  

Mellom 5 og 6 millioner bor der, og byen er i sterk utvikling utover i 
landområdene.
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Inntrykk fra hjelpesendingstur 
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Alle elevene på Sira skole

Barna i Rauli barnehage har i mange år 
gledet barn i Russland med julegaver og 
pengegaver. Forberedelsene begynner 
tidlig. På FN dagen 24. oktober inviter-
te de dette året foreldrene til frokost. Et 
kjempeflott tiltak. Foreldrene betalte for 
frokosten og inntekten kr. 4.582.- ble gitt 
som gave til barn i Russland. I Tillegg le-
verte de over 60 julegaver. Hjertelig takk 
til ledelsen ved barnehagen som plan-
legger og gjennomfører dette.

Alle elevene ved Sira skole kuttet ut van-
lig julekalender og hadde omvendt jule-
kalender dette året. De hadde et hjerte 
med gode ord til hver enkelt elev. Elev-
ene leverte julegaver til barn i Russland 
istedenfor å få noe i kalenderen selv. Sira 
skole hadde samlet inn ca 100 julegaver. 
Det var en opplevelse å få være på skolen 
siste dagen før juleferien og fortelle litt 
fra Russland og så få ta imot alle gave-
ne. Elevene lærer om betydningen av å si 
gode ord til hverandre og om gleden ved 
å dele med andre. Tusen takk.

Olga Nilsen var den i Flekkefjord som 
startet med å lage julegaver til barn som 

stiftelsen «Hjelp til Russland» er i kon-
takt med.  Hun var selv med på en hjel-
pesendingstur i november 2005 og så 
nøden og behovene. Olga har vært en 
ivrig medarbeider. Hun har i mange år 
samlet flere av barnebarna i høstferien. 
Sammen pakker de gaver til Russland. 
Olga har på forhånd kjøpt inn skrive-
blokk, blyant, slikkepinne, rosinboks og 
Smurf drops som skal være noe av inn-
holdet alle pakkene som de lager. I til-
legg har de en strikka gave. Det er flere 
som leverer sokker, luer, gensere, skjørt 
m.m. til Olga. De minste barna får ofte 
en bamse. 
Alle julegavene merkes med f.eks. 
boy 5 years eller girl 10 years.
Nå er Olga 83år og det er imponerende 
at hun fremdeles holder på. Dette 
året som åttitreåring pakket hun 
83 gaver sammen med noen av 
barnebarna sine. Du er et 
eksempel, Olga!

Det er flott at barn og voksne 
i Flekkefjord er rause og viser 
omsorg. I Russland feirer de 
fleste jul 6. januar, som er den 

dagen som den ortodokse kirken 
markerer julen. 

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

På vegne av stiftelsen 
«Hjelp til Russland» Hanne Risvold

Mange i Flekkefjord har fulgt kongens 
oppfordring om å være rause og vise omsorg

To små «nisser» i Rauli barnehage

Flekkefjord 
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Flekkefjord 

Pakking av julegaver hjemme hos Olga

«Til glede for mange barn i Russland»
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Kjære venner!

Kommunen i tettsted Sovetskiy gratulerer Stiftelsen ”Hjelp til Russland” med 20-års jubileum!

  
Vi setter stor pris på innsatsen som stiftelsen «Hjelp til Russland” gjør for utviklingen av tettstedet vårt og takker for 

mange års samarbeid.

Vi er knyttet sammen ikke bare med forretningsforbindelser, men også med et sterkt vennskap. I løpet av disse 20 år 

kommer dere stadig på besøk til oss, holder møter med befolkningen, gir moralsk og materiell hjelp til mennesker som 

bor i tettsted Sovetskiy og flere landsbyer som ligger i nærheten. Ved deres hjelp ble det opprettet, og fortsatt virker, 

et sosialsenter «Lada». Gjennom dette senteret kommer allsidig støtte til mennesker som har lav inntekt og er i en 

vanskelig livssituasjon.

Dere har åpne hjerter, et aktivt liv og ønsker å hjelpe andre. På grunn av dette og at dere ikke er likegyldige, 

har vi sammen klart å løse mange sosiale problemer og forbedre livsstandarden for våre mennesker.

 
Vi takker igjen alle som deltar i ”Hjelp til Russland” sitt arbeid og personlig Steinar Harila som er leder for denne 

organisasjonen for hans bidrag til utvikling av vennskapet vårt og sosiale og kulturelle forbindelser mellom våre folk!

 
Vi ønsker dere inderlig nye prestasjoner, vellykket gjennomføring av alle prosjekter og

Guds velsignelse over alt!

 
 
Vennlig hilsen,

leder for kommunen «Tettsted Sovetskiy»

Andrei Nekrasov

Hilsen fra Andrei Nekrasov
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Fra lagerarbeidet

Stor takk til alle som har en oppgave på Hjelp til 

Russland sitt hovedlager i Kristiansand  

Hver torsdag mellom kl.19 og 21 er det folk i sving for å ta imot, sortere og pakke 
varene som leveres der.  Alt arbeid for HTR baserer seg på frivillighet, og arbeidet 
på lageret er et viktig ledd i kjeden for at det hele skal fungere. 

Takk til Kjell Andersen som har ansvar for å koordinere arbeidet, hente hundrevis av 
banankasser til pakking, og mye annet, som for eksempel utleie av stiftelsens busser.   

Her er medarbeiderne som var på jobb da «redaksjonen» 
var på besøk to torsdager i februar.

En trofast medarbeider

Anne Aurebekk og Ella Moseid fra Mosby i full sving 
med sortering og pakking.  Ikke noe å si på humøret!

Torgrim Engedal fra Vennesla 
er en av veteranene på lageret.

Eli Mjåland (f.v.), Gerd Skuland, Lillian Bjorvand og Gerd Hæstad 
er ivrige i tjenesten.  De har gjort en stor innsats i mange år.
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Takk for støtten

www.eikenhytter.no
........................................
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Hjelp til Russland 
20 års jubileum 
Vi inviterer til jubileumshelg i Lyngdal 4-6/9-2020 

       
Det blir overnatting i leiligheter ved Rosfjord strandhotell og samlinger på Å bedehus. 
Pris: kr 1480 pr person – inkluderer overnatting i leilighet, matservering på Å bedehus og 
middagsbuffet på Rosfjord strandhotell. 
Det er mulig bare å melde seg på buffeten – kr 545. 
 
Program: 
 
Fredag:  Fra kl.17 Innkvartering i leilighetene  

Kl.1830 Kveldsmat på Å bedehus  
Kl.1930 Møte på Å bedehus - Sang: Randesundskameratene 

Lørdag: kl.0930 Frokost på Å bedehus  
kl.1100 Møte på Å bedehus – Sang: Lund kor 
Siesta 
kl.1600 Buffet på Rosfjord Strandhotell  
kl.1900 Jubileumsfest på Å bedehus   
Sang: Olaf Thormodsæter/Jan Robert Madsen - Søgne Kristelige Sang og Jaktlag  

Søndag: kl.0930 Frokost på Å bedehus  
kl.1100 Møte på Å bedehus  
kl.1330 Enkel middag og avslutning  

 
Gjester fra Russland og Israel deltar på møtene. 
Møtene er åpne for alle. 
 

Hjertelig velkommen! 
Det kan bli endring i programmet  
Påmelding til jubileumshelga til Steinar Harila ønskes så raskt som mulig pga bestilling 
av leiligheter.  E-post: steinar@sharila.no eller tlf. 92 26 70 31 



38  HJELP til Russland

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 jubileer 
av ulike slag og har i den forbindelse 
sendt store pengegaver til stiftelsen.  
Minnegaver ved begravelser utgjør 
også en vesentlig inntekt for Hjelp til 
Russland.  
TAKK til alle som har strikket sokker, 
gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.  

TAKK til alle som har gitt klær og utstyr.
TAKK til dere som driver gjenbruksbutikk.
TAKK til våre sjåfører og dere som 
hjelper med pakking og lasting av varer.

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

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

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

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

Bussene er stasjonert i Kristiansand.

Kan dette være noe for deg?

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

Hjelp til Russland 
sitt hovedlager er 
i Kristiansand

Adressen er Skibåsen 32, 
Sørlandsparken. Lageret er 
åpent for mottak av varer 
torsdager kl.19-21.

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 
gjenbruksbutikk, 
«Hjelp til Russland» 

i Jærvegen 506, 4352 Kleppe 

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

Har du lyst til å arbeide i et trivelig miljø, så trenger vi 
flere medarbeidere.
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
Hjelpesendingsturer:
29. mai – 7.juni 2020
13. – 22. november 2020

Konfirmanter fra Frikstad/Flekkerøy/Eiken
19. – 28. juni 2020

TURER TIL ISRAEL
7. – 21. mars 2020 (Jerusalem, Eilat)
2. – 16. oktober 2020 (Netanya)  
NB - feil dato i kalenderen

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

Basarer
Basar i Flekkefjord frikirke
Fredag 27. mars 2020 kl.18.30 
Steinar Harila og Menighetsmusikken f
ra Sion Moi deltar.

Torsdagsklubben Eiken, Eiken bedehus
Lørdag 25. april 2020 kl.1900
Flotte gevinster – mat – sang – Steinar Harila

Møter
med Steinar Harila
Lørdag 28.mars 
Rosseland bedehus, HTR møte
Torsdag 23.april 
Formiddagstreff Frikstad bedehus
Søndag 3.mai 
kl.1130 Kjærrane sportskapell
Torsdag 7.mai 
tur til Danmark med Blåens reiser, 
møte i Hirtshals

Jubileumshelg
4. – 6. september 2020 i Lyngdal
Vi feirer at det er 20 år siden 
stiftelsen Hjelp til Russland ble etablert
Se egen «annonse» i dette bladet.
(Dato og sted er endret siden forrige 
blad og kalender)



Hjelpesendingstur november 2019

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

«Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig» 
Luk.6,36


