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Leder

Det vel ikke vanlig å lage en slik overskrift til en «leder» som dere 
nå ser. Men det er sant. Kan hende skulle det stått: Jeg er ikke god, 
siden det er jeg som skriver dette. For oss mennesker er det ganske 
vanlig å skryte av det en får til. Men jeg har en indre trang til å 
fortelle hva Gud gjør, og at Han kan bruke det som ikke er noe til 
å gjøre det Han vil. Da kan vi si at GUD ER GOD! 

Han som er god har alltid gode tanker for alle mennesker. Han øn-
sker at vi skal ha det bra i dette livet. Men det som venter alle frel-
ste etter livet på jord er et perfekt Paradis, uten synd, sykdom og 
død. Alt er perfekt for alle. Ingen bolignød, og husleien er sørget 
for evigheten lang. Vi har noe stort å se fram til!

Jesus ser alle de som sliter her på jord. Han ser barna som er uten 
omsorg, Han ser alle de som ikke klarer boutgiftene fra måned til 
måned. Det berører Hans hjerte, og da lar Han noe berøre oss. Vi 
skal være Hans øyne, ører, hender og føtter. Hans hjertelag for de 
som sliter med å klare livet slik det er blitt. 

Når vi da forsøker å hjelpe, er det egentlig ikke vi, men Jesus som 
hjelper. Han presenterer seg slik han er i møte med all den nød 
som finnes. Vi er hans tjenere, medarbeidere, «For vi er Guds 
medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning». 
1Kor 3:9.

Sendebud slik det står i Bibelen. «Så er vi da sendebud i 
Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i 
Kristi sted: La dere forlike med Gud»! 2Kor 5:20

Han sørget for mat til folket som var uten mat. Johs. 6. 1 flg. Han 
valgte en liten gutt til sitt redskap: «Her er en liten gutt som 
har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så 
mange?» Joh 6:9. Det ble nok og det ble overflod, når 
smulene var sanket opp var der 12 kurver fulle til overs. 
Det er slik Gud handler. 

13 De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med 
stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs 
etter dem som hadde spist. 14 Da nå folket så det tegnet 
han hadde gjort, sa de: Dette er i sannhet profeten som 
skal komme til verden. Joh 6:13f
Gjennom alt så de Jesus. Det er også vår inderlige bønn. 
Gjennom alt det vi forsøker å gjøre, ber vi om at folk må 
få se Jesus!

Da kan vi si Gud er God!!

Nye prosjekter:

1. Leiligheter i Vyborg.
Dersom vi klarer det, har vi som mål å bygge 6 leiligheter for 
hjemløse i Vyborg.

2. Skolebygg  
med klasserom 
på Barnebyen 
Vårsol.
Vi har et stort be-
hov for å bygge 
et skolebygg med 
klasserom og det 
som kreves på Bar-
nebyen Vårsol. Her 
skal det bli en Bibel - og Landbruksskole for unge som skrives ut 
fra barnehjem og ikke har muligheter for utdanning. Skal vi få li-
sens til dette, krever myndighetene at vi bygger dette skolebygget. 
I dag drives det kurs - virksomhet på Barnebyen Vårsol.

3. Kirke i Enso (ved Imatra, nær grensen til Finland.)
Det er et lite sted der noen samles om Guds ord. De har ingen 
samlingsplass. De spør om vi kan bygge de ytre rammer, så skal de 
selv innrede kirken. 

Dette er prosjekter vi legger frem for Gud i bønn, og til dere som 
leser dette. Vi kan bygge alt dette om vi får penger til å gjennom-
føre prosjektene!

Det som skjedde på Golgata, så ut som et fullstendig nederlag og 
en knusende dom over alt de trodde på. Det ble den største seier 
som er vunnet i historien.

Jesus brukte Peter som sviktet han da det stormet som verst, til å 
holde den første Pinsepreken!
Han velger ut det som ikke er noe, etter menneskers målestav, 1. 
kor. 26-31.

Da sier vi med stor frimodighet: GUD ER GOD!!!!!
Vi stiller oss åpne for vår Frelser, og sier det som en fornyet be-
kjennelse, i tillit til at Gud er god og kan bruke det som ikke er noe 
og sier: Kan Du enda bruke oss, er det stor nåde, og vi er rede til 
å gå der Du leder.

Pandemien har gjort at vi har måtte avlyse omtrent alt som var 
planlagt, også utsette - 20 års markeringen. 
Så vet dere at vi drifter mange institusjoner som trenger vårt bi-
drag hver måned.
Er det noen som kjenner på et kall til å støtte noe av dette, er det 
veldig kjærkomment.  
Med bønn om at alle dere trofaste og fantastiske mennesker må 
få kjenne og oppleve Guds store og rike velsignelse over deres liv. 
Stor takk til dere alle!

Hilsen en takknemlig tjener for Jesus og medmennesker

Vi er ikke gode!

Steinar Harila, 
leder for stiftelsen

HJELP til Russland
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UTFORDRINGER 

Skolebygg på Vårsol
Vårt mål er å bygge dersom vi får den hjelpen vi må ha for å klare det 

Tegninger til skole i barnebyen Vårsol. 
Alt er etter normer og forskrifter krevd for bygging av offentlige 

utdanningsinstitusjoner.
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UTFORDRINGER 

Tegninger til leiligheter for hjemløse i Vyborg

Leiligheter for hjemløse i Vyborg
Vårt mål er å bygge dersom vi får den hjelpen vi må ha for å klare det
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VÅRSOL FARM

Det vil legges frem en studieplan for 
rundt 15 elever. Våre studenter vil være 
barnehjems-avgangselever fra Leningrad 
fylke og fra St. Petersburg. Vi tenker at 
1. etasje vil bli tilpasset som studieareal, 
mens 2. etasje vil bli tilegnet hybler. Den-
ne skolen, undervisningen og skoleåret 
ellers må være godkjent av det offentlige. 
Internatskoleløsning er nødvendig siden 
ikke alle barnehjemsbarna får et eget bo-
sted med en gang de kommer ut av bar-
nehjemmet, noe som kan gjøre det van-
skelig for dem å bestemme seg hvor i livet 
de vil gå eller hva de vil gjøre. Nettopp 
denne tiden er kritisk. Vi må og vil hjelpe 
dem når de skal velge et yrke.

Utenom den vanlige fagundervisningen 
planlegges det å sette sammen en kristen-
domsundervisning hvor elever kan lære 
det grunnleggende: kristendom historie, 
kristen etikk, sektologi mm. Bibelstudier 
og bibeltimer i form av bla. seminarer 
skal det tildeles god tid til. Skolens belig-
genhet gir gode praksismuligheter ikke 
kun i landbruk, men også i kristen virke 
som f.eks familie- og barnearbeid i selve 
barnebyen Vårsol og som en diakonitje-
neste på Omsorgssenteret. 

Som Martin Luther en gang har sagt at 
”En melkepike kan herliggjøre Gud ved å 
utføre sitt arbeid godt”. 

Vår drøm og lengsel er at våre elever skal 
kunne herliggjøre Gud i Russland med 
sitt arbeid og at de skal være et vitnes-
byrd for folk både med ord og gjerning. 
Det viktigste er at de ikke bare skal være 
flinke og ansvarsfulle arbeidsfolk, men at 
Guds Ord skal trenge seg igjennom og at 
det skal forandre deres liv, deres familier 
og at det som har rammet deres slekt, at 
de kom på barnehjem, aldri skal kunne 
skje igjen.  

Valeria Aleksandrova
Lera

Valeria Aleksandrova 
informerer om bibel- 
og landbruksskolen 

Agurker vokser jevnt og trutt.  
Alle systemene fungerer bra.

I drivhuset dyrkes grønnsaker, 
krydderplanter og blomster. 
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VÅRSOL FARM

Åkeren som tidligere ble brukt til poteter 
ble i år brukt til å plante frukthage. Vi fikk 
god hjelp av de voksne barna og foreldre 
fra Vårsol. Og så ble det leid inn ekstra ar-
beidskraft til dette formålet som fikk lønn.
I år planla vi å gjøre nødvendige forbere-
delser med den andre delen av åkeren som 
skulle utvikles og dyrkes til poteter. Men 
pga av koronapandemien hadde vi ingen 
mulighet til å leie inn arbeidskraft som 
skulle gjøre dette. I dag jobber vi med ut-
viklingen for å kunne bruke dette til pote-
ter til neste år. I år plantet vi et stort om-
råde med squash. Det planlegges å plante 
bete i år også. 
I dag (august red. anm.) har vi to ansatte 
på gården som driver med høns. De jobber 
med produksjon og pleie. De jobber også 
med leveranse av egg og kjøtt til små for-
retninger, marked og andre utsalgssteder. 
Det er en del utfordringer med salget og 

det trengs en ansatt som kunne jobbe kun 
med dette. I dag har vi ingen mulighet til å 
ha flere ansatte. I fremtiden planlegger vi å 
utvide utvalget og ansette en salgssjef.  
I dag har vi 800 høns, 950 kyllinger og 200 
eggleggere. Slaktehøns planlegges det å 
utvide til 2500 stk. Det planlegges også å 
drive med kalkun og perlehøns. Både kal-
kun og perlehøns er meget etterspurt. Per-
lehønsegg er veldig sunt og dyrt.
Vi har store planer på gården. Og vi skal 
gjøre alt vi kan. Vi må ansette flere med-
arbeidere. Vi planlegger å dyrke jorda til 
jordbær. Jordbær er etterspurt. Det må 
også kjøpes utstyr til tørket frukt og pro-
duksjon av saft. Vi trenger å utvide pro-
duktutvalget.
Siden vi planlegger at vi på farmen skal ha 
praksiselever fra vår kristne skole kan man 
tenke på lage dyrepark for kjæledyra. Som 
f.eks å ha hester, geit, sau.

Info om gårdsdriften

Det er plantet 700 frukttrær.  Dette var et stort 
og krevende arbeid. Til hvert tre måtte det 
graves et hull på 0,3 kubikk.  Utgravd jord ble 
blandet med gjødsel, deretter ble treet plantet. 
Til slutt ble treradene pløyd med traktoren.

Traktoren har fått plog!  Takk for gaven! Plogen er 
produsert av det norske selskapet «Kverneland»

I hønsehuset er eggproduksjonen i full gang.  

De kjøpte et lite «Supermarked» som de selger kyllinger 
og egg fra. I denne vogna er det kjøleskap og hyller.

Agurker vokser jevnt og trutt.  
Alle systemene fungerer bra.
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BARNEBYEN VÅRSOL

Det er mange forskjellige aktiviteter for 
barn i normale tider. Søndagsskole ar-
rangeres ukentlig. Ofte bruker vi ”Godly 
play” konseptet i vår undervisning. Det 
som barna liker best er litteratur- og tea-
terskole kalt ”Imaginarium”. Her utvikler 
barna sine drama ferdigheter, og ikke 
minst lærer de forskjellige sosiale koder, 
som hjelper dem å forstå bedre sine egne 
og andres følelser. Dette er spesielt viktig 
der hvor familier har fosterbarn som of-
test kommer rett fra barnehjem hvor det 
å lære sosiale koder ikke er lett eller som 
oftest helt umulig. Om sommeren arran-
geres det en ”landbrukssommerklubb” 
hvor barna kan lære det grunnleggende 
om landbruket. Workshops i håndarbeid 
hvor barna kan drive med sying, perle-
verk, farget papirarbeid og tegning har vi 
minst 2 ganger i uken

Minst to ganger i måned har vi guds-
tjeneste for både voksne og barn. Når det 

er barnas bursdager kommer barnebyen 
sammen og feirer det, samt Jul, Nyttår, 
Påske og andre kirkelige og offentlige 
høytider. 

Om sommeren arrangerer vi kristne 
sommerleirer og da brukes barnebyens 
arealer og plener til det. Barna som 
deltar på leir kommer fra både barneby-
en Vårsol, fra nærliggende landsby Tajcy 
og fra flere menigheter. Som oftest er 
det snakk om barn som kommer fra noe 
som vi kaller for risikofamilier som f.eks. 
flerbarnsfamilier, eneforsørger familier, 
og barnehjems avgangselever. 

Flere ganger i året deles det ut hjelpesen-
ding til støtte for alle beboere.

Alle disse arrangement som sommerleir, 
matutdeling, sko og klær utdeling og 
gaver til barn blir kun mulig ved en hel 
eller delvis støtte fra veldedighetsstif-

telsen ”Hjelp til Russland”. Utenom det 
materielle er vi så takknemlige for den 
åndelige støtten som vi får fra ”Hjelp til 
Russland”. Vi er i deres bønner, og det 
er stort. Når Steinar Harila og norske 
grupper kommer på besøk har vi flotte 
kristne møter sammen. 

Vi ber for alle som har oss i sine bønner, 
som støtter oss og gir til arbeidet, og vi 
ber også for alle som støtter arbeidet 
til Hjelp til Russland på mange andre 
forskjellige måter ellers. Vi kan ikke alle 
deres navn, men vi er helt overbevist om 
at Gud kan. Og Gud må gi dere tilbake 
igjen det enhver måtte ha virkelig behov 
for. 

Gud velsigne dere!

Valeria Aleksandrova 
(Lera)

Info om barnebyen “Vårsol” fra Lera. 
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BARNEBYEN VÅRSOL

Forbønnstund for leirstart - ”Du er spesiell”.

Bibelspill på ”Du er spesiell” - leiren. ”Bible 
Quiz” - stasjonen. Ledet av Anna Vakher.

Bilder fra leirene på Vårsol 

Foreldre og barn i barnebyen Vårsol takker den nor-
ske veldedighetsstiftelsen ”Hjelp til Russland” for 

økonomisk- og bønnestøtte til sommerleirer. I sommer 
hadde vi 3 kristne barneleirer  (fom 2 års alder tom 
13 år). Vi er så takknemlige for denne flotte mulig-
heten til å komme sammen og grunne på Guds Ord 
på en underholdende og interessant måte. Foto av 

frivillig, Antonina Zhabasova. Leiren - ”Sjøreise”.

Et foto med et kors i bakgrunnen 
er en tradisjon for alle leirer på Vårsol.
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BARNEBYEN VÅRSOL

Bilder fra leirene på Vårsol 

Barnegudstjeneste på ”Du er spesiell” leiren 
8.-10. juli. Ledet av pastor Ivan Hutter.

Leiravslutningsbålet på 
”Du er spesiell” - leiren.

Bibeltime på førskolebarnleiren 
”Den bortkomne sauen” 

12-14 juli 2020. 
Undervisning av Eduard Gnezdilov.

Kveldsarrangement. 
Bønn. Ledet av Eduard Gnezdilov.
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BARNEBYEN VÅRSOL

Leiravslutningen for ”Den bortkomne sauen” leiren. 
Bål og sang av ”jeg er den lille bortkomne sauen” sangen.

Åpningen av ”Sjøreise” leiren. 
Velkomsttale og intro av leiransvarlig, 

Valeria Alexandrova. Foto, Antonina Zhabasova.

Bibeltime ledet av Vlad Golubovas. 
Foto, Antonina Zhabasova.

Bilder fra leirene på Vårsol 

Barnesanger med bevegelse i 
kveldsprogrammet, ledet av leirmedarbeider 

Alexei Lozhkin. Foto, Antonina Zhabasova.

Avslutningsgudstjeneste på ”
Sjøreise”-leiren. Ledet av Vlad Golubovas
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DIKONI

Som alltid haster vi med å fortelle dere 
hvordan alt har gått det siste halvåret.
Selvfølgelig var det noen vanskeligheter, 
men det var også mange gode øyeblikk.
I januar tok våre gutter etter lang kamp 
førsteplasser i judokonkurranser. I alle 
vektkategorier i Vyborg-distriktet lød 
navnene på guttene fra Dikoni. Dette er 
vi selvfølgelig svært glade for. Å vinne en 
konkurranse lærer oss hvordan vi kan 
vinne i livet og guttene våre trenger det 
virkelig.

I februar feiret vi bursdager. Katja som 
er 6 år. Katja har bodd hos oss siden hun 
var 3 år gammel.
Og Katjas eldre bror - Ilya som allerede 
er 15 år gammel. Ilya har vært hos oss 

i 7 år. Det er veldig interessant og godt å 
se hvor fantastisk han vokser og er blitt 
en ung mann.
Mars måneden ble for oss, så vel som for 
alle land veldig vanskelig. En global pan-
demi begynte også i Russland. I Russland 
ble det ikke erklært noe beredskapsregi-
me, vi hadde bare ikke-arbeids dager 
som varte i nesten tre måneder. Mange, 
mange mennesker mistet jobben og det 
ble selvfølgelig mange anrop til Dikoni.
Vi vil med en gang si at vi er veldig takk-
nemlige for hver enkelt av dere som fort-
satt var i stand til å hjelpe oss! Det var 
så viktig og nødvendig. Når flere og flere 
barn kommer med foreldrene hver dag 
og familiene ikke en gang har penger til 

mat er det ekstremt viktig å vite at støtten 
fortsetter!
I løpet av pandemien mistet vi også mu-
ligheten til å motta brød. I mer enn 20 år 
har flere finske borgere tatt med brød til 
Dikoni ukentlig og dette var en viktig og 
nødvendig støtte for oss siden brød er et 
ganske dyrt produkt.
Dessuten ble alle barn sendt til fjern-
undervisning i mars. Naturligvis viste 
vårt land seg å være helt uforberedt på 
et slikt undervisningsopplegg. På dette 
tidspunktet hadde vi bare tre datamas-
kiner som virket på Dikoni. Og dette er 
til 23 skolebarn som bor hos oss uten å 
regne med de barna som kom til Dikoni 
for dagen fordi familiene deres ikke en 
gang hadde internett.

God dag kjære venner!
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DIKONI

I april ble situasjonen på Dikoni forver-
ret ettersom det dukket opp mange nye 
familier og barn som trengte vår støt-
te og jeg som direktør av Dikoni måtte 
henvende meg til vanlige mennesker - 
innbyggere i Vyborg slik at de alle kunne 
hjelpe oss og avdelingene våre med mat 
og hygienevarer. Folk, takk og lov, svarte 
fordi mange allerede har hørt om Dikoni 
mer enn en gang og folk begynte å hjel-
pe til med mat, brød, og andre ting. En 
entreprenør kjøpte fire datamaskiner til 
Dikoni.

I april fylte vår Andrei 16 år, Andrei har 
vært med oss i 7 år allerede.
I mai begynte situasjonen i landet å bed-
re seg litt, men folk som hadde mistet 
jobbene sine var fortsatt arbeidsledige. 
Og veldig mange små bedrifter måtte 
stenge virksomheten på grunn av en slik 
tvungen lang nedetid.

Og barna våre var stengt inne på Dikoni 
i mer enn to måneder. Men dere vet alle 
veldig godt hvor talentfulle og rastløse 
barna våre er. Og de kom på en ide om 
en «veldedighetsauksjon». Vi er glade 
for at det var deres ide for å hjelpe oss 
voksne.
Barna samlet forskjellige pinner,  
kvister, trebiter og skapte sammen med 

læreren en fantastisk husnøkkelboks. Og 
vi kunngjorde en veldedighetsauksjon. 
Som et resultat ble husnøkkelboksen 
solgt for 17 000 rubler. Og med disse 
pengene kjøpte vi pizza og gotteri for å 
glede barna våre og støtte dem.

I juni var det slutt på fjernundervisning, 
men siden vi hadde planlagt vår som-
merleir fra juli introduserte vi en streng 
daglig tidsplan for barna med trening, 
lesing av bøker og spill.

Og, selvfølgelig, feiret vi alle sammen 
en høytid - Barnas dag. Den var 1.juni. 
Tross alt tror vi med rette at dette er  
hovedferien i Dikoni.

Også i juni måned, den 9. juni, hadde tre 
av våre barn bursdager:
Masha fylte 16 år, 
hun har vært hos oss i 8 år
Maksim fylte 14 år, 
han har vært hos oss i 7 år
Og Graf fylte 11 år, 
han har vært hos oss i 6 år
Og i juli dro vi til sommerleiren.

Med vennlig hilsen,
direktør av Dikoni 
- Viktoria Shutova
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DIKONI

Først vil jeg takke alle som har støttet Di-
koni-sommerleiren både i bønn og øko-
nomisk. Deres hjelp og støtte har hjulpet 
oss å fullføre sommerleirens drøm.

Vi vil fortelle dere hvorfor det var så vik-
tig for oss å holde leiren.

Før leiren tilbrakte alle barna våre mer 
enn tre måneder inne på Dikoni. Det-
te var selvfølgelig vanskelig for barna. 
Sommer… de vil svømme, spille fotball 
og bare rote rundt :))))))))))

Situasjonen med corona-syke i juli ble 
bedre og vi forberedte oss til leiren. Først 
tenkte vi å bare ta med på leiren, de bar-
na som bor permanent på Dikoni, men 
til slutt tok vi med flere etter ønske fra 
politiet og barnevern-myndighetene. 
Dette skyldes at mange barneleirer i år 
ikke ble gjennomført og mange barn 
måtte være i byen uten foreldretilsyn. Og 
dette har selvfølgelig ført til en økning 
i barneskader. Dermed deltok 73 barn 
på leiren vår i år. Mange foreldre klarte 
det heller ikke følelsesmessig å miste ar-
beidsplassen og uten denne stabiliteten i 
livet begynte de å misbruke alkohol og 
barna ble igjen uten tilsyn.

Men i år hadde vi et veldig sterkt team av 
ledere. Den besto nesten utelukkende av 
unge som har vokst opp på Dikoni. De 
fleste av dem er allerede unge menn som 
har bestemt seg for å hjelpe oss i år. Og 

som dere vel forstår med en slik ekstra 
hjelp og støtte var vi ikke redd for noe.

I år hadde vi to bursdager på leiren på 
en gang.

Daniel var den første. Daniel var med oss 
på leiren. Han er fra en asosial familie 
med seks barn og han er den eldste søn-
nen. Selvfølgelig hadde gutten praktisk 
talt ingen barndom, da han hele tiden 
tok seg av yngre barn. Vi håper at han i 
leiren vår kunne se vår omsorg for ham 
og føle seg som et elsket barn. Daniel er 
selvfølgelig en tullegutt, men åpen og 
snill.

Også Aleksei hadde bursdag under lei-
ren. Aleksei har vært med oss i 7 år. Han 
kom også fra en stor familie. En gang 
kom moren hans for å be oss om hjelp og 
nå er hun ansatt på Dikoni.

Hei kjære venner av Dikoni!
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DIKONI

På leiren holdt vi forskjellige aktiviteter 
slik at barna kunne utvikle seg og lære 
noe nytt. Kursene var: håndverk, gitar, 
boksing, dans og så videre.
Barna satte stadig selv opp skuespill om 
gitte emner for kveldsprogrammer og 
deltok i forskjellige konkurranser som 
rådgiverne oppfant og gjennomførte.

Selvfølgelig, som alle tidligere år, begyn-
te hver dag med en leksjon der vi snakket 
med barna om emner som var viktige for 
dem, og da fikk barna muligheten til å 
diskutere dette med sine ledere.
En dag kom brannmenn til oss for å for-
telle barna hvordan det var å skulle være 
brannmann eller redningsmann. Barna 
våre fikk også mulighet og var glade for å 
prøve uniformen til brannmenn og fore-
stille seg hvordan de redder mennesker.

Våre barn svømte mye, spilte, snakket 
sammen, fikk kristne oppdrag og had-
de det koselig og gøy sammen. Generelt 
gikk leiren veldig bra og ingen ble syke.  
Leiren vår ble avsluttet tradisjonelt med 
bål, pølser og limonade.
Vi vet ikke hvordan vi skal takke Him-
melen og dere alle for en så fantastisk tid.

Med vennlig hilsen og stor takk,
Viktoria Shutova
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Gjennom alle disse årene har Stiftelsen, 
dens leder Steinar Harila og mange an-
dre norske brødre og søstre har gjort en 
uvurderlig tjeneste for vårt sogn når det 
gjelder å tjene Herren og medmennes-
ker. Det viktigste for oss var at denne 
gjentatte hjelpen og støtten alltid har 
vært veldig nødvendig og viktig for vårt 
sogn og vårt kirkebygg. Hver gang sog-
net vårt hadde vanskeligheter og vi hen-
vendte oss til Stiftelsen for å få hjelp, fikk 
vi støtte. Dette var alltid slik - alltid fikk 
vi hjelp til alt; både små og store behov.
Det har alltid vært full tillit mellom oss. 
Flere ganger har Stiftelsen gitt midler til 
renovering av kirkebygget vårt, da det 
ikke var noe annet sted å vente hjelp 
fra. Vi fikk hjelp til å kjøpe en leilighet 
til menigheten der jeg har bodd i 20 år. 
HTR har også hjulpet å kjøpe en bil til 
sognet vårt som vi hadde så stort behov 
for. Ved hjelp av denne bilen kunne vi 
hente mat og klær til fattige mennesker, 

kjøre til forskjellige steder eldre, barn, 
ungdommer osv. Mange ganger hjalp 
HTR oss med å gjennomføre diakonale 
og sosiale prosjekter for sognebarn, for 
funksjonshemmede og fattige i byen vår.

Vi er spesielt takknemlige for støtten  
til barne- og ungdoms arbeidet vårt. 

Mange leirer og andre aktiviteter for 
barn, tenåringer og ungdommer ble 
gjennomført med finansiering og støtte 
fra Stiftelsen «Hjelp til Russland». Våre 
barn og ungdommer er veldig takknem-
lige til alle dere for organisering av ture-
ne til Norge. Dette var uforglemmelige 
turer for oss alle. En av hoved opplevel-
sene i dette samarbeidet mellom dere og 
barne- og ungdoms tjenesten i sognet 
vårt, var vår tenårings- og ungdomstur 
til Israel! Denne turen kunne vi delta 
på bare på grunn av deres støtte og med 
finansiering fra Stiftelsen. Barna lærte 
mye på denne turen, kunne besøke de 
hellige stedene hvor Herren Jesus levde 
og forkynte evangeliet. Under denne tu-
ren ble Bibelen virkelig en levende bok 
for våre barn og ungdommer. Denne tu-
ren til Israel satte et uutslettelig preg på 
livene til dem, så vel som for oss voksne 
som var med på turen. Jeg tror det var 
en dyp åndelig opplevelse for oss alle og 
hver av oss ble styrket i vår personlige 
tro. Under turen fikk mange unge, som 
dere har vært vitne til, et ønske om å vit-
ne for andre unge mennesker om Gud og 
Kristus. Vi takker Gud for dere og deres 
uvurderlige hjelp og ser frem til videre 
samarbeid.

Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Kjære brødre og søstre 
i Jesus Kristus!

På vegne av Det evangelisk-lutherske sogn i byen Vyborg gratulerer vi dere hjertelig 
med 20-årsdagen for Stiftelsen ”Hjelp til Russland»!

I løpet av alle disse 20 årene og enda tidligere fikk vi muligheten til å jobbe sammen for 
Herren Jesus Kristus og for folks beste her i Russland og i Vyborg spesielt.

Kø for å komme inn i kirken
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Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Vi husker dere i våre bønner. Takker dere 
også for forbønn for oss og vår tjeneste.

I jubelåret deres, i denne vanskelige ti-
den som prøver vår tro, tiden for pande-
mien, vil vi ønske at dere står fast i troen, 
forblir i undervisningen og i håpet til 
Herren Jesus Kristus for Hans kjærlig-
het og nåde! Vi vil også ønske dere god 
helse, suksess i tjenesten og rikelig Guds 
velsignelse!

«Må han, fredens Gud, hellige dere 
helt igjennom, og må deres ånd, 
sjel og kropp bli bevart uskadet, så 
dere ikke kan klandres for noe når 
vår Herre Jesus Kristus kommer. 
Trofast er han som kaller dere til 
dette. Han skal også fullføre det.» 
(1 Tess 5:23-24)

Med hjertelig og kjærlig hilsen,
alle medlemmer i Det evangelisk-luth-
erske sogn i byen Vyborg og 
prest Vladimir Dorodniy

Glimt fra Israelsturen
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Ingerinskirken
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Ingerinskirken

OmsorgssenteretDikoni

Ingriakirken i Vyborg
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Sosialsenteret Lada

God dag, kjære Steinar og Alfhild! 

Hilsen til alle våre venner!

Vi sender deg en bilderapport om arbeidet vårt. Takk til 

dere for at vi er i stand til å gjøre dette arbeidet i denne 

svært vanskelige tid. Vi deler ut hjelpen ute - nede på 

trappen ved inngangen. Deler ut mat og brød. Russiske 

forbrukertilsyn tillater ennå ikke at vi kan samle folk 

inne. Mennesker fortsetter å bli syke av Corona, i går 

ble 7 personer syke i Sovetskiy. Vi bruker masker og 

hansker. Bare Gud vet når denne sykdommen vil ende. 

Vi prøver å gjøre arbeidet så godt vi kan i denne situa-

sjonen. Barna samles til søndagsskole på søndager. En 

gruppe eldre mennesker samles på lørdager. Vi organise-

rer også av og til kulturelle arrangementer.

Må Gud velsigne dere. Og tusen takk igjen! 

 
Med vennlig hilsen,

Galina og alle ansatte.
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Sosialsenteret Lada

Alexey som jobber på sosialsenteret Lada takker for bilen
Steinar skriver: Aleksey gjør en kjempestor tje-neste for Jesus og oss. Han kjører rundt med mat til folk og er evangelist der han ferdes. Tar seg av nye som kommer til tro. Han trenger vår hjelp til ny bil. Den gamle er nå delebil. Helt ferdig og utbrukt.

Tusen takk! Jeg kjøpte en bil. Jeg fortsetter å jobbe. Halleluja! Russland for Jesus Kristus!
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Nytt Liv Senteret

Nytt Liv senteret er et rehabiliteringssen-
ter for rusmisbrukere!  Senteret kan best 
sammenlignes med Evangeliesentrene i 
Norge. 
 
Det er et inntakssenter utenfor St. Pe-
tersburg. Her blir forkomne mennesker, 
ødelagt av narkotika og andre rusmidler, 
hentet inn fra gata og rennesteinen.  
Deretter blir de tatt imot på rehabilite-
ringssenteret Nytt Liv.  Her blir de møtt 
med kjærlighet og omsorg. Svært mange 
blir frelst fra rus og elendighet til et nytt 
liv med Jesus.
I mange år har stiftelsen kjøpt inn all 
brensel til vinteren til dem, og støttet 
dem i ulike kriser.  De har ingen offent-
lig støtte og ville ikke klart seg uten den 
hjelpen.   

Her er en hilsen fra senteret:
Kjære Steinar!
Kjære brødre og søstre i Stiftelsen ”Hjelp 
til Russland”, dere er våre medarbeidere 
innen Guds felt!
 
20 år er en hel historie, og vi vil ønske 
mange år fremover til Stiftelsen og til 
alle medarbeidere! Vi ønsker dere vel-
stand og Guds velsignelse! Fordi ingen-
ting er vondt i Guds armer, ingenting er 

vanskelig og ingenting er skummelt. Vi 
ønsker dere velsignelse, fred, utvikling 
og vekst!
På 20-årsjubileet for Stiftelsen vil vi 
takke dere hjertelig for deres store, 
langsiktige og uselviske hjelp til vårt 
rehabiliteringssenter ”Nytt Liv”!
Deres gode gjerninger og åpne hjerter 
er et godt eksempel for oss og hele det 
kristne samfunnet.
Deres omsorg og støtte gjør at vi fullt 
ut kan hjelpe brødre og søstre som bor 
på vårt senter og som kom i vanskelige 
livssituasjoner.

Spesiell takk for 
vennlighet og kjærlighet,  
oppmerksomhet og  
omsorg for oss alle!
 

«Berg dem som føres til døden, hold 
igjen dem som vakler mot retterstedet!»
Ordspråkene 24:11
 
Må Gud velsigne dere!
 
 
Med kjærlighet,
”Nytt Liv-senteret”

Salg av årets avling
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Nytt Liv Senteret

Dette kullet er finansiert av 
«Hjelp til Russland» Takk til giverne!

Praktisk arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.
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Omsorgssenteret i Taitzy
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Omsorgssenteret i Taitzy

Personalet på Omsorgssenteret Taitsy takker veldedighetsstiftelsen 
Hjelp til Russland, styret og leder Steinar Harila for det flotte og 
moderne bygget for eldre og funksjonshemmede.

Kokk, Svetlana Golikova og 
sykepleier, Anna Nikitina gjør 
seg klare til lunsjutdeling.

Lunsj i spisesalen

Sykepleier, Anna Nikitina hjelper 
omsorgsfullt med å gi mat til en 
”babushka” som er beboer på senteret.

Sykepleier, Inga Podoliak måler blod-
trykket til beboere flere ganger om 
dagen for å overvåke deres velvære.

Smittevern tas på alvor
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NEVE MICHAEL

Jeg vil rette våre beste ønsker til dere, våre snille støttespillere, og takke hjertelig for deres sjenerøse støtte til Neve 
Michael barne-landsby.  Deres medfølelse med våre vanskeligstilte barn, deres følsomhet overfor våre barns 
traumer fra en sårbar alder, deres stadige støtte og godhjertede gaver har hjulpet oss i vår pågående innsats for 
utsatte barn.

Neve Michael har mottatt mange barn i år, og vi jobber med full kapasitet.  COVID-19 har også påvirket livet 
til de av barna våre som var i stand til å reise hjem på besøk. De møtte et veldig sint og anspent miljø som bare 
økte deres nivå av angst og traumer.

Takket være deres vennlighet får barna våre utdannelse og terapeutiske tjenester, samt kjærligheten og 
omsorgen til et familiehjem i barnebyen vår.

Kjærlighet, Hava

DRØMMER BLIR SANNE 
Deres sterke støtte har gjort det mulig 
for våre barn og unge i fare å dra nytte 
av forskjellige programmer. En slik opp-
gave, «Drømmer blir sanne-prosjektet», 
hjelper Neve Michael-kandidater med 
å realisere sine personlige ambisjoner. 
Prosjektet gjennomføres i en kritisk tid i 
livet, rett før våre unge menn og kvinner 
blir med i IDF eller National Service.
En av jentene våre hadde en livslang 
drøm om at hun en dag skulle heve seg 
over den virkelige verdens rammer og 
sveve til store høyder. Vi hjalp henne 
med å realisere sin flydrøm ved å ta hen-
ne med til en paraglidingbane utenfor 

kysten av Hadera. Spenningen i ansik-
tet hennes etter jomfruturen fylte våre 
hjerter med glede.
Vi muliggjorde også en verdifull opple-
velse for en videregående utdannet som 
drømte om å forbinde sin kjærlighet til 
havet med fiske. Han uttrykte omtenk-
somt sin ambisjon som et ”søk gjennom 

havdypet for å heve bevisstheten.” Slik 
hjalp vi ham med å realisere drømmen: 
En morgen tok en familie som bor i 
Children’s Village den unge mannen 
ut i en båt for en fiskeopplevelse han 
aldri vil glemme. I oppfølgingen kjøpte 
Neve Michael alt nødvendig fiskeutstyr 
til ham og ga ham et nybegynnerkurs 
i fiske. Vi gjorde drømmen virkelig for 
ham, og innpodet ham med viljen til å 
fortsette å følge drømmene sine.

GI TILBAKE TIL FELLESSKAPET 
For å forberede Neve Michaels barn 
på livet, finner vi at det er veldig viktig 
å innpode verdier om å gi tilbake til 
samfunnet. Det er viktig for barna våre 
for deres egen utvikling som mennesker 
og å gi dem en følelse av egenverd at 
de, som har gått gjennom et så fryktelig 
voldelig liv, er i stand til å hjelpe de som 
trenger det.
To Neve Michael-jenter, Shifra og Hila, 
har meldt seg frivillig de siste to årene 
i Levona barnehage i Pardes Hana. For 
jentene våre er det å gi

Kjære venner
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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

tilbake til samfunnet ved å ta vare på 
barnehagebarn og hjelpe mødrene 
deres, et engasjement som blir et 
arbeid av kjærlighet og hengivenhet. 
Å lytte til Dorit, barnehagelæreren, 
som dusjer jentene våre med varme 
og takknemlighet og sier til dem “må 
du alltid være blant giverne”, er en 
rørende opplevelse.
Å gi er også en beroligende, helbre-
dende opplevelse, og den som gir, 
får mye kjærlighet og hengivenhet i 
retur. Denne vekslingen mellom å gi 
og motta er mest givende når det blir 
en rutine på for eksempel tre ganger 
om dagen! 
En mulighet til å gi får Neve Mic-
hael’s gutter og jenter som kjærlig 
besøker gamle holocaustoverleven-
de regelmessig. For eldre menn og 
kvinner som overlevde den mørkeste 
tiden i vår historie, er synet av store 
øyne, voksende barn som lyser opp 
deres avtagende dager i dette livet, en 
sans for deres sanser.
Vi deltok nylig på en minneseremo
ni for Gizla, en gammel kvinne og 
overlevende fra Holocaust som gikk 

bort for et år siden. Gizlas sønn og 
barnebarn fra Amerika deltok på 
seremonien.  De ble rørt av våre barn 
som deres matriark elsket så høyt, og 
takket hjertelig guttene og jentene for 
alt de gjorde for henne.
Måtte hennes minne være til velsig-
nelse ...

SOMMERLEIR
Tolv av barna våre dro på en tre-
dagers campingtur til Jordanelven og 
deltok i en sommerleir for barn med 
spesielle behov. Guttene og jentene 
våre deltok i aktivitetene deres i blan-
dede grupper, samarbeidet med dem, 
bidro til å gjøre dem lykkelige og 
lærte at vi i utgangspunktet er like.
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NEVE MICHAEL 

SARI OG ALON
Sari og hennes bror Alon ble brakt til 
Neve Michaels barns krisesenter under 
tragiske omstendigheter. Faren deres var 
fattig og hjemløs, og moren deres var 
en hard narkoman. Med fraværet av en 
sterk farsfigur som skulle lede husstan-
den, hadde barna behov for en ansvarlig 
mor for å oppdra dem. Men morens 
avhengighet truet dem bare i fare. Barna 
ble sårt forsømt av moren, ettersom 
kostnadene ved å støtte narkotikavanen 
hadde forrang over alt, inkludert mat, 
klær og utdannelse for barna sine. Med 
sin mor som bodde i en egen, bedøvet 
verden, kunne de ikke engang forvente 
å høre et vennlig ord fra henne. Sari 
og Alon var bare gamle nok til barne-
hage og første klasse da naboene deres 
fikk med seg at det ikke var noen som 
engang kunne bringe dem til skolen. 
Velferdsmyndighetene ble varslet, og 
som så ofte er tilfellet med så mange av 
våre uheldige barn, ble lille Sari og Alon 
fjernet fra hjemmet ved rettslig kjennel-
se og ført til Neve Michael.
Overgangsperioden i Barnes bered-
skapskrisesenter var tøff for disse stak-
kars små barna. De kunne ikke se ut til 
å forstå hvordan faren først forsvant helt 
fra hjemmet deres, og deretter hadde 
moren deres forverret seg rett foran 
dem. De kunne ikke forstå hvorfor de 
hadde en slik barndom når andre barn 
har mammaer og pappaer som bryr seg 
om dem og elsker dem. Ved ankomst 
til Neve Michael var Sari og Alon i en 
tilstand av rent sjokk. De var ulykke-
lige, mistroiske mot voksne, sinte og 
tilbaketrukne. De ble diagnostisert med 
læringsforstyrrelser, og deres oppførsel 
med andre barn var usosial og til og 
med fiendtlig.
Når de flyttet til et familiehjem, begynte 
de å delta i programmene i Therapy 
Enrichment Center og begynte å gjøre 

fremgang både i rehabiliteringen og 
med studiene. Fiendtligheten er borte, 
og de lærer å samarbeide med sine in-
struktører, terapeuter og med de andre 
barna. For hver dag som går blir en del 
av den mørke skyen som kvalte barn-
dommen deres, borte. Og så ofte ser vi 
tegn på tillit hos dem, til og med smil på 
ansiktet. Sari og Alon begynner å sette 
pris på hjemmet vi ga dem og alle de 
fantastiske tingene vi gjør for dem hver 
dag, i stedet for all sinne og forvirring de 
følte da de først kom til døren.

SHOSHY
Over syv år har gått siden den grå dagen 
da Shoshy, storesøsteren og to store-
brødre ankom Neve Michael Emergency 
Crisis Center. Shlomits slutt på historien 
var den mest rørende da hun var babyen 
til familien, en fem år gammel jente 
med blondt hår som ikke kunne slutte 
å gråte og ikke slapp søsterens hånd 
den forferdelige ettermiddagen. Da vi 
fikk vite om alt de hadde gjennomgått, 
kunne vi knapt holde tårene tilbake eller 
slutte å riste på hodet. Neve Michael har 
absolutt sin del av skrekkhistorier, men 
det som hadde skjedd disse fire uskyldi-
ge barna var en av de mest sjokkerende 
historiene vi noen gang hadde hørt.  
Sagt med et ord var foreldrene deres 
brutale. Alle fire barna hadde tydelige 
tegn på fysisk mishandling og tortur, fra 
friske åpne sår til gamle stygge arr, fra 
flenger til brannmerker. Barnas naboer, 
som så og hørte hva som foregikk, og 
rapporterte det de visste til velferdsmyn-
dighetene, uttalte at barna mer enn en 
gang var låst ute på gårdsplassen og ble 
tvunget til å holde askeblokker i flere 
timer. Naboene sa også at de regelmes-
sig hørte skrikende lyder som kom fra 
leiligheten deres.
Barna hadde mer å si om grusomheten 
som fant sted innendørs, og historiene 

som kom ut av dem i smertefulle økter 
med psykologer, var de mest avskyelige 
historiene om barnemishandling og 
seksuelle overgrep.
Men Shoshy forble stille. Den yngste 
og mest uskyldige; ordene kunne ikke 
uttrykke grusomhetene  hun så og hørte, 
eller forklare arrene hun bar på armene 
og bena.
Vi lærte også om grov forsømmelse. I 
den forferdelige husholdningen var disse 
guttene og jentene ikke kledd ordentlig 
eller matet, og de gikk ikke en gang på 
skolen eller fikk venner. For disse fattige 
barna var deres formative år et totalt 
tap. Uansett hva som kunne reddes fra 
ungdommen, som kunne telle som en 
normal barndomsopplevelse, ville vi få 
tak i på Neve Michael.
Barna ble plassert i et familiehjem med 
et kjærlig par og deres barn. Snart be-
gynte de å motta ulike typer terapi ved 
Therapy Enrichment Center. De eldre 
barna fikk opplæringstimer for å fylle 
opp gapet i studiene.
Nå vet de hvordan det føles å være om-
gitt av kjærlighet, å motta et snilt smil og 
ømt preg, å bli tatt vare på av ansvarlige 
voksne som gir dem mat og nærer dem 
og utdanner dem. Nå kan de virkelig 
føle at det å vokse opp er noe å se frem 
til. Og det mest lovende tegnet av alt er 
at Shoshy har lært å smile.
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Estland 

Hej Steinar!
Tack för e-mail! Ja vi behöver varer, stort tack! Vårt arbete går bra och vi satsar att hjälpa fattiga människor och familjer med mat och kläder. Vi hade just 

stor barnläger där kom ihop 50 barn + team (jag skickar 
också bilder) där vi kunde förkunna evangeliet om Jesus. 
Där var många barn som hörde detta första gången och 
de sade: ”nu tror jag”. Tack och lov, Gud är så god!Ni kan leverera nästa transport:MTÜ Tabiita MisjonLihula mnt 27 

Haapsalu 90506

Önskar Guds rika  välsignelser!

Mvh

Mihkel Nõlvak

Trenger fortsatt hjelp fra Norge
Tabiitamisjonen i Estland driver et utstrakt hjelpearbeid blant fattige mennesker.  

På spørsmål om de fortsatt trenger varer fikk Steinar dette svaret:
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Det jødiske samfunnet

Shalom kjære venner!
Med stor glede, respekt og kjærlighet gratulerer vi dere og sender 
en varm hilsen fra byen Vyborg og det jødiske samfunnet. Alle 
våre samlinger er gjennomsyret av en barmhjertig ånd og etter 
slike møter må vi ta oss tid til å tenke og forstå det som er bra i 
livet vårt og takke Skaperen for alt!Hvis vi begynner å nevne opp alt dere har hjulpet med og alt dere 
har gjort i løpet av alle disse årene, vil listen bli veldig lang. Vi 
har det alltid veldig bra og koselig sammen med dere. Etter mø-
tene våre får vi alltid noe nytt og nødvendig. Må den Allmektige 
Gud skrive alle navn på vennene til folket vårt i Livets bok!
På grunn av Coronaviruset har vi alle vanskelige tider, men på 
tross av dette vil vi glede oss over livet og elske hverandre. Vi er 
takknemlige til alle for deres oppriktige støtte og forståelse. Vi øn-
sker dere ekstra styrke som vil hjelpe dere med å finne nye ideer 
og løsninger.
Ønsker dere også god helse, glede og Guds velsignelse!Vi omfavner alle med våre tanker og håp om nye møter.
 
Jødisk samfunn i byen Vyborg “Haverim”

 

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

I denne leiligheten samles medlemmene av «Haverim».
Her har også de norske gruppene som er på hjelpesendingstur alltid møte sammen med jødene. 
De hadde ikke hatt mulighet til å ha dette samlingsstedet uten at norske givere hadde betalt husleien for dem.
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Barnesanatoriet

Vi må passe godt på dem, gi dem en 
god behandling mot tuberkulose, 
gjøre dem helt friske og sterke, gi dem 
så mye omsorg og kjærlighet slik at de 
skal føle seg verdifulle i dette livet. I 
tillegg til alt dette er en av våre største 
oppgaver i denne tiden å beskytte dem 
mot Coronaviruset. Og vi gjør alt vi 
kan for det! Hvis været er passelig så 
er vi mye ute med barna. Akkurat nå 
har vi svært mange små barn, under 
5 år.
 
Vi savner dere, minnes dere alltid med 
glede i våre hjerter og venter på den 
tiden når vi kan møtes igjen! Både 
store og små har et stort håp at dette 
ikke blir så lenge til! Vi gratulerer Stif-
telsen ”Hjelp til Russland” med 20-års 
jubileum! 

God dag kjære venner! 
Vi er veldig glade for at dere husker oss og tenker på oss!
I dag har vi en hovedoppgave - det er omsorg for våre barn. 

Ønsker dere mange år fremover, 
god helse og Guds velsignelse!!!
 

Tusen takk for alle gode gjerninger, 
vennskap og omsorg!
 
Alle vi på Barnesanatoriet 
i Vyborg

Gruppe fra Norge på besøk mai 2019
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Takkebrev

Takkebrev! 

til Steinar Harila - leder av Stiftelsen ”Hjelp til Russland”

 
Administrasjonen i tettstedet Sovetskiy og velgjørende fond 

”Lada”  uttrykker sin oppriktige takknemlighet til deg personlig og 

styret for HTR for samarbeid, for sosialhjelp gjennom mange år 

og vi gratulerer deres organisasjon med 20-års jubileum. Dere har 

dedikert dere til en veldig viktig og nødvendig sak - arbeid med 

mennesker som trenger hjelp og støtte. På grunn av deres vennlig-

het og åpne hjerter, følsomhet og tålmodighet kan mange mennes-

ker: veteraner, funksjonshemmede, store familier med flere barn 

og alle de som befinner seg i en vanskelig livssituasjon komme 

gjennom sine vanskeligheter og få tillit til egen styrke. Tusen takk!

 
Vi ønsker dere god helse, fortsatt lykke til i oppdraget for HTR, 

glede og velstand!

Leder av kommunen ”Tettsted Sovetskiy”, Vyborgskiy distrikt, 

Leningradskaja fylke  - Andrey Nekrasov

Borgermester i administrasjonen for tettstedet Sovetskiy, Vyborg-

skiy distrikt, Leningradskaja fylke - Mark Karvelis

Direktør av «Lada» - Galina Safonova:

tettsted Sovetskiy

september 2020
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Takkebrev! 

Stor takk for hjelp med penger som vi hadde et 

stort behov for, og klær til mine barn. Ønsker 

at alt som stiftelsen driver med skal lykkes og at 

alt blir bra i livet hos alle medarbeidere i HTR. 

Tusen takk! Må Gud bevare dere!!!

 
Familien Gladkovskie,

byen Vyborg, 2020

Takkebrev
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Tettsted Tajtsy i Gatchina kommune

 i Leningrad fylke

TUSEN TAKK

Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til 

hele styret i den norske veldedighetsstiftel-

sen ”Hjelp til Russland” for deres innsats 

i forbindelse med utbyggelse av omsorgs-

senteret for eldre, barnebyen ”Vårsol” i 

tettsted Tajtsy og deres veldedighetsvirk-

somhet og arbeid blant dem som er i nød.

Ordfører, T.P. Pavlova

Rådmann, I.V. Lvovich

Takkebrev
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Takkebrev

GRATULASJON TIL 20-ÅRS JUBILEUM FOR STIFTELSEN 
«HJELP TIL RUSSLAND»Sannsynligvis er det for oss, lederne av Firma Master, vanskelig å beskrive kort og 

stort nok hele veien som Stiftelsen ”Hjelp til Russland» har gått. I 20 år har vi deltatt i 
forskjellige prosjekter som denne legendariske organisasjonen har gjennomført og fort-
setter å gjøre på vårt lands territorium under ledelse av sin faste leder - Steinar Harila. 

For mange mennesker i vårt land er dette hele arbeidstiden deres, og selvfølgelig, for 
absolutt de fleste er dette den største delen av deres arbeidsliv.

I lang tid har vi oppfattet vårt eget arbeid, ikke bare som en innleid arbeidskraft, men 
som en felles tjeneste. Etter at vi fikk Jesus i våre hjerter gjennom vår gode venn Stei-
nar Harila går vi langs veien som kalles liv, gjort både feil og gode saker. Og hvis vi 
aksepterer sammenligningen om at ”Hjelp til Russland” er en hjerne, så var vårt firma 
forberedt på rollen som hender som utførte alle disse fantastiske prosjektene.   Vårt felles arbeid begynte i bønnerommet i Baptistkirken i byen Vyborg og resulterte 

i så store prosjekter som barnebyen Vårsol og Farmen-prosjektet. I løpet av veien vår 
som kan sammenlignes med å bestige et fjell, fordi prosjekter i målestokk hele tiden har 
blitt større og større, har det vært så store og betydningsfulle prosjekter som byggingen 
av Agape, bistand til fengslene i Vyborg og i St. Petersburg. Hvis vi forestiller oss antall 
mennesker som har mottatt støtte og som fortsetter å få hjelp kan vi snakke om tusen-
vis av mennesker i vårt land.

«All god gave og all fullkommen gave kommer overfra, fra ham 
som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller 
skiftende skygger.»  (Jak 1:17)
Dette er hva Bibelen sier, og de som mener at «Hjelp til Russland» bare følger sosiale og 

politiske mål tar feil. Det er ingen naken humanisme her. Her, i gjerningene til denne 
organisasjonen, er Jesus til stede. Og det forteller alt. Ethvert norsk menneske som gir 
en gave følger Bibelen. Og enhver russer vet at han fikk hjelp gjennom Jesus. Dette er 
det viktigste og det endres ikke.

Kjære norske venner. Vi gratulerer dere med jubileet for organisasjonen deres. Vi øn-
sker dere glede og hjertelig fred. Sammen med dere gleder vi oss over den veien og tje-
nesten som organisasjonen ”Hjelp til Russland” har utført. Nå, i tiden når vi har blitt 
skilt av pandemien som har rammet hele menneskeheten, når grensene er stengt for oss, 

håper vi at deres vei vil fortsette. Vi kristne må alltid være klare til å motstå det Onde. 
Og våpenet vårt er det Gode. Måtte Gud gi dere styrke, vennene våre, og at årene deres 
skal vare så lenge som mulig.

Konstantin, Sergei
august 2020
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Konfirmanttur

Vinteren 2020, rett før Corona brøt ut 
for alvor her i Europa, var vi så heldige 
og fikk muligheten til å reise til Vyborg i 
Russland sammen med stiftelsen «Hjelp 
til Russland».

Vi var på tur med en god konfirmant-
gjeng og var til sammen 38 stykker. Det-
te var første misjonstur og hjelpe-tur for 
de aller fleste. Det var en opplevelse og 
et minne som vi sent kommer til å glem-
me. Vi var på barnesykehus, hjem for 
gatebarn, Lada senteret, og i barneby og 
gamlehjem i Taitsy. Siste dag i Russland 
tilbrakte vi tiden på et senter for rusav-
hengige. Dette var opplevelser som satte 
spor i hjerter, og ikke minst som satte 
hjertet i brann for barna. Det var stort å 
få se barn og unge leve som de gjorde, 
å se dem få hjelp av Steinar Harila. Man 
kunne se i øynene deres, at de så på han 
som en konge, og som sin egen bestefar. 
Barna vi møtte var rause med klemmer 
og kjærlighet, de var så vanvittig takk-
nemlige. Det er noe jeg tror mange spesi-
elt i Norge kan lære av, å være takknem-
lig for det vi har.

En av tingene vi gjorde, som satte mest 
preg på meg, var da vi delte ut matpakker 
rundt i forskjellige hjem. Der fikk vi se 
hvordan noen av menneskene der nede 
levde, hvordan leve standarden var. I et 
hjem jeg og noen få andre var i for å le-

vere matpakke, var det en mann som var 
døv, og vi fikk lov til å be for han. Vi fikk 
så et korn i han. 

Å se så mye fattigdom, i nabolandet til 
verdens rikeste land var helt vilt, og 
urettferdig. Heldigvis, får vi lov til å hjelpe. 

I løpet av turen fikk vi være med å be for 
forskjellige mennesker. På senteret for 
rus-avhengige var det flere mennesker 
som tok imot Jesus for første gang, det 
var så fint å se. I tillegg var vi på en farm 
i Sovjetski, der ba vi for ordføreren. Han 
ønsket at vi skulle be for han om frelse og 
om visdom til den nye sesongen som lå 
foran, som borgermester i Sovjetski. Og 
nå bekjenner han frimodig sin tro!
Om du ønsker å dra på en tur som inne-
holder både å hjelpe andre, sightseeing i 
vakre St Petersburg, og oppleve nye land 
så er dette den perfekte reisen for deg.

Skrevet av Miriam Aarhus (16)

En tur som forandret hjertene våre 
sammen med «Hjelp til Russland»
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Bilrebus

I påska, da det meste var stengt 
pga. koronaviruset, kom Møy-
frid Iren Mattingsdal Øglænd og 
hennes familie på den gode ide 
å arrangere et bilrebusløp.  De 
opprettet da en Facebook-gruppe 
og inviterte folk til å delta.
Kreativiteten fikk utløp ved at de 
laget mange artige oppgaver som 
de la ut i FB-gruppa. 
Oppgavene kan dere se her.

Hver gjennomført oppgave ga 
poeng til deltakende lag.  Oppgave 
1 var, som dere kan se, å samle inn 
mest mulig penger til Russland. 
For hver innsamla 100 kroner, fikk 
laget et poeng.  Og det var denne 
oppgaven det ble skåret aller flest 
poeng på.  Det var 20 påmeldte 
lag.
Her ser dere et av lagene.  Denne 
flotte gjengen er Helge Åsland, 
Gerd Marit Åsland, Ane Serina 
Hovda Åsland og Caroline Mat-
tingsdal Mæland 

Resultatet av rebusløpet 
ble virkelig imponerende: 
kr. 50 200 er overført til 
hjelpearbeidet. Stor takk til 
dere som tok initiativet til 
dette og til alle deltakerne.

Hva med å følge deres gode 
eksempel og prøve noe lignende 
andre steder i landet?

Bilrebus 
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Basarer
Både torsdagsklubben i Eiken og 
Hanne Risvold m.fl. i Flekkefjord 
hadde planlagt basarer i vår.  Men 
som så mye annet satte koronaen 
en stopper for å arrangere disse 
på vanlig måte.  Loddsalget var 
allerede i gang da «landet stengte 
ned».  Torsdagsklubben valgte da 
å fortsette å selge lodd via Face-
book og den 7.mai ble trekningen 
foretatt live i Hjelp til Russland 
sin FB-gruppe.  Sigbjørn og Ove 
m.fl. gjennomførte dette og resul-
tatet ble kr 100 000 til stiftelsen.
På samme måte ble det solgt lodd 
til Flekkefjord-basaren.  Treknin-
gen skjedde den 22.september og 
her kom det inn hele kr 72 000. 
Kjempeflott.

Det er så fint når folk finner 
gode alternative måter å løse 
de utfordringer covid19 har gitt!

Jubileums- 
markering
Den planlagte 20 års markering 
for Hjelp til Russland som skulle 
funnet sted i Lyngdal helga 4.-6.
september måtte utsettes 
pga. pandemien.

I styremøte hos Alfhild og Steinar 
den 16. september ble jubileet 
markert med deilig moltekake 
laget av Alfhild.  Moltene er 
plukket i Finnmark.

Strikkeglede
Disse flotte plaggene vil 
varme og glede mange 
barn i Russland!  
Det er Åse Berg (bildet) 
og Kitty Breland som har 
strikket.  Fantastisk!  
Takk til alle som strikker 
rundt omkring i landet 
vårt og gir til de som 
trenger det!
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Gjenbruksbutikken

Gjenbruksbutikken på Klepp er 
nå i full drift igjen etter å ha vært 
stengt og hatt redusert åpningstid 
pga. koronaviruset.  
Denne butikken skaffer store og 
kjærkomne inntekter til arbeidet.  
Det er en fantastisk gjeng som er i 
virksomhet der.  
Arbeidet med å drive en slik bu-
tikk er nok mye mer omfattende 
enn vi kanskje forstår.  Det er flere 
sider ved dette.  I tillegg til at dette 
er misjonsvirksomhet, er gjenbruk 

av varer i seg selv en god ting, og 
det er sosialt og hyggelig å være 
sammen om en slik tjeneste. 

STOR TAKK til alle dere som bruker 
av deres tid i dette meningsfulle 
arbeidet!
STOR TAKK til dere som er kunder i 
butikken!

Som bildene viser er det en fin bu-
tikk med et stort vareutvalg.  Det 
er også et lager hvor folk leverer 

inn tøy og annet som sendes med 
varebuss eller trailer til Russland 
og Estland.  
Mange er pakkere på lageret som 
også tar en tørn i butikken.
Det er flere andre enn de som det 
er bilde av her som også gjør en 
stor innsats.

1. Annlaug, Sylvi, Hallgeir og Karl i sving med å sortere og pakke tøy som skal sendes østover. 2. Kirsten og Else på lageret 
– mye varer som skal ut i butikken. 3. Solvor og Magnar er faste pakkere på lageret og tar sine økter i butikken. 4. Therese, flink 
pakkerske på lageret, men tar også sine tørner i butikken. 5. og 6. Irene og Åse viser fram vakre antrekk. 7. Odd stiller ut mye fint.
8. Torleif og Liv, ivrige pakkere på lageret, men de har også vært mye i butikken. 9. Peder ved hylla med elektriske artikler.
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Noen tilbakeblikk

Årgang 1 
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Noen tilbakeblikk

Årgang 2
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Noen tilbakeblikk

2006 Kvinnefengselet 2007 Kvinnefengselet

Nyrenovert kjøkken i fengselet i Vyborg

Steinar i sitt rette element

Takk for hjelpen
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Takk for støtten

www.eikaas-sagbruk.no

Kobber og blikkenslagermester
Jan Morten Ødegaard AS

Kystveien 186, 4639 Kristiansand
Tlf. 932 34610

jamorten@online.no

Malermester
Bjarne Andreassen

Tlf. 91586070

Mail: post@holbek.no
Tlf.: 3815 9311

Service: 4811 9919

Byremo Regnskap  AS
Refsnesveien 44

4529  Byremo
Tlf. 38 28 02 22

e-post:post@byremoregnskap.no
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Takk for støtten

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

..............................................
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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»

Takk for støtten
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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 
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.
Stengt i feriemåneden juli.
Takk til de mange som gjør en stor 
dugnadsinnsats med klargjøring 
av varer og lasting 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 11.00 – 16.00. 
Fredag-lørdag 11.00 – 15.00

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe
Bli gjerne medlem av gruppen

Turer 
TURER TIL RUSSLAND
Hjelpesendingsturer:
21. – 30. mai 2021
12. – 21. november 2021

TURER TIL ISRAEL
Bibelferie i Bibelens land
5. – 19.oktober 2021
Vi bor i Netanya
Reiseledere: Alfhild og Steinar Harila

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

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

Kjære Gud, når eg bed

Lat min tanke kvile i fred

Frå alt stress i verda omkring

Og all uro for daglege ting.

Lat din kjærleik få trengje seg inn 

Slik at han kan forandre mitt sinn

Lat oss alle som trur på ditt ord

Vera saman i bøn for vår jord

Hjelp meg, Gud til å gi

Både pengar, arbeid og tid

I den tenesta der eg er sett

Slik at eg kan forvalte den rett.

Gi meg kraft til å dele mitt brød

Med dei menneska som er i nød

Hjelp meg søkje fornying og fred 

Høyr meg, kjære Gud, når eg bed



Konfirmanttur februar 2020

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

«Kast all deres bekymring på ham, 
for han har omsorg for dere» 

1. Peter 5:7


