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INNHOLD 

Harilastiftelsen Håp  støtter følgende prosjekter

• Vårsol Farm m/bibel- og 
 landbruksskole i Taitsy 
• Inntakssenter for kriserammede barn 
 i Taitsy
• Boliger for fattige og vanskeligstilte 
 i Vyborg
• Omsorgssenter for eldre i Taitsy
• Barnebyen Vårsol i Taitsy
• Barnesanatoriet Sosnovy Mys og 

Agape i Vyborg
• Barnesanatoriet i Vyborg

• Dikoni i Vyborg
• Lada-senteret i Sovetsky/Tokarevo/

Djatlovo
• Nytt Liv senteret utenfor St.Petersburg
• Jødene i Vyborg
• Exodus-arbeidet
• Barnebyen Neve Michael i Israel
• Håpets Havn i Israel
• Baptistkirken i Vyborg
• Den Lutherske kirken i Vyborg
• Den Lutherske kirken i Primorsk

• Fengselet i Vyborg
• Kvinnefengselet utenfor St.Petersburg
• Fengsel nr.5-isolatet i St.Petersburg
• Bolighjelp
• Bibelspredning
• Matposer til enkeltmennesker/familier
• Lønner ungdomsarbeidere
• Hjelpesendinger til Russland
• Hjelpesendinger til Estland

«Harilastiftelsen Håp» (tidligere «Hjelp til Russland») er en stiftelse som ble etablert 
for å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/St. Petersburgområdet i Russland.
Å være en stiftelse betyr at det er en regnskapsfører og revisor utenom styret.  «Harilastiftelsen 
Håp» har ingen lønnet administrasjon, men har ansatt en forkynner i 50 % stilling fra 1.febr. 2022.  

STYRET BESTÅR AV: Steinar Harila (leder) Sigbjørn Handeland (nestleder) Einar Frustøl, Jostein Morlandstø 
og Rebekka Rock

UTFORDRINGER
• Bygge bibel- og landbruksskole på Vårsol
• Bygge boliger for fattige og vanskeligstilte i Vyborg
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LEDER 

Steinar Harila, 
leder for

Harilastiftelsen Håp 

GUD HAR KALT OSS 
TIL MISJON!
I de fire evangeliene i Bibelen leser vi mye om Jesu liv og 
gjerning. På slutten av evangeliene så er det som han 
kommer med en form for konklusjon:

Matt.28,19: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, 
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn.

Mark.16,15: Og han sa til dem: Gå ut i all verden og 
forkynn evangeliet for all skapningen! 

Luk.4,47-49: Og at i hans navn skal omvendelse og 
syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra 
Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender 
over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i 
byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.

Joh.21,6: Han sa til dem: Kast garnet på høyre side av 
båten, så får dere fisk! De kastet det da ut, og nå maktet 
de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. 

Når vi i vår tid hører at det skjer så lite som viser oss Guds 
allmakt, blir det med ulik begrunnelse forklart bort. Jeg er 
redd forklaringen ligger i ulydighet mot kallet til misjon. 

Jak.5,17-18: Elia var et menneske under samme kår som 
vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og 
i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og 
han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin 
grøde.

Vi hørte tidligere om misjonærene som kom hjem fra ulike 
misjonsmarker. De fortalte da om mektige tegn og under 
som skjedde der de tjente som misjonærer. Vi ble grepet 
av det vi hørte. Andre sa hvorfor skjer det på misjonsmarken 
og ikke i like stor grad her hjemme? Det går en linje i 
Bibelen som jeg mener viser tydelig at det er når de gjør 
det Gud har bedt de om, så følger under og tegn med slik 
det er lovet. Elia gikk til Karmel. Et voldsomt vågestykke. 

Gud svarte med Ild!!  

Agj.12,4 flg: Peter ble kastet i fengsel og godt passet på 
av vakter. Menigheten er i bønn. Da blir Peter ført ut av 
fengselet uten fysisk kamp, men ved Guds inngripen og 
under!

Apgj.16,22-26: Paulus og Silas i fengsel. Gud setter dem fri! 
Misjon er ikke å drive med politikk. Det er grunnen til at 
misjonærene kan gå inn i de mest utenkelige forhold. 
Der politikere og andre holder seg langt borte, der tenker 
en kristen: Hvordan kan vi her nå inn med evangeliet. 
Slik er det også for oss i Russland. Vi er ikke politikere, 
men misjonærer. Gud har åpnet forunderlige dører for 
evangeliet. Vi kan drive arbeidet der på grunn av meget 
dyktige, gode og villige medarbeidere. Vi får rapporter 
som forteller om de beste leirene de noen gang har hatt. 
Vi har betalt for litt under 200 barn på leir i sommer i 
Russland.

Nå bygger vi Bibel- og Landbruksskolen. Når dette skrives, 
legges dekket på mellom 1. og 2. etasje. I løpet av våren 
2023 skal skolen stå ferdig etter planen.

Da ser vi for oss fruktene av dette når unge blir tent for 
evangeliet og Jesus blir gjort synlig i hele det store landet. 
Det er mulig, for Jesus Lever!!!!

Nå håper jeg vi kan stå sammen i bønn og offer slik at vi 
klarer å fullføre dette store og framtidsrettede prosjektet. 
Samtidig driver vi alle de andre institusjonene som gjør 
Jesus synlig der.

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

Steinar Harila
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ANDAKT

Immanuel – Gud med oss
TORGEIR NYGÅRD :

I mars dette året, hadde jeg gleden av å være med til 
Israel. Et utrolig spesielt land, både med tanke på fortid, 
nåtid og framtid. Men uansett hvor turbulent og stormfullt 
det kan se ut til å være – Gud har kontroll! Abraham, Isak 
og Jakobs Gud er Allmektig!
En av dagene var vi ute i en båt på Genesaretsjøen. 
Sjøen var rolig, noe vi ut fra bibelhistorien vet at den ikke 
alltid er. Det kan også komme stormer, slik som Jesus 
disipler fikk oppleve. Vi kan lese om en av disse hendel-
sene i Markus 4:35-41. Jesus er ombord, men han sover 
i det kastevinden velter bølgene opp i båten. På tross av 
uvær, høye bølger og en situasjon som kan kreve liv, ser 
vi hvordan Jesus her viser oss hvem Han er, når disiplene 
varsler deres Mester om situasjonen: «Da reiste han seg, 
og han truet vinden og sa til sjøen: Ti, vær stille! Og vinden 
la seg, og det ble blikk stille» (vers 39). For et under de fikk 
være vitne til! Vi leser videre i fortsettelsen: «De ble slått 
av stor frykt og sa seg imellom: Hvem er dette, siden både 
vinden og sjøen adlyder ham?» (vers 41). Men midt i all 
frykt, undring og forundring, kan det hende noen av dem 
ble minnet om Salme 89:10, hvor vi leser: «Du er den som 
hersker over havets overmot. Når dets bølger reiser seg, 
lar du dem legge seg». Var det ikke nettopp dette som var 
skjedd, og det like foran øynene deres? Salmisten vitner 
at «Herren, Hærskarenes Gud» (vers 9) er den som skal 
la bølgene legge seg. Kunne dette være svaret på deres 
«Hvem er dette»? Et annet løfte om ham som skulle kom-
me, kunne de finne i profeten Jesaja: «Derfor skal Herren 

selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun 
skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El» (7:14), 
som betyr: Gud med oss. Hvem vet, kanskje det var dette 
de funderte over i sitt indre, men som ingen våget å uttale 
høyt, i det båten rolig nærmet seg land: Gud er med oss, i 
båten om bord(!).
Ja, tenk Guds Sønn kom ned til vår jord og ble et mennes-
ke lik oss, men uten synd. Han tok vår synd og sonet vår 
straff, for at vi ved troen på Ham skulle få fred med Gud. 
Halleluja! Ja, tenk for et under! Jesus har nå gått i forveien 
for å gjøre i stand et sted for oss. Og fram til den dagen, 
når vi kommer hjem til vårt himmelske land, kan vi opp-
leve mange stormer på veien. Men la oss ta til oss Jesu 
egne ord til hans disipler, også det i en storm, når Han 
kom gående til dem på vannet: «Vær ved godt mot. Det 
er meg. Frykt ikke!» (Matt 14:27). Han er med, gjennom alt.

Så reiser jeg trygt til mitt herlige land
Tross bølgene skyhøye går
Om Frelseren sover i båten i båten iblant
Han er dog i båten om bord

Han går ved min side han leder min gang
Han blir ikke trett han som jeg
Og nådig han vokter meg livsdagen lang
Han sviker ei svikter meg ei
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NYTT NAVN PÅ STIFTELSEN

STIFTELSEN «HJELP TIL RUSSLAND» 
BLIR TIL «HARILASTIFTELSEN HÅP»
I Vyborg ligger Barnesykehuset på Lebedevka som vi så  
forfalle mer og mer etter våre besøk der. På den tiden 
(1995-96) bodde der 120 små barn. En dag, etter et av 
våre besøk, ser overlegen meg inn i øynene og sier om-
trent slik: Dersom ikke noen hjelper oss med dette huset 
så er hun bekymret for at det kan bli lagt ned før vinte-
ren. Hva med de 120 barna som bor her nå?  Skal virkelig 
skogen bli det eneste alternativet? 

For meg ble det et sjokk. Bygningen var i veldig dårlig 
forfatning. Når jeg nå ser på bildene fra den tiden, er det 
ubeskrivelig vondt å tenke seg hvordan barna måtte ha 
det. Vi reiste hjem med en byrde som nesten var mer enn 
vi kunne bære. 

     Jeg reiste tilbake for å finne ut om 
     det var mulig å gjøre noe der. 

Jeg fikk tak i en entreprenør som Kirken der hadde gode 
erfaringer med. Jeg ba han regne på hva det ville kos-
te å renovere hele bygget. Jeg fikk en pris og vi skrev en 
kontrakt på stedet. Da sa jeg at jeg skriver under selv om 
jeg ikke har penger. På den tiden hadde vi ikke noen stif-
telse, så jeg måtte stå personlig ansvarlig for dette. Da sa 
de: Er dette bare tull?  Nei, sa jeg, jeg kjenner en som har 
pengene. Så du kjenner en riking du da? Ja, det stemmer, 
sa jeg. Etter hvert spurte de om det var mulig for flere å bli 
kjent med denne rikingen? Ja, sa jeg. Han vil nok bli glad 
for å bli kjent med dere alle. Du verden, sa de og ble mere 
interessert. De ville vite hvem det var. Da måtte jeg etter 
hvert si at det er min Gud. Da sa de, mens tårene rant: 
Det må være en god Gud. Når alle andre forlater oss så 
kommer denne Guden deres med hjelp. Vi kjenner han 
ikke, for vi er gudløse mennesker, gammelkommunister. 
Ja, det er sant, min Gud er en god Gud. Da spurte jeg om 
jeg kunne få takke min Gud nå? Ja, det måtte jeg gjøre, 
sa de. Da fikk jeg gå rundt å be og takke mens jeg la mine 
hender på hodene til hver enkelt. Mange gråt mens vi 
takket Jesus. 

Jeg hadde nå skrevet under på en kontrakt på 1 million 
kroner privat. Jeg kom hjem og fortalte min kjære kone 
Alfhild hva jeg hadde gjort. Vi ble enige om at vi går til 
Sparebanken Pluss for å søke om lån privat. Vi måtte 
stille huset vårt i pant og fikk da et lån på 250.000 kroner. 
Dette sendte vi så i sin helhet til Russland. Etter det ble det 
flere som sa de ønsket å bli med å finansiere prosjektet, 
og en stiftelse ble aktuell. Vi måtte sørge for at dette ble 
lovlig og under kontroll. Da ble navnet Stiftelsen «Hjelp til 
Russland». 

     «Hjelp til Russland» har for meg aldri
     vært staten eller regimet, men det var
     disse barna vi ønsket å redde. 

Så utviklet dette arbeidet seg til flere prosjekter i Lenin-
grad fylke, til Estland og til Israel. På grunn av at vi har hatt 
arbeid i ulike land, har styret, i mange år drøftet et mer 
anvendelig navn. Det har blitt med drøftingene. 

Styret har nå bestemt et nytt navn: «Harilastiftel-
sen HÅP». Vi driver det samme arbeidet som tidligere. 
Samme bankkontoer og Vipps nr. Nå håper vi at vi kan 
få mange gode år framover i arbeid for mennesker som 
sliter, og vise så mange som mulig veien til Jesus. 
16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal for-
tapes, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til 
verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli 
frelst ved ham. Joh 3:16f

Sammen for Jesus og medmennesker inn i nye tider med 
«Harilastiftelsen HÅP»

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

Steinar Harila
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STEINAR INFORMERER

Byggekostnadene i Russland stiger, som i Norge! :

For 2 år siden skrev vi en kontrakt ut fra prisene slik de var 
da og slik valutasituasjonen var på det tidspunktet.
Nå er bygget kommet så langt at de holder på med 2. 
etasje. Situasjonen som er slik den er, krever at vi må 
samle inn betydelig mer midler enn det som står i avtalen 
vår. 

Vi ser på Bibel - og Landbruksskolen
som en så stor og viktig del av arbeidet
vårt, at vi må gjøre alt vi makter for å
klare å stille denne ferdig til avtalt tid. 

Torgeir Nygård er klar 
til forkynneroppdrag for 
«Harilastiftelsen HÅP»

Samtidig er gaveinntektene til nå kr. 700.000,- mindre enn 
på samme tid i fjor. Normalt sett ville gaveinntektene økt i 
stedet for å minke. 

Klarer vi sammen å snu dette 
og fullføre oppdraget?

Konto nr: 3080.32.71530 - Vipps: 59695.

Vi er så takknemlige for at Torgeir svarte ja på den  
utfordringen styret i stiftelsen vår gav han. Torgeir er av 
Gud utrustet med gode forkynnergaver som vi håper mange 
vil gjøre seg nytte av. Vi har vært på reise til  
Russland og Israel sammen. 

Når jeg da ser hvordan Torgeir glir inn i de 
oppgaver som følger med denne tjenesten, 
blir jeg bare så takknemlig og glad. 

Nå håper jeg dere som leser dette ønsker å utfordre Torgeir til møter over hele landet. 
Han vil nok bli glad for møteuker, helger eller enkeltmøter. Ønsker du å invitere han, kan du ta 
direkte kontakt med han på tlf. +47 901 22 075
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GLIMT FRA TJENESTEN

Et glimt fra tjenesten
Kjære alle sammen! Da har jeg vært ansatt i 
Harilastiftelsen Håp i over et halvt år. Først vil 
jeg bare gi Gud all ære og pris, som har frelst 
meg av bare nåde, og kalt meg til å reise 
rundt med dette håpets budskap. Det i ei tid 
som for mange kan virke håpløs, og mørk. 
«Forkynn Ordet!», formante Paulus sin yngre 
medarbeider Timoteus (2.Tim 4:2). Og Ordet 
– det er Jesus! Vi leser om dette i de første 
versene av Johannes evangeliet, blant annet 
at «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og 
vi så hans herlighet, en herlighet som den 
en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde 
og sannhet» (1:14). «Og ham forkynner vi, det 
vi formaner hvert menneske og lærer hvert 
menneske med all visdom, for å framstille 
hvert menneske fullkomment i Kristus» (Kol 
1:28). Fullkomment!

Det hele startet med en tur til Russland, 
sammen med Steinar og Sigbjørn. Her fikk 
jeg mulighet til å bli bedre kjent med det 
fantastiske arbeidet som gjøres i Russland, 
og få hilse på mange av de utrolige flotte 
medarbeiderne våre. Gjennom dager med 
mange inntrykk og møter med mennesker, 
så var det ikke vanskelig å konkludere med: 
Det nytter! Mennesker får hjelp, og det som 
større er; de får et møte med Jesus gjennom 
det arbeidet som gjøres! Her er det mange 
som kunne delt sterke historier. Og det ikke 
bare blant våre russiske venner, men også 
blant mange av dere som har vært med på 
hjelpesendinger og sett hva Gud gjør! Selv ser 
jeg fram til å få bli enda mer delaktig i dette 
arbeidet!

 

I mars fikk jeg også mulighet til å bli med på 
en tur til Israel. Her besøkte vi blant annet Neve 
Michael, og jeg fikk se det viktige arbeidet som 
vi støtter der. På turen fikk jeg være en del av 
et fint reisefølge med mange flotte venner, i 
løftets land! 

Videre har jeg i disse månedene fått reist litt 
rundt, både på enkeltmøter, møtehelger og 
en bibelcamp nå i sommer. Hovedsakelig har 
dette vært i Agder, men var blant annet også 
ved to anledninger oppe i Øystese, i Kvam 
kommune. Veldig flott! Så varmer det også en 
ny arbeiders hjerte, når jeg møter så mange 
ulike mennesker rundt omkring som har vært 
med på turer eller har kjennskap til stiftelsen 
på andre måter. Det er virkelig et arbeid som 
engasjerer og inspirerer!

 

Høsten er i gang, og jeg går inn i dette nye 
halvåret med forventning. For som jeg minnet 
om i forrige utgave av bladet; «ennå er det 
håp»! Og som forkynner i Harilastiftelsen 
Håp, ber jeg om å kunne formidle dette 
håpets budskap, tydelig og klart! Til frelse og 
fornyelse, styrke og bevarelse, til Guds ære!
Så vil jeg få avslutte med å takke for all 
forbønn! Og skulle det være noen av dere som 
kan tenke dere et besøk, så er det bare å ta 
kontakt.

Med vennlig hilsen
Torgeir Nygård



8  Harilastiftelsen Håp  

HILSEN FRA BISKOP IVAN LAPTEV

“For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, 
men mot ondskapens åndelige hærskarer i 
himmelrommet” Efeserbrevet 6:12

Når vi leser om den siste tiden i skriften, oppfatter 
vi den som noe som er langt unna, noe som 
vil skje senere, og ingen av oss ser på oss selv 
som en direkte deltaker i disse hendelsene i den 
siste tiden. Men her er vi midt i omveltninger 
av en global skala. Med en skinnende glans av 
falsk verdslig velvære har vi nå gått inn i veldig 
vanskelige tider. Alvorlighetsgraden av disse 
tidene bestemmes ikke først og fremst av ytre 
omstendigheter, men av tilstanden til vår ånd, 
tilstanden til vårt hjerte, tapet av livets mening, 
tapet av den første kjærligheten. I dag har den  
progressive og stolte menneskeheten, som har 
opphøyet seg selv til himmelen, oppfylt Paulus’ 
ord, skrevet av ham til Timoteus: “Men vit dette, 
at i de siste dager skal det komme vanskelige 
tider. For da skal menneskene elske seg selv, 
elske penger, skryte, være stolte, spotte, være 
ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 
uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalere, 
uten selvtukt, brutale, uten kjærlighet til det gode, 
forrædere, oppfarende, oppblåste og slike som 
elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en 
ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft.” 
2. Timoteusbrev 3:1-5

Men det er jo kommet tider som har sjokkert oss 
veldig. Først kom pandemien, som brakte frykt 
til hele planeten og minnet hver enkel av oss 
om skjørheten av vårt liv og om hjelpeløsheten 
av vår teknologi som det moderne samfunnet 
nesten har guddommeliggjort. Det gjensto bare 
å gjøre det ene, å sitte hjemme og holde seg 
unna hverandre. Men det viste seg å være bare 
et lett bank fra Herren på den lukkede døren, som 
menneskeheten skilte seg med fra sin skaper. I 
dag, i en triumferende tid av opplyst humanisme, 
begynte stridsvognene å rumle igjen, rakettene 
fly og blod strømme. Skrekk fylte menneskelige 
hjerter og verden skalv av nok en kamp av krigens 
galskap. Som Jesu Kristi menighet er vi kalt til å 
huske apostelen Paulus’ ord “For vår kamp er ikke 
mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndelige 
hærskarer i himmelrommet” Efeserbrevet 6:12

Vår kamp er mot ondskapens åndelige hærskarer 
i himmelrommet. Dette er den sanne fienden av 
Guds barn!

Ondskapens ånd. Det er ondskapens, hatets 
og fryktens ånd som til enhver tid gir “føde” til 
krigsguden. Det er nettopp ondskapen som i 
dag er vår hovedfiende på lik linje med sinne 
og hat. Og det er dette vi er kalt til å stå i mot. 
Å stå i mot på begge sider av konflikten, å stå 
i mot langt fra slagmarken, for å slukke sinne 



Harilastiftelsen Håp     9

HILSEN FRA BISKOP IVAN LAPTEV

og frykt i menneskenes hjerter. Som Guds 
Ord kaller oss til: “Til slutt: Dere skal alle ha 
ett sinn, ha medlidenhet med hverandre, vis 
søskenkjærlighet, vær ømhjertet og vennlige, så 
dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller hån 
med hån, men heller velsigner, da dere vet at det 
var dette dere ble kalt til, for at dere skal arve 
velsignelse.” 1. Petersbrev 3:8-9
 
Hvor viktig det er for oss å holde våre åndelige 
øyne åpne slik at selv i de vanskelige tider kan vi 
se hånden til en barmhjertig og kjærlig Gud og 
huske på profeten Daniels ord når vi går gjennom 
prøvelsestider: “Men det folket som kjenner sin 
Gud, skal være sterkt og utføre sin gjerning.” 
Profeten Daniel 11:32

Det er spesielt viktig nå for mennesker som ærer 
Gud å handle og å stå sammen i Åndens enhet til 
tross for landegrenser, språk og politikken som kan 
skille oss. I Kristus er vi ett!

Apostelen kaller oss til å: «Takke under alle 
forhold.» Og i dag har vi i Ingria-kirken noe å takke 
Herren for! 

     I løpet av det siste og vanskelige 
     året har kirken vokst, antallet
     menighetsmedlemmer og menigheter
     har økt. 

Takket være utviklingen av nettbaserte tjenester 
og tilbud av direktesendte møter, har Kirken gått 
utover kirkens vegger, og Guds Ord har blitt mye 
mer tilgjengelig for mennesker.

Pandemien, konflikten i Ukraina og den 
økonomiske uroen i landet har satt behovet for 
sosiale tjenester i forgrunnen. Mer og mer er det 
behov for den åndelige og materielle støtten og 
ofte er det nødvendig med et akutt økonomisk 
bidrag.

     Jeg ønsker av hele mitt hjerte å
     takke den norske veldedige stiftelsen,
     Harilastiftelsen Håp, takke alle
     brødre og søstre som er med
     og støtter stiftelsens arbeid, takke
     stiftelsens leder Steinar Harila for
     støtte og hjelp 

og for det store arbeidet der vi sammen kan tjene 
Herren i disse vanskelige tider! Takk for forbønn, 
takk for økonomisk støtte som dere samler inn for 
å hjelpe barnehjemsavgangselever og barn, som 
befinner seg i vanskelige livssituasjoner, takk for 
støtte til barnebyen Vårsol, Vårsol Farm, Dikoni 

og mange andre prosjekter. Gitt den økonomiske 
situasjonen i landet, er stiftelsens støtte spesielt 
viktig!

 I dag slutter jeg meg til Paulus’ bønn: “at deres 
forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå 
hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på 
herlighet Hans arv er blant de hellige, og forstå 
hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som 
tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.” 
Efeserbrevet 1:18-19

Vi må nøye se etter og gjøre 
barmhjertighetsgjerninger som trengs i dag, 
og ikke klage eller gjøre opprør mot Gud, men 
trøste og oppmuntre hverandre, som apostelen 
kaller oss til: “Og la oss tenke på hverandre for å 
oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger. La oss 
ikke svikte vår egen forsamling, slik noen har for 
vane, men la oss formane hverandre, og det så 
mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.” 
Hebreerbrevet 10:24-25

Med kjærlig hilsen i Kristus Jesus, 
Ivan Laptev

Biskop av Den evangelisk-lutherske kirke Ingria
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HILSEN FRA PROST VLADIMIR DORODNIY

Med dyp takknemlighet til dere alle og takk til 
Herren Gud husker vi i vår menighet i byen Vyborg 
og i Russland besøkene av deres gruppe «Hjelp til 
Russland» under ledelse av vår kjære og elskede 
venn og bror i Kristus Steinar Harila. Selv om vi på 
grunn av pandemien ikke hadde mulighet til å 
møtes, kommunisere, snakke om Kristus og frelsen 
som Han ved sin nåde og barmhjertighet brakte 
inn i denne verden for å frelse alle mennesker; 
selv om vi ikke har mulighet til å takke ansikt til 
ansikt for den støtten og hjelpen dere har gitt oss 
hver gang i mer enn 25 år, husker vi, til tross for 
avstander og vanskeligheter som dessverre skiller 
oss i dag, alltid dere og ber inderlig om at møtene 
våre kan gjenopptas. Vi ber om at dere igjen får 
muligheten til å dele deres vitnesbyrd om den 
omsorgen, kjærligheten og barmhjertigheten som 
Herren Jesus Kristus har skjenket dere. Vi takker 
dere for at dere oppriktig i mange år har delt, ikke 
bare Guds Ord, men også deres gode gjerninger 
som hjelp til mennesker i nød her i Russland. Jeg 
vet at det ikke er lett for dere selv akkurat nå, dere 
opplever vanskeligheter selv. Derfor er støtten 
som vi får fra dere dobbelt verdifull og viktig. Vi 
forstår og innser hvor vanskelig det er for dere 
nå. I dette, kjære brødre og søstre, manifesteres 
Kristi kjærlighet i dere, Hans barmhjertighet mot 
mennesker som ingen og ingenting kan stoppe, 
ingen hindringer og krefter. 

     Men først og fremst føler vi
     takknemlighet for bønnehjelpen fra
     deres side som har pågått i alle disse
     årene. 

Vi vet at dere stadig ber for oss, vår menighet, 
vårt arbeid i Vyborg og Russland, våre tjenester. 
Dette støtter og styrker oss i troen på Herren Jesus 
Kristus, i håp om Guds veiledning, beskyttelse og 
velsignelse. Det gir oss styrke og tillit til at Herren 
er med oss i vår tjeneste og vi tror at Herren hører 
deres bønner og svarer på deres bønner.

Til tross for vanskelighetene knyttet til pandemien 
og den vanskelige livssituasjonen i landet, 
fortsetter vår menighet, takket være deres støtte 
og hjelp, takket være deres utrettelige bønner, 
å drive og utføre sin tjeneste. Vi holder jevnlig 
søndagsgudstjenester. I løpet av uken har vi til 
stadighet bibeltimer for både voksne og små 
barn. Det er søndagsskole hvor det nå er ca 
20 barn. Vi takker Gud for at i menigheten vår 
har vi nå rundt 30 unge mennesker. Vår diakon 
Roman Sukharev driver arbeid med dem. Etter 
våre krefter og evner tilstreber vi å hjelpe fattige 
menighetsmedlemmer og hjelpetrengende 
som kommer til oss. Vi utfører også våre 
misjonsaktiviteter i nærliggende landsbyer 

Kjære norske brødre og søstre i Kristus!
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og tettsteder rundt byen Vyborg. Prestene fra 
vår menighet holder jevnlig gudstjenester og 
bibelstudier i byen Svetogorsk. Vår diakon Roman 
Sukharev holder også konfirmasjonstimer der for 
menighetsmedlemmer. Vi utvikler også aktivt en 
musikalsk tjeneste. Det holdes jevnlig konserter 
med orgel og klassisk musikk hvor sognepastoren 
har mulighet til å vitne om Kristus, om frelsen 
som Han brakte inn i verden til innbyggerne i 
Vyborg og byens gjester. For ikke så lenge siden 
organiserte vi musikalske orgelturer, der lederen 
av sognekoret vårt snakker om kirkebygg, orgelet 
vårt, dets historie, orgelmusikkens historie og 
fremfører noen åndelige salmer og sanger for 
turister som besøker katedralen vår. Under slike 
ekskursjoner har vi også mulighet til å vitne om 
Gud, om Kristus, for mennesker som har kommet 
til kirken for første gang. I vår tjeneste alltid og i 
alt håper vi på Guds hjelp, beskyttelse og nåde. 
Uten Guds kunnskap, velsignelse, barmhjertighet, 
kjærlighet og beskyttelse kan vi ikke gjøre noe.

Selvfølgelig ville det være vanskelig for oss å 
gjennomføre slike aktiviteter uten deres bønner, 
åndelige og materielle støtte. Vi takker Gud for 
dere, for deres hender som uselvisk gjør godt 
til det beste for andre, for deres barmhjertige 
og kjærlige hjerter som utstråler Kristi lys, som 
handler med uselvisk, betingelsesløs, oppriktig 

kjærlighet.  Den som Herren Jesus Kristus elsker 
oss alle med og kalte oss til å bli Hans barn.

Jeg vil ønske dere alle, deres familier, rikelig Guds 
velsignelse, styrke, helse, Guds ledelse i deres 
tjeneste, i deres arbeid til det beste for Kristi kirke 
og til Guds ære! Dere er alltid i våre hjerter og 
bønner!

Prest for den Evangelisk-lutherske menighet i byen 
Vyborg,

Vladimir Dorodniy
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HILSEN FRA BORGERMESTEREN I SOVETSKY

Kjære norske venner, Steinar,  

Alfhild og alle styremedlemmer!

Som alltid, tusen takk for mange år sammen med vennskap, forbønn, 

kommunikasjon, gode og dype samtaler, glede og varme! Takk for deres 

omsorg og kjærlighet for de menneskene som bor i tettstedet Sovetsky 

og i nærheten. 

Vennskap blir testet av tid og motgang. Derfor kan det ikke være mange 

venner. Gud bringer mennesker sammen. Og hvis det var Guds vilje at 

vi er sammen, så må vi oppriktig ta vare på vennskapet vårt, ha hverandre 

i tankene og i forbønn og elske hverandre slik 

Jesus Kristus sa oss. 

Vi savner dere og jeg personlig takker alle 

norske venner for alt dere har gjort for landet 

vårt! Vi ser frem til deres nye besøk!

Med kjærlighetshilsen,

Andrei Nekrasov
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Takkebrev fra Fond ”Lada”

Kjære norske venner!
Kjære medlemmer av styret, vår kjære leder Steinar 
Harila! Under deres ledelse har det blitt utført velde-dige aktiviteter i regionen vår - byen Vyborg, lands-byene Dyatlovo og Tokarevo og andre bosetninger i Leningrad-regionen i mer enn 20 år. Fond ”Lada” gjør mye sosialt arbeid for å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner, personer med lav inntekt, funksjonshemmede, familier med flere barn og an-dre mennesker i nød. Arbeidet drives på forskjellige måter, omfatter flere sider av sosialtjenesten og går direkte til de som trenger hjelp. Det er vanskelig å gå forbi mennesker som trenger hjelp og Steinar Harila har i mange år gitt økonomisk bistand gjen-nom fondet vårt til alle som henvender seg til fond ”Lada”. I disse vanskelige dager forsetter vi også å hjelpe de som trenger medisinske undersøkelser og 

operasjoner. Vi deler også ut mat og klær.Fond ”Lada” driver også hjelpepleierarbeid. Vi orga-niserer et program for å hjelpe funksjonshemmede der sosialarbeidere gjør en god jobb. De kommer hjem til de som ikke klarer å gå ut selv for å kjøpe mat og medisiner, og vi prøver å oppfylle enhver forespørsel. Vi er takknemlige for alt Steinar Harila og styrets medlemmer gir av økonomisk støtte og oppmerksomhet til Russland! Må Gud velsigne alle mennesker som har et godt hjerte. 
 
Direktør av det veldedige fond ”Lada” Safonova Galina
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TAKKEBREV FRA LADASENTERET
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TAKKEBREV FRA LADASENTERET

Glimt fra Ladasenterets fantastiske 
arbeid

Her gis det hjelp til mennesker
i vanskelige livssituasjoner
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DIKONI

Jeg tror ikke jeg kommer til å gi dere en over-
raskelse med å si at dette er en veldig vanskelig 
tid.  Dere har hjulpet til i Russland i mange år og 
jeg tror dere forstår at Russland ikke bare er ond. 
Russland er gamle mennesker og barn, Russland 
er ungdom og middelaldrende mennesker.

Mitt hovedoppdrag her i Vyborg er å hjelpe barn 
som har kommet i en vanskelig livssituasjon. Og 
det jeg egentlig vil si er at barna ikke valgte situ-
asjonen vi er i nå. Jeg valgte heller ikke dette. Men 
jeg tror dere kjenner til de nye lovene i mitt land. 
Ifølge dem kan kritikk av den militær operasjon 
straffes med opptil 10 års fengsel.

Og jeg trenger å fortelle dere at Ingrids kirken, 
den Lutherske kirke, som var grunnleggeren, forlot 
«Dikoni». Det var i det øyeblikket jeg ikke la skjul på 
at finnene har etablert «Dikoni», men nordmenne-
ne støtter oss fast. Som svar kastet kirken rett og 
slett «Dikoni» ut og forlot Fondet vårt. Etterpå ble 
dette vedtaket gjort i hovedrådet i kirken - syno-
den. Hvordan kan en synode ta en beslutning om 
å slette et barnehjem som gir mat og hus til 35 
barn?

Men jeg kunne ikke stenge «Dikoni». Jeg kunne 
ikke komme til 35 barn, se dem inn i øynene og si: 
«Gutter og jenter, jeg beklager, men dere trengs 
ikke lenger». Derfor er jeg den eneste grunnlegge-
ren av «Dikoni» som er igjen nå. Da dokumentene 
var signert, satt jeg på kontoret mitt, så på dem 
og tenkte: «Vika, hva har du gjort? Hvordan skal du 
klare alt dette?” Men likevel tvilte jeg ikke et sekund 
på avgjørelsen.

Hei kjære Steinar og andre styremedlemmer!
Og i dag vil jeg takke dere for at dere er de eneste 
som ikke vendte seg bort fra barna i en så van-
skelig tid. Slik er virkelig sann kristendom.
 
Med stor klem,
Direktør Vika Shutova og alle sammen på «Dikoni»

Stor takk til Vika som ikke ga opp.  
Her er hun sammen med noen av barna.
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BARNESANATORIET OG AGAPE
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BARNESANATORIET OG AGAPE

Vi alle sammen: Ansatte på tuberkulosesykehuset, 
ansatte fra barnesanatorieavdelingen «Sosnovy 
Mys» og våre små pasienter er stolte av at vi 
kan kalle dere våre gode og trofaste venner! 
Vi er veldig lei oss for at situasjonen som har 
utviklet seg over hele verden tillater at vi ikke 
kan møtes. Men vi vet og føler at dere tenker på 
oss og ser frem til den tiden når vi kan klemme 
hverandre igjen! Vi lever med fantastiske 
minner fra møtene med dere. Deres besøk er 
alltid en feiring for barna. Både barn og ansatte 
setter stor pris på vennskap med dere! Nå 
forbereder vi skolestart. Vi har klargjort klasserom, 
ryddet skoleavdeling og pyntet den til det nye 
studieåret. Da tenker vi spesielt på dere som har 
totalrenovert skoleavdelingen og kjøpt inn alt 
av møbler og utstyr. Barna liker seg veldig godt 
på skolen, og dette er på grunn av deres hjelp. 
Vi er veldig takknemlige for alt det gode dere 
har gjort for barna våre! Må Gud velsigne dere! 
Mange sosialsentre er stengt pga reparasjoner 
om sommeren og vi tok barna med til 
sanatorieavdelingen. Dette er barn uten foreldre. 

Vi prøver å lyse opp livene deres med 
omsorg og oppmerksomhet. 

Barn får helseforebyggende behandling, god 
mat, vitaminer og en god sosial atmosfære. Vi 
arrangerer også forskjellige aktiviteter og feiringer 
for dem. Denne sommeren har vært veldig varm, 
men personalet på sykehuset vårt har gjort alt 
de kan for å gjøre behandlingen og oppholdet til 
barna på sykehuset komfortabelt. Dessverre har 
vi ikke noen veranda eller utendørs terrasse på 
lekeplassen for barna.  Dette ville beskyttet barna 
både i dårlig vær og stekende sol. Det trengs 
virkelig, men vi fikk ikke noen penger i budsjettet 
vårt til denne saken i år heller. Vi henvender oss 
alltid til dere - våre venner for å få hjelp når alle 
mulige alternativer er uttømt. Men mest av alt 
gleder vi oss selvfølgelig til å møte dere!
 
Stor klem fra oss alle!
  
Ansatte og pasienter ved tuberkulosesykehuset i 
Vyborg og barnesanatoriet «Sosnovy Mys»

Kjære norske venner! 
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HAVA PÅ NEVE MICHAEL SKRIVER

Sommerleir 

Sommerleiren er alltid travel på Neve Michael. Vi forsø-
ker å finner aktiviteter som gjør barna glade og trygge. 
Med enkel kritting og tegning på basketballbanen, 
iskremparty og vannmoro med hoppeslott, moret Neve 
Michael-barna seg stort. Etter alt de har vært gjennom 
I deres korte uskyldige liv, er det så spesielt å se deres 
smilende ansikter. Takket være dere er alt dette mulig.

De siste oppdateringer på Neve Michael August 2022  

Takket være deres støtte – på Neve Michael er 
himmelen grensen !!!

Neve Michael blir stadig spurt om hvordan vi måler 
suksessen med arbeidet vårt.  Uten tvil, svaret er; et-
ter suksessen til våre nyutdannede.  De ankommer 
med en koffert fylt med frykt og en smertefull fortid,  
og forlater oss med en koffert fylt med håp og en 
bedre fremtid. 

Neve Michael er så stolt av Gaby Herzig (soldaten 
ytterst til høyre), en tidligere Neve Michael student, 
og nyutdannet ved “Sulamot Music for Social Chan-
ge Program”.  Han er en fantastisk og talentfull sak-
sofonspiller i “the Israel Defense Forces Orchestra”.

Gaby ble valgt til å ta imot Amerikas fremste borger, 
Joe Biden, USAs president, da presidenten nylig be-
søkte Israel. Gaby ankom Neve Michaels barnekri-
sesenter i 2011.  Hans far var ikke involvert i livet hans 
og hans mor var ikke i stand til å oppdra ham. Kort 
tid etter ble Gaby med i Sulamot - Music for Social 
Change Program som er et innovativt og inspire-
rende musikkutdanningsprogram initiert av Israel 
Philharmonic Orchestra. 

Sulamot - Musikk for sosial endring sitt oppdrag er 
å skape sosial endring gjennom musikk ved å åpne 
musikkverdenen for barn med lav sosioøkonomisk 
bakgrunn fra ulike sektorer i det israelske samfun-
net, med mål om å forbedre deres kognitive evne, 
utdanningsnivå og selvtillit.  Dette gir dem en bedre 
mulighet til å utvikle seg som vellykkede voksne og 
bidra som gode borgere i samfunnet. Gaby ble for-
elsket i saksofonen og blomstret virkelig, både som 
musiker og ved at han opplevde enorm personlig 
vekst og prestasjon.
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3 VIKTIGE BEHANDLINGSTILBUD 
STÅR I FARE FOR Å BLI NEDLAGT:

1. DYRETERAPIBEHANDLING
som er med og berger sjelslivet til 
våre barn (spessielt etter COVID -19)
2. FAMILE HJEM FOR BARN
3. KRISESENTERET FOR KVINNER
Uten din hjelp kan vi ikke fortsette 
disse behandlingsprogrammene og 
det vil bli skjebsvangert for våre 
barn, de misshandlede kvinnene og 
deres barn.
Din støtte er så verdifull og viktig 
for hvert et barn på Neve Michael.
Vi ber: - Hjelp oss å hjelpe 280 barn 
i nød her på Neve Michael.

Stiftelsen “Hjelp til Russland” v/ Steinar Harila, 
Sømslia 31, 4637 Kristiansand

www.helprussia.no

STORE BEHOV NÅ TIL BARN I 
ISRAEL SOM TRENGER OMSORG

Neve Michael trenger umiddelbar hjelp til 280 barn!

KONTONUMMER FOR GAVER TIL 
BARNEBYEN I ISRAEL, NEVE MICHAEL:

3000.20.47817

KRISE  

for kvinner og barn som 

trenger viktig behandlings-

tilbud!

- Hjelp oss å hjelpe 
280 barn i nød 
her på Neve Michael

HARILASTIFTELSEN HÅP
HJELP til Russland

maRs 2013, åRgang 14

www.helprussia.no

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

Tidl.:

B’nei Mitzvah Feiring

2.juni 2022 feiret 23 barn i faresonen (12 gutter og 11 jen-
ter) deres Bar/Bat Mitzvah på Neve Michael. 

Det var en festlig frokost og barna mottok gaver og så 
en video som var produsert spesielt om dem. Deretter 
gikk alle ombord i en buss til Kotel og spiste middag på 
en restaurant i Jerusalem.

Forbedredelsene til B’nei Mitzvah-feiringen inkluderte 
ukentlige forelesninger som eksponerte våre barn for 
mitzvoth, jødiske verdier og tradisjoner, og de ånde-
lige aspektene ved å komme inn i ung voksen alder 
som jøde. Bar Mitzvah-guttene lærte å ta på seg 
tefilin, fremsi velsignelsene for en aliyah til Toraen og 
lese deres parsha / haftora samt viktigheten av å 
utføre handlinger av Chesed for sine medjøder. Bat 
Mitzvah-jentene lærte om den rituelle belysningen av 
shabbat og ferielys, sammen med andre jødiske tra-
disjoner. Guttene ble presentert med tefilin og jentene 
med lysestaker og siddurim. Alle barna ble tatt med til 

et handlesenter hvor de til sin store glede, ble bedt om å 
velge og prøve klær de likte, til deres store dag, bukser, 
skjorter, kipot til guttene, kjoler, bluser og hårbånd til jen-
tene, og nye sko til alle. Barna gikk også på daglige turer 
for å lære mer om historien til dette fantastiske landet.  
For eksempel besøkte Bar/Bat Mitzvah-barna Caesarea 
Nasjonalpark hvor de gikk i fotsporene til Kong Herodes, 
Rabbi Akiba og flere. 

Hele året ser Neve Michaels barn i faresonen frem til 
denne dagen som er fullstendig støttet av dere, våre 
snille venner.

Jeg ønsker å legge til viktig informasjon slik at deres støttespillere kan se hvor viktig Neve Michael 
er for velferden til barna som er i faresonen.
• I dag betjener vi 150 beboere i alderen 5-18 år som noen ganger bor så lenge som 10, 11, 12 år.
• Vi har to krisesentre, ett for barn, ett for tenåringsjenter. Begge betjener 50 barn i løpet av året.
• Vi har et barnehageprogram med 90 barn og en spesialundervisningsskole på stedet opp til 8.klasse
• Vi har et eksternt familiekriseprogram som betjener 100 familier fra hele Israel.
• Vi trenger dere, vi trenger deres kjærlighet, velsignelser og støtte.



22  Harilastiftelsen Håp  

NYTT LIV SENTERET

Teamet fra Nytt Liv senteret uttrykker sin dype 
takknemlighet til dere for deres mangeårige 
deltakelse i vår tjeneste!
Dette er svært vanskelige tider for hele verden. 
Men her bor de som blir avvist av samfunnet og 
det er spesielt vanskelig for dem nå.
Vi vet at bare Jesus kan frigjøre mennesker som 
er avhengige av narkotika og alkohol! Derfor har 
de som har mottatt Frihet i Kristus selv viet sitt liv 
til å tjene disse menneskene for deres frelse her 
på Nytt Liv senteret. Vi jobber frivillig. Bibelen lærer: 
”Redd dem som blir dømt til døden”. Rundt 200 
mennesker bor fast på Nytt Liv.
Vi takker Gud for at vi kan jobbe med egne hen-
der og delvis dekke grunnleggende behov. Vi gjør 
mye selv. Arbeidere, sammen med de som går 
på rehabilitering, jobber i landbruk, i drivhusene, 
er engasjert i bygging og reparasjon av boliger, 
reparerer utstyr, lager mat, vasker og rydder. Vi 
holder daglige møter og bønner.
Vi takker spesielt Gud for kjærligheten og om-
sorgen Han viser oss gjennom dere. Takket være 
deres hjelp har ikke senteret vårt kjent behovet for 
klær på mange år. Dere har forsynt senteret med 
kull i mange år! Og dette er hjelp til mer enn 200 
mennesker slik at menn, kvinner og barn kan bo i 
varme hus og ha varmt vann i springen. Til tross 
for fraværet av kommunikasjon mellom landene 
våre, finner dere som før en mulighet til å hjelpe, 
noe som er veldig viktig og verdifullt for oss.

Vi savner våre møter, vitnesbyrd og prekener som 
forandret livene til mange!
     
Den 29. mai 2022 var senteret vårt 27 år. Opp 
gjennom årene har tusenvis av mennesker 

Kjære Steinar, kjære brødre og søstre i «Harilastiftelsen Håp»
mottatt frihet fra synd og død og tatt imot Jesus i 
sine hjerter. Dette er vår felles seier! Vi vet at det er 
en vanskelig tid for dere også nå, men vi ber dere 
om det er noen mulighet til å fortsette å hjelpe 
senteret vårt. 
 
Dette er en vanskelig tid, men Gud er trofast, Han 
forandrer seg ikke.
Takk for alt kjære venner!
Måtte Herrens kjærlighet være med dere alle
 
Med respekt og broderkjærlighet,
Direktør av Nytt Liv senteret,
Sergei Matevosyan, alle arbeidere og de som går 
gjennom rehabiliteringsprogrammet på Nytt Liv.
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NYTT LIV SENTERET
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OMSORGSENTERET

Alle medarbeidere og ledelsen på 
Omsorgsenteret   for eldre i Taitsy takker 
Harilastiftelsen Håp og stiftelsens leder, 
Steinar Harila for det flotte nybygget for 
eldre mennesker. 
Vi takker dere så hjertelig for deres arbeid 
og omsorg som dere viser til trengende 
mennesker i nød, som bor i Russland.
Dere bringer det gode budskapet, på 
samme måte som Jesus, et budskap om 
frelse, et budskap om omvendelse. 
Alle beboere på Omsorgsenteret takker dere 
for et godt og varmt sted å være, god mat 
og deres åpne hjerter.    
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OMSORGSENTERET

Den 3. august 2022 fikk Omsorgsenteret et 
storbesøk av ledere for de ulike stedene og 
bygdene i Gatchina kommune og av kommunens 
øverste administrative leder, rådmannen, Ludmila 
Neschadim, som lovet å hjelpe oss med bl.a. 
organisatoriske spørsmål. Møtedeltakere takket 

så hjertelig den norske veldedige «Harilastiftelsen 
Håp» og stiftelsens leder Steinar Harila for all hjelp 
og støtte. En hel artikkel i lokalavisen ble viet til 
dette besøket med en overskrift “Tiden for sosiale 
prosjekter er inne”. 
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KONSTANTIN OG SERGEI SKRIVER OM BARNEBYEN VÅRSOL

For rundt ti år siden kjørte busser langs en grusvei. 
De kjørte norske borgere, medlemmer av den krist-
ne stiftelsen og veldedige organisasjonen HTR. En 
stor norsk gruppe var ledet av en predikant og  
offentlig person, Steinar Harila. Ingen kunne være 
helt sikre på suksessen til dette oppdraget, på gjen-
nomføringen av planene som Steinar og vennene 
hans hadde planlagt. Men nå, etter at tiden har gått, 
kan vi si at ideen ble vellykket implementert.
I stedet for en ødemark med gress, er det nå en 
vakker barneby ”Vårsol”. Denne barnebyen er 
bebodd av mennesker som oppdrar og tar vare 
på adopterte barn. Barn som kunne komme i en 

Kjære norske venner.  
situasjon i sine liv der de ikke ville gjenkjenne den 
menneskelige varmen og foreldreomsorgen som 
hvert barn født på denne jorden kan stole på. Men 
Gud er barmhjertig, takket være norske kristne har 
disse barna komfortable boliger, adoptivforeldre og 
en lykkelig barndom.
Barnebyen lever og utvikler seg. Man kan trygt si at 
det kristne arbeidet som oppsto for ti år siden, som 
ble skapt takket være norske kristnes innsats, blom-
strer. I bedehuset som også ble bygget med midler 
fra norske givere, er det barneklubber hvor barna 
bruker tid på å fullt ut lære arbeidsferdigheter og 
grunnleggende kunnskap om kristendom.

Nesten hver uke arrangeres det aktiviteter for ulike 
grupper av troende fra St. Petersburg og regionen. 
Dørene til bedehuset er åpne for alle mennesker som 
deler vår bibelske lære. En skole bygges i nærheten 
som et nytt stadium i utviklingen av det opprinne-
lige prosjektet unnfanget av Steinar Harila. Her skal 
den yngre generasjon kristne tilegne seg kunnskap 
til arbeid i landbruket. Og de vil begynne å motta 
denne utdanningen på Farmens område som også 
er en del av et enormt prosjekt startet for ti år siden. 
Nå dyrker Farmen grønnsaker samt utvikler fjørfe og 
husdyr. Det er mange ulike planer som vi også tror vil 
bli gjennomført og som vil tjene til velstand og utvik-
ling av utdanning i den bygde skolen.

Kjære norske venner. Kjernen i all kristen lære, slik vi 
forstår det, er motstand og avvisning av det onde. Vi 
kjenner fra historien ulike kristne misjonærers hel-
tedåd. De skyndte seg til de stedene hvor bare et 
menneske kunne overleve med Guds hjelp. Jorden 
vår er rystet av politiske og sosiale stormer. Men 
vi tror og vet at et frø som har falt i jorden, alltid vil 
spire bare hvis Jesus vanner det med sitt ord og gir 
vekst. En gang har dere sådd disse frøene. En gang 
kom ideen til Steinar Harila om å bygge en barneby 
for folk med fosterbarn i Russland. Disse frøene har 
spiret. De vokser og utvikler seg.

Konstantin og Sergei (deltakere i alle stadier av 
prosjektet) 

Glimt fra den offisielle åpningen av bedehuset i 2014
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HILSEN FRA PRIMORSK

Våre kjære norske venner og kjære bror Steinar!
I denne vanskelige tiden savner vi dere veldig! Vi er så glade for deres kjærlighet til oss. Vi gir ære til Gud for at Han gir oss styrke til å tjene Han og ha fellesskap i Herren 

Jesus Kristus. Vår 
lille menighet 
formidler til dere 
alle broderlige 
hilsener og varme 
fra alle våre hjerter! Vi er glade i dere!
 
Prest 
Sergei Gerasimov 
på vegne alle oss 
her i byen Primorsk
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TABITAMISJONEN I ESTLAND

Hallo, Steinar!

Jeg skriver litt om meg og om Tabiitamisjonen i Estland og sender noen bilder av det vi har 

gjort den siste tiden !

Jeg (Mihkel Nõlvak) er 45 år gammel og ble frelst da jeg var 8 år gammel i Haapsalu Bap-

tistkirke. Jeg kommer fra en kristen familie og er femte generasjon som er kristne. Jeg har 

studert økonomi ved universitetet og har jobbet som regnskapsfører, som revident og som 

eiendomsmegler. 

Men de siste 15 årene har Gud kalt meg til å arbeide fulltid i sitt rike, blant annet ved Tabiita 

Misjonen og i Hapsals baptistkirke som pastor (de siste 2 årene). 

I løpet av alle disse årene arbeider vi regelmessig med barn og mennesker som trenger 

hjelp. Vi arrangerer ulike barneleirer og ungdomsmøter sammen med forskjellige menig-

heter i Haapsalu og i den vestlige regionen. Det er en stor Guds velsignelse at vi har vært 

i stand til å gjøre dette arbeidet stabilt og vært i stand til å hjelpe dem som også sliter 

økonomisk. 

Det hadde vært umulig om dere ikke hadde støttet oss i løpet av disse årene med humani-

tær hjelp. 

Det har vært en veldig stor innsats som dere har gjort for oss og for Estland. Men det er vårt 

felles verk i Guds rike, og jeg håper det fortsetter helt til Jesus kommer tilbake! 

Mange, mange takk!

Ønsker Guds rike velsignelser
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TABITAMISJONEN I ESTLAND

Glimt fra barneleir

Utdeling av mat og klær 

Kosebamser har fått sine nye eiere
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VÅRSOL FARM

Prosjektet «Farmen» er planlagt og bestemt av 
den norske veldedige organisasjonen HTR (nå HSH 
red.anm.). Farmen drives av kristne evangelister 
som en del av hovedprosjektet skole. De ønsker å 
oppdra og utdanne barn som er aktivt interessert i 
bibelstudier og som ønsker å få kompetanse innen 
landbruk. Farmen-prosjektet ble startet i 2016. 
Nå utvikler det seg vellykket. Men i begynnelsen 
møtte prosjektet visse vanskeligheter. Det 
ble ikke så lett å få solgt fjærfeprodukter 
siden de måtte konkurrere med gigantene i 
næringsmiddelindustrien. Produktprisene hos 
monopolister var kunstig lave på grunn av lave 
selvkostnader, som igjen ble oppnådd ved sterkt 
redusert kvalitet. Kyllinger som er avlet opp med 
antibiotika og fiskemel kan ikke anses som god 
mat til folket, men det rettes lite oppmerksomhet 
mot dette i et fattig land. Det tok tid å finne et 
marked for produktene og få en akseptabel 
inntekt fra produksjonen. Når det gjelder avlinger 
har vi oppnådd visse suksesser. Drivhuset er 
modernisert og gir god avling.                    

Vi beveger oss også fremover innen dyrking av 
planter ute. Her legges det mye vekt på et lukket 
kretsløp. Det vil si at vi anser det som rimelig å 
dyrke mat til dyrene våre (kyllinger og sauer) for 
å redusere kostnadene drastisk. Vi anser det også 
som nødvendig å dyrke grønnsaker til veldedig 
virksomhet. Det er ingen hemmelighet at det er 
mange eldre i Russland som ikke har råd til å 

Kjære venner.
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VÅRSOL FARM

kjøpe ferske grønnsaker. 
Vi samarbeider med 
Omsorgssenteret som også 
ble bygget med penger 
samlet inn i Norge av 
omsorgsfulle mennesker. 
Generelt vil vi merke at 
Farmen er i utvikling og den 
har et stort potensial. Det 
er mange ideer og tanker 
for utvikling som vi ønsker 
å diskutere i detalj med vår 
venn og faste leder av alle 
prosjektene Steinar Harila og 
hans nærmeste venner og 
medarbeidere under deres 
besøk i Russland.

Konstantin, Sergei

Kjære venner.
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MIRJA SKRIVER OM INNTAKSSENTERET FOR HJEMLØSE BARN

Inntakssenteret for hjemløse barn er klart til å åpne 
sine dører. Dette prosjektet vil hjelpe barn som 
befinner seg i en farlig og vanskelig livssituasjon. 
Under et møte mellom administrasjonen og  Mirja 
Vypiralenko, fortalte administrasjonsledelsen at 
dette ferdigstilte og nyoppussede inntakssenteret 
vil dekke alle behov. Inntakssenteret har alt av 

nødvendig utstyr og møblering og vil være et flott 
sted for komfortabelt opphold og fritid for barna.

Mvh, 
Mirja Vypiralenko
Daglig leder
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BIBELEN LEGGES I GRUNNMUREN

Nedleggelsen av Bibelen i fundamentet til 
Bibel- og Landbruksskolen var en viktig milepæl 
i utviklingen av det nye prosjektet til den norske 
veldedige stiftelsen «Hjelp til Russland»
Den høytidelige begivenheten fant sted 11. 
juni 2022. Her deltok både voksne og barn fra 
barnebyen Vårsol.

Direktøren for skolen Eduard Gnezdilov holdt både 
velkomsttale og preken.
Arbeidet går bra. Hver dag blir skolens vegger 
høyere og høyere. Vi håper at skolen kan ta imot 
de første elevene neste år.
 
Valeria
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gjaldt renovering av Barnekrisesenteret (Inntakssente-
ret) for barn uten foreldreomsorg og barn fra asosiale 
familier. Pasientene som bodde i det gamle bygget ble 
flyttet til et nytt bygg som var Omsorgsenteret. HSH har 
investert fordi det norske folk har gitt penger. Det gamle 
bygget sto tomt i mer enn to år. Bygningen var ikke 
egnet for opphold for barn. Det oppfylte ikke moderne 
krav og det ble besluttet å gjennomføre en total reno-
vering med komplett utskifting av utstyr og møbler. Alle 
utgifter ble dekket av HSH. Folk har hjulpet i fra hjertet. 
Firma «Master» utførte alt reparasjons- og installa-
sjonsarbeid 
og installerte 
kjøkkenutstyr. 
Nå kan barn bo 
i et koselig og 
rent hus.

FIRMA MASTER SKRIVER OM INNTAKSSENTERET OG SKOLEN

Vi er et lite byggefirma. Vi har vært heldige, for vi har 
fått delta i mange prosjekter til «Harilastiftelsen Håp» fra 
Norge. Dette i seg selv er en unik situasjon når folk kom-
mer fra et vakkert land som Norge og bruker penger 
og tid på å gi sin oppmerksomhet og hjelp til vanlige 
folk i Russland. Den hjelpen er ikke en forpliktelse, ikke 
en nødvendighet, men et kall fra sjelen og hjertet. Når 
man jobber med slike prosjekter forstår man og føler 
seg trygg på at man gjør det rette. Og dette er takket 
være at det finnes folk som Steinar, vennene hans, alle 
mennesker med god vilje som han samler rundt seg 
og deler Guds Ord med. Så kom den tiden som splittet 
mennesker, krig har invadert livene våre. Hva kan være 
verre for en person enn å være foreldre som mister 
barn eller barn som blir foreldreløse? Noen sier at det 
ikke er behov for å hjelpe disse russerne, de er ikke ver-
dige. Men poenget er at Steinar og HSH hjalp akkurat 
de som trengte hjelp i fredstid. Og nå, når konfrontasjon 
mellom stater har gått så langt at ord ikke lenger betyr 
noe, fortsetter Steinar med sine prosjekter uten å vende 
seg bort fra de som har blitt kjære og nær ham.
Så nylig, våren i år, ble et prosjekt fullført, prosjektet 

Kjære venner

Det gamle huset                                                                                        

God Jul! Det nye Barnekrisesenteret venter på sine små gjester.

Moderne, miljøvennlige 
materialer, det nyeste 
utstyret med høy kvalitet - 
dette er ekte norsk stil. 
Alt skal oppfylle de høyeste 
standarder.
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FIRMA MASTER SKRIVER OM INNTAKSSENTERET OG SKOLEN

Barnekrisesenterets prosjekt ble avsluttet i vår og im-
plementeringen av Skoleprosjektet startet umiddelbart. 
Byggingen av skolen begynte i barnebyen «Vårsol», 
på territoriet som er kjøpt av HSH fra staten og eid av 
barnebyen. Dette er virkelig et vidtrekkende prosjekt 
med et blikk inn i fremtiden. Vi snakker tross alt om 
oppdragelse og utdanning av barn som befinner seg  
i en vanskelig livssituasjon. Skolen tilbyr mange opp-
holdsrom med plass til to elever. Det blir ikke tusenvis 

av studenter som vil kunne studere der, men det vil 
være av stor betydning i livet til enhver ung person 
som er heldig nok til å komme inn på skolen. Steinars 
utrettelige energi, hans ord, hjelpen fra familien hans, 
venner og kollegaer gjør underverker. Og vi, de som 
deltar i gjennomføringen av prosjektene, er glade for å 
føle oss som etterspurte og nødvendige mennesker i 
denne storslåtte, gode og edle saken.

Oppstart av arbeidet med bygging av skolen.                    Grunnstøping om vinteren.

Vi fortsetter å bygge fundamentet. Fundamentet er basen for hele bygget. Det må være sterkt.

Grunnarbeidet fullført.                                              Vi kan begynne å bygge vegger. 
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FIRMA MASTER SKRIVER OM INNTAKSSENTERET OG SKOLEN

Bygging av vegger er startet                                                  Første etasje hevet til etasjeskille

Himlingens faste forskaling er montert.  

Skoleprosjektet i byggedelen har kommet halvveis, 
første etasje er ferdig, vi har begynt med den andre. Vi 
håper og tror at skoleprosjektet vil bli fullført og at ingen 
vanskeligheter vil forstyrre arbeidet. Takk til alle norske 
folk, HSH og leder av stiftelsen Steinar Harila.

På vegne av Firma «Master», direktør Orlov Sergei. 
15.08.2022.

Varme- og lydisolering er montert. alt er klar 
til å helle på betong.
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LERA SKRIVER OM BARNEBYEN VÅRSOL

Påske - høytiden som betyr vår, nytt liv og håp – vår 
Herre Jesu Kristi oppstandelse – ble feiret i barnebyen 
«Vårsol» 24. april 2022. Feiringen var forberedt av «Vår-
sols» foreldre. De bakte og de ryddet Forsamlingshuset.

Kjære venner

Arrangementet ble åpnet med en gudstjeneste 
ledet av pastor Roman Pavlov.

Etter gudstjenesten fremførte barna et lite 
skuespill basert på påskebudskapet.

Spillet ved 
det krist-
ne teamet 
«Mayak» og 
håndaktivi-
teter 
fengslet ikke 
bare barn, 
men også 
voksne.

Alle deltakere fikk barnebibel i gave.

Feiringen ble avsluttet 
med felles teselskap med 
Påskekaker og egg som 
barna gjerne pyntet dagen før.
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LERA SKRIVER OM BARNEBYEN VÅRSOL

Vi håper at Familiekjærlighets- og troskapsdagen som 
vi feirer på Vårsol i juli for andre år på rad, blir en årlig 
god tradisjon.

Høytidens symbol - Kamilleblomst, ble ikke 
bare en dekorasjon i høytiden, men brakte 
også gode ønsker fra Guds Ord til alle som rev 
et blad av blomsten. 

I mai deltok det velgjørende fond «Vårsol» i den årlige 
Friendship Round Dance-festivalen som arrangeres av 
administrasjonen i tettstedet Taitsy.
«Vårsol» presenterte norske og russiske matretter. Norsk 

fiskesuppe og russisk kålsuppe, lefse og kurnik (tradisjo-
nell russisk pai med kylling, sopp og ris) sto på bordene. 
Ingen av gjestene var beskjedne - alle ba om «litt mer» 
og oppskrifter som ikke i det hele tatt var hemmelige.  

3. august 2022 besøkte administrasjonen i byen 
Gatchina og lederne for bosetningene i Gatchina-distrik-
tet Omsorgssenteret, Barnekrisesenteret og barnebyen 
«Vårsol». Det ble vist en presentasjon i Forsamlingshuset 
på Vårsol av historien til opprettelsen av det veldedige 
fond «Vårsol», virksomheten til den norske veldedige 
stiftelsen ”Harilastiftelsen Håp», personlig historie til styre-
leder for HSH Steinar Harila, samt historien til byggingen 
av bibel- og landbruksskolen på barnebyens områ-
de for foreldreløse barn. Det ble også diskutert mulige 
alternativer for samarbeid med administrasjonen i byen 
Gatchina og tettstedet Taitsy. 
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LERA SKRIVER OM BARNEBYEN VÅRSOL

Takket være den økonomiske støtten fra den norske 
veldedige stiftelsen «Hjelp til Russland» har det siden 
2017 vært holdt årlige kristne sommerleirer i barnebyen 
Vårsol, samt «helgeleirer» i løpet av skoleåret for barn 
og unge. I sommer ble det holdt to kristne leirer for barn 
på Vårsol. 7-dagers leiren fra 27. juni til 3. juli som ble 
holdt av et kristent team «Mayak». Her deltok ikke bare 
barn som bor på Vårsol, men også barn fra familier 
i en vanskelig livssituasjon som bor i flere landsbyer i 
Leningrad-regionen. Det var 93 deltakere totalt – dette 
var den største leiren som noen gang har vært holdt 
på Vårsol. Fra 24 til 31. juli presenterte et kristent team 
«Prosvet» sitt program. Denne gangen var barna fra 
barnebyen Vårsol og St. Petersburg med på den leng-
ste leiren for Vårsol. Den varte i 8 dager. Begge leirene 

etterlot de lyseste og varmeste minnene i barnas hjerter. 
Noen møtte Kristus for første gang. De ble kjent med Frel-
serens barmhjertighet og kjærlighet. De visste ikke om det 
på forhånd. Andre hadde hørt om Jesus tidligere og ble 
bedre kjent med Han på leiren.
Takk Gud for alle som kom til leiren for å tjene barna gjen-
nom lek, bibelfortelling, kreativitet, bønn, inderlig samtale, 
for alle som gir med et åpent hjerte, ”uten tvang og uten 
sorg” for å gjøre alt dette mulig, slik at barna hadde deilig 
mat på bordet, flotte håndverksmaterialer, rent sengetøy 
på senga, varmt vann i springen. 
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NORDKALOTTSTEVNET

NORDKALOTTSTEVNE 2022
De kommer fra syd og nord og øst og vest
De kommer fra Russland og Finland og Norge
De kom torsdag 25.august og var der til søndag 
28.august

HVOR: VESTRE JAKOBSELV MISJONSSENTER
Hvorfor: For å komme sammen og dele Guds ord 
i tale og sang og vitnesbyrd over landegrenser, 
over fylkes- og kommunegrenser.
Gudsordet som jo er Jesus selv.
Jesus som er livets brød
Livets vann

Jesus som er veien, sannheten og livet.
Jesus sa også en gang. ”Min mor og mine søsken 
er de som hører Guds ord og gjør etter det”.
De fleste av oss var hørere. Vi fikk virkelig noe å 
tenke på og ta med videre hjem. Noe av Jesu ord 
til styrke for våre sjeler og noe til å bringe videre i 
de gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss.
Forkynnere og sånn:
Først vil jeg nevne Vladimir Dorodnii. Han er pastor 
i Vyborg i Russland.

Han var læreren som først takket for kjennskap og 
vennskap og hjelp gjennom Harilastiftelsen Håp 
(tidligere Hjelp til Russland). Så la han ut skriftene 
for oss på en klar og god måte. Han hadde mye 
på hjertet som vi fikk del i. Takk til Vladimir som 
forkynte ordet så forståelig og fint.  Som tolk 
hadde han med seg Roman. Han kommer også 
fra Russland. Han tolket pastoren på en forbilledlig 
måte. Han har lært seg norsk og har gått på 
bibelskole i Sarons dal i Kvinesdal.  Det skulle vært 
flere personer med fra Russland. Men de fikk ikke 
visum. 

Fra Finland talte Juhani Mattelmäki på finsk og 
svensk. Hans budskap var ransakende. Hans kone 
Vera Mattelmäki sang på finsk, russisk og hebraisk. 
Vera er Messiansk jøde fra Georgia, men har de 
siste 40 årene bodd i Finland med mann og barn.

Hun har en flott stemme og hun synger så inderlig 
godt at vi føler at vi forstår budskapet enten hun 
synger på finsk eller på et av de andre språkene 
sine. Teksten blir lest opp på norsk før hun synger. 
Fra Norge talte og sang Tony Jessen. Han bor i 
Bergen men er fra Berlevåg. Han snakket om Guds 
menighet. Sangen Guds menighet er jordens 
største under var også gjennomgangssangen 
under stevnet. 

Steinar Harila talte også om Guds kjærlighet, om 
verden i dag og at Gud ønsker at alle mennesker 
skal bli frelst. Steinar er fra Vestre Jakobselv, men 
bor nå i Kristiansand sammen med kona Alfhild.
Alfhild deltok også med sang og spill og 
åpningsord. Tony og Steinar ledet møtene og de 
sang sammen.

På fredagen fortalte Kåre Harila om bygda vår – 
Vestre Jakobselv.  Han fortalte om sine foreldre 
og besteforeldre- innvandrere fra Finland. 
Interessant. Han viste bilder og fortalte historien 
på en flott måte. Vi fikk også med oss sangen fra 
bygda og en sang om Finnmark- dette fylket og 
folket som så mange av oss er blitt så glad i.
På lørdagen dro mange av oss til Vadsø. Vi 
besøkte Tuomainengården, Esbensengården 
og Utstillingen NRK Finnmark- På grensen.  Turid 
Strand fungerte som guide og fortalte og viste 
oss rundt. Hun gjorde det på en slik måte at noen 
av oss fikk lyst til å lære mer om historien om 
innvandringen fra Finland og livet de fikk i landet 
vårt.

Etter museumsbesøkene hadde vi friluftsmøte på 
torvet foran rådhuset. Her sang en av oss - Reidar 
Gamst med sin bærende røst. Tony og Steinar 
ledet an med sang og andaktsord og vi sang med.
Utenom bibeltimene, bønnemøtene og møtene 
fikk vi servert god mat fra kjøkkenet. På lørdagen 
hadde vi laks fra fjorden; på søndag fikk vi servert 
vi multer og is. Kan det bli bedre? 
Vi takker ansatte og medhjelpere på 
misjonssenteret for god mat og vennlighet under 
hele stevnet. En spesiell takk til Paul Tore Garvo.
Vi takker for oss og kan anbefale stevner og møter 
og mye, mye mer i dette vårt vakre Finnmark.

Solveig Larsen Haugå
Stevnedeltaker 
og referent
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For første gang i Finnmark på 
Nordkalott – stevne
Da vi fikk invitasjonen til å delta på konferansen, 
visste vi ikke helt hva vi kunne forvente. Stedet 
ligger rett i den nordlige utkanten av Europa, ved 
siden av Polhavet. 

Hvordan ville det være i nord? Ville folk komme så 
langt, pga. lange avstander? Vi satte av tre dager 
for kjøreturen, da avstanden fra Sør-Finland var 
mer enn 1700 km. Det var litt av en overraskelse 
da vi kom dit. De tynt bebodde, skogkledde 
villmarkene i Lappland ble etterlatt, og det barske 
landskapet i Varangerfjorden og de små, men 
livlige bygdene bygget med jevne mellomrom 
langs bredden åpnet seg fremover.

Konferansestedet var misjonssenteret i Vestre 
Jakobselv. Foredragsholdere på konferansen var 
Steinar Harila, Tony Jessen og pastor Vladimir 
Dorodnii, som var invitert fra Russland. Roman 
Konyakhin, også fra Russland, fungerte som en 
utmerket tolk mellom forskjellige språk. Deltakere 
på konferansen hadde kommet langveisfra fra 
ulike deler av Norge og noen fra Finland også. 
Det skal ha vært nesten hundre deltakere på 
lørdagens arrangementer.

Vi ble spesielt imponert over Steinar Harila og 
Tony Jessens helhjertede, ærlige vitnesbyrd i Den 
Hellige Ånds kraft. Temaet for konferansen var 
«Guds menighet er jordens største under», og 
hele konferansen forkynte Guds store gjerninger 
gjennom sin kirke.

Vi har kjent Steinar Harila i snart 25 år og 
har sett de store prosjektene og det trofaste 
tjenestearbeidet til Hjelp til Russland-

organisasjonen han grunnla, både i Russland 
og Israel. Vi har imidlertid ikke visst hvordan 
hans fødested er, hvordan Steinars livsverk ut 
fra de karrige, beskjedne forholdene til de store 
utfordringer har blitt. Vi visste ikke at han selv i ung 
alder hadde besøkt alle hus i hjemtraktene for å 
invitere innbyggerne til Jesus.

Det har vært trostyrkende å se hvor mye godt 
og ulike velsignelser som kan komme til verden 
gjennom ett menneskeliv gitt til Gud.
Vi besøkte også Vadsø og hørte om betydningen 
av livet og virket til kvenene, de finske 
immigrantene, for utviklingen og byggingen 
av hele Finnmarksregionen. Den samme 
utholdenheten, motet, sterke troen og gode 
fruktene ser vi i livet til Steinar og Alfhild Harila 
og i virksomheten til hele Hjelp til Russland-
organisasjonen. Det er fantastisk hvordan Guds 
kjærlighet setter en person i bevegelse for å 
fortelle om Jesu frelsesverk.
Takk for at vi fikk delta!
Vera og Juhani Mattelmäki

Steinar skriver:
Stor takk til Vera og Juhani for den velsignelse 
dere gav oss gjennom sangen på Finsk, 
Russisk og Hebraisk. Gjennom tale og vitnesbyrd. 
Dere er en Guds gave.
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Én Gud, ett Guds folk
Kjære brødre og søstre i Jesus! Jeg ønsker å 
starte med å takke min bror i Kristus og en god 
venn Steinar Harila og hans kone Alfhild. Jeg 
vil også takke både Kåre og Ingrid Harila for 
gjestfriheten og alle ledere og medarbeidere 
ved misjonssenteret for denne fantastiske 
muligheten til å delta på Nordkalott stevne, på 
et så vakkert sted, skapt av Herren, som kalles 
Vestre Jakobselv. Gleden var stor over at jeg fikk 
anledning til å tale på dette stevnet og for å dele 
med deltakerne om det arbeidet og tjenesten 
som vi, ved Guds store nåde, gjør i Russland, også 
takket være den åndelige og materielle støtten 
fra Stiftelsen Hjelp til Russland. Det er ikke for 
ingenting at denne stiftelsen nå har fått et nytt 
og godt navn, Harilastiftelsen Håp. Det er nettopp 
håpet for fremtiden, håpet om et nytt liv i Kristus, 
håpet om frelse og evig liv, som den åndelige 
misjonsorganisasjonen Harilastiftelsen Håp alltid 
har båret og fremdeles bærer i så mange år. 
I mer enn 25 år har våre norske brødre og søstre, 
under ledelsen av Steinar Harila, brakt Jesu Kristi 
kjærlighet og Guds fred til Russland, både med 
ord og gjerning, brakt det gode budskapet om 
Kristus, slik Herren selv har befalt. Alt dette har jeg 
selv vært vitne til i flere tiår nå. Derfor var det en 
stor ære for meg å delta på Nordkalott stevne. 

     I begynnelsen var jeg veldig spent
     og noe bekymret for hvordan
     jeg ville blitt mottatt i Norge, blant
     annet på grunn av den vanskelige
     situasjonen i Russland. 

Men så snart jeg og broderen Roman Konyakhin 
landet i Kirkenes og kom til vakre Vestre Jakobselv 
og til misjonssenteret, ble vi umiddelbart omgitt 
av hjertevarme og omsorg. Vi kunne virkelig 
kjenne Jesu Kristi kjærlighet, som strålte ut fra 
de troendes hjerter, som vi møtte her og som 
tok imot oss. Situasjonen i hjemlandet vårt er nå 
svært vanskelig og kompleks og menighetene 
og de troende har det veldig tøft og utfordrende. 

Men tross omstendighetene fortsetter vi, ved Guds 
hjelp, å bringe de gode nyhetene om frelse ved 
Kristus, om fred, som Jesus brakte til våre hjerter, 
om Guds barmhjertighet og tilgivelse, som Herren 
ønsker å gi alle mennesker i all sin godhet. Hvor 
gledelig og hyggelig det var å kjenne her oppe 
i nord, i Finnmark all den støtten og forståelsen 
blant våre medtjenere i tjenesten for Kristus. 
 
     På Nordkalott stevne følte vi oss
     ikke som gjester, men som en stor
     familie, som brødre og søstre, som
     elsker Kristus og hans Ord. 

Mottoet for stevnet var “Guds menighet er jordens 
største under”. Og det er så sant! Guds menighet 
er Jesu Kristi legeme, som på en utrolig måte 
forener mange mennesker fra forskjellige land, 
nasjonaliteter og hudfarger til en familie. En familie 
som representerer forskjellige kirkesamfunn, men 
som er forent av Kristus og troen på ham, troen på 
at Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, tok på seg alle 
våre synder og som er vår forløsning og forsoning 
for den allmektige himmelske Faderen. Det er 
dette vi snakket om på konferansen, om hva som 
forener oss alle, og om at troende, kalt av Kristus 
ikke kan gå forbi der det er ulykke, barns tårer og 
lidelser, ensomhet eller sykdom, om det gjelder 
unge eller gamle og spesielt funksjonshemmede. 
Og samtidig er det slett ikke viktig i hvilket land 
disse barna, eldre og funksjonshemmede bor! 
De kristnes oppgave har alltid vært og fortsatt 
er å hjelpe mennesker som ingen andre er villige 
eller i stand til å hjelpe. Dette er hensikten med 
Jesu Kristi menighet, som er Guds folk. Apostelen 
Paulus, i Galaterbrevet 6:2 kaller oss til å bære 
hverandres byrder. Mitt hjerte fryder seg over 
at jeg kunne delta på denne konferansen og 
for å kunne møte andre troende. Jeg personlig 
har fått en enorm åndelig oppladning. På dette 
stevnet, blant mine brødre og søstre fra Norge, 
kunne jeg finne støtte for min videre tjeneste og 
arbeid. Jeg har fått styrking av min tro gjennom 
Guds ord i Den Hellige Ånd, slik at jeg, til tross for 
alle vanskeligheter, prøvelser og hindringer, kan 
bære videre evangeliet om frelse til mitt hjemland 
Russland og min hjemby Vyborg. 

Jeg ønsker dere Guds rike velsignelse i deres 
viktige tjeneste til det beste for medmennesker 
og til ære for vår Herre. “Må fredens Gud selv 
hellige dere helt igjennom! Og må deres ånd, 
sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved 
vår Herre Jesu Kristi gjenkomst! Han som kaller 
dere, er trofast, Han skal også gjøre det. 
Søsken, be for oss!” 1. Tess.5:23-25

Med broderhilsen, Vladimir Dorodnii
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Siste helga i august fikk Jakobselv storfint besøk. 
I forbindelse med avvikling av det nye stevnet 
“Norkalottstevnet” kom det gjester fra både 
Russland og Finland. Sammen med gjestene kom 
Steinar og Alfhild. 

Fra Russland kom prost Vladimir Dorodnii og tolk 
Roman Konyakhin, fra Finland Vera og Juhani 
Mattelmäki og fra Norge Tony Jessen. Vi fikk 
høre og bli kjent med disse kjære kristne søsken 
gjennom tale, vitnesbyrd og sang. 

Bakgrunnen for stevnet har vært en visjon fra 
en sengeliggende mann uten kjennskap til vår 
landsdel og i særdeleshet Vestre Jakobselv. 
Mannen nevnte både “Finnmark” og “Vestre 
Jakobselv” og dette ble delt med Steinar. Han er 
jo som dere kjenner til fra Vestre Jakobselv. Det 
foreløpige resultat av dette er det vi har fått lov å 
være med på.

Forkynnelsen var evangelisk og tydelig. Jesus har 
fått all makt og som kristne er vi alle kalt til å vitne 
om Jesus. Veldig mange av oss sitter dessverre 
i sofaen og når ikke våre medmennesker med 
frelsens evangelium. Det er fortsatt nådetid og 
høsten er stor. 

Stevnet samlet flere, men det var ledige stoler 
og ennå plass til flere. Det faktum understreker 
forkynnelsen; mennesker må bli frelst i 2022. 
For Vestre Jakobselv ber vi om at stevnet skal bety 
starten på en stor innhøstingstid for Gud i våre 
områder. Jesus lever og har all makt. Må Han få 
makt over våre hjerter! 

For Varanger Indremisjon
Øyvind Kjelling
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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»

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

FLI Eiendom AS

Besøk 
«Bruktbutikken 
Håp»
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, pynte-
gjenstander, «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.
Kontaktperson:  Irene Alise Frøystad  
Mob. 90730922  

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 11.00 – 16.00. 
Fredag-lørdag 11.00 – 15.00
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FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe

Bli gjerne medlem 
av gruppen

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?
Harilastiftelsen Håp 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.

Hovedlageret til Harilastiftelsen Håp 
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.

TUR TIL ISRAEL 2022:
6. – 20. okt Israel – Bibelferie 
i Bibelens land – Netanya –Alfhild, 
Steinar, Torgeir

(18.- 28. november – Planlagt 
hjelpesendingstur til Russland - avlyst)

MØTER 2022:

2. oktober Mosby bedehus kl.11 – Steinar
2. oktober Søndagsmøte Byremo bedehus – Torgeir
23. oktober Familiemøte Kvarstein bedehus – Torgeir
3. november Mannsforening Grovane bedehus – Torgeir
6. november Kjærrane sportskapell kl.1130 – Steinar
7. november Mannsmøte Salem Kr.sand kl.19 – Steinar
6. – 11. november Møteuke Lura bedehus – Torgeir
6. – 9. desember Møteuke KVS Bygland – Torgeir

17.-22. januar Møteuke Ulsteinvik - Torgeir
2. februar Formiddagstreff  
 Misjonshuset Kr.sand - Torgeir
3. – 5. mars Rosseland bedehus – Steinar

MØTER 2023:



Harilastiftelsen Håp     47

KUNNGJØRINGER

Basar 
på Konsmo bedehus

03.12.22
Denne høsten har vi et lotteri til inntekt for 
stiftelsens arbeid. Dette håper vi dere blir med 
på! Både ved å kjøpe lodd nå i forkant, men 
også ved å møte opp og delta på selve basaren. 
Vi er takknemlige for at vi kan få leie bedehuset 
i Konsmo denne lørdagen. Her får vi med oss 
sangkrefter som skal være med oss gjennom 
kvelden, det blir informasjon om arbeidet, 
og forkynnelse om Ham som er grunnen til at 
Harilastiftelsen Håp får stå i den tjenesten de gjør 
– Jesus Kristus! 

Det blir trekning av lotteriet, samt en basar med 
egne gevinster. Ved å kjøpe lodd til lotteriet, er du 
med i trekningen av: 

• Hagebord m/benk
• Russisk kafferservise (6 pers)
• Israelsk kaffeduk
• Landskapsbilde
• Hikoki Drill
• Fiskestang
• Bosch Kapp- og gjæringsag
• Dukke med garderobe
• Lampe

Takk til alle som har støttet oss med gevinster; 
både til lotteriet og basaren som vi skal ha 
denne kvelden. Steinar og Torgeir vil ha med seg 
loddbøker når de er rundt på møter. 

Skulle det være noen av dere som ikke har 
mulighet til å møte opp på disse, og gjerne vil 
kjøpe lodd eller har andre spørsmål, kan dette 
gjøres ved å kontakte Torgeir:901 22 075  •  
Torgeir.p.nygaard@gmail.com

Da håper vi så mange som mulig blir med oss på 
denne kvelden! Velkommen skal dere være!

TAKK til alle medarbeidere i Norge.  

TAKK til alle som ber. 

TAKK til alle trofaste givere.  

TAKK til alle som har basarer, møter, auk-

sjoner og andre arrangementer for å skaffe 

penger til Harilastiftelsen Håp sitt arbeid.  Det 

er mange som har hatt jubileer av ulike slag 

og har i den forbindelse sendt store penge-

gaver til stiftelsen.  Minnegaver ved begravel-

ser utgjør også en vesentlig inntekt.  

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.

TakkTakkTakk
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Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

Herre jeg hjertelig ønsker å fremme din ære.
Dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være. 

Fullastet trailer med varer som i juni 
ble sendt til nødlidende i Estland

Stor takk til alle som har gitt, pakket og lastet

VIL DU VÆRE MED Å HJELPE? 
Gaver mottas med takk til: «Harilastiftelsen Håp» 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. 92 26 70 31


