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Hilsen ved lederen for

stiftelsen ”HJeLp til Russland”

Løft deres øyne og 
se markene, de er alt 
hvite til høst!
Disiplene, Jesus sine etterfølgere, så bare 
problemer. Et stort problem var en belastet 
kvinne. En som hadde hatt fem menn og den 
hun nå hadde var ikke hennes. Joh. 4,18. Hva 
var det Jesus så og som de andre ikke så, selv 
om de var på samme sted og deres fysiske 
øyne så det samme?

Deres opplevelse på stedet var etter 
tradisjonen og situasjonen meget spent 
og negativ. Det var fiendskap over lang tid 
mellom jøder og samaritanere. De kunne ikke 
snakke med hverandre på grunn av arvede og 
aktuell fiendskap. 

Der var en belastet kvinne i byen Samaria, 
som Jesus  snakket med.  De møttes ved 
brønnen der Jesus ber om vann fra henne. 
Dette var et kjempestort problem. Hvordan 
reagerer Jesus? Veldig kort sagt: Han snur 
uoverstigelige problemer til utfordringer. Han 
ser muligheter der andre ser problemer og 
begrensninger.

Det er derfor han sier: «Løft deres øyne og se 
markene, de er alt hvite til høsten,» Joh. 4,35.
På et sted i Norge sa de fleste kristne og 
predikanter som besøkte stedet at der var 
så tungt og vanskelig. Lite interesse for 
kristendom. En mann som kom fra det 
dypeste mørke og var blitt frelst, ringte meg 
en dag. Kan du be for oss. Her er så store 
muligheter. Ingen i nabolaget er frelst.
En tid senere ringte han igjen. Jeg er ikke 
frisk. Jeg fikk besøk av en av naboene mine. 
Han sier han vil bli en kristen. Vil snakke med 
han og be med han? Han så muligheter der 
andre så problemer. Det var det samme Jesus 
opplevde. Vi må be om øyensalve slik at vi 
kan se med Jesu blikk på våre medmennesker. 
Problemene er også utfordringer og hvite 
høstmarker i Russland.

I Russland 
er utfordringene nå større 
enn på lang tid. Folk har lite mat og andre 
primærbehov, og roper om hjelp.
En familie på 9 personer bor på ca. 25 m2. 
Huset de bor i er så dårlig at de knapt kan bo 
der.  Dette er antakelig hverdagen for mange 
på landsbygda.

I august kom vi inn til en familie som bor på 
barnebyen «Vårsol». Der bodde en gutt som 
kunne være rundt 6 år.  Han var adoptert inn 
i familien. Så forteller mor om et barn som 
var kastet til dyrene. Han levde med dem og 
trodde selv han var et dyr. Han kunne ikke 
gå på føttene, han krøp på alle fire. Nå kunne 
han gå og forsto at han var et menneske. 
Utfordringene er kjempestore på alle vår 
institusjoner. «Omsorgssenteret « for 
eldre skal stå ferdig til våren. Snart er  
byggeprosessen ferdig,  og da må vi skaffe 
inventar. Vi har ingen andre muligheter enn å 
rope til Gud om hjelp,  og det gjør vi!
Nye og kjempe store utfordringer venter på 
å bli satt ut i livet. Vi har i styret bestemt at 
vi skal kjøpe en jordbrukseiendom på 200 
mål som ligger like ved barnebyen «Vårsol». 
Her ønsker vi å starte matproduksjon. Et 
Jordbruks universitet tilbyr oss at vi kan 
starte en Jordbruksskole på deres lisens. De 
kan stå for undervisningen.
Den Lutherske Kirke i Russland har et 
teologisk institutt. De ønsker, i samarbeid 
med oss, å starte en bibelskole på barnebyen 
«Vårsol». 
Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til 
høsten!
Problemer er muligheter!

Mvh
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«HJELP til Russland» er en stiftelse som ble etablert for
å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/ st. petersburgområdet
i Russland. å være en stiftelse betyr at det er en regnskapsfører 
og revisor utenom styret. stiftelsen «HJeLp til Russland» har ingen           
lønnet administrasjon.

Styret består av:
Fra venstre: sigbjørn Handeland, steinar Harila, Hanne Risvold, 

einar Frustøl, og Jostein morlandstø. 
(eivind Vestøl var ikke til stede da bildet ble tatt)
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«HJELP til Russland»
STØTTER FØLGENDE PROSJEKTER: 

•	 Barnehjemmet/	barnesykehuset	i	Vyborg
•	 Baptistkirken	i	Vyborg
•	 Den	Lutherske	kirken	i	Vyborg
•	 Den	Lutherske	kirken	i	Primorsk
•	 LADA-senteret	i	Sovjetski
•	 Jødene	i	Vyborg
•	 Exodus-arbeidet
•	 Fengselet	i	Vyborg
•	 Evangelisering/gaver/	hjelp	til	helseavd.	i	fengselet
•	 Nytt	Liv-senteret	i	St.	Petersburg
•	 Bolighjelp
•	 Lønner	3	ungdomsarbeidere
•	 Lønner	mange	deltidsarbeidere
•	 Bibelspredning
•	 Matposer	til	enkeltmennesker/	familier
•	 Hjelpesendinger	til	Russland
•	 Hjelpesendinger	til	Estland
•	 Kvinnefengselet	i	St.	Petersburg
•	 Barn	på	ortopedi-	og	tuberkolosesykehuset
 (barnesanatoriet)
•	 Fengsel	nr.	5–isolatet	i	St.	Petersburg
•	 Nytt	Liv-senteret
•	 Dikony
•	 Barnebyen	«Vårsol»

Forsiden:  Omsorgssenteret i Taitzy

Utfordringer
• Bygge omsorgssenter i Taitzy
  til 10 millioner
• Drive og støtte de eksisterende 
  prosjektene
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En bønn om hjElp 
fra biskop matveevisj i Den Evangelisk lutherske kirken i Russland

Ærede medlemmer i styret for Stiftelsen ”hjelp til Russland”
Kjære brødre og søstre!

Den Evangelisk Lutherske Ingrids-kirken i Russland og eldresenteret i tettsted Taitzy takker dere hjertelig 
for samarbeidet i flere år og for all hjelp til for at ensomme, gamle mennesker 

og invalider skal ha mulighet til å ha plass på vårt eldresenter.

Eldresenteret har behov for flere plasser for gamle. Det trengs flere lokaler med bra 
standard, enkeltrom med dusj og toalett, massasjerom og medisinske kontorer.
Den Evangelisk Lutherske Ingrids-kirken i Russland bekrefter og garanterer at 

et nytt bygg alltid skal brukes til beste for dem som trenger det mest.

Vi blir veldig takknemlig hvis dere kunne hjelpe oss å bygge et tredje bygg ved vårt eldresenter.
Vi ønsker dere Guds rikelig velsignelse i deres tjeneste for dem som trenger hjelp.

må herren velsigne oss!

Sankt-Petersburg,  12.01.2015

Kugappi Arri Matveevisj
Biskop for Den Evangelisk Lutherske Ingrids-kirken i Russland

  En ny uTforDring: omsorgssEnTEr i TaiTzy  



 

Arkitekten til omsorgssenteret, Ivar Nilsen.
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En bønn om hjElp 
fra biskop matveevisj i Den Evangelisk lutherske kirken i Russland

Fram til våren 2017 betaler vi 42 000 euro 
pr. måned til byggeprosjektet.  På grunn av 
valutakurs-endringer vil omsorgssenteret 
koste ca 10 millioner kroner. 

Nå kommer det en veldig stor utfordring, 
innkjøp av  inventar og alt utstyr som trengs. 
Vi har til nå klart oss uten å ta opp lån. 
Dette er et stort Guds under, slik jeg ser det. 

Vi trenger fremdeles støtte! 

Du kan støtte våre prosjektene 
i Russland ved å bruke 
kontonr: 3080.32.71530

omsorgssenteret 
er snart fullført!

Så er vi i innspurten av dette kjempestore prosjektet, 
nytt omsorgssenter for eldre i Taitzy.  

I 11 år har vi finansiert driften av et eldresenter i Taitzy. 
nå står et nytt senter snart ferdig. 

Til våren skal det åpnes og tas i bruk!

  rEsulTaT: omsorgssEnTErET Er snarT fullførT!   



RappoRt fRa SeRgei 3. maRS:

takaRbeid og 
monteRing av vindUeR 

6 Hjelp til Russland

montering av vinduer. Vi har montert sjabloner for at vinduesmontering blir mer 

arbeidet på taket, forberedelse til å montere glassfiberduk

  omsorgssEnTEr i TaiTzy  



montering av isolasjon i yttervegger 150 mm

RappoRt fRa SeRgei 18. maRS:

lekting av tak og 
iSolaSjonSaRbeid 

gode stilaser trygger sikkerheten.

7 Hjelp til Russland

Vi er ferdige med forberedende arbeid for å montere takstein.



utvending isolering.

RappoRt fRa SeRgei 26. maRS:

legging av takStein og 
meR iSolaSjonSaRbeid 

fint arbeidsvær under monteringen.

stillas er ferdig og montering av takstein går bra.

8 Hjelp til Russland

   omsorgssEnTEr i TaiTzy   



Kledningsarbeidet er godt i gang.

RappoRt fRa SeRgei 1. apRil:

fUllføRing av takaRbeid 
Utvendig kledningSaRbeid 

montering av musebånd er viktig.

montering av taksteinbelegg er snart ferdig.

Hjelp til Russland 9 
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RappoRt fRa SeRgei 6. apRil:

taket eR feRdig! 
faSade- og balkongaRbeid

Taksteinen er ferdig lagt.

3. Balkongen	  monteres	  nå.	  
	  

	   	  	  
Trebord	  for	  balkongen	  300Х51	  mm	  
	  

4. Vi	  monterer	  også	  en	  trebordramme	  innvendig	  for	  et	  lag	  av	  isolasjon	  til	  og	  gipsplater.	  

	  	  
5. Vi	  venter	  når	  jorden	  skal	  tines.	  I	  siste	  uke	  av	  april	  skal	  vi	  da	  begynne	  med	  drenerings	  arbeid	  og	  

forberedelse	  plassen	  på	  territorium.	  
6. Så	  er	  det	  veldig	  viktig	  spørsmål	  til	  Ivar	  som	  har	  tegnet	  prosjektet.	  Vi	  må	  bestemme	  fargen	  på	  

fasaden.	  Er	  det	  mulig	  å	  få	  fra	  dere	  nummer	  på	  maling	  i	  forhold	  med	  katalog	  RAL	  eller	  på	  noen	  
andre	  måte	  vise	  oss	  hvilken	  farge	  dere	  vil	  ha	  på	  fasaden.	  

	  
	  
Stor	  hilsen	  fra	  Konstantin.	  Han	  jøbber	  med	  boka.	  
	  
Sergei	  	  06.04.2016.	  
	  

3. Balkongen	  monteres	  nå.	  
	  

	   	  	  
Trebord	  for	  balkongen	  300Х51	  mm	  
	  

4. Vi	  monterer	  også	  en	  trebordramme	  innvendig	  for	  et	  lag	  av	  isolasjon	  til	  og	  gipsplater.	  

	  	  
5. Vi	  venter	  når	  jorden	  skal	  tines.	  I	  siste	  uke	  av	  april	  skal	  vi	  da	  begynne	  med	  drenerings	  arbeid	  og	  

forberedelse	  plassen	  på	  territorium.	  
6. Så	  er	  det	  veldig	  viktig	  spørsmål	  til	  Ivar	  som	  har	  tegnet	  prosjektet.	  Vi	  må	  bestemme	  fargen	  på	  

fasaden.	  Er	  det	  mulig	  å	  få	  fra	  dere	  nummer	  på	  maling	  i	  forhold	  med	  katalog	  RAL	  eller	  på	  noen	  
andre	  måte	  vise	  oss	  hvilken	  farge	  dere	  vil	  ha	  på	  fasaden.	  

	  
	  
Stor	  hilsen	  fra	  Konstantin.	  Han	  jøbber	  med	  boka.	  
	  
Sergei	  	  06.04.2016.	  
	  

  omsorgssEnTEr i TaiTzy  
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RappoRt fRa SeRgei 20. mai:

UteaRbeidet eR i fUll gang 
monteRing av gRillhytteR

Kjære	  Steinar	  og	  alle	  venner!	  
Sender	  som	  vanlig	  en	  rapport.	  
	  

1. Arbeidet	  på	  omsorgshjemmet.	  
	  

Drenerings	  kilder	  er	  montert.	  Vi	  begynner	  nå	  med	  arbeid	  på	  territorium.	  
	  

	  	   	  	  
	  

	  	   	  	  
Montering	  av	  kilder	  og	  rører.	  

2. Er	  snart	  ferdig	  med	  plenen.	  

	  	   	  	  
Fylling	  av	  jord	  og	  vanning.	  
	  
	  
1.	  

legging av dreneringsrør

	   	  	  
Gjødsling.	  Frø	  sås.	  
	  

3. Reparering	  av	  fundamenter	  og	  maling	  av	  kantene	  er	  ferdig.	  

	   	  	  
Fundamentene	  er	  betonert	  og	  er	  fylt	  av	  grus,	  listene	  er	  rengjort	  og	  malt.	  
	  

4. Vi	  er	  snart	  ferdig	  med	  detaljer	  for	  grill-‐hyttene.	  
	  

	   	  	  
Veggene	  er	  montert,	  nå	  monterer	  vi	  sammen	  takdetaljer.	  
	  
Vi	  forberedes	  nå	  til	  deres	  besøk,	  gjør	  alt	  mulig	  at	  deres	  besøk	  blir	  positivt.	  
	  
	  
Sergei.	  Boris.	  20.05.2016.	  
	  

	   	  	  
Gjødsling.	  Frø	  sås.	  
	  

3. Reparering	  av	  fundamenter	  og	  maling	  av	  kantene	  er	  ferdig.	  

	   	  	  
Fundamentene	  er	  betonert	  og	  er	  fylt	  av	  grus,	  listene	  er	  rengjort	  og	  malt.	  
	  

4. Vi	  er	  snart	  ferdig	  med	  detaljer	  for	  grill-‐hyttene.	  
	  

	   	  	  
Veggene	  er	  montert,	  nå	  monterer	  vi	  sammen	  takdetaljer.	  
	  
Vi	  forberedes	  nå	  til	  deres	  besøk,	  gjør	  alt	  mulig	  at	  deres	  besøk	  blir	  positivt.	  
	  
	  
Sergei.	  Boris.	  20.05.2016.	  
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RappoRt fRa SeRgei 18. jUni:

maleRaRbeid 
monteRing av takRenneR

Det er store flater som skal males.

  omsorgssEnTEr i TaiTzy  
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Høst på Nytt Liv-Senteret

Vi vil takke hjelp til Russland for klær, varer og pengestøtte . 
Dere er viktige støttespillere som vi kan komme til når vi har vanskeligheter

Vi er takknemlige for alt vi kan produsere på egen eiendom.

Vi har det bra. Innhøstningstid.

Vi er glade for å kunne selge varer til andre.



Vi håper på nydyrking i samarbeid med et jordbruksuniversitet.  

14 Hjelp til Russland

jordbruksskole på barnebyen «vårsol»
I mange år har vi fortvilet sett på all jorda i Russland som ikke er i produksjon. 

Dette mens vi stadig hører at der er stor mangel på mat. 
Vi har bedt, snakka og spurt om det fantes en mulighet for å få kjøpt 

jord som vi kunne produsere mat på. bønder som har vært med på 
turene våre, har ofte sett seg fortvilet over denne situasjonen. 

Nå har vi fått tilbud om å kjøpe 200 mål jord, like ved Barnebyen 
Vårsol. Vi har fått et Jordbruksuniversitet til å analysere jorda, om 

den er god for matproduksjon. Alle prøvene er lysende gode. 

Så har vi over lang tid bedt og snakket om vi kunne starte en liten form for Jordbruksskole eller 
noe yrkesretta, som de som vokser opp på Vårsol kunne gjøre seg nytte av sammen med andre. 

Vi har alltid fått høre at det ikke er mulig på grunn av russiske lover og lisens-bestemmelser. 

Så skjer det helt store for oss. Et jordbruksuniversitet eller høyskole (er ikke 
sikker på rette navn) sier at vi kan starte jordbruksskole på ders lisens! 

De tilbyr å ta seg av den delen av undervisningen og de tilbyr at studentene 
de har andre steder vil kunne bruke dette som praksisplass!! 

her er mange ting 
som må formaliseres, 
men jesus leder på en 
helt ufattelig måte.

  JorDBruKsprosJEKT i BarnEByEn Vårsol  



Barnebyen Vårsol. Nå kan det bli Bibelskole på Bedehuset, i samarbeid med den lutherske kirke i Russland.
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«Du leder meg ved ditt råd» Salme 73,24

himmelen leder slik ingen andre kan. 
Dette er min store og fantastiske erfaring i mange sammenhenger. 

himmelen har et GpS-system som overgår alt annet. 
Så til noe som er så stort for meg at jeg sitter her og beundrer jesus!

mini-bibelskole på 
barnebyen «vårsol»
Nå forteller biskop Ari Kukauppi i den Lutherske Kirke i Russland 
at de kan tenke seg et samarbeid med oss om å starte en 
Mini-Bibelskole på «Vårsol». 

Rektor på det Teologiske Fakultet hos dem er veldig interessert 
i å få dette til. Om alt dette fortsetter slik som det nå ser ut, 
blir det både Jordbruksskole og Bibelskole på Barnebyen «Vårsol».

Er det flere enn jeg som ser Guds ledelse, 
takker og bøyer seg i ydmykhet for hans underlige ledelse?

                                                                                              Biskop Ari Kukauppi

   mini-BiBElsKolE i BarnEByEn Vårsol  
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Forventningsfulle deltagere på hjelpesendingsturen

hjelpesendingstur 27. mai – 6. juni 2016
Anne Rita og Rune Nilsen var med på hjelpesendingsturen i vår

 Det er med stor takknemlighet og glede å se til-
bake på en ny tur med stiftelsen ”Hjelp til Russ-
land”.

 Inntrykkene er mange, uforglemmelige og rike.
Turen startet i Kristiansand, fredag 27 mai. En 
del gentlemen og ladies entret bussen. Resten 
ble ”hostet opp” i Moss. Der stod et kor fra Lindås, 

– ”Hatikva”, – klare som krystall for å fylle opp 
resten av plassene. Det betyr nesten full buss, med 
mennesker fra øst, vest og sør.

De to resterende setene var reservert til tolkene 
våre, – Vera fra Finland og Sveta fra Russland, – 
som er ”fast inventar” på alle turene til Steinar 
og Alfhild.  Sum summarum var vi 57 heldige del-
takere (inkludert sjåførene).

 Det var litt ekstra spenning i luften, siden 75% av 
alle deltakerne tok denne reisen for første gang. 
Men, med en så herlig innstilling og positivitet på 
alle vis, forsvant spenningen fort. Vi merket et 
nydelig fellesskap helt fra starten av. Å knytte nye 
vennskaps bånd tok heller ikke lang tid. Søsken 
i Herren var på vei for å hjelpe mennesker i stor 
nød!

Det gir mening med livet!

Vi var to busser i følge. Den andre var fullstappet 
med nødvendige varer, gaver og utstyr til de for-
skjellige stedene stiftelsen driver sitt hjelpearbeid.
 
Da vi var kommet til Finland, fikk vi hilse på en 
pensjonert politimann, – en kjenning av Steinar 
og Alfhild. Han fortalte litt om sitt liv, og gav ut-
trykk for sin brennende glød for å vinne andre 
for Jesus. Et nydelig fyrverkeri som lyste av Guds 
kjærlighet, hvor han enn befant seg!

 Vi takker vår Far og Frelser for Hans beskyttelse 
og hjelp gjennom tollen. Alt gikk strykende. De 
ønsket oss Guds kraft og god helse til å fortsette 
dette flotte arbeidet, som overgår alt annet!

Uansett hvor vi kom på besøk, var mottakelsen og 
matserveringen overveldende.  Det ble ikke spart 
på noe.

På barnehjemmet ”Agape” og hos barna i Sosnovi 
Mys, stod de klare og tok imot oss med åpne arm-
er. Masse god underholdning stod på menyen.
 
 Her er det snakk om flere måneders øvelse før 
framføring! Hadde man hatt en hatt, var det bare 
å ta den av, altså!

  HJElpEsEnDingsTurEn  
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Tapio Lieho og Steinar Harila.

Steinar Harila og journalist Andrej Kolomoiskyi.

Lek med barn på Agape.

Oppvisning av barn.
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Møte i klubben.

Vi gleder barna med gaver, fortelling, sang og musikk.

  HJElpEsEnDingsTurEn  
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Barna fikk gaver, snop og masse kjærlighet. Lek 
og moro fulgte med.  Takknemligheten lyste ut av 
kroppene deres.

Teamet vårt deltok med masse sang. To trekkspill 
og flere gitarer gjorde det lett å synge både for 
store og små.

Vi fikk bringe evangeliet til barna med bilder, 
drama og sang. Tolken vår, Sveta, gjorde en 
kjempejobb, overalt hvor vi befant oss!
Under matpausen på Agape-senteret, fikk vi 
stifte bekjentskap med Andrei Kolomoiskyi,  en 
journalisten i 60-årene, som drev undersøkelse 
og skriver dokumentasjoner om folks elendige 
levekår i Russland. Han har fått ”Fritt Ord”-prisen 
for sin innsats her. Han kunne bl.a. avsløre at flere 
matprodukter i Russland inneholder 70% falske 
kjøttingredienser!
 
Flere besøk stod i kø fra morgen til kveld. 
Invalideforbundet,  Ladasenteret (Sosial hjelp til 
trengende), Klubben i Sovetski, Baptistkirken, 
Jødene,  barnesanatoriet, barnebyen ”Vårsol”, Den 
Lutherske Kirke, omsorgssenteret, barnehjemmet 

”Dikony”, Primorsk og  ”Nytt Liv”- senteret .
Vi hadde møter nesten hver kveld i de nevnte 
kirkene og lokalene var fylt til randen. Det ble så 
fullt, at mange dessverre ikke fikk plass. Vi fikk 

”servere” et folk i nød, evangeliet om Jesus som vår 
Frelser, gode Far og Trøster, gjennom fellessang, 
koret ”Hatikva”, Anne Kristin Nygård fra Konsmo 
og den yngste på gruppa,  Andreas Solbakken fra 
Sauda. Steinar Harila forkynte Ordet.

Innbydelse til forbønn og frelse lød utover 
forsamlingene. Folket stod i kø. Nøden var stor! Så 
fikk vi i teamet lov til å gå rundt og be for dem som 
ga seg til kjenne.
Når møtet var slutt, delte vi ut matposer til alle. 
Det er mat som blir kjøpt inn lokalt, og pakket på 
stedet, – støttet økonomisk av stiftelsen.

Vi vet ikke hvor godt vi har det, før en opplever 
helt konkret slike tilstander som dette!  Men, du 
verden så herlig det er å kunne rekke ut ei hand til 
hjelp for noen som er i store vanskeligheter!
Mandag 6 juni var siste dag på turen. Det var ikke 
lett å ta avskjed med denne flotte gjengen, og med 
mange nye venner.

Herren har velsignet oss rikt! Vi takker for følget! 
Gud velsigne dere alle!
 
NB! Kanskje nettopp du som leser disse ord skulle 
melde deg på neste tur som er 18 til 27 november.
                                                                                                         

 Mvh. Anne Rita (tekst) og Rune Nilsen (foto).

Møte i baptistkirka.
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Nok en flott tur med konfirmanter på 
hjelpesendingstur til Russland 5.–14. august

Denne gangen hadde vi i tillegg til de to sjåførene 
og tolken vår Sveta, med oss 3 unge og 3 voksne fra 
Eiken, 11 unge og 3 voksne fra Flekkerøy, og 15 unge 
og 5 voksne fra Randesund. I tillegg var Barbro Sælevik 
fra Bjoa med oss, sammen med sin mor. Barbro hadde 
valgt hjelpearbeid som oppgave i en 4H-oppgave 
hjemme, - og hadde samlet inn mange esker med gaver 
og utstyr som hun fikk overlevert. Vel hjemme igjen 
skulle det lages bok om turen og fortelles og vises 
bilder for alle som har vært med å gi, og alle som vil 
høre! Flott Barbro!

Møtet med eldre først, og så ungdommer, i den 
Lutherske kirken i Vyborg gir inntrykk. Å få være med 
å be for mennesker som ønsker det, er ikke akkurat 
daglig kost for noen av oss. Likeledes viser frimodige 
vitnesbyrd oss at det er ingen forskjell i hvordan 
russiske og norske ungdommer opplever livet som 
kristne. Det ble en overraskelse for noen at også norsk 
ungdom kan synes det er vanskelig å være en kristen 
på skolen. 

Møtet med Agape er alltid en opplevelse. Barna hadde 

lenge gledet seg til vi skulle komme, og hadde innøvd 
flere opptredener som de ville vise oss. Og flinke var 
de! Sanger med takk til Jesus for hans godhet! Veldig 
moro og kontaktskapende å delta i ringdans, lek og 
ballspill! Her skulle vi hatt mer tid! Også denne gangen 
ble vennskap knyttet og nye venner festet til facebook.
Besøk på barnesanatoriet, og på Dikony gjorde den 
første hele dagen til en opplevelsesrik og vel tettpakket 
dag. 

Dagen på Lada-senteret og volleyball-kampen med 
ungdommen der gjorde godt. Vi fikk vise at vi hadde 
mange idrettsinteresserte folk med oss, selv om vi 
heller ikke denne gangen vant. Men dommeren la 
merke til at her var det mange som var mer flinke i 
fotball. Så kanskje det blir fotball neste gang. Da tror vi 
at vi kommer til å vinne!!! I alle fall har vi en topp heia-
gjeng på tribunen!

Besøket i Jakelova gjorde inntrykk. I møte med 
sykdom og nød fikk unge  sinn kjenne noe av 
Guds nærvær, idet vi fikk se hvordan Jesus møter 
enkeltmennesker med sin legedom og fred. 

   KonfirmanTTurEn  

Med 31 ungdommer og 14 voksne dro vi like spente som alltid fra lageret i 
Sørlandsparken fredag 5.august kl.22.00. Med natta i bussen sparer vi en del tid 

og har den første dagen i Sverige før vi drar med Silja Line til Helsingfors.

Dette var tredje gangen vi tok turen sammen med HTR til Russland. Dersom 
Herren vil, og gir oss dager, regner vi med gjentakelse om et par år med ei ny 

gruppe ungdommer. 
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Lek med barna utenfor barnesanatoriet.

Konfirmantgruppa med reiseledere.
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På barnesanatoriet.

   KonfirmanTTurEn  

To døgn på Vårsol gjorde godt. Fint å få være samlet 
alle sammen og ha tid både med felles samlinger om 
Guds Ord og med folket der. Eldresenteret ligger ikke 
lenger unna enn at vi kunne spasere dit. Moro å se hvor 
fint det nye senteret blir, og flott å få treffe de eldre! 
Ungdommelig lek og aktivitet imponerte et par damer. 
Og så fikk vi synge om Jesus for dem.

Dessverre ble det godt med regn den dagen vi hadde 
tur til St. Petersburg. Det la nok en demper på det vi 
kunne se, men med en positiv innstilling kan selv en 
grå dag ha noe lyst i seg. De fotballinteresserte blant 
oss fikk med seg minner hjem i form av bl.a. Zenith-
gjenstander.

Når vi siste dagen i Russland kom til Nytt Liv-senteret 
i Kotly, var det nok mange som var trøtte, men å 
høre vitnesbyrdene fra enkelte i flokken var sterkt for 
mange av oss.

Vi kom oss vel gjennom grensen begge veier, og pustet 
lettet ut begge gangene. Takk til Herren som sørget så 
godt for oss på alle måter!

Turen ble avsluttet med en dag i Tallin, også denne 
med regn.

Tusen takk for alt vi fikk være med på! De unge hadde 
på forhånd vært svært aktive med å samle inn midler 
til matposer, og vi fikk være med å dele ut 700 poser. I 
tillegg hadde vi med oss klær, leker og annet som var 
pakket i kofferter og bager. Flott å få lov til å gi av vår 
egen overflod! Og tusen takk til alle som har vært med 
på å gi!

Over alt hvor vi kom fikk vi servert god mat, og med 
glede registrerte vi at givergleden var stor også blant 
de unge da kollektkurven gikk rundt etterpå!

Igjen ønsker vi å si TUSEN TAKK for at Steinar og 
Jostein fra HTR vil ta oss med på denne turen! 
Vi er SÅ takknemlige for å kunne gi unge en slik 
anledning i livet! Det gjør noe med oss, og vi opplever 
at dette også er noe som foreldrene gjerne vil være med 
på å støtte!

Den aller største takk går til Ham som står bak alt 
sammen; - Han som vil at alle mennesker skal bli frelst 
og kommet til sannhets erkjennelse: JESUS!

Med takknemlig hilsen fra alle oss som var med 
v/ Ingunn Holm
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Lek med barna.

Gaver til barna.

Møte i den lutherske kirka.
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  JøDEnE i russlanD  

En del av den gruppen jøder vi fikk hente fra Russland og sende til Israel. Les Jesus.  43.5-6.

I uke 36 reiste Oddleiv Almedal og jeg med Kombi-
bussen vår til Russland. Vi fylte bussen opp med varer 
fra lageret. Oppdraget var å hente jøder som skulle bryte 
opp fra Russland og reise hjem til Israel. I Helsingfors 
møtte vi Tapio Lieho, vår Exodus-leder. Så startet vi på 
veien mot Russland. På et lager i Hamina losset vi av 
varene vi hadde med oss. 

Mens mange hjelpere losset, hadde jeg et møte med 
Sergei Orlov, Mirja og Genadi Vypyralenko og Svetlana 
Andrianova. Veldig viktige saker ble drøftet. Vi opplever 
en vidunderlig stor og mektig ledelse i dette arbeidet, 
noe dere vil få info om senere.

Vi gjorde oss klare for å kjøre videre for vi hadde det 
travelt. Nei, sa våre Nytt Liv-venner, dere får ikke kjøre, 
vi har kaffe og mat til dere. Vi ble tvunget inn. Der var 
det dekket fint opp og god mat ble servert, og enda til 
bløtkake, til hele flokken. Dette handlet om mer enn 
mat. Det var et uttrykk for kjærlighet og takknemlighet. 
Det kjente vi meget godt.

Vi kjørte til St. Petersburg og tok inn på hotellet. Tidlig 
neste morgen så vi fra vinduet jødene vi skulle hente. 
De hadde samlet seg utenfor bussen. Selve innlastingen 
måtte gå etter bestemte prosedyrer, noe som er bygd 
opp gjennom lang erfaring. Alle så med egne øyne at 
denne Kombi-bussen vår var som skreddersydd for et 
slikt oppdrag. Her var stor lastekapasitet og god plass 
til folk.

For meg ble det veldig sterkt å se mennesker i ulik alder 
stå der, holde rundt hverandre og ta farvel. Hva møter 
oss, og får vi se hverandre igjen? For noen rant tårene 
på kinn. Tapio fortalte og informerte. Det ble sunget 
mange israelske sanger. 

Da vi kom til grense-passeringen var der noen tollere 
som ville gå gjennom lasten meget nøye. Det ville ta tid. 
Så kom en fra ledelsen og spurte meg hvorfor vi stod der. 
Jeg sa hva grunnen var og ba han hjelpe oss gjennom. 
Han gikk til dem som stod og la en plan på hvordan de 
skulle granske alt. Så kom han tilbake, tok hånden min 
og sa: Lukk dørene og lukene og kjør. Det ble mange 
klemmer og hjertene våre fyltes med takk. 

En mektig reise –
hente jøder i Russland og bringe dem til Israel
«Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg 
samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La 

mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,» Jes 43:5-6



ViKtig KONtONummER:

Exodus        3080.32.71506
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Her er noen av dem som blir igjen. Hva venter dem nå? Spenning og forventninger 
preger gruppa. Flere sto lenge og omfavnet hverandre mens tårene rant.

Bussen vår er skreddersydd for dette oppdraget.Oddleiv Almedal og Steinar Harila tar imot varene.

Dette er noe av det største vi kan få være med på. Ta 
Guds ord og oppdrag konkret og på alvor, og gjøre det 
Han har bedt oss om: « Se, derfor skal dager komme, sier 
Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren 
lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! 

– men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som 
førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land 
som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem 
tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre.  Se, jeg 

sender bud etter mange fiskere*, sier Herren, og de skal 
fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere*, 
og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug 
og fra bergkløftene. Jer.16:14-16.

Kan vi si at vi er fiskere i denne situasjonen? Det er det 
vi vil være!

Stor og takknemlig hilsen
Steinar
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Selvfølgelig	  var	  dette	  ikke	  alt	  og	  sommeren	  var	  ikke	  slutt	  etter	  denne	  leiren.	  

Våre	  barn	  har	  deltatt	  i	  barnas	  leiren	  som	  var	  organisert	  av	  Ingrids	  kirken.	  Tenåringer	  var	  endå	  mer	  
lykkelig	  fordi	  de	  kunne	  delta	  også	  i	  en	  konfirmasjons	  og	  en	  Bibel	  leirene.	  	  

	  

	  

	  

	  

26 Hjelp til Russland

Hilsen fra Dikony
  TaKK fra russlanD  

Kjære venner til Dikony! 

Snart er det slutt på sommeren og vi vil fortelle dere om sommeren vår med glede!

Den mest betydningsfulle aktivitet under sommeren var vår sommerleir som vi kunne gjennomføre på grunn av deres 
hjelp og støtte.

Det var 60 barn som deltok på leiren i år, og leiren varte i 21 dager. Alle arbeidere gjorde et fantastisk arbeid i løpet av 
alle disse dagene. Nesten alle barna reiste fra leiren med tårer i øynene fordi de følte seg her som hjemme og fikk varm 
kjærlighet og stor omsorg fra oss voksne. Her fikk vi en gang til bekreftelse på at kjærlighet og omsorg til barn kan gjøre 
mirakler. I år hadde vi flere barn som kom til oss gjennom politiet. Vi fikk beskrivelse om at de var vanskelige og ulydige 
tenåringer, men takk og lov, vi fikk ingen problem med dem.

På grunn av at dere har hjulpet oss kunne vi  overraske våre barn flere ganger. Vi organiserte en fotballturnering sammen 
med et virkelig fotballag, har organisert sportsorientering og de fikk bruke virkelig turistutstyr.

Og så har barna våre laget en dans og den viser frem hvor mye de elsket og hvor mye frihet de føler. Vi skal legge i vedlegg 
til dette brevet en videofil, men hvis dere får problemer med å åpne den så kan dere klikke på denne linken og se video i 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=BFXUO5RWP-M&feature=player_embedded

Og så legger vi i vedlegg noe bilder fra leiren. 

Selvfølgelig var dette ikke alt og sommeren var ikke slutt etter denne leiren.

Våre barn har deltatt i barnas leir som var organisert av Ingrids kirken. Tenåringer var enda mer lykkelig fordi de kunne 
delta også i en konfirmasjons- og en bibelleir. 

På slutten var vi invitert til et veldig godt og menneskelig prosjekt. Vi har vært i en integrerende leir sammen med både 
friske barn og barn med helseproblemer (invalider, nedsatt funksjonsevne). Vi tror at for våre barn var dette en veldig  
verdifull og minnerik livserfaring!

Tusen takk til dere for deres varme hjerter og for deres støtte!

Vi ber dere om å be for arbeid på Dikony og barnas hjerter.

Med vennlig hilsen,

Shutova Viktoria - direktør av Dikony



Glede på sommerleiren
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Kjære norske venner!

Vil vise dere vår hjertelige takknemlighet for den 
hjelpen vi fikk fra Anastasia Brunstad Efremova 
som kom til oss og passet på barn!

Spesiell takk til Nastja!! Vi kom til å bli gode venner 
og er glade i henne!

Anastasia har vært her nesten en måned. I denne 
tiden hun ga mye tid, oppmerksomhet og omsorg 
til barn! Hun har vært så flink! Hun var hele tiden 
med barn: har hjulpet på flere måter: har kledd barn, 
gitt dem mat, har vært ute og lekt med dem. Barna 
var så glad i Nastja! De som mangler kjærlighet og 
omsorg hjemme fikk dette her av henne. 

Barna som bor hos oss har det ofte veldig tøft i 
livet sitt. Ofte er dette foreldreløse barn eller barn 
fra fattige og asosial familier. Ofte er foreldrene 
alkoholikere, bruker narkotika eller sitter i fengsel. 
Derfor mangler barna våre foreldres kjærlighet, 
oppmerksomhet og godhet.

Nastja var alltid flink med barn og hadde et smil 

til hver eneste. Hun delte med barna sin glede og 
omsorg! Dette var sikkert ikke så lett fordi barna 
våre er forskjellige, mange er hyperaktive og hører 
lite på voksne fordi de har opplevd av voksne mange 
vonde ting før de kom hit. Men Nastja kunne finne 
kontakt med alle barn, har vært tålmodig og vennlig 
med alle.

Tusen takk til henne for all hjelp fra alle ansatte og 
stor takk på vegne av alle våre barn!!! Vi også vil 
takke alle de som har vært hos oss tidligere!!! Vi 
trenger dere!

Vi blir veldig glad om vi får et nytt møte med Nastja 
eller andre volontører fra Norge som vil komme til 
oss og gi sin tid, omsorg og kjærlighet til våre barn 
som mangler alt dette fra sine familier.

Tusen takk gjen for all hjelp og omsorg for våre 
barn!

Ønsker alle god helse og Guds velsignelse!

På veien av alle ansatte og pasienter,
Hovedlege – Nikitina Tatjana

Hilsen fra Barnesanatoriet
  TaKK fra russlanD  
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Kjære norske venner!

Tusen takk for alt samarbeid og alle deres besøk 
til sykehuset vårt! Takker også mye for den hjelp 
vi fikk til å kjøpe flere veldig viktige varer til 
barneavdelinger! For denne summen kunne vi 
kjøpe alt vi trengte, sender bilder i vedlegg.

I løpet av flere år har dere hjulpet oss mange ganger 
og  alltid gitt støtte når vi har vært i nødsituasjon! 
Dette betyr så mye for oss! Det er helt utrolig at vi 
får så mye materiell hjelp, men enda viktigere er 
det at i denne verden som ofte er tøff, vet vi at i 
vanskelige tider finnes det gode hjerter som varmer 
med sin oppmerksomhet, omsorg og bønner for 
oss og våre 60 barn!

Dere støtter troen vår og gjør oss sterkere åndelig!
Vi er utrolig takknemlige for dette!

Ønsker dere alle god helse og Guds velsignelse!

Venter på flere besøk av dere i fremtiden og barna 
våre gleder seg alltid til deres besøk!

På veien av alle ansatte og pasienter,
Hovedlege – Nikitina Tatjana

Takk for gaven.

Barna setter pris på kontakt.



30 Hjelp til Russland

Kjære brødre og søstre i Jesus Kristus!

Tusen takk for deres hilsen til 25 jubileum for vår menghet i Vyborg!

Gjennom flere år har Herren brydd seg om oss på en mirakluløs måte og gitt 
oss sin Faders kjærlighet gjennom våre brødre og søstre i Kristus –
 gjennom dere!

Vi takker Gud for dere – kjære brødre og søstre fra Norge, kjære venner fra 
Stiftelsen ”Hjelp til Russland” for den enorme åndelig og materielle støtte 
som dere gir til kirken vår i løpet av mange, mange år!

I disse vanskelige årene, i alle prøvelses tider har vi alltid visst at dere ber for 
oss og tenker på oss. Dere gjennomfører det Jesus Kristus sa. Utrolig stor 
rolle spiller også for oss den materielle hjelp som vi har fått fra dere i løpet av 
flere år både til renovering av kirkebygg og arbeid som menigheten driver i byen. Takker mye også for støtte til 
barna og ungdomsarbeid som dere gir til vår lutherske kirke i byen Vyborg. Spesielt takker vi for den reisen til 
Norge i 2015 for våre ungdommer! For våre barn var det fantastisk fin opplevelse som de aldri skal glemme. Mest 
av alt fikk de oppleve  Guds kjærlighet på alle åndelig møter i Norge. Det vil alltid støtte dem åndelig i livet. Etter 
besøk til Norge ble mange av ungdommene veldig aktive i menighetsarbeid med barn og ungdommer.
Troens vitnesbyrd ga dem styrke til å tjene Herren og medmennesker.

Vi takker også dere for alle åndelige møter dere har her i byen. På disse møtene vitner dere om Jesus, om det Han 
har gjort i deres liv og i livet til andre mennesker, om hvordan Herren har forandret liv og gitt sin frelse og vist vei 
til Himmelen. I vår vanskelige tid er det veldig viktig for alle mennesker at de får høre at det finnes En som bryr 
seg om dem, at de kan komme til Herren med alle sine problemer og byrder. Gjennom dere har Herren gitt på disse 
møtene både åndelig støtte og ”daglig brød” – matpakker til våre mennesker.
Jesus Kristus – Herren vår tok all vår synd, alle våre bekymringer, byrder, sår og sykdommer på seg og har betalt alt 
dette på Golgatakorset. Han har fortsatt stor omsorg for oss alle og gir oss sin nåde, kjærlighet og barmhjertighet.

Kjære brødre og søstre! Vi vil ønske dere alle Guds rike velsignelse i deres tjeneste for Herrens herlighet, det beste 
for hans kirke og det beste for folk!

Den allmektige Gud vil gi dere styrke av sin Hellige Ånd og gjøre dere sterkere i deres tro!

Med kjærlig og vennlig hilsen,
Vladimir Dorodnyi – presten i 

Den evangelisk-lutherske kirke i byen Vyborg

Hilsen fra Den evangelisk-lutherske kirke 

  TaKK fra russlanD  
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Hilsen fra Master 

  TaKK fra russlanD  

Konstantin og Sergei fra Master

Kjære Steinar og alle venner i Norge!

Vi var veldig glade for å ha felleskap med dere i vår, tusen takk for besøket! Det var kjempehyggelig å treffe alle de 
som vi kjenner godt og vi var veldig glade å se mange nye ansikter og bli kjent med flere nye venner!

Dette gir oss et håp at det alltid finnes omsorgsfulle mennesker med åpne hjerter som vil hjelpe til Russland. 
Denne verden forandrer seg. Både politikk og den økonomiske situasjonene blir verre i alle land, men dere er 
trofaste og fortsetter å hjelpe de mennesker som bor i nød og trenger kjærlighet, støtte og åndelig omsorg. Det 
betyr at kristne verdier, kristen veldedighet lever og gjør sin virksomhet!

Firma Master har samarbeidet med Stiftelsen ”Hjelp til Russland” i 16 år allerede. Vi samarbeider om flere store 
prosjekter. HTR med sin leder Steinar Harila begynner alltid med et nytt prosjekt når det forrige er ferdig. Dere 
generer alltid nye ideer og gir oss mot. Samarbeid med Stiftelsen HTR er en hederlig og ansvarlig oppgave. Vi 
prøver å gjøre alt best mulig fra vår side. Vi forstår at dette arbeid støtter de mennesker som trenger hjelp, fattig 
og glemt av alle andre: barn, gamle, invalider, fattige og flere andre.

På vegne av alle ansatter i Firma Master vil vi vise vår stor takknemlighet til alle venner i Norge! Tusen takk til 
alle som ikke glemmer den viktig oppgave for alle kristne – å hjelpe dem som er i nød. Takk til dere som bruker 
tid og penger for andre mennesker! Takk at dere gir arbeid til firmaet vårt og flere andre! Tusen takk både for 
materiell og åndelig hjelp i denne vanskelig verden i tøffe tider!

Må Herren velsigne dere! Ønsker dere velsignelse i alt deres arbeid og tjeneste!
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  TaKKEBrEV ETTEr KrEfTopErasJon    
Kjære	  våre	  venner	  fra	  Norge!	  

Ære	  Steinar!	  

Jeg	   heter	   Svetlana	   Malutina,	   jeg	   og	   familien	   min	   er	   veldig	   takknemlig	   for	   deres	  
økonomisk	  hjelp	  og	  støtte.	  

I	   januar	  2015	  fikk	   legene	  ut	  at	   jeg	  har	  kreftsykdom,	   jeg	  var	  opereret,	  men	  på	  slutten	  av	  2015	  
kom	  kreften	  tilbake-‐	  Jeg	  måtte	  opereres	  på	  nytt,	  operasjonen	  var	  dyrt.	  

Både	  jeg	  og	  mannen	  min	  er	  pensjonister-‐	  Jeg	  jobber	  ikke,	  vi	  har	  adoptert	  tre	  små	  barn:	  Maria	  
på	  2	  år,	  Nastja	  på	  4	  år	  og	  Katja	  på	  12	  år.	  Jeg	  passer	  på	  de,	  derfor	  kunne	  ikke	  jobbe.	  Familien	  vår	  
hadde	  ikke	  råd	  til	  å	  betale	  operasjonen.	  Dere	  ga	  oss	  penger	  og	  jeg	  er	  kjempe	  takknemlig!	  

Tusen	  takk	  for	  deres	  hjelp!	  

Jeg	  må	  være	  sterk	  og	  frisk	  til	  å	  ha	  styrke	  til	  å	  være	  med	  og	  oppdrage	  disse	  små	  jentene	  og	  gi	  
dem	  uttading.	  

	  

	  

	  

Kjære våre venner fra Norge!
Jeg heter Svetlana Malutina, jeg og familien min er veldig 
takknemlig for deres økonomisk hjelp og støtte.

I januar 2015 fant legene ut at jeg har en kreftsykdom, jeg ble 
opereret, men på slutten av 2015 kom kreften tilbake- Jeg måtte 
opereres på nytt, operasjonen var dyr.

Både jeg og mannen min er pensjonister- Jeg jobber ikke, vi har 
adoptert tre små barn: Maria på 2 år, Nastja på 4 år og Katja på 
12 år. Jeg passer på dem, derfor kan jeg ikke jobbe. Familien vår 
hadde ikke råd til å betale operasjonen. Dere ga oss penger og 
jeg er kjempetakknemlig!

Tusen takk for deres hjelp!

Jeg må være sterk og frisk til å ha styrke til å være med og 
oppdrage disse små jentene og gi dem utdanning.



Hjelp til Russland 33 

  TaKK fra russlanD  

Program for eldre på LADA senteret

Hilsen fra Lada-senteret

Bilder fra  matutdelingskampanjen ”Måltid” .
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  TaKK fra russlanD  

Else marie nygård:

jeg har en venn i Russland Det står i Rom. 12.10 b  ”Kappes om å hedre hverandre” 

Olga i rullestol er ei herlig dame som Gud la på mitt 
hjerte. Hun er handicappet og må ha hjelp hver dag. Da 
jeg så et bilde av henne i ” Hjelp til Russland”-bladet - jeg 
husker ikke om det var i 2003 eller 2004 bladet - gjorde 
det noe med meg å lese om henne. Jeg besøkte henne 
med hjelp av Hanne og Sveta. Hun bor i Vyborg. På det 
tidspunktet hadde hun akkurat mistet sin mor. Hun 
kalte meg mamma og det har hun gjort siden. Nå er også 
hennes far død.
 
Hun er blitt en stedatter for meg og jeg har blitt så glad 
i henne. Gud har spleisa oss sammen som ett med Ham. 
Hun betyr så mye for meg og tenk at jeg kan få være en 
stemor for henne. Gleden i hjertet er vår styrke. Russ-
landsfarer: ” Få deg en personlig venn som du kan hjelpe 
og du selv blir fylt av fred og glede.  
 
Han (Gud)  delte ut nådegaver som han ville, - og så valgte 
han ut det som ingen ting er. 
 
Jeg er så glad at også jeg kan glede noen.

 
Else Marie Nygård 

    



Tre generasjoner Frustøl ønsker å hjelpe 
vanskeligstilte barn i Russland. 

Solveig Frustøl, Øystein Frustøl og  Helena Frustøl.
Takk !

Hjelp til Russland 35 

   TaKK Til goDE HJElpErE    

 

 

 

 

 

Takk
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 russland»s 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.
Det varmer noen i russland.

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

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

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

nå tRengeR vi din hjelp til å fUllføRe 
omSoRgSSenteR i taitzy!



Kari Marie og Nils Grønn hadde hageselskap i juli. Det var feiring av Kari Marie sin gebursdag og av deres bryllupsdag. 
De ønsket ikke gaver til seg selv. De ønsket å støtte bygging av omsorgssenteret i Taitzy. Tusen takk for kr. 14.350.-

Astrid og Nora har hatt basar og fått inn 
kr. 248,– til barn i Russland. Flott gjort!

– Nå kan jeg tjene penger ved å sy. 
Stor takk til den som har gitt meg symaskinen.

Takk for fine tepper.Masse hjemmestrikka sokker fra Randi Larsen.
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   TaKK Til goDE HJElpErE    



«Hjelp til Russland»: 3080.32.71530 – Exodus: 3080.32.71506 – 
Barnebyen «Neve michael» i israel: 3000.20.47817

Alle har adressen: Steinar Harila, Sømslia 31, 4637 Kristiansand

hjelp til Russland sitt hovedlageret er i kristiansand
Adressen er Skibåsen 32, Sørlandsparken. Lageret er åpent for  mottak av varer torsdager kl. 19 – 21.

Det er mange som gjør en stor dugnadsinnsats med klargjøring av  varer og pakking av trailere.  

Hjertelig takk til dere alle!
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Takk til alle som pakker trailere 
og hjelpesendingsbussen 
med varer til Russland

Her utføres et enormt arbeid. Vi sender 
ca. 12 trailere til Estland hvert år. Da 
kommer medarbeidere fra de ulike 
prosjektene/ stedene vi gir hjelp til i 
Russland og henter varer der. I tillegg 
sender vi hjelpesendingsbussen med 
varer flere ganger i året til Lageret vårt 
i Finland. Da kan medarbeidere hente 
varer der. Dette er for å gjøre det enklere 
å få varene over grensen til Russland.

Hjelpesendingsbussen fylles med varer 
som deles ut på alle turene til Russland.

   TaKK Til goDE HJElpErE    

Takk til alle medarbeidere på lageret

Her er arbeidsgjengen  på lageret



38 Hjelp til Russland

  nEVE micHaEl  

HAVA forteller:

Da jeg var 12 år gammel spurte jeg moren min om jeg 
kunne få kjøpe en ny bluse som jeg skulle ha på meg i 
selskapet til en venninne. Det var harde tider, men jeg 
fikk noen få dollar. Jeg gikk rundt i mange butikker før 
jeg så «Blusen» i et hjørne med «ekstra nedsatte varer». 
Og jeg lærte et nytt ord - UREGELMESSIG.

Blusen var nydelig og veldig annerledes. Jeg spurte 
ekspeditrisen om hva som var galt med den, og hvordan 
det hadde seg at den var så billig. Ekspeditrisen svarte: 

- «Ikke spør meg om hva som er galt, spør meg heller 
om hva som er riktig. Se på de flotte fargene, de fine 
knappene og fasongen på ermene. Kjøp den». Jeg 
insisterte, og fortsatte å spørre: «Så hva er galt med 
den»? Og hun svarte: «Se på ermene, de har ikke samme 
lengde, knappene står for langt fra hverandre, og det 
mangler to, fargene har bleknet her og der – men ellers 
er den perfekt. Se på helheten». Dere aner ikke hvor glad 
jeg ble i denne UREGELMESSIGE blusen. Jeg brukte 
den i mange år, og bragte den til og med meg da jeg 
emigrerte til Israel. Senere forsto jeg hvorfor.

Guttene og jentene som kommer til Neve Michael bor 
her på grunn av de tristeste årsakene man kan tenke seg. 
Disse barna våre er ikke vanlige barn. Hvordan kan de 
være det, etter det de har opplevd i livet sitt? Abigail 
var vitne til at stefaren brutalt drepte moren hennes. 
Yossi ble omplassert etter at moren hans hadde hoppet 
eller ble dyttet ut et vindu, Sarit bestemte seg for helt 
å slutte å snakke etter at hun hadde vært vitne til noe 
forferdelige, Nathan ble seksuelt misbrukt. Ingen av 
barna våre kan si at de kommer fra VANLIGE hjem. Men 
dette er årsaken til at de er så SPESIELLE. De trenger 
oss mer enn alle andre fordi det er vi som kan gi dem 
den VANLIGE livet som de fortjener å leve.

Derfor vil vi takke dere, Steinar og Alfhild og hele 
forsamlingen. Ikke bare fordi dere elsker landet Israel 
og våre gutter og jenter på Neve Michael, men også fordi 
dere har mot til å gjøre noe med det- mot til å bry dere! 
Hjertene deres leger det vonde!!!! Vi er så heldige og 
føler oss beæret over å ha dere med oss. Gud har sendt 
dere til oss, og dere er den beste gaven man kan be om.

Kjærlige hilsener fra Neve Michael

Arbeidet pågår for fullt og noen barn har allerede flyttet inn i deler av det nye bygget.

Vi bygger på Neve Michael i Israel
Et gammelt bygg blir nesten som et nybygg. her står vi på alt vi klarer. 

Vil noen hjelpe oss med «neve michael» er konto nr: 3000.20.47817



 KunngJøringEr og annonsEr 

NEStE
HJELPESENDiNgStuR

mED iNNViELSE AV 
OmSORgSSENtEREt 

19.–29. mai 2017

meld deg på idag!

besøk vår gjenbruksbutikk 
i Jærveien 506, 4352 Kleppe

Vi trenger flere medarbeidere. Ta kontakt om du 
har lyst og anledning å være med.
Her kan du levere klær, sko, sengetøy, håndklær 
etc. som videresendes 
til russland.
Kontakt 
ingvar skjetne
ingvar.skjetne@gmail.com   -  
tlf.: 911 44 986

endring av adresse/ny adresse?
Har du hørt om noen som har sluttet å få HTr-bladet?
Det kan skyldes tillegg/endring i adressen.
Har du endring på husnummer, gatenavn eller ny 
adresse, er vi takknemlig om du gir beskjed til 
Steinar harila
mob: +47 92 26 70 31
E-post: sharila@online.no 
slik at endringene blir gjort i adresseregisteret vårt

ny bok kommer i salg snart!

Pris 248.- Henvendelse til Steinar Harila

hægeboStad/eiken
varer kan leveres på lageret til 

odd Stokkeland på kjellingland.
tlf. 91 68 56 82  –  døgnåpent
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tAR Du EN utFORDRiNg?
Støtt arbeidet vårt på Neve michael for å hjelpe barn i en 

ekstremt vanskelig livssituasjon
Benytt konto Barnebyen «Neve michael» i israel: 3000.20.47817

Vi besøker og støtter barnebyen neve michael!

Rapport for Steinar Harila 
Januar 2014 

 

 

Rapport for Steinar Harila 
Januar 2014 

 

Vi er veldig opptatt på Neve Michael. Den 16. januar 2014, vil 15 ekstra barn ankommer, og de 
vil bli plassert i en leid leilighet nær Neve Michael fordi vi ikke har plass til dem. 

Det profesjonelle rykte Neve Michael har, er så bra at velferdsetaten ønsker barna å motta 
omsorg og kjærlighet fra våre ansatte, og vil vente til Norge-prosjektet vil være klart i løpet av 
sommeren, og det vil være rom for disse barna i de to nye familieenhetene. 

Faktisk så har Velferds Departementet nylig sendt en inspektør for å besøke bygningen, og de 
er svært fornøyd med progresjonen. 

Barna er så takknemlig for alt du gjør for å gjøre dem glade og å holde dem trygge. De har lidd 
så mye smerte i sitt unge liv. 

 



    

Vil Du VÆrE mED å HJElpE?
gaver mottas med takk til:«HJeLp til Russland»,
til	konto	3080.32.71530.
ønsker du mer informasjon eller vil du melde adresseforandring,
kontakt	Steinar	Harila,	Sømslia	31,
4637	KRISTIANSAND
tlf.	38	04	57	04	–	mob.	922	67	031

HJElpEsEnDingsTur 
mai/Juni 2016

returadresse:
Hanne risvold
fjellveien 2
4400 flekkefjord

Herre jeg hjertelig ønsker 
å fremme din ære

Dertil du skapte meg , 
at jeg din tjener skal være.

Hvor er jeg sæl, 
som kan med liv og med sjel.

Tjene så nådig en Herre


