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Leder

Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? 
Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite 
til høst! Joh 4:35

De største utfordringene åndelig sett, blir for Jesus de største mu-
ligheter. Her er det en belastet kvinne som jødene av ulike grunner 
holdt god avstand til. Men Jesus bryter alle slike begrensninger 
og ser muligheter for himmelen i det som for andre er store pro-
blemer. De «hvite høstmarker» han ser i her, er denne belastede 
kvinnen. 

Vi må lære av Jesus. Utfordringene for all misjon er å nå de som 
enda ikke er nådd med evangeliet. Samme hvor på kloden det er.

Det er også vårt oppdrag i de land der vi arbeider gjennom stiftel-
sen « Hjelp til Russland».

Alt vi gjør er rettet inn ut fra dette.

Turene våre til Russland og Israel er viktige, for at alle som vil, 
skal få se med sine egne øyne det arbeidet som gjøres for Jesus og 
medmennesker. Det er også viktig å sette alt dette inn i en bibelsk 
sammenheng. I bladet kan dere lese om arbeidet slik våre medar-
beidere i Russland og Israel beskriver det.

Hjelpesendingsturene til Russland er nå en stor utfordring. Vi 
opplever på disse turene at vi bringer Jesus til folket gjennom det 
vi formidler i sang, vitnesbyrd og forkynnelse, og utdeling av mat 
og klær til folk som trenger det veldig mye. Russland har innført 
begrensninger på hvor mye varer vi kan ta med over grensen. Det 
er nå 25 kg pr. person. 

Skal vi kunne gjøre dette viktige arbeidet, trenger vi mange men-
nesker som blir med på  hjelpesendingsturene vi legger opp til.  Vi 
har to hovedturer i året til Russland, og en  konfirmanttur hvert 
andre år. Neste tur til Russland blir 15. – 24. november, og en ny 
tur til våren igjen.

På disse turene har vi mange møter i kirker og forsamlingshus. 
Til nå opplever vi at møtelokalene for det meste er overfylt med 
folk. Vi besøker våre institusjoner og har fellesskap med beboerne. 
Dette betyr mye for oss og ikke minst for dem.

Vil du misjon så bli med og fullfør oppdraget som vi som kristne 
er kalt til.

En stor utfordring på Farmen: 
Bibel - og Landbruksakademiet.

Her må vi bygge en garasje for traktor og utstyr, lager for 
produkter, frø og fôr og vaskeplass for utstyret. Garasjen skal 
også fungere som et vedlikeholds - verksted. Dette må vi bygge 
snarest mulig. Prisen for bygget med alt utstyr er ca. 1,7 mil-
lioner kroner.

Er det noen som kan tenke seg å hjelpe oss med dette? Slik situa-
sjonen er nå er dette så nødvendig. Vi må ta vare på maskiner og 
utstyr, og det er dessverre også nødvendig å beskytte utstyret mot 
tyver.

Dette må vi nå ha, i tillegg til å sikre driften på alle prosjektene, og 
til driften av skolen som nå starter opp. Her skal alle studentene 
får gratis utdanning. Disse barna har ingen mamma og pappa som 
støtter de med penger eller annen motivasjon. Det er studenter fra 
offentlige barnehjem og institusjoner som skal rekrutteres til dette 
prosjektet. Kan vi be for dette og gi det et økonomisk grunnlag for 
driften?

Takk for at Du er med på din måte!

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

Utfordringer i kø
Kjære gode venner!

Steinar Harila, 
leder for stiftelsen

HJELP til Russland
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Hjelp til Russland støtter følgende prosjekter
• Vårsol Farm m/bibel- og  

landbruksskole i Taitsy
• Omsorgssenter for eldre i Taitsy
• Barnebyen Vårsol i Taitsy
• Barnesanatoriet Sosnovy Mys  

og Agape i Vyborg
• Barnesanatoriet i Vyborg
• Dikony 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

«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: Einar Frustøl, 
Hanne Risvold, Sigbjørn Handeland (nestleder), 
Jostein Morlandstø og Steinar Harila (leder)
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VÅRSOL Farm

Mye flott har skjedd på Vårsol 
Farm de siste månedene

Kyllingproduksjonen er i gang 

Mannen til venstre har ansvar 
for kyllingdriften på Vårsol, 
Hallgeir Grødeland (i midten) 
er en erfaren kyllingprodusent 
fra Jæren og gir gode råd til 
russerne.

Drivhuset er bygget

Fjørfehuset og drivhuset 
ligger ved siden av hverandre

Drivhuset under oppføring beskues 
av deltakerne på maituren.

De første vekstene i det ferdige drivhuset ses her
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VÅRSOL Farm

Noen kaniner er også anskaffetVanndam for fisk og brannvern er på plass

Det er startet opp med honningproduksjon. 

Honning er sunt og godt og 
bier er viktige for økosystemet
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VÅRSOL Farm

Utfordring: 
Det må nå bygges en garasje for 
traktor og utstyr, vaskeplass for 

utstyret og lager for produkter, frø 
og fôr. Garasjen skal også fungere som 

et vedlikeholds-verksted.

4000 kg poteter er kommet i jorda

Maskiner og utstyr. Disse trenger garasje

Prisen for bygget 
med alt utstyr er 

ca. 1,7 millioner kroner.
Vil du hjelpe slik at 

dette kan realiseres?
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VÅRSOL Farm

Den russisk-norske organisasjonen ”Hjelp til Russland” 
gjennomfører prosjektet ”Farmen-skole”

Hensikt og formål for prosjektet: Hjelpe unge mennesker i Russland til å få en 
faglig praktisk kunnskap innen jordbruk med grunnlag i kristendommen og en 
bibelsk forståelse til arbeid med jorden.

Om skolen 
– fra firma Master 
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VÅRSOL Farm

Det er også en vanndam 
på 1500 m2. Her opprettes 

karpefisk (cyprinder).
Teknisk utstyr – som 
traktorer, tilhengere 
til jordbearbeiding.

Vi deltar i både offentlige og private utdanningsprogram.
Vi samarbeider med utdanningsorganisasjoner innen jordbruks området, 
samt med kristne organisasjoner i Russland. Hovedfokuset i vår aktivitet er å 
hjelpe unge mennesker til å finne sin plass i livet. Disse har bodd på barnehjem 
og nå må flytte ut og finne sin plass. Vi er også klare til å ta imot alle andre 
interesserte. I løpet av oppholdet gir vi studenter gratis bolig, gratis mat og 
betaler lønn for deres arbeid på ”Farmen”. Vi inviterer til samarbeid alle 
interesserte organisasjoner og personer som har fylt 18 år.

Prosjekt ”Farmen-skole” har en tomt på 28 hektar. På tomten er bygget et 
hønsehus til 5000 kyllinger. Helårs drivhus for hydroponisk dyrking av grønne 
planter: salater og andre grønnsaker.



  HJELP til Russland  9

I tillegg til Søndagsskolen for barn holdes 
ulike kreative mesterklasser. Barn lager 
gaver til sine nærmeste i familien eller 
til de gamle som bor på Omsorgssente-
ret. Barna besøker gamle med konserter, 
gratulerer de med de forskjellige høytids-
dagene eller offentlige fester og deler ut 
sine gaver.

Barnebyen VÅRSOL

Valeria Aleksandrova har sendt oss 
en fyldig rapport og flotte bilder
Vi leser Bibelen sammen med barna, inkludert de som er helt små, lærer dem 
å be til Far i Himmelen og å gjøre forskjellige håndarbeid i henhold til temaene, 
slik at de skal huske det vi har snakket om.

Her koser 
barna seg.
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Barnebyen VÅRSOL

Fra juni 2019 kan alle interesserte barn 
jobbe på Vårsol-Farm. Barn sådde plan-
ter, tar vare på dem og ser frem til høsten.

Barn fra Vårsol besøker de eldre på Om-
sorgssenteret i Taitsy med glede på høy-
tidsdager. Barn synger sanger om Gud og 
deler ut gaver som de selv har laget.
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På søndager er det Gudstjenester for alle 
interesserte.

Dugnads dag på Barnebyen Vårsol.
På en varm aprildag har beboere ryddet 
barnebyens territorium etter vinteren slik 
at det blir fint og rent. Barna fikk premi-
er og alle sammen, både store og små, 
har kost seg med grill-pølser. Premier 
for barn og pølser var finansiert av Fond 
”Vårsol” og ”Firma Master”.

Barnebyen VÅRSOL

Beboere på Barnebyen Vårsol og ansatte 
på Omsorgssenteret i Taitsy takker hjer-
telig Stiftelsen ”Hjelp til Russland” for 
humanitær hjelp!
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Barnebyen VÅRSOL

Fra 17. til 21. juni 2019 ble vår sommer-
leir «Herrens vei» gjennomført på om-
rådet til Barnebyen ”Vårsol”. Dette var 
en kristen leir rettet mot fosterbarn og 
barn fra store familier. I år kunne 56 barn 
delta på leiren. Her var barn fra barne-
byen, men også barn fra Vyborg, Koltus-
hi, Gatchina, Luga og St. Petersburg - fra 
store familier eller familier som befinner 
seg i en vanskelig økonomisk situasjon og 
ikke har råd til å betale for en sommerfe-
rie til sine barn. I fem dager fikk barna 
god mat og tilsyn. De ble ikke overlatt 
til egne aktiviteter på gata mens foreldre 
måtte jobbe fra tidlig morgen til sent på 
kvelden. Det ble arrangert spennende 
fritidsaktiviteter, kreative grupper - for 
håndarbeid, sport, teater og dans. Men 
det viktigste var at de kunne høre Kristi 
budskap. Hvert år prøver vi å oppretthol-
de gode leirtradisjoner og samtidig intro-
dusere noe nytt. I stedet for den vanlige 
bibeltimen om Kristi lidelse, kom unge 
og energiske ledere med en interaktiv bi-
beltime. På den gikk barna veien Via Do-
lorosa sammen med Jesus. De har vært 
på nattverden, etterpå til dommen hos 
yppersteprestene og Pilatus, fulgte veien 
etter Jesus som bar korset, kom til Gol-
gata, og så fant de en tom grav og hørte 
at vår Herre var oppstått. Barn prøvde å 

hjelpe med å bære korset til ”Jesus”.
 
Av de største aktivitetene var et natt-spill 
som allerede er blitt tradisjon, da vi lar 
de små deltakerne våre legge seg senere, 
og et reise-spill i henhold til alle bibelske 
sannheter som barn hører under leiren. 
Dette spillet avsluttes med bål, pølser, 
spill, kristne sanger, premier og sosialt 
samvær.
Vi takker spesielt Mirja - direktøren på 
Barnebyen ”Vårsol” for støtte til barnear-
beidet på «Vårsol».
Og selvfølgelig er vår viktigste takknem-
lighet til Stiftelsen ”Hjelp til Russland” 
og personlig til Steinar Harila for økono-
misk og åndelig støtte til leirene våre for 
tredje år på rad. Vi ber for hver av dere, 
kjente og ukjente. Vi kjenner ikke deres 
behov, men vi tror at Gud kjenner og vel-
signer alle i henhold til Hans store nåde. 
Tusen takk!

Fra 5. til 7. juli ble det på ”Vårsol” holdt et 
felles arrangement sammen med Ingrids 
kirken - familieleir. Seminar for voksne, 
bibelkurs for barn, brett- og sportsspill, 
enkel kommunikasjon, bønner og turer 
for store og små var det som fylte disse 
dagene. Leiren ble avsluttet med Guds-
tjeneste i kirken i Skvoritsy.
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Invalideforbundet

Invalide forbundet i byen og distrikt 
Vyborg ønsker å uttrykke vår dype 
takknemlighet til den norske Stiftelsen 
”Hjelp til Russland” og personlig til 
Steinar Harila for deres oppmerksom-
het, vennlighet og store hjerter som 
er åpne for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. I flere år nå har vi 
snakket med norske grupper, opplevd 
mye glede og fått mange venner. 

Vi har delt våre opplevelser, gode og 
vonde, med dere. Disse møtene gjør 
noe med oss, ikke minst emosjonelt. 
Og viktigst av alt begynner vi å forstå 
at Herren finnes og mange begynner 
å tro på Gud. Disse møtene gir styrke 
til våre funksjonshemmede, de får mer 
tro på seg selv og forstår at de ikke er 
alene.

Takk til Steinar Harila.
Måtte Gud gi alle våre norske venner 
god helse, velstand og velsignelse!
 
 
Med vennlig hilsen,

Invalide forbundet i byen 
og distrikt Vyborg

leder for Invalideforbundet hilser

fullsatt kirke

busskoret synger på møte

God dag kjære venner!
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Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Kjære brødre og søstre 
i Jesus Kristus!

Jeg er glad for å hilse til dere alle på vegne av Den lutherske menigheten i byen 
Vyborg. Med Guds velsignelse har vi i over 20 år utviklet varme, vennlige og 

broderlige forhold. Gjennom alle disse årene har vi hatt et fruktbart samarbeid 
på forskjellige områder av kirkens arbeid.

Roman Sukharev er diakon og 
ungdomsarbeider i menigheten

Ungdomsarbeid i kirka – flott ungdom!

Kvinner i menigheten som laget og 
serverte middag til 40 gjester fra Norge.  
De får her en velfortjent takk av Steinar
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Vårt sogn fikk mye støtte fra «Hjelp til 
Russland» til barne- og ungdomsarbeid, 
diakoni og sosial tjeneste, vedlikehold og 
reparering av kirkebygg hver gang denne 
hjelpen var presserende og aktuell. Det 
er mange eksempler på hvordan norske 
brødre og søstre hjalp oss når vi hadde 
mistet håp og ikke lenger forventet noe 
hjelp i det hele tatt. Jeg synes at dette er 
akkurat det som er prinsippet i en kris-
ten tjeneste, prinsippet om den ”gode 
samaritan», det prinsippet som virker 
slik: hjelp der hvor ingen andre kan hjel-
pe. Men fremfor alt har troen på Kristus 
alltid forent oss. Vi var samlet og forent 
av Guds kjærlighet til alle mennesker 
uavhengig av deres nasjonalitet, hudfar-
ge, sosiale status osv. 
Vi alle er kalt til å bringe evangelium 
om vår Frelser både i ord og gjerninger. 
Deres tjeneste i Russland er bare et slikt 
eksempel på tjeneste ved Guds Ord og et 

godt, uselvisk arbeid. Og gjerninger vit-
ner til tider enda mer enn ord.
Deres gjerninger vitner om at Kristus 
døde for alle mennesker for å gi dem 
frelse og åpne veien for evig liv, de vit-
ner om Guds store «kjærlighet som er 
tålmodig, kjærligheten er velvillig, den 
misunner ikke, skryter ikke, er ikke hov-
modig, krenker ikke, søker ikke sitt eget, 
er ikke oppfarende og gjemmer ikke 
på det onde. Den gleder seg ikke over 
urett, men har sin glede i sannheten.» (1 
Kor.13:4-6)
Det er nettopp denne type kjærlighet 
som Herren forventer av oss i forhold til 
våre medmennesker. Akkurat den slags 
kjærlighet vi ser i dere og deres tjeneste.
Jeg vil ønske dere kjære brødre og søstre 
Guds store velsignelse i deres tjeneste for 
Kristus og medmennesker!
Må Herren gi dere sin Hellige Ånds kraft 
for deres tjeneste!

Må Herren velsigne dere og deres nær-
meste og kjære!
Prest i Den Lutherske kirken i byen Vy-
borg,
Vladimir Dorodnii

Den evangelisk lutherske kirke i Vyborg

Barn og unge sang så fint foran en fullsatt kirke.  

Ungdomsarbeid i kirka – flott ungdom!

Koser seg på Magnes fang
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Takkebrev fra Nytt Liv Senteret

Velgjørende Fond 
“Nytt Liv senter”
Kjære Steinar og alle norske venner som er med 
i arbeid for Stiftelsen «Hjelp til Russland» 

Vi takker dere, av hele vårt hjerte, for 
mange års uselvisk hjelp i vår tjeneste 
for å redde mennesker. Vi ønsker å dele 
med dere litt av livet vårt. Det er en aktiv 
tid på vårt senter nå. På vårt landbruks-
område er de fleste grønnsaker modne 
og det er tid for å høste. Mange av våre 
rehabilitanter sammen med andre 
frivillige jobber fra morgenen til sent 
på kvelden ute på jordene. De kjører ut 
med traktorer, tar opp grønnsaker med 
hender: gulrøtter, poteter, rødbeter, 
kål og krydderplanter. I drivhuset er 

agurker og tomater, hvorav mye vil gå til 
mat og sylting. Våre gutter og jenter har 
muligheten til å endre sitt liv, skaffe seg 
yrker og bli gode mennesker. Det kan de 
gjøre på grunn av store bidrag fra dere; 
både økonomisk og åndelig hjelp. Vi 
føler at dere ber for oss og tenker på oss. 
Tusen takk! Det er en stor styrke når vi 
vet at vi har venner som dere! Må Gud 
velsigne dere rikelig!

Sergei Matevosjan og alle på «Nytt Liv» 
senteret.
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Omsorgssenteret i Taitzy

Her fikk vi nydelig servering

Omsorgssenteret i Taitzy er bygget opp fra grunnen av og finan-
siert av stiftelsen Hjelp til Russland.  Senteret ble innviet 25.mai 
2017 og eies og drives av Den evangelisk lutherske kirken Ingrija 
i Russland.  Et vakkert og funksjonelt bygg hvor de gamle virkelig 
fortjener å bo.  Mange kommer fra elendige, umenneskelige bofor-
hold, og her får de omsorg og godt stell.  

Vennskap

Steinar taler og den norske gruppa synger

Glimt fra den norske gruppas 
besøk på Omsorgssenteret i juni
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Brev fra Dikoni

Vi tar bare imot barn fra de vanskeligste 
livssituasjoner, barn som enten ikke har 
noen steder å bo eller at situasjonen i fa-
milien er så uutholdelig at det er umulig / 
livsfarlig å bo der.
I tillegg tar vi også vare på 150 familier i 
området. Dette er familier med flere barn 
og med svært lav inntekt. Disse hjelper vi 
med klær, mat og andre materielle ting 
som de har behov for.
Omsorg og støtte fra Stiftelsen «Hjelp til 
Russland» og personlig fra Steinar Harila 
kan det ikke legges for mye vekt på. I til-
legg til månedlig støtte mottar vi støtte 
for flere barn (hovedsakelig til medisinsk 
behandling og operasjoner) eller konkre-
te prosjekter (leirer og fester på høytids-
dager for barn). For oss er det ekstremt 
viktig med ikke bare materiell støtte, 
men også deres bønner og velsignelser 
for barna våre.

Med stor takknemlighet  
for all omsorg, støtte, hjelp  
og bønn, med stor kjærlighet 
og takk fra alle både små 
og store som bor på 
«Dikony», med respekt 
og vennlig hilsen,

direktør «Dikony»

Viktoria Shutova

God dag kjære venner
I 6 år har nå Stiftelsen “Hjelp til Russland” støttet «Dikony». «Dikony» er en 
veldedighets stiftelse som ligger i byen Vyborg. Vi hjelper barn i vanskelige 
livssituasjoner. For øyeblikket har vi 33 barn som bor hos oss. Dette er barn 
som før de kom til oss, var i en ekstremt vanskelig livssituasjon.  
For eksempel har vi et barn som bodde 2 år på en kirkegård sammen med 
foreldrene fordi de ikke hadde noe annet sted å bo. Videre har vi fem barn 
fra en familie hvor mor drepte far mens barna så på. Flere av  
våre barn har opplevd vold hjemme, både moralsk og fysisk.   

nydelige blomster i Guds hage

Kom og besøk oss! 
Da vil dere se mirakler 
med egne øyne.
Nemlig hvordan 
kjærlighet og 
omsorg forandrer 
barn.
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Brev fra Dikoni

Direktør Viktoria (Vika) forteller 
om hjelpearbeidet.  Hun og hennes 
medarbeidere gjør en livsviktig og utrolig 
innsats for barna.

Stor glede uttrykkes.  Barna synger og 
danser for de besøkende fra Norge.  

Alle følger med når Randi forteller om Sakkeus og Jesus 
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AGAPE

«AGAPE»
Barnesanatoriet ”Sosnovy Mys”, i Lebedevka, har allerede vært i drift i 
mange, mange år nå. Men det er stor tvil om hvordan sanatoriets fremtid 
og barnas skjebne hadde vært hvis det i begynnelsen av 2000-årene ikke 
hadde kommet hjelp fra den norske veldedige Stiftelsen som er ledet av 
Steinar Harila. Sanatoriets bygninger  krevde total renovering; det var så 
kaldt inne om vinteren at personalet og barna gikk i varme støvler og varme 
gensere. Kjøkkenutstyr og vaskeri var veldig slitt. Myndighetene ventet nok 
at sanatoriet snart skulle bli stengt så de selv kunne bruke  det fantastiske 
sanatoriets område som ligger nær en kjempevakker innsjø som heter 
«Svanens innsjø».



  HJELP til Russland  21

AGAPE

Men da skjedde et mirakel! Ved hjelp 
fra Steinar i 2001 ble det i den gamle 
bygningen på sanatoriet gjennomført 
en total renovering! Barna kom tilbake 
til de lyse, varme, rene rom! Men da 
kom en utfordring til. Det var ikke 
nok plass i den renoverte bygning til 
alle de 100 barna.
Byggingen av en ny, to-etasjers Aga-
pe-bygning for eldre barn er en av de 
fantastiske gjerninger som ble gjort av 
Steinar og hans gruppe. I motsetning 
til alle byråkratiske, administrative og 
andre problemer som landet hadde på 
den tiden, ble byggetillatelse oppnådd 
og bygningen ble bygget på kort tid 
(2004-2005). Den vakre, komfortable, 
funksjonelle bygningen er nå plassert 
i det omkringliggende naturlandska-
pet. I bygningens 2. etasje er det rom 
for 2-3 barn med dusj og toalett,  i 1. 
etasje og nede i kjelleren ligger spise-

stue, vaskerom, rom for medisinske 
prosedyrer, et romslig møterom og 
viktigst av alt er det klasserom hvor 
barn studerer i henhold til alminnelig 
utdanningsprogram.
Norske gjester kommer til oss 
regelmessig - 2 ganger i året. De nor-
ske gruppene besøker alltid barna våre 
med vennlige smil og åpne hjerter. De 
besøker alle barna fra 3 til 15 år, kom-
muniser med de, gir gaver, sier gode 
ord, synger sanger, deler sine smil og 
klemmer. De fleste barna våre er på 
langsiktig rehabilitering på sanatoriet 
vårt og har ikke sett slektninger på 
lang tid, noen barn er foreldreløse 
og bor vanligvis her i årevis. Det er 
utrolig for barna å se og føle varme, 
respekt og kjærlighet fra folk fra et 
annet land.
Barn fra sosialt ugunstige familier og 
familier hvor foreldre drikker mye, 

hvor det er uenighet, fattigdom, 
ydmykelse, reagerer spesielt på Steinar 
og de norske gjestene, når de kom-
mer og klemmer, og ser etter dem og 
vil møte dem ansikt til ansikt. Barna 
gleder seg over møtene! Norske venner 
opplever barna som sine slektninger 
og dette er gjensidig.  Barna venter på 
de med stor glede, forbereder sine små 
gaver som de lager selv og de forbere-
der og viser også sine små forestillinger. 
Tusenvis av nordmenn deltar i velde-
dighets prosjekter, hundrevis kommer 
til Russland for å bli personlig kjent 
med de som de hjelper. De ser barnas 
åpne og glade ansikter, ser de som 
HTR hjelper i virkeligheten.  Disse 
barna er vår fremtid som trenger vår 
hjelp til å vokse opp for å være verdi-
fulle mennesker.

Barna koser seg

Alltid stort med besøk fra Norge
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Inntrykk fra 
hjelpesendingstur til 
Russland mai/juni 2019.  

En stor takk til «Hjelp Til Russland» HTR for det store og fine arbeidet 
som er bygget opp og drives for våre fattige naboer i Leningrad fylke i 
Russland. Det er en glede å få være med på en slik tur, og få møte folket 
der borte. De er så takknemlige for besøk, og for den hjelpen de får. Da vi 
ikke kan russisk, hadde vi med ei russisk kvinne Svetlana som tolk. Min 
kone og jeg var også med på turen for et år siden, og det ga mersmak. 

Russland er jo verdens største land i 
areal, ca 170 mill. kvadrat-kilometer, og 
strekker seg over 11 tidssoner. Landet har 
ca 144 mill. innbyggere, men er et av de 
tynnest befolkede land i verden, ca 8,5 
innb. / kv. Km. Gjennomsnittlig levealder 
er ca 65 år for menn og 77 for kvinner. 
Under den andre verdenskrig falt ca. 40 
mill. mennesker. Derfor er det satt opp 
mange minnesmerker hvor de årlig feirer 
minnet over de falne.
Vi var 40 deltakere på turen og dro med 
turbuss og kombibuss fra Sørlandspar-
ken fredag 24. mai kl 10. Turen star-
ta med bibelord, bønn og sang ledet av 
Tony Jessen. Dette var en daglig rutine. 

Det er viktig å ha en god spillemann med 
på turen, og Tony leda allsangen både på 
bussen, og når sanggruppen opptrådte på 
møtene.  

Turen gikk først til Horten for å ta Ba-
støferga over til Moss. Så bar det videre 
til hotell Gustaf Frøding i Karlstad, hvor 
vi inntok middag og overnattet. Etter 
middagen hadde vi samling for presen-

tasjon, orientering og sangøvelse. Etter 
frokost neste dag, kjørte vi videre til Eu-
rostop i Ørebro for lunsj, før vi fortsatte 
til Stockholm. Etter passkontrollen gikk 
vi ombord på Silja Lines ferge til Hel-
singfors. Der nøt vi middags-buffè mens 
ferga gikk i sakte fart tre timer ut gjen-
nom Stockholms skjærgård. Et vakkert 
skue fra panorama-salongen eller oppe 
på dekk.
Etter en god natts søvn og frokost-buffè 
kjørte vi i land i Helsingfors, og satte kur-
sen for Vyborg i Russland. Vi ankom den 
russiske tollstasjonen, med passkontroll 
på grensen. Det tok lengre tid enn an-
tatt så vi ble en del forsinket. Vi ankom 
så Vyborg og kjørte rett til den Lutherske 
Kirken hvor vi skulle ha møte med In-
valide-forbundet. Kirken var fullsatt. Vi 
sang og spilte. Steinar delte fra skriften, 
og innbød til forbønn for frelse og helse. 
Mange reiste seg og vi gikk rundt og ba 
for dem. Det var stor åpenhet for evange-
liet og å ta imot Jesus. De fikk legge frem 
sin bønn for Gud på russisk, og vi ba på 
norsk. Gud forstår alle språk. Tilslutt fikk 
alle utlevert en stor matpose med diver-
se basisvarer før de dro hjem. Vi kjørte 
så til Hotel Druzhba for innsjekking og 
overnatting.

Neste dag besøkte vi det vakre barne-
hjemmet Agape som HTR har bygget. En 
stor glede å få møte de ansatte og barna. 
Etter omvisning var det lunsj. Så opp-

trådte barna med sang og dans. Deretter 
overtok barnehagetanta Randi Øyna med 
opplegg for barna. Steinar avsluttet med 
Guds ord og bønn. Barna fikk så godte-
ri og gaver. Også der leverte vi matposer 
før vi dro videre. Vi besøkte så det gamle 
barnehjemmet Sosnovi Sys like ved som 
HTR har renovert.

Vi avla så et besøk hos noen jøder i en 
leilighet her i Vyborg, hvor det ble fullt 
hus i stua, og vi ble servert lunsj. Ei ung 
jødisk dame sang noen jødiske sanger, og 
Steinar forkynte og ba for dem.  
Om kvelden var det møte i den Lutherske 
Kirken igjen som også nå var fullsatt. De 
unge i menigheten begynte møtet med 
miming og sang. Ellers var opplegget det 
samme som kvelden før. 
Neste dag besøkte vi barnesanatoriet / 
barnesykehuset. Et Ortopedi og tuberku-
lose-sanatorium hvor HTR har restaurert 
flere etasjer. Imponerende syn i forhold 
til hvordan det var. Her har flere tusen 
barn med tub.smitte blitt hjulpet evt. 
sendt videre for behandling. 

Etter besøk i handelshallen fikk vi servert 
middag i den Lutherske Kirken.    
Vi besøkte så Dikony, et senter for ga-
tebarn. Gripende å få møte barna som 
har opplevd utrolig vonde ting i livet, før 
de ble tatt hånd om av kjærlige og gode 
medarbeidere her på sentret. Jeg nevner: 
Ei av jentene som nå var ni år, hadde blitt 

V / EDMUND MIKALSEN
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misbrukt av sin far fra hun var to til hun 
var fem år. Et annet lite barn var blitt kas-
tet ut fra tredje etasje av sin mor, da hun 
ikke ville ha barnet lengre. Noen små 
barn ble bare funnet gjenlagt i veikanten, 
etc. 

Dagen ble avsluttet med møte i Baptist-
kirken som hadde stått halvferdig i man-
ge år før HTR fullførte den. Også her gav 
mange respons på innbydelsen til frelse 
og fikk forbønn. Etter utdeling av mat-
poser ble vi servert kveldsmat i undere-
tasjen.

Onsdag kjørte vi til Lada-sentret i Sov-
jetski. I denne landsbyen hadde tolken 
vår Svetlana vokst opp. Her blir sosialsen-
tret drevet med støtte fra HTR. De viste 
bilder på skjermen fra deres arbeide for 
å hjelpe mennesker i nød. Deretter fikk 
Alfhild og Steinar overrakt en utmerkelse 
samt medaljer og gavepakke for støtten 
fra HTR gjennom 20 år.  Vi avsluttet med 
bespisning før vi dro videre til kulturhu-
set i Sovjetski som kalles Klubben.

Her var det livlig og fargerik underhold-
ning av barn og voksne en times tid før 
vårt møteopplegg. Steinar forkynte evan-
geliet klart med etterfølgende innbydel-
se. Mange reiste seg og ville ha forbønn. 
Steinar ledet dem i en frelsesbønn som de 
gjentok etter som tolken oversatte. Det 
var mektig å høre alle de som var med på 
den, spesielt barna.   Dagen ble avsluttet 
med møte i en liten Luthersk menighet i 
Primorsk.   

Torsdag forlot vi hotell Druhzba i Vy-
borg. Etter tre timers busstur ankom vi 
barnebyen Vårsol som HTR har bygget 
for få år siden. Det har kostet 30 mill. kr 
å bygge denne barnebyen, og alt er gitt 
som gaver fra Norge. Det er seks hus som 
rommer fire leiligheter hver, og familier 
får leie disse mot at de tar imot barn som 
de får omsorg for. Det er også et stort og 
pent forsamlingslokale med aktivitets-
rom samt div soverom i andre etg. som 
gjester kan få leie. 

Her fikk vi også møte Ivan, som skal lede 
den nye Bibel- og Jordbruksskolen som 
etter planen starter høsten 2019. HTR 
har kjøpt et stort jordstykke som skal bli 
til farm. Her er det bygget et stort høn-

sehus for kyllingoppdrett, hvor de første 
300 kyllinger var på plass. De har også 
bestilt en slaktemaskin. Nå holder de på 
å sette opp et stort drivhus for å kunne 
dyrke diverse grønnsaker etc.

Vi besøkte så omsorgssentret for eldre 
her i Taitsy som HTR har bygget etter 
norsk standard. Steinar har et stort hjer-
te for både barn, unge og gamle. Det er 
overveldende å se det han har fått til, ved 
Guds hjelp og mange trofaste støttespille-
re. Å gjengi alle inntrykk man får på en 
slik tur er ikke mulig - det må oppleves.

Vi kjørte så til St. Petersburg, Russlands 
nest største by og tidligere hovedstad, 
med 6 mill. innb. Den regnes som ver-
dens kulturhovedstad. Her er det mange 
store fine katedraler og monumentale 
bygg. Jeg nevner den vakre Isak-katedra-
len med plass til 11 000, samt Vinterpa-
lasset og Eremitasjen. Her overnattet vi 

på det 500 m lange hotell Moscow. Noen 
av oss var også med på en utflukt rundt 
om i byen. ST. Petersburg regnes som 
en av verdens vakreste byer. Rulletrappa 
førte oss ned til Metroen mer enn 100 
m.u.h. Vi tok denne og så på noen av de 
pene stasjonene.  

Før vi forlot hotellet neste morgen stilte 
vi opp i foajèen, tok gruppebilde og sang 
noen vers av: O store Gud. Flere lyttet og 
virket begeistret.
Etter en lang kjøretur kom vi til «Nytt 
liv-sentret», i Kotly. Et senter for tidlige-
re rusmisbrukere som HTR støtter. Her 
stod de med norske flagg og ventet på 
oss. Sentret ligger på en sliten og ned-
lagt militærbase fra Sovjet-tiden. Her 
fikk vi høre sterke vitnesbyrd og glad Je-
sus-sang. Mange ble bedt for og ville ta 
et standpunkt for Jesus.  Det bor ca 250 
mennesker på basen. Dette var vårt siste 
besøk i Russland. Vi kjørte så til Tallinn 

Møte med menigheten i den Lutherske Kirke.
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for overnatting.

Lørdag hadde vi fri til å se oss om i byen. 
Den gamle bydel er spesiell, og står på 
Unescos verdensarvs-liste. Var innom 
markedet ved kaia og handlet litt, før vi 
gikk om bord i ferga Baltic Queen, og nøt 
en god middags-buffè. 
Søndag morgen ankom vi i Stockholm. 
Etter en lang kjøretur + middag på Eu-
rostop i Ørebro, ankom vi Kristiansand 
kl 23.00. 
Sterke ord kunne vært satt på det vi har 
fått oppleve på denne turen. Til de som 
støtter HTR, vær gjerne med på en tur. 
Da får dere tatt i øyesyn det store og 
viktige arbeidet dere støtter som Steinar 
Harila og hans kone Alfhild har bygget 
opp gjennom 30 års trofast tjeneste. Hvor 
mange sjeler som er blitt vunnet for Him-
melen vet bare Gud. Men lønningsdagen, 
den dag vi står for Guds trone vil de få 
høre fra Herrens munn: «Vel gjort, dere 
gode og trofaste tjenere.» Takk for en fan-
tastisk tur! 
 

Barnesanatoriet 
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Takk for en fantastisk tur!
Baptistkirken

Lada-sentret i Sovjetski

Luthersk menighet i Primorsk

Barnebyen Vårsol

Bibel- og Jordbruksskolen 

St. Petersburg

Nytt liv-sentret», i Kotly

Omsorgssentret for eldre i Taitsy 
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Våre ansatte på sykehuset gjør alt 
slik at barna skal føle seg vel, og etter 
beste evne gir vi dem den omsorg og 
varme som mange mangler hjemme. 
Vi vil også takke dere for varme i gulv 
i garderober! Nå kan vi bedre få tørket 
barnas sko. Dette er ekstra viktig om 
vinteren, barnas føtter kan holdes 
tørre og varme, og skoene blir ikke 
ødelagt så fort. Det samme kan vi si 
om barnas klær. Også de blir fortere 
tørre og klar for å ta på barna igjen 
neste dag. 
Hvert av deres besøk er stor fest for 
våre barn.  Både barn og ansatte setter 
stor pris på vennskapet vårt og tar vare 
på alt dere har gjort for oss.
Femten år har gått siden renovering 
av barneavdelingen og klasserommene 
ble gjort. En gang vakre og komforta-

ble rom blir naturlig nok slitt av mye 
bruk. Mye bruk av flere hundre barn 
gjennom mange år vises godt igjen 
både på vegger og gulv. Hos oss er det 
ofte dårlig vær med mye regn og vind. 
Det betyr ofte at våre barn må være 
inne. Noen ganger kan ikke barna gå 
ut på flere dager fordi vi ikke har noen 
veranda/uteområde som barna kan 
bruke når det regner ute. Vi har prøvd 
å søke penger fra staten til denne sa-
ken, men fikk det ikke inn på budsjet-
tet i år heller. Behovet er stort, og vi 
har en bønn til dere. Vil dere tenke på 
dette og kanskje hjelpe oss å bygge en 
veranda/uteområde for våre barn. Vi 
er veldig takknemlige og glade på for-
hånd. Vi ber om dette på vegne av våre 
barn som mangler det meste hjemme, 
mangler kjærlighet og omsorg av sine 

nærmeste og som kommer til vårt 
sykehus for en lang behandling. Man-
ge av våre barn har ikke familie i det 
hele tatt, de kommer fra barnehjem. 
Vi prøver å gi dem varme, kjærlighet, 
omsorg, oppmerksomhet og alt hva vi 
kan for å bygge dem opp både fysisk 
og åndelig. 
Ønsker dere alle en stor Guds velsig-
nelse og Guds veiledelse i alle deres 
saker og bestrebelser.
 Alle ansatte på Barnesanatoriet i byen 
Vyborg

Kjære venner!
Hjertelig takk for all hjelp og oppmerksomhet som dere gir oss!

Barna liker seg så godt på sensor-rommet, dette er den plass hvor de elsker 
å leke og hvor barna vil være nesten hele tiden. Renovering av dette rommet 
og innkjøp av utstyr og leker er en stor gave i fra dere. Barna har aldri sett 
og opplevd noe lignende. 

Godt med noen som viser  omsorg 
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Oppussing trengs

Nydelige barn som får hjelp i en vanskelig situasjon
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Basar på Fitjar

Jenteforeininga vart starta i 1959 
av to unge damer Bertine Sætre og 
Solveig Fitjar, som samla fleire jenter 
i heimane og dei fekk mat, kjeks og 
alltid kakao. Dei lærte å strikka og sy. 
Det vart svært populært å koma på 
foreining og dei samla så mange at dei 
etter 1982 fekk fast foreiningsrom i det 
nye bedehuset på Fitjar. Nå har barn 
og barnebarn vore aktivt med og det 
er fortsatt svært populært.  I dag er 
det Alice Lønning Haukeland, Randi 
Eiken Brekke, Karine Tveit Lillenes og 
Ida Marlen Stokken Havn.
På lørdag 23.03. var Fitjar Bedehus 
mest heilt fullt og jentene hadde laga 
og fått inn svært mange gevinstar. 
Først var det flott song av jentene som 
nå er i foreininga, så var det andakt 

av Birgitte Drønen Brenne og så song 
Fitjar Barnegospel tre songar. Deret-
ter tok basaren til med sal av årar og 
trekning. Matpause med kaker, saft og 
kaffi. Det vart endå ein omgang med 
åresalg og til slutt trekning på hovud-
bok.
Jenteforeininga frå Fitjar Bedehus sen-
der kr  35 000 til Hjelp til Russland.

Frå forsamlinga i Fitjar Bedehus 
23.mars 2019

Med helsing 

Jenteforeininga Fitjar Bedehus

Kjære 
venner!
Jenteforeining feira 60 
års jubileum med basar 
til inntekt for Hjelp til 
Russland. 

Brev frå forsamlingen 
i Fitjar bedehus

Fitjar Barnegospel

Forsamlingen

Jenteforeningen
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Basarer Eiken og Nærbø

Stor takk til alle som har arrangert basarer.  
Det ligger svært mye arbeid bak disse arrangementene, men den hjelpen som 
dette bringer til de som trenger den, er uvurderlig. Regnskapet viser flere hundre 
tusen hvert år i basarinntekter.  Takk til alle som står på i denne tjenesten.

Glimt fra basaren på Nærbø i mai

Glimt fra basaren i Eiken i april
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Håpets Havn» i Israel

Hel Abraham, en Israelsk Christian 
Association, har i en årrekke hjulpet 
de mest forkomne som faller utenfor 
den vanlige omsorgen, alkoholikere og 
narkomane. Nå også mennesker som 
er blitt offer for menneskehandel og 
mishandlede kvinner som vi forsøker 
å hjelpe til et nytt liv i møte med Jesus 
Messias. 

Etter flere års søk der vi har forsøkt å 
sette av penger, har vi nå funnet den 
tomta vi ønsker å bygge på. Der vil vi 
bygge et omsorgssenter som nesten 
kan kalles et «sykehjem» for de som 
bor på gatene. 

Det er et prosjekt som forener grupper fra 
Finland, USA, Tyskland og oss fra Norge.

I Finland reiser der nå gode tjenere 
rundt og samler inn penger til pro-
sjektet.

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

Steinar, Gennadi, Susanna og Heikki besiktiger tomta

Her skal Håpets Havn bygges
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Russlandskveld på Frikstad bedehus

Russlandskvelden på Frikstad Bedehus ble en stor oppmuntring på 
mange måter. Nesten fullt Bedehus. Noen satt på stoler i inngangs-
partiet. Jørgen Tønnessen åpnet møtet med en flott hilsen fra Guds 
Ord. Randesundskameratene sang med stor innlevelse og engasje-
ment. Det gjorde også Helge Harila, sønn til Alfhild og Steinar. Han 
er en meget dyktig sanger, musiker og formidler.  Sangene ble til stor 
velsignelse. Steinar informerte om arbeidet og forkynte Guds Ord.  
Han sier det var åpent å forkynne Ordet.   En powerpoint-presenta-
sjon om prosjekt Vårsol som var laget av russere, ble vist, og denne 
ga et godt innblikk i noe av det store arbeidet som er gjort, som 
gjøres og som planlegges gjort. 

Det var servering av is, kjeks, vaniljesaus, jordbær og kaffe.  Dette ble 
i likhet med ord og sang meget godt mottatt av de mange fremmøtte. 

Takk til alle som kom og til alle som deltok 
på ulikt vis. Takk til Randesund Indremisjon.  
Det kom inn ca. 50.000 kr til arbeidet.  
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Den lutherske kirke i Primorsk

Vinduene er skiftet takket 
være hjelp fra Norge

Ivan (Vanya) og familien 
trenger vår hjelp

Barna sang så fint for oss

God dag kjære brødre og søstre!

Det lutherske sogn i byen Primorsk ligger i en gammel trebygning.

Om vinteren falt ofte temperaturen inne i bygningen til 5 grader. Under 

slike forhold holdt vi Gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid og grup-

pesamtaler med gamle mennesker. Det var kaldt og ubehagelig. Orgelet 

som bror Oscar ga oss, begynte under slike forhold å bli ødelagt. Vi har 

samlet inn midler til reparasjoner i nesten 10 år.

I 2019 fikk bror Steinar vite om problemet vårt, og våre kjære norske 

venner bestemte seg helhjertet for å hjelpe oss. Nå har vi byttet ut alle 

vinduene og i september skal vi isolere veggene og vi planlegger å skifte 

oppvarmingssystem. Vinteren vil ikke være skummel for oss lenger. Dette 

er en dyrebar hjelp. Vi er takknemlige for all omsorg og hjelp som du, 

kjære Steinar og alle norske venner, ga oss.

Deres omsorg styrker oss i vår tro og gir et godt kristent eksempel på 

livet i Kristus Jesus. Vi ber og tror at vi kan løse et annet problem med 

deres hjelp. Vi har ikke gode menneskelige fasiliteter (det er ikke toalett, 

problemet er å vaske hendene eller oppvasken). Det er mulig å løse dette 

problemet med installasjon av en brønn og lokalt renseanlegg. 

Vi ber dere å hjelpe oss med dette behovet. 

Jeg vil gjerne skrive om en gutt - broren vår Ivan. Han er 15 år gammel. 

Han er en svært viktig assistent i alle kirkens saker og aktiviteter. Vanya 

bor i en stor og svært fattig familie. Han har en uhelbredelig sykdom i 

immunforsvaret. Familien til Vanya bruker nesten 70% av inntektene 

sine på medisin. Vi spør og ber dere om all mulig hjelp til denne famili-

en. Dette er et vanskelig problem, men vi tror at Gud, med deres hjelp vil 

hjelpe.

Med kjærlighet i Jesus Kristus,

Sergei Gerasimov
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Det jõdiske samfunn

Ivan (Vanya) og familien 
trenger vår hjelp

Kjære venner! 
Vi er kjempe glade og takknemlige for alt dere gjør. Det er 
fantastisk at vi har venner i Norge som vi ikke trenger å be 
om noe. Dere vil hjelpe oss og be for oss utenom vår forespørsel 
når har vi det vanskelig. Nå er det en vanskelig situasjon i verden 
og i Israel. Vi vil at alle folk skal leve i fred i verden. Slik at det 
i hvert hus er varme og lys og at alle er friske og glade. Deres 
åndelige støtte er vår største hjelp. Vi er takknemlige for de mange 
møtene, som du kjære Steinar har holdt for oss i mange år.For mange år siden begynte vi å være sammen. For oss var alt 

fantastisk: atmosfæren, menneskene og talene dine, kjære Steinar. 
De er smarte og oppriktige. Alle møtene gjør et sterkt inntrykk på 
oss og vi gleder oss til å bli enda mer kjent og få enda mer respekt 
for folket vårt og våre kjære norske venner. For mange år siden 
begynte vi å tenke på Gud. 

Må Herren hjelpe våre norske venner i deres velgjørenhet og 
gi dere god helse!
 
Den jødisk samfunn i Vyborg ”Haverim”
 

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

I denne leiligheten i Vyborg samles medlemmene av det jødiske samfunnet «Haverim». Norske venner betaler husleien for dem. Det er 
også plass til norske grupper som kommer på besøk; da sitter man som bildene viser ganske tett.  «Der det er hjerterom er det husrom»
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Neve Michael krisesenter 
for barn - Oversikt  
Krisesenteret for barn ble åpnet i august 2000 ved hjelp av JDC og private 
givere. Over 950 gutter og jenter er blitt behandlet her. Over 950 liv er 
blitt reddet. Disse er de heldige. Ja, slike grusomheter skjer her i Israel. 
Noen barn ankommer med forbrenninger fra sigaretter på den følsomme, 
unge huden deres. Andre har opplevd fryktelige traumer. For eksempel en 
liten gutt som var vitne til at hans narkotikaavhengige far drepe moren 
mens faren var påvirket.

Barn i fra hele landet som må fjernes 
umiddelbart fra hjemmet og omgivelse-
ne sine henvises til oss via velferdsappa-
ratet, og de ankommer krisesenteret vårt
24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Til 
tross for store statsbudsjettkutt, jobber 
staben vår kontinuerlig for å behandle 
disse barna våre. Krisesenteret vårt er 
åpent 24-7 for å håndtere enhver nøds-
situasjon der et barn må fjernes fra den 
biologiske familien sin på øyeblikkelig 
varsel.
Målet vårt er å hjelpe barna våre å bryte 

den onde krise-syklusen. Hvert barn 
reagerer forskjellig på de ulike behand-
lingene vi tilbyr. Derfor prøver vi å finne 
den beste måten å nå inn til barnas sje-
ler. Alle barna våre har med seg ”psyko-
logiske spøkelser” i fra fortiden.
Noen av barna husker mange skrem-
mende netter, da de lå våkne og lurte på 
faren deres ville tvinge seg på med dem i 
sengen, eller om foreldrene deres var for 
neddopede til å legge merke til at de var 
syke og hadde feber. De kommer med 
ulike stress-symptomer - det være seg 

generell angst, mareritt, ulydighet, de-
presjon, søvnløshet, sengevæting, fysiske 
problemer og så videre. Barna kommer 
fra fattige familier med lav sosialøkono-
misk status, og de fleste familiene har 
vært sosialklienter i generasjoner. De 
fleste foreldrene har vokst opp på bar-
nehjem, de er uten fast jobb og flertallet 
fungerer ikke i samfunnet.
Barna som kommer til krisesenteret vårt 
kan ikke sendes hjem. De må være her 
hele tiden, både under helligdagene og i 
sommerferier. De er ikke sammen med
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resten av barna på stedet. Vi har to klas-
serom og terapeuter som behandler dis-
se barna i senteret. Det er uhyre viktig 
at vi gir disse barna et varmt, trygt miljø 
som gir dem en følelse av sikkerhet og et 
estetisk utseende, slik de fortjener.
Barnas rom behøver betydelige oppgra-
deringer, inkludert nye klesskap, vindu-
er og skodder, samt veggdekorasjoner 
for trivsel; badene trenger nye badekar, 
VVS, keramikkfliser, vasker og bade- og 
linnetskap; spisestuen trenger nye bord 
og stoler, og det er en et presserende 
behov for en ny komfyr; terapirommene 
trenger nye møbler og stoler for sosialar-
beiderne våre, Ruthie, Nadia og Ayelet. 
Videre må stuen ha nytt veggbelegg, 
og hele krisesenteret trengs å males. 
Klimaanlegget på taket trenger opp-
gradering. Utendørs renoveringsplaner 
inkluderer nye lekeapparater i hagen og 
på lekeplassen, installasjon av en pergola 
i sittegruppen og bygging av oppbe-
varingsfasiliteter i hagen for utstyr og 
sykler, samt innkjøp av nye sykler.
Disse viktige oppgraderingene av 
krisesenteret vårt vil hjelpe på oss på 
Neve Michael å nå hovedmålet vårt: å 
forbedre våre barns trivsel, hjelpe dem 
på veien mot et godt liv og gi dem håp 
om en bedre framtid.

Den totale kostnaden for renoveringen 
er: $ 265 000 og inkluderer: renovering, 
planlegging og innredning.
Din støtte kan gjøre en stor forskjell 
for barna i den mest kritiske fasen i det 
unge livet deres mens de oppholder seg 
på krisesenteret vårt.

Med hjertelig hilsen,
Hava

Nydelige barn som får hjelp på Neve Michael

Ønsker du å støtte 
dette fantastiske 
arbeidet, kan du bruke 
konto3000.20.47817

Fra den norske gruppas besøk 
under Israelsturen i mars
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Spøkelser fra fortiden - Neve Michael

Tenk på barna på Neve Michael hver natt når du legger deg.

Husk at takket være din kontinuerlige og sjenerøse støtte, kan de leve et bedre og lykkeligere liv.

De er i stand til å glemme spøkelsene fra fortiden.

Batya*

Batya, en tander og skremt syv år gammel jente med bølget, brunt hår, ankom krisesenteret på 

Neve Michael med tristhet i øynene og i det unge hjertet sitt. Hun kom fra et hjem der søsknene 

hennes var ofre for seksuelt misbruk og incest. Som det yngste medlemmet av denne dysfunk-

sjonelle familien, var oppgaven hennes her i livet å stå vakt ved soverom - døren mens broren 

og søsteren hennes ble voldtatt. Hun så klart og hørte de forferdelige tingene som ville skje med 

henne hvis hun skulle fortsette å bo med disse foreldrene som mishandlet barna sine. Hun hadde 

egentlig ikke noe valg, og hadde ingen anelse om at barn i normale hjem opplevde kjærlighet og 

oppmerksomhet fra voksne.

”Det normale», slik som hun opplevde det, var den svært unormale situasjonen hun var blitt 

kastet inn i, og som ødela barndommen hennes.

Så en dag hentet en kvinne fra sosialkontoret, sammen med en politimann, henne fra ”hjemmet ” 

sitt og avleverte henne på dørstokken vår.

Vi så helt fra starten av at dette var et grufullt tilfelle med et forsømt og følelsesmessig mishandlet 

barn. Alle de kjente symptomene var der: Nedstemtheten hennes, redselen og forvirringen; den 

manglende evnen til å se deg i øynene og mistillit til alle voksne.

For første gang i det unge livet sitt lærer Batya nå hvordan det føles å motta kjærlighet og opp-

merksomhet fra snille, voksne personer, som i tillegg til hennes omsorgsfulle adoptivforeldre også 

inkluderer to dedikerte, unge jenter som utfører siviltjeneste, og også fra en varmhjertet husmor.

David*     
 
David rakk aldri å bli kjent med moren sin, hun gikk bort da han var bare var ti måneder gam-

mel. For noen måneder siden rammet tragedie familien hans på nytt, da faren tapte kampen mot 

en kreftsykdom. Da faren lå for døden, avgjorde en dommer at bestemoren hans ikke var i stand 

til å ta seg av ham. Dette var kanskje det verste av alt. David elsket bestemoren sin, og visste 

ikke at de morsomme tingene hun gjorde, den prangende måten hun snakket på og andre rare 

ting som David syntes var så fint, var tegn på en mental lidelse. som etter dommerens skjønn 

gjorde henne uegnet til å ta seg av David. Dommeren mente at de andre slektningene, tanter og 

onkler var fattige og hadde for mange munner å mette fra før, og derfor ikke hadde kapasitet til 

å ta seg av et foreldreløst barn. Før den lille, åtteårige David kunne forstå hvilken ny ulykke som 

hadde rammet ham, selv før faren hans var død og begravet, brakte sosialtjenesten ham til Neve 

Michael.

I starten forsto ikke David hvorfor han var her, og trodde at vi var fiender. Vi sørget for at on-

kelen hans kom på besøk, og onkelen forklarte situasjonen for ham. Onkelen forklarte David at 

det ikke fantes andre alternativer. «Dette er gode mennesker, og de vil ta vare på deg», forklarte 

onkelen. David forholdt seg helt taus, som om det var hans siste redningsplanke. I de neste må-

nedene ble han mer og mer sint og mistenksom, og situasjonen forverret seg på grunn av sorgen 

over faren som var døende.

Men det fine med David er at han i utgangspunktet er et snilt og godt likt barn. Til tross for den 

dårlige familiebakgrunnen hans, er han en kvikk og sunn liten gutt som elsker aktiviteter på 

lekeplassen og å drive med idrett, spesielt fotball. David har evnen til å kunne ha det moro og 

leke som et barn, i motsetning til mange av de andre barna våre som er blitt traumatisert av vold 

i hjemmene sine Dette kom tydelig frem under samtaler med rådgiveren vår. David vet alt om 

hjertesorg og smerte, men han har også en barndom. Og nå får han en ny mulighet til å oppleve 

en god barndom her i barnelandsbyen Neve Michael. David har fått tildelt en familieenhet som 

består av et ektepar og deres biologiske barn som bor i barnelandsbyen. Sammen med andre om-

plasserte barn får han nå kjærlighet og omsorg fra sine varmhjertede ”adoptivforeldrene”. David 

har fått et hjem.

*Navnene er forandret
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Tur med konserter

En spesiell tur fant sted i begynnelsen av mai.  

Da dro Steinar Harila, Ånund Vestøl, Helge Harila, Håkon Skagen 
og Arne Kristian Eide Skagen til Russland.  De var invitert til ulike 
kirker i St.Petersburg-området for å holde konserter.  Helge, Håkon 
og Arne Kristian formidlet evangeliet gjennom sang og musikk. 
Tilbakemeldinger gjennom tårer, glede og ord bekrefter at dette ble 
veldig godt mottatt. Sangeren Helge m/team ble bedt om å komme 
tilbake. Alle konsertene ble innledet ved at Steinar talte Guds ord.  
Det var et ønske fra arrangørene at det skulle være slik. Steinar 
holdt også foredrag for prestene og deres koner i løpet av de dagene 
de var der borte.  Dette ville de hatt mere av, men tiden strakk ikke 
til.  Ånund var sjåfør på turen og HTR sin kombibuss ble da også 
benyttet til å frakte hjelpesending.  

En meget spesiell kirke i St.Petersburg.  Som bildet viser er den ikke 
helt «up to date». De brukte ei byggtørke til oppvarming, men denne 
måtte skrus av under konserten pga. lyden.  Da ble det kaldt i kirka.  
Det var en nyoppstartet menighet her som hadde overtatt kirka for 
ikke så lenge siden.   En levende menighet som er i vekst.

Helge og musikerne

Mange kom for å høre

Guttegjengen som var på tur sammen 
med Mirja utenfor omsorgssenteret.
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Sosialsenteret Lada

Dette er bilder av leiligheten til en funksjonshemmet 
person. Han hadde store problemer i leiligheten sin, 
varmt, nesten kokende vann rant fra vannkranen 
i mer enn en måned. Nå har vi byttet ut det gamle 
rørsystem på badet og kjøkkenet. Inngangsdør til 
samme person er også nærmest ubrukelig. Ny dør er 
bestilt av senter «Lada», og vi regner med få skiftet 
døren i nærmeste fremtid.
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Sosialsenteret Lada

Våre kjære norske venner!

Dette ønsker vi virkelig å dele med dere.

Sosialsenter “Lada” og Stiftelsen «Hjelp til Russland» har i mange, mange 

år hatt et tett og nært samarbeid. Den økonomiske situasjonen i Russland 

har dessverre ikke blitt bedre i det hele tatt. Heller tvert om, det blir bare 

verre og verre. Medisiner, mat, varer for funksjonshemmede, for pen-

sjonister, for store familier. For mange blir ikke disse varer tilgjengelige 

ettersom prisene stadig øker, ekstra ille er det med medisiner.

 
Vi vil takke, av hele vårt hjerte, styremedlemmene i HTR og lederen, 

vår kjære Steinar Harila som har hjulpet regionen vår i 20 år. I løpet av 

denne perioden har vi dekket nesten hele regionen med veldedighetshjelp. 

Familier i vanskelige situasjoner, fattige, mennesker i nød, foreldreløse, 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker som har mistet sine 

boliger i brann er blitt varmet av oppmerksomhet og støtte fra Steinar 

Harila og hans stiftelse. 

 
Folk er veldig takknemlige for at Herren sendte Steinar i en så vanskelig 

og turbulent tid. Vi mottar jevnlig mange takkebrev hvor folk skriver at 

de er så takknemlige til Steinar for godhet og hjelp. Disse brev er også fylt 

av varmen og gleden over det nye håpet om tro på Kristus og en lysere 

fremtid.
 
”Lada” driver sitt arbeid i mange forskjellige retninger. Mennesker mottar 

finansiell hjelp, får klær og sko, hjelper invalide med reparasjon av leilig-

heter, utskifting av rør og mange andre forskjellige oppgaver.

“Lada” har mange programmer rettet mot familier med barn og den eldre 

generasjonen.

På «Lada» har vi også en søndagsskole for barn og en Bibelgruppe for 

eldre. Vi arrangerer utflukter til forskjellige kirker, museer osv. Mennesker 

er engasjerte og kreative. Vi har vårt eget ensemble ”Melody”. «Lada» 

driver aktivt med mye hjelp til syke mennesker som er sengeliggende 

hjemme (innkjøp av medisiner, mat, laging av mat, betaling av regninger 

osv.). Dette programmet heter «Vi vil hjelpe deg” og det er veldig ønsket og 

etterspurt.

 
Vi takker oppriktig for tjue års samarbeid med Stiftelsen ”Hjelp til Russ-

land” og deres leder Steinar Harila.

 
Direktør for sosialsenteret ”Lada»,

Galina Safonova

 

Matutdeling til folk som sliter
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Sosialsenteret Lada

Takknemlighet

På hjemmebesøk 
– utdeling av gaver

Bibelgruppe og sosialt samvær

Ladas eget ensemble ”Melody”Hjelp til klær og sko 
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www.eikenhytter.no
......................................................

Takk for støtten

BOKA 
«ANSATT
I HIMMELEN» 
er en spennende bok om 
Steinar Harila sitt liv og 
virke. Boka er skrevet av 
Tor-Bjørn Nordgaard og 
koster kr. 248,- 

Alt som kommer inn 
ved salget går til 
hjelpearbeidet.

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

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

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

 «MANNEN SOM GÅR GJENNOM STENGTE DØRER»

Takknemlighet
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Kunngjøringer

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

TAKK til alle som har strikket sokker, 
gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.  
TAKK til alle som har gitt klær og utstyr.
TAKK til våre sjåfører og dere som 
hjelper med pakking og lasting av varer.

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

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

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

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

Bussene er stasjonert i Kristiansand.

Kan dette være noe for deg?

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

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

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

Takk
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Besøk vår 
gjenbruksbutikk, 
«Hjelp til Russland» 

i Jærvegen 506, 4352 Kleppe 

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

Har du lyst til å arbeide i et trivelig miljø, så trenger vi 
flere medarbeidere.
Kontakt Ingvar Skjetne: Ingvar.skjetne@gmail.com  
Tlf. 91144986

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

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe
Bli gjerne medlem av gruppen

Turer 
TURER TIL RUSSLAND
15. – 24.november 2019
29. mai – 7.juni 2020

TURER TIL ISRAEL
11. – 25. oktober 2019 (Netanya)
7. – 21.mars 2020 (Jerusalem, Eilat)

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

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

Møter
med Steinar Harila

Møter i Knarvik  10.-15. sept. 
Møter i Ølen   24.-29. sept. 
Åsane v/Bergen  26.-27. okt.
Rosseland bedehus  31. okt. - 3. nov.
Mandal, Shofarmøte  4. nov.
Frikstad bedehus  10. nov.
Mannsmøte  
Mållaget Kr.sand  29. nov.
Lyngdal, Shofarmøte  5. des.
Møteuke  
Frikstad bedehus  4.–9. febr 2020

Jubileumshelg
18.- 20. september 2020 på Audnastrand
Vi feirer at det er 20 år siden stiftelsen 
Hjelp til Russland ble etablert



Hjelpesendingstur mai/juni 2019

Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

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

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

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

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


