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INNHOLD 

Hjelp til Russland støtter følgende prosjekter

• Inntakssenter for kriserammede barn i 
Taitsy

• Boliger for fattige og 
 vanskeligstilte i Vyborg
• 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)

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

Steinar Harila, 
leder for stiftelsen
HJELP til Russland

Guds store Nåde
Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot 
meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer 
enn de alle – det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er 
med meg. 1.Kor 15:10

Dette sa Paulus om sin tjeneste. Selv om de som var kjent 
med han så det han gjorde, så sier han at det var ikke 
han, men det var Guds Nåde som virket i han, slik at han 
kunne gjøre det han gjorde som et kall fra Gud.

Det må alle vi si tydelig, også jeg som leder for Stiftel-
sen Hjelp til Russland. Det vi gjør og det vi ber om, må 
være etter Guds vilje. Når vi gjør det, er det ikke vi, men 
Guds Nåde. Det er underlig å se tilbake på de spor dette 
arbeidet har satt. Det er så viktig og rett å si, det er ikke vi, 
men Guds Nåde som har gjort alt det som er gjort. Det vi 
kjenner Gud har kalt oss til å gjøre, er av så store dimen-
sjoner at vi aldri kan klare det uten at det er Gud som gjør 
det mulig.

Inntakssenter: Vi må forsere kraftig nå og renovere de 
gamle bygningene på Gamlehjemmet på Taitsy. Det skal 
bli Inntakssenter for hjemløse barn. Nye lover sier at barn 
ikke kan komme inn på institusjoner eller adopteres uten 
at de er innom et Inntakssenter. Mange barn står i kø her. 
Nå er et firma i gang med å renovere dette bygget. Det er 
helt forfallent, så dette blir et stort prosjekt.

Bibel- og Landbruksskole: Vi skal bygge Bibel- og Land-
bruksskolen på Barnebyen «Vårsol». Vi har hatt det 
prinsippet at vi ikke setter i gang noen byggeprosjekter 
i Russland uten at vi har vært sammen med alle ulike 
parter og drøftet prosjektene. Det er ikke mulig i disse 
korona-tider. På grunn av situasjonen, har vi nå engasjert 
et prosjekt-firma som vil følge byggeprosjektene nøye. 
Og dette, sammen med en digital måte å følge det fra 
Norge, har styret bestemt at vi setter i gang med å bygge 
skolen også.  Hvilke grupper er det dette prosjektet skal 
gi tilbud til? Det er spesielt til ungdom som må ut av ulike 
institusjoner og ikke vet hva de skal gjøre. Mange av dem 

havner på gata. Vi ønsker at de skal få en mulighet her.
Leiligheter for vanskeligstilte: Det samme er tilfelle med 
leiligheter for vanskeligstilte i Vyborg. Her ble vi litt forsin-
ket på grunn av koronasykdom hos de som skulle selge 
tomta til oss og en del andre ting. Nå har vi på hand en 
ny tomt. Så når dette er formelt på plass, setter vi i gang 
også med dette. Så skjønner alle at ingenting av dette 
kan vi gjøre uten at Guds store nåde løyser ut de pengene 
som skal til for å finansiere alt dette. Samtidig skal vi jo 
drive alle de prosjektene som er i full drift fra dag til dag.

Neve Michael i Israel: Dette stedet kan dere lese om i bla-
det slik de selv forteller om arbeidet. I denne korona-tiden 
har arbeidet der blitt utvidet til nye grupper. Vi støtter 
dette stedet med 10.000 USD i mnd. Her kan vi synliggjøre 
en kjærlighet som ikke har noen grenser. Takk for at dere 
vil hjelpe oss å hjelpe medmennesker, store og små.

Estland: Se bildene i bladet og hva de selv skriver fra Estland.

Du som leser dette. Kan du be om at Gud
nå gir oss det som skal til for at alt dette
kan bli gjennomført? Det er ikke på grunn
av meg eller oss. Men på grunn av Guds
store Nåde!

Stor takk til alle dere som har støttet og vil støtte dette nå!

Hilsen en takknemlig tjener for Gud og medmennesker

Steinar Harila
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INNTAKSSENTER FOR KRISERAMMEDE BARN 

DEN RUSSISKE FØDERASJON
Administrasjon i Gatchina kommune
Leningrad fylke

18830, Leningrad fylke, Gatchina
K. Marks gt 44
Tlf: +7 (8137) 93100, 22806
Faks: +7 (81371) 94777
E-post: radm@gtn.ru

Til: Stiftelsen ”Hjelp til Russland”, leder, Steinar Harila

Herr Harila!

Administrasjonen i Gatchina kommune er veldig interessert i samarbeid  
med dere om et prosjekt for barn “Sammen for barnas skyld”.

For å forbedre barnas levekår, ønsker vi å invitere dere til å ta del i tilret-
te-leggelsen av et inntakssenter for barn. Kommunen har dessverre et  
veldig stort behov for et slikt inntakssenter. Denne institusjonen vil rette seg 
mot mindreårige som havner i kritiske livssituasjoner, samt deres familier 
som er i nød. Institusjonen skal tilby dem sosiale tjenester. Inntakssenteret 
vil ligge på følgende adresse: Leningrad fylke, Gatchina kommune, Taitsy, 
Komsomolskaya gt 26.

Vennligst, gi oss en tilbakemelding om dere ønsker å ta del i tilretteleggelsen 
av et slikt inntakssenter. Om dere trenger mer informasjon, vennligst ta  
kontakt med oss.

Vi vil være takknemlige for en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,
 
Administrasjonens første nestleder,
Sergei Golovanov
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VIL DU VÆRE MED Å BYGGE 
BEDEHUS I BARNEBYEN VÅRSOL?
Vi trenger din hjelp!

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

E-post: steinar@sharila.no / sharila@online.no 
www.helprussia.no

VI VET OG SER AT DE FORTSATT TRENGER VÅR STØTTE
Blir du med å hjelpe oss med dette nå?

Konto nr. 3080.32.71530 |  Vipps nr: 59695

LEILIGHETER FOR HUSLØSE  
I VYBORG:

VI RENOVERER DENNE BYGNINGEN TIL
INNTAKSSENTER FOR BARN  

SOM ER HJEMLØSE

Vi har hatt et prinsipp om at vi ikke kan bygge noe før vi har 
hatt samtaler på byggeplassen med alle involverte. 

Det er umulig nå. Så av den grunn har vi måtte engasjere et 
prosjekt-firma som skal føre tilsyn med byggeprosessen på 

våre vegne. Styret har nå bestemt at:

Vi vil starte bygge prosessene med  
Bibel- og Landbruksskolen, 

leiligheter for fattige og vanskeligstilte 
og renovering av et nedlagt  

gamlehjem til inntakssenter for  
hjemløse barn.

PÅ BARNEBYEN «VÅRSOL» VIL VI BYGGE 
BIBEL OG LANDBRUKSSKOLE 

Kjære norske venner!
Gjennom vårt mangeårige vennskap har dere vist oss veldig stor 
omsorg og gitt oss mye hjelp. Deres omsorg for barn og deres 
kjærlighet til dem er uten like. Dere har pusset opp barnesykehus 
i Vyborg, har bygd barnesanatoriet Agape i Lebedevka landsby i 
Vyborg kommune, og dere har selvfølgelig bygd barnebyen Vårsol 
og Bedehuset på dets territorium. Barnebyen Vårsol er et sted 
hvor fosterfamilier har bosatt seg og hvor fosterbarna tilbrin-
ger en lykkelig barndom. En ny utfordring som barnekomiteen i 
Gatchina kommune har støtt på er mangelen på et inntakssenter 
for kriserammede barn. Situasjonen med mangelen på et slikt 
senter ble forverret under covid-19 pandemien. Tidligere var det 
mulig å sende kriserammede barn til andre sentre rundt omkring i 
Leningrad fylke, men i dag, pga. pandemien, blir dette mer og mer 
vanskelig. Gatchina har ikke et slikt senter per dags dato, mens 
Helsedepartementet bruker alle sine krefter og midler på å ned-
kjempe koronasituasjonen. Det ser ikke ut som at et inntakssenter 
for kriserammede barn i Gatchina kommune vil være en realitet 
i nærmeste fremtid. Samtidig lider barna mens de blir tatt ut av 
familiene sine der hvor det er vold, alkohol og andre uakseptable 
tilstander. Mangelen på et inntakssenter for kriserammede barn 
i Gatchina kommune gjør at barn lider og forblir i en veldig kritisk 
tilstand og en usikker fremtid. Kjære venner, etter å ha begynt å 
bruke det nye Omsorgssenteret for eldre, som dere har bygd, har 
vi plutselig fått to ledige bygg som tilhører Omsorgssenteret, som 
nå ikke brukes. Disse byggene kunne vi bruke til inntakssenteret for 
kriserammede barn. Disse byggene er selvfølgelig ikke nye, men 
etter en oppussing kunne vi bruke dem til barnas formål. 

Vi sender en bønn til dere, våre venner om å hjelpe oss med  
oppussingen av minst ett bygg som vi kunne bruke til inntaks- 
senter for kriserammede barn. 
Barna som vil komme inn til oss, vil få lov til å bo hos oss så lenge 
som mulig og inntil det blir funnet en fosterfamilie eller andre 
alternativer til dem. 

Med vennlig hilsen,
Mirja, Konstantin, Sergei
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AGAPE

Barn og ansatte på sanatoriet ”Sosnovy Mys” 

gratulerer deg hjertelig med jubileum!

I denne vanskelige tiden, når vi er på avstand, når vi ikke kan 

møtes og snakke ansikt til ansikt, føler vi stor takknemlighet 

i våre hjerter for ditt uvurderlige arbeid og bidrag til utvikling 

av sanatoriet vårt! Når barna kommer inn i sanatoriet, blir de 

kjent med historien om fremveksten av AGAPE. 

De bor under behagelige forhold, noen i veldig lang tid. 

Arbeidet ditt fortjener enorm respekt og barna gleder seg 

til å møte deg igjen! Vi vil ønske deg de viktigste tingene - god 

helse, stor lykke og velstand! Ønsker deg utmerket fysisk form 

så lenge som mulig. Vær den samme åpne og glade person 

som du har vært hele tiden!

 
Fortsett å glede oss med din energi og optimisme! 

Gratulerer!
 
Vasily og alle på Agape

Vår kjære venn, Steinar!
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AGAPE
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AGAPE
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AGAPE
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BARNESANATORIET 

Vi, ansatte på tuberkulosesykehuset og våre pasienter, 
er stolte over å kunne kalle dere våre gode og trofaste 
venner!

Dessverre tillater ikke situasjonen rundt om i verden oss å 
møtes nå. Dette er kjempetrist. Men vi vet og føler at dere 
tenker på oss og at også dere venter på igjen å kunne 
møte oss. Ethvert besøk av dere til oss er en stor fest for 
barna. Både barn og ansatte verdsetter vennskapet med 
dere veldig høyt og setter stor pris på alt dere har gjort for 
oss. Deres vennlighet gjør mange barn lykkelige og tenner 
en kjærlighetsflamme for medmennesker i deres hjerter!
Vi er veldig takknemlige for alt det gode dere gjør for oss 
- russere! 
Må Gud velsigne dere!
 
Denne sommeren er veldig varm, men personalet på 

Kjære våre norske venner!
sykehuset vårt gjorde alt for å gjøre oppholdet til barna 
på sykehuset behagelig. Dessverre har vi ikke en veranda 
eller et skur på lekeplassen for barn som kunne beskytte 
dem både i dårlig vær og fra den brennende solen. Vi 
henvender oss alltid til dere, våre venner, for å få hjelp når 
alle andre alternativer er brukt og vi ikke lenger kan finne 
finanser selv. Men mest av alt, selvfølgelig, gleder vi oss til 
å møte dere så snart som mulig!
 
Vi vil alle sammen gratulere Steinar  
med 80 -årsdagen! Ønsker deg god helse, 
livets glede og velvære for hele familien 
og alle kjære!
 
Med respekt og kjærlighet,
ansatte og pasienter på tuberkulosesykehuset i Vyborg 
(Barnesanatoriet)

Besøk fra Norge settes det stor pris på
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BARNESANATORIET 

Flott at barna har ulike aktiviteter 
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DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I VYBORG

Jeg sender våre hilsener og følelser av 
dyp takknemlighet fra Det evangelisk 
- lutherske prestegjeld i byen Vyborg. I 
snart 30 år har vårt sogn hatt et samar-
beid med Stiftelsen ”Hjelp til Russland” 
som er ledet av Steinar Harila og norske 
brødre og søstre. Og dette samarbeidet er 
en stor lykke og er fruktbart.

Nesten helt fra begynnelsen har vi mottatt stor åndelig og 
materiell (økonomisk) støtte fra Norge. For oss var det en 
virkelig stor Guds velsignelse og en gave fra Herren! For 
nesten 30 år siden fikk vi slike venner - brødre og søstre 
i Kristus, som bor langt borte i Norge, men som ikke har 
glemt oss gjennom disse årene. Venner som alltid har 
støttet menigheten vår og som var sammen med oss 
og nær oss alle dager og situasjoner: i gleder, i sorger, i 
bekymringer og problemer.

Støtten har vært forskjellig og på mange områder av me-
nighetens aktiviteter. Dette er liturgisk aktivitet, diakonalt 
arbeid, og det som er spesielt kjært og viktig for oss er 
støtten til ungdoms- og barnearbeidet i vårt sogn. Tross 
alt er barn og ungdom fremtiden for vårt sogn og Guds 
menighet.

Støtten gikk ut på å holde og organisere barnefester, 

Kjære norske brødre og søstre i Jesus Kristus!
leirer, økonomisk støtte til barne - og ungdomsarbeidere, 
flotte turer for barn og unge til Norge og en uforglemmelig 
pilegrimsreise til Israel som etterlot et uutslettelig inntrykk 
på barna.

I den diakonale tjenesten har Stiftelsen ”Hjelp til Russland” 
gjentatte ganger hjulpet fattige, funksjonshemmede, 
eldre og syke med mat, klær, medisiner og gitt økonomisk 
bistand til våre sognebarn og arbeidere i menigheten 
som befinner seg i en veldig vanskelig livssituasjon.
Mange ganger hjalp norske brødre og søstre i Kristus med 
å gjennomføre renovering av kirken. Det ble bevilget mid-
ler til vedlikehold av kirken akkurat når denne støtten var 
spesielt nødvendig. Med finansiering fra norske venner, 
ble det kjøpt en bil for sognets behov, noe som var svært 
nødvendig for å kunne gi forskjellig hjelp til våre sogne-
barn: barn, gamle mennesker, funksjonshemmede.

Hjelpen, som nevnt, var variert, men samtidig var det all-
tid veldig nødvendig og alltid veldig presserende for oss, 
når ingen andre kunne gi oss slik støtte. Denne bistanden 
og samarbeidet fortsetter også i dag. Det er mange felles 
prosjekter for å hjelpe mennesker fremover, inkludert byg-
ging av en kirke i byen Svetogorsk, og selvfølgelig bygging 
av boliger for fattige i Vyborg og mye mer! Vårt vennskap 
blir bare sterkere og er styrket av vår barmhjertige Herre 
Jesus Kristus og Hans uselviske, ubegrensede kjærlighet 
til oss alle.

Ungdomsmøte, sogn i byen Vyborg Barnedåp, sogn     i byen Vyborg
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DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I VYBORG

Kjære norske brødre og søstre i Jesus Kristus!
For dette takker vi alltid Gud og våre venner fra Norge 
under ledelse av vår kjære og dypt respekterte bror Stei-
nar Harila. Mange ganger deltok han personlig i å hjelpe 
oss, var alltid klar til å svare på andres sorg. Bror Steinar 
har aldri syntes synd på seg selv i alle disse årene og gitt 
all sin tid og helse til mennesker og deres behov. Til tross 
for alderen er han alltid munter og glad, alltid klar til å 
hjelpe så mye han kan og noen ganger enda mer. Hans 
konstante følgesvenn i livet - Alfhild er alltid med ham og 
støtter og hjelper han.
 
Når det nærmer seg 80 -årsjubileet for vår kjære bror i 
Kristus Steinar vil jeg gratulere, på vegne av vår evange-
lisk-lutherske menighet i byen Vyborg, med bursdagen 
og ønske han, hans kone Alfhild og hele hans familie Guds 
velsignelse, god helse og krefter til å utføre sin tjeneste til 
Guds ære og til beste for Guds menighet. 
Må Herren bevare deg, kjære bror Steinar, på alle dine 
veier og beskytte deg mot alle problemer! Vi er glade i 
deg, vi ber for deg og for dine kjære! Hold deg alltid under 
Guds omsorg!
 
Med kjærlighet i Jesus Kristus!
Prest for det evangelisk-lutherske 
sogn i byen Vyborg - Vladimir Dorodny

Barnedåp, sogn     i byen Vyborg Gudstjeneste, sogn i byen Svetogorsk

Julefest, sogn i byen Svetogorsk
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PRIMORSK

Prestefamilien Gerasimovy og det lutherske sogn i byen 
Primorsk vil bringe frem vår inderlige takknemlighet for 
deres deltakelse i livet vårt. Den vennligheten og hjelpen 
som dere har gitt oss gjennom mange år, kan man ikke 
sette stor nok pris på. Vi husker hvert møte med dere, 
deres inderlige varme holdning til oss og kraften i Steinars 
preken som åpner Jesus Kristus for oss. Dere har i praksis 
vist oss den kristne holdningen til medmennesker. 
Med deres hjelp var vi i stand til å renovere møtesalen, 
installere varme og sette i stand fasaden på vår menighet sitt lokale. 
På grunn av deres trofaste hjelp kan Irina Nilova og sønnen Vanja kjøpe medisiner.
Vi elsker dere, vi husker dere i våre bønner og vi ønsker av hele vårt hjerte å ta vare på 
vårt vennskap og at vi snart kan se dere igjen.

Kjære bror Steinar, vi takker Gud for at vi har møtt deg på veien til vårt Himmelske hjem, for din 
oppmerksomhet, kjærlighet til oss, for hjelp og støtte!
 
GRATULASJON TIL STEINAR:
 
Kjære bror Steinar!
Godta våre inderlige gratulasjoner med den vakre 80-årsdagen din! 
Vi ønsker deg helse, helse og tusen ganger mer helse! Guds velsignelse 
for alle dine dager og dine gjerninger! Må Herren beskytte deg og 
gi deg styrke for din tjeneste!
”Herren velsigne deg og bevare deg! 
 Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 
 Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!”
4.Mosebok 6: 24-26

 
Med kjærlighet til deg, lutherske sogn i byen Primorsk.

Våre kjære norske venner, 
kjære bror i Jesus Kristus, Steinar!
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DET JØDISKE SAMFUNN

For mange år siden, da vi møtte Steinar og hans venner, hadde dere et vanskelig og alvorlig oppdrag: 
å hjelpe oss med å få vår status som jøder tilbake. Og dette klarte dere! Vi fikk interesse for Bibelen og 
interesse for vårt historiske hjemland.  Mange fra vårt samfunn har reist til Israel, og de kjenner seg hjem-
me der. Det er klart at situasjonen med koronaviruset har påvirket samfunnet vårt. Vi møtes sjelden. Det er 
en trussel mot helsen, mange har vært syke. Tragiske hendelser har skjedd i mitt liv: min mann døde. For 
meg var han en pålitelig og lojal venn, vi var sammen i mer enn 50 år og i løpet av alle disse årene nektet 
han meg ikke noe. Og enda et slag fikk jeg da jeg mistet storesøsteren min. Hun var en ærlig og lys person 
med et godt hjerte!  De hviler i fred og vi har gode lyse 
minner om dem.
 
Kjære Steinar, vi vet at den 1. oktober 
fyller du 80 år. Faktisk er det ikke nok 
ord til å uttrykke vår takknemlighet. 

Det viktigste er at du selv føler vår kjærlighet og 
takknemlighet. Jeg vil håpe at vi snart kan møtes 
igjen uten masker og vi vil klemme hverandre. 
Det skjer ofte at viktigere enn all materiell rik-
dom, blir en enkel menneskelig kontakt! Takk for 
dette! Må hver dag bringe lykke og glede! Takk 
for at når vi møtes smiler du alltid! Må hjertet ditt 
ikke vite hva løgner er og hjertet ditt bli beløn-
net med kjærlighet, tro, vennskap og tillit! Må 
vår takknemlighet gi deg glede, og hvis du føler 
deg trist en dag, husk at alle du støtter alltid er 
med deg. Ønsker deg god helse, lang levetid og 
velsignelse.
 
Det jødiske samfunnet i byen Vyborg ”Haverim”
 

Shalom kjære venner!
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DIKONI

Mitt navn er Viktoria og i mer enn 8 år 
har jeg vært leder for Fond Dikoni i byen 
Vyborg. Fond Dikoni hjelper barn som er 
i en vanskelig livssituasjon. I de fleste til-
feller har barna som bor hos oss ikke noe 
annet sted å bo. Vi oppdrar barna våre i 
kjærlighet og omsorg, de går på vanlige 
skoler, og de har forskjellige hobbyer og 
interesser. I løpet av disse 8 årene har vi 
allerede oppdratt mange barn og ingen 
av dem fører en asosial livsstil. Alle de 
som vokste opp på Dikoni fikk utdannelse 
og har etablert sine egne familier.

Nå har vi 32 barn som bor på Dikoni permanent. Vi gir 
også klær, sko, hjelp med dagligvarer til 150 familier som 
bor i byen og regionen rundt, og vi hjelper også med å 
ordne dokumenter.

God dag kjære venner fra Norge!
Stiftelsen ”Hjelp til Russland” har hjulpet oss i 8 år. HTR 
kom til å hjelpe oss da flere andre ikke svarte på vår 
forespørsel, og de kommer med månedlig fast støtte. Det 
er umulig å anslå hvor mye arbeid, kjærlighet, omsorg og 
finanser HTR har investert i våre barn. Anstendige barn og 
anstendige familier er også deres fortjeneste.
 
Steinar, la oss personlig gratulere deg 
med et så stort jubileum. Vi setter stor pris 
på deg. 

Vi beundrer også din tro og styrke, mot, lydhørhet, uthol-
denhet og kjærlighet.
Steinar, du er virkelig en Guds utvalgte forkynner. I løpet 
av så mange år har Gud hjulpet tusenvis av mennesker 
gjennom deg.
 
Gratulerer med dagen!
Klem fra alle på Dikoni
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DIKONI

God dag kjære venner fra Norge!
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SOSIALSENTERET LADA 

I løpet av denne perioden har du og styret for HTR under 
din ledelse gjort mye for Russland, for folket som trengte 
din tjeneste, din hjelp - både åndelig og materielt. Tusen 
takk til deg og styremedlemmene i Stiftelsen ”Hjelp til 
Russland” for deres arbeid og oppmerksomhet. Vi takker 
også din ledsager i liv og jobb, din kone Alfhild som gjør 
mye når det gjelder veldedighet - vi mottar alltid forskjel-
lige ting og gaver til Jul. Tusen takk til Hanne Risvold for 
alle årene hun har støttet oss, vi fikk gaver fra henne også. 
Vi er veldig glade, kjære kvinner, for gavene deres, som 
gjorde oss lykkelige og samtidig hjalp oss økonomisk. 
Mange år har gått siden vi begynte å arbeide sammen 
og mottok gaver fra Herren Gud gjennom deres hender. 
Vi forstår at ingenting er evig, men vi vil alltid be og takke 
deg for dette, for de fantastiske årene som vi var med 
deg. Vi ber for deg, for gavene dine og vi vil aldri glemme 
det!

Du og de norske gruppene som har vært 
hos oss på besøk ga oss mye glede og 
mange gode inntrykk for resten av året.
 
Vi takker deg, og det norske folk, av hele vårt hjerte. Vi er 
ikke politikere, vi er vanlige mennesker som trenger hjelp. 
Det er særlig vanskelig for pensjonister for tiden. Pensjo-
nen er veldig lav, og pensjonister tvinges til å jobbe for på 
en eller annen måte å skaffe penger til sitt ”daglige brød”; 

Kjære Steinar! 
Vi gratulerer deg av hele vårt hjerte 
med din store dag - 80 år den 1. oktober!

det vil si til å overleve. Matprisene i Russland øker. Tidli-
gere var grønnsaker tilgjengelige, nå kan ikke alle kjøpe 
dem. Kommunale utgifter blir stadig dyrere. Familier med 
mange barn har det også svært vanskelig, men de må 
leve!
 
Kjære våre norske venner, kjære Steinar! Med deres hjelp 
gleder vi de mest sårbare fattige som vi gir all mulig 
økonomisk bistand til. Vi hjelper familier med mange 
barn med å gjøre seg klare til skolen (det vil si kjøpe de 
nødvendige klær og skrivesaker). Vi arrangerer velde-
dige måltider/”suppekjøkken”. Det ble svært vanskelig å 
jobbe under pandemien. Vi kan ikke samles og ha våre 
aktiviteter. Folk ble skremt, folk er redde for å bli vaksinert, 
og derfor klarer ennå ikke vi i Russland å beseire dette 
skjebnesvangre Covid-virus. Ingen vet hva som vil skje 
videre?! Vi er veldig glade for at Norge klarer seg godt un-
der pandemien; for at dere er så smarte og ble vaksinert 
i hele samfunnet. For i vår tid er det ingen annen måte å 
komme ut av denne pandemien på.
 
Kjære Steinar og styremedlemmer! Vi vil 
takke dere, enda en gang, for all hjelp, 
vennskap og oppmerksomhet!
Med vennlig hilsen, direktør Galina 
Safonova og alle ansatte på ”Lada-senteret”
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SOSIALSENTERET LADA 

Bilder av renovering av leiligheter for de fattige.  Folk 
som bor i skogen i en trailer uten oppholdstillatelse, 
uten registrering. En eldre kvinne som får hjelp.

Varm mottakelse 
når norske 
venner kommer 
på besøk

Personalmøte

Alexey er en trofast 
medarbeider på 
Ladasenteret
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KONSTANTIN SKRIVER OM VÅRSOL

Hvorfor kaller jeg ”Vårsol” et spesielt sted, en annen verden? 
Fordi det skiller seg fra alt rundt som vi ser i nærheten. I 
nærheten ser vi hus bak gjerder der folk også bor med sine 
gleder og sorger, der barn bor. Men Vårsol er annerledes. 
Dette er et stort åpent areal hvor flokker av barn beveger 
seg fra morgen til kveld; de er barnlig spente og glade. Vi ser 
en barndom full av vennlighet og kjærlighet, full av barn-
domsopplevelser og eventyr; så uforståelig og allerede skjult 
for voksne. Det er veldig lett å forstå hvis et barn er lykkelig, 
du trenger bare å se øynene og snakke kort med dem. Jeg 
har ikke møtt ulykkelige barn på Vårsol. Dette er et område 
med glede og en fullverdig barndom. Slik var det tenkt, og 
slik har våre norske venner virkeliggjort det.

Hvordan verdener blir født.
Når jeg kommer inn på territoriet til barnebyen Vårsol har jeg alltid en følelse av at jeg 
befinner meg i en spesiell verden. Alle reiser vi fra barndommen til forskjellige verdener. 
I begynnelsen er det en verden hvor sentrum er mor, hennes snille hender, hennes stemme 
som gir oss glede. Så befinner vi oss i barnehagens verden, hvor vi for første gang forstår hva 
et menneskelig samfunn er, hvor oppmerksomheten ikke bare fokuseres på deg, men fordeles 
mellom andre mennesker. Så kommer vi til skolen, og så flytter vi til en verden for voksne.
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KONSTANTIN SKRIVER OM VÅRSOL

Arkitektonisk beskjedent, som det skal være for skandinaviske 
hus, er de atskilt fra hverandre i tilstrekkelig avstand slik at det 
ikke er urbane trengsler og romkomprimering. Dette uttrykker 
den åpenheten og gleden som barn trenger, og slik de norske 
arkitektene har tenkt. Det var slik de oppfylte denne ideen. 
Dette er sjelden i Russland, hvor land har blitt en veldig dyr og 
krevende vare. Man trenger bare å se på de omkringliggende 

”Vårsol” bygningene. Verden som er bygget av de norske krist-
ne har eksepsjonell skaperkraft. Selv et barn adoptert av en av 
familiene, som tilbrakte en del av sin barndom i et hundehus, 
tilpasset seg veldig raskt barn og kom tilbake til menneskelig 
form. Denne gutten som før så ut som et dyr, strekker nå ut 
hånden med et smil når han møter andre.

På Vårsol er det også bygget et vakkert Bedehus. Hvor barn 
samles til forskjellige aktiviteter, hvor de rett og slett kan snakke 
og kose seg med tebordet og hvor de hører Jesu Kristi navn for 
første gang.

Jeg husker for ti år siden at der var et felt dekket med gress og 
forkrøplede busker. Og hvordan norske busser dukket opp på 

den støvete veien. Ledet av Steinar Harila kom folk fra et annet 
land hundrevis av kilometer unna for å skape en ny verden. 
En verden som er fylt med barndom og kjærlighet, den kristne 
godheten og barns lykke. Og det skjedde. Det er virkelighet nå.

Konstantin Tikhonov, august 2021
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BARNEBYEN VÅRSOL  

Bibel og landbruksskole seksjonen. Beplanting av uteområdet. Dugnad sammen med bibelskoleelever. 

Bibel og landbruksskole, mai måned seksjonen.

Kjære norske venner!

Gatchina kommune, hvor barnebyen Vårsol ligger, er for tiden i den røde 

sonen når det gjelder koronasituasjonen. I selve barnebyen finnes det 

både koronasyke og de som var syke tidligere, men som ble friske igjen. 

Vi takker Gud for at flesteparten av de syke hadde lettere symptomer, 

mens de som slet mest, ble friske igjen. Regjeringen har innført  

restriksjoner, og alle offentlige arrangement er nå stort sett forbudt og 

avlyst. Derfor måtte vi legge fra oss flere planer som f.eks barnedagen,  

to barneleirer, hvor vi på den ene leiren ønsket å invitere barna  

fra Taitsy og barna fra Ingria kirken. Likevel stoppet ikke barnebyens  

samfunnsliv helt opp. Vi prøvde så godt vi kunne og spre glede rundt 

våre store og små. 

Det er så hjerteskjærende at vi ikke får møte hverandre personlig nå,  

derfor ønsker alle barnebyens innbyggere å sende dere en stor hilsen  

og ønsker å dele med dere noe av gleden som ble opplevd av alle  

under tidligere arrangement. Slik kan dere ta del i vår glede gjennom  

disse bildene. Vi har tro på at sammen med Jesus ligger det beste  

foran oss!



  HJELP til Russland  23

BARNEBYEN VÅRSOL  

Undervisningen

Påskefeiringen i barnebyen Vårsol. 
Den finske språkklubben deltar i feiringen, i regi av Olga Kudryavceva.

Litteratur og teater workshop 
”Imaginarium”, i regi av Stiftelsen 
”Brygge” (Pristan).

”Venners venners dag” er barnebyens barnedag, i regi av den finske språkklubben.

Barneleir ”Påskefortellingen” i barnebyen Vårsol,16-18 april.
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BARNEBYEN VÅRSOL  

Barneleir ”Exodus”, 4-6 juni 2021.

Bål og grilling er barnas favoritt tradisjon. 

Barnegudstjenesten 
”Ikke av brød alene...”
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BARNEBYEN VÅRSOL  

Bibeltimen ”Barnet i krybben” for 
mellomstore barn, i regi av Eugenia 
Gavrilenko.

Morgenlovsang og bønn.

De aller minste ønsket å gjøre stedet der de bor til det fineste stedet i verden. 
I år malte barna blomsterpotter som de selv har laget og plantet blomster. 
Blomstene ble gitt i gave av Farmen. Barna synes at maling og koster er vel-
dig gøy. Sandkassen er også blitt fornyet. Nå er det lekeplassen som venter 
på sin tur.
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NYTT LIV SENTERET 

Teamet på ”Nytt Liv” senteret uttrykker sin dype 
takknemlighet til dere for mange års deltakelse i vår 
tjeneste.
Vi takker Gud for kjærligheten og omsorgen som 
Han viser oss gjennom hjertene deres.
På grunn av deres hjelp har vårt senter ikke kjent 
frykten for mangel på kull på mange år. Til tross for 
mangel på kommunikasjon mellom landene våre, 
finner dere fortsatt en mulighet til å hjelpe. Dette er 
veldig viktig og verdifullt for oss.
 
29. mai 2021 feiret vårt senter sin 26-årsdag, hvor 
tusenvis av mennesker har mottatt frihet fra synd 
og død.  Dere var savnet på denne dagen. Vi feirer 
senterets bursdag, vi gleder oss over vår felles seier 
i alle disse årene. Sammen med dere levendegjør vi 
Den Hellige Skriften: Ordspråkene 24:11- ”Berg dem 
som føres til døden, hold igjen dem som vakler mot 
retterstedet!”
Når vi ser inn i fremtiden ser vi frem til dagen da vi 
kan møtes med dere igjen!
 
GRATULASJON TIL STEINAR:
 
Kjære Steinar og Stiftelsen ”Hjelp til Russland”!
 
Kjære bror Steinar Harila!
Fra bunnen av våre hjerter gratulerer vi deg med 
80-årsdagen din! I våre bønner bringer vi deg og din 
tjeneste fram for Gud. Fra hele vårt store team øn-
sker vi deg god helse og visdom for å oppfylle målet 
som Jesus Kristus kalte deg til. Vi gleder oss opprik-
tig over vår felles tjeneste og fruktene av den er alle-
rede mange i dag. Vær glad og velsignet av Gud og 

mennesker; må dette jubileet gjøre deg enda mer 
glad for at du er på rett vei til Guds rike.
Mange mennesker som har gjennomgått rehabilite-
ring på Nytt Liv senteret er veldig takknemlige til HTR 
for all hjelp, støtte og forbønn.
Vi ønsker å uttrykke vår respekt og dype takknem-
lighet for mange års hjelp og støtte til mennesker 
som har blitt avhengige av synd og sine problemer. 
I løpet av vårt mangeårige vennskap har du aldri 
vært likegyldig overfor mennesker, og du har alltid 
vist deg selv som et eksempel på Guds kjærlighet.
 
Vi omfavner deg og det norske folk og 
venter på det etterlengtede og velkomne 
møtet. Må Gud velsigne deg!
 
Med respekt og broderlig kjærlighet.
Direktør av ”Nytt Liv senteret” - Sergei 
Matevosyan

 

Kjære Steinar, brødre og søstre av Stiftelsen ”Hjelp til Russland”!
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NYTT LIV SENTERET 

Vi var døende av narkotika!
Jesus Kristus reddet oss og vi har nå familier og er ledere 

for rehabiliteringssentre!
Hjelper gutta vi pleide å være!

All ære til vår Gud!
Ordspråkene 24:11: 

”Berg dem som føres til døden, 
hold igjen dem som vakler mot retterstedet!”

Alexandr Dyakov skriver:



28  HJELP til Russland

Vårt arbete går bra och vi satsar att hjälpa fattiga män-
niskor och familjer med mat och kläder. Vi har varje år stor 
barnläger där kom ihop över 50 barn + team (jag skickar 
också bilder för detta årets (2021) där vi kunde förkunna 
evangeliet om Jesus. Många barn tog Jesus emot, det var 
stor glädje för oss! Gud är så god!
Om ni kan sända oss grejer igen vad vi skulle behöva nu kan 
ni leverera nästa transport:
MTÜ Tabiita Misjon
Lihula mnt 27 
Haapsalu 90506

Önskar Guds rika välsignelser!

Mvh

Mihkel Nõlvak

Tabiitamisjonen i Estland
Hej Steinar! 

Tack att ni hjälper oss, det har varit mycket viktigt för oss och hjälpt väldigt mycket 
människor omkring oss, och genom detta har vi fått sprida evangeliet om Jesus Kristus! 

ESTLAND
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ESTLAND

Glimt fra barne- og ungomsleir hvor mange sa ja til Jesus
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Neve Michael barnelandsby 
Neve Michael er et trygt fristed for 280 barn i fare; barn i 
alderen 6-18 år med lav sosioøkonomisk bakgrunn som har 
lidd forferdelige traumer i en sårbar alder. Våre barn har blitt 
utsatt for slike grusomheter som vold i hjemmet, seksuelle / 
fysiske overgrep og følelsesmessig forsømmelse i hendene 
på foreldre som er plaget med psykiske lidelser eller narko-
tika- og alkoholavhengighet. Faktisk er våre gutter og jenter 
blant de verste tilfellene av barn som er i faresonen i Israel.

Formålsparagraf
Vårt mål er å bryte nødsyklusen som plager våre barn og gi 
dem håp om en bedre fremtid. Vårt dedikerte profesjonelle 
personale hjelper barna våre med å overvinne sine tragiske 
barndomsopplevelser og utvikle seg til sunne unge menn 
og kvinner, gjennom utdanning, privat veiledning, sosiale 
aktiviteter, barnehage, et varmt menneskelig preg og et bredt 
spekter av terapitjenester skreddersydd for å passe til våre 
barns individuelle behov. 

Oversikt over organisasjonen
Neve Michael Children’s Village er det eneste tverrfaglige 
barnehjemmet i Israel: 24/7. 
Children Emergency Crisis Center , det første og eneste 

Neve Michael’s krisesenter for kvinner  
& Familiehjem for små barn  

Teenage Girls’ Crisis Center i Israel, Familieenheter for barn 
med risiko, 12 barn bor hos en familie (foreldre og deres barn) 
som gir barna positive rollemodeller som viser kjærlighet, 
varme, støtte og stabilitet, noe som mangler i deres unge liv. 
Terapi og veiledning -  Berikelsessenter skreddersydd for å 
møte de individuelle behovene til våre barn, en grunnskole 
på stedet , Barnehager som betjener vanskeligstilte barn i 
området frem til kl. 19.00, 5 dager i uken. 
I 2007 henvendte JDC og Ashalim seg til Neve Michael og 
ba oss om å åpne en ekstern krisesenter- og terapiråd-
givningsenhet for familier i fare. Siden da har vi betjent over 
100 familier i området frem til Haifa, noe som bidrar til å holde 
familier intakte, selv under de mest prøvede omstendigheter.

Jeg vil takke dere så mye for deres 
kontinuerlige, sjenerøse hjelp hver måned.

Det er to nye prosjekter på Neve Michael 
som virkelig trenger deres hjelp.

Neve Michaels krisesenter for kvinner
På grunn av Neve Michaels høyt ansette yrkeserfaring innen 
krise og overgrep, har det israelske velferdsdepartementet 

NEVE MICHAEL
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NEVE MICHAEL

kontaktet Neve Michael for å åpne et krisesenter for enslige 
mødre og deres barn.  Senteret vil gi en rekke tjenester for 
de 12 mødrene og de 30 barna som vil dra nytte av de ulike 
terapeutiske-, pedagogiske- og berikelsesrammene på Neve 
Michael. 
Det profesjonelle personalet på Neve Michael vil evaluere hver 
ødelagte kvinne som kommer, og vil planlegge et individuelt 
behandlingsprogram som passer henne og hennes barns 
følelsesmessige og fysiske behov.

Neve Michaels profesjonelle stab inkluderer: sosialarbeide-
re, psykiater, psykologer, husmor og utdanningskoordinator.   
Denne tverrfaglige tilnærmingen kombinert med en intensiv 
behandling og helbredelsesprosess vil styrke disse familie-
ne i fare og gjøre dem i stand til å føle seg trygge og sakte 
overvinne sin traumatiske fortid.   De vil forbli i den beskyttede 
og sikrede bygningen i seks måneder etter ankomst. I tillegg 
har Neve Michael to vakter for å sikre området, og ingen kan 
komme inn eller ut uten autorisert tillatelse.
Senteret åpnet i juni 2021 og 12 knuste kvinner og deres 32 
barn har allerede ankommet Neve Michael’s Crisis Center. 
Senteret ligger i en av bygningene på Neve Michaels campus.

Målet med Neve Michael Women’s Crisis Center er å la disse 
kvinnene og deres barn bli helbredet fra sine smertefulle, 
traumatiske opplevelser og å styrke dem med ferdighetene 
som vil gjenoppbygge selvtilliten deres slik at de kan komme 
tilbake til samfunnet.

Neve Michael renoverte en eksisterende bygning og gjorde 
den klar for det nye Women in Crisis Shelter. Nye barnesenger, 
senger, sengetøy, håndklær, puter og ekstra møbler ble kjøpt. 
Det var veldig viktig å skape et vakkert og varmt miljø for disse 
kvinnene og deres barn. 

Vær oppmerksom på at disse familiene ankom med bare 
klærne på ryggen. Neve Michael trengte å forsyne dem med 
personlige gjenstander, bleier, baby mat, klær etc.
De yngre barna vil være i barnehagen og de eldre vil delta i 
pedagogiske aktiviteter og sommerleir. Lekeplassutstyr vil bli 
installert i bakgården til bygningen.
Vi trenger 100 000 dollar for å dekke kostnadene ved renove-
ring, kjøp av møbler og personlige gjenstander.

Familiehjem for små barn
På grunn av COVID-19 har vi fått et økt antall yngre barn som 
trenger et kjærlig hjem. Det israelske velferdsdepartementet 
forsøker å ikke ta små barn ut av sine biologiske hjem med 
mindre det er absolutt nødvendig - men disse små er i fare 
og Neve Michael er det beste alternativet for dem.
Vi må snarest bygge en ekstra etasje på en eksisterende byg-
ning på Neve Michael som vil fungere som et nytt familiehjem 
for 9-10 svært små barn, i alderen 4-7 år, deres husmor og 
hennes familie og et rom for 2 nasjonale servicejenter. Dette 
vil gjøre det mulig for søsken å holde seg sammen og vokse 
opp i et stabilt familiemiljø. Disse barna vil kunne bo på Neve 
Michael til de er ferdige med videregående skole og går inn i 
hæren.

Dette prosjektet vil koste $ 500 000, og vi har en fast forpliktel-
se på $ 350,000. 
Vi trenger 150 000 dollar for å starte prosjektet.

Neve Michaels krisesenter for kvinner
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VÅRSOL FARM  

Kjære Steinar!
Fra dypet av vårt hjerte ønsker vi å gratulere deg med ditt 80-årsjubileum. 

Det fryder vårt hjerte å være deltakere i de tegn og under som Gud gjør her 

på denne jord, gjennom deg. 

Vi ønsker å uttrykke en stor takk til deg for ditt gode hjerte som rommer så 

mange mennesker i nød.

Må Gud bevare deg og styrke deg, gi visdom og kjærlighet både til deg og til 

alle dine kjære.

Med jubileumshilsen,

Bondegården ”Solen”

Denne blomsterbuketten 

er til deg, Steinar
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VÅRSOL FARM  

Glimt fra farmen
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VÅRSOL FARM  

Én gang i uken leverer far-
men noe av sin produk-
sjon gratis til Omsorgs-
senteret. Farmen leverer 
agurk, tomater og div. 
grønnsaker, samt produk-
sjon fra hønsegården, som 
f.eks. egg. Omsorgssen-
teret er så takknemlig for 
denne gaven som leveres 
fast til senterets eldre. 

Den 21. august 2021 var Gennadii, Lera og Dimitri på Bondens marked i Gatchina by i regi av 
Den lutherske kirke i Gatchina. Barnebyen Vårsol og bondegården (farmen) deltok også i 
denne markedsdagen med sin bod fra farmen og solgte sine produkter. Det var en kjempe 
opplevelse. Og det var mye folk som var innom markedet denne dagen. 
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HILSEN FRA MASTER

Kjære venn Steinar!

Den store jubileumsdagen din er rett rundt hjørnet. Alle mennesker vil ved et slikt jubileum 

oppsummere hvilke oppgaver de løste og hvilke mål de nådde. Jeg tror hundretusener om ikke 

millioner av mennesker i våre land kan misunne deg på en god måte. Din livsvei er helt unik. 

Bare noen få i denne verden har satt ut i livet så mange ideer som du har gjort.  Du har stridd 

den gode strid og din tjeneste for Jesus er et ekte og levende eksempel. Med prekenene dine 

vekket du menneskers hjerter og fylte dem med medfølelse og kjærlighet. Og forkynnelsen har 

materialisert seg i fantastiske prosjekter i Russland og Israel. År, titalls år vil gå og alt som ble 

bygget og gjort med din deltakelse vil leve og gi folk glede og godhet.
 
Kjære venn, vi er takknemlige overfor Den allmektige Gud for at han lot våre veier i livet krysse. 

Vårt, mitt og Sergei sitt liv, livet til våre kjære og de som var med oss   i arbeidet, har blitt en 

integrert del av livet ditt. Du er en gave fra Gud til oss og denne gaven skal vi ta godt vare på.

Vi husker ofte jubileet for deg da vi var i Norge. (60 årsdagen red.anm.) Det var en fantastisk 

ferie. Vi kjente allerede da kraften du eide og hvor bestemt du var når det gjaldt å hjelpe 

mennesker i nød. Men hvordan kunne vi da ha forestilt oss dimensjonene av ditt arbeid som 

i dag er blitt virkelighet? Det er så mange fantastiske gjerninger. Det er renoverte sykehus, 

Agape, Ladasenteret, en endeløs mengde humanitær hjelp, et fantastisk barneparadis - Vårsol 

og et bra sted for eldre - Omsorgssenteret hvor min mor tilbrakte de siste dagene sine.

Ingen seriøs forretningsmann eller toppleder i et stort selskap har energi og talent til å 

organisere en virksomhet og mennesker slik som du har. Og all denne energien og dine talenter 

er rettet mot å hjelpe mennesker. Hjelpe barn, gamle mennesker, syke og fattige, hundrevis, 

tusenvis av mennesker i forskjellige land. Mange av dem har du ikke engang sett, men din 

vennlighet og kjærlighet nådde dem og rørte sjelen deres.Hva mer kan vi fortelle deg, vennen vår? Det viktigste er at du er frisk, at du er full av energi, 

at den fantastiske kvinnen Alfhild er ved din side hele livet og at hun også er frisk og hjelper 

deg. Vi er takknemlige til Gud for at dette skjedde med oss da vi hadde det som vanskeligst.

Vi klemmer deg tett og ønsker deg å være i denne verden så lenge som mulig. Verden trenger 

deg og Gud er på din side.
Konstantin, Sergei, Irina, Elena og Firma Master fra Vyborg.
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 HILSEN FRA JØRGEN KRISTIANSEN / HILSEN FRA STYRET

Sommeren 2017 lå fullriggeren Sørlandet til 
kai i byen Turku i Finland i forbindelse med 
Tall Ships Races. Jeg fikk beskjed fra rådmannen 
i Turku at St. Petersburgs guvernør Georgy 
Poltavchenko ville ankomme om kort tid og 
komme om bord på Sørlandet. Da vi litt 
senere stod og snakket sammen på dekket til Sørlandet, 
så kunne jeg ikke dy meg. Jeg hadde hørt at Steinar Harila og stiftelsen «Hjelp til Russland» var rimelig 
godt kjent i området rundt St. Petersburg. Så jeg tenkte at jeg måtte spørre. Da jeg spurte og tolken 
hadde oversatt, lyste guvernøren opp i et smil, nikket og sa «Da, Da». Ja det kunne han bekrefte, at 
han visste om Steinar Harila og Hjelp til Russland. Da var det gøy for meg å kunne bekrefte at den 
mannen bor i Kristiansand.

Jeg fikk også anledning til å være med «Hjelp til Russland» på reise til Russland og åpningen av Vår-
sol for noen år siden. Da fikk jeg med egne øyne se arbeidet som drives. Det er rett og slett impone-
rende det arbeidet som drives. Det gjør meg stolt å være nordmann i sånne sammenhenger.
Og når Steinar Harila nå blir 80 år, så må jeg også få lov til å stille meg i rekken av gratulanter. 
Gratulerer med dagen og tusen takk for det store og brede nestekjærlighetsarbeidet du og dere 
driver.

Jørgen H. Kristiansen.

Imponerende!

Gratulerer med 80-årsdagen Steinar!

De beste ønsker for framtida di.

Vi hilser deg med Salme 23

TAKK og GRATULASJON fra styret
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HILSEN FRA FAMILIEN SUKHAREVY

Kjære norske venner!Vi er glade for å hilse og være en del av deres arbeid i Stiftelsen ”Hjelp til 

Russland”. I mange år har stiftelsen deres gitt materiell støtte og åndelig 

hjelp til de som trenger det i vårt og andre land. Familien vår takker dere 

alle for deres åpne hjerter, for deres uuttømmelige ønske om å hjelpe 
medmennesker og det gode vitnesbyrdet om deres kristne liv. Jeg er di-

akon i den Lutherske kirke i byene Vyborg og Svetogorsk. Jeg er engasjert 

i ungdomsarbeid og konfirmasjonsundervisning. ”Hjelp til Russland” har 

samarbeidet med sognet i Vyborg i lang tid og gir oss allsidig bistand. Min 

kone Irina holder kristen opplæring for barn fra vanskelige familier på det 

velgjørende Fond ”Dikoni”. Vi takker Gud for at vi har en slik mulighet til å forkynne Guds Ord.
Må Herren velsigne dere alle og deres familier og gi styrke og vilje til  
å fortsette denne viktige tjenesten i fremtiden.

Kjære Steinar!
Vi gratulerer deg hjertelig med den fantastiske dato - med ditt jubileum! Må Herren bevare deg i mange 

år, beskytte og veilede deg!Må fred, ro og harmoni herske i ditt hjem. La sjelen forbli ren, oppriktig og åpen for enhver god tanke.  

Må dine gode gjerninger som er utført i Herrens navn, inspirere andre!
Vi elsker og klemmer deg, og håper å se deg snart. Gratulerer med dagen!

 
Med kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre og Frelser,  
familien Sukharevy
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Hvorfor tar vi med konfirmanter til Russland?
Vi vet at vi vokser på å møte andre mennesker med 
annen historie enn vår egen. Det gir større perspektiv på 
eget liv, og bedre forståelse av hva det betyr å være en 
kristen. En hjelpesendingstur gjør noe med vårt eget liv. 
Vi er ikke helt den samme etter en slik tur. 

Vi får oppleve å bety noe for andre når vi blir med på å 
dele ut matposer, og ser gleden og takken i øynene på de 
som mottar maten. Etter en slik opplevelse kom et par av 
konfirmantene tilbake med stort smil og flere grønnsaker 
i hendene: «Se hva vi fikk!»  En av de eldre damene hadde 
tatt med noe fra sin egen hage som hun ville gi som takk. 
Så ble det til en gjensidig glede. Hjertene røres, og lysten 
til å hjelpe tennes. Ikke så sjelden får vi merke stort enga-
sjement for dem vi har møtt. Foreldrene forteller siden at 
jenta eller gutten deres kom hjem med ønsket om å dra 
tilbake så snart det ble tur igjen. 

Inntrykkene står i kø: møte og matposeutdeling i den 
Lutherske Kirken, besøk hos barna på Dikony, barnesana-
toriet, og en hel dag på Agape med lek og spill. En tur 
innom Lada-senteret med ball-turnering i gym-salen 
(vi taper alltid mot laget der!). Så er det alle i barnebyen 
Vårsol, og de eldre på Eldresenteret, og flokken på Evan-
geliesenteret i Kotly. 
Turen er full av opplevelser. Ved siden av dette får vi selv 

være med på å vitne og synge om Jesus. Det er noe som 
ikke alle konfirmantene er så vant med, men sammen 
får vi merke hva det betyr å komme på vegne av Jesus. 
Og for noen har det nok betydd at de selv måtte ta en 
bestemmelse for å følge Jesus. Det gjør inntrykk!

Ingunn Holm

Inntrykk med betydning for livet.

INNTRYKK FRA EN KONFIRMANTTUR 
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INNTRYKK FRA EN KONFIRMANTTUR 
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GLIMT FRA ARBEIDET

Det er ikke mindre enn imponerende den store innsats 
som Steinar Harila ved Guds store nåde har gjort.  I løpet 
av de 21 år som stiftelsen har eksistert, har han arbeidet 
100 % uten lønn.  Så det er nok mer enn 10 millioner kr 
som har gått direkte til hjelpearbeidet i stedet for til lønn. 
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GLIMT FRA ARBEIDET
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HILSEN FRA KILDEN

Kirsten Karlsen m.fl. arrangerte en Russlandsbasar i Yng-
lingen i nov.-03. Der holdt Steinar Harila en inspirerende 
tale med informasjon om HTR sitt arbeid. Der var også 
med ei ung jente fra Russland som spilte så vakkert på 
tverrfløyte.  Dette ble en ”gripende” kveld for mange og 
førte til at Lillian og Ingebjørg bestemte seg for å delta 
på maituren i -04.  Nå har noen av oss deltatt på flere 
HTR-turer.  Det gjelder også venner og familiemedlemmer. 

Alle turene har gitt oss sterke opplevelser som vi husker 
lenge.
Som et høydepunkt fra første tur nevner Lillian velkomsten 
de fikk da bussen kom kjørende til barnehjemmet i Lebe-
devka. Barna sto på rekke og rad i sin fineste stas. Noen 
utenfor og flere i vinduene. Det var tydelig at vi var ventet 
av både barn og voksne. Dette opplevdes veldig sterkt og 
tårene presset på.

Ingebjørg nevner Nytt Liv senteret. Det gjør alltid inntrykk å 
møte mennesker som tidligere har lagt under for rusmid-
ler. Vi får høre sterke vitnesbyrd om at deres møte med 
Jesus Kristus og omsorg og kjærlighet har gitt dem et nytt 
liv og en tjeneste for Herren. Mange vitner også om hel-
bredelse fra sykdom og skader som rusen har påført dem.

Bjørg tenker tilbake på besøk i fengslene.  Det har vært 
stort å få besøke fanger og oppleve vekkelsesmøter. 
Innsatte og ansatte får høre at de er elsket av Gud og at 
Han ser dem. Flott å se oppgraderinger av sanitæranlegg, 
kjøkken og annet utført av stiftelsen i fengslene.

Barnebyen ”Vårsol ” består av 6 bolighus med tilsammen 
23 leiligheter. Trengende familier blir tildelt hver sin lei-
lighet. I tillegg tar de til seg foreldreløse barn.  Fantastisk 
at barn kommer i en familie i stedet for på et barnehjem, 
nevner Solveig.  Bedehuset som er bygd på stedet, samler 
både barn og voksne til åndelig felleskap og ulike aktiviteter.

Arbeidet er så omfattende og fantastisk at vi kunne skre-
vet ei bok om det.  Vi opplever det meningsfullt å være 
sammen i denne gruppa og følge arbeidet og be for det.
Lederen Steinar og kona Alfhild er ydmyke i forhold til alt 
arbeidet som de og stiftelsen får bidra med. Det er Gud 
som er arbeidsgiver. Gud skal æres, og Han er avhengig 
av mennesker som er villige til å gå, og villige til å gi. Det 
er så fint at det åndelige og det humanitære arbeidet går 
hånd i hånd.  Det er Gud til ære og mennesker til gavn. 

En hilsen fra oss i russlandsgruppa «Kilden»   
«Kilden» startet i 1984 og fra jan. 2005 har vi hatt hovedfokus på stiftelsen Hjelp til Russland 
sitt arbeid.  Vi treffes hver 4. uke til bønn og samtale om arbeidet. Vi har også en sosial del med 
kveldsmat. 

Steinar fyller 80 år 1.okt.
Vi i ”Kilden” gratulerer en masse med dagen og ønsker Steinar og Alfhild Guds velsignelse!

Lillian        Ingebjørg        Maren         Solveig         Bjørg 
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LAGERET

Så fikk vi igjen en stor gave fra Norwegian Concept A.S. Klær som i utsalg har en verdi på ca. tre millioner 
kroner. Stor takk til dere som har hjerte og vil tenke på de som trenger hjelp til å leve. Det er bedriften til 
Frank Mykjåland. Kan dere være med å be om velsigning over denne bedriften og andre som åpner sine 
hjerter.

Legger ut noen bilder da vi i dag hentet varene.
Takknemlig hilsen Steinar.

På lageret i Skibåsen 32 i Kristiansand gjøres det et stort dugnadsarbeid 
med å motta, sortere, pakke og sende varer. Takk til alle som bidrar der.  
Det samme på Jæren og andre steder.  

Dette er min torsdagsgruppe. Vi er fem grupper som er på lageret hver torsdag fra kl.19 til 21. Så dere er 
velkommen med klær og sko som dere har til overs. Så pakker vi det i banankasser før det går videre på 
trailer til østeuropa.

Kjell Andersen
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Takk for støtten

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»

FLI Eiendom AS
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KUNNGJØRINGER

1.oktober - på Frikstad bedehus kl.18

Steinar Harila 80 år 

Sang og musikk ved Helge Harila 
og Randesundskameratene

Filmglimt fra Israel og Russland
Tale av Steinar Harila og Toni Jessen

Enkel bevertning
Det trekkes på lotteriet

Gaver til arbeidet
Vi følger gjeldende koronaregler

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

Kjære gode venner! Som dere kan lese arrangerer vi en utlodning 
til inntekt for å renovere de gamle bygningene som de gamle 
bodde i på Taitsy. Vi bygde som dere vet et nytt eldresenter til 
dem. Nå er der et stort behov for et Inntakssenter for hjemløse 
barn. Barna skal inn her før de kan bli adoptert eller flytte inn på 
institusjoner. Dersom du vil hjelpe oss med dette så er dette en 
måte å gjøre det på. Du tar kontakt med oss, så sender vi deg de 
loddbøkene du ønsker. Eller du Vippser penger og sier hvilke navn 
vi skal skrive på loddene. Gud velsigne deg og alle de små barna 
som trenger hjelp nå!

Mvh
Alfhild, Steinar og styret for ”Hjelp til Russland”

NB Frist 28.september 
Du kan vippse t.o.m. denne dato

Lotteri 

Russlandskveld
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KUNNGJØRINGER

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

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

Kan dette være noe for deg?

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

Hjelp til Russland sitt hovedlager er 
i Kristiansand
Adressen er Skibåsen 32, Sørlandsparken.

Lageret er åpent for mottak av varer torsdager kl.19-21.
Stengt i feriemåneden juli.
Takk til de mange som gjør en stor dugnadsinnsats med 
klargjøring av varer og lasting av trailere.

Turer 
TURER TIL RUSSLAND
Hjelpesendingsturer:
12. – 21. november 2021 
(avlyst pga. korona)
20. – 30. mai 2022

TURER TIL ISRAEL
Bibelferie i Bibelens land
5. – 19. oktober 2021(avlyst pga. korona)

15. – 29. mars 2022
Tiberias, Jerusalem og Eilat

6. – 20. oktober 2022
Løvhyttefesten
Vi bor i Netanya

Reiseledere Alfhild og Steinar Harila

Mer info om turene:
Steinar Harila, tlf. 92 26 70 31
Steinar@sharila.no

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

Møter
M/STEINAR HARILA

Karmøy 
2.-5. september

Svarstad, Larvik, 
16. september

Norkirken Sandnes, 
25.-26. september

Knarvik, Nordhordland, 
27.-31. oktober

Frikstad bedehus, Kr.sand, 
7. november

Vikeland, Vennesla, 
28. november

Kjærrane sportskapell, Kr.sand, 
19. desember
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KUNNGJØRINGER

Besøk vår 
gjenbruksbutikk, 
«Hjelp til Russland» 
i Jærvegen 506, 4352 Kleppe 
Her har vi et stort og variert vareutvalg til rimelige 
priser. Her kan du også levere inn klær, sko, 
sengetøy, håndklær, serviser, pyntegjenstander, 
«ting & tang» etc., som vi kan selge i butikken eller 
sende til Russland.

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

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 11.00 – 16.00. 
Fredag-lørdag 11.00 – 15.00

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe

Bli gjerne medlem 
av gruppen

TAKK til alle medarbeidere i Norge.  

TAKK til alle som ber. 

TAKK til alle trofaste givere.  

TAKK til alle som har basarer, møter, auk-

sjoner og andre arrangementer for å skaffe 

penger til Hjelp til Russlands arbeid.  Det er 

mange som har hatt jubileer av ulike slag og 

har i den forbindelse sendt store pengega-

ver til stiftelsen.  Minnegaver ved begravelser 

utgjør også en vesentlig inntekt for Hjelp til 

Russland.  

TAKK til alle som har strikket sokker,  

gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.  

TAKK til alle som har gitt klær og utstyr.

TAKK til dere som driver gjenbruksbutikk.

TAKK til våre sjåfører og dere som hjelper 

med pakking og lasting av varer.

Vi vil gjennom bladet takke alle dere som 

støtter arbeidet på forskjellige måter.

Det er dere som gjør det mulig å utføre dette 

store og omfattende hjelpearbeidet.

TakkTakkTakk
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Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

Når det står i din makt å gjøre det gode, skal du ikke holde 
det tilbake fra den som har rett på det.

Ordspr.3,27

 

Den gryende begynnelse på bibel- og landbruksskolen
Kurs i mai 2021

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. 92 26 70 31


