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HJELP til Russland
MaRs 2015, åRgang 16



 

Hilsen ved lederen for

stiftelsen ”HJELP til Russland”

Diamanten i skaperverket –   
salme 8, 6–7 
«Hva er da et menneske at Du kommer ham i 
hu, en menneskesønn, at Du ser til ham! Du 
gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og 
herlighet kronte du ham». Sal 8:5flg.
 
Gud hadde og har store tanker om mennes-
ket, fra skapelsen, gjennom livet og til det 
endelige målet, himmelen. Der skal vi bo evig, 
uten sorg og smerte som vi ofte møter mye 
av under vandringen. I himmelen er det ikke 
boligkrise, Johs.14:1flg.  Mange barn som blir     
unnfanget, og som er en del av Guds skaper-
verk, møter helsevesenet sitt « holocaust» 
allerede i mors liv. Heldigvis får mange vokse 
opp, og skulle da skinne som den Gudskapte 
diamanten de er, gjennom hele livet. Her er 
noen tanker om forhold i Russland, om for-
valtningen av mennesket gjennom livets ulike 
faser, i lys av den diamanten den skal være.
 
Jeg mener å kunne hevde at utfordringene i 
Russland kan deles i tre hovedgrupper.  Det 
gjelder barna, rusmisbrukerne og de eldre. 
I dag skal vi se på de eldres situasjon. De          
eldre er den samme diamanten som ble skapt 
av Gud, for å skinne og spre glede og gi gode 
inntrykk, så lenge de er på jord og i evigheten 
hjemme hos Jesus. Der skal de skinne som 
solen, evig og alltid!
 
En diamant som blir støvet ned, skinner 
ikke. Det er vanskelig å se glansen i noe som 
er støvet ned, noe som gjennom tiden har 
blitt misfarget og gjemt bort. Glansen i Guds 
skaperverk kommer ikke til syne.
 
Det er en fare for at de eldre i Russland blir 
gjemt bort og støvet ned. Mens de nyrike 
velter seg i materialisme og rikdom, blir de 
eldre glemt og plassert på hjem der de ofte 
blir isolert. De får lite stimulans og omsorg. 
En dokumentarfilm vi nettopp har sett, viser 
rystende avsløringer av hvordan ulike grupper 
i det russiske samfunn blir behandlet. I følge 

filmen 
brukes 
omtrent like mye 
penger på å ta vare på harer og ulike 
dyrearter pr. dag i en dyrepark i Moskva, som 
de bruker på omsorgen for eldre, ca. 83 rubler 
pr. dag. Etter dagens kurs er det 10 kroner pr. 
dag.
 
På de fleste statlige gamlehjem er de i stor 
grad isolert fra familie og samfunnsliv.
 
HTR ønsker å gjøre noe med dette. Vi vil 
bygge et nytt omsorgssenter for eldre i Taitzy, 
ved siden av det eldresenteret vi har støttet. 
Den Lutherske Kirke eier dette senteret og vi 
har betalt for driften av det bestående i snart 
10 år. Vi kjenner et sterkt kall til å gi enda 
flere eldre et godt sted å bo. Her ønsker vi å 
gi de diamant-glansen tilbake, med ønske om 
at de får skinne så lenge de er her på jord. I 
himmelen vil de skinne for evig og alltid, i full 
glans!
 
Det nye senteret er kostnadsberegnet til ca. 
9,5 millioner kroner. Vi tror våre venner vil 
gi oss det vi trenger for å klare dette. Alle 
formaliteter i Russland er i orden. Byggingen 
kan starte så snart vinteren gir seg. De lokale 
myndigheter legger alt til rette for oss på 
beste måte. 
 
Vi er rede til å ta det beste av russisk og norsk 
omsorg for eldre i bruk, slik at menneske, 
diamanten, kan få skinne best mulig, så lenge 
som mulig. 
Nå går vi sammen videre!
 
Vi er klare!

Takknemlig hilsen 
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«HJELP til Russland» er en stiftelse som ble etablert for
å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/ st. Petersburgområdet
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«HJELP til Russland»
STØTTER FØLGENDE PROSJEKTER: 

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

Forsiden:  Tegninger av omsorgssenteret i Taitzy

Utfordringer
• Bygge omsorgssenter i Taitzy
  til 9,5 millioner
• Drive og støtte de eksisterende 
  prosjektene
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Det er en fare for at de eldre i Russland blir gjemt bort og støvet ned. 
Mens de nyrike velter seg i materialisme og rikdom, blir de eldre glemt og 
plassert på hjem der de ofte blir isolert. De får lite stimulans og omsorg. 
En dokumentarfilm vi nettopp har sett, viser rystende avsløringer av 
hvordan ulike grupper i det russiske samfunn blir behandlet. 
I følge filmen brukes omtrent like mye penger på å ta vare på harer og ulike 
dyrearter pr. dag i en dyrepark i Moskva, som de bruker på omsorgen for 
eldre, ca. 83 rubler pr. dag. 
Etter dagens kurs er det 10 kroner pr. dag.
På de fleste statlige gamlehjem er de eldre i stor grad isolert fra familie og 
samfunnsliv.

Omsorgssenter i Taitzy

Sergei og Konstantin sier:
Vi har fått spørsmål om vi kunne tenke oss å 
prosjektere et nybygg i tilknytning til det Lutherske 
Eldresenteret for gamle og mennesker med dårlig 
funksjonsevne. På området til eldresenteret finnes 
i dag en tomt som passer for et nybygg, før sto her 

et hus som nå er brent ned. Det er stort behov for 
flere plasser på eldresenteret, de gamle bor veldig 
tett, og flere som vil komme inn får avslag på grunn 
av at eldresenteret har ikke flere sengeplasser. 
Tomta passer for å bygge en nokså stort bygg.
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En bønn om hjElp 
fra biskop matveevisj i Den Evangelisk lutherske kirken i Russland

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

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

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

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

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

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

må herren velsigne oss!

Sankt-Petersburg,  12.01.2015

Kugappi Arri Matveevisj
Biskop for Den Evangelisk Lutherske Ingrids-kirken i Russland
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Unge og eldre i Russland trenger vår støtte.

I dag består all ledelse i Russland nesten bare 
av tidligere KGB-offiserer. Nå leder de i en slik 
retning at landet kommer tilbake til Sovjetunionen. 
Samtidig vil de ikke se etter behovene for de vanlige 
folk, den mest svakeste del av russisk befolkning, 
de bare ignorerer dem. Hva har skjedd de siste to 
årene?

1. Den demokrati- og konstitusjoneltorientert 
opposisjonen er helt nedlagt og er fjernet fra det 
politiske feltet. Mange er satt i fengsler eller er  
under etterforskning.

2. Det kommer ingen økonomisk rapport fra 
myndighetene og finnes ikke noen kontroll over 
budsjett. Alle lovlige og utøvende organisasjoner er 
ledet av Kreml og følger Kremls krav. Det kommer 
stadig nye fryktelige lover som ikke passer med 
Grunnloven i det hele tatt.

3. Militærbudsjett blir større og større, vi har aldri 
hatt så store utgifter til militære i den nye historien 
før. Sosiale kostnader blir redusert på en rask måte.

4. Priser for alle produkter, på bolig, på bensin, 
strøm, medisinsk behandling stiger veldig fort og 
hele tiden. Etterspørsel etter arbeid er fallende. 
Businessprosjekter stopper opp, firmaer går 
konkurs, folk forlater landet (de som kan). Offentlige 
tjenestemenn og ansatte i offentlige selskaper fikk 
anbefaling om å stoppe sine utenlandsreiser.

Dette er bare kort oversikt over det som har skjedd i 
Russland de to siste årene. Det har mest påvirkning 
på de svakeste deler av den russiske befolkning: 
vanlige mennesker, barn, pensjonister, invalider. 
Deres hjelp er svært viktig for dem.

Sergei og Konstantin
05.11.2014

Om sitUasjOnen i RUssland
Putin selv har lagt rundt seg en tett ring av sine nærmeste embetsmenn, han argumenterer 
også med full kraft både i Russland og ute i verden at Russland er omgitt av fiender som ønsker 
regimeskifte for Russland og at Russland skal falle sammen.
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Ærede medlemmer i styret for Stiftelsen ”Hjelp til Russland”!

Jeg, som er direktør for Eldresenteret i Taitzy og direktør for Barnebyen ”Vårsol”, 
vil takke dere og deres leder Steinar Harila for deres arbeid. Jeg vil også takke folk i 
Norge som gir finanshjelp og støtte til våre familier med flere barn, foreldreløse barn, 
ensomme gamle mennesker og invalider.

Den politiske situasjon i verden og forholdene mellom andre land og Russland er 
vanskelig. Sammen med dere driver vi ikke politikk. Vi har en annen misjon.

Jeg mener at Herren leder oss til en annen jobb – å gi hjelp til de som trenger det. Og vi 
gjør dette i forhold til våre muligheter.

Dessverre er den sosiale situasjon i Russland svært svak. Barnetrygden er svært liten. 
Mange barn bor på barnehjem. Pensjoner er ikke nok til å overleve på.

I dag har jeg vært på kontoret til biskopen i Den Lutherske kirken Ari Kugappi. For ikke 
lenge siden (i sommer) nådde han pensjonsalder. Han har jobbet i 42 år, og summen på 
pensjonen han får er 10 600 rubler (190 euro). Derfor han er nødt til å jobbe videre så 
lenge han klarer det med helsen sin. Hvis man er alene, og har liten pensjon, så det er 
veldig vanskelig å overleve.

I vårt eldresenter er det veldig mange slike ensomme mennesker. Deres støtte hjelper oss 
å til gi dem gode forhold (mat, varme og omsorg).

På vegne av biskop Ari Kugappi vil vi takke dere for all hjelp til våre ensomme gamle og 
barn. De forstår ikke politikk. De trenger bare et vanlig liv og glede. Vi takker Herren vår 
som beskytter for alt.

Dere har bygt Barnebyen for oss i Russland. Barnebyen for foreldreløse barn. Dette er 
kanskje det største prosjekt i hele Gatshjina-distrikt, og hele Leningradskaja fylke som er 
finansiert av en utenlandsk sponsor.

Alle her forbauses over deres godhet og kjærlighet. Hjelp til barn – dette er en hellig ting. 
Vi prøver å hjelpe dem. Vi må ikke bry oss om det som politikerne sier. Vi har en annen 
oppgave på denne jord. Herren ser alt og derfor gir han oss styrke og tålmodighet.

Sammen skal vi klare alt. Vi skal gjennomføre det som er planlagt.
Tror på meg, kjære medlemmer i styre og alle mennesker i Norge som hjelper oss.
All deres støtte hjelper oss å overleve og gjøre gode gjerninger.

Vi skal be for dere.

Takk til dere,

Mirja

Brev fra Mirja
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Me har hatt ein fin tur til Russland. Verdifull for 
både oss som reiste, og dei me møtte. Med 28 
personar vart me ein samansveisa gjeng etter 
kvart. 

Me vart møtt som kongelege overalt med norske 
flagg og klappsalvar.

Det gjer intrykk når me møter overfyllte lokale 
der me kjem, og vår flokk måtte sitje seg i trappa 
opp til scena. Likevel stod folk som sild i tønna 
langs heile veggen og på galleriet. Dette skulle me 
ynskje å sett heime i Noreg. Slik var det dei fleste 
plassane me kom. Dei var hungrige på åndleg mat, 
men og mat for å overleve. På slutten av møta vart 
dei som ville bli frelst bedt om å reise seg, og over 
halve salen reiste seg. 

Hjelpesendingtur til Russland
Reiseinntrykk fra Aud Vabø

Aud Vabø foran en 
av leilighetene i 
Vårsol
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Utsikten framover virkar mørk for det russiske 
folket. Me traff flyktningar som kom i frå Ukraina, 
og dei møtte oss i den Lutherske kyrkja i Vyborg. 
Dei var i ein nødsituasjon og på bar bakke. Dei 
hadde budd i ein leilighet i tre månader, men 
hadde ikkje betalt for seg. Vår gruppe hadde ei 
innsamling til dei, slik at dei kunne betale husleige. 
Dei fekk også dyner, sengetøy og matpakker frå 
hjelpesendinga i bussen.  

Dei andre flyktningane traff me på Ladasenteret. 
Det var ei mor og ein gut på 11 år. Dei hadde 
flykta i frå Ukraina. I ei veke hadde dei gjøymt seg 
i kjelleren der dei budde på grunn av skyting rundt 
husa. Etter ei veke var det framleis skyting. Ein 
lastebil klarte å sjule dei i bilen sin over grensa. 
Det var mykje nød og fattigdom. 

Vårsol låg vakkeret til i vintersola, med rim på trea 
og ni minusgrader. Verkeleg eit Guds underverk. 
Bedehuset var stort og funksjonelt. Salen var to 
gonger så stor som dei norske bedehus. Frå peisen 
brant det lystelig.

Me vart møtt med eit rikholdig program, og 
bygdefolket var med. I flotte drakter og med 

russisk disiplin hadde dei ein proffesjonell 
framføring. Det var ei oppleving å høyre frå dei 
minste til den eldre garden, som hadde morosame 
etterlikningar av dyrelyder. Me fekk sjå oss om i 
husa som var tenlege og gode. 

Me fekk gå inn i eit par hus i nabolaget. Ein må sjå 
det for å tru det. Det var heilt til nedfalls. Ruter 
var knust i andre etasje. Vedkomfyren var i bruk 
for å varme opp i leiligheta og vatnet dei brukte. 
Den var heilt brannfarlig. Det er vanskeleg å 
beskrive  korleis tilstanden i huset var. 

”Dikony” er ein heim for gateborn som budde i 
kloakken eller på gaten i frå dei var ganske små. 
Leiaren for heimen var ei nydeleg jente med gode 
leiarevne. Viktoria som ho heitte var dyktig, mild, 
men bestemt. Barna hadde ei fin forestilling med 
song for oss. 

Dei minste som var litt urolige, og ikkje så gode 
å halde styr på dreiv med akrobatikk framfor dei 
som song. Men alle var heilt avslappa. Nokon 
bar preg av å ha vore forsømde, utan kjærleik 
og omsorg. Andre såg ut som å greie seg godt. 
Heimen osa av kjærleik. 
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Glade ungdommer på gatesenteret “Dikony”.

Møte i Klubben.

Eit barn var kome inn kvelden før, ganske skada. Det 
var faren som hadde skada og voldtatt ho. Barnet 
hadde behov for medisink behandling. Mora vart sett i 
fengsel for å beskytte henne frå mannen. 

Me var også i Nytt liv senteret i Kotly. Det er ein 
nedlagd militærleir som tek inn dei som vil ut av 
rusen. Dei som skriv under på at dei vil vere der eit 
år, og slutte med rus, kjem inn. Dei fleste greier det. 
Mange av dei er blitt frelst, og blir verande på senteret. 
Dei arbeider utan løn, men får hus og mat. 

Etter eit godt måltid på senteret kom me inn i eit 
fullsett lokale. Fleire vart frelst. Dette var berre ein del 
av det me var med på. Eit par av dei som var med på 
turen hadde sjølve vore ute på ”kjøret”. Dei kom med 
sterke vitnemål om kva Gud hadde gjort i livet deira. 
Dette gjorde inntrykk. 

Ein kjenner seg privilegert og velsigna som får vere 
med på ein slik tur, og med eit så godt reisefølgje. Ein 
stor takk til Steinar og Alfhild som kjørte og leda 
oss gjennom heile turen. Det har vore ei fantastisk 
oppleving. 

 Aud Vabø 
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Fullsatt baptistkirke samlet til møte.

Russiske barn underholder i Klubben.
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Vi besøker barnebyen «Vårsol». Strålende sol både på husveggen og på himmelen denne 

dagen! 

Russlandsglimt høsten 2014
Reiseinntrykk fra Marit Heggland

 

Mor og datter utenfor bussen på «Vårsol». 

Tenk at jeg også skulle være så heldig å få mu-
ligheten til å være med på hjelpesendingstur til 
Russland, 14.-23. november 2014. Sammen med 
mamma, meldte jeg meg på. Hun har vært med 
tre ganger tidligere, og har i løpet av noen år latt 
meg få et lite innblikk i arbeidet. Jeg har også vært 
tilstede på enkelte Hjelp til Russland-møter og   
basarer. Som førstegangsreisende var jeg likevel 
veldig spent på hva jeg kom til å møte. I ettertid 
kan jeg se tilbake på en sterk og innholdsrik tur 
med mange inntrykk. 

Vi var en fin og blandet gjeng på 28 personer som 
dro sammen. Jeg – på 24 år – var turens yngste 
deltaker. Den eldste deltakeren, Trygve, var en 
sprek mann på 89 år. Han hadde også vært med på 
november-turen året før, og uttrykte at han også 
gjerne vil være med på den kommende juni-turen. 
For meg var det godt å kjenne på fellesskapet i 
gruppa. Jeg opplevde at vi både så hverandre og 
viste hverandre omsorg – på tross av ulik alder og 
erfaringer.

Alle stedene vi besøkte i Russland, ble vi møtt med 
en enorm glede og takknemlighet fra både barn og 
voksne. På noen av stedene hadde barna øvd inn 
opptrinn – noe som var veldig flott å se på. Noe 

Mor og datter utenfor bussen på «Vårsol».

Vi besøker barnebyen «Vårsol». Strålende sol både på 
husveggen og på himmelen denne dagen!

som gjorde ekstra inntrykk på meg, var da en-
kelte av barna på Barnesanatoriet og gatesenter-
et «Dikony» klamret seg til meg. På den ene siden 
var det godt å kunne være med å gi nærkontakt 
og kjærlighet. Samtidig viser det meg også en 
hunger etter kjærlighet som nok ikke blir til-
strekkelig dekket i hverdagen. Når en hører om 
noen av de vonde bakgrunnshistoriene til barna, 
er det likevel så fantastisk at de blir tatt hånd 
om, får kjenne på omsorg, får mat og klær, og 
ikke minst får høre om Jesus. 

På forhånd visste jeg at Hjelp til Russland driver 
et viktig hjelpearbeid. Ved å være med på turen, 
fikk jeg med egne øyne se hvor omfattende ar-
beidet faktisk er, og hvor mye dette betyr for så 
mange mennesker. Da tenker jeg både på det 
materielle og den åndelige dimensjonen. Men-
nesker kommer inn under kristen forkynnelse, 
får høre om Jesus og lære Ham å kjenne. Det er 
fantastisk! Både i den Lutherske kirke, Baptist-

12 Hjelp til Russland

   hjElpEsEnDingsTur   



Vi besøkte Eldresenteret i Taitzy. Det var sterkt å gå inn i det ene bygget og få se hvilke 

forhold de eldre lever under, med liten bemanning og en enorm stram urinlukt. Det var 

spesielt én av beboerne som uttrykte følelser gjennom gråt. To av oss i gruppa sang litt for 

henne, noe som var en mektig opplevelse. Nå planlegger Hjelp til Russland å bygge nytt 

eldresenter der, og det er en gledelig nyhet!  

Jeg er glad og takknemlig for å ha vært med på denne turen. Det har vært godt å få være med 

«å gjøre en forskjell» for disse menneskene. På nytt fikk jeg øynene opp for hvor godt vi har 

det, og hvor mye vi har å sette pris på i Norge. 

 

Hilsen Marit Heggland 

 

 

 

Vi koser oss på Sosnovi Mys med sangstund og utdeling av godteri. 

 

Barna opptrer i flotte drakter! 

Vi koser oss på Sosnovi Mys med sangstund og utdeling av godteri.

Barna opptrer i flotte drakter!
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kirken og «Klubben» var det fullt opp med både 
barn og voksne. Mange av disse var kirkefrem-
mede. Det var utrolig å se hvilken nød som rådet, 
og veldig mange av de tilstedeværende reiste seg 
opp med ønske om forbønn da Steinar inviterte 
til det. Guds Ord ble sådd, og det er godt å vite at 
Gud ser til hvert enkelt hjerte, og at Han kan gjøre 
uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Vi 
fikk også være med å dele ut matposer til alle som 
kom, og det satte de tydeligvis stor pris på. På hele 
turen ble det delt ut 1700 matposer!

Vi besøkte Eldresenteret i Taitzy. Det var sterkt 
å gå inn i det ene bygget og få se hvilke forhold 
de eldre lever under, med liten bemanning og en 
enorm stram urinlukt. Det var spesielt én av be-
boerne som uttrykte følelser gjennom gråt. To av 
oss i gruppa sang litt for henne, noe som var en 
mektig opplevelse. Nå planlegger Hjelp til Russ-
land å bygge nytt omsorgssenter der, og det er en 
gledelig nyhet! 

Jeg er glad og takknemlig for å ha vært med på 
denne turen. Det har vært godt å få være med «å 
gjøre en forskjell» for disse menneskene. På nytt 
fikk jeg øynene opp for hvor godt vi har det, og 
hvor mye vi har å sette pris på i Norge.          

Marit Heggland

 

Barna på Agape

Tillitsfull og gjensidig glede!
 

Tillitsfull og gjensidig glede! 
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  hjElpEsEnDingsTur  



 

 

Mange kasser bæres inn. Vi er flere hjelpere som venter på nye kasser. 

 

 

To barn som koser seg inne på et av lekerommene på «Vårsol».  

 

 

 

	  

	  

To barn som koser seg inne på et av lekerommene på «Vårsol». 

Mange kasser bæres inn. Vi er flere hjelpere som venter på nye kasser.
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I Barnebyen Vårsol er vi ferdig med byggearbeid på bodene. Jorda på 
plenene er rettet, alle steiner og søppel er ryddet bort, alt er klart til å så 
gress til våren, sier Sergei og Konstantin fra firmaet «Master». 

   glimT fra uTEarBEiD i vårsol    



Stiftelsen ”Vårsol” i Russland er etablert av stiftelsen ”Hjelp til Russland”, Sømslia 31, 4637 Kristiansand, Norge.

”Kollektivet” (beboerne) skal organiseres med et styre og leder. Direktøren for ”Vårsol” skal ha 
plass i styret. Direktøren kan legge ned veto vedrørende alle spørsmål.

1. De skal spesielt ha omsorg for alle bygningene på eiendommen. Se til at det blir stelt og godt 
vedlikeholdt, både hus og hele eiendommen. Det er trivselsfremmende.

2. Styret for ”Kollektivet” skal tilrettelegge for turnus med dugnadslag.

3. Dersom noen ikke kan delta på og gjøre bestemt dugnadsarbeid, må de som ikke kan, betale 
til de som må gjøre arbeidet for dem.

4. I samsvar med statuttene er den åndelige driften en hovedsak for ”Vårsol”

5. Arbeidet på bedehuset ”Vårsol” må ledes av et valgt styre med leder og sammen med 
direktøren for ”Vårsol” ha ansvar for all aktivitet på huset. Sørge for at evangeliet forkynnes 
og at trygghet, omsorg og varme utstråles på ekte og sann måte.

6. Styret i stiftelsen ”Vårsol” og direktøren kan og skal ta opp saker og rapportere til 
stiftelsen ”Hjelp til Russland”, Norge.

7. Rapportere til styret for stiftelsen ” Vårsol”, Russland.

Rom. 12. 9 - 21
                       

Med alle gode ønsker.
                                          Steinar Harila 

Retningslinjer for barnebyen Vårsol

Vårsol ligger vakkeret til i vintersola, med rim på trea og ni minusgrader. Verkeleg eit Guds underverk. 



barnekorøvelse

Familiesamlinger i Bedehuset i barnebyen «Vårsol»
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    aDvEnT og jul i vårsol    
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Barne- og ungdomsarbeid i Bedehuset i barnebyen «Vårsol»

    aDvEnT og jul i vårsol    
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Den statlig offentlig helseinstituasjon i Leningradskaja fylke
”Tuberkulose sykehuset i byen Vyborg”

Kjære norske venner!

På vegne av alle våre ansatte og alle våre små pasienter gratulerer vi dere med Julehøytid og ønsker dere et 
Godt Nytt År!

Vi ønsker dere alle god helse, lykke i alle saker og Guds velsignelse!

Vil takke dere hjertelig for alt samarbeid i flere år og den ubegrenselig hjelp som dere gir til vår institusjon!

Dere gjøre veldig mye for oss, og vi vet at dere hjelper flere mennesker i nød i Russland.

På grunn av deres godhet, hjelp og støtte våre barn har veldig gode boforhold og har en fantastisk skoleavdelig!
Hvert av  deres besøk er til stor glede for oss alle, spesielt for våre barn!

Tusen takk for gaver til Jul og Nytt år til barna! Barna ble så glade når de fikk dem! Sender noen bilder.
Med deres hjelp kommer glede, dere gir varmen til våre sjeler, dere bringer Guds kjærlighet og troen og det 
begynner å brenne i flere hjerter!

Med vennlig hilsen og oppriktig ære,
Nikitina Tatjana 

Hovedlege

  BarnEsanaToriET  

Hilsen fra barnesanatoriet i Vyborg
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Olga NilSeN 
er et varmt og godt medmenneske. Hele året er hun 
opptatt av å glede barna i Russland. På høsten 
pakker hun  julegaver til dem sammen med noen av 
barnebarna sine. Dette har hun gjort i mange år.
Dette året fikk hun en spesiell opplevelse.
Da vi fikk bilder fra Barnesanatoriet etter julegaveutdelingen 
kunne Olga se at akkurat de pakkene som de hadde 
laget i stand satt glade barn og holdt i hendene sine. 
De pakket gavene inn i grått papir som hadde røde 
og blå striper så det var lett gjenkjennelig. 
Tusen takk olga! må Gud velsigne deg!

  BarnEsanaToriET  
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God dag kjære venner!

Det gleder oss at vi møtes snart igjen! 
Våre barn gleder seg veldig og sender en stor hilsen til alle nordmenn!

Nå litt om arbeidet på Dikony i 2014
Det ser ut slik at Russland har det bra nå, alle TV-kanaler og media sier at den 
økonomiske situasjonen i landet endrer seg til det bedre. Men hva er virkelighet og sant?

Hver dag når jeg er på jobb på Dikony har jeg kontakt med mange familier og barn, 
da forstår jeg virkelig at det som sies i media er ikke sannhet. Situasjonen er merkelig. 
For eksempel: Det ser ut slik at den sosiale støtte er den samme som før, men priser på 
matvarer, boliger, og alle utgifter som må betales har alikevel økt kraftig og er mye 
høyere nå enn for en liten stund siden.

Lønnen til ansatte i den offentlige sektor sies har økt, men er i virkeligheten redusert 
nokså mye. På den ene siden sier myndighetene at de har forenklet registreringssystemet 
for flyktninger, men i virkeligheten har disse flytningene ingen sjanse for et normalt liv i 
det hele tatt (i hvert fall ikke i Vyborg).

I dag bor 18 barn på Dikony (vi har bare 14 soveplasser). En slik situasjon har vi aldri 
opplevd tidligere. Og når det kommer et nytt barn klarer vi ikke å nekte plass til dette 
barnet heller uansett at vi har ikke mer plass. 

De kommer på grunn av at foreldrene har mistet jobb og de har ingenting å spise hjemme. 
Eller fordi foreldrene har mistet sin bolig og barnet har bodd flere dager i en bod ute. 
Eller på grunn av at foreldrene flykter fra krigen og håper for et bedre liv, men her får de 
den samme krig, bare at den her kalles  økonomikrig – krig for overleve. Hvis vi ikke tar 
imot dette barnet så kommer det på gata fordi det har ingen andre plass å gå til.

På vegne av Fond Dikony og hvert eneste barn og alle foreldre som får hjelp fra oss, 
takker vi Stiftelsen ”Hjelp til Russland”, alle medlemmer i styre og deg personlig Steinar! 
Takker for deres tjeneste som sikkert er vanskelig, men som har så stor betydning og er til 
velsignelse for flere.

Tusen takk til dere for at noen bryr seg om våre barn!

Med vennlig hilsen og beste ønsker,

direktør for Fond Dikony,
Viktoria Shutova

Brev fra Dikony
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Svetlana (Sveta) Andrianova og Viktoria (Vika) Shutova.

Barna har det godt på Dikony.

Takk til alle som støtter 
Dikony. 

Uten deres hjelp og støtte 
kunne Dikony blitt nedlagt.

Jeg ønsker dere alle Guds 
velsignelse

Hilsen Vika



Denne langhelga reiste Steinar Harila , Ivar Nilsen 
og Sigbjørn Handeland til Russland for å følge 
opp noen av HTR sine prosjekter i Vyborg og              
Taitzy-området. Vi har reist flere ganger vinterstid, 
men i år var det stillere enn før på hovedveiene. 
Russerne pleier å handle en del varer i Finland, 
prisen er merkelig nok gunstigere enn i eget land. 
Sergei og Sveta kunne bekrefte at usikker framtid 
og økonomi ikke gjør dette mulig nå. Alle vi møtte 
beskriver tøffe tider, og viser en ubeskrivelig stor 
takknemlighet for stiftelsens og Steinars arbeid 
i landet. For praktisk hjelp på alle plan, og for år-
saken til disse oppgaver og iver, som er Gud gitt. 
Det er levende i dag dette ordet, som det står i Jes. 
58, Er det ikke dette å dele ditt brød med den som 
sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt 
hus. Når du ser den nakne, så lar du ham få klær, 
osv.

På Agape barne /ungdomshjem foregår det nå 
renovering på noe av gulvet og dører. Vi så på 
dette sammen med de som arbeider der. An-
drey er journalist og har en oppgave med å lage                     
informasjonsmateriale, for å belyse behovet og 
situasjonen for eldre mennesker. Hans team var i 
aktivitet denne helga.

Det var godt å komme i fengselet. Ikke fordi 

«fengsel « er så godt, tvert imot, her er det an-
dre forhold enn vi kjenner til i vårt land. Men vi 
minnes gode samlinger i herrefengselet sammen 
med fangene, og med små gaveposer før jul, og 
renovering i storkjøkken og dusjer. Lederne der 
var gode mennesker som ønsker å løfte opp og gi 
menneskeverd. Det befant seg ca 600 menn der nå. 
Det var flott å se hvor fint kjøkkenet var vedlike-
holdt etter 10 år. Dog er det noen store behov for 
renovering, som det muligens kan gis hjelp til.

 Det var et viktig mål å se på Vårsol, fabrikken og 
planlegging ihht omsorgssenter. Det vi ser her 
til nå er et mirakel, et Guds under. Vi er i et land 
der det er menneskelig umulig å få til noen tiltak 
med slikt omfang . Millioner av kroner er forvaltet, 
og alt er gitt av glade norske givere. De som er 
på    Taitzy arbeider veldig godt og ansvarsfullt 
med oppgavene. De har større utfordringer enn 
hjemme i Norge. I leilighetene på Vårsol var det 70 
barn pluss voksne. I fabrikken pågikk det litt ar-
beid, men lite byggevirksomhet gjør det vanskelig 
å holde kontinuitet. Kanskje noen trenger en liten 
grillhytte eller et lysthus, det ville være til god 
hjelp for dem. Ivar Nilsen har tegnet et omsorgs-
senter med et flott norsk preg over seg. Veldig fint 
at Ivar kjenner at denne viktige oppgaven vil han 
være med på. Muligheten for gjennomføring av 

Reisebrev fra Russland 15.–18. jan. 2015
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Steinar Harila, Ivar Nilsen og Sigbjørn Handeland sammen med samarbeidspartnere i Russland.

   rEisEBrEv fra russlanD   



dette, og ulike krav og behov ble belyst, og plasser-
ing av bygget ble besiktiget. En representant fra 
kommunens ledelse var tilstede og takket for den 
store innsatsen i hans kommune. Samtidig ønsket 
han å tilrettelegge for omsorgssenteret om dette 
kunne realiseres. Det er store oppgaver som hviler 
på stiftelsen og giverne, om dette kan påbegynnes. 
Steinar snakket til oss alle om Guds vilje at vi går 
videre med prosjekter som Gud viser. Hans ord 
sier vi skal bry oss om medmennesker. Videre er 
det gjort mye for barn i ulike sammenhenger, og 
det å verdsette eldre som en diamant var flott. 
Den må ikke stues bort, men pusses og skinne så 
den holder seg, så lenge vi har den. Alle samfunn 
har de å takke for det vi har og er i dag.

Innimellom samtaler fikk vi være med på en fram-
føring barna på Vårsol hadde i allhuset /bedehuset, 
en framføring om Noa. Vi var også på besøk til 
Dikoni i Vyborg. Det er en veldig stor oppgave å 
ta seg av hjelpeløse barn og eldre. Det ser ut som 
HTR skal være tilstede der hjelpen trengs aller 
mest, blant de aller svakeste. En av helgedagene 
leste vi i Johannes om Jesus som måtte dra gjen-
nom Samaria. En kvinne kom da for å hente vann. 
Hun ble gitt en kilde med vann som veller fram til 
evig liv. Det kjennes som HTR må dra fram i dette 
store nabo landet , med evangeliet og all den hjelp 
de svakeste trenger. Det er en Guds velsignelse å 
hjelpe medmennesker.

Mvh Sigbjørn
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Arbeidsmøte: Sveta, Sergei, Mirja, Sigbjørn og Ivar.

På fabrikken i Vårsol lages det nå grillhytter                
og lysthus.
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   Takk fra russlanD   

Om humanitærfond, humanitær hjelp og misjon.
På mitt bord ligger flere blader for Stiftelsen «Hjelp 
til Russland». Det er flere stykker. I bladene er det 
bilder av mange lykkelig ansikter, flere folk som 
smiler, mest barn, ofte gamle. Det finnes flere bilder 
av forskjellige prosjekter som er fullført av HTR, 
mange takkebrev fra forskjellige mennesker og 
organisasjoner. Bladene er fra 2001 til 2014. Disse 
bladene er rapport fra arbeid som Stiftelsen «Hjelp 
til Russland» og Steinar Harila har fullført i Russland 
i løpet av 15 år. Dette arbeidet er veldig stort.

Misjonering i Russland er en veldig vanskelig sak. 
Dette er det flere grunner til. De fleste av folkene 
i  landet var født, vokst opp med, og fikk opplæring 
i Sovjetunion. Før 1990  hadde ingen av russerne 
noen forståelse av hva humanitær hjelp var for 
noe i det hele tatt. Oppdragelse og opplæring i 
Sovjetunion hadde gitt forbud for sånne ord.

Fra Perestroika-tidspunkt, etter at Sovjetunion falt 
ned og sosialsystem var ødelagt, har staten sluttet 
nesten helt å gi sosial hjelp til folket. Befolkningen 
kom til fattigdom og sult, flere mennesker 
manglet mat, og mange måtte bo på gata.

Den kristne vest-verdenen har reagert med 
en gang. Til Russland begynte det å komme 
store volumer med humanitær hjelp: produkter, 
matvarer, klær, og forskjellige andre nødvendige 
ting. På den tiden hindret ikke tollen noe, og 
denne humanitære hjelpen var kjempestor.
Men Russland var ikke forberedt på så store 
volumer av hjelp, og kunne ikke organisere 
den prosessen på en bra måte. En stor del 
av hjelpen ble stjålet før den kom frem.

På den andre side, selv russere som var vokst 
opp i Sovjetunion kunne ikke forstå at denne 
hjelpen var riktig. De opplevde den som noe 
som ble kastet fra «rike utland» eller som 
søppel. De fleste i landet var ateister. De hadde 
ikke noen forståelse av kristne verdier, og selv 
ordet «kristendom» hadde ikke noe betydning.

Andre tanker og forståelse kunne finnes bare i de 
første små kristne samfunn. Så det er naturlig at de 

første stedene hvor HTR har begynte å samarbeide 
med, var slike kristne små menigheter: Den 
Lutherske menighet av hellige Petr og Paulus, Den 
Lutherske menighet i Primorsk og Sankt-Petersburg, 
litt senere kom Baptist-menigheten i Vyborg.

Folk var i stor nød og hjelpen var veldig aktuell 
og viktig. Den mest sårbare av situasjonene, 
var slike kategorier av befolkningen: Gamle 
med små pensjoner, invalider, narkomane, 
fanger i fengsler og selvfølgelig barn.

Arbeid som HTR har begynt med var ikke 
lett, Stiftelsen fikk flere utfordringer, spesielt i 
forhold til statlige offentlige kontorer, som ikke 
hadde lyst til at noen utenlandske banker skulle 
komme inn i deres område, og prøvde å begrense 
virkeligheten av HTR, spesielt når Stiftelsen har 
prøvd å hjelpe noe offentlige institusjoner.

I herrefengsel i Vyborg har HTR gjort et stort arbeid. 
Der har de renovert totalt flere avdelinger, kjøkken og 
matsalen (har kjøpt inn også all utstyr), dusjrommene 
på alle etasjer, medisinsk avdeling, osv. Gjennom 
dette fikk fanger mulighet å bo i menneskelig forhold. 
Etter så store investeringer fikk medlemmer i HTR de 
samme begrensninger til å komme inn som alle andre.

Også myndighetene i Vyborg har hindret et stort 
humanitært prosjekt – bygning av Barnebyen 
for familier med flere og adoptive barn.

Dette prosjektet ble i stedet lykkelig oppført 
i et annet område, på tettsted Taitzy og 
Barnebyen fikk et flott navn, «Vårsol». 

Uansett, selv om alt dette arbeidet må gjøres 
gjennom flere og store utfordringer, har ikke HTR 
mistet motet. De har stort hjerte for den russiske 
befolkning og hjelpen kommer alltid til folket i 
nød som setter stor pris på all hjelp og støtte.

I hele Vyborg-distriktet driver HTR et 
fantastisk stort arbeid både på sosial, åndelig 
og materiell side. Hovedarbeidet og de største 
prosjekter gjøres for å hjelpe gamle og barn.

Brev med refleksjoner fra 
direktør Vasily Lukin
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Vasily Lukin og Sveta.

I den moderne Russland  er barna kommet i en 
vanskelig situasjon som begrunnes med lavt livsnivå 
og det forferdelige opplæringssystemet. Utenom 
kristen- og etikkoppdragelse, både i familie og på 
skole, er det sterk påvirkning av dårlige data-spill og 
dårlig kino med lav kvalitet og veldig dårlig system 
for sport og idrett. I de siste årene har situasjonen 
begynt å forandre seg, men fortsatt er det vanskelig.
Derfor har den hjelpen som HTR har gitt, vært 
veldig viktig i løpet av alle årene. Den første 
store prosjekt for barn i Russland var «Sosnovy 
mys» – Sanatoriet for barn med tuberkulose.

I Leningradskaya fylke var det 6 barnesanatorier. 
5 av dem kunne ikke gå gjennom de vanskelige 
årene på 1990-2000. Sanatory «Sosnovy mys» 
var også i en krisesituasjon, og det var ikke noe 
greit at barna måtte bo under slik forhold.

Sanatorium skulle bli stengt, og barna med tuberkulose 
skulle flytte ut og miste den nødvendig behandling. 
Steinar Harila og medlemmer i styre for HTR  besøkte 
sanatoriet. De forstod hvor alvorlig situasjonen var, 
og så hvor viktig det var å bevare dette tuberkulose 
sanatoriet, fordi tuberkulose-sykdom er en av de 
sykdommene som treffes ofte i Leningradskaja 
fylke. Steinar har samlet inn penger, og HTR har 
renovert sanatoriet (som egentlig hadde bare vegger 
på den tiden) totalt ,og har kjøpt inn alle møbler og 
utstyr. HTR har bygd ny renseavdeling og har boret 
en ny vannkilde. Dette er eksempel på deres kristne 
humanisme og store viktighet av deres misjon.

Samtidig med dette prosjektet har HTR begynt med et 
nytt prosjekt. De har etablert Fond «Lada» som skulle 
hjelpe de fattige mennesker i tettstedet Sovetsky, og 
alle små stedene og landsbyene i nærheten. Dette 
fondet finansieres fra HTR ved Steinar Harila, og 
har hjulpet flere tusen mennesker i løpet av 14 år. 
Uten drift fra Norge kunne dette ikke virke, og det 
har løst mange sosiale oppgaver i dette område.

Et av de største prosjektene for HTR i Vyborg 
distriktet,  var da de bygget Agape-bygget i 
nærheten av sanatoriet «Sosnovy mys».

Agape-prosjekt er veldig unik, og et fantastisk 
eksempel for hele Russland. Først at på et territorium 
står og virker sammen to forskjellige eiendoms 
alternativer: statlig eiendom – selv sanatoriet 
«SonoVue mys», og Agape-bygg som eies av HTR 
både bygg og alt utstyr. Dette er veldig lønnsomt 
fordi staten tar alle utgiftene i forhold til drift 
av begge byggene, mat for barn og sanitære ting 
og betaling av lønn til ansatte. HTR fra sin side 
bygger nytt bygg, kjøper inn møbler og utstyr, 
gjør de nødvendige renoveringer, har kontroll 
over drift av bygg og riktig funksjonell bruk.

Som resultat, barna i Leningeadskaja fylke fikk en 
fantastisk bygg som har alt innvendig utstyr og 
boligforhold, og god medisinsk behandling kom 
til en stor forbedring, og har høyt nivå nå.

På «Agape» er det grunnskole og her jobber flere 
oppdragere. Barna føler seg som hjemme, og 
lærer kristendom. De ser selv på resultatet 
av arbeid som HTR driver i Russland, og 
dette er som levende eksempel på kristne 
hjelp, humanisme og misjons arbeid.

Derfor er hovedmålet for Agape er fullført – 
Agape oversettes fra gresk språk som «Guds 
kjærlighet», og dette er kjærlighet som er blitt til 
virkelighet i Vyborg gjennom HTR til alle i nød.

Siste stor prosjekt for Stiftelsen «Hjelp til 
Russland» – bygging av Barnebyen «Vårsol» i tettsted 
Taitzy. Dette prosjektet er veldig stort. Vi er alle 
begeistret over at HTR  (som ikke er så stor en 
stiftelsen) så fort kunne fullføre slik prosjekt. Dette 
er virkelig kristendom og direkte misjonering.

På et helt tomt område har HTR bygget en stor 
barneby for familier med adoptive og flere barn, bygget 
et hjem for foreldreløse barn, bygget Bedehuset og 
all infrastruktur kommunikasjon – dette er stort!

Prosjektet «Vårsol» er bare i begynnelsen av sin 
vei, den har stor fremtid, målet er viktig.

Til å slutte i denne fortellingen som er kort, og 
viser bare en del av humanitær virkelighet av 
Stiftelsen «Hjelp til Russland», vil vi vise stor og 
dypt takknemlighet til Steinar Harila og hele norsk 
befolkning for den grenseløse og store og viktig 
humanitær misjon som de gjør i landet vårt.

Vasily Lukin



Kjære våre norske venner!
Vi er glade i dere! Alle våre møter er fulle av varme og 
kjærlighet.

Vi takker vår Himmelske far for vårt venneskap, for 
deres vilje til å komme til oss på besøk og dele med 
oss deres liv, hjerter, tanker, sanger og vitnesbyrd, for 
at vi kan glede oss sammen og bli sterkere i levende 
Evangeliet! Uansett om vi snakker forskjellige språk 
forstår vi hverandre med hjerter. Vi husker våre møter 
lenge, snakker om dere og beholder våre minner med 
ømhet og broderlig kjærlighet.

Vi bærer dere i våre bønner til Herren vår Jesus Kristus 
og selv føler deres bønnehjelp i vårt hverdags liv. Takker 
dere for deres arbeid og tjeneste som dere gjør i Jesus 
navn og hjelper til vårt elskende land. Takker dere for 
deres hjertelig ønske å hjelpe alle de som trenger hjelp 
og er i nødssituasjon både på materiall og åndelig side. 
Det er sterkt behov i befolkning både for Guds ord og 
daglig mat i dag.

Vi venter med ”litt utålmodighet” og glede på vårt 
neste møte, vårt felles Gudtjeneste, lovsang og bønn.

Både våre hjerter og dører av vårt lite Guds hus er 
åpent for dere. Velkommen!

Med ære og kjærlighet i Jesus Kristus, alle deres venner i 
Evangelisk-lutherske menighet ”St. Mary Magdalene” 

i Primorsk

Kjære Steinar og alle i Stiftelsen ”Hjelp til 
Russland”!

Vi vil vise dere vår dype takknemlighet og takke dere 
fra alle våre hjerter for all innsats i vår arbeid på 
rehabilitering senteret ”Nytt Liv”! 

Takker dere mye for støtte til å kjøpe kull for 
vintersesong i 2014 – 2015!

Deres hjelp er et uvuderlig bidrag til utviklingen 
av veldedighet og selvfølgelig betydelig støtte til de 
som er i nødsituasjon, til de mest fattige og hjelpeløse 
mennesker.

Vi forstår veldig godt at situasjonen er vanskelig i 
hele verden i dag. Også at dere bruker mye kraft til å 
samle inn penger, vi setter stor pris på dette.

Gode gjerninger vil aldri glemmes. De ligner på et 
fyrtårn som lyser for dem som trenger hjelp. 

Vi er sikker på at deres eksempel er veiledende for 
alle andre.

Vi venter på deres besøk med stor glede.

Sergei Matevosjan og alle på Nytt Liv senteret.

Agape, 20 februar 2015.
Kjære venner!
Vi har det bra på Agape, vinteren er bra med snø og 
masse moro med snøen. Vi går mye på ski (takk at vi 
fikk mye ski fra Norge) og barna har det både moro og 
alvor på skolen.

Skolen vår fikk en organisasjonsendring i år, vi fikk 
samarbeid med skole 10 i Vyborg og fikk inn flere nye 
lærere. Våre eldste jenter – Marina og Ksenija skal slutte 
på skolen i dette året, de er flinke på skolen og fikk gode 
karakterer på en vanskelig statlig prøve på russisk språk 
fag. De er flinke og vi er stolte av dem!

På ”Agape” går renovering i full fart. Nikolai, han som 
gjør dette arbeid er flink og gjør alt i god kvalitet og 
ansvar. 

Tusen takk at dere hjelper oss og har finansert denne 
renovering. Nikolai blir ferdig til 1. april som passer til 
kontrakten vår, han holder tiden.

Vi alle har store følelser i forhold med situasjon i 
Ukraina, prøver å hjelpe hvis vi kan. Vi fikk inn en dame 
som er krigsflytning fra Ukraina, både hun og hennes 
datter Dasha bor hos oss, dame fikk jobb på sanatorium 

”Sosnovyi Mys”. 
De fortalte oss om den fryktelig situasjon og all angst 

og mareritt som deres land har nå. 
Vi alle, både barn og ansatte er glade i dere og venter på 

deres neste besøk i juni!
Med vennlig hilsen,

Vasily Lukin
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Brev fra lada

Folk stadig kommer og ber om penger, klær, mat. Vi 
sender dere brev, der folk ber om hjelp. De skriver om 
sin vanskelige situasjon. Vi har fått mer enn 145 brev. 

Dere hjelper fattige mennesker i Russland.

Vi ber dere i «Hjelp til Russland» og det norske 
folk om ikke å slutte å hjelpe vår region i Russland.

Vi takker for  hjelpen dere har gitt vårt russiske folk.
Takket være deres hjelp, har vårt folk fått mye støtte. 

Vi ber på vegne av dem som spør  etter denne bistanden.

Vi hilser dere med disse bibelord:

Salme 46.2
Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle 
trengsler var det han som hjalp oss.

Ordsp. 3.27
Gjør godt mot dem som trenger det, 
nekt ikke å hjelpe om det står i din makt

Guds velsignelser, lykke til i alle ting
Galina, Nadezhda «Lada»



Kjære Steinar! 
 
Vår humanitær stiftelsen har arbeidet over ni år 
for å hjelpe rusmisbrukere og rehabilitere folk som 
har problemer med alkohol og narkotika. Vi jobber 
ofte med fanger som er nettopp kom ut av fengsler, 
folk som bor på gata, invalider og ungdommer som 
har problemer i familien sin, med deres foreldre 
og flere andre grupper mennesker. Våre frivilige 
arbeiderer ofte hadde de samme problemer selv 
og gikk på et rehabiliterings kurs hos oss tidligere. 
Flere rehabilitanter bestemmer seg etterpå for å 
være medhjelperer eller ansatte på senteret slik at 
de kan hjelpe å komme ut av problemene til men-
nesker som de var like for ikke så lenge siden.

I løpet av tiden vi har vært i drift har 650 men-
nesker vært gjennom senteret vårt. De fleste av de 
bruker aldri alkohol og narkotika etterpå. Nå er de 
nye mennesker.

I dag har senteret to steder: en for menn som  
ligger i Nevskyi distrikt i Sankt-Petersburg og en 
for kvinner som ligger i Kolpino distrikt i nærhet-
en av Sankt-Peterburg i adressen: Ust-Isjora, Kom-
somolskaja gata, 11.

Senteret for kvinner er et trehus og opp- 
varmes av ved. Inne bor sju kvinner og to barn.                   
Rehabilitering gjøres gratis.Vi tjener ikke penger 
gjennom dette arbeid og driver senteret som     
frivilige arbeid og for penger som folk gir.

Til denne oppvarmingsesong trenger vi 15 tonn 
av kull, denne sum er litt variabel i forhold med 
været. Levering av 10000 kg kull koster 5000 
rubler.Vi ber om hjelp! Og blir kjempeglad og     
takknemlige for all hjelp uansett hvor mye.

Vi takker dere på forhånd for all hjelp og samar-
beid! 

Med vennlig hilsen,
Stiftelsen “Nytt Håp” 187040, Leningradskaja fylke, 

distrikt Tosno 
direktør  Vdov A.L. 

Kjære brødre og søster i Jesus Kristus!

Den Lutherske Menigheten i byen Vyborg sender 
dere en stor, gledelig og varm hilsen med stor 
takknemlighet for all hjelp og venneskap.

Vi venter på deres besøk til Russland med stor 
glede. Vi er glade for at vårt samarbeid står fast i 
mange år nå.

Fra vår langsiktige forbindelse har hver av oss 
fått mye glede, positive ting, oppmuntring, vi har 
vokset i troen og har fått åndelig mat – Guds ord.

Etter deres siste besøk hadde vi flere forskjellige 
aktiviteter og møter. Hver søndag har vi  gudtjeneste, 
og hver uke har vi søndagskole og ungdomssamling.

I dag på søndagskole går 20 barn, på ungdoms- 
samlinger samles 30 ungdommer.

I sommer hadde vi en felles sommerleier i Finland 
sammen med finske barn. Våre barn var veldig 
fornøyde og glade. Vi glemmer også ikke de gamle. 
Prøver å hjelpe dem som trenger hjelp og støtte.

I dagens situasjon i Russland slik hjelp er livsviktig.
Vi samler også de gamle for åndelig møter.
Hver måned har vi konserter av lovsanger og 

klassisk musikk.
Dessverre har vår menighet store behover.
Drift av selv kirkebygget er veldig dyrt. Bare for 

å betale oppvarming på 6 måneder i 2014 måtte vi 
betale 200 000 rubler (ca. 4000 euro).

Samtidig betaler vi for strøm og vannforsyning.
Vi også har stor behov for renovering på kirkebygg 

(spesiell på oppussing på utsiden).
Vi er veldig takknemlige for all støtte som vi får 

fra dere til drift på kirkebygget.
Uten dette kunne vi ha det veldig vanskelig.
Ønsker dere, kjære brødre og søster, Guds 

velsignelse i deres så viktig, men ikke lett tjeneste!
Med vennlig hilsen,

Prest i Den Luhterske kirken i Vyborg – 
Vladimir Dorodny
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Dikt
Mer eller mindre enn 15 år, 
Siden Steinar oss fant og lykken ble stor.
Han gitt oss sitt smil og sin varme fortsatt,
Og vi er av Steinar for evig bergtatt.

Det er ”Hjelp til Russland” han leder,
Og mange snille folk er med der.
Fra hjerte til hjerte går hjelp og støtte
Til alle som trenger – og til oss, jøder.

Folket vårt har i århunderen lidd.
Forfølgelser, mangler, urett, slaveri.
Ble sett på som tjenere, siste sort,
Utstøtt, pint og drept i tusen år.

Men folket bestod og holdt fast ved røtter,
Så tjuende århundret gikk det i møte.
En slaktemaskin – Holokost ble oppfunnet – 
Og seks millioner i den er forsvunnet.

Folket ble drept i ugjevn kamp:
Uvæpnede gamlinger, kvinner og barn
Drept uten nåde og uten hensyn,
Å være jøde var eneste synd.

Slik skam det var at verden ikke kunne forstå,
Men årene gikk og vårt folk gjenoppstod.
Studere historien vår – det er vår plikt,
Kunnskapen, tradisjonene reises på nytt.

For bibelstudiet folket vårt brenner,
Også her får vi hjelp av Steinar.
Han snakker, og vi, som barn hører etter,
Når ordet fra bøkenes bok han beretter.

Og Steinar sa til oss med respekt:
At vi æres fordi Kristus kom av vår ætt.
Og så husker vi at en gang på møte
Har Steinar sagt at han selv skulle vært jøde.

Det var nok en spøk, men for oss å høre
Så var dette som balsam på såret.
Vi er glad i han som om han en av oss er,
Og frykter intet når han er med.
Hvert møte med Steinar oss glede bringer,

”Hevenu Shalom” vi til han synger!

ViKtig KONtONummER:
Exodus        3080.32.71506
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Kjære Steinar og alfhild,

Jeg tenker på dere ofte fordi dere gir våre barn 
en fantastisk liv. Hva skulle vi gjort uten dere?
Uten dere ville vi ikke være i stand til å starte det 
nye prosjekt - å renovere og innrede en gammel 
bygning som vi sårt trenger for våre barn.

Uten dere ville barna i bygningen ikke ha noen 
steder å gå, fordi Neve Michael er den eneste 
virkelige hjem de har.

Mange av disse barna er foreldreløse, mange 
har ikke engang har en adresse fordi de ikke har 
et    fysisk hjem som de kan kalle sitt eget.

Mange har ikke  foreldre som kommer på 
besøk. Mange har foreldre, men de får ikke lov 
til å komme.

Dette er barn som Gud har sendt til oss, slik at 
vi kan hjelpe dem. Dette fordi det er ingen andre 
der ute som gjør det. Gud har gitt oss en sjanse 
til å gjøre noe så spesielt for sine barn.

Dette er gutter og jenter som har blitt neglis-
jert, som kommer til oss med blåmerker og arr, 
som har vært fysisk, seksuelt følelsesmessig mis-
brukt hjemme.

Dette er de vakre barn som har vokst opp i en 

traumatisk rundt fordi foreldrene er i fengsel,   
narkomane, prostituerte, mordere.

Men dette er de fantastiske barn som vil 
vokse opp til å bli leger, lærere, medlemmer av 
parlamentet, og bare vanlig gode mennesker 
.. .DETTE ER PGA DERE OG DERES GODE 
HJERTE. TAKK GUD AT VI HAR DERE OG 
TAKK GUD for at dere har OMSORG !!!

Dette er et stor prosjekt- men et så viktig 
et. Jeg har nylig deltatt på en konferanse i Israel 
om barn i risiko, og én melding var viktigheten 
av å gi disse barna et fint sted å vokse opp 
i.  Spesielt siden vi har så mange gutter og jenter 
som bor hos oss for 8, 10, 12 år.

Når de forlater oss, kan de ikke ta sin seng med 
dem, eller  hyller eller  TV – men de vil være klar 
til å bli økonomisk uavhengige gode borgere 
og de vil ha en sjanse til å få en vakker familie. 
De vil ha fantastiske minner som vil fylle deres 
hjerter, og de vil vite at dere hadde en stor rolle 
i dette.

Vi sender dere takknemlighet og kjærlighet og 
beundring. Vi er beæret over å ha dere som vår 
partner.

Kjærlighet, Hava og barn
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Neve Michael trenger fortsatt vår støtte og hjelp
til den daglige drift!
Dette vil vi sammen gi dem.

«Neve Michael» kontonr. 3000.20.47817

Neve Michael:

gLiMT fRa isRaeLsTuReN

Et synlig bevis på takknemlighet....
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Min eneste HJeM
NEVE MICHAEL er det eneste hjemmet  jeg har. 
Mine foreldre har forbud mot å besøke meg på 
grunn av de svært dårlige tingene som de gjorde 
mot meg.» 

De fleste av de 24 guttene i alderen 5-12, som 
ligger i Gilboa Familieenhet bygning, har ikke 
et hjem de kan gå til i helgene og i ferier. Den           
israelske domstolen har tatt bort foreldrenes        
rettigheter, eller en av foreldrene er død, i fengsel 
eller i en mental institusjon. 

Hvor bor de så i 24 timer, 7 dager i uken?  Svaret 
er i Gilboa Family Unit bygningen. Det er derfor 
det er så viktig å gi disse barna en varm og estetisk 
omgivelse. 

Familieenheten er den mest vitale hjelp og støtte 
vi gir til våre barn, hvor våre gutter og jenter 
lever med normale familier – foreldre og deres 
barn – i barnebyen. Disse familiene gir våre barn 
kjærlighet og oppmerksomhet på en daglig basis, 
og fremfor alt et normalt familieliv og trygghet. 
Dette er det mange ikke opplever i sitt unge liv. 
For våre barn, som ikke har en familie å gå hjem til 
helgene, er fordelene av familieenheter uvurderlig. 

Nylig var det en nasjonal konferanse i Israel, 
med tittelen «Dette rommet-er ME» og mange 
representanter fra barnehjemmene i Israel deltok, 

inkludert Hava Levene fra Neve Michael. Fagfolk 
understreket at mange av barna som er i fare, ikke 
kommer for å bo for et kort besøk, men bruker i 
gjennomsnitt 13 år i barnas hjem. 

De profesjonelle foredragsholdere på konfer-
ansen snakket om viktigheten av å gi et fin og 
estetisk miljø for barn i risikosonen, og diskuterte 
hvordan det påvirker den emosjonelle og sosiale 
utviklingen til barna. 

Den viktigste faktoren er at det gjør at de føler 
seg vell om seg selv, og stolt av sine hjem. Hofit, 
en av husmødrene i Safra, var i Neve Michael i 8 år, 
fra fylte 10 til 18 år.

Hun forstår virkelig følelsen barna har. Så tenk 
deg 24 utsatte barn, to husmødre, deres ektemenn 
og barn, som bor i en bygning, som er i en slik 
forferdelig tilstand. Det er fuktig, kaldt og er i        
desperat behov for oppussing og innredning. 

Hvor traumatisk det må være, å ha opplevd 
en meter med vann inne i hjemmet og utenfor       
området rundt, og nesten umulig å gå på grunn 
av konstant gjørme og vann. Med hull i taket og 
sprukne trapper utenfor, må vi iverksette tiltak 
umiddelbart for å hjelpe barna i Neve Michael.

Hilsen fra Hava Levene 
18.02.15.
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  Takk Til allE mEDarBEiDErnE  

torsdagsklubben i eiken
Sigbjørn Handeland fra Eiken i Vest –Agder, er 
en primus motor i «Stiftelsen Hjelp til Russland». 
Han har vært med som styremedlem en del år.

Sigbjørn og kona Erna har et brennende engasjement 
for Russland, og også for menneskene rundt seg.

Sigbjørn forteller at han høsten år 2000 var med 
Steinar og Alfhild Harila på en hjelpesendingstur 
til Russland. Motivasjonen var kanskje ikke 
den største før han reiste.  Det som skjedde på 
bussturen til Russland kan vel ikke beskrives 
med ord. Noe skjedde i hjerte.  Det begynte 
å «brenne». En ny brann for Jesus og Guds ord. 
Hendelsen ble en forandring i livet til Sigbjørn.

Etter denne hendelsen har det blitt mange turer til 
Russland.  Sigbjørn er utdannet bygningstekniker/
bygningsmann, og har i flere år sammen med familien 
arbeidet/drevet firmaet Eiken Hytter AS i Eiken.

På grunn av sine mange byggeprosjekter i 
Russland, er stiftelsen «Hjelp til Russland» 
avhengig av en person som er byggekyndig av flere 
personer, samt har fortløpende gjennomgang/
oppfølging av byggeprosjekter.  Dette er også 
krav fra Russland. I følge Steinar Harila var det 
et under at Sigbjørn ble kalt av Gud når han 
trengte en bygningsmann. All ære til Gud!!

«Torsdagsklubben» i Eiken begynte i det små for 
ca 12 år siden forteller Sigbjørn. I ettertid ser han 
Guds hånd over dette også.  Det startet med at 
noen menn møttes en gang i uken for et litt sosialt 
behov. De lagde ting sammen i hallen til Eiken Hytter 
AS.  De kjente etter hvert et behov for å samle inn 
penger til et godt formål. De startet med basar til 
inntekt for litt forskjellige formål. Etter hvert ble 
det full fokus på stiftelsen «Hjelp til Russland».

Torsdagsklubben samles på torsdager. Klubben 
har holdt ut i mange, pga at guttene selv kjenner 
at de vil dette. Det er også av veldig stor betydning 
at Eikås Sagbruk og andre bedrifter leverer gratis 
snekkervarer til klubben. Klubben samles først til litt 
snekring i hallen, deretter for mat hjemme hos Erna 
og Sigbjørn. Erna står for matlagingen. Menn i alle 
aldre stiller opp.  Det er ingen begrensning hverken 

i alder eller hva det snakkes om. Det blir delt et lite 
ord fra Bibelen med en bønn før maten. Samtaler 
og Humor er viktig i Torsdagsklubben. Mange føler 
at det er for «høye terskler» i menighetene. De 
kommer ikke til.  Torsdagsklubben gir en mulighet 
til samtale og treff på et lavere nivå. Det har i 
løpet av årene vært innom mange menn. I snitt 
er det ca 10 som kommer hver torsdag.  Det er en 
utrolig flott opplevelse å dele troen på Jesus.

Torsdagsklubben er en «Sosial Happening». Mange 
kommer for å treffe hverandre.Klubben samler inn 
midler for å hjelpe medmennesker i nød, samt gi 
informasjon om arbeidet. Det er veldig konkret og 
det kjennes godt å kunne bidra på den måten i følge 
klubben. Både med å lage ting, ha basar og lodde 
ut, samt formidle penger til akkurat dette formålet. 
Det gir en god hjerte følelse til et konkret formål.
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Takk
Takk til alle medarbeidere i norge. Takk til alle trofaste givere.

Takk til alle som har basarer, møter, auksjoner og andre arrangementer for å
skaffe penger til «hjelp til russland»s arbeid. Det er mange som har hatt jubileer

av ulike slag og har i den forbindelse sendt store pengegaver til stiftelsen.
minnegaver ved begravelser utgjør også en vesentlig inntekt for hjelp til russland.

Takk til alle som har strikket sokker, gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.
Det varmer noen i russland.

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

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

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

nå tRengeR Vi din Hjelp til å Bygge OmsORgssenteR i taitzy!

Torsdagsklubben har i mange år hatt en årlig basar til inntekt for Hjelp til Russland. 
Det samles inn mellom kr 2–300 000,- hvert år.  Bedehuset er stappfullt av mennesker. 
Ca  400 personer kommer innom. Oppmøte er stort fra flere av bygdene rundt.  Alle ønsker 
å vinne de flotte hyttene, hagemøblene og mye annet, samt å treffe venner. Vi må ikke 
glemme damene» til «gutta». De lager 2000 smørbrød, – kaker og mye godt til hver basar!!!

BASAREN I 2015 ER: 25. april – Eiken Bedehus kl 19.00.! Taler: Steinar Harila. Sang og 
Musikk. Denne opplevelsen må du få med deg!  Ta evt. kontakt med Steinar Harila, e-mail: 
sharila@online.no  for evt. å bli med buss fra Kr.sand. Gevinster mottas med takk. 

Vil du være med å selge lodd til basaren, kan du ta kontakt med Sigbjørn Handeland.

Gevinster på loddbok:  Lekehytter, Hagebord, Hagestoler, Gyngestol til 
barn, Grill, Trillebår i tre, Gyngehest i tre, Barnesykkel, Fjernstyrt bil.

Inntekten går til Hjelp til Russland: Konto 2801 19 97904

Er du en mann som er interessert i være med en kveld i Torsdagsklubben 
til fornyelse, glede og velsignelse:  Ta kontakt med:

Sigbjørn Handeland:  e-mail: sh@eikenhytter.no. Tlf. 948 94 316

Vi ønsker torsdagsklubbenlykke til videre i arbeidet!

Basar i eiken 25. april 2015



Et kjempestort kor fra Søyland skole i Flekkefjord 
fylte Flekkefjord kirke med foreldre, søsken og 
besteforeldre da elevene inviterte til julekonsert. Da 
konserten var over og publikum hadde reist seg for å 
applaudere de sjarmerende elevene, tok rektor Roar 
Ringsby ordet. Han fortalte at tidligere konserter 
var spilt inn på CD, og at det hadde kommet inn et 
betydelig beløp fra salget. Pengene skulle gå til et godt 

formål, med barn i sentrum. Han ba Hanne Risvold 
komme fram, og overraktet henne en sjekk på over 
21.000 kroner. Risvold er engasjert i stiftelsen «Hjelp 
til Russland», som bl. annet har bygd en barneby i 
Russland. – Tusen takk, sa en takknemelig Hanne 
Risvold. – Disse pengene skal brukes godt, sa hun og 
takket på vegne av de russiske barna. Spaseba, sa hun, 
som betyr takk på russisk. Tekst og bilde fra avisen Agder.

en flott gave til barna i «Vårsol« fra elevene på søyland skole

Takk til barna i Rauli barnehage i flekkefjord

Rauli barnehage har i forbindelse med FN-dagen hatt cafe og salg av barnekunst og fått inn kr. 12.000 som er 
gitt til «Hjelp til Russland». De sendte også med 72 julegaver.
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Takk til elevene i 1. klasse ved sunde skole i flekkefjord

Hanne Torgersen og Rikke Rafoss har hatt   
basar og gitt pengene til til barn i Russland.

Klasse 6B og 6C på Sunde skole ga julegaver til barn i Russland.

1.-klasse ved Sunde skole har hatt omvendt adventkalender. 
De ga en gave til et barn i Russland – i stedet for å få noe selv.

Barn hjelper barn!
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Sommerkjøkken med grill og gasskomfyr, med  kjøkken,møbler og en vask

38 Hjelp til Russland

Arbeidsreise i januar 2015 med besøk på fabrikken.

Vil Du kjøpe grillhytte eller lysthus, ta kontakt med Steinar harila!

    faBrikkEn i vårsol   

Fabrikken i Barnebyen ”Vårsol”
Utstyr som er finansert av Stiftelse ”Hjelp til Russland” er levert, montert, tilkoblet og er klar til 
bruk. Nå har vi begynt å produsere de første grillhytter til å tilbude for market i Norge.                                  

Sergei og Konstantin

                          Grillhytte nr 1 med grill Lysthus med gassgrill



HægeBOsTad/eikeN
Varer kan leveres på lageret til 

Odd stokkeland på Kjellingland.
tlf. 91 68 56 82
døgnåpent

 kunngjøringEr og annonsEr 

HJELPESENDiNgStuRER 

28. mai – 6. juni

13.–22. november

Bibelferie i Natanya 6.-17. oktober

Hjelp til Russland sitt hovedlageret er 
i Kristiansand
adressen er skibåsen 32, sørlandsparken. Lageret er åpent for 
 mottak av varer torsdager kl. 19 – 21.

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

Besøk vår gjenbruksbutikk 
i Jærveien 506, 4352 kleppe
åpningstider:
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12 - 18
lørdag kl. 11 - 15
alltid et stort, variert og spennende vareutvalg.
 
vi trenger flere medarbeidere. Ta kontakt om du 
har lyst og anledning å være med.
 
her kan du levere klær, sko, sengetøy, håndklær 
etc. som videresendes til russland.
 
kontakt ingvar skjetne
ingvar.skjetne@gmail.com   -  tlf.: 911 44 986

vi gratulerer gjenbruksbutikken med 
rekordomsetning januar 2015: kr 52.ooo.

Anna og Olene har gitt ut CD 

som selges til inntekt for HTR 

og Evangelisten!

Gratulerer!
Steinar Harila 
ble 24. november 
slått til Æresridder 
av «The impersial 
Order of Saint 
Stanislas». 
Dette på grunn 
av hans enorme 
veldedighetsarbeid 
for menneskeheten 
i Russland, Øst-
Europa og Israel. 

Gratulerer!
alfhild og 
Steinar Harila 
feiret gullbryllup 
12. desember 2014. 

Som gaver ønsket 
de seg bidrag til til 
et Israelsopphold 
for sine russiske 
venner.
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vil Du vÆrE mED å hjElpE?
gaver mottas med takk til:«HJELP til Russland»,
til	konto	3080.32.71530.
ønsker du mer informasjon eller vil du melde adresseforandring,
kontakt	Steinar	Harila,	Sømslia	31,
4637	KRISTIANSAND
tlf.	38	04	57	04	–	mob.	922	67	031

hjelpesendingstur november 2014

returadresse:
hanne risvold
fjellveien 2
4400 flekkefjord

Gjør godt mot dem som trenger det, 
nekt ikke å hjelpe om det står i din makt! 

Si ikke til din neste: 
”Gå din vei og kom igjen i morgen, 

så skal du få!”- så sant du har noe å gi ham nå

                                   Ordsp. 3. 27 - 28


