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«Han skal gi sine engler 
 befaling om deg» Salme 91,11

Det er veldig stort å få være en tjener for Herren Jesus. Det 
er sterkt å møte nøden, ensomheten, sulten og følelsen 
av å være glemt i denne verden. Nettopp da er det godt å 
kjenne på at du er utsendt som et lite bønnesvar til mange 
av dem som opplever livet på denne måten.

Sterke opplevelser fikk vi, i dette lys, under « Ungdoms-
turen» til Russland i august d.å. Vi er nettopp kommet 
hjem med mange inntrykk.

Vi fikk dele ut matposer til noen av dem som har flyttet 
inn på Barnebyen «Vårsol». Da sa Mirja, lederen vår der: 
Det var godt! Hun hadde nettopp fått høre at flere av 
dem som hadde flyttet inn, var så fattige at de ikke hadde 
spist på flere dager. Da kom Jesus, gjennom en flokk med 
ungdommer fra Norge. Vi besøkte en glemt bygd. Det ble 
sagt at vi var de første utlendinger som besøkte dem. De 
bodde og levde under kår ikke mange av oss ville klart å 
leve under. Så kom noen fra Norge, unge mennesker, med 
bud fra himmelen. Når de i mange år har ropt: Hvor skal 
min hjelp komme fra? Så kom svaret: Min hjelp kommer 
fra Himmelen. Den kom synlig og praktisk, de kunne se 
og høre, og senere spise av maten som kom. Det var sterkt 
å se alle som ville ta imot Jesus, se de unge gå rundt og 
be med søkende, lengtende mennesker.

På Nytt Liv-senteret stod mange fram med sterke vitnes-
byrd. En ung dame fortalte om livet i fornedrelsen som 
narkoman. Livet ble så vanskelig at hun gjorde klart et 
tau og ville henge seg. Men da hun skulle gjøre det, gikk 
tauet av. Ho fikk leve og etterpå møtte hun Jesus. Han 
som ikke tar liv, men gir liv, og overflod av liv. Sterkt å 
se det nye smilet som Jesus hadde gitt denne jenta. Det 
ble med all tydelighet demonstrert for oss. ”Djevelen er 
kommet for å drepe, myrde og ødelegge. Jeg er kommet 
for at dere skal ha liv i overflod”, sier Jesus, Johs. 10.10.

Det er et under å oppleve Barnebyen Vårsol. En familie på 
10, som nå bor der, fortalte at før de kom til Vårsol, bodde 
på 16 m2, alle på ett rom. Dere skulle kjent den himmel-
ske atmosfæren og opplevd varmen hos alle de som har 
flyttet inn. I løpet av september vil Bedehuset være ferdig 
kledd utvendig. I vinter vil innredningsarbeidet pågå for 
fullt. Dette er Guds prosjekt, som svarer på bønnene til 
mange i stor nød. Kan vi stå sammen og løfte i flokk, så 
skal vi klare dette. Vi ber om at Bedehuset og utearealet 
kan stå ferdig til våren 2014. Under kan du lese utdrag av 
statuttene, og takke Gud.

1. Mål og 
oppgaver 
for driften av «Vårsol»

a. Målet for «Vårsol» er å skape gode og 
varme hjem for barn og familier.

b. At hjemløse og foreldreløse barn skal tas inn i gode 
familier og der få en trygg og god oppdragelse og 
oppvekst.

c. At små familier som bor eller flytter inn på «Vårsol», 
bare kan bo der dersom de er villige til å ta imot nye 
barn som er uten omsorg, og ta dem inn i sin familie. 
De som bor på «Vårsol» kan bo der så lenge de er vil-
lige til å ta imot nye barn, etterhvert som de flytter ut, 
enten det er egne barn eller «adoptivbarn».

2. «Vårsol» har som hovedoppgave å skape trygge, 
gode og varme kristne hjem.

Det betyr at barna og familiene sammen skal få og utgjøre 
et fellesskap som gir en kristen oppdragelse.

– gjøre det som er mulig for at barna får en naturlig og 
best mulig utdannelse som passer for det enkelte barn.

Driften av «Vårsol»
På «Vårsol» skal Guds ord holdes frem på en verdig måte og 
skape interesse for det åndelige og sosiale liv. På Bedehuset 
«Vårsol» skal man som hovedsak forkynne Guds Ord og 
drive et utstrakt menighetsbyggende arbeid.

Her bør en søke å fremelske ulike aktiviteter.

a. Drive med evangeliske barnemøter, evangeliske møter 
for familier og evangeliske møter for alle.

b. Kulturelle tiltak: Drive musikkskole der barn og 
andre kan lære å bruke instrumenter. Danne kor, 
gjerne familiekor og det som er naturlig i en kristen 
sammenheng.

c. Bedehuset kan også brukes som en aktivitetssal, som 
ligner på en gym sal, men med naturlige begrensninger.

Deres i den store tjenesten for Jesus og medmennesker

Steinar Harila
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«HJELP til Russland» er en stiftelse som ble etablert for
å gi hjelp til vanskeligstilte i Vyborg/ St. Petersburgområdet
i Russland. å være en stiftelse betyr at det er en regnskapsfører og 
revisor utenom styret. Stiftelsen «HJeLP til Russland» har ingen lønnet 
administrasjon. alt arbeid utføres på dugnad.

«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

iNNHoLD

2		 LEDER

3 	BLADEtS	iNNHoLD	og	FoRMåL

4–13 	 utFoRDRiNgER

14–29		 HJELPESENDiNgStuR

30–33		 uNgDoMStuR

34-42	 tAKK	tiL	ALLE	MEDARBEiDERE

43 kunngJøRingeR aV annonSeR

44	 gRuPPEBiLDE

REDAKSJON:
ANSVARLig	REDAKtøR:	HANNE	RiSVoLD
tRyKK	og	DESigN:
HEgLAND	tRyKK	AS,	FLEKKEFJoRD
oPPLAg:	9.000

•	 bygge ferdig bedehuset i  
barnebyen “vårsol” i taitsy

•	 utearealet i barnebyen, inkl. leke-
plass, asfaltering og gjerde rundt 
barnebyen

•	 Følge	opp	igangsatt	arbeid

Utfordringer

Forsidebilde:
Sommerpalasset i St. Petersburg.
Kjersti	Storhaug,	Anna	Svaland,	Miriam	Mydland	og	Svetlana	Andrianova

Styret består av:
Fra	venstre:	Sigbjørn	Handeland,	Steinar	Harila,	Hanne	Risvold,	

Einar	Frustøl,	og	Jostein	Morlandstø



Skisse over området til barnebyen Vårsol, med plassering av hus, 
fabrikk, bedehus, lekeplass, parkeringsplass, veier og grøntareal.

Store utfordringer:
Nå starter arbeidet med utearealet. Lekeplassen må opparbeides, 
og det må settes gjerde rundt hele eiendommen
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Bedehuset er tenkt som et all-hus med mange ulike funksjoner. Det er et bygg som skal inneholde en stor 
møtesal som også kan brukes til gymsal og andre aktiviteter. Videre skal det være en stor hall, garderobe, kjøkken, 
musikkrom, lager m.m. Det kan godt beskrives som et brukervennlig og innholdsrikt norsk bedehus.
I andre etasjer vil det være hybler slik at barn som har flyttet ut fra i barnebyen kan komme ”hjem” 
i perioder ved behov og bo på en hybel.
Kostnadsrammen for bedehuset er 6,5 millioner kroner.
I tillegg trengs det inventar til bygget.

Med din hjelp kan vi klare det!

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE 
BEDEHUS I BARNEBYEN VÅRSOL?
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Det var veldig godt for deltagerne på hjelpesendingsturen i juni å se at reisverket på bedehuset var 
oppe. Vi fikk gå inn i bedehuset og vi hadde vårt aller første møte der. Det var en veldig stor og viktig 
begivenhet. Pastor Savolainen og en representant fra biskopen i den lutherske kirken var tilstede sammen 
med beboerne fra barnebyen og oss fra Norge. De hadde innlegg der de uttrykte glede over at barnebyen  

”Vårsol” var et faktum. Barna opptrådte med sang og musikk. Steinar Harila hadde tale. Den norske gruppa 
sang. Det var et høydepunkt da mange familier fikk nøkler til leiligheten de skulle bo i, sammen med 
statutter for barnebyen. Russiske og norske flagg var heist på full stang. 
Mange hjerter gledet seg den dagen.
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Sentrale personer i forbindelse med byggingen av barnebyen «Vårsol»: Direktør i Firma «Master» 
Konstantin, en arbeidsleder, Ingeniør Sergei fra firma «Master» og leder for barnebyen Mirja.

STATUS 

JUNI 

2013

 UTfORDRiNgER 
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Sang- og musikkinnslag.Festdag i barnebyen.

Hilsener ved sentrale personer.
Svetlana Andrianova tolker representanten 
som kommer fra biskopen.

Svetlana Andrianova, pastor Savolainen og representanten fra biskopen. Litt av forsamlingen.

Utlevering av nøkler og statutter til en av familiene.

STATUS 

JUNI 

2013



i løpet av september vil Bedehuset være ferdig kledd utvendig. i vinter vil innredningsarbeidet pågå for 
fullt. Dette er guds prosjekt, som svarer på bønnene til mange i stor nød. Kan vi stå sammen og løfte i flokk, 
så skal vi klare dette. Vi ber om at Bedehuset og utearealet kan stå ferdig til våren 2014.

STATUS 

AUGUST 

2013

8 Hjelp til Russland

 UTfORDRiNgER 



Ungdomstur august 2013
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Ungdomstur i august med detagere fra de indre bygder i Agder.
Her underholder ungdommer fra Eiken, Byremo, Åseral og Hornes.Informasjon om barnebyprosjektet med bedehus.

Et spennende møte mellom ungdommer fra Norge og familier 
i barnebyen ” Vårsol ”.Flott bedehus med stor møtesal.

Jarl Eftestad sammen med et av barna i barnebyen. Her er de samlet i det som skal bli møtesalen i bedehuset. 



STATUS 

SEPTEMBER 

2013
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Nå pågår arbeidet med taktekking



Hvis barnebyen skal være et godt sted å bo må foreldrene ha 
en jobb. Det er grunnen til at vi bygde fabrikken. Vi kaller den 
gjerne et verksted. Det gjorde det lettere å få alle godkjen-
ningene på plass.

Det skal være en modulhusfabrikk som kan lage ferdigele-
menter til hus og hytter. Dette prosjektet vil gi arbeidsplasser 
og inntekter til de som bor i barnebyen, men den kan også gi 
arbeid til andre som bor i dette distriktet.

Det er firma ”Master” fra Russland som skal drive fabrikken. 
De har vært i Norge og lært å bygge moduler.

Sigbjørn Handeland fra Eiken er med i styret for ”Hjelp 
til Russland”. Han har lært lederne i firma ”Master” om 
modulbygging.

Stor takk til Sigbjørn Handeland for den viktige opplæringen 
som han har gitt russerne.

Første oppdrag for fabrikken ble å produsere ferdigmoduler til 
Bedehuset i barnebyen ”Vårsol”.

De jobber fremdeles med Bedehuset. I tillegg har de laget 
moduler til campinghytter. De to første hyttene ble levert til 
ungdomssenteret/ Vestre Jakobselv camping.

Mottagerne av hyttene er så godt fornøyd at de inviterte byg-
ningsfolket på et opphold hos dem neste sommer.

fabrikken
Viktig å skaffe arbeidsplasser.
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Flotte hytter er levert til 
undomssenteret/Vestre Jakobselv Camping
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ingvar Skjetne besøker leiligheten 
som heter Jæren og som er betalt 
av folk som bor på Jæren.
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Kjekt å få hilse på deg!
Ingvar kan litt russisk, så han kan kommunisere med denne jenta, som skal bo i leiligheten.

 HJELPESENDiNgSTUR 



flekkefjæringer besøker flekkefjord-leiligheten
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Russiske og norske flagg heises. Det er festdag med besøk av venner fra Norge.

Så fint det har blitt!

Miriam Mydland sammen med ei mor i barnebyen.



Reisebrev fra Russlandstur
v. Elfrida Netland

Det å sette seg ned å skrive om turen til Russland er ikke så lett. Med alle inntrykk som du får, vekker det mange følelser, både 
onde og gode. Det å få være med å be for og hjelpe mennesker i nød, gir glede og positive følelser.

Det er så flott å se reaksjonen til barna når de får et par hjemmestrikka sokker. De lyser opp i et smil og viser ekte glede. Selv 
om vi ikke forstår språket opplever vi fellesskapet i troen på Jesus.

Det er flott å se at arbeidet som ”Hjelp til Russland” driver, virkelig hjelper. Denne gangen gledet jeg meg til å se barnebyen, der 
vi for 3 år siden var med å legge ned grunnsteinen. Det var et flott syn å se alle bygningene som stod ferdig og familiene som 
hadde flyttet inn. For meg var det spesielt gledelig å se leiligheten som hadde fått navnet ” Sirdal”. Det var ei fin stund da de 
fikk utdelt nøklene til leilighetene, barna som sang og gleden de viste over at de hadde fått seg et sted å bo. Det var også godt 
for oss å kunne stå der og synge for dem.
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For meg var det spesielt gledelig å se leiligheten 
som hadde fått navnet ” Sirdal” Så fint kjøkken!

Feststund i Bedehuset. Barna utrykker glede

 HJELPESENDiNgSTUR 



Sirdalsdamer 
gleder seg

Hjelp til Russland 17 

Elfrida Netland, Aud Birgit Tonstad, Inger Feed og Bertha Liland fra Tonstad

Turdeltakere fra Norge synger inne i det som skal bli bedehus
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Glade mottagere av kjærkommen hjelp

Miriam Mydland overrekker barnevogn med utstyr
Aud Birgit Tonstad, Elfrida Netland og Inger Feed 
utenfor hovedbygningen på Nytt liv senteret

Varer leveres på Nytt liv senteret

Nytt Liv – senteret
Nytt Liv – senteret var en opplevelse. Det var flott å se alle de unge og eldre som hadde tatt i mot Jesus og som vitnet frimodig 
om det, både i ord og sang. Vi fikk også fin servering og god mat. Vi må takke Gud for de under han gjør i Russland.

 HJELPESENDiNgSTUR 



Eldresenteret i Taitzy gjorde også sterke inntrykk. Vi fikk en 
god mottagelse med god mat, og etterpå kunne vi besøke de 
eldre. Når jeg tenker på hvordan vi har det hjemme, er det en 
sterk kontrast å oppleve Russland. Likevel er de som får hjelp 
både glade og tilfredse med det de får. 

I det hele var turen med hjelpesendingen en stor opplevelse som 
jeg ønsker mange flere kunne oppleve. Man blir mer takknemlig 

for det vi har og får lyst til å være med å bidra med noe hjelp 
for de som ikke har så mye.

Takk for en fin tur. Må Herren fortsatt velsigne arbeidet som 
”Hjelp til Rusland” driver.

Med vennlig hilsen Elfrida.

Eldresenteret i Taitzy
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Takknemmelig for besøk Vera Mättelmakki gir trøst til en beboer

Beboer sammen med Gunleiv Stormark og 
Miriam Mydland

Takk

Mange av disse er helsearbeidere i Norge



Dikt skrevet av Kjersti Storhaug etter besøk 
på Agape og Barnesanatoriet juni 2013.

Tenk at vi får samle, og
Spre litt glede på andres vei.
For de mennesker som ikke er
Like heldige som deg og meg.

Kjære Gud, hvordan kan det ha seg
At det slik må gå, med alle disse
Nydelige, vakre små.

Tenk å få gi litt av alt vi har,
Og allikevel ikke mangle noe som helst.
Tenk å få mulighet til å fortelle om
Jesus til de som ikke er frelst.

Tenk at våre naboer i øst
Også trenger hjelp og trøst

Det minste barnet som lider nød, 
nærmest jubler for et stykke brød.

Det neste barnet folder hender 
når barnesangen synges, og sitter der
Alvorlig mens kroppen hennes gynges.

Den neste lille gutten hopper nesten
I været, for han fikk nemlig
Tegneblokk, så tegne vil han lære!

Ja, alle barna ventet tålmodig på
Litt glede. Og gjennom sanger, fortellinger
Og pakker fikk vi se det!

Uansett vil jeg folde hendene mine
og takke forat noen dem fant.
Så de inn i øynene og fortalte hver
enkelt at de er en sjelden diamant.

Å se inn i ett barneøe
må være det vakreste som finnes.
Og det er på den måten ett bånd
Knyttes og tillit vinnes.
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Kjersti sammen med barn på hjelpesendingsturen

 HJELPESENDiNgSTUR 



Kirsten Karlsen deler ut votter Takk for dokka
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Steinar Harila sammen med noen av barna



Jon Georg har vært søndagsskolelærer i mange år.Han er en 
kreativ mann som ønsket å gjøre bibelfortellingene levende 
for barna. Han brukte duplo- lego klosser.Sammen med barna 
sine bygde han mennesker og situasjoner som kunne illustrere 
bibelfortellinger. Han tok dette med seg i esker til søndagssko-
len og viste det til barna. Der lekte de fortellingene sammen 
og bibelstoffet ble lettfattelig og levende. Barna ble veldig 
interessert. Jon Georg forteller at da de bygde påskefortellingen 
og presenterte den for barna så rørte det han selv på en helt 
spesiell måte. Han tok bilder av det som de hadde bygd og laget 
en power- point presentasjon. I 2007 ble boka Barabbas laget.
Den presenterer påskebudskapet. 2. opplag kom i 2012. Dette 
opplaget ble veldig raskt utsolgt. Flere oppdaget at boka egnet 
seg meget godt som trosopplæring.
Nå er 3. opplag av boka klar for salg.

Høsten 2012 fikk Jon Georg en tanke om at boka kunne overset-
tes til russisk og deles ut som evangelisering i Russland. Faren 
hans Nils hadde vært på mange hjelpesendingsturer. Han hadde 

fortalt om barna de møtte og om møtene med mange folk. 
Svetlana Andrianova ble kontaktet. Hun oversatte tekstene til 
russisk. Bøkene var ferdige til utdeling på hjelpesendingsturen 
denne våren.

Det var fantastisk å se den store interessen som både barn og 
voksne hadde for boken.

Takk til Jon Georg Sundvoll for et fantastisk initiativ. Takk til 
Jon Georg og faren Nils som ga alle bøkene som ble delt ut på 
denne turen.

Du kan få mer informasjon om dette prosjektet på  
www.barabbasforlag.net. boken kan bestilles på  
e- mail til post@barabbasforlag.net.

Stor interesse for boka til 
Jon Georg Sundvoll i Russland
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Nils Sundvoll er far til forfatteren av bøkene.
Han er glad for å være med på utdelingen 



Gode 
øyeblikk
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Gunnleif Stormark møter gode venner

Gerd Drage Olsen møter venner og blir tolket av Svetlana Andrianova

Barna ble veldig interessert i mobilen til Otto Skarpeid Varme

 HJELPESENDiNgSTUR 
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Margit og Nils Tore Mortensen sammen 
med familien de støtter Vennskap

Solveig Mydland gleder seg når hun får 
overrekke den fine bamsenFeststund i bedehuset

Festdag for Sissel Waskaas, som fylte 60 år på turen Kjærlighet



Hun kom inn i rommet, gikk helt bak
Og satt seg sakte ned. Hun håpte nok
Kanskje at bak ville ingen henne se.
 
Hun såg sliten ut, som om hun hadde levd ett ungt, 
men hardt liv.
 
Håpet, det fantes der inne ett sted.
Ett sted hvor det aldri før hadde vært fred.
 
Kroppen hennes var krøket, bøyd og sliten.
Hadde man ikke visst hun var en
Voksen kvinne, kunne man tatt henne
For å være liten.
 
I ett mørke der inne hadde det
Engang vært vanskelig å puste.
Fra å bare eksistere til å leve hadde
Veien vært lang, og i hjertet sang hun stadig sin sørge 
sang.
 
Lys i øynene hennes fantes ikke,
Og hun så bare ned med blikket. Hendene hennes bar 
merker av dype
stikk og sår, slike som bare
narkomane får.
 
Da hun fikk tilbud om forbønn,
Kunne man høre et gripende stønn.
Fra bakerste rad satt kvinnen, med tårer
Som rant nedover hennes innsunkne kinn.
Denne situasjonen var for henne en
Vinn- vinn.
 

Hun reiste seg sakte, og gikk rolig
og lydløst frem. Hun stilte seg i et
hjørne – og ventet. Men på hvem ?
 
Så kom ei jente, smilende imot.
Tok kvinnens hender i hennes, og fikk høre
At Jesus hadde betalt hennes bot.
 
Jenta var lys, som en engel sendt fra
Gud. Sendt til jorda for å dele hans
Bud. Sendt for å trøste, hjelpe
Og bry seg om enda flere.
 
Kvinnen fikk øyne som diamant, og
frykten i øynene som engang bant,
Ble byttet med glede, tro og sang.
Livet hennes sa nå plutselig PANG !
 
Hun løp nærmest ut døra,
med hendene løftet mot himmelen så blå
Kvinnen krøp ikke lenger på knær, hun løp,
For hun hadde ikke lenger tid til å gå.
 
Med Gud i hjertet kunne hun smile og
takke. For han hadde fjernet alt  det
vonde og hennes pinefulle smerte.
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Kjersti Storhaug forteller gjennom diktet sitt hva hun opplevde på Nytt Liv senteret.
Dette diktet skrev hun like etter et besøk på senteret.

Kvinnen på bakerste rad

 HJELPESENDiNgSTUR 
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Fra møtet på Nytt liv senteret

Sergei som var første leder på Nytt liv senteret, 
forteller oss om arbeidet. Svetlana Andrianova tolker

Lydhør forsamling



fridag på hjelpesendingstur 
med mulighet til sight-seeing i St. Petersburg

Mange av deltagerne på hjelpesendingsturen ønsket å benytte 
anledningen til å se noe av det vakre som finnes i byen. Vi 
besøkte vinterpalasset og sommerpalasset på dagtid. Dette 
er enormt flotte bygg med fin utsmykning.

Om kvelden hadde de som ønsket det tur med limousin. Det var 
en stor opplevelse. Vi stoppet ved mange av de kjente stedene 
i St. Petersburg.Byen har mye flott å vise fram.

Ikke langt unna disse vakre byggene finner vi mennesker som 
lever i ekstrem fattigdom.

Vi så at Russland er kontrastenes land: Enorm rikdom og 
ekstrem fattigdom.
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En stor del av gruppa besøkte vinterpalasset

Limousin-tur 

 HJELPESENDiNgSTUR 
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Kjersti Storhaug, Anna Svaland og Miriam Mydland Sommerpalasset

Flott kai på området til sommerpalasset



Hele turen var full av sterke inntrykk, så det var vanskelig å 
velge ut et. Men det som må ha vært det sterkeste var vel da vi 
var på avrusningssenteret-Nytt Liv! Der hørte vi utrolig mange 
sterke vitnespyrd. 

Det var blant annet ei som fortalte at hun hadde et helt for-
ferdelig liv, som endte opp med at hun skulle henge seg! Men 
snora rauk, og det var hun utrolig glad for idag. Hun var veldig 
glad for å være på Nytt Liv senteret, og leve for Jesus! Vi hørte 
også andre fortelle om de forferdelige rus-problemene som de 
har hatt, men nå er de på avrusningssenteret og lever fullt ut 
for Jesus! Var i hvert fall vanvittig å høre alle de fantastiske 
vitnespyrdene om hvordan de kom til Nytt Liv-senteret og 
hvordan de møtte Jesus!

Etterhvert så hadde vi åpent for forbønn, der de nesten hadde 
kappløp for å komme opp, noe som var utrolig å se på. Der kom 
det blant annet opp ei dame som hadde svulst, og legene sa at 
de ikke kunne gjøre noe mer med, som vi ba for! Mange av oss 
som var med på turen stod rundt henne og ba, noe som var 
helt vanvittig sterkt! Til og med de ”tøffeste gutta” som satt på 
bakerste benk var noen av de som faktisk satt og grein under 
forbønnen, det var noe som traff meg veldig! Så dette er det 
aller sterkeste som jeg opplevde på denne turen!

Av: Anne Linjord
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Norske ungdommer sammen med beboerene på Nytt liv-senteret

 UNgDOMSTUR 



Så har jeg enda en gang fått anledning til å komme til  Russland. 
Denne gang sammen med en ungdomsgjeng fra Byremo, Eiken 
og omegn. Vi skulle være med på hjelpesending, men også 
være litt turister.

Alt fra første møte i Vyborg, fikk vi oppleve at folket hungrer 
etter Jesus. Ungdommen fikk være med å be for mennesker 
som søkte frelse og andre behov. Dette ble en stor opplevelse 
for mange.

På Agape og Vårsol var kontakten med barna der med en 
gang. Om det var fotballkamp, som ”pakkesel”, lek i sand-
kasse,  cernittleire, tikken, eller fingerhekling, så var barna 
helt i hundre.

Å komme til en landsby som ikke har hatt besøk at utlendinger 
før, var også en spesiell opplevelse. Fattigdommen var stor. Vi 
ble invitert inn i to hjem der vi kunne se hvordan de bodde. 
Det er vondt å se at folk har det sånn.

At en matpakke (noe som vi tar som en selvfølge) gir så mye 
glede og hjelp, gjør noe med oss. Blir veldig takknemlig for alt 
det vi har og er en selvfølge for oss.

Det ble også plass til landskamp i volleyball, der Norge tapte 
med glans. Etterpå fikk ungdommen snakket sammen, og 
formidlet adresser til hverandre.

Tenk at det blir prioritert å bygge bedehus i barnelandsbyen 
Vårsol. Det var en spesiell opplevelse å bli underholdt av barna 
der. De fremførte dikt og sang, og vi deltok med drama og 
sang. Må virkelig be om at bedehuset skal bli til velsignelse 
for menneskene der.

Det ble også tid til en tur til Sommerpalasset, båttur på Neva 
og shopping.

På båten hjem fra Estland fikk vi oppleve Guds nærvær, og være 
med å be for og med hverandre. En av ungdommene tok imot 
Jesus og etterpå satt vi i gangen og sang lovsanger til vår Gud og 
frelser. Dette førte til samtaler med andre reisende. Gud er god.

Takk til Gud for turen og alt det du velsignet oss med. Gud 
velsigne ”Hjelp til Russland” og alle dere som er med i dette 
viktige arbeidet.

Av: Mary Ann Meland
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Glede



2.8 satte vi kursen mot Russland i stiftelsens komfortable buss. 
Vi var tre godt voksne som hang oss på denne turen, for det 
meste bestående av tenåringer. Tanken på det,  var ikke veldig 
fristende. Men for en ungdom! Min skepsis ble virkelig gjort til 
skamme. De var virkelig supre og flotte ungdommer, som brant 
etter  å gjøre  en innsats i Guds rike. De var positivt innstilte til 
alt, og det var knapt noen negative ord å høre, selv om timene i 
bussen kunne bli mange og lange, og ikke alt gikk etter planen 
bestandig. Den russiske maten var ikke alltid helt beregnet for 
norske tenåringsganer, men pytt;  vi hadde da knekkebrød!

Inntrykkene fra turen er mange og sterke, både på det åndelige 
og “timelige” plan., og måtte fordøyes en stund.

Det sterkeste inntrykket for min del var nok av de minste 
barna på barnehjemmet “Agape”. Barna under skolealder bor 
i et eget hus. Det var sterkt og se hvor glade de ble, da de ble 
vekket av oss og fikk godteri!

Det er vanskelig å forestille seg at det er slik fattigdom i et av 
våre naboland. Ca. 70% av den russiske befolkningen bor i det 

vi vil kalle “rønner”, i beste fall små, gamle hus, nokså fallefer-
dige. Vi fikk komme inn i to private hjem. Det vi så, var nesten 
ikke til å tro; mørkt, trist, skittent, falleferdig og fattigslig. Vi 
hadde med matpakker som vi delte ut, bl.a. til folk som bor 
under slike forhold. Det gav mening å se at det virkelig trengtes. 
Mange ble så takknemlige for å få en pose med mat. Andre var 
skeptiske til fremmede, forståelig nok.

Vi besøkte også barnelandsbyen “Vårsol”. Husene der er nye og 
koselige, betalt fra Norge. Men beboerne må selv skaffe innbo 
og løsøre, og de skal klare seg selv. Vi ble sjokkerte over å høre 
at en familie ikke hadde hatt mat på to dager.

Dette var bare noen av alle inntrykkene fra turen. 

Steinar Harila var med som reiseleder. Jeg vil takke ham spe-
sielt for en flott tur, god reiseledelse og kjøring, og sjåføren 
vår, Jarl; for god kjøring og godt bekjentskap. Tolk og guide 
Svetlana  Andrianova skal også ha ære for en god tur. Men den 
største æren skal Gud ha, som brakte oss trygt fram og tilbake 
og ordnet alt til det beste!

Av: Liv Vasland
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 UNgDOMSTUR 



”Den 

største glede 

du kan ha, det er 

å gjøre andre 

glad”
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Deltakere på ungdomsturen i trappa på hotell Moskva, som ligger i St. Petersburg

Gaveoverrekkelse



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

Det er mange som gjør en stor dugnadsinnsats med 
klargjøring av  varer og pakking av trailere. Hjertelig takk til 
dere alle!
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Einar Frustøl og Kjell Andersen takker

Det utføres et enormt arbeid på lageret. Hver torsdag kveld 
er lageret åpent for mottag av varer. Flittige hender tar i mot, 
sorterer og pakker for videresending.

Siste året er det sendt 12 trailere med varer til lageret i Estland. 
De videresender til Russland. I tillegg er det sendt 5 sendinger 
med hjelpesendingsbussen. / kombien- Noe har blitt levert på 
lageret i Finland. Russere henter varer der. På hjelpesendings-
turene leveres varene direkte til mottagerne. Hjelp til Russland 
sender nå mye hjelp via Estland og Finland. Det er en enklere 
måte å få varer inn i Russland på.

9. april hadde styret i Hjelp til Russland takkefest for 
medarbeidere på lageret på Frikstad bedehus. Det var informa-
sjon og takk ved styremedlemmene Kjell Andersen og Einar 
Frustøl. Steinar Harila hadde andakt og takket medarbeiderne. 
Solveig Frustøl og Turid Olsen hadde et morsomt innslag. De 
dramatiserte hvordan arbeidet på lageret kunne være. Det 
vakte mye latter. Styremedlem Jostein Morlandstø dirigerer 

koret Logos. De kom på festen og gledet oss med vakker sang. 
Pizza og kaker smakte godt. Etter festen var det fotografering 
av medarbeiderne oppe i møtesalen.

Arbeidet som utføres på lageret er meget viktig. Det gir kjær-
kommen hjelp til veldig mange mennesker.

Hjertelig takk til alle medarbeidere.

Takk til alle som hjelper på lageret 
i Sørlandsparken, Kristiansand

 TAKK TiL ALLE MEDARBEiDERE 
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Takk til alle medarbeidere på lageret

Maten smakte godt

Kjell og Helga Andersen



I mange år har Sirdal Indremisjon støttet Hjelp til Russlands 
arbeid. Det som de gjør for å hjelpe medmennesker er ganske 
imponerende. De har utpostmøter på Tjørhom og Åmli. Møtene 
holdes første tirsdagen i måneden vekselvis på Tjørhom og Åmli.

Hver gang de har møte på Tjørhom samler de inn kollekt til 
Hjelp til Russlands arbeid. Alt som kommer inn sendes uav-
kortet. Det har blitt atskillige tusen gjennom årene. I tillegg 
ber de for arbeidet i Russland.

Første tirsdagen i mai var Hanne og Johnny Risvold invitert 
til Tjørhom for å fortelle om Hjelp til Russland sitt arbeid. Det 
var møte på Tjørhom helsehus.

Tore Haughom ledet møtet. Det var en fantastisk bevertning 
med de aller beste hjemmelagede kakene. Gunnbjørg Myhre har 

ansvar for maten og så får hun flere andre til å hjelpe også. Det 
var sang og musikk ved en sanggruppe fra Sirdal indremisjon. 
Mange fra Tonstad og Gyland støtter opp om disse møtene.

Vi kjenner på stor takknemlighet til disse trofaste medarbeideren.

Sirdalen har fått sin leilighet i barnebyen.

Det er mange i dalen som støtter opp om dette arbeidet. I 
forrige arbeidsår var det basar både på Bedehuset og i Pinse-
menigheten på Tonstad.

Takk !!!

Takk til trofaste medarbeidere
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Møte på Tjørhom helsehus
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Her får de litt varer fra lageret i Estland Eldresenteret i Taitzy

Nå har Hjelp til Russland etablert et lager i Finland, nær grensen til Russland. Her kan  Hjelp til Russland kjøre 
med hjelpesendingsbussene og sette av varer. Mennesker fra de ulike stedene vi gir hjelp til, kan hente varer her. 
Det fungerer fint

 TAKK TiL ALLE MEDARBEiDERE 
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Populær gjenbruksbutikk
 
Det ble åpnet gjenbruksbutikk med inntekt til Hjelp til Russland på Jæren våren 2013.
Adressen er Jærveien 506, 4352 Kleppe
 
Her er det mulig både å levere og kjøpe fine varer. De tar imot klær, sko, utstyrsvarer etc. til butikken.
 
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 12 – 18. Lørdag kl. 11 – 15
 
Her er til vanlig et stort og variert vareutvalg. De har mange flotte gaveartikler og fra november har de mye 
julevarer.
 
gjenbruksbutikken trenger flere medarbeidere.
Ta kontakt med Ingvar Skjetne om du har lyst og anledning til å være med .
 
i tillegg er det mulig å levere klær, sko ,sengetøy, håndklær som videresendes til Russland. Da kan også 
ingvar Skjetne kontaktes på mob.
911 44 986



Else Marie Nygård er medhjelper på lageret  i Kristiansand. Her leveres mye fint som skal sendes til 
Russland. Else Marie la merke til at det  kom inn mange dukker uten klær. i løpet av noe tid hentet hun 
hjem 15 store og 5 små dokker fra lageret. Hun og datteren hennes Åse Ellingsen satte i gang og strikket 
dukkeklær. Til hjelpesendingsturen hadde alle dukkene fått klær. Det var mange glade mottagere i 
Russland. Takk Else Marie og Åse.
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Gensere strikket i Norge... deles ut i Russland

 TAKK TiL ALLE MEDARBEiDERE 



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 sitt 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 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.
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Tepper med bamser fra Norge Glade mottagere i Russland



flott at ungdommer engasjerer 
seg i Hjelp til Russlands arbeid
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 TAKK TiL ALLE MEDARBEiDERE 



Vil du støtte arbeidet Hjelp til Russland har blant Jødene i Vyborg kan du benytte
exoduskonto: 3080.32.71506

Sømslia 31, 4637 Kr. sand

Rosseland Bedehus 
Høstbasar tirsdag 22. oktober kl. 18.
Steinar Harila deltar

Kompedag på Moisund bedehus lørdag 26. oktober kl 16. 
Klesinnsamling til Hjelp til Russland.
Mer info www. moisund.com eller kontakt Kari irene gotfredsen 
mob. 99 22 80 76

Aslak Øyna 
Maskinentreprenør A/S
Øynaveien 60 • 4724 Iveland • Tlf.  911 54432

 KUNNgJøRiNgER Og ANNONSER 

BIBELFERIE I BIBELENS LAND
Vinterferien i Eilat ved Rødehavet starter i Jerusalem
med utflukt til Neve Michael barneby

3. - 16. mars 2014
Påmelding til:

TAKK
Skrevet på hjelpesendingstur. 
Juni 2013
 
Kjære Gud, takk for alt jeg har fått
Alt av goder, stort som smått
 
Takk for at du ser meg når jeg føler 
meg sliten
Når jeg vil gjemme meg bort for jeg 
føler meg sliten.
 
Takk for at du bærer meg når jeg selv 
ikke klarer å gå
Takk for at du trøster alle,
Og ikke bare dine minste, dine små.

Men aldri kan jeg forstå alt
Du har gjort for meg.
At du døde og stod opp igjen,
At du banet meg den trygge vei

 
Du fyller livet mitt med glede,
Og hjertet mitt med tro.
Og stresset det senker seg, fordi
Du gir meg den trygge ro.
 
Jeg lever ikke lenger kun for meg selv.
Jeg vil gjerne være din disippel, og
være med å berge andre over
den brusende elv.
 
For de som ikke vet, skal vite
at de har, en kjærlig, omsorgsfull
frelser og far.

Anna Aarsland og Bjarte Gard
Vi gratulerer med bryllupet

Hjelpesendingsturen våren 2014 
blir 6. til 16. juni

Tlf: (47) 24 14 94 00 (Sabra Tours) 
post@fokusreiser.no • www.fokusreiser.no
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Hjelpesendingstur mai/juni 2013

Glem ikke å gjøre godt og dele med andre.
For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16

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

Returadresse:
Hanne Risvold
fjellveien 2
4400 flekkefjord


