
Aksjon Internatskole.... 
 

  

(5.januar 2005) 

Takkebrev 
  

Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte 
der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: 
  

 

Fra 
Verhnosinovidna internatskole for barn med psykiske handikapp. 

  

Til 
Organisasjonen  “Arbeid i Lviv” i Norge 

  

Administrasjonen for internatskolen uttrykker ekte takknemlighet på vegne av skolens 

arbeidere, studenter og foreldre, til alle menigheter og personer som har tatt del i denne 

innsamlingen av penger til reparasjonene på skolen. I den perfekt reparerte og 

ominnredede matsalen føler barna seg komfortabel, de kan innta måltidene i fine 

omgivelser. Noe som gjør at de ønsker å være her lenger. Igjen ønsker vi oppriktig å 

takke dere alle. Vi ønsker helse og fremgang for dere alle. 100 små hjerter husker dere 

og deres godhet. 

  

Må Gud velsigne dere med sin nåde! 

  

Hilsen Skolens studenter, arbeidere og foreldre  

v/Rektor Irena Maystrenco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(15.oktober 2004) 

Aksjon Internatskole fullført 
  

Oppussingen av matsalen på 
internatskolen i Skole er nå ferdig. Vi 
har nå mottatt rapport om det ferdige 
arbeidet og bilder av den ferdige 
matsalen. 
Vegger, tak og gulv er reparert eller 
skriftet ut. Og matsalen er nå blitt riktig 
så fin, bare se på bildene under. 

Til høyre ser du også glade barn utenfor 
skolen. 

Takk til alle som har bidratt så dette ble 
mulig! 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(17.september 2004) 

Aksjon Internatskole 
  

Oppussingen av Internatskolen i Skole, har 
pågått i hele august og nå i september. Vi 
har fått rapport om at den nå på det 
nærmeste er ferdig, det gjenstår nå bare 
småting.  
  

 

Vi har nå mottatt noen bilder fra 
oppussingsarbeidet, som du kan se her. 

Som nevnt tidligere er det spisesalen som 
total renoveres. 

Vi vil selvsagt komme tilbake med mer 
informasjon om det ferdige arbeidet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(16.august 2004) 

Aksjon Internatskole 
 

Aksjonen har ikke gått som 
planlagt. Vi har til nå bare et 
overskudd på i underkant av 
40.000,- kr. på denne aksjonen. 
Dermed får vi ikke gjort hva vi 
hadde ønsket å gjøre, med 
reparasjon av internat og 
sentralfyren. Men vi vil bruke disse 
pengene på denne skolen. Og etter 
samtaler med skolen om hvordan vi 
kunne bruke de pengene som er 
kommet inn på best mulig måte for 
skolen, ble vi enige om å pusse opp 
matsalen på skolen. Dette arbeidet er 
allerede satt i gang, og en håper at 
dette kan bli ferdig til skolestart 
1.september. 
 
Noen av barna på skolen, sammen med 

eldstebror Vladimir Ivaniv (til venstre), og bestyrer Majstrenko. 

 

Vi ønsker å takke alle som har gitt en gave til denne aksjonen, og vil senere bringe 
informasjon om hvordan det går med skolen og hva pengene er brukt på. 

 

(april 2003) 
Nytt prosjekt med store behov: 

Aksjon Internatskole 
 

Vi starter i disse dager en aksjon som har som mål å hjelpe en internatskole i 
Ukraina. Internatskolen har 90 hjemløse barn. Internatskolen er offentlig og ligger i 
landsbyen Senjevedne i Skole kommune. Menigheten Smyrna i L´viv arbeider med 
menighetsplantning i dette området, og hjelpen til internatskolen er en del av dette. 
Behovene er store og vennene i Ukraina er i samtaler med ledelsen ved skolen for å 
finne ut hva som først bør settes i gang med. En internatbygning ble nesten totalt 
ødelagt i en storm for ett år siden. Nå har de fått taket og veggene tette, mens det 
innvendig gjenstår mye. Sanitærforholdene er meget dårlige. Ett utedo for jenter og 
ett for gutter. Varmesystemet er nesten helt ødelagt. Når kulda setter inn klarer ikke 
dagens sentralfyr å holde 20 grader inne. Skoleutstyr som pulter, stoler og annet 
utstyr.  
Målet for aksjonen er å samle inn totalt 100.000 kroner. Internatskolen består av tre 



bygninger. Den største inneholder klasserom, kontorer, kjøkken og spisesal. De to 
mindre bygningene inneholder sovesaler og legekontor.  

Christian Reme besøkte skolen første gang vinteren 2001, og da beskrev han møtet 
med skolen slik: 
”Vi stoppet bilene ute ved veien. Mange barn kom løpende ut mot oss i snøen. Mange 
var slett ikke skikkelig kledd og ikke alle hadde strømper oppi støvlene engang. Porten 
ble åpnet og vi kjørte inn foran barnehjemmet. Barna var i skolealder, fra 6-7 til 14-15 
år gamle. De bodde og gikk på skole i samme bygning. Inne var det rett og slett kaldt. 
I klasserommene satt elevene og leste lekser med ytterklærne på. Jeg vil anslå at det 
var mellom 12 og 14 grader her. I soveromsfløyen var temperaturen noe høyere, men 
slett ikke slik den burde ha vært. Kjøkkenet var utstyrt med elektriske ovner ute av 
stand. Vi ble forklart at maten ble laget på vedfyrte ovner. 95 barn bor i 
barnehjemmet. For alle disse er det to utedoer. De var elendige. Et lite skur med to 
dører som stod åpne i snøværet. Toalettene var enkle og slitte hull i gulvet. Lukten 
kan enhver tenke seg til at var dårlig. Strømmen ble det spart på: generelt så var hele 
barnehjemmet var lite opplyst. I en 30 meter lang korridor var det kun 3 enkle 
lyspærer som lyste og i et par trappeoppganger var det ikke lys i det hele tatt.” 
  

 
 

(Mars 2003) 

Takkebrev fra Internatskolen 
 

Det har blitt delt ut gaver på internatskolen, som ble gitt av barn i Betania Grimstad. 
Det har også blitt delt ut hjelp til denne internatskolen fra våre tidligere 
hjelpesendinger, og i forbindelse med disse gavene og hjelpen, har vi fått takkebrev 
fra dem. 
 

Guds fred! 
Direktøren på skolen takker de norske kristne og deres barn for gavene til våre barn. 
Vi har barn fra ulike familier, barn uten foreldre, med bare mamma eller pappa og 
barn som er psykisk tilbakestående. For disse barna var gavene som en stor festdag. 
Lærerne var veldig glade for å se glade barn og gode stunder som ulike menigheter i 
Norge har gjort mulig. Vi takker så mye for glede og lykken dere gav våre barn. 
Skolens direktør: Majstrenko I.I. 
 

Brev fra alle barna: 
Vi er elevene ved internatskolen i Sinevidne. Her kan barna studere til 9. klasse. 
Skolen har forskjellige klasser. Vi, jenter og gutter, lærer å sy. Vi syr klær. Vi har også 
sløyd. Guttene lærer å lage stoler, forskjellige treprodukter og reparere dem. I 
nærheten er det mange trær og blomster i skolens hage. Vi bor før Karpatene 
begynner og her vi bor er det veldig vakkert. Vi er alltid glade når det kommer gjester 
til skolen vår. Vi møter dem med glede. Vi vil takke dere fra hele familien på skolen, 
for alle gavene som betyr så mye for hver og en av oss. 
Med respekt 
Barna ved Internatskolen Landsbyen Sinevidne 


