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Kontakt informasjon : 
Kontaktgruppen ”Arbeid i Lviv” består av : 
 
Kjell Arve Tolås 
Adr.: Østerliveien 51, 1153 Oslo 
Tlf: 23382778 / 92480358 
E-post : kjell.arve.tolaas@sensewave.com 
 
Christian Reme 
Adr.: Hommedalskogen 73, 4886 Grimstad 
Tlf: 37091417 / 41242750 
E-post: creme01@siving.hia.no 
 
Vidar Tjomsland 
Adr.: Skinnaneveien 236, 3178 Våle 
Tlf: 93022579 / jobb: 33065454 
E-post: vidar@tjomsland.net 

Se også vår hjemmeside på Internett:  
http://www.dfef.no/lviv 

GI DIN GAVE TIL…... 
 
Arbeid i Lviv  
v/ Vidar Tjomsland 
Skinnaneveien 236 
3178 Våle 
 
Giverkonto: 3138.25.45470 
Bedriftsfond: 3138.10.47140 
 
 
 

Volodja & Irina Girnjak 
 

Postadresse i Ukraina er : 
RADITSJ 13 
79035 LVIV 
UKRAINE 

 
E-post:  

volodja.girnjak@mail.ru 
 

Telefon 
+380 322 404285 
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ARBEID I LVIV 

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 

Takk! 
Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle dere som er med å 
gir gaver til Arbeid i Lviv, enkeltgaver eller fast hver måned!  
 
Aksjon Internatskole. 
Vi starter i disse dager en aksjon som har som mål å hjelpe en 
internatskole i Ukraina. Les mer om dette i denne brosjyren. 
 
Gode nyheter! 
Irina og Volodja ble i januar foreldre til en frisk gutt! Han har fått 
navnet Roman. Vi gratulerer! 

Nyhetsbrev — april 2003  

Internatskolen i Skole kommune 
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Menigheten Smyrna i L´viv 
 
Aktiviteten er stor hver eneste uke. Satsingen på barn og unge fortsetter 
samtidig som de ukentlige møtene holdes. Søndags formiddag er 
menighetens hovedmøte. Pastor Igor og familien har det bra. De hadde en 
skummel opplevelse tidligere i vinter da en av jentene gav den minste 
jenta et pulver. Hun ble forgiftet og de var bekymret for at det skulle gå 
riktig galt, men etter en dag kom hun seg igjen. Med 7 barn i huset skjer 
det litt av hvert og det er ikke lett å holde styr på alle til enhver tid. Be 
fortsatt om styrke og visdom for Nadja og Igor og famlien i 
forstandertjenesten i L´viv. 
 
Menigheten arbeider også 
aktivt med 
evangeliseringsarbeide. 
Ungdommene i 
menigheten har nær 
kontakt med de unge i en 
annen pinsemenighet i 
L´viv. Sammen 
evangeliserer de rundt i 
byen på skoler, 
gamlehjem, sykehus og 
ellers hvor det åpner seg. 
Volodja Girnjak forteller at 
de har gått nærmere inn i 
samarbeidet og ser 
verdien av å spleise 
flokkene sammen for å spre apostlenes lære i L´viv. I jula reiste de til en 
landsby på husbesøk. De sang julesanger og fortalte om hva evangeliet 
virkelig er. En annen gang besøkte de et sykehus. Mens de sang om 
Jesus reiste en mann seg fra rullestolen. Dette var første gang han var på 
beina på 6 måneder.  
 
Utpostarbeidet i Skole 
Eldstebror Vladimir Ivaniv arbeider for fullt for evangeliet i Skole. Vi takker 
venner i Norge som nå støtter han økonomisk slik at han på full tid kan 
jobbe i menigheten. Et brevskolekurs utarbeidet av Arild Edvardsen blir 
brukt til å undervise de nyfrelste og de søkende i Skole. Vladimir har fått 
låne en gammel bil, og reiser ukentlig til Skole. Han holder 
misjonsstasjonen åpen og samtaler med folk som har spørsmål. Pastor 
Igor er mye sammen med Vladimir i Skole og de har opplevd en spesiell 

Volodja sammen med ungdommer fra en annen 
pinsemenighet i Lviv 
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Siste nytt om Bedriftssatsingen 
 
Pressene går for fullt og nå presser 
de solsikkeolje. Pressene fungerer 
bra, men de er ikke fornøyd med 
filtreringen. De jobber hardt for å 
forbedre disse slik at oljen får en 
renere kvalitet. Av de 6 mennene 
som jobber ved fabrikken er 5 av 
dem frelst og han siste er på vei, 
forteller Volodja. Generelt har 
innkjøringen av maskinene og 
forbedring av filtreringen tatt lenger 
tid enn daglig leder Pavel hadde trodd. 
 
Vi ønsker å støtte nye prosjekter i Ukraina. Som et lavkostland har 
Ukraina store muligheter til industriell vekst. Månedslønnen for en arbeider 
er på under 500 kr og dermed åpner mulighetene seg for å produsere 
varer for det vestlige markedet. Samtidig krever en etablering i Ukraina 
stor innsats overfor byråkratiet, noe som skremmer en del til å tørre å 
satse. Vi håper at det i tiden som kommer vil legge seg til rette nye 
prosjekter som bedriftsfondet kan låne penger til på gunstige betingelser. 
 

På bildet til venstre ser du 
et ektepar i menigheten.  
Legene sa at de ikke 
kunne få barn. Menigheten 
ba for dem, og to måneder 
senere skjønte hun at hun 
var gravid. På bildet holder 
hun papirene hvor det står 
at hun er gravid. Han 
Holder papirene hvor det 
står at de ikke kunne få 
barn. 
Gud hører bønn, og 
ingenting er umulig for 
han! All ære til ham! 

Bønnesvar 
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Volodja og Irina Girnjak 

Roman på fanget til mamma Irina. 

Volodja til Norge 
 
I april og mai besøker Volodja Girnjak Norge, og han vil besøke en rekke 
menigheter med forkynnelse og informasjon om Aksjon Internatskole.   
Lør 05.apr kl.1900: Fon Bedehus.  
Søn 06.apr kl.1100: Betel, Harestua.  
Fre 11.apr kl.1900: Betania, Rygge.  
Søn 13.apr kl.1030: Kristi Menighet, Fr.stad.  
Søn 13.apr kl.1700: Misjonshuset, Moss.  
Man 21.apr kl.1900: Betania, Lyngdal.  
Tor 24.apr kl.1900: Betania, Lyngdal.  
Lør 26.apr kl.1900: Betel, Thaule.  
Søn 27.apr kl.1100: Betel, Svennevik.  
Søn 27.apr kl.1900: Betania, Grimstad.  
Fre 02.mai kl.1900: Sion, Mosterhamn.  
Søn 04.mai kl.1100: Sion, Mosterhamn.  
Tor 08.mai kl.1000: Fløenbakken Bergen.  
Søn 11.mai kl.1100: Fløenbakken, Bergen.  
Ons 14.mai kl.1930: Betania, Spangereid.  
Tor 15.mai kl.1930: Salem, Mandal.  

Vi fikk gode nyheter den  
10. Januar i år.  
Irina og Volodja Girnjak var 
blitt foreldre til en fin gutt. 
Roman er navnet og han er 
frisk og rask.  
Vi gratulerer så mye! 
 
Vi er takknemlige til Gud for at 
alt gikk greit med fødselen og 
for at barnet var friskt. 
 
Vær fortsatt med å be for 
familien Girnjak. 
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Aksjon Internatskole 
 
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.” 

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

Internatskolen i Skole kommune 
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April 2003 er starten på en aksjon som har som mål å hjelpe denne 
internatskolen i Ukraina. Internatskolen har 95 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. 

 
 
Til venstre her 
ser du et kart 
over Ukraina. 
Området hvor 
arbeidet drives 
er helt vest i 
Ukraina. 
Byen Skole 
ligger ca. 120 
km sør for byen 
L´viv. 

Noen av barna og betjening ved internatskolen 
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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 

 
Vi ønsker å bringe denne takken 
videre til dere som har gjort en 
innsats i forbindelse med våre 
hjelpesendinger. Den har kommet 
fram og vært til nytte. Vi håper at 
dere fortsatt ønsker å stå 
sammen med oss i arbeidet 
med å hjelpe denne 
internatskolen og arbeidet 
ellers.  
Gi din gave med den 
vedlagte giroen! 
 
Til høyre ser du bilde fra Christian  
Remes besøk på skolen i mai 2002.  


