Arbeid i Lviv
Nyhetsbrev — April 2008

Ungdommene i Smyrna menigheten i Lviv dro på nyttårstur.
Les mer om dette i nyhetsbrevet

Takk!

Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle dere som gir
gaver til Arbeid i Lviv, enkeltgaver eller fast hver måned!
TAKK FOR DERES STØTTE!

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
Apg 2:44
Internet: www.lviv.no
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Smyrna menigheten
Vi gleder oss over å ha fått flere nye medlemmer i menigheten i løpet av
2007. Mange ungdommer flytter til Lviv på grunn av skolegang, og da må
de kristne bestemme seg for hvilken menighet de vil gå i. På denne måten
ble studentene Volodja og Alona medlemmer i vår menighet. Ekteparet
Volodimir og Zenka har også blitt medlemmer. Det har også Valentine
som er en tidligere politisjef i byen Mikolaiv. Han ble døpt i et annet fylke,
og er nå flyttet til et sted i nærheten av Lviv, og har nå altså begynt i vår
menighet. En tidligere kriminell ved navn Viktor ble også omvendt. Mange
hadde bedt for han, og Gud svarte deres bønner. Historien om Viktor er
veldig spesiell, kanskje vi kan skrive mer om dette i en kommende utgave
av "A new day".
Sommerleiren 2007 var veldig spesiell, vi
har aldri hatt så mange barn på leir
samtidig. Vi hadde 85 barn i forskjellige
alder. Før hadde vi to leirer for forskjellige
aldersgrupper. Dette året prøvde vi å
gjøre det på en annen måte. Vi hadde alle
med på samme leir, men delt alle
aktivitetene inn i 3 aldersgrupper. som ble
arrangert samtidig. På leiren var det
mange barn fra ufrelste familier, noen av
dem var for gamle til å delta, så de fikk
være med som assistenter for lederne. Vi
har hørt rapporter fra arbeidere i
sommerleirer som staten har arrangert, at
våre leire var bedre organisert og gav
bedre utbytte for barna. Dette er et
vitnesbyrd om Guds herlighet.
Les mer om sommerleiren på våre
internettsider: www.lviv.no.

Noen av deltakerne på
sommerleiren.

I august 2007 ble 3 stk i menigheten døpt.
Det var et ektepar og datteren til en av
Fra dåpen.
eldstebrødrene. Les mer om dåpen i
nyhetsbrevet "A new day" på våre internettsider www.lviv.no..
I oktober 2007 arrangerte menigheten en barnefestival på en
internatskole. Festivalen samlet ca. 100 barn, som med stor interesse
hørte på bibelfortellinger og sanger om Jesus. Festivalen var en del av
menighetens barnearbeid "Superbok-klubben".
Internet: www.lviv.no
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2 firmaer - svenske "Nestle" og Ukrainake sjokolade firmaet "Svitoch" gav
en gave til barn i Karpat området. De gav 4500 kg. sjokolade til en verdi av
over 10 000 US dollar. I mange dager i mange landsbyer distribuerte vi
disse søte gavene. Vi måtte samarbeide med landsbyordførere,
regjeringsarbeidere, og kommune administrasjonen i byen Skole osv. Vi
fikk også involvert Visochanskiy Petro i vårt team. Han er misjonær for den
amerikanske organisasjonen "Voice of Hope", og bor med sin familie i
byen Skole.
Den 10.november 2007 arrangerte
Smyrna menigheten en
ungdomsfestival. De leide
forsamlingssal på Lvivs universitet.
Mottoet for ungdomsfestivalen var
ordene Paulus sa til Timoteus i 1Tim.
4,12 "La ingen forakte deg for din
ungdoms skyld, men vvære et
forbilde for de toende i tale, i ferd, i
kjærlighet, i tro, i renhet." En festival
forener folk også, fra forskjellige
evangeliske forsamlinger.

Fra ungdomsfestivalen.

Pastor Igors besøk til USA.

I begynnelsen av desember returnerte pastor i Smyrna-menigheten Igor
Pivkach fra en tur til USA. Reisen fant sted etter en invitasjon fra en
slavisk menighet i USA. Etter tilbakekomsten rapporterte Igor om sin reise
til menigheten Smyrna, og på en regional brodersamling. I denne
rapporten bemerket Igor spesielt: ”Jeg var overrasket over antall slaviske
personer i Amerika. Jeg hørte mye om dette, at det er mange slaviske
mennesker i Amerika, men det overgikk mine antagelser. Den største
slaviske menigheten i Sacramento (hovedstaden i staten California) har
ca. 5000 medlemmer.
Igor fortalte også om deres vanskeligheter på grunn av nye lover som ble
vedtatt i løpet av Igor besøk i Sacramento. Lovene gir fordeler til de
homofile, og fremmer homofili i skolene.
Majoriteten i den slaviske befolkningen
(inkludert ikke-troende) oppfatter de
nevnte lovene som negative. Foruten
menigheter i California besøkte pastor
Igor også menigheter i statene Oregon
og Washington. I Washington underviste
han på et rehabiliteringssenter i
bibelstudier i 2 uker.
Internet: www.lviv.no
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Besøk i Karpatene

I slutten av desember besøkte Igor og hans kone Nadezda, og Vladimir
Lilik, den Karpatiske regionen flere ganger. Hensikten med reisene var å
besøke ikke-troende familier og vitne for dem om Kristus, og oppnå
vennskaplige relasjoner med innbyggerne i regionen. De besøkte også 2
misjonærfamilier, og planla en nyttårstur for ungdommer.
Igor og Nadezda besøker Visochanski
familien, og det er kl. 10 på kvelden,
men broder Peter har ennå ikke returnert
fra en tur til en landsby et stykke unna.
Et spesielt vennskap knytter sammen
Igor og Peter. De var noen av de første
som ble frelst av innbyggerne i den
såkalte regionen ”Lviv karpatene” (den
delen av karpatfjellende som ligger i Lviv
fylke). Siden den gang har Gud mer enn
en gang rørt ved deres hjerter når det
gjelder ønske om å dele evangeliet med innbyggerne i fjellene.
Menigheten Smyrna har de siste årene arrangert flere evangeliske og
veldedige arrangement her, bl.a. sommerleir for barn i 2007.
Igor og Nadezda besøkte også Vasiliy
og Natalia Gubal, som siden de flyttet til
byen Skole I Karpatana, har opplev
vanskelige tider. I tillegg til økonomiske
vanskeligheter, har de også opplevd
okkult motstand fra lokale hekser.
Gjennom denne familien har Herren
vitnet om ”at større er han som er i oss,
en han som er i verden”.

Nyttårsfeiring

Etter søndag formiddagsmøte den
30.desember reiste 30 ungdommer på
en 3-dagers nyttårstur. Om kvelden den
30.desember brøt unge menneskers
stemmer kveldstausheten i en by i
Karpatene ved å synge lovsanger til
Herren. Det hørtes også latter, ikke fra
noen som hadde drukket vin, men på
grunn av gleden som Herren hadde gitt.
De vitnet om Herrens glede og godhet.
Internet: www.lviv.no
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Det ble bl.a. leid en minibuss for å frakte
ungdommene til nyttårsfeiringen i Karpatene.
Det var leid et hus i landsbyen Smoze
Etter morgenandakt gikk vi ut for å stå på ski,
renne på akebrett og ri på hest.
Vi gledet også over at Herren gav en gave til
oss ved at vi fikk vitnet til lokale innbyggere
om at det er mulig å glede seg uten alkohol
(alle samlinger av lokale ungdommer her er
alltid fulgt av store mengder alkohol).
På nyttårsmøtet nyttårsaften 31.desember var
det også besøk av noen lokale folk. Det var
også en stor glede at eieren av det leide huset
var tilstede på møtet, og tok en avgjørelse om
å gi sitt liv til Gud.
De hadde også med seg frukter av barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten. Se bilder og
tekst.

Maryan (til venstre på bilde) møtte
Herren gjennom barnaklubben
“Awana”, og er nå aktiv I
menighetens ungdomsarbeide.

Maryana (til venstre på bilde) opplevde å
bli født på nye på ev av våre sommerleirer
for tenåringer. Hun bor sammen med sine
foreldre i Odessa (sør-Ukraina), men hun
ville besøke stedet for sin åndelige fødsel
og menigheten som ledet henne til Gud.

Mens ungdommene hadde reist til
Karpatene for å feire nyttår, samlet
flere av menighetens familier seg til
nyttårsfeiring hos pastor Igor.
Totalt var de samlet ca. 20 voksne og
20 barn. De hadde fellesskap med
sang, bønn og Guds ord hele
kvelden.
Internet: www.lviv.no
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Volodja Girnjak
Det går bra med Irina, Volodja, Roman (6) og Markus (1 år).
På bilde til venstre kan dere se at
Volodja forsetter å samle folk i
aldersgruppen 25-45 år til møter i
Golgata-menigheten Her blir folk fra
menigheten mer kjent med hverandre.
Menigheten er stor (ca. 400 stk) og folk
kan ikke snake så åpent med alle. I
mindre grupper kan folk åpne seg mer.
Dette har gitt positive resultater. De har
også startet med eldretreffer. Pastoren
vil samle alle kvinner til et seminar og
Volodja ble spurte om å tale på dette.
Ellers forkynner Volodja i menigheten og
er ansvarlig for sjelesorg i menigheten.
Volodja har også ledet festen i flere
bryllupet. Et av bildene er fra bryllupet til
Andrej med sin hustru.
Volodja forsetter å studere teologi på en
bibelskole.
Volodja reiser også med evangeliet, og
har vært I både Sør-Ukraina og I ØstUkraina. I Sør-Ukraina var det masse
folk på møtene, og de kom fra flere land
(Moldova, Hviterussland og Ukraina). I
løpet av to dager det ble frelst rundt 50
mennesker. I Øst-Ukraina besøkte han
en misjonær og hjalp ham med lokalet.
Denne misjonæren har startet en
menighet og den er voksende. Vi hadde
også møter i dette distriktet.
Volodja blir mye brukt som tolk for norske
grupper som kommer til forkjellige
plasser I Ukraina.
Tusen takk til alle som støtter oss. Dere
er med å spre gode nyheter om vår
frelser.
Internet: www.lviv.no
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Volodja forteller også at de hadde
sommerleier for barn i 2007 også. Det
var stor suksess og barna ble
forvandlet av Guds kraft. De ønsker å
fortsette med leir for flere barn til neste
år også, men de trenger økonomisk
støtte for å klare dette.
Bilder fra sommerleiren 2007 der
Volodja og Irina Girnjak var ledere.
Leiren arrangeres av en menighet fra
Novo Rozdil.

Gave til arbeidet
Denne gangen er det ikke vedlagt noe giro for gave, da det var litt
vanskelig å få til med kopieringen og stiftingen. Så hvis du ønsker å gi en
gave til arbeidet må du sette dette inn på konto 3138.25.45470.
Vi ønsker ikke presse eller mase på noen om å gi gaver.
Mange av dere er trofaste givere allerede, og det er vi takknemlige for.
Men hvis du kjenner at du har lyst til å være med å støtte arbeidet, er vi
veldig takknemlige for det.

Les mere…..
For dere som har tilgang til internett finner dere mer informasjon på våre
internettsider: www.lviv.no.
Her finner du alle våre tidligere nyhetsbrev, og også nyhetsbrevene som
Smyrna menigheten i Lviv har gitt ut selv (disse er på engelsk).
Så her finner dere mer lesestoff og flere bilder fra Ukraina, ta en titt!

Internet: www.lviv.no
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Returadresse:
ARBEID I LVIV
v/Vidar Tjomsland
Omlandsneset 11
4516 Mandal

Kontakt informasjon :
Styret for ”Arbeid i Lviv” består av :
Vidar Tjomsland (Leder)
Adr.: Omlandsneset 11, 4516 Mandal
Mob: 93022579
E-post: vidar@tjomsland.net
Christian Reme (Nestleder)
Adr.: Remekollen 10, 4521 Spangereid
Tlf: 38257200 / Mob: 41242750
E-post: christian.reme@reme.no
Kjell Arve Tolås
Adr.: 5440 Mosterhamn
Tlf: 53426427 / Mob: 92480358
E-post : kjell.arve.tolaas@sensewave.com
Volodymyr Hirnyak (Volodja Girnjak)
Adr.: Raditsj13, 79035 Lviv, Ukraina
Tlf: +380 322 404285
E-post: volodja.girnjak@mail.ru

GI DIN GAVE TIL…...
Arbeid i Lviv
v/ Vidar Tjomsland
Omlandsneset 11
4516 Mandal

Kontonummer:
Giverkonto: 3138.25.45470
Bedriftsfond: 3138.10.47140

Se også våre hjemmesider på Internett:

http://www.lviv.no
E-post: post@lviv.no
Internet: www.lviv.no
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