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Kontakt informasjon : 
Kontaktgruppen ”Arbeid i Lviv” består av : 
 
Kjell Arve Tolås 
Adr.: Østerliveien 51, 1153 Oslo 
Tlf: 23382778 / Mob: 92480358 
E-post : kjell.arve.tolaas@sensewave.com 
 
Christian Reme 
Adr.: Remekollen 10, 4521 Spangereid 
Tlf:  38257200 / Mob: 41242750 
E-post: christian.reme@reme.no 
 
Vidar Tjomsland 
Adr.: Skinneneveien 236, 3178 Våle 
Mob: 93022579 / Jobb: 33065454 
E-post: vidar@tjomsland.net 

Se også våre nye hjemmesider på Internett:  
http://www.lviv.no 

…...og vår nye e-mail: post@lviv.no 

GI DIN GAVE TIL…... 
 
Arbeid i Lviv  
v/ Vidar Tjomsland 
Skinneneveien 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 

Returadresse: 
ARBEID I LVIV 
v/Vidar Tjomsland 
Skinneneveien 236 
3178 Våle 
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ARBEID I LVIV 

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 
Apg 2:44 

Besøk 
Det har vært Norsk besøk i Lviv nå i sommer, og til høsten får vi 
besøk fra Ukraina.  
 
Takk! 
Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle dere som gir gaver til 
Arbeid i Lviv, enkeltgaver eller fast hver måned! 

Nyhetsbrev — August 2004  

Vidar Tjomsland (t.h) sammen med noen ungdommer fra 
DFEF Salem i Mandal, på besøk i Lviv. 
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Norsk besøk i Lviv 
 
I August var en gruppe fra Norge 
på besøk i Lviv.  
Ungdomsgruppen i menigheten 
DFEF Salem i Mandal har i løpet 
av de 2 siste årene jobbet med å 
samle inn klær, sko og leker til 
Ukraina. 
Her følger et stykke fra turen som 
er skrevet av Åse Marit 
Tjomsland. 
 
Teamtur til Ukraina 1/8-13/8-04 
 
Teamet bestod av: 
Vidar Tjomsland, Åse Marit 
Tjomsland, Reidun Egeland, Inger 
Lise Salvesen, Anja Cecilie Toft 
 
Men god hjelp fra menigheten vår, Salem Mandal, samlet ungdomsgruppa 
inn 40 sekker med klær og sko til Ukraina. Vi fikk også inn en del penger 
for å gjøre dette mulig. Vi kjøpte plass til sekkene våre i en trailer fra 
Lyngdal, som hadde tilknytning til Skandinavisk Barnemisjon. Vi leide en 
Carawelle hos Gumpens Bilutleie Mandal. Så bar det i vei! Da vi stod på 
terminalen/Color Line i Kr.Sand fikk Åse Marit et spørsmål om vi skulle 

tur/retur Kr.Sand-
Hirtshals? Hun svarte så 
kjekt: ”Nei da, vi skal 
bare til Ukraina…”. 
Reisa igjennom 
Danmark, Tyskland og 
Polen gikk helt flott! I 
Ukraina bodde vi hos 
våre venner Volodja og 
Irina. Det var et godt 
sted å bo, og de var 
veldig gjestfrie! Første 
dagen kjørte vi med en 
varebil/minibuss til byen 
Lutsk der våre sekker 
var kommet.  
 

F.v. Anja Toft, Inger-Lise Salvesen, Åse 
Marit Tjomsland og Reidun Egeland. 

Hjelpesendingen ble sortert , 
og delt ut til flere familier,. 
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Sykehuset i Skole kommune. 
 
Vi har vært med å gitt støtte til 
oppussing av et rom på 
sykehuset i Skole. Dette 
arbeidet ble forsinket på grunn 
av forskjellige problemer, men 
ble ferdigstilt i april i år. 
  
Vi har også fått reaksjoner fra 
sykehuset på dette arbeidet: 
 
8.april 2004 
Organisasjonen ”Frelses misjonen” igjennom Vladimir Ivaniv, har 
utført veldedig hjelp ved følgende handling i terapeutisk avdeling av 
Skole regionale sykehus. 
 
1. Hvitvask av vegger og tak 
2. Pussing og lakkering av gulv. 
3. Maling av vinduer og dør. 
 
Direktør for Terapeutisk avdeling ved Skole Sykehus - M. Zuravchak 
  
12.mai 2004 
Det regionale sykehuset i Skole uttrykker sin takknemlighet til 
organisasjonen ”Arbeid i Lviv” i Norge for finansiering av 
reparasjonene i den terapeutiske avdelingen av sykehuset.  
  
Overlege - Y. Morkvych 

 
Frelsesmisjonen som omtales i det 
ene brevet fra sykehuset, er den 
organisasjonen som Smyrna 
menigheten i Lviv har opprettet, og 
som de jobber igjennom i Skole 
kommune. 
 
Vi ønsker å bringe denne takken fra 
sykehuset videre til våre 
støttepartnere. Takk for gavene 
dere har gitt, som har gjort dette 
mulig. 
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Aksjon Internatskole 

Aksjonen med å hjelpe internatskolen i Skole kommune, har ikke gått som 
planlagt. Vi har til nå bare et overskudd på ca. 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 ønsker å bruke disse 
innsamlede 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. 
 
På bildet til venstre ser du 
matsalen. Denne er i veldig 
dårlig stand. Spesielt gulvet er 
dårlig, og er råttent flere steder. 
 
Vi vil senere bringe informasjon 
om hvordan det går med 
skolen og oppussingen av 
matsalen. 
 
Vi ønsker å takke alle som 
har gitt en gave til denne 
aksjonen! 

Internet: www.lviv.no side 3 
  

 

 

Den byen lå ca.140 km fra byen Lviv. Hjelpesendingen var kommet vel 
fram, og det var interessant å se hvor stort arbeid Skandinavisk 
Barnemisjon har! Etter at vi hadde brukt denne organisasjonen til vår 
hjelpesending, ble det opprettet god kommunikasjon og ev. videre 
samarbeid med denne Misjonen og Lviv menigheten. Volodja fikk også 
med flere nytestamenter og barnesekker til menigheten og forskjellig 
barnearbeid. Gud er god!! 
 
Vi delte hjelpesendingen 
i to, en del til 
hovedmenigheten i Lviv, 
og den andre tok vi med 
til utpostmenighet i byen 
Bibrka. Der fikk vi 
virkelig høre og se Guds 
velsignelse over 
menigheten. Blant annet 
hadde tomten til kirka 
blitt større enn forventet, 
materialene billigere og 
eldstebroren ble herlig 
helbredet så han kunne 
bygge på kirka. De 
hadde også fått lov til å 
ha evangeliske møter i 
den katolske kirka for å 
fortelle om sin kirke. 
I denne menigheten 
sorterte vi klærne og 
begynte å legge klart 
tøy i forskjellige sekker 
til utvalgte familier. 
Noen av disse familiene 
dro vi på besøk til, gav 
de klærne og inviterte 
de på møte senere på 
kvelden. Det var en flott 
opplevelse å være med på dette arbeidet. Spesielt da en av familiene vi 
besøkte ble rørt til tårer. Kveldsmøte var organisert p.g.a. vårt besøk i 
landsbyen. Vi måtte sitte framme med møtelederen og se utover 
forsamlingen. Det var møtt opp dobbelt så mange som det pleier på møte. 
Vi jenter sang og Vidar holdt en sterk tale om Himmelriket. 
 

Fra møtet i utposten Bibrka 

På besøk hos en familie med 2 jenter. Moren ble rørt 
til tårer når vi kom med en sekk klær til dem. 
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Tredje dagen besøkte vi en ungdomsklubb som eldstebror Vladimir Ivaniv 
i Lviv-menigheten hadde startet opp. Vårt besøk i klubben var annonsert 
via plakater som ble hengt opp over hele byen Lviv. Kult! Vi grilla, spilte 
gjørme-fotball og spanderte McDonalds mat på hele gjengen senere på 
kvelden. Menyen kosta 15.kr, noe som de færreste hadde hatt råd til. For 
noen av ungdommene var det første gangen de spiste på McDonalds. Vi 
fikk også vitnet litt for dem. Det var bra, da de fleste var ufrelste. Denne 
gjengen vil ungdommene på Salem prøve å holde kontakt med fremover. 

Vi har tro på at disse 
ungdommene vil møte 
Gud igjennom dette 
arbeidet! 
Vi deltok også på 
søndagsmøtet i 
menigheten i Lviv. Der 
ble vi godt mottatt og 
følte oss nesten som 
hjemme. På 
menighetsbesøk i 
Ukraina opplevde vi at 
bibelverset Rom.16.16 
ble tatt bokstavelig: ”Hils 
hverandre med et Hellig 
kyss.”  
 

Vi har hatt en kjempe fin tur, og det var ikke lite humor oss imellom. Og vi 
må bare nevne at Vidar hadde en utrolig tålmodighet med fire jenter på 
tur… 
 
En stor takk til Jesus for 
at vi fikk oppleve denne 
Velsignelsen og kunne 
hjelpe andre. 
 
Vi ønsker å rette en takk 
til ”Arbeid i Lviv”. Vi vil 
også si takk til alle andre 
som har vært med og 
bidratt med tid, midler og 
bønner. Vi hadde aldri 
klart oss uten dere! 
 

Sammen med ungdommer fra ungdomsklubben 

Vi deltok på møte i Smyrna menigheten  
på søndag formiddag 
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For i høst er vi så heldige å igjen få besøk av Volodja.. Denne gangen har 
han muligens med seg både kone og barn. Han blir i Norge ca. 1 ½. 
måned. Han vil også denne gang reise rundt litt og delta på møter.  
 
Her er en foreløpig møteoversikt: 
24.okt kl.18 - DFEF M40 Oslo 
31.okt kl.11 - DFEF ”Knoffen” Drammen 
31.okt kl.17 - Kristi Menighet Fredrikstad 
02.nov kl.19 - DFEF Holmestrand 
04.nov kl.19 - DFEF Betel Horten 
05.nov kl.19 - DFEF Betania Rygge  
06.nov kl.19 - DFEF Fon 
07.nov kl.11 - DFEF Betel Sande 
07.nov kl.17 - DFEF Misjonshuset Moss 
10.nov kl.19 - DFEF Betania Grimstad 
14.nov kl.18 - DFEF Salem Mandal 
17.nov kl.19 - DFEF Betania Spangereid 
19.nov kl.19 - DFEF Betel Svennevik 
DFEF Ebeneser Verdalen 
DFEF Evangeliehuset Stavanger  
04.des kl.19 - DFEF Betel Taule 
 
Det blir muligens også et møte på Vestre Gran enten 23. eller 30.oktober. 
 
 

Gave til arbeidet 
 
Vedlagt er en giro også denne gangen, hvis du ønsker å gi en gave til 
arbeidet kan du bruke denne. Vi ønsker ikke presse eller mase på noen. 
Mange av dere er trofaste givere allerede, og det er vi takknemlige for. 
I utgangspunktet sendte vi ut nyhetsbrevene uten giroblankett, men fikk 
tilbakemelding om at noen ønsket blankett for gaver, derfor gjør vi det nå. 
Så hvis du kjenner at du har lyst til å være med å støtte arbeidet, er vi 
veldig takknemlige for det. 
 
 

Logo 
 
Som dere ser på framsiden av nyhetsbrevet har vi fått en ny logo. Denne 
logoen er tegnet av pastor Igor Pivkatsj, og brukes av organisasjonen 
”Frelsesmisjonen” som menigheten driver. Vi er takknemlig til han og 
menigheten i Lviv for at vi får bruke denne logoen. 

Volodja og Irina fra et 
tidligere besøk.  

Fra et møte på Vestre Gran 
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Volodja og Irina 
 
Det går bra med familien Girnjak. 
Når vi fra Norge besøkte dem i 
august bodde vi alle hjemme hos 
dem. De er nå nesten ferdig med 
oppussingen av huset, og de har 
fått det virkelig fint. 
 
Volodja er aktiv i tjenesten. Han 
er blitt lagt spesielt på hjertet å 
hjelpe menigheten i Bibrka. Der 
har han vært fast nesten hver 
uke det siste året og hatt møter. 
Han forteller at han har hatt flere 
opplevelser av at noe prøver å 
hindre ham i å komme hit. 
Vanligvis har de møter hver 
onsdag, og Volodja forteller at i 
vinter skjedde det mange rare ting spesielt på onsdager. Men han lar seg 
ikke stoppe og opplever også mange fine ting her, mennesker som blir 
berørt av Gud. 

I begynnelsen av mai hadde han 
også invitert en kjent evangelist i 
Ukraina til å komme å besøke 
menigheten i Bibrka. Da var lokalet 
fullt, med ca. 150 møtebesøkende, og 
flere ble frelst på dette møtet. 
 
På bildet til vesntre ser du Volodja 
sammen med Misha Skolozdra som 
er leder for utposten i Bibrka. 
 

Volodja er også rundt og forkynner i andre 
menigheter, forskjellige steder i Ukraina. Han 
deltar på forskjellige konferanser og knytter 
stadig nye kontakter. Og han har i vår også 
tolket flere grupper fra Norge og Sverige 
som har vært på besøk i Ukraina. 
 
I sommer var Volodja og Irina på et kort 
besøk i Norge. Men kommer tilbake... 

Volodja, Irina og Roman 

Lille Roman i aksjon... 
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Barnearbeid i Lviv 
 
Smyrna menigheten i Lviv driver 
et omfattende barnearbeid. Bak 
dette ligger det en målrettet 
strategi. Bl.a driver de 
barneklubben ”Awana” som vi 
har fortalt om tidligere.  
Et annet stor arbeid de gjør er å 
arrangere sommerleir for barn. 
Denne sommeren ble det 
arrangert leir for tredje år på rad. 
Og i år var det 45 barn som 
deltok. Vi i ”Arbeid i Lviv” gir 
også vært med å gitt økonomisk 
støtte til denne leiren. Pastor Igor 
Pivkatsj forteller om flere barn som har opplevd at livet deres er blitt 
forandret etter denne sommerleiren i år. Vi vil nevne et par eksempler: 
• En foreldreløsgutt, som var vanskelig å håndtere, ble sendt på leir av 

sine adoptivforeldre. De var redde for at lederne ikke ville takle han. 
Men denne gutten opplevde noe og ble forandret. Etter leiren skrev 
han blev til lederne og sa at han hadde fått en ny far, en Himmelsk far. 

• En 14 år gammel gutt fra pastor Igors nabolag ble sendt på leiren. Han 
var også vanskelig å håndtere, så hans foreldre ba om at han måtte 
være borte minst 8 dager slik at de fikk litt fred. De 2 første dagene på 
sommerleiren var veldig vanskelig for lederne, men etter hvert skjedde 
det noe og han ble forandret, og på slutten hjalp han lederne. 

 
Det jobbes nå med å videreføre arbeidet som er gjort i forbindelse med 
sommerleirene. Og en ting de tenker på er å starte brevskole for barn i 

alderen 7-14.år.Hvor en også 
håper på å nå foreldrene 
igjennom dette, ved at de 
også leser igjennom kurset. 
 
Vi venter mer informasjon og 
bilder fra sommerleiren i år, 
men har ikke mottatt dette.  
Vi vil komme tilbake med 
mer informasjon og bilder fra 
denne leiren senere. 
 

Noen av barna i barneklubben ”Awana”. 

Fra barneleiren i fjor. 
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Ungdomsklubb i Lviv 
 
Vladimir Ivaniv har startet en ungdomsklubb i Lviv. 
Han har utarbeidet et opplegg og program for 
klubben, og fått dette godkjent hos myndighetene. 
Det at klubben er godkjent hos myndighetene betyr 
ikke at de mottar penger, men at de får fordeler/
goder. Blant annet får de låne lokaler gratis av 
myndighetene. Det er ikke lagt opp til direkte 
forkynnelse 
her, men 
Vladimir 
ønsker at 

kristne ungdommer skal komme 
sammen med ufrelste ungdommer 
og vitne for dem. Her kan de spille 
forskjellige spill i sammen. De har 
mange forskjellige aktiviteter, bl.a 
arrangeres det konserter m.m. 
 
Vladimir forteller at før han ble frelst 
var han aktiv som leder i en 
fritidsklubb for ungdom. Der kom det 
ungdom fra Smyrna menigheten, og de vitnet og fortalte om Jesus, og 
igjennom disse ungdommene ble Vladimir frelst og begynte i denne 
menigheten. Derfor har Vladimir et brennende ønske om å nå 
ungdommene der de er, med å være et vitne i hverdagen. 

 
Når teamet fra Norge var i Lviv 
var de på besøk i denne 
klubben. De fikk veldig god 
kontakt med ungdommene her. 
Og fikk være med å vitne om 
Jesus for flere av ungdommene 
som ikke kommer fra noen 
kristen sammenheng. 
 
Vi i ”Arbeid i Lviv” ønsker i 
fremtiden å være med å støtte 
arbeidet som gjøres gjennom 
denne klubben. 

Utenfor klubben, som låner lokaler 
 i sentrum av Lviv. 

...her spilles det bl.a. bordtennis... 

Vladimir Ivaniv 
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Smyrna menigheten i Lviv 
 
Arbeidet i Smyrna menigheten går 
sin gang med aktiviteter på mange 
nivå. Menigheten har vært inne i 
en vanskelig periode, men det har 
løst seg, og de opplever at det er 
noe positivt på gang nå.  
 
Blant annet er det kommet to 2 
nye eldstebrødre inn i eldsterådet, 
og dette er Vasili Baran og Taras 
Marchishin. Vasili er gift, men har 
ingen barn. Taras er gift og har 2 
barn, og det tredje er på vei. Vær 
med å be for dem, for tjenesten de 
er gått inn i, og for deres familier. 
 
Som nevnt tidligere driver 
menigheten et positivt barne- og 
ungdomsarbeid. Men de er i behov 
av flere ledere til dette arbeidet. De 
ønsker at vi kan være med i 
forbønn for arbeidet, og at det må 
komme flere ledere. 
 
Pastor Igor Pivkatsj er aktiv i 
tjenesten. Han legger stor vekt på 
den personlige kontakten med 
menneskene i menigheten, og har 
omsorg for dem. Mens han har det 
litt vanskelig selv. Han bor i en 
liten leilighet i sentrum av Lviv, 
med sin kone og 7 barn. Det er 
veldig trangt for dem. Siden 
prisene på leilighetene inne i byen 
har gått opp kan han få en god pris 
for sin leilighet. Derfor har han satt 
i gang bygging av et hus uten for 
byen slik at familien kan få litt 
bedre plass. Vær med å be for han 
og familien at det må ga bra med 

husbyggingen og salg av leilighet. 

De 2 nye eldstebrødrene i menigheten er: 
Vasili Baran og Taras Marchishin. 

Bilde fra menigheten, kanskje dere drar 
kjensel på noen Norske ungdommer. 

Utenfor menigheten. Samtale og 
fellesskap etter møtet.  


