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

Vi ønsker alle våre givere og støttepartnere

GOD JUL
OG
ET GODT NYTT ÅR

ARBEID I LVIV
Nyhetsbrev — Des. 2004

Kontakt informasjon :
ARBEID I LVIV
v/Vidar Tjomsland
Skinneneveien 236
3178 Våle
Mob: 93022579
E-post: post@lviv.no

GI EN JULEGAVE TIL:

Oppussingen av spisesalen på internatskolen er ferdig.

Sende en Julehilsen til
Volodja & Irina Girnjak
Postadresse i Ukraina er :

Arbeid i Lviv

RADITSJ 13
79035 LVIV
UKRAINE

v/ Vidar Tjomsland
Skinneneveien 236
3178 Våle

Giverkonto: 3138.25.45470

- Internatskole
Oppussingen av internatskolen i Skole er nå ferdig.

- Volodja og Irina i Norge
Volodja og Irina har vært i Norge i høst, og deltatt på mange møter.

- Skattefradrag på gaver

E-post:
volodja.girnjak@mail.ru

DFEF nå har fått godkjenning av skattefradrag på gaver.
Vi takker dere som står med oss i denne tjenesten,
og ønsker dere GOD JUL OG GODT NYTT ÅR.

Se også våre nye hjemmesider på Internet:

www.lviv.no
Internet: www.lviv.no

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
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Aksjon Internatskole

Volodja og Irina i Norge

Som vi skrev i nyhetsbrevet i
august, ble vi enige med
internatskolen om å pusse opp
matsalen, som også var i elendig
forfatning.

Fra slutten av oktober til begynnelsen av desember var Volodja og Irina
Girnjak på besøk i Norge. De var rundt flere plasser og hadde møter.
På disse møtene informerte de blant annet om det fine barne- og
Ungdomsarbeidet som pågår i menigheten Smyrna i Lviv.
Mer om dette arbeidete kan du også lese på våre Internet-sider
www.lviv.no. Vi kommer muligens med mer informasjon om dette i neste
nyhetsbrev på nyåret.

Dette arbeidet ble hovedsakelig
gjort i august og september. Dette
var en totalrenovering av vegger,
tak og gulv.
14.okt. skriver Vladimir Ivaniv:
Med ønske om Guds velsignelse
til alle dere som har gitt gaver til
"Aksjon Internatskole". Jeg så
fram med tålmodighet til dette
tidspunktet da jeg kunne skrive
dette brevet. Nå er
Reparasjonene på Internatskolen
ferdig, og barna og lærerne er
veldig takknemlige. Og
innbyggerne i Skole håper at
samarbeidet ikke stopper med
dette. I byen Skole møtte jeg
mange mennesker som husker
materiell hjelp fra dere, som klær
og sko. En ting som bekymrer
meg er at det nå ikke er noen
evangelisk menighet her, og
denne regionen ligger under
mørkets makt. Men vi har et håp
til Gud om at Ordet som er sådd
her vil vokse opp en gang.

Volodja og Irina i aksjon på møte i ”Knoffen” i Drammen.

Skattefradrag på gaver

Matsalen på internatskolen er nå ferdig
oppusset, og barna gleder seg over det.

Da vi fikk inn en gave også etter at
arbeidet var satt i gang, og at dollar kursen har vært lav. Har vi enda litt
penger igjen fra denne aksjonen, og disse vil vi bruke på sommerleir for
disse barna.
Vi ønsker å takke alle som har vært med og gitt penger til denne
innsamlingsaksjonen! Det har gjort det mulig å hjelpe denne
internatskolen og barna her til en bedre hverdag.
Internet: www.lviv.no
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De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) har nå fått godkjent
skattefradrag på gaver gitt til DFEF. Da vi også er en del av DFEFs
misjonsarbeide, kan dere som har gitt gave til ”Arbeid i Lviv” også få
fradrag for dette.

Hvis du ønsker å få dette for det du har gitt til ”Arbeid i Lviv”
må du gi oss ditt fødselsnummer. Det må gjøres før årsskiftet!
TA KONTAKT MED OSS, SE NESTE SIDE FOR KONTAKT INFO.
Ditt fødselsnummer vil oppbevares fortrolig, og ikke gitt videre til andre på
noen som helst måte.
Internet: www.lviv.no
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