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

ARBEID I LVIV
Kontakt informasjon :

Nyhetsbrev — februar 2004

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

GI DIN GAVE TIL…...

Volodja & Irina Girnjak
Postadresse i Ukraina er :

Arbeid i Lviv
v/ Vidar Tjomsland
Skinnaneveien 236
3178 Våle

Giverkonto: 3138.25.45470
Bedriftsfond: 3138.10.47140

RADITSJ 13
79035 LVIV
UKRAINE

Volodja Girnjak sammen med sønnen Roman, som fylte 1 år den 10.januar.

Nyhetsbrev

E-post:
volodja.girnjak@mail.ru

Endelig er vi igjen ute med nyhetsbrev. Selv om det er i seneste
laget, ønsker vi alle våre støttepartnere et Godt nytt år.

Takk!

Telefon
+380 322 404285

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

Se også vår hjemmeside på Internett:
Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
Apg 2:44

http://www.dfef.no/lviv
Internet: www.dfef.no/lviv
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Menigheten Smyrna i L´viv

Litt om Ukraina

I høst var det en vanskelig tid i Smyrna menigheten i Lviv. Men igjennom
bønn og samtale har de nå opplevd at det har gått igjennom til seier, og at
menigheten nå står sterkere sammen i enhet en før.

Ukraina er et stort land, ca. 603.000 km2 (nesten dobbelt så stort som
Norge). Det bor ca. 50 millioner mennesker i Ukraina som består av 72%
ukrainere, 21% russere, samt hviterussere, moldovere, bulgarere,
polakker, ungarere og rumenere. Språket i landet er ukrainsk, men både
russisk og hviterussisk er utbredt blant befolkningen. Hovedstaden Kiev
har ca. 3 mill. innbyggere.

Den 4.oktober i høst var eldstebrødre og
pastorer fra tre fylke samlet til en 1.dags
konferanse. Der ble det snakket om
strategi for Lviv regionen. Her deltok
også brødrene fra Smyrna menigheten.
Det er i høst blitt arrangert flere
vekkelsesmøter med flere predikanter.
Flere gav sitt liv til Jesus. En av dem var
en ung dame som heter Svitlana. Hun
har to små barn. Hun hatet evangeliske
kristne før. Svitlana har en kristen bror
som inviterte henne til møtet. På slutten
av møtet sprang hun fram og bøyde
seg. Svitlana har blitt en stabil kristen.
Det er fint å se at hun tar sitt barn med
og kommer på møtene. Denne unge
dame lengter å få mer av den levende
kilde.

Brødsbrytelse i menigheten den
siste søndagen i desember.

Volodja forteller også: “En tirsdag kom en ung ufrelst kvinne (ca. 20 år) på
møte, hun er mor til et barn. Hun har også vært fengsel. Hun ble kjent med
en dame fra menigheten og ble invitert med på møte. Hun klarte å sitte på
hele møtet. Under siste bønn
var Guds nærvær så sterkt
tilstede at hun ikke kunne
reise seg fra kne (de bøyer
kne under bønnen). Det var
noe rart med henne. Etter
hvert klarte hun å reise seg
opp, og gikk ut med en gang.
Vi håpte at hun fikk med seg
Guds ord og ville komme
igjen. Den 13. januar kom
denne unge kvinnen på møte
igjen. Hun kom for å bli satt fri,
Fra brødsbrytelsen, ”vinen” deles ut.
for hun var plaget av djevelen.”
Internet: www.dfef.no/lviv
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Lviv ligger helt vest i landet, ikke langt fra grensen til Polen. Byen ble
grunnlagt i 1256 som residensby for fyrst Leo av Halitsj. Dette er den
viktigste byen i det vestlige Ukraina, og regnes som landets kulturelle
sentrum. Lviv har i dag ca. 1 mill. innbyggere. Kulturen i Ukraina står
sterkest i vest, hvor folk regner seg som 100% ukrainere, snakker ukrainsk
og fremmer nasjonalsymbolene sterkt. Det var her den ukrainske
nasjonalismen blomstret opp på slutten av 1980-tallet som førte til
løsrivelse fra styresmaktene i Moskva. I de østlige deler er innslag av
russere og hviterussere sterkt og nasjonalismen er noe mer dempet.
Lviv ble også spart under den 2.verdenskrig, noe som gjør byen til et
levende arkitektonisk museum med bygninger i både gotisk og andre
stilarter. Gjennom de gamle, trange gatene og den begivenhetsrike
historie, fremstår Lviv som noe av det mest interessante du kan besøke i
Ukraina.
Etter et sovjetisk vedtak i 1932 fulgte brutale utrenskninger av kulturelle
organisasjoner. Over hundre ukrainske forfattere ble henrettet eller
omkom i konsentrasjonsleire. I nyere tid har mange av forfatterne fått
oppreisning og litterære størrelser var sterkt delaktig i landets løsrivelse
fra det tidligere Sovjetunionen.

Det Norske Bibelselskap skriver på sine nettsider:
Bibeldagen ble feiret for første gang i Ukraina den 26. oktober 2003 og
markerte bl.a. at det var hundre år siden den første Bibelen på ukrainsk
ble utgitt, "Kulish", etter oversetteren. De største markeringene ble feiret i
Sør-Ukraina, i byene Kherson og Odessa. Rundt 7 000 mennesker deltok
på de tverrkirkelige møtene. Bibeldagen dannet starten på innsamlingsarbeid til bibelmisjonen lokalt. Det er kommet inn langt mer penger enn
forventet og interessen er stor blant menighetene. Pengene skal gå til
utdeling av barnebibler til hjem for gatebarn og foreldreløse barn.

Internet: www.dfef.no/lviv
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Volodja og Irina
I høst, og nå i vinter jobbet Volodja mye med huset sitt. Kjøkkenet var
nesten ute i inngangen og toalettet var nesten i korridoren. Korridoren er
ombygd. Et rom er ombygd til kjøkken. Huset var kaldt, så de måtte også
lage nytt oppvarmings system i huset. De flytter inn i det nyoppussede
huset i begynnelsen av
mars.

Volodja forteller også at han ønsker å undervise i apostlenes gjerninger,
og om Paulus i tiden framover. Dette er ting han ble inspirert av i tiden han
gikk på Smyrna Bibelinstitutt, så de årene på bibelskole gjør enda nytte.

Volodja forteller videre:
”Irina hilser dere også.
Hun passer på vår sønn
Roman. Roman vokser og
er sprek. Han er 13
måneder. Det er en stor
glede å ha barn.
Jeg har vært å forkynt på
flere vekkelsesmøter både
i høst og nå i vinter. På et
av dem før jul, var det 18
mennesker som gav sitt liv
til Jesus.

Det fins en ung familie i menigheten som har det vanskelig økonomisk, de
har 5 barn. Menigheten prøver å hjelpe dem, og de har fått litt poteter og
noen gode vinterklær. Volodja forteller også at han har besøkt en annen
ung familie som har fire barn. De har fått en vaskemaskin fra Norge.
Volodja sier at det var fint å se at vaskemaskinen sviver greit. Kona har
fått mer tid til å være sammen med barna og mannen. Denne familien
takker Gud og venner fra Norge for denne gaven avslutter Volodja.

Volodja og Roman

Jeg har begynt å hjelpe i
en liten menighet. Den ligger to mill fra Lviv. Det er ca 20 mennesker i
denne menigheten, men bare to av dem er menn. Hver onsdag reiser jeg
til den menigheten. Brødrene i menigheten sier at de trenger hjelp, og de
ser at det er Herren som hjelper dem. På et møte i januar kom 3 nye
damer. I jula hadde vi også møte. Det var 4 ufrelste på dette julemøtet.
Jeg prekte og vår lovsangsgruppe sang på det møtet. Etter dette møtet
gikk vi rundt i byen og sang julesanger til folk.
I slutten av Desember var jeg også på et stort stevne. Det var samlet over
500 mennesker der. Jeg ble spurt om å tale til de ufrelste. På slutten av
møtet tok jeg ordet og fikk invitere folk til frelse. Det kom fram 3 stk. Jeg
fortsatte å spørre folk om de ville komme til Jesus Kristus. Etter en stund
kom det fram en ung mann. Han gråt som en liten gutt. Jeg sa til folk i
salen at “du kan bli den femte her i kveld som kan oppleve Guds
kjærlighet”, da var der en dame som kom fram. Det ble frelst 5 stk. Det var
stor glede i forsamlingen etter dette møtet.”

Internet: www.dfef.no/lviv

På tirsdager er det møte i menigheten. Volodja forteller at han prøver å
lede møtene på en annen måte en det som er vanlig hos dem. Med mer
sang i møtene, og med fri vitnesbyrd. Folk sier at de er trøtt av
tradisjonelle møter. På møte en tirsdag før jul, spurte Volodja om noen
husker fra det som han hadde undervist om ekteskapet tidligere på året i
fjor. Folk sa at de husker mye og de ville at det skulle fortsettes med dette.
Volodja sier at han har planer om å samle unge familier og forsette denne
undervisningen. I Ukraina har de en skillsmisseprosent på ca. 65%, derfor
er det viktig å lære unge ektepar å bygge opp og bevare deres ekteskap.
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Lovsangsgruppen
jobbet mye før jul. De
forberedte seg til jul.
Irina (Volodjas kone)
hadde ansvaret for
programmet til
julaften. Hun hadde
funnet flere nye
sanger og lærte folk
disse.
I Ukraina feiret de jul
7 januar (ortodoks
kalender).
Videre forteller Pastor
Lovsangsgruppa har øvelse
Igor at de har vist flere
videofilmer for ungdommer i byen. Tema var om AIDS.
Våre venner i Smyrna menigheten jobber spesielt aktivt i barne- og
ungdomsarbeid. Du kan lese mer om barnearbeidet på neste side.

Internet: www.dfef.no/lviv
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Barnearbeid…..

Aksjon Internatskole

Barna deltok på møte i jula
med drama (bildet til høyre).
Etter møtet fikk de utdelt litt
godteri (bildet under).

Aksjon Internatskole som er en del av utpostarbeidet i Skole har ikke gått
planlagt. Det var tenkt å være en større satsing hvor en fløy
(internatbygning) av barnehjemmet som ble rasert av en storm skulle
totalrenoveres ved hjelp av innsamlede midler fra Norge. Vi vil skynde oss
å fortelle at midlene som allerede er samlet inn til dette formålet vil bli
brukt for å bedre forholdene til barna på internatskolen. Denne aksjonen
har til nå et overskudd på i underkant av 40.000 kr. I løpet av høsten og
vinteren har vi endret våre planer. Årsaken er at når vi har gått konkret til
verks for å planlegge en overføring av midler til opprustningen, har vi støtt
på hindre og problemer gjør en storsatsning vanskelig.
En av hovedårsakene er at internatskolen er offentlig og drives av fylket,
mens kommunen eier bygningene og område. Risikoen for at en
totalrenovert internatbygning ville bli solgt og brukt til andre formål enn
barnehjem var alt for stor. Andre hjelpeorganisasjoner vi har fått kontakt
med forteller at de kun hjelper private (drevet av menigheter,
organisasjoner o.l) barnehjem som har klare og utvetydige statutter som
sikrer at barn skal hjelpes over lang tid. Det finnes imidlertid ingen planer
om at internatskolen i Skole skal legges ned. Derfor planlegger vi å hjelpe
barnehjemmet med toalett og øvrige materielle ting som vil bedre
hverdagen til barna. Eksempler er skoleutstyr, materiell til Kjøkkenet, eller
kanskje ta med noen barn på sommerleir.

Det ble i fjor startet en
barneklubb som heter
"AWANA". Målet med
klubben er å nå barn fra
ufrelste hjem, og fortelle
dem om Jesus.
På lørdager samles barn fra
menigheten og fra ufrelste
familier. Der leker de
sammen, får litt mat.
Ungdommene i menigheten
er aktive med som ledere og
holder andakter for dem.
Barnearbeidet gjennom
barneklubben “AWANA” har
hatt framgang i det siste.
Pastor Igor PIvkach forteller:
”Når barnearbeidet begynte å vokse fikk vi problemet med plassen. Det
var for lite plass til alle barna som kom. Vi hadde ikke mulighet til å skaffe
nok penger til å leie et større rom i byen. Men det står skrevet i Guds ord
"For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem
som etter hans råd er kalt". I denne situasjonen så vi at dette løftet holdt.
Mens vi så etter en løsning med et større rom, bad vi til Den Allmektige. Vi
fikk se et mirakel. Et statelig kontor som jobber med barn og ungdommer
ble kjent med vårt barnearbeid i gjennom barneklubben. De var positive til
dette arbeidet som ble gjort gjennom barneklubben, og gav oss
muligheten til å låne gratis et rom i sentrum. Der kan vi nå jobbe med våre
barn. De ville at vi skulle bli deres arbeidere. Vladimir Ivaniv er leder, og
jeg (Igor PIvkach) og min søster er medarbeidere. Barneklubben har
samlinger på lørdager, men vi planlegger å bruke dette rommet andre
dager også. Men dette rommet som vi har fått leie er allerede for lite. Vi
ber til Herren om å få et enda større rom.”

Internet: www.dfef.no/lviv
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Disse
sommerleirene som
menigheten har
arrangert de 2-3
siste årene har vært
veldig populære.
Her har det vært
barn fra både
internatskolen, fra
Skole kommune
ellers og barn fra
menigheten. ”Arbeid
i Lviv” har gitt
økonomisk støtte
slik at noen av
Fra sommerleiren som menigheten arrangerte for barn
barna fra
internatskolen kunne fra internatskolen, og for andre barn fra Skole kommune,
i fjor sommer.
få komme på disse
sommerleirene.
Internet: www.dfef.no/lviv
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