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

Arbeid i Lviv

Kontakt informasjon :

Nyhetsbrev — Juni 2006

Styret for ”Arbeid i Lviv” består av :
Vidar Tjomsland (Leder)
Adr.: Skinneneveien 236, 3178 Våle
Mob: 93022579 / Jobb: 33065454
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
Skinneneveien 236
3178 Våle

Barneklubben AWANA fra Smyrna menigheten i Lviv deltok i en
konkurranse med barnegrupper fra flere menigheter.
Les mer inni bladet!

Kontonummer:
Giverkonto: 3138.25.45470
Bedriftsfond: 3138.10.47140

Se også våre hjemmesider på Internett:

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!
Vi vil også ønske alle en GOD SOMMER!

http://www.lviv.no

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

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

Takk!
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Internet: www.lviv.no
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Smyrna menigheten

Volodja forteller at i menigheten i Bibrka, der han har vært nokså aktiv de
siste par årene, har fått ny pastor. Og han har er veldig aktiv i menigheten,
og har fått til besøk av flere forskjellige forkynnere. Det har ført til at
Volodja ikke har vært så veldig aktiv her lenger. Han bruker desto mer til å
reise og forkynne.

Bildet øverst til høyre er fra
en ungdomskafè. Her kan
ungdommer komme sammen
og ha fellesskap. Det blir
også arrangert møter og
andre samlinger for
ungdommene.. Det er også
opprettet et bibliotek der det
er mulig å låne video og
bøker.

Han blir også brukt en del som tolk for forskjellige grupper fra Norge som
besøker Ukraina. Han ble bl.a. spurt om å være i Poliana i Karpatene og
tolket. Menigheten der er støttet av Betania i Kristiansand.
Etter hvert har Volodja fått et nokså stort kontaktnett i Norge også, på
grunn av alle tolke oppdragene han har i Ukraina.
Husk på Volodja og Irina i deres bønner, om at Gud velsigner dem i den
tjeneste de står i!

På det andre bildet er det
barna som synger på møte i
menigheten. Akkurat når
bildet ble tatt holdt en jente
som heter Lilechka på å gjøre
seg klar til å lese et dikt.

Nyhetsbrev
Vi beklager at det går en stund mellom hver gang vi sender ut nyhetsbrev.
Det har litt å gjøre med informasjonen vi får fra Ukraina. Det tar en tid å få
informasjon til å fylle et nyhetsbrev. Eller for dere som har tilgang til
Internet legger vi iblant ut litt stoff der etter som vi får inn litt informasjon og
bilder.

Internet: www.lviv.no

På et møte gav de unge
blomster til de eldre i
menigheten (bildet til
venstre). Dette var et uttrykk
for at de satte pris på dem,
og deres arbeid i
menigheten.

Vi venter en ny utgave av smyrna menighetens eget nyhetsbrev ”A new
day” nå før sommeren. Dette er på engelsk, og vil bli lagt ut på våre
nettsider når vi mottar det. Så følg med på Internet også for informasjon.

Det nederste bilde er fra en
sang og musikk øvelse fra en
sanggruppe i menigheten.

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.
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Gave til arbeidet

Internet: www.lviv.no
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Volodja Girnjak
Volodja var en tur i Norge i februar. Hensikten var først å fremst for å være
med på ”De Fries” Forkynner- og lederkonferanse. Da flyselskapet
Norwegian har begynt med billige flybilletter mellom Oslo og Warsawa i
Polen, koster det ikke så mye å komme en tur til Norge.
I vinter var han også med på en
samling, der 50 barn og ledere fra
en sommerleir i fjor møttes.
Volodja og Irina var med som
ledere på denne leiren. På denne
gjenforeningssamlingen besøkte
de bl.a. et gammelt slott og fikk en
omvisning der, og de besøkte
også en menighet. De vil gjenta
sommerleiren nå i sommer også.
Dette er ikke sommerleir som
Smyrna menigheten har, men en
annen. På årets leir håper de på å
få med 60 barn, bl.a. noen
gatebarn. Det blir lagt vekt på å nå
ut til ufrelste på denne leiren.
Volodja og Irina blir med som
ledere på denne leiren også.

Fra gjenforeningssamlingen for
sommerleir i fjor.

Volodja forteller også at datteren (hun er 14 år) til
hans svoger, fikk et møte med Gud, og hun ble frelst
og åndsdøpt og satt i brann for Gud.
Ellers reiser Volodja mye rundt og forkynner. I vår
var han på et stort stevne i et annet fylke, og
forkynte. På dette møtet ble 10 stk. frelst. Og på et
annen møte samme helg opplevde han av 3 stk. gav
sitt liv til Jesus.
Han var i vår også med på en møtekampanje
sammen med en annen evangelist, der de opplevde
at mennesker både ble frelst og helbredet.
Volodja brenner for å nå ut med evangeliet til
mennesker som trenger frelse. I oktober fikk han
Volodja utenfor
nasjonalforsamlingen kjøpt seg en ny bil, og han forteller at han har kjørt
den nye bilen over 20.000 km på ca. et halvt år.
Rada i Kiev.
Internet: www.lviv.no
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Søndag formiddagsmøte
planlegges å flyttes til en
annen plass, og legge mer
vekt på evangelisering. Det vil
ikke gjør at menighetslokalet i
gaten Promislova 28 blir
mindre viktig, heller tvert imot
da det vil bli brukt til flere
aktiviteter i menigheten.
De ønsker å gjøre søndag
formiddagsmøte mer
utadrettet, og ser at det er
nødvendig å forbedre
forkynnelsen, sangen og
forberedelsene, og gjøre
endringer i møtene generelt.

Møtelokalet i gata Promislova 28.

Det vil også gi de mulighet for
å ha bedre plass til forskjellige
aktiviteter i menighetens liv.
Det planlegges å fortsette
med bønnemøter, bibelstudie
og forskjellige
gruppesamlinger og
planleggingsmøter i
nåværende lokale.
Det er også i deres tanker å
pusse opp lokalet de har
møtene i nå. Bl.a. å gjøre
Fra et bønnemøte i menigheten. Stort sett byer
møtesalen større og flytte
en kne i benkeradene når en ber.
inngangspartiet. Det vil også
etter planen bli gjort plass til
et kontor.
Dette vil også gjøre bedre plass for menighetskafeen. Ideen med denne
kafeen kom da en så at folk ønsket dette, og det gjorde det mulig å være
samlet etter møtene. De ser positive resultater av dette da det gjør at folk
kan ha mer fellesskap og blir bedre kjent.
Menigheten driver et veldig bra barnarbeide, det kan du lese mer om
på de neste sidene!
Internet: www.lviv.no
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Barneklubben AWANA

”Superbok klubben"

Den 8.april arrangerte barneklubben AWANA en
konkurranse for flere AWANA-klubber i fylket. Det
deltok barnegrupper fra 7 menigheter med til
sammen 140 deltakere. De måtte leie en gymsal
på en skole for å få plass til arrangementet.
AWANA klubb er en fellesbetegnelse for et
opplegg tilsvarende speider/Royal Rangers.

Den 13.april hadde
organisasjonen
”Frelsesmisjonen” som
drives av Smyrna
menigheten, et
spesielt arrangement.
Dette ble holdt i Lvivs
største kino. Det var
samlet over 600 barn
og voksne. På dette
arrangementet
annonserte ”Frelsesmisjonen” åpningen av ”Superbok klubben”. Superbok
henspeiler på Bibelen. De planlegger at denne klubben skal omfatte
bibelstudie, møter og spørrekonkurranser.

Bildet til høyre er fra
konkurransen i sang av
Ukrainas
nasjonalsang, og av
Awana-klubb sangen.
Bildet til venstre er fra
idrettskonkurransene.
Det var stor stemning
både på og utenfor
banen.

Et av målene ved dette arrangementet var å
”verve” barn til denne klubben, og på grunn
av dette arrangementet har de fått kontakter
med flere hundre barn for framtiden.

Det var mye følelse i sving under konkurransene.
Og til slutt når premiene skulle deles ut kom også
laget fra Smyrna menigheten på seierspallen.
(bilde på framsiden). I klassen "AWANA-torch"
(11-14 år) ble det 1.plass i idrettskonkurranse, og
1.plass i skrivekonkurranse. I klassen "AWANAPastor Igor hadde
Spark" (7-10 år) ble det 3.plass i Bibelkunnskap.
andakt.
Når en tar i betraktning at vårt lag var det yngste er
det en god prestasjon..
Barn fra Smyrna menigheten fikk
også nominasjoner for beste
prestasjon blant både guttene og
jentene.

Fra konkurransen i Bibelkunnskap.
Internet: www.lviv.no

Det viktigste var selvsagt ikke å vinne
premier, men at barna kunne komme
sammen og ha det hyggelig.
Arrangøren var glad for alle som
deltok i denne konkurransen. Lederne
forteller også at de syntes det var fint
å se barn sitere vers fra Bibelen
utenat.
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Dette arrangementet var også en prøve for å
finne ut om er var mulig å arrangere liknende
arrangement andre steder i fylket. Spesielt er
det tanke om å arrangere noe liknende i
byen Skole.
Den kristne tegneseriehelten
Siden dette var en suksess og gav gode
Robic kom også.
resultater, gir det også en god start for det
begynnende arbeidet med barn i en større skala enn de har hatt til nå.

Utdeling av materiell om
”Superbok klubben”.
Internet: www.lviv.no

Irene erklærer ”Superbok klubben”
i Lviv for åpnet
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