Returadresse:
ARBEID I LVIV
v/Vidar Tjomsland
Omlandsneset 11
4516 Mandal

Arbeid i Lviv

Kontakt informasjon :

Nyhetsbrev — Juni 2007

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

Gode nyheter fra byen Skole.
Her ser du bilde fra en nystartet menighet der. Les mer inni bladet!

Kontonummer:
Giverkonto: 3138.25.45470
Bedriftsfond: 3138.10.47140

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!

Se også våre hjemmesider på Internett:

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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Smyrna menigheten

Adresseendring

Noen bilder fra ungdomsarbeidet:
I slutten av juni flytter Vidar Tjomsland til Mandal.
Hans nye adresse blir: Omlandsneset 11, 4516 Mandal.
Adressen er gjeldene f.o.m. 30.juni 2007.

De fleste av ungdommene på bildet er
fra ufrelste familier. Noen av dem
kjenner oss igjennom at de har vært
på AWANAs sommerleirer. Noen er på
en slik ungdomssamling for første
gang, og har muligheten til å åndelige
samtaler.

Dette blir derfor også den nye kontaktadressen for Arbeid i Lviv.
Den nåværende adressen (Skinneneveien 236, 3278 Våle) gjelder altså
t.o.m. 29.juni.
Så vennligst mer dere dette!

Fra ungdomskafeen i Smyrna
menigheten.
Vi har skrevet om denne tidligere.

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.

Ivan (bak til venstre) er siste års
student på jordbruks universitetet, og
jobber som leder for et stort
jordbruksfirma. På grunn av dette har
han fått en bil til disposisjon fra firmaet,
og han bruker denne også i
ungdomsarbeidet.

Liliya. Hun er medlem i Smyrna
menigheten, og veldig aktiv i
menigheten og i barne- og
ungdomsarbeidet.
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Endringer i den økonomiske støtten.
Fra denne sommeren endrer vi litt på hvordan vi gir den økonomiske
støtten til Ukraina.
Vi har de siste årene gitt økonomisk støtte direkte til 3 personer. Dette er
blitt gitt som underhold for dem og deres familier. Det har vært pastor Igor
Pivkatch og menighetsarbeider Vladimir Ivaniv i Smyrna Menigheten, samt
evangelist Volodja Girnjak.
Vi vil fortsatt støtte Volodja, men støtten til Pastor Igor og Vladimir vil vi
stoppe. Vi vil istedenfor gi støtte direkte til menigheten Smyrna. Og da vil
vi gi støtte øremerket til barnearbeidet i menigheten, da de har et veldig
bra barnearbeid.

Noen bilder fra nyttårsfeiringen 2006/07:
Her er det noen bilder fra nyttårsfeiringen i Smyrna menigheten. 50 voksne og 20 barn var samlet nyttårsaften for å feire det nye året 2007.
Møtet startet kl. 23 på kvelden med sang, forkynnelse og bønn. I det klokken passerte 12 og det nye året begynte var alle på kne i bønn til Gud.
Etter møtet ca. kl. 1 på natten hadde de sosialt samvær.
Et tent lys som symboliserer Guds
kjærlighet, og kjærligheten til
hverandre. En etter en tok de lyset
i hendene og vitnet om Guds godhet
i løpet av året.

Vi vil også fortsatt støtte sommerleire for barn, som vi har gjort de siste
årene. Disse sommerleirene har vært veldig positive, og gitt gode
resultater.
Sang med barna. Det var laget til et
eget rom der barna kunne sove,
men mange ville være opp sammen
med de voksne.

Bilder fra fjordårets sommerleir
arrangert av Smyrna menigheten.

Et dramastykke som forteller om den
åndelige kampen i dagliglivet til de
frelste. Stykket forteller om Guds
brann i hjertet, de forskjellige livets
situasjoner, og kjødets lyst som
prøver å slukke brannen. Men Gud
kommer den troende til hjelp, og de
troende hjelper hverandre.
Hovedpoenget i stykket er Jesu seier
over djevelen og denne verden. Det
interessante er at over 10 stk. av
barna som tok del i dramaet, egentlig ikke tilhører menigheten. Det er barn
fra ufrelste familier. Men disse barna har vært deltakere på sommerleirene
for barn, der de har fått høre evangeliet.

Fra fjorårets sommerleir der Volodja
og Irina var ledere.
Irina til høyre med gitar.
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Volodja Girnjak
Først vil vi fortelle at Volodja og Irina Girnjak i løpet av 2006 har gått ut av
Smyrna menigheten, og inn i en annen pinsemenighet i Lviv som heter
Golgata. Grunnen til dette var uoverensstemmelse med ledelsen i Smyrna
menigheten, som gjorde at de fant ut at de ikke kunne fortsette i
menigheten.
Den 14.januar ble Irina og Volodja Grinjak
foreldre igjen. Også denne gangen til en gutt.
alt stod vel til med den nyfødte. Gutten fikk
navnet Marko, som betyr Markus på norsk.
Her følger en rapport vi fikk av Volodja i mars
måned, med bl.a. gode nyheter når det gjelder
byen Skole:

Nyfødte Marko

Jeg skal til Øst-Ukraina om ikke så lenge, og der skal jeg besøke en kamerat som har startet en menighet i Øst-Ukraina. Han er der som
misjonær. Vi skal ha en uke med forkjellige møter.
Ellers ble vi (Peter Galetskii og Vår familie) godt mottatt av den nye menighet. Jeg blir ofte spurt om å tale på møter. På onsdager hjelper jeg med en
cellegruppe i menigheten. På fredager er det formiddagsbønnemøte,
pastoren har bedt meg flere ganger å tale der. For en stund siden
fortalte ledelsen i menigheten at
det fins en aldersgruppe som
ingen jobber med. De spurte meg
om å starte et arbeidet for dem,
det er en middelsaldergruppe. Vi
( Peter hjelper meg med dette) har
begynt å samle folk. Vi begynt med
te og kaffe. Det skapte en fin
atmosfære og de begynte å åpne
Møte i middelaldersgruppen.
seg. Det var både tårer og latter.
Flere har fått bønnesvar, med at de
har fått nye venner. Noen av disse hadde ingen å snakke med.
Vi har forkjellige emner som vi diskuterer sammen.

I en menighet ved grensen til Polen ble
to personer frelst og Herren ledet meg til
en man som var på møtet. Jeg kjente
ikke ham. Jeg ba for ham. På slutten av
møtet kom hans kone til meg og spurte
hvordan jeg viste om hans sitt problemer.
Jeg sa at jeg så han for første gang, og
at det var Herren som ledet meg til ham
for å be for han. Gud viste meg hans
behov.
Volodja på talerstolen.
Der er to ungdommer fra Bibrka som
kommer på møter i vår nye menighet. For ikke så lenge siden ringe en
dame Fra Bibrka til meg. Hun ville treffes, og vi avtalte tid og hun kom med
sin sønn (på 14 år). Hun bad om hjelp. Hennes sønn ville ikke komme på
møter på grunn av at jeg og Irina ikke kommer til Bibrka lenger. Han ble
berørt av Herren på sommerleieren. Jeg inviterte dem til møte i vår nye
menighet (som heter Golgata menigheten). De kom og denne dame
hadde med seg sin ufrelste søster. Jeg talte guds ord på dette møtet og
innbydelse til frelse. Det var flere som kom fram og denne ufrelste søster
også. Takk og lov, sommerleiere bærer frukt!
Vi har også begynt å forberede årets sommerleieren. Det er en komité
som jobber med dette. Vi vil forsette med sommerleir på grunn av at vi
ser resultater.
Jeg og Irina besøkte byen Skole. Det fins en menighet der nå. En
eldstebror fra en menighet i Novij Rozdil flyttet til Skole og begynte med
møter i sitt hus der. De samles rundt 20 stykk. Jeg talte guds ord og Irina
sang. Så det er flott at det i denne byen som vi hadde jobbet så mye med,
nå fins en menighet.

Jeg reiser også til forkjellige menigheter i Lviv fylke. Jeg har besøkt en
menighet på 200 medlemmer, og de spurte meg å komme tilbake å ha
seminar for ungdommer.
Internet: www.lviv.no
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Fra møte i menigheten i Skole
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