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Vellykket besøk i Ukraina
Fra fredag 17.
Vinterbesøket i
februar til sønUkraina var en
dag 25.februar
opplevelse. Venvar en gruppe på
nene i L´viv tok i
7 personer på
mot oss med
Menighetslokalet i Lviv
besøk i Lviv, Ukåpne armer. Vi
raina.
fikk fire hele dager fylt med
Turen var en hjelpesending i program fra morgen til
regi av Arbeid i Lviv.
kveld. En varebil med to
menn og klær, samt en minibuss med 5 ungdommer
og bagasje var på tur.

Hjelpesending
Haldor Aasebø og Kjell Fylling
hadde skaffet en varebil som var
fylt opp med klær fra folk på
Skodje og i traktene rundt. I tillegg kommer noe klær fra Sørlandet.
Hjelpesendingen som ble sendt
ned før jul 2000 var nettopp frigitt fra tollmyndighetene og vi
fikk derfor hjelpe til med utdeling
av dette også mens vi var i Lviv.

Deltakterne på hjelpesendingen var :
Haldor Aasebø
Kjell Fylling
Magni Aasebø
Gordon Valen
Anne Marte Aasebø
Hilde Aa. Reme
Christian Reme
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Besøket i Lviv
Vinter
Selvfølgelig var vi klar over at det nå for tiden er vinter, men snøen som falt over deler
av Polen og Ukraina mens vi var der, gjorde
at vi kom litt seinere fram enn planlagt og
kjøringen ble litt mer slitsom
enn beregnet. En ting vet vi:
Gud gav sine engler befaling
om å bevare oss på reisen!
Takk til Ham!
Ukraina ble altså kledd i en fin
og hvit snødrakt. Noe som vi
ble spesielt oppmerksom på
var at folk i L´viv var veldig
flinke til å måke snø. Tidlig
hver morgen når det hadde kommet snø var
folk ute å ryddet det området som var deres
ansvar.

Dypere vennskap
På grunn av Volodja Girnjaks gode norskkunnskaper er det han og kona vi kjenner
best. I deres hus ble vi innkvartert alle mann.
Tirsdags kveld har menigheten møte. Det nye
huset til menigheten er rustet
litt opp og m øtesalen tatt i
bruk. Omkring 40-50 venner
var samlet til møte denne
kvelden. De fikk høre litt norsk
sang og et par vitnesbyrd fra
oss besøkende. Vi forstod ikke
alt som ble sagt, men Volodja
tolket en del av møte over til
norsk. Menighetens
eldstebrødre og pastor ble etter møtet med til der vi bodde. Sammen spiste vi kvelds og samtalte utover i de små timer.

Evangelisering og utdeling av
hjelpesending
Menigheten har gjort et formidabelt arbeid
for å få delt ut klær til folk i Lviv som virkelig
har behov.

” Menigheten har gjort et
formidabelt arbeid for å få
delt ut klær til folk i Lviv
som virkelig har behov. ”

nesker kom klokken 14 onsdagen. En kvinnelig leder ved sosialkontoret åpnet med å si
noen ord, før hun slapp Volodja og en sanggruppa til. Evangeliet ble forkynt med sang
og tale for 400 mennesker. Herlig! Etter halvannen time med møte startet utdelingen. Alle
ble registrert og måtte kvittere for mottatt,
så det tok lang tid. Vår oppgave var primært
å transportere klærne med varebilen fra la-

For en tid tilbake kontaktet de byens sosialkontor. Der fikk de navn og adresse på de
fattigste som trengte hjelp. Hele 250 familier/
enslige fikk de oppgitt. Alle disse ble i forkant
av aksjonen besøkt og skriftlig invitert til en
konsertsal i sentrum. Menigheten hadde leid
denne salen for anledningen. Over 400 menPastoren og to av eldstebrødrene
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Besøket i Skole
I en by ved navn Skole, 1012 mil sør for L´viv, hvor
menigheten satser på å plante en ny menighet, ble en
utdelingsaksjon lagt opp på
samme måte som i L´viv. I
denne byen står katolikkene
meget sterkt. Dette førte til
at de lokale myndighetene
ikke gav lov til å ha evangeliseringsmøte. Etter å ha gjennomført utdelingen med politivakter og vara-ordføreren
til stede, beklaget varaordføreren at vi ikke kunne holde
møte. Han lovte at neste
gang skulle evangeliseringen også bli godkjent. Be for
arbeidet i denne byen!

Klærne som ble delt ut er de
som ble sendt ned fra Norge
like før nyttårsskiftet. Kvinnene i menigheten hadde
sortert alle de 40 m3 med
klær. Fire typer pakker ble
satt sammen: enslig kvinne,
enslig mann, familie m/inntil
3 barn og familie m/mer enn
3 barn.

Et monument ved skole

Barnehjem
På veien hjem fra Skole, torsdags kveld,
den burde ha vært. Kjøkkenet var utstyrt
stoppet vi innom et barnehjem som varaordmed elektriske ovner ute av stand. Vi ble forføreren hadde tipset oss om. Vi hadde 5-10
klart at maten ble laget på vedfyrte ovner.
sekker med barneklær igjen etter utdelingen
95 barn bor i barnehjemmet. For alle disse er
og ville gi det til dem. Vi stoppet bilene ut
det to utedoer. De var elendige. Et lite skur
ved veien. Mange barn kom løpende ut mot
med to dører som stod åpne i snøværet. Toaoss i snøen. Mange var slett ikke skikkelig
lettene var enkle og slitte hull i gulvet. Lukten
kledd og ikke alle hadde strømper oppi støvkan enhver tenke seg til at var dårlig. Strømlene engang. Porten ble åpnet og vi kjørte
men ble det spart på: generelt så var hele
inn foran barnehjemmet.
barnehjemmet var lite opplyst. I en 30 meter
Barna var i skolealder, fra 6-7 til 14-15 år
lang korridor var det kun 3 enkle lyspærer
gamle. De bodde og gikk på skole i samme
som lyste og i en et par trappeoppganger var
bygning. Inne var det rett og slett kaldt. I
det ikke lys i det hele tatt.
klasserommene satt elevene
og leste lekser med yterklærne på. Jeg vil anslå at
” Inne var det rett og slett
det var mellom 12 og 14
kalt…..jeg vil anslå at det var
grader her. I soveromsfløyen var temperaturen noe
mellom 12 og 14 grader.”
høyere, men slett ikke slik
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Pastor Igor Pivkatsj
Igor og Nadja har 6 barn. Familien bor i
sentrum av L´viv i en liten leiliget. Gud
har velsignet dem med mange barn.
I des. 2000 var det tungt for Igor og familien. Den ene dattera i huset hadde
knust hånda si og måtte ligge på sykehus. Igor måtte da være hjemme med
alle de andre barna, mens mor var med
jenta på sykehuset. Sykehusene i Ukraina
er veldig dårlige, så Herren har svart på
bønn og beskyttet og hjulpet. Nå har jenta kommet hjem og fått gips på hånda.
Be for henne at hånda må bli legt fullstendig.
Adressen til familien er som følger:
Bildet viser hele familien til Nadja og Igor. Først mor
og far, Nadja og Igor, deretter f.v.: Natalja (7), Galina
(5), Nasar (2,5), Irina (8), Svitlana (0,5) og Lillian (4).

Nadja & Igor Pickach
Sjanska 9/9
79019 L´VIV
UKRAINE

Kontakt informasjon
Kontaktgruppen :

Kontakt i Ukraina :

Kjell Arve Tolås
Adr.: Østerliveien 51, N-1153 OSLO
Tlf: 23382778 / 92480358
Epost : kjell.arve.tolaas@sensewave.com

Send en hilsen til vennene i Ukraina
gjennom Irina og Volodja Girnjak, det
vil de sette stor pris på.

Vidar Tjomsland
Adr.: Solvoll, N-3178 Våle
Tlf: 33065454 / 93022579
Epost: vidar@tjomsland.net
Christian Reme
Adr.: Stensgata 21, N-0358 OSLO
Tlf: 22696965 / 90598461
Epost: reme@email.com

Post
IRINA & VOLODJA GIRNJAK
RADITSJ 13
79035 L´VIV
UKRAINA
E-post
volodja_girnjak@email.com

Gi din gave...

Giverkonto: 3138 25 45470
Arbeid i Lviv
v/Vidar Tjomsland
Solvoll
3178 Våle

Telefon
Privat: +380 322 404285
Mobil: +380 505 170313 (Kún tekstmelding, for dyrt å motta samtaler...)

