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Vellykket besøk i Ukraina
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Vidar Tjomsland med varebilen han kjørte ned til Ukraina

• Ny hjelpesending
• Takk !

Torsdag 4.oktober reiste Vidar Tjomsland på besøk til
vennene i Lviv i Ukraina. Han var tilbake i Norge igjen
søndag 14.oktober. Besøket i Lviv var det andre i år i
regi av ”Arbeid i Lviv”. Målet med denne turen var
først og fremst å få fraktet ned en varebil som skulle
gis til menigheten i Lviv.
I tillegg fikk han se det nye lokalet og arbeidet menigheten driver i Lviv. Han var også med til byen Skole hvor menigheten holder på med å plante en ny
menighet.

• Kontakt informasjon
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Besøket i Lviv
Reisen

Oppholdet i Lviv

Det var med stor spenning
I tiden jeg var i Lviv talte jeg
jeg satte meg i bilen for å
på 2 møter i menigheten. På
kjøre til Ukraina. Det er allkveldene samtalte jeg med
tid usikkert hva du møter på
ungdommene i menigheten.
en slik tur gjennom flere
Det var veldig hyggelig å bli
grenseoverganger i Østbedre kjent med ungdomEuropa. Jeg tenkte også på
mene i menigheten som vi
Volodja og Irina, hva de
er med å støtter. De er
hadde opplevd den siste tihungrige etter å oppleve
den. Jeg gledet meg også til
mer av Gud. Jeg hadde
Det kjente opera/teater bygget i sentrum av Lviv.
å se mine venner igjen. Etnoen fine, men veldig hekter mange timers venting for å komme inn i Polen
tiske dager i Ukraina. Jeg fikk se arbeidet menigkom jeg endelig meg på veien igjen. Det var mye
heten driver og lokalet som jeg var med å samlet
trafikk og mye veiarbeid så dette gjorde at det
inn penger til høsten 2000.
gikk seint igjennom Polen. Men til slutt traff jeg
flere av brødrene i menigheten i Lviv som hadde
reist til Polen for å møte meg og være med meg
igjennom grensen til Ukraina. De var bekymret
for hvordan grenseovergangen til Ukraina ville gå,
men ved et Guds under gikk det rett igjennom på
bare noen få minutter. Brødrene var helt sjokkert
og selvfølgelig takknemlig til Gud. En tin g vet jeg
i alle fall, at Gud var med på reisen, og takk til
ham!
Vidar på talerstolen i møtelokalet i Lviv. Han blir tolket
av Volodja Girnjak.

Varebil til menigheten i Lviv
Etter at ”Arbeid i Lviv” hadde mottatt flere gaver
til kjøp av bil, gikk vi til innkjøp av en varebil. En
Renault master 1992-modell.
Det var denne varebilen jeg kjørte ned til Ukraina
nå.

hjelpesending. Vennene i menigheten var veldig
takknemlige for denne bilen. Vi ønsker å takke de
som har gitt gave så vi kunne få kjøpt denne bilen.

” varebilen ble gitt til
menigheten i lviv, som vil bruke
den i sitt utadrettede arbeid.”

Denne bilen ble gitt til menigheten i Lviv, som vil
bruke den i sitt utadrettede arbeid, når det gjelder humanitær hjelp og evangelisering. Varebilen
vil med tiden bli ombygd og få innsatt flere seter,
så det blir en kombinert varebil og minibuss som
bl.a. evangeliseringsgruppen i menigheten kan
bruke for å reise til utpost og ha møter og dele ut

Noen av brødrene i menigheten foran varebilen, utenfor menighetslokalet

Se Web-sidene: www.dfef.no/lviv
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Besøket i Skole
Som nevnt i forrige nyhetssom ville ta imot Jesus
brev, så er Skole en by ca.
og ville vite mer om det
12 mil sør for Lviv, hvor
som ble forkynt. De har
menigheten satser på å
også tidligere fått flere
plante en ny menighet.
kontakter blant personer
Denne byen har ca. 6000
som ønsker å høre mer.
innbyggere. Denne gang
Nå ønsker de å satse på
fikk jeg muligheten til
regelmessige møter på
være med å besøke denne
stedet, antakelig en gang
byen. I forrige nyhetsbrev
pr. uke. Den katolske kirskrev vi også at når Christiken på stedet har vært
an Reme og de han hadde
imot dette, men byens
Utenfor
lokalet
som
menigheten
har
fått
låne
i
Skole,
Møtesalen
ligger
i
med seg i fra Norge var på
ledelse er positiv til ar2.etasje i dette bygget.
besøk i Skole, fikk de ikke
beidet de driver og har
ha noe evangelis eringsmøallerede stilt lokale gratis
te. Siden den gang har de hatt
til disposisjon hvor de kan
et evangelis eringsmøte, og jeg
ha de regelmessige møtene.
fikk også være med å delta på
Det kan også nevnes at stoett når jeg nå var på besøk
lene i dette lokalet er en del
der. Det ble arrangert i byens
av stolene Salem-Mandal
kinosal, med mellom 100 og
sendte ned for et år siden.
150 stk tilstede, blant dem
Grunnen til at byens ledelse
mange barn. Jeg hadde en
er så positiv er antakelig at
appell, pastoren sa noe,
vennene fra menigheten i
evangeliseringsgruppen deltok
Lviv har vist at de er interesHer ser du møtesalen, og stolene er fra DFEF Salem i Man- sert i å hjelpe også på det
med sang, og det ble vist en
dal
film om Paulus. Etter møtet
menneskelige plan med utdevar det flere vitnesbyrd av folk
ling av hjelpesending.

Barnehjem
Jeg fikk også muligheten til å være med å besøke
Dette bygget som de holet barnehjem i byen Skole. Det var ikke det samder til i, har en veldig stor
me barnehjemmet som ble besøkt i februar. Det
historisk verdi, men styvar et kombinert barnehjem og skole. Bygget er
resmaktene har ingen
et stort ”Palass” fra det Østerrike-ungarske keiser- penger til å vedlikeholde
riket. Det høres jo fint ut tenker du, men bygget
det.
er antakelig ikke gjort noe særlig med i løpet av
de siste 100 årene. Bl.a. Blir varmtvannstanken i
Behovene i Ukraina er stokjelleren ennå oppvarmet med ved., og doen er
re, og mange trenger
omtrent bare et hull i gulvet.
hjelp. Det å være med å
Som nevnt er bygget
støtte menigheten i
ikke gjort mye med,
Lviv med penger og
” Bygget er et stort ”Palass” fra det
så det er i dårlig forhjelpesendinger gjør
Østerrike-ungarske keiserriket. Det
fatning. Det blir velat de kan være med
dig kalt inne om vinhøres jo fint ut tenker du, men bygget
å hjelpe andre som har
teren, og de har veler antakelig ikke gjort noe særlig med i det vanskelig.
dig dårlige sanitære
løpet av de siste 100 årene. ”
forhold.
Se Web-sidene: www.dfef.no/lviv

Doen var omtent bare et
hull i gulvet.
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Fattig Familie i skole
Mens jeg var i Skole, besøkte vi en familie som
har mottatt hjelp fra tidligere hjelpesending.
Moren i denne familien bor i en liten blokk leilighet
(Stue, kjøkken og 2 soverom) med sine 9 barn.
Den eldste datteren har i tillegg 4 barn og de bor
også der. Mannen til denne moren, og mannen til
den eldste datteren har begge flyttet fra dem.
Ingen i familien har jobb. Moren er uføretrygdet
og hun får ca. 25 kr. i barnetrygd pr. barn i måneden. Til sammen utgjør familiens inntekt ca. 300400 kroner i måneden. Av dette går det med ca.
200 kr. til å betjene gjelden på 20 000 kr. for oppvarming av leiligheten. Og da fikk jeg ikke spurt
om husleien.
Behovene er store, og det er mange som har det
Til venstre den eldste datteren i familien. nr. 2 fra venstre er moren i
vanskelig, men ø nsker du å være med å hjelpe
familien. Og til slutt to av barna.
denne ene familien, så de kan få det litt bedre,
kan du ta kontakt med
noen i kontaktgruppen
for ”Arbeid i Lviv”.
”Til sammen utgjør familiens inntekt ca. 3-400 kroner i
måneden. Av dette går det med ca. 200 kr. til å betjene
gjelden på 20 000 kr. for oppvarming av leiligheten. Og da
spurte jeg ikke om husleien”

Besøk fra Ukraina i sommer
Hele juni og juli hadde vi besøk av 4 venner fra
L´viv. Pastor Igor Pivkach, eldstebror Peter Haletskyy, ungdomspastor Volodja Girnjak og svigerfar til Volodja; Bogdan.

De fire besøkende fra Ukraina ved Ladaen de kjørte i fra Ukraina
til Norge.

De var først i DFEF Møllergata 40 i Oslo i 3-4
uker. Her deltok de i dugnadsarbeid på bygget
og på møter i menigheten. De var også med på
pinsestevne på Smyrna Bibelinstitutt. Her overgav Bogdan seg til Gud. Dette var et stort bø nnesvar. Kone og datter har i lang tid bedt for
ham. I tiden før hadde han blitt mer og mer
åpen for evangeliet. I en god stund før overgivelsen las han jevnlig i Guds ord. Ære være
Gud for dette. I Mandal var de også i flere
uker. De bodde på Salem, og hjalp Ordin Høiland med dugnadsarbeid. I juli deltok de på
DFEFs landsmøte i Skudeneshavn.

Se Web-sidene: www.dfef.no/lviv
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Volodja og Irina Girnjak
Volodja har uttrykt stor takknemlighet for støtten
og forbønnen fra vennene i Norge i den vanskelige
tiden. "Vi ble løftet opp og styrket når vi tenkte på
at vennene i Norge stod sammen med oss," sier
han.
La oss også huske på dem i bønn i tiden framover
at Gud må styrke og trøste dem.

Volodja og Irina Girnjak
Volodja og Irina Girnjak ble foreldre til en gutt
(Andrij) den 30.august. Andrij ble født med Hypoplastic Left Heart Syndrom, som er den mest
alvorlige hjertefeilen barn kan fødes med. En
hjertespesialist konstaterte at det medisinsk ikke
kunne gjøres noe med gutten og at det kun var
snakk om dager før han vil dø. Den 26.
september døde lille Andrij, bare nesten 4 uker
gammel. Andrij var hjemme i over en uke før
han døde. Leger og spesialister hadde bare gitt
ham maks tre dager å leve da han var 6 dager
gammel, men som et Guds under så levde han
altså til han var nesten 4 uker.

”Vi ble løftet opp og styrket
når vi tenkte på at vennene i
Norge stod sammen med oss."

Her er huset som Volodja og Irina kjøpte

I januar i år kjøpte Irina og Volodja et eget hus i
Lviv. De kjøpte det av noen kristne venner. De har
planer om å pusse opp huset.
De har også god plass i dette huset, så når jeg var
nede i Lviv nå og Christian Reme sammen med flere i februar så bodde vi hos dem.
Volodja og Irina er begge to med i evangelis eringsgruppen i menigheten sammen med 4 andre
ungdommer. Disse vil spesielt være med i oppstarten av ny menighet i byen Skole, som tidligere omtalt.

Ny hjelpesending
I Midten av januar 2002 vil det gå en ny hjelpesending til Lviv. Den blir i samarbeid med Ragnar Mathisen.
Lørdag 3.november er det mottak av klær og sko i Betania Menighetssenter i Grimstad. Fra kl.11 til 14
tar vi imot. Vi er spente på responsen. Hvis vi klarer å informere godt nok til folk i byen, tror vi på god
respons. Neste gang vi satser så innsamling er lørdag 17.november.
• klær / brukte / rene / voksen / barn / bukse / genser / jakke /
sko / brukte / ikke utslitte / støvler / barnesko / varme sko /
transport / med semitrailer / 50 kr pr sekk mottas med takk /
Se Web-sidene: www.dfef.no/lviv
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takk
Vi ønsker å gi en stor takk til dere som støtter arbeidet, og spesielt til dere som støtter
Volodja Girnjak eller Pastor Igor Pivkatsj med et fast beløp i måneden. Vi er ikke så gode
til å sende ut takkebrev, men vi vil benytte denne anledningen til å takke alle som gir sin
gave til arbeidet i Lviv. Vennene i Ukraina er også veldig takknemlige for hjelpen de får
fra Norge. Vi i kontaktgruppen har sett av vennene i menigheten i Lviv forvalter det de
får på en fint måte, i evangeliets tjeneste og til hjelp for de som trenger det. De er opptatt av at pengene fra Norge skal forvaltes på den beste måte.
Så igjen tusen takk for det dere er med å gir til Guds saks framgang i Ukraina.

Kontakt informasjon
OBS !
LEGG MERKE TIL AT FLERE ADRESSE HER ER FORANDRET. ADRESSEN TIL
KASSERER VIDAR TJOMSLAND, ADRESSEN TIL CHRISTIAN REME, OG E-MAIL
ADRESSEN TIL VOLODJA ER NYE.

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, det vil de
sette stor pris på.

Vidar Tjomsland
Adr.: Skinnaneveien 236, N-3178 Våle
Tlf: 33065454 / 93022579
Epost: vidar@tjomsland.net
Christian Reme
Adr.: Gartnerimyra 36, N-4877 GRIMSTAD
Tlf: 37091417 / 41242750
Epost: creme01@siving.hia.no

GI DIN GAVE...
Giverkonto: 3138.25.45470
Arbeid i Lviv
v/Vidar Tjomsland
Skinnaneveien 236
3178 Våle

IRINA & VOLODJA GIRNJAK

Adr.: RADITSJ 13, 79035 L´VIV, UKRAINE
Tlf.: +380 322 404285
Mobil: +380 505 170313 (Kún tekstmelding, for
dyrt å motta samtaler...)
E-post (NB! Ny e-mail adresse) :
volodja.girnjak@runbox.no

PASTOREN IGOR :
Nadja & Igor Pivkach
SJANSKA 9/9
79019 L´VIV
UKRAINE

Ønsker du mer informasjon kan du se på våre WEB-sider :
www.dfef.no/lviv

