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Bilde av noen av dem så var på en av sommerleirene som menigheten i Lviv arrangerte i sommer. Når Vidar Tjomsland
besøkte Ukraina i sommer var han en dag å
besøkte denne leiren som hadde 39 deltakere
” Den mest spesielle dagen på
i alderen 11-15 år.
leiren var når majoriteten av
Du kan lese mer om dette i dette nyhetsbrebarna kom fram og sa at de ville
vet. Bl.a. et intervju med leirsjefen, der hun
ta imot Jesus i sine hjerter.”
forteller hva som var den mest spesielle
dagen på leiren.
En stor del av dette nyhetsbrevet består av delen ”A new day”, som er et nyhetsbrev på engelsk som Smyrna menigheten i Lviv har laget selv. Vi ser veldig positivt
på at de gjør dette, og håper at dere forstår engelsk så godt at dere kan lese dette.
Vi ønsker også å takke alle våre givere, for det dere gir. Dette har bl.a. gjort at
vi har mulighet til å støtte disse sommerleirene for barn som menigheten arrangerer. Vi ser dette som et veldig viktig arbeide, og ønsker å støtte dette
framover også. Vi ser det som viktig at den oppvoksende generasjonen kan
få et møte med Jesus, og vi tror at dette kan være med å løfte Ukraina.
Internet: www.lviv.no
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Besøket i ukraina
I Juli var Vidar Tjomsland på besøk i Ukraina.
Denne gangen tok han fly til Kiev, og var et
par dager sammen med Volodja Girnjak der
før de reiste til Lviv.
Vidar fortalte at det var litt spesielt å gå i gatene, der han noen måneder tidligere hadde
sette de store demonstrasjonene på TV, i forbindelse med presidentvalget. På bildet står
han utenfor det Ukrainske parlamentet i Kiev,
som heter Rada. Og Volodja står på frihetsplassen i sentrum av Kiev.
I tiden vi var i Kiev besøkte vi også Tsjernobyl museet for
atomulykken i Tsjernobyl. Dette var en sterk opplevelse. Og vi
fikk et større innblikk i hva som skjedde rundt ulykken. I taket
hang det også navn på de 70 byene og landsbyene som er
blitt utslettet på grunn av denne ulykken (se bilde).
Deretter reiste vi til
Lviv og var sammen i
en drøy uke.
Der Vidar bl.a. fikk
besøke sommerleiren
som det stod om på
side 1.

Gave til arbeidet
Vedlagt er en giro også denne gangen, hvis du ønsker å gi en gave til arbeidet kan
du bruke denne.
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.
Vi har allerede fått inn gaver som er øremerket til sommerleir for neste år. Ønsker
du også å gjøre dette kan du gi en gave og merke den ”sommerleir”.
Internet: www.lviv.no
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Kontakt informasjon
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 en gave til…

Volodja & Irina Girnjak
Postadresse i Ukraina er :
RADITSJ 13
79035 LVIV
UKRAINE

ARBEID I LVIV
v/ Vidar Tjomsland
Skinneneveien 236
3178 Våle
Giverkonto: 3138.25.45470
Bedriftsfond: 3138.10.47140

E-post:
volodja.girnjak@mail.ru
Telefon
+380 322 404285

For mer informasjon, se også våre hjemmesider på Internett:

http://www.lviv.no
E-post: post@lviv.no

Internet: www.lviv.no
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