
Endelig har vi igjen klart å få ut et nyhetsbrev. Det går en stund mellom hver 
gang. Vi har store planer, men det blir ikke alltid som vi har tenkt. 
Her kommer i alle fall litt informasjon hva som skjer. 
 
Menigheten i Lviv har besluttet å kalle menigheten sin for Smyrna. Og på bildet 
ovenfor ser du menighetens ledelse. Volodja og Igor blir støttet med midler av 
venner i Norge. Nå har også noen sagt seg villig til å være med å støtte Vladimir, 
og han vil vi bl.a. Presentere nærmere i dette nyhetsbrevet. 

Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja 
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at de evangeliske skulle få 
komme til byen. ”Alle” i Skole 
fikk greie på at det skulle kom-
me noen med hjelpesending, 
og katolikkene ville samle folk 
for å komme dit vi skulle for å 
gjøre opprør. Da det kom til 
stykke så fikk vi politibeskyttel-
se og den katolske motaksjo-
nen ble det ingenting av. På 
grunn av denne hendelsen fikk 
alle vite om disse som hadde 
startet å besøke Skole og de 
var gjerne nysgjerrige på hva 
som kom til å skje på Kulturhu-

set når disse evangeliske skulle komme å synge og 
vitne og Jesus. Derfor, sa Volodja, kom det nesten 200 
mennesker til kulturhuset i Smoshe og ikke 20-30 
mennesker som en ellers kunne tenke seg. Det var 
åpenhet for evangeliet i landsbyen Smoshe. 
 
Også denne gang ble det besøk ved barnehjemmet 
noen kilometer nord for Skole sentrum. Det ble kjøpte 
med 50 kg ris som en gave, pluss litt godterier. Etter 
samtale med bestyreren ble de vist rundt. Utvilsomt 
store behov, de største behovene er: sanitæranlegg, 
kjøkken og varmeanlegget. Igor er i ferd med å sjekke 
med de ansvarlige i fylket om de skal fortsette å drive 
barnehjemmet, slik at vi ikke begynner å hjelpe og rett 
etterpå legges hjemmet ned og selges til private.  
 
Før de reiste fra Skole var de også innom rådhuset og 
hadde en samtale med ordføreren.  
Tilbake i Lviv fikk de også se nærmere på bedriftssat-
singen som er i ferd med å starte opp, dette kan du 
lese mer om senere i nyhetsbrevet. 
 
Christian forteller om turen: 
”Turen var intens og innholdsrik og gav meg på mange 
måter nytt syn og håp for Ukraina og for forsamlingen i 
Lviv. Det er dyktige og hengitte brødre og søstre vi har 
med å gjøre. Jeg ble oppmuntret av å høre brødrenes 
visjoner og planer. Det blir spennende å se hva Herren 
får gjøre i menigheten, i Skole.” 
 
Etter turen i mai er vi blitt kontaktet av noen venner her 
i Norge som kanskje kunne tenke seg å reise ned til 
Ukraina og være 
med å pusse opp 
et barnehjem. Det-
te ligger nok en 
stund framover i 
tid, men skulle du 
være interessert i å 
være med på noe 
slikt er det bare å 
ta kontakt med 
oss. 

Christian Reme og søsteren 
hans Maria reiste i midten av mai 
en tur på besøk til vennene i me-
nigheten Smyrna i Lviv.  
På søndagsformiddagsmøtet i 
menigheten i Lviv ble Christian 
oppfordret til å tale og i tillegg 
fortelle litt fra erfaringene fra mi-
sjonen i Kina og Japan. 
 
I forrige nyhetsbrev skrev vi om 
byen Skole og arbeidet som me-
nigheten har startet der. Her har 
de møter hver søndag, og de 
ønsker å satse spesielt på barn 
og unge. Christian og Maria fikk være med på barne-
møte i Skole i lokalet kommunen har lånt dem. Denne 
søndags ettermiddagen kom det bare 5 barn. Tidligere 
hadde hele 30 barn kommet til barnemøtene. Denne 
søndagen hadde katolikkene startet et konkurrerende 
tilbud samtidig, en barnefest. Katolikkene har ”kontroll” 
over skolene og hadde annonsert og invitert i samar-
beid med skolene. På barnemøtet sang og fortalte de 
fra Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På søndagskveld var de med på evangeliseringsmøte i 
Smoshe, en landsby i utkanten av Skole kommune mot 
sør, like før grensen til Karpatene (tror det er ca 5 mil 
fra Poljana). Dette er bygda hvor Pastor Igor vokste 
opp. Familien til Igor bor her og de er ikke frelst. Kultur-
huset i bygda ble leid inn. Da vi kom, var det tynt med 
folk, og rundt kulturhuset var det spredt bebyggelse 
med gårder, så jeg lurte på om det kom til å komme 
noe særlig med folk. Litt etter litt kom det folk, og hele 
salen ble fylt opp (150 seter), pluss av det stod en hel 
del (30 – 50 mennesker) bakerst i salen og mange satt 
to stk på en kinostol. Ingen av de fremmøtte er frelst og 
det var spesielt å være med å forkynne evangeliet til så 
mange som ikke kjenner Jesus. Volodja og Igor fortalte 
etterpå at 1/3 av de voksne i bygda var til stede. Vo-
lodja fortalte at en av årsakene til dette finnes for over 
ett år tilbake (februar 2001), da vi var nede med hjelpe-
sending  til Skole for første gang. Den katolske kirken 
skapte i forkant av dette en stor kampanje for å hindre 
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Christian på talerstolen i møtelokalet i Lviv. Han 
blir tolket av Volodja Girnjak. 
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Møte i Smoshe 



Oppstarten av produk-
sjonen har tatt lang tid. 
Først var det komplika-
sjoner med å få leid lo-
kaliteter. Når det var i 
boks måtte taket tettet, 
vinduene repareres, dø-
rene forsterkes og det 
elektriske forbedres en 
hel del. På grunn av den 
lange ventetiden måtte 
to av de som hadde lovt 
at de ville arbeide der ta 
seg annet arbeid.  
I tillegg ble Pavel ble 
skadet i en ulykke og 
hadde et opphold på sy-

kehus. Men nå i september er endelig produksjonen 
kommet i gang. 2 tonn olje er allerede produsert. Til 
dette har de kjøpt 7,6 tonn frø, og hadde liggende ca 5 
tonn med restprodukt som skal presses en gang til 
gjennom pressene for å få ut de siste dråpene med 
matolje. Når de har fått kjørt bedriften skikkelig i gang 
og har fått stabil produksjon med de frøene de har 
presser nå, og har lagt til side litt penger, så vil de gå 
over til å presse solsikkefrø. Disse koster mer i innkjøp, 
men er ennå lettere å omsette på markedet. 6 mann 
skal arbeide i produksjonen. 2 mann av gangen skal 
drive produksjonen i 24 timer for deretter å ha fri i 48 
timer. 6 dager i uken skal produksjonen gå døgnet 
rundt, mens søndagen er det fri.Søndagen skal det lei-
es en vakt til å vokte bygningen mot innbrudd. 
 
”Arbeid i Lviv” har gitt et lån til dem sammen med noen 
enkelt personer slik at de får startet opp. Vårt ønske for 
framtiden er at vi kunne gi lån/støtte til oppstart av flere 
bedrifter/verdiskapende virksomheter, slik at folk kan 
begynne å forsørge seg selv og ikke bare være av-
hengig av hjelp fra utlandet. 
 

Ønsker du å være med 
å gi en gave som vi kan 
bruke til å låne ut til 
oppstart av nye virk-
somheter i Ukraina ? 
Vi har opprettet et eget 
kontonummer for dette 
som vi har kalt 
”Bedriftsfond”,  
kontonummeret er: 
3138.10.47140. 
 
  
 

Produktet et en matolje 
presset av små frø som 
høstes fra en gul blomst 
som man ser store mar-
ker av langs landeveien i 
Ukraina. Matoljen er mye 
brukt til av ukrainerne og 
etterspørselen er stor. 
De kan levere til en gros-
sist på større kanner eller 
rett til detaljistbutikk på 
mindre beholdere. Siste-
nevnte behøves en spe-
siell tillatelse til som de 
nettopp hadde fått. Også 
restproduktet, en tørr 
masse som blir til overs 
etter at frøene er presset, selges til en dyreforfabrikk. 
 
Det er investert i 4 presser. Volodja Girnjak står som 
eier av en av dem, og Roman Romanyak, Pavel og en 
annen som også heter Volodja står som eiere av 3 
presser. Sammen skal de være ansvarlige for å betje-
ne gjelda.  
 
Pavel, en pinsevenn fra en annen menighet i Lviv le-
der virksomheten og har hendene fulle. Det er masse 
å ordne i forbindelse med oppstarten, mye byråkrati. 
Leie av lokaliteter til produksjonen har også krevd 
mye. De hadde et bra liten fabrikkbygning for hånden, 
men i siste stund gav myndigheten ikke tillatelse til 
næringsvirksomhet i bygningen fordi den lå for nærme 
boligbebyggelse. Nå har de leid et annet og større lo-
kale. De leier 200 kv.meter i en stor fabrikkbygning. 
Leiekontrakten de vil inngå er langsiktig, 10 år og med 
mulighet for forlengelse. Det virker som de tenker 
langsiktig og strategisk. Det blir spennende å få høre 
rapporter framover om hvordan det går. 
 
På spørsmål om det er andre ting som det kunne in-
vesteres i, forteller Pavel 
at hver gang en lastebil 
kommer med frø, så må 
den veies før lasten tøm-
mes og etterpå. Dette for 
å finne ut hvor mange kilo 
frø de har fått. Dette må 
gjøres på en vektstasjon 
et godt stykke unna og det 
medfører ekstra kjøring for 
lastebilene og dermed 
ekstra kostnader. På sikt 
ville det være lønnsomt å 
investere i en egen vekt 
på utsiden av fabrikken. 
Dette ville kreve en inves-
tering på i overkant av 
1000 USD. 
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Bedriftssatsing 

Fabrikkbygningen hvor de leier plass for å produsere matolje 
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Christian her sammen med Pavel i midten og Volodja til høyre . 
Foran dem ligger pressene som blir brukt i produksjonen. 
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Utenfor menighetslokalet. 

Nytt fra menigheten smyrna 

Se Web-sidene: www.dfef.no/lviv 

domsleder for hele Ukraina ville at jeg også skulle tale 
men jeg måte reise litt før avslutningen, fordi jeg var in-
vitert til en annen plass for å tale på et møte med vann-
dåp. 
Jeg var også på et møte med ca. 2000-2500 mennes-
ker og vitnet der hva Jesus har gjort i mitt liv. På dette 
møtet ble ca. 20 mennesker frelst. Jeg har også blitt in-
vitert til et annet fylke for å tale på møte med vanndåp. 
Det ble mye reising.  
Menighetsarbeid 
Søndag 8.september skal det være dåp i menigheten. 
Da reiser vi til en elv litt nord for byen. Denne gangen er 
det 3 personer som vil la seg døpe. Etter dette dåpsmø-
tet i friluft jeg og sanggruppa til en menighet 20 mil av 
sted for å delta med sang og tale. Menigheter forskjelli-
ge plasser inviterer vår lovsangsgruppe til å ha evange-
liseringsmøter hos dem. De inviterer ufrelste folk og ville 
at vi skal hjelpe dem.  
Det er frihet i Ukraina. Takk og lov for at Ukrainerne hø-
rer om Jesus og går til ham. Halleluja!! 
 
Christian forteller etter turen at: 
Menigheten ønsker å satser på barnearbeid, og da er 
flanellograf de fikk fra Norge til stor hjelp. Barna skal 
settes høyt. De har i tankene å arrangere leir med blan-
ding av barn fra Lviv og fra Skole.  
I oppbygningen av menigheten er det også viktig å ta 
hensyn til både ånd, sjel og legeme. Lokalet er for lite 
og det planlegges å rive flere vegger. En leilighet i na-
bobygget i bakgården er til leie og de lurer på å leie den 
slik at den kan brukes til matlaging, kontor og i det hele 
tatt øke kvaliteten på menighetsdriften. Det er et prob-
lem at de ikke har spisesal. Når møtene er slutt må alle 
ut av lokalet for få ryddet til border. Dette er ingen for-
del, da forsvinner gjerne flere hjem før de viktige per-
sonlige samtalene kan begynne rundt maten. 
Menigheten jobber også med å utarbeide statutter med 
det mål å kunne registrere seg. 

Som nevnt tidligere i nyhetsbrevet, har menigheten i 
Lviv besluttet å kalle menigheten sin for SMYRNA. 
 
Vi har fått en rapport fra Volodja, og han skriver: 
Konferanser 
Det har vært 2 konferanser for ledere i vår menighet. 
Til de konferansene kom pastorer og eldstebrødre fra 
tre fylket. På konferansene fikk vi mye undervisning. 
For eksempel var det undervisning om ”paktens ark”, 
som gikk ut på at: Paktens ark gikk foran folket for å 
finne et hvilested for dem. Det betyr at pastorene og 
eldstebrødrene må gå foran folket for å finne et hvile-
sted for folket. De må gå foran og finne ut hvor de 
skal lede hele folket hen. 
Det var litt vanskelig for oss å ta imot alle folkene. På 
grunn av liten parkeringsplass, og lite kjøkken og toa-
lett. Derfor har vi bestemt oss for å bygge toaletter 
ute. Da bli det lettere å jobbe på kjøkkenet, for da utvi-
der vi kjøkkenet med det som er toalett nå. 
Ungdomsarbeid 
I ungdomsarbeidet er minibussen fra Norge til stor 
hjelp. Vi bruker den mye til å reise rundt til landsbyer 
rundt Lviv. Der hare vi evangeliseringsmøter.  
Et eksempel: en søster fra vår menighet inviterte oss 
hjem til seg for å ha møte, hun har 2 ufrelste sønner. 
Ungdommene fra vår menighet reiste dit og vi hadde 
husmøte. Hennes 2 sønner var der og mange andre 
ungdommer fra landsbyen. Ungdommen fra menighe-
ten hadde med seg trekkspill, og sang og vitnet om 
hva Herren hadde gjort i deres liv. Så hadde jeg en 
appell til slutt. På dette måte var det en person som 
gav til kjenne at hun ville bli frelst. 
Vi ønsker å gå til ufrelste der de er, å bli kjent med 
dem. Ikke bare invitere dem på møter i menigheten, 
men gå til deres hjem og snakke med dem. Det er 
ikke lett å få med seg en voksen tenåring på møte, 
det er lettere å gå hvor de er. 
Ungdommene reiste til en ungdomskonferanse. Det 
var 40 mil fra Lviv. På denne konferansen var det ca. 
1500 ungdommer fra hele Ukraina. Vi hadde det fint 
der. Mange unge mann og 
kvinner opplevde Guds nærvær der. Ansvarlig ung-

Møte i menigheten Smyrna i Lviv. 



Christian Reme forteller etter Ukraina-besøket i mai:  
”Det er herlig å se Vladimir med kone og barn innvie 
seg for evangeliseringen i Skole. Deres ønske om å bli 
misjonærer i eget land er herlig å høre. Det er åpenbart 
behov for stabilitet og en trygg styring av slikt nybrotts-
arbeid.” 
 
Vladimir og kona brenner for barnearbeid, og nå i som-
mer holdt de barneleir for 9 barn i en hel uke. De har 
reist mye rundt i hele kommunen og delt ut hjelpesen-
ding og blitt kjent med folk og benytter de mulighetene 
som åpner seg til å vitne om Jesus.  
 
Menigheten Smyrna i Lviv har opprettet en misjonsorga-
nisasjon stasjonert i Skole, så nå er de offisielt på plass 
i Skole. 
 
Satsingen i Skole er en sat-
sing i tro til Gud, at mennes-
ker skal bli frelst å komme til 
sannhets erkjennelse i Sko-
le. Pastor Igor sier at hoved-
håpet dere står til Gud, men 
det er behov og at det kan 
være en felles satsing fra 
både Norge og Lviv.  
 

Vladimir Ivaniv er en av eldstebrødrene i menigheten 
Smyrna i Lviv. Han er gift med Galina, og de har 2 
sønner Vladimir (1,5 år) og Victor (0,5 år). 
Vladimir har ansvaret for virksomheten menigheten 
driver i byen Skole, så det er han som reiser mest dit 
sammen med pastor Igor. 
 
Nå har noen her i Norge sagt ja til å være med å støt-
te Vladimir m/familie, så de kan innvie seg fult og helt 
for arbeidet i Skole. 
 
Vladimir jobber nå i noe innen eien-
domsmekling, men der har han ikke 
så mye å gjøre, så derfor tjener han 
ikke mye der. Nå når han får støtte 
fra Norge vil han slutte i jobben og 
flytte med familien til Skole for å kun-
ne konsentrere seg fult og helt om 
arbeidet der.  
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Vladimir Ivaniv 
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Vladimir Ivaniv 

”Det er herlig å se Vladimir 
med kone og barn innvie seg 
for evangeliseringen i Skole” 

Vladimir i aksjon 

Volodja og Irina til Norge 
I slutten av oktober kommer Volodja og Irina en liten tur til Norge. De blir en måneds tid. 
De kommer til å besøke venner, og delta på flere møter. De vil ha møter på disse stedene: 
29.okt - Husmøte i DFEF Holmestrand 
31.okt og 3.nov - DFEF Betel i Horten 
2.nov - DFEF Betel på Vestre Gran 
6.nov - DFEF M40 i Oslo 
20-24.nov - DFEF Eben-eser Verdalen/Klepp 
28.nov - DFEF Betel Svennevik  
 
Volodja kommer antakelig også til Norge igjen i april-mai neste år, og da vil han muligens ha med seg en av 
brødrene i menigheten. Hvis noen ønsker besøk av dem i menigheten er det bare å ta kontakt, så skal vi se hva 
vi kan få til. 
 
Volodja og Irina venter barn igjen i januar, vær med å be om at alt går bra denne gangen. 



Vi ønsker å gi en stor takk til dere som støtter arbeidet, og spesielt til dere som støtter 
Volodja Girnjak, Vladimir Ivaniv eller Pastor Igor Pivkatsj med et fast beløp i måneden.  

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 peng-

ene 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. 
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Kontaktgruppen : 
 
Kjell Arve Tolås 
Adr.: Østerliveien 51, 1153 Oslo 
Tlf: 23382778 / 92480358 
Epost : kjell.arve.tolaas@sensewave.com 
 
Vidar Tjomsland 
Adr.: Skinnaneveien 236, 3178 Våle 
Tlf: 33065454 / 93022579 
Epost: vidar@tjomsland.net 
 
Christian Reme 
Adr.: Hommedalskogen 73, 4886 Grimstad 
Tlf: 37091417 / 41242750 
Epost:  creme01@siving.hia.no 

Kontakt i Ukraina : 
 
Send en hilsen til vennene i Ukraina, det vil de 
sette stor pris på. 
 
IRINA & VOLODJA GIRNJAK 
RADITSJ 13 
79035 LVIV 
UKRAINE 
Tlf.: +380 322 404285 
Mobil: +380 505 325531 (Kún tekstmelding, for 
dyrt å motta samtaler...) 
E-post (NB! Ny e-mail adresse) : 
volodja.girnjak@mail.ru 
 
 
NADJA & IGOR PIVKACH 
SJANSKA 9/9 
79019 LVIV 
UKRAINE 
 
 

GI DIN GAVE... 
 

Giverkonto: 3138.25.45470 
Bedriftsfond: 3138.10.47140 

 
Arbeid i Lviv 

v/Vidar Tjomsland 
Skinnaneveien 236 

OBS ! 
LEGG MERKE TIL FLERE FORANDRINGER.  

takk 

Kontakt informasjon 

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


