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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.: Skinnaneveien 236, 3178 Våle 
Mob: 93022579 / Jobb: 33065454 
E-post: vidar@tjomsland.net 

Se også vår hjemmeside på Internett:  
http://www.dfef.no/lviv 

GI DIN GAVE TIL…... 
 

Arbeid i Lviv  
v/ Vidar Tjomsland 
Skinnaneveien 236 
3178 Våle 
 
Giverkonto: 3138.25.45470 
Bedriftsfond: 3138.10.47140 
 
 
 

Volodja & Irina Girnjak 
 

Postadresse i Ukraina er : 
RADITSJ 13 
79035 LVIV 
UKRAINE 

 
E-post:  

volodja.girnjak@mail.ru 
 

Telefon 
+380 322 404285 
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ARBEID I LVIV 

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 
Apg 2:44 

Takk! 
Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle dere som gir gaver 
til Arbeid i Lviv, enkeltgaver eller fast hver måned!  
 
Aksjon Internatskole. 
Aksjonen fortsetter, vi har siden starten i april fått inn ca. 35.000 kr., 
men håper på mye mer…. 
 
Utpostarbeidet i Skole 
Arbeidet  i Skole går tungt, vær med å be om et gjennombrudd! 

Nyhetsbrev — september 2003  

På møte i Smyrna menigheten i Lviv.  
Vidar Tjomsland på talerstolen, tolket av Volodja Girnjak. 
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Menigheten Smyrna i L´viv 
 
I begynnelsen av august var Vidar Tjomsland på en 10-dagers tur til 
Ukraina. Denne gangen hadde han også med seg sine foreldre Bjørg og 
Sigvald Tjomsland. De besøkte menigheten, og Vidar deltok med 
forkynnelse på et søndagsmøte. De fikk også se på arbeidet menigheten 
driver i byen Skole, med Internatskolen som vi ønsker å hjelpe. I Lviv fikk 
vi også hilst på flere av brødrene og søstrene i menigheten.  
 
I Lviv er det ingen 
menigheter som 
driver et utadrettet 
barne– og 
ungdomsarbeid, så 
menigheten har tenkt 
å starte en barne– og 
ungdomsklubb. 
Denne klubben skal 
ha til hensikt å nå ut 
til barn og ungdom i 
Lviv. 
 
De har allerede vært 
og besøkt flere skoler 
i byen og informert om spesielle ting. På en skole samlet de 300 elever og 
informerte om bl.a. AIDS og om det å ikke ha sex før ekteskapet. Dette er 
aktuelle emner for ungdom også i Ukraina. Og for ungdom som har det 
vanskelig på forskjellige måter, ønsker de å vise vei ut av 
vanskelighetene, at Jesus er veien og at han kan sette dem fri. 
 
Dette med samliv har også vært et emne i menigheten den siste tiden. 
Hver tirsdag er det bibelundervisning i menigheten og den siste tiden har 
det vært undervist i familie og ekteskap. 
 
Menigheten er også veldig fokusert på å holde kontakten med dem som 
ikke kommer så ofte på møtene. De er mye rundt å snakker med folk for å 
holde kontakten med dem, og oppmuntre dem til å komme på møtene i 
menigheten. 
Vær med å be om at arbeidet i menigheten må lykkes, at sjeler må vinnes 
for himmelen. 
 
Nå august deltok også Volodja Girnjak med forkynnelse på en stor 
konferanse hvor flere tusen mennesker var samlet. 

På møte i Smyrna menigheten. 
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Nye kontakter….. 
 
Under Vidar Tjomslands besøk i Lviv, fikk vi kontakt med en Svensk 
misjonær som har virket i Lviv i 9 år. Han heter Bo Gøran Gustafsson, og 
er gift med en Ukrainsk dame. De har drevet mye med formidling av 
humanitær hjelp fra 
Sverige til Ukraina, 
og også spesielt 
med hjelp til barn på 
barnehjem. De 
driver også et eget 
barnesenter i Lviv. 
Han har også i den 
siste tiden kjent at 
Gud har lagt på 
hans hjerte den 
regionen som byen 
skole ligger i, der 
som Smyrna 
menigheten har sitt 
utpostarbeide. Dette 
var veldig 
oppmuntrende og 
inspirerende og 
høre. Og vi kjente 
på en felles ønske 
om at Gud må få 
gjort et verk i denne delen av Ukraina. Vi besøkte bl.a. Sammen en 
landsby i Skole kommune som hette Slavsk, dette er et vintersportssted. 
Dette stedet har vår svenske venn Bo Gøran store drømmer for.  
Vi ble også enige om å føre videre denne kontakten som er opprettet og 
muligens utvikle dette til et samarbeid. 

 
Vi var også med Bo Gøran og 
besøkte et barnehjem han holder 
på å hjelpe nå (bildet til venstre). 
Han opplever også at det ikke er 
lett å hjelpe, med et vanskelig 
Ukrainsk byråkrati å kjempe imot, 
og en Ukrainsk tankegang som 
er annerledes enn vår Norske 
(vestlige). 

Her står den svenske misjonæren Bo Gøran mellom 
Volodja og Vidar. Bildet er tatt i landsbyen Slavsk i Skole 
kommune 
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Vladimir Ivaniv 

Volodja og Irina på tur med lille 
Roman, som nå er 9 måneder 
gammel. 
Det går bare bra med lille Roman, og 
som vi ser på bildet er det noen stolte 
foreldre. 
 
Men privat har det vært en vanskelig 
tid for Volodja den siste måneden, 
hans søster har vært på sykehus og 
det har vært alvorlig. Vær med å be for 
henne. Ingen i Volodjas familie er 
frelst, og som noen av dere kjenner til 
er jo far til Volodja prest i den katolske 
kirke. 
 
I juni var Volodja også 3 uker og 
besøkte Ordin Høiland og var med 

Volodja og Irina 

Vladimir sammen med 
sin kone Galina, og 
barna Vladimir (3 år), 
Viktor (1,5 år)  og 
Lilliana (2 mnd). 
De bor alle på et rom, 
og deler kjøkken og 
toalett med flere andre. 
 
Vi og Vladimir selv er 
takknemlig for støtten 
han får fra Norge, som 
gjør at han kan virke full 
tid for Guds sak. 
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Evangeliseringsarbeid…... 
 
Evangeliseringsteamet fra Smyrna menigheten i Lviv, har vært rundt og 
holdt flere evangeliseringsmøter, eller friluftsmøter om du vil, i vår. De 
hjelper små menigheter som trenger det i utadrettet arbeid, med bl.a. 
evangeliseringsarbeid. Eller de reiser til landsbyer uten noen kristen 
virksomhet fra før, ja kanskje uten noen kristne i det hele tatt, og har 
friluftsmøter og forkynner evangeliet. Sanggruppen i menigheten blir også 
ofte spurt om å være med å delta på møter i forskjellige menigheter. 
Den varebilen som vi fikk brakt ned til vennene for en tid siden har vært til 
stor velsignelse, spesielt i dette arbeidet for evangeliseringsgruppen. 
Vennene i Smyrna menigheten har et brennende hjerte for at mennesker 
skal få oppleve den frelsende kraften i Jesu blod. 
 
Etter som årene 
går etter Ukrainas 
selvstendighet, og 
frihet til å 
forkynne 
evangeliet, så 
mister folk litt av 
interessen. Men 
mange har store 
behov både 
menneskelig, 
materielt og 
åndelig, så 
menigheten 
står på i 
tjenesten. 
 
 
 

 

Evangeliseringsgruppen har friluftsmøte i en 
liten landsby. Her fikk både gamle og unge 

høre evangeliet om Jesus Kristus. 
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Aksjon Internatskole 
 
Når Vidar Tjomsland var 
på besøk i Ukraina nå i 
august, fikk han selv ta i 
øyesyn den 
internatskolen vi ønsker 
å hjelpe. Han sa etterpå 
at den internatbygningen 
det er snakk om var i 
mye dårligere stand enn 
han trodde etter bare å 
ha sett bilder.  
 
Aksjonen som vi har satt 
i gang har foreløpig fått 
inn ca. 35.000 kr. Målet er 
å samle inn nok til å ruste 
opp internatbygningen 
Dette vil koste 200-300.000 kr. Dette gjør at det ennå vil bli en stund til vi 
får satt i gang med noe her, for vi ønsker ikke å komme med hjelpen før vi 
har det som trengs, ellers vil hjelpen bli til liten nytte. Det blir som å lappe 

gamle og utslitte klær, som snart må kastes 
likevel. Når vi nå går inn her for å hjelpe vil 
vi at det skal gjøre på en slik måte at det er 
noe som varer og kan utgjør en virkelig 
bedring for barna der på lang sikt. 
 
Vi har også snakket en del med direktøren 
på denne skolen, og hun er nokså fortvilet. 
For siden denne bygningen er i så dårlig 
stand (etter ødeleggelsene i uværet forrige 
vinter) kan den ikke brukes. Derfor må alle 
barna sove inni klasserommene i 
hovedbygningen. Hver morgen og kveld må 
klasserommene omgjøres til sovesal og 
omvendt.  
 
På bildet til venstre ser du hva slags do de 
har. Det er bare et lite skur med 2 utedoer, 
som egentlig bare er et hull i gulvet. Tenk 
deg å gå ut der om vinteren i –20 grader. 
 

Internatskolen, her ser vi internatbygningen som 
vi ønsker å få satt i stand. 

Internatskolen har bare 2 slike 
utedoer, som faktisk bare er et 
hull i gulvet. 
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Utpostarbeidet i Skole 
 
Vladimir Ivaniv forteller at arbeidet i Skole går tungt. Han opplever at det 
er en veldig åndskamp her, og sier at han føler at det er som å slå på en 
vegg. Men vennene ønsker ikke bare å slå på denne veggen, de ønsker å 
bryte igjennom veggen. Flere andre menigheter har tidligere prøvd å satse 
i dette området, men ingen har lykkes, så det er ingen evangelisk 
virksomhet i dette området. Blant annet har den katolske kirken en veldig 
makt i dette området, og gjør alt den kan for å hindre evangeliske kristne å 
etablere seg her. Vladimir sier derfor at det viktigste behovet akkurat nå er 
et åndelig gjennombrudd. Vi ønsker å oppmuntre dere som leser dette til å 
være med å be om et åndelig gjennombrud i Skole.  
 
Vladimir sier også at han føler de er i en 
oppbyggingsfase og læringsprosess, og at det 
vil ta tid å bygge opp en menighet her. 
 
”Arbeid i Lviv” her i Norge har sagt til våre 
venner at vi ønsker å stå sammen med dem 
og støtte dem videre i arbeidet i Skole, mens 
vi alle ber om et åndelig gjennombrudd der. 
 
Et prosjekt her har vært å innrede et rom på 
det lokale sykehuset. Dette rommet er nå 
oppusset, og det vil snart bli satt ut noen 
sykesenger som vi tidligere har sendt ned 
med hjelpesending fra Norge. 
 
I sommer ble det igjen arrangert sommerleir 
for barn, i Skole. Det deltok ca. 35 barn på 
denne barneleiren. Barn fra både Smyrna  
menigheten i Lviv, fra internatskolen i Skole og fra landsbyen Smoshe i 
Skole. Dette var en positiv leir, og spesielt barna fra Smoshe var positive 
og interessert. Det er iallfall et lyspunkt med arbeidet i Skole, at en 
opplever åpenhet i landsbyen Smoshe. 
 
Det har tidligere blitt holdt et evangeliseringsmøte her en gang i uka, men 
det er i det siste ikke blitt satset så mye på evangeliseringsmøter. Dette 
fordi en opplevde at en gang i uken var litt for sjeldent og at noe av 
effekten forsvant. Istedenfor satser en mer på å snakke med folk direkte, 
så nå bruker man mer tid på å møte enkelt mennesker og snakke med 
dem. Det å knytte personlig kontakt med mennesker, er også en veldig 
viktig del av evangeliseringsarbeidet. 

Vladimir Ivaniv står på i  
arbeidet i Skole, selv om  

han i det siste har  
opplevd en tung tid. 


