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Rapport fra Volodja 

 
Godt nytt år!  
Må Gud være dere i det nye året!!!  
 
Jeg vil fortelle litt om arbeidet mitt.  
Jeg reiser mye og forkynner Guds ord. 
 
I Lviv fylke er det 6 forskjellige kommuner.  
I menighetens arbeid har jeg har ansvaret 
for en av kommunene, og vi har planer om 
å starte opp virksomhet i denne. Foreløpig 
samler jeg hver mandag rundt 14 stykker til 
møter her. Dette er en liten begynnelse.  
 
For ikke så lenge siden underviste jeg for 
ungdommer om tilbedelse og lovprisning. 
Ellers var det flere andre møter etterpå 
også. Det er spennende å være på disse 
ungdomsmøtene.  
 
Sommeren 2011 samlet vi over 70 barn på 
sommerleiren. Se alle bilder til høyre på 
denne siden. Mange av dem var fra 
ufrelste hjem. Det var masse aktiviteter og 
mye god mat. Det var rundt 50 barn som 
ville ta imot Jesus. 
 
Jeg studerer fortsatt på bibelskole til 
mastergrad i teologi. Dette er veldig 
spennende og lærerikt. 
 
Forrige søndag talte jeg på to møter. 
Herren velsignet oss og rørte ved mange 
mennesker. Det var rundt 40 mennesker 
framme til forbønn på møtene.  
 
I løpet av det siste året har jeg også 
forrettet i flere begravelser. På det siste 
begravelse det var mange ufrelste som ble 
berørt av evangeliet. 
 
Jeg besøker også et hjem for 
funksjonshemmede, og et fengsel.  
På siste besøk i fengselet var det 40 
ungdommer som overgav seg til Jesus. 
 
Jeg har oversatt et hefte av Kjell Halltorp  
til ukrainsk. Det er delt ut 1700 
eksemplarer av dette heftet over hele 
Ukraina. 
 



 
Mine gutter går på søndagskolen i menigheten 
og trives veldig godt med dette. Irina er også 
aktiv på søndagsskolen. 
 
Tusen takk til alle som støtter oss, må Gud 
velsigne dere rikelig tilbake!! 
 
 
Hilsen 
Volodja Girnjak 
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