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– Da vi kom til leiren, ble jeg helt overveldet av lykke. Jeg kunne sove i rene
sengklær, det var ingen eksplosjoner å være redd for, og vi fikk varm mat og
varm dusj!, forteller Egor, en av flere hundre krigsrammede og fattige barn som
fikk være på leir hos Open Heart i sommer.

«For godt til å være sant»
– Da vi fikk høre at vi kunne komme på Open Heart sommerleir,
trodde vi ikke at det kunne være
sant! Jeg har aldri vært så lykkelig!
Det sier ni år gamle Egor fra Docuchaevsk,
Donetsk-regionen. Han var en av barna fra
krigsområdene som fikk komme på leir i
sommer.
– Jeg ble født i Docuchaevsk, men da den
fryktelig krigen startet måtte vi flytte til
Slavyansk, en by i samme region, men litt
lenger unna krigsfronten. Da krigen startet
og flyene bombet gater og hus, falt en
bombe ned på vårt lille hus og knuste det
til ruiner i løpet av sekunder. Der og da ble
min far drept, fordi han befant seg inne i
huset, forteller Egor.
– Min mor, og mine to yngre søsken, flyttet
for å bo i en skole, siden vi ikke hadde noe
hjem lenger. Under bombeangrepene gjemte vi oss i bomberom, der vi kunne tilbringe
uker. Da en bombe falt over skolegården,
ble også skolen ødelagt og vinduene blåste
ut. Da måtte vi flytte herfra og fikk bo hos
noen naboer. Men en dag, mens vi gjemte
oss i bomberommet, ble også naboens hus
bombet. Det var da vi bestemte oss for å
forlate byen og flytte til Slavyansk. Min mor
og jeg, og mine søsken, var uten et sted bo,
og vi hadde heller ikke mat eller vann. Men i
Slavyansk fant Open Hearts frivillighetsteam
oss, og hjalp oss med mat, klær, støvler og
andre nødvendighetsartikler.
Da vi fikk høre at vi kunne få reise på
Open Hearts sommerleir, helt gratis,

Open Heart har gitt meg og min familie livet tilbake,
sier krigsrammede Egor, på sommerleir.

trodde vi ikke våre egne ører! Men da vi
kom til leiren, ble jeg helt overveldet av
lykke. Jeg kunne sove i rene sengklær, det
var ingen eksplosjoner der som gjorde oss
redde, og vi fikk varm mat og varm dusj!
Jeg fikk møte mange nye venner og vi
lekte mange forskjellige leker, og vi fikk
også bade. Det var en fantastisk opplevelse, sier Egor.
– Tusen takk, Open Heart, for at dere har
gitt meg en lykkelig barndom!

Flere tusen barn opplevde lykke, trygghet, omsorg og pause fra fattigdom og krig på Open Hearts leire i sommer.

Lykkelig på leir
Med en invalid far er hverdagen
mørk for søsknene Valeria, Angelina og Sasha i familien Gavrilyuk. I sommer fikk to av søstrene
komme på leir for første gang!
Familien bor i Korostysjiv og lever i
ekstrem fattigdom. Barna Valeria (11),
Angelina (9) og Sasha (4) deler ett rom på
18 kvadratmeter sammen med foreldrene.
Rommet fremstår som falleferdig og benyttes både som soverom og kjøkken. Det
er åpenbart alt for lite for en hel familie,
og hverdagen er en kamp.
Sov i barnevogn
Den yngste av barna måtte i lang tid sove
i en gammel barnevogn, mens Valeria sov
på en gammel madrass på gulvet. Etterhvert klarte faren å finne en gammel seng
på søppeldynga, slik at de nå i alle fall har
to senger i familien.
Det finnes ikke noe plass for å leke i rommet, da sengene og ett kjøkkenbord tar fyller det lille rommet. Begge jentene må sitte
ved dette bordet å gjøre lekser mens moren lager mat like ved siden av dem. Det er
nærmest umulig for dem å konsentrere seg
og derfor gjør de det ikke godt på skolen.
På tross av dette drømmer de begge om
å gå på musikk-skole for å lære seg å spille
fiolin. Lille Sasha får ikke gå i barnehage da
foreldrene ikke har nok penger til å betale.
Open Heart er redningen
Redningen for familien er Open Hearts
suppekjøkken hvor barna får komme og
spise hver dag. Jentene får også her delta

Søstrene Valeria og Angelina var overlykkelige over
å få komme på leir i sommer.

i forskjellige aktiviteter. I tillegg mottar familien matpakker og klær fra Open Heart,
noe de er uendelig takknemlig for.
Faren pleide å jobbe, men for noen år siden
ble han angrepet av en gjeng på gaten som
knivstakk ham 30 ganger. Han overlevde på
mirakuløst vis, men han ble invalid, noe som
gjør det nærmest umulig å finne arbeid.
Betalte gjelden
Videre hadde familien en stor gjeld på
grunn av ubetalte regninger for strøm. De
var derfor uten strøm i mange år. Moren
måtte lage mat over åpen ild. Men Open
Heart betalte gjelden for dem, så nå har
de endelig strøm igjen.
Moren er så takknemlig for at barna ikke
lengre gråter og må gå sultne til sengs.
Men den største velsignelsen kom da de
to jentene i år fikk reise på sommerleir i
Zhitomir. De opplevde det som et eventyr
med nye venner, god mat, morsomme
leker og mange andre gleder de vil huske
for resten av livet. De er så takknemlige!

Leir-kokk i 24 år
I 24 år har Nadia Grishenko (59)
vært kokk på sommerleirene ved
Zhitomir. I år har var kanskje
siste gang.
Tekst og foto: Einar Vestvik
Utenom leirsesongen har hun i alle
disse årene arbeidet som kokk ved Open
Heart´s matstasjon i Zhitomir. Av egen
erfaring vet hun at maten hun lager hver
dag, betyr en avgjørende forskjell for
hundrevis av barn som har det vanskelig i
hjembyen hennes.

Da den eldste datteren ble gravid i svært
ung alder og deretter droppet av barnefaren, var ikke utsiktene for henne særlig
lyse. Men en ung mann fra Norge som
kom med Halvard for å se på hjelpearbeidet, giftet seg med henne.
Nå har de bodd i Bergen i rundt 20 år.
Der har også den unge kvinnen utdannet seg til lege og fått en god jobb. Etter
hvert har også begge de andre døtrene
funnet seg norske ektemenn og bor i
Norge.

– Jeg takker Gud for at han sendte Halvard
Hasseløy til Ukraina. Og jeg takker folk i
Norge som er så gavmilde overfor fattige
ukainere, sier Nadia videre. Selv har hun i
mange år fått klær fra hjelpesendingene.
Hennes egen familie er ett av mange
eksempler på at hjelpearbeidet nytter og
gir langsiktige ringvirkninger.
Alkoholmisbruk
Da Nadia kom i kontakt med Open Heart
første gang for et kvart århundre siden,
hadde hun ansvaret for tre døtre. Mannen
var alkoholiker som stadig utsatte familien
for ydmykelser av alle slag. Alkoholmisbruket førte også til at de stadig manglet
penger. Barna drev gatelangs på jakt etter
noe å spise før suppekjøkkenet i kirken ble
redningen for dem. De begynte også å
gå i kirken og fikk en ny kurs i livet. Nadia
fikk en god jobb ved suppekjøkkenet,
der også den mellomste datteren hennes
arbeidet i åtte år.

I 24 år har Nadia Grishenko (59) laget mat ved
Open Heart´s suppekjøkken og på sommerleirene i
Ukraina.

Fikk barna tilbake
Olga Sergienko og mannen ble
kristne da Halvard Hasseløy
og et team fra Norge besøkte
dem i mai 2018. Barnevernet
i landsbyen la merke til den
store forbedringen og valgte å
tilbakeføre tvillingene Solomiya
og Sergej, som de hadde tatt
hånd om sju måneder tidligere.
Tekst og foto: Einar Vestvik
Olga og familien hennes leier et hus på
landsbygda utenfor Zhitomir. Da Open
Heart´s medarbeidere først kom i kontakt
med dem, var familien i en elendig forfatning på grunn av omfattende alkoholmisbruk. Huset manglet det aller nødvendigste av utstyr. Og fordi de ikke hadde
klart å betale for seg, var strømmen stengt
av. Derfor måtte de tilberede mat over
åpen ild ute i hagen. Barnevernet hadde
grepet inn og plassert de tre eldste barna
på kostskole, mens de to yngste – tvillingparet – var plassert på barnehjem. Olga
hadde selv deler av barndommen sin på
barnehjem fordi også hennes foreldre var
alkoholikere.
– Da Halvard kom og ba for oss, ble det forandring. Jeg begynte å be selv, og begynte
å leve på en annen måte. Jeg kom meg opp
om morgenen og begynte å ordne i huset.
Nå vil jeg gjøre hva som helst for at barna
mine skal ha det bra, sier hun.
I forbindelse med besøket i fjor, lovet
Halvard at dersom paret skiftet kurs og

Olga Sergienko (29) utenfor huset sammen med
fireåringene Solomiya og Sergej. Både ute og inne
er huset i en helt annen forfatning enn for bare ett
år siden, kan Open Heart´s medarbeidere fortelle.

sluttet å drikke, skulle Open Heart hjelpe
dem med den ubetalte strømregningen.
Det har også skjedd. Olga har gjennomgått et kurs og fått jobb ved det lokale
postkontoret. Mannen har også hatt
diverse jobber.
Mens tvillingene, som nå er fire år gamle,
er tilbakeført til foreldrene, har de tre
eldste fortsatt på kostskole. Sosialkontoret
ønsket å forsikre seg om at forandringen i
hjemmet var varig, men fra høsten er planen at alle de fem barna skal bo hjemme..
Open Heart følger opp familien med mat
og klær, og har også hjulpet dem med
møbler og annet utstyr til huset.
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Halvards epistel
Ja tenk, så er høsten alt her, og det går dessverre mot mørkere tider. Jeg
håper alt er bra med dere. Jeg takker stadig Gud for den trofasthet og
giverglede dere har overfor vårt arbeid. Jeg er så takknemlig til dere alle
for den tillit som dere viser oss i vårt arbeid.
Denne sommeren har vært rik for vårt arbeid. Nye partnere kommer til,
Gud velsigner oss så vi kan fortsette dette viktige arbeid blant krigsofre,
som alle har glemt allerede i media: Blant dem, barn ingen bryr seg om. Nå
er allerede høstens innsamlingsaksjoner i gang. Når bladet er i trykken, er vi i
Bergen. Så går det slag i slag med Ålesund, Karmøy, Haugesund, og Arendal, før
jul. Husk å be for oss, at våre planer med innsamlinger til Ukraina fattige må lykkes, og at vi får inn
mye klær og penger, så vi kan fortsette vårt hjelpearbeid blant Ukrainas krigsofre og fattige innfor
den kommende vinter.
Din gave gir liv, mot og håp til barn og familier i nød. Det tror jeg dette bladet viser deg. Takk for
alt dere gjør, for de som venter på hjelp og frelse i Ukraina. Uten partnere som dere ville vi aldri lykkes i vårt arbeid. Takk for din innsats, forbønn og støtte.
Vennlig hilsen din venn og bror i Kristus!

Gi på VIPPS

2. halvår 2019

Open Hearts og Halvard Hasseløys
aksjonsprogram:
08.–15. sept.:	Voss Bergen med omland
møter, innsamlinger
18.–21. sept.:
Møter og innsamling på
Svarstad i Vestfold
27.–30.sept.:	Møter i Minsk Hviterussland
18.–20. okt.:	Ålesund med omegn møter,
innsamlinger
24.–30 .okt.:	Haugalandet møter,
innsamlinger
30.nov.–1. des.: 	Filadelfia Arendal møter,
innsamlinger

Her kan
du gi med
Vipps
mmer

Vipps-nu

36115

Open Heart er registrert
som giver hos Vipps. Her
kan du sende penger
direkte fra telefonen til
de nødlidende, fra 10 til
5.000 kroner uten av det
koster ekstra i gebyrer,
og overføringen skjer
umiddelbart!

AKSJON SAMLEOBJEKT
VI TAR IMOT ALLE SLAGS SAMLEOBJEKTER TIL
INNTEKT FOR VÅRT ARBEID.
MYNTER, FRIMERKER, POSTKORT, JULEKORT,
PINS, MEDALJER, OSV. OSV.
SEND DIN GAVE TIL: EIVIND ELLEFSEN,
BERGHEIMVEGEN 109, 5305 FLORVÅG
TLF. 482 65 688

STØTTEMENIGHETER: Salem, Langevåg, Salem Åros, Pinsekirka Filadelfia, Ålesund, Filadelfia, Hamar,
Pinsekirken, Mjøndalen, Filadelfiakirken, Drammen, Filadelfia, Vennesla, Evangeliesalen, Ås, Betesda,
Slemmestad, Elim, Eikenosvågen, Tabernaklet, Haugesund, Betania, Rakkestad, Betania, Veggli, Zion,
Konsmo, Nes og Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad, Norge for Kristus-menigheten, Sarpsborg,
Filadelfia Arendal, Filadelfia Kristiansand.

Trykk: 07 Media a.s

Halvard Hasseløy

