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Barnehjemmet blir innviet søndag 27. juli 2014. Les mer, og se flere bilder på side 4. (foto: Aleksey Ferdinand)

Innvielsestur til Vyborg i juli 2014
Nå er det endelig fastsatt. Det BLIR innvielse av vårt eget kristne barnehjem søndag 27.juli 2014. 
Innbydelse til innvielsestur er sendt ut, og påmeldingene strømmer på.  Bussturen går tur/retur Oslo – Vyborg
23.-29.juli. Bussen starter fra Møre, så de som kommer fra nordvest, kan ha påstigning i Ålesund eller under-
vegs. Fra andre steder kommer man seg til Oslo og Rica Helsfyr Hotell og blir med derfra.  Det er også mulig
å bestille flybilletter til og fra Helsinki eller Stockholm. Turteam blir tre av styremedlemmene i
Vyborghjelpen: Jon Teigen, Gudrun Longva og Torgeir Tynes.

www.vyborghjelpen.no
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I tillegg er disse med i
Landsrådet:
Einar Korsvik, Kristiansand
Oddvar Ådland, Blomsterdalen
Anne Brit Fossdal, Byremo
Jorunn Fluevåg, Fiskå
Jostein Mulelid, Valderøy

Vyborg-INFO
Red.komite 2014: 

Gudrun Longva (red.)
Jon Teigen

Ønsker du å støtte
Vyborghjelpen?

Hovedkonto:
3900.25.83155

Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

Visjonen til Vyborghjelpen finner vi i Bibelens ord:
”For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å
drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kled-
de meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare
ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg
å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær?
Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere 
gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg”

(Matt. 25, 35-40)

Med VYBORGHJELPEN inn i fremtiden
VYBORGHJELPEN har sine røtter i Si-REISER. Det var etter et par turer til Finland at det hele startet i
1995. På styremøte i Si-REISER 24. april ble det bestemt at VYBORGHJELPEN skal stå på egne ben og
bli en egen stiftelse, en egen forening, eller lignende. Vi skal velge den selskapsformen som passer best.
Samarbeidet med Si-REISER vil etter intensjonen fortsatt bli både tett og godt. Det skal reguleres i en egen
avtale. Noe av formålet med denne endringen, er at VYBORGHJELPEN skal få eget organisasjonsnum-
mer. Endringene vil bli gjort gjeldende fra 1/1 2015. På det nevnte styremøtet i Si-REISER, ble følgende
styre valgt for 2014:

Jon Teigen, Formann
Gudrun Longva, Nestformann
Torgeir Tynes
Johannes Stokke
Turid Sivertsen, Kasserer

Varamedlemmer ble:
1.  Norvald Bjørkevoll
2.  Hilde M. Gjengedal
3. Jorunn Håskjold

Jon Teigen.

Kjærkomne og verdifulle ildsjeler
I mange frivillige organisasjoner kåres det årlig ildsje-
ler. Media står ofte for presentasjonen av disse. Det er
en ære å bli nominert. Alle heier på hverandre og set-
ter pris på innsatsen som gjøres, enten av lokale eller
sentrale personer som brenner for en spesiell sak. Det
kan være enkeltpersoner eller grupper. Grunnen til at
de nomineres er en vedvarende innsats over tid, for en
bestemt sak.
Vi skal ikke foreta en slik kåring her. «Ingen nevnt og
ingen glemt».  En god medarbeider sa det slik:
«Vyborghjelpen består i hovedsak av ildsjeler, av
brennende hjerter!» 

Jeg er så hjertens enig! Vyborghjelpen hadde stått ribbet tilbake, om det ikke
hadde vært for ildsjeler i sør, nord, øst og vest i Norge, og lokale medarbei-
dere i Vyborg, som står på for vårt arbeid i Russland.  Vyborghjelpen ønsker
å takke alle som står med i arbeidet, enten det gjelder økonomisk støtte, inn-
samling av klær og utstyr, loddsalg, basarer, forbønn og mye mye mer! 
For å kunne være brennende, eller være ildsjel, må man også få «ved på
bålet». Jeg håper at den informasjonen som gis gjennom Vyborg-INFO,
gjennom besøk fra Vyborghjelpen på diverse arrangement, og ikke minst rei-
sene til Russland kan være «ved på bålet» til trofaste ildsjeler, og til de som
kan tenke seg å la seg engasjere. Vi i Vyborghjelpen vil gjøre det vi kan for
å tenne ilden og for å holde den brennende.
Så er det også slik, tror jeg, at et hvert troende menneske har fått den hel-
lige ild i sitt hjerte. Den ild som bare Mesteren selv kan tenne. Den ilden
som brenner for at «alle skal bli frelst». Det er også Vyborghjelpens høyes-
te ønske at de menneskene vi møter på vår veg, enten her hjemme eller i
Russland, skal gjenkjenne Bibelens budskap gjennom vårt arbeid: «Vi elsker
fordi Han elsket oss først!» Bare Guds kjærlighet kan tenne denne hellige
ilden i våre sjeler.
Lykke til, du er en kjærkommen og verdifull sjel.

Gudrun Longva, Brattvåg
redaktør

Gudrun Longva.

VYBORGHJELPEN
er på Facebook

Bli venn med oss!

www.vyborghjelpen.no



Hva er en hjelpesendingstur?
For Vyborghjelpen er det godt å vite at alle varene som
samles inn, kommer frem. Noen av de som reiser til
Russland med hjelpesendingene, er også med og pakker
varer i lang tid på forhånd. Og alle som er med på tur, er
med og tømmer bussene og ser at varene kommer dit de
skal. 
Bussturene med hjelpesending går fra Ålesund, Bergen og
Kristiansand, ca 25 personer i hver turistbuss, resten av lasteka-
pasiteten er fylt opp med innsamlede varer. Første stopp er Oslo
med fellessamling på hotellet, hvor vi også overnatter. Videre til
Stockholm og nattseilas med turistferje over til Finland. Så drar
vi over grensen til Russland og Vyborg, hvor vi starter utdeling av varer. Vi drar til Vyborg baptistkirke som er vår
base mens vi er i Vyborg, men vi overnatter og spiser frukost på Hotell Drushba.  Vennskap, fellesskap og kontak-
ter knyttes, både fra sør og nord i Norge, men også med våre russiske venner. Vi besøker «våre» institusjoner som er
det nye barnehjemmet, evangelisentrene og «bedehuset» til pastor Valera. Vi er gjester hos Richard og Judy Grout ved
Vyborg Kristne Senter og vi hilser på alle de gode medarbeiderne vi har hatt gjennom mange år.

En tur til St. Petersburg med stopp hos Elena og barna ved
akuttmottaket for gatebarn LIFE, er ett av høydepunktene på
en dagsutflukt til storbyen. Den som ønsker det, kan også
være med på en guidet tur gjennom Vinterpalasset og andre
severdigheter. Vi ser noe av nøden og vi ser med egne øyne
at det nytter å hjelpe. Vi får kjenne mange takknemlige
håndtrykk og se glade mennesker. 
På hjelpesendingstur er man turist og hjelpearbeider på en
og samme tur. 
Ble du interessert?
Vær snar og meld deg på! 
Neste tur går 10. -19. november 2014.
Kontakt Si-REISER AS på tlf 70179000
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Vyborg hjelpa
Mange spør: Kva er Vyborg? 
Og svaret er enkelt. Det er ein by i Russland om lag 7 km aust for munninga av Saimaa-kanalen i Finskebukta. Kanalen går
frå byen Lappenranta i Finland til Finskebukta og har båttrafikk.
Vyborg har omlag 100.000 innbyggjarar og er russisk. Den ligg i landskapet Aust-Karelen og har tidlegare vore ein finsk by.
Vyborg hadde i 1939 72700 innbyggjarar og var Finlands nest største by. Og Aust-Finlands viktigaste handelssentrum og
eksporthamn for trelast. Bybildet blir dominert av det mektige  Vyborg slott som vart bygd i 1293. Russarane hærtok byen
i 1710 og byen var russisk til 1812. Så vart den finsk igjen, og var sentral i vinterkrigen mellom Finland og Russland 1939-
40. Byen har vore russisk frå 1944. 
Det er i denne byen Vyborghjelpa driv hjelpearbeidet sitt. Derfor dette spesielle namnet. Den første hjelpesendinga gjekk
til Vyborg i 1995, og har halde fram sidan med årlege turar med hjelp til dei vanskelegstilte i denne byen.

Noen fra dugnadsgjengen som pakker varer på lageret i
Ålesund.

VYBORG

Bli med på hjelpesendingstur du også!
Min første Russlandstur var en ferietur med Si-Reiser sommeren 2001. Jeg fikk høre om
hjelpesendingsturene og var klar på at «slikt skal ikke jeg på». Høsten samme år ble
baptistkirka i Vyborg innviet og Si-Reiser hadde tur. Jeg og 5-6 andre meldte oss på - til
sammen var vi ca. 20 personer på turen. Sjokket var stort da jeg på Gardermoen møtte
en fullastet buss med varer! «Vil du ikke på hjelpesendingstur - så skal du»...
Jeg glemmer aldri vårt stopp utenfor sykehuset i Kondratjevo! Mange hadde møtt fram,
strekte sine hender - om så bare for en suppepose! For oss en selvfølge - dessverre ikke
for alle... Dette ble starten på mitt engasjement i hjelpearbeidet til Russland. «Det dere
har gjort mot en av disse mine minste små, det har dere gjort mot meg».
Jeg reiser etter planen på min 16. tur i november i år.
Blir du med??

Anne Brit Fossdal, Byremo
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KRISTEN barneheim i sluttfasen
Reisebrev fra Jon Teigen
Det er søndag 27. april 2014.
Jeg sitter på ekspresstoget fra Vyborg til Helsinki.
Skjermen i enden av kupeen viser at vi suser i 225 km/t
gjennom skogene i Karelen. Dette har vært to spennende
dager. En weekendtur til Vyborg er i sannhet ikke noe
hvilehjem.
Det har gått i møter og besøk siden jeg satte føttene på
russisk jord i går, til jeg sprang på toget nå i ettermiddag.

Ludmila og Sergeij hilser
Pastor Valera hilser
Judy og Richard hilser
Pastor Alexeij hilser
Igor hilser

Det som gledet mest på denne turen, var imidlertid
”inspeksjonen” på den nye barneheimen.
Her går arbeidet unna. Første leilighet vil være klar til å
tas i bruk i løpet av juni.
Boris og et team på 5 personer  jobber med maling, tapet-
sering og legging av laminatgulv i rom etter rom.
Baderom og toalett vil bli ferdigstilt, og kjøkken vil bli montert. Et annet arbeidslag skal støype inngangstrapp.
To familier er aktuelle til å flytte inn. Vær med å be om at rette familie sier Ja og flytter inn med de første barna.
Dette er spennende! TAKK for at Du står med i offer og bønn.  -  Nå trengs begge deler!
Da er jeg snart på Tikkurila stasjon like ved flyplassen i Helsinki. Jeg er hjemme kl 23.30 i kveld.

Jon Teigen

Sykehuset i Kondratjevo
Lokalsykehuset like innafor grensa er nå nedlagt. Selve sykehuset som
ble drevet i 2. etasje,  står tomt. Det er åpnet dagklinikk/poliklinikk i 1.
etg, hvor de også har også noen senger. Daglig leder Margaritha var vel-
dig glad for besøket også høsten 2013. Vi vil følge med videre og be om
ledelse over hva vi kan gjøre videre for menneskene i Kondratjevo. 

Daglig leder  Margaritha sammen med diakon Lyudmila, Jon Teigen og Judy Grout  i
november 2013.

Dette bildet av barneheimen ble tatt lørdag 26. april.
Nå er vi i ferdigstillingsfasen. (foto: Jon Teigen)

Bursdagsgaver til
Vyborghjelpen
Vi er så heldige at vi har noen «bursdags-
barn» som ønsker seg gaver til
Vyborghjelpen nå de har fødselsdag. Barn
og barn, en kan vel ikke kalle de for det,
60-70-80 og 90-åringene som inviterer
slekt og venner til selskap, og ønsker seg
penger som de gir til Vyborghjelpen.
Både hyggelig og kjærkomment er det i
alle fall, og det må gjerne «gå sport i det».
Tusen takk og gratulere med dagene!!

Hovedkonto:
3900.25.83155

Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

www.vyborghjelpen.no
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Vyborg Kristne Senter
Judy og Richard Grout har ledet Vyborg Kristne Senter i over 20 år, og har vært våre
samarbeidspartnere gjennom mange av disse årene. Vi ser frem til et fortsatt godt samar-
beid i tiden som kommer! Vyborg Kristne Senter administrerer mye flott arbeid i byen.

Undervisning for barn og ungdom, diakoni,
evangelisk møtevirksomhet, brevkorrespon-
danse/evangelisering blant innsatte i russiske
fengsler og spredning av kristen litteratur. 
Richard og Judy  har nå fått 2- års visum, -
men bare for 184 dager...?! Så de må fremde-
les farte litt frem og tilbake mellom landene,
og oppholder seg en del i Finland.
Aleksei Gluschov er pastor / bestyrer når
Richard og Judy ikke er til stede. Aleksei og
hans familie gjør en flott jobb i Vyborg
Kristne senter.

Aleksei Gluschov  arbei-
der ved Vyborg Kristne
senterRichard og Judy Grout ved Vyborg Kristne Senter.

Lyudmila og Sergeij
Vår diakon Lyudmila og hennes mann  Sergeij   jobber mest på sykehuset i Vyborg hvor de har gode avtaler.
Ludmila setter opp en liste over varer de trenger i sin tjeneste både på sykehuset og i hjemmene, - slik at vi på høst-
turen kan ta med det hun/de virkelig trenger. De har et varelager (fra oss) ved siden av sykehusets depot.
Sergeij har slitt mye med helsen det siste året. Av og til er han pasient på sykehuset, og andre tider jobber han der
sammen med sin kone. La oss virkelig huske de begge i bønn!

Lyudmila og Sergeij. Diakon Lyudmila har god kontakt med sine pasienter.

«Prosjekt matkasser»
I fjor bestemte Vyborghjelpen at vi skulle satse mer på
å dele ut matkasser til fattige. I samarbeid med pastor
Valera, Eric, Richard og Aleksey, ble vi delt opp i
grupper og besøkte mange fattige hjem i Vyborg og
nærliggende landsbyer. Det var mange sterke opple-
velser på disse rundene, og utrolig mange glade og
takknemlige mennesker som fikk mat inn i hjemmene
sine. Vi prioriterer dette i år også, og vil på høstturen
ha med bortover ca 300 matkasser til utdeling til de
fattige.  Det koster om lag 300 krone pr.kasse, så om
noen har lyst å gi spesielt til det, så er vi takknelige
for all støtte vi kan få! Ta kontakt med din lokale
representant, som du finner navnet på, side 8.

Under matkasseutdelingen gikk vi i grupper og besøkte mange fattige.
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Pastor Valera
Pastor Valera er en uvurderlig hjelper og koordinator for vårt
arbeid i Vyborg-området. Han er utrolig trofast i tjenesten i
leilighetslokalet som vi kjøpte til den nye menigheten hans.
Der er det nå to  gudstjenester hver søndag. Det er fremdeles
en menighet i stor vekst. Vyborghjelpen betaler hans lønn.
Valera brenner også for evangeliesentrene. Han har verv i
hele Baptist-unionen i  hele St.Petersburg fylke. Han preker
også av og til i "Kirken på Klippen", og han har et svært godt
forhold til Vyborg Kristne Senter. Valera er en utrolig nett-
verksbygger, og en fantastisk samarbeidspartner for
Vyborghjelpen.
Vi gleder oss sammen med ham og familien, at de nå får flyt-
te inn i nybygd hus, støtte av svenske kristne venner.
Vyborghjelpen vil være med å gi dem et nytt kjøkken!
En takknemlighetsgave til Valera og Tanya.

Oleg og Irina
Dette er pastorparet i Svetogorsk. De gjør, så
langt vi forstår, - en kjempejobb i Baptistkirken
ved den store papirfabrikken i sentrum av
denne byen med ca. 16000 innbyggere. Det
som imidlertid opptar oss mest er tjenesten
deres blant barna på barnehjemmet i
Lesogorsk. Ukentlig har de barnetimer her.
Kristne barnetimer. De er kreative og pedago-
gisk dyktige, og har fått et solid fotfeste på
denne institusjonen med ca. 40 barn.
Vyborghjelpen støtter dette arbeidet til Oleg og
Irina.

Pastor Valera sammen med Jon Teigen ved nyehuset. Nå er
det kommet under tak, og snart flytter de inn..

Evangeliesentrene i full drift
Det er en opplevelse å besøke evangeliesentrene "våre" House of Hope (håpets hus) - for menn og  Bethesda
House - for kvinner. Også i år reiser  noen av våre snekkerkyndige dugnadsvenner under ledelse av Einar Korsvik
fra Kristiansand, til området for å gjøre diverse forbedringer på bygningene. La oss be om at evangeliesentrene
fortsatt får være en «oase» for menn og kvinner, som får møte Jesus til frelse og nytt liv. 

Noen av jentene ved Bethesda, høsten 2013. De synger evange-
liske sanger for oss på loftet. Det er gripende å høre deres vit-
nesbyrd om nytt liv etter at de fikk hjelp via sentrene.

Guttene ved Håpets Hus synger alltid for oss når vi kommer
på besøk. Her har de også med seg pastor Valera (t.v) og
Eirik t.h., som er Valeras «høyre hånd» og hjelper.

Oleg sammen med barna på barne-
hjemmet i Lesorgorsk.Oleg og Irina.
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Rovde barnehage fikk besøk
9. januar var Målfrid, Målfrid og Jorunn fra Vyborghjelpa på
besøk til Rovde Barnehage på søre Sunnmøre og fortalte om
barneheimen i Vyborg. Barnehagen hadde i desember hatt
omvendt julekalender. Det går ut på at i stedet for å få en
ting i luka, så gir barna ting eller klær som de ikke har brukt
for til noen som trenger det. Det var Barneheimen i Vyborg
som skulle få det som ble samlet inn. Barna var veldig enga-
sjert i dette, og de synes det var kjekt å få høre om og se bil-
der fra barneheimen. Tusen takk til borna, dei tilsette og til
dei som var på besøk!

Barneheim for gatebarn i 
St.Petersburg
St.Petersburg er ein millionby. Mange bilar, masse trafikk og masse menneske.
Byen var tidlegare Russlands hovudstad og har mange kulturinstitusjonar.
I denne byen er det mange gatebarn. Nokre sier 10000 og andre seier det er
meir. Og Vyborghjelpa støttar ein heim for gatebarn som heiter "LIFE". Denne
heimen vart  opna i 1996 og gir hjelp til born frå 5 - 18 år. Styraren er ei driftig
dame som heiter Elena Kukushkina.  Og ho gjer ein fantastisk jobb for desse
barna. Heimen har no fått nye lokaler som dei eig sjølve. Desse lokala ligg i
1.etasje av ei blokk og fungerar bra for barna som bor der. Tidlegare låg hei-
men i 5.etasje av ein gammal bygard. Vyborghjelpa reiser kvart år til denne
barneheimen med pengar til drifta, matvarer, klede og andre nødvendige ting
til drifta av heimen i millionbyen St.Petersburg. Dette er berre ein dråpe i
havet føler vi når vi ser nøden i millionbyen. Og det har vore ei veldig stor
positiv oppleving å sjå at borna har fått det godt, og har det bra i heimen. 

Velkommen til 
BASARENE 2014 
Basarene til inntekt for Vyborghjelpen er vår sikreste inntektskilde.                                                                   

I år blir det følgende basarer:  
Valderøy 3.april, Åseral 25.april, Fiskå 2. september, Brattvåg
3. september, Volda 4. september, Blomsterdalen 5. september
og Sunnhordlandsbasaren 6. september.

Følg med i lokale kunngjøringer og vær velkommen på basar ! Mange fine gevinster på samtlige av basarene.

Barneheimen LIFE ligg i første etasje i
ei bustadblokk i eit særs tett befolka
område i St. Petersburg.

Her er alle samla i sofakroken ved Rovde barnehage.

Musikalsk spleiselag for Vyborghjelpen
Lørdag 24.august i fjor åpnet Rut og Magne Aksnes låvedørene for et «Musikalsk
spleiselag» på gården sin i Dalsfjord (Volda kommune).  Låven ble fylt opp av
musikere fra Dalsfjordområdet og publikum som strømmet til. Alle som kom seg
innomhus løste billett, enten de deltok i programmet eller ikke. Hele 230 men-

nesker stuet seg sammen og
fikk høre fengende flott coun-
trymusikk, korsang, solosang,
duetter og mange flotte instru-
mentalinnslag. En fantastisk
opplevelse og en flott sum på
23.000 kroner til
Vyborghjelpen. Kreativ inn-
samlingsmetode.  Ny spleise-
fest på låven i Dalsfjord er
planlagt til 23. august 2014. 

Rut og Magne Aksnes åpnet låven sin
og arrangerte Musikalsk Spleiselag til
inntekt for Vyborghjelpen.Fengende countrymusikk til inntekt for Vyborghjelpen.
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HER FINNER DU VYBORGHJELPEN:
Vasstrandvegen 1, 6022 Ålesund. Tlf. 70 17 90 00
Vyborghjelpens lokale representanter:

Sørlandet, ytre: Einar Korsvik, Kristiansand, 
Tlf. 38 04 66 45 / 954 80 709

Sørlandet, indre: Anne Brit Fossdal, 4529 Byremo, 
Tlf. 38 28 39 21 / 482 96 062

Hordaland: Oddvar Aadland, Hjellestadvn. 117, 
5258 Blomsterdalen (Fana), 
Tlf. 55 22 66 73 / 909 90 425

Møre Nord: Jostein Mulelid, 6050 Valderøya (Giske), 
Tlf. 70 18 23 08 / 905 37 923

Møre Sør: Jorunn Fluevåg, 6143 Fiskå (Vanylven),
Tlf. 70 02 01 75 / 482 46 338

Vyborghjelpens webside: www.vyborghjelpen.no
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Hjelp oss å hjelpe
Vyborghjelpen trenger penger. 

Vi er glad for all støtte i form av klør og varer av
forskjellig art. Men vi trenger penger, ja, mye
penger for å ferdigstille barnehjemmet og for å
vedlikeholde de andre prosjektene. 
Du har nå lest om hva Vyborghjelpen driver med.
Vi håper og ber om at det vil utløse en giverglede
og et ansvar i forhold til det å være med å støtte
arbeidet økonomisk.

Du kan sende din gave til disse kontoene:
Kristent Barnehjem 3910 26 28512
Vyborghjelpens hovedkonto 3900 25 83155 

Vyborghjelpens hovedkonto:
3900.25.83155

Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

Kjære Vyborg-venn!
Det er mange tanker jeg gjør meg når jeg skal ha en hilsen til Vyborg-INFO.
Vi har mange prosjekter i Vyborg og omegn, og alle er viktige å følge opp, og å arbei-
de videre med. Likevel er barnehjemmet det store prosjektet som nå snart er i havn.
En lang byggeprosess er fullført til sommeren, og vi skal snart innvie det. Vi gleder
oss over barna og de voksne som etter hvert kommer på plass. Det er nå det virkelig
begynner! La oss fortsette å arbeide i bønn og med midler. Kanskje gi noe av det som
står på listen over inventar som må på plass! Jeg vil gjerne minne oss alle om de
andre prosjektene vi har ansvar for. Ikke la oss gå trette i det viktige arbeidet som
heter OPPFØLGING! Det er selve motoren i det videre arbeidet, både vedlikeholdsar-
beidet på evangeliesentrene, flere som skal få matkasser på døra og hjelp til nødli-
dende gjennom Richard og Judy, Lyudmila og Sergeij, Valera og våre venner i
Baptistkirken. Jesus sier: «Jeg er verdens lys» - Det er vårt håp at vi fortsatt kan være
med å løfte LYSET fram, slik at enda flere i Russland kan få gå over fra mørkret til
LYSET, som er Jesus Kristus selv. Må det alltid være Han som er vår drivkraft og
glede i arbeidet!

Med vennlig hilsen Hilde M. Gjengedal, Brattvåg

Dugnadstur
i april / mai
Seks snekkerdyktige karer
melder fra Russland i det
bladet går i trykken, at de
har lagt nytt tak på Håpets
hus. Vi gleder oss over de
villige mennene som reiser
bort og jobber, samt de
glade guttene som får skik-
kelig tak over hodet. 

«Takdugnadgjengen» sendte oss dette bildet fra deres arbeid nå i 2014.

www.vyborghjelpen.no


