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Hjelpen kommer frem til de som trenger den
Vyborghjelpens arbeid kommer både unge og gamle til gode. Vi er glade for at vi i en vanskelig tid for 
russerne, får være med å gi noe til dem som trenger det mest.
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Dette er barna til Irina og Pavel, bestyrerparet på vårt barnehjem i Vyborg. De har tre egne barn barn og 

foreløpig tre fosterbarn. De skal ha to fosterbarn til i den første leiligheten ved barnehjemmet. Barna er Nikita 

(11), Lisa (9), Nastya (6), Vadim (6), Andrew (3) og Angelina (1). Vi oppfordrer til forbønn for store og små!

På bildene ser vi glade barn på barnehjemmet Life som får strikka gensere fra Norge og en eldre dame vi møtte 

ute på landsbygda. Hun var strålende fornøyd med å få seg en matkasse. Ewa Walderhaug Sæther og Ingrid 

Emblem Nystøyl hjalp henne opp de mange trappene til leiligheten og fi kk varene på plass.



Situasjonen i Russland er mildt sagt vanskelig for 

tiden. Etter annekteringen av Krimhalvøya sist 

høst, og den pågående krigen i Øst-Ukraina denne 

vinteren, har situasjonen for ”vanlige folk” endret 

seg dramatisk. Hundretusener av fl yktninger er 

kommet til Russland fra Ukraina. Sanksjonen 

fra EU begynner nå virkelig å slå inn. I tillegg 

har oljeprisen stupt og redusert statsinntektene 

betydelig. I denne situasjonen var det vi planla 

en tur til Vyborg første helga i vinterferien. 

Dessverre fi kk Johannes Stokke og jeg ikke visum. Men pastor Valera og 

lederen for Evangeliesentrene, Eric, kom over til Lappenranta i Finland, og 

vi møttes der til en hel dags drøftelser.

Tomt til fl erbrukshus

Ett av formålene med turen, var å få overlevert penger til å kjøpe en tomt 

i utkanten av Vyborg. Det ble gjort, og tomta er nå kjøpt. Baptistunionen 

står som eier. Etterhvert vil vi bygge et fl erbrukshus på tomta. I huset skal 

det være en ”bedehussal” til møtesamlinger, en leilighet for lederen av 

Evangeliesentrene og et par - tre rom for brukere som skal inn- eller har 

vært på ett av evangeliesentrene. 

Penger trengs, – og penger 

kommer inn!

Det er med stor ydmykhet og 

enda større takknemlighet jeg 

konstaterer at det hver uke denne 

vinteren har kommet inn penger 

på på VYBORGHJELPENS 

kontoer. TAKK for responsen 

til alle dere 50 som var på tur i 

høst. Vi hadde en aksjon hvor 

hver turdeltager ble bedt om å  å 

skaffe 2.000 kroner til den nevnte 

tomta. Tomta er nå fullfi nansiert 

og betalt. Det er også betalt ned 

175.000 på lånet som vi hadde på 

barnehjemmet. Der står pr mars 

2015 ”bare” 100.000 igjen!

Under samtalen med pastor Valera i Finland i februar, kom det fram 2 

prekære bønner. 1. Strømmen er ustabil i Russland for tiden. Den kommer 

og går. På Evangeliesentrene trenger de å få kjøpe et dieselagregat hver, 

slik at de slipper å fryse når strømmen forsvinner. Dette har vi lovet å 

hjelpe dem med. 2. Husvære for Eric sin familie. Eric er leder for de to 

Evangelisentrene. De venter sitt tredje barn i mars. De bor på ett rom på 

”bedehuset” til 2. baptiskirke, men trenger virkelig bedre boforhold nå når 

det kommer en ny. Her trenger vi ca 70.000 kroner til innkjøp av en stor 

caravan-leilighet som vi tenker å plassere på den nylig innkjøpte tomta. 

VYBORGHJELPEN som egen organisasjon

Som mange vil være kjent med, har styret arbeidet en tid med å organisere 

VYBORGHJELPEN på en slik måte at vi kunne få eget organisasjonsnum-

mer i Brønnøysundregistrene. Lenge var det snakk om en stiftelse. Men 

resultat ble at vi den 19. januar registrerte VYBORGHJELPEN som en 

selvstendig organisasjon, og vårt organisasjonsnummer er nå 914 916 410.

2015

Vårt 21. arbeidsår i Vyborgområdet har altså startet meget bra. Men 

utfordringene vil nok komme til å stå i kø. Det kommer stadig bønner om 

hjelp. Styret har bestemt at vi skal satse på 12 prosjekt dette året. Pluss 

husvære for Eric og familien. Vi har satt opp et budsjett på 1.2 mill. kroner.

Vil du være med å hjelpe oss å hjelpe….?

TAKK for vi kan regne med Deg!
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Den 19. januar 2015 var Landsrådet i Vyborghjelpen samlet til sitt årlige møte. Dette er også stiftelsesdagen for Vyborghjelpen som egen organisasjon. Våre røtter er frem-
deles forankret i Si-REISER AS, og vi har en god og forpliktende gjensidig fem års samarbeidsavtale med reiseselskapet. I Landsrådet (bildet) sitter fra v. Johannes Stokke, 
Jon Teigen, Oddvar Aadland, Norvald Bjørkevoll, Torgeir Tynes, Gudrun Longva, Anne Brit Fossdal, Jorunn Fluevåg, Einar Korsvik, Jorunn Håskjold, Jostein Mulelid og 

Turid Sivertsen (sistnevnte ikke til stede under fotograferingen).

Stadig nye utfordringer for VYBORGHJELPEN
Av styreleder Jon Teigen

Vyborghjelpens landsråd 2015

Vyborghjelpen er en kristen hjelpeorganisasjon

Disse sitter i styret for Vyborghjelpen:

Jon Teigen, Ålesund (styreleder), Gudrun Longva, Brattvåg (nestleder) 

Torgeir Tynes, Sykkylven, Johannes Stokke, Eidsnes Jostein Mulelid, 

Valderøy

Vara: Turid Sivertsen, Ålesund, Norvald Bjørkevoll, Ålesund, Jorunn 

Håskjold, Ålesund. I tillegg er disse med i Landsrådet:

Sørlandet: Einar Korsvik, Kristiansand, Anne Brit Fossdal, Byremo

Hordaland: Oddvar Ådland, Blomsterdalen, Magnhild Turøy, Fitjar

Møre: Jorunn Fluevåg, Fiskå, Anbjørn Inge Walderhaug, Valderøy

Ønsker du å støtte 

Vyborghjelpen?

Hovedkonto nr. 3900.25.83155

Prosjekt Kristen barneheim

3910.26.28512
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Gudrun Longva (red)

Foto: Hilde Gjengedal og 

 Gudrun Longva

Under sommerens besøk i Vyborg besøkte vi tomten ved siden av 
Valeras hus. Der ble det en sterk bønnestund, hvor vi ba om Guds 
ledelse og velsignelse. Nå er tomten kjøpt og betalt. Fra v. Torgeir 
Tynes, Einar Oterholm, Jon Teigen og pastor Valera.

Vyborghjelpen ønsker å hjelpe Eric 

og Susann og deres barn med å få 

reist en enkel caravanleilighet på 

tomten.
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En festreise sommeren 2014
27.juli 2014 vil alltid stå som en festdag for Vyborghjelpen. Da innviet vi den første leiligheten i barnehjemmet ved Kirken på høyden. 
Vyborg Kristne Barnehjem har blitt realitet.  Under gudstjenesten søndag formiddag ble bestyrerparet og deres 4 barn innviet til tjenest-
en. Deretter var det snorklipping, fl agg og ballonger på barnehjemmet. Og selvsagt innvielse med skriftlesning og bønn inne i stua. 30 
gjester fra Norge hadde en kjempefi n tur. Vi cruiset på Østersjøen i nydelig sommervær, jobbet sammen på barnehjemmet for å få alt 
ferdig til den store dagen, og jublet sammen under innvielsen. I sannhet: En festreise!

1.-3. Festreise osgå med båt over Østersjøen. 4. Turdeltakerne foran barnehjemmet den kvelden vi ankom Vyborg. 5. Pastor Aleksey 
Ferdinand presenterer bestyrerfamilien. Fra v. mamma  Irina, Vadim (6), Nastya (6), Lisa (9), Nikita (11), pappa Pavel og pastor 
Aleksey. 6. Fullsatt kirke søndag formiddag. Festgudstjeneste. 7. Seniorpastor Slava, styreleder Jon Teigen, Victor (leder i batist-
unionen i St.Petersburg-området) og pastor Aleksey foretok snorklipping og offi siell åpning, sammen med bestyrerfamilien. 8. På 
plassen utenfor tok gjestene del i feiringen. I midten ser vi en av de inviterte gjestene, Nelly, den tidligere bestyreren ved Lesorgorsk 
barnehjem. 9. Arbeidet med å ferdigstille leiligheten. Her er det sørlendingene Mona Flottorp og Grethe Ousland som gjør klar gar-
diner. 10. Olga Oliegreen fra Åseral og Ingrid Nybø Emblem monterer Tripp-Trapp-stoler gitt av mørebedriften Stokke. 11. Shopping 
på markedet ble det også tid til. Oddvar Aadland godt nedlesset med gevinster til basaren i Blomsterdalen.

1 2 3

4 65

7 8

9 10 11
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Visjonen til Vyborghjelpen er dagsaktuell
Torgeir Tynes fra Sykkylven har vært 12 ganger på 

tur med Vyborghjelpen. Sommeren 2014 var han tur-

predikant. Han brenner for at det skal være et godt 

åndelig innhold på turene, og han mener at visjonen til 

Vyborghjelpen er dagsaktuell.

«For jeg var sulten og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere 

gav meg å drikke. Jeg var fremmed og dere tok i mot 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)

-Klart dette er aktuelt også i vår tid! Jeg ønsker at de vi 

møter på hjelpesendingsturene må få oppleve å møte 

den levende Jesus, sier Torgeir. Det kan de oppleve 

gjennom oss, ved å få et glass vann, en skjorte, en 

bukse eller hva det måtte være. Og ikke minst ved at 

vi som er på turene også har et godt fellesskap med 

hverandre og med Jesus. 

Det vil merkes utad at 

vi har «noe mer» enn 

vanlige turister.

Hva mener du med det?

-Vi har opplevd det på 
markedet og i gatene. 
Folk vet hvorfor vi er der. 
De merker at vi vandrer 
med Jesus og har Guds 
kjærlighet i våre hjerter.  
Det er utfordrende. Vi må 
være oppmerksomme og 
vennlige, både i turgrup-
pen, blant våre medar-
beidere og de vi møter på 
hotellet og i gatene. Jeg 
har sansen for uttrykket «mer enn ferie» som Si-Reiser har 
brukt i alle år. Dette gjelder ikke minst på disse turene, hvor 
vi møter mennesker som lengter etter mer, både materielt og 
åndelig.

«Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt»
Magnhild Turøy fra Fitjar er nyvalgt medlem i Landsrådet, 
men hun er ingen nybegynner i Vyborghjelpen.  10 ganger 
på hjelpesendingstur og to andre turer i Russland ligger bak. 
Ektemannen Kjell Magne har vært på fem turer til Russland, 
i tillegg til to «snekkerturer» til Vyborg. Han skal på sin 
tredje dugnadstur i april. På sin tur nr. 13 til Russland, skal 
Magnhild være reiseleder på Bergensbussen.  
Hva synes du er mest spennende på tur, Magnhild?

-Grensepasseringene! Jeg kjenner det i magen hver gang! Det 
er utrolig spennende. Men vi har kommet oss velberget over 
hver eneste gang, heldigvis. Ikke minst takket være bønn 
undervegs og forbønn fra andre.
Hva vil du framheve fra turene?

-Jeg synes det er veldig kjekt på busstur.  Sosialt og åndelig 
fellesskap og god stemning er viktig. Oddvar Aaadland, som 
var reiseleder tidligere, var kjempefl ink med konkurranser 
og aktiviteter. Det er miljøskapende. Også mange kaffekop-
per, mye allsang og gode samtaler undervegs.  I tillegg er det 
fl ott å være turist om bord i de fi ne fergene over Østersjøen 
mellom Stockholm og Helsinki. Ikke alltid været er på topp, 
men vi har det alltid kjekt om bord. Det er viktig at vi har 
det trivelig undervegs, både til og fra Russland. Av de 10 
dagene turen varer, er jo seks av disse reisedager.
Hvilke prosjekter til Vyborghjelpen vil du framheve?

-Alle prosjektene er viktige! Personlig brenner jeg for ar-
beidet ved evangeliesentrene, og pastor Valera sitt arbeid. 
Tenk at disse damene og mennene på evangeliesentrene blir 
rusfrie, og ikke nok med det. De får møte Jesus og får et nytt 
liv. Mange av disse går inn i menigheter og kristent arbeid 
og noen blir ledere. Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor stort 
dette arbeidet er.
-Dessuten vil jeg nevne «matkasseprosjektet». Vi kommer 
inn i hjemmene til folk og ser fattigdom og nød. Vi ser hvor 
glade de blir for en kasse mat. Dette er godt organisert av 
lokale medarbeidere og sosialkontor, slik at de vi møter er 
forberedt på at vi kommer. 

- Under høstturen 2014 synes jeg også det var veldig sterkt 
å være på barnehjemmet LIFE i St.Petersburg og møte  alle 
barna som blir tatt hånd om der. Elena og hennes medarbei-
dere gjør en kjempeinnsats!
Har du en hilsen til de som leser dette bladet?

-Jeg er veldig takknemlig for å få være med i dette arbei-
det, og kunne bli brukt av Gud. I sangen «Gjør det lille du 
kan» står blant annet: «Er det arbeid du fi kk som en dråpe 
i hav, vær tilfreds at til deg han det gav!» Og jeg vil minne 
om Rom.10,14: «Hvordan kan de tro på en som de ikke har 
hørt om? Og hvordan kan de høre uten at der er noen som 
forkynner.» Og til slutt noen ord fra Haldis Reigstad’s dikt 
«Du er utvald av Gud»
Du er utvald av Gud, kjære søster og bror. Gjennom deg vil han 

gjera si gjerning på jord. I hans hage der står du og blømer. Over 

deg si velsigning han tømer.
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Barnearbeiderne

Våre gode medarbeidere Oleg og Irina, som 
bor i Svetagorsk utenfor Vyborg, arbeider 
trofast for å gi barna opplæring i kristendom. 
De har faste timer ved barnehjemmet i 
Lesorgorsk, hvor de har mange gøyale aktiv-
iteter sammen med barna, samtidig som de 
får lære dem om Jesus. Vyborghjelpen støtter 
dette arbeidet.

Lyudmila og Sergeij
Vår diakon Lyudmila og 
hennes mann Sergeij jobber 
fremdeles en del på syke-
huset i Vyborg. Vyborhjelpen 
betaler Lyudmilas lønn ut 
dette året. Så ber vi om Guds 
ledelse over hvordan vi kan 
hjelpe og støtte våre gode 
medarbeidere videre når 
de går over i pensjonistenes 
rekker. 

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 noen senger.  Hit kan lokalbefolkningen 
komme for å få medisinering, intravenøs veske og annen oppfølging. 
Vi har besøkt dette sykehuset i mange år, og vil fremdeles besøke 
medarbeiderne for å få vite hva de trenger.  

Sykehuset i Kondratjevo har nå noen få senger i sin poliklinikk.

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 samarbeid i tiden som kommer!
Vyborg Kristne Senter administrerer mye fl ott arbeid i byen. Under-
visning for barn og ungdom, diakoni, evangelisk møtevirksomhet, 
brevkorrespondanse/evangelisering blant innsatte i russiske fengsler og 
spredning av kristen litteratur. 
Aleksei Gluschov er pastor / bestyrer når Richard og Judy ikke er til 
stede. Aleksei og hans familie gjør en fl ott jobb i Vyborg Kristne senter.

Judy Grout med sin nye medarbeider 

Jayne, som tidligere ledet Bethesda 

House. Nå arbeider hun ved Vyborg 

Kristne senter.

Richard Grout og Aleksei Gluschov 

ved Vyborg Kristne Senter.

Vyborg 
baptistkirke

Dette er vår base i Vyborg. Å komme til denne 
kirken er som å komme hjem. Her får vi servert 
de fl este måltider, og deler fellesskap med våre 
russiske venner. Det er også Baptistkirken som 
eier og skal drive Vyborg Kristne Barnehjem.
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Matkasser til fattige gir håp 
De siste to årene har vi besøkt noen av de mest vanskeligstilte menneskene i utkanten av 
Vyborg. Vårt ønske har vært å gi dem mat. Det har vi gjort i samarbeid med lokale folk, 
som kjenner forholdene. Blant annet har vi fått veiledning fra sosialkontoret på stedet. Det 
har vært som å komme til «en annen verden». Fattigdom, sykdom og nød slår i mot en på 

mange vis. Men gleden over å få besøk 
av noen som bryr seg og som kommer 
med mat, er ubeskrivelig. Dette har 
på mange måter åpnet våre øyne for 
de store forskjellene mellom fattige 
og rike. Selv om vi visste det fra før, 
er det sterkt å se det med egne øyne. 
Kjenne lukten. Se de kummerlige 
forholdene. Møte de gamle som ikke 
har noe, småbarnsforeldre og barn, 
tilsynelatende uten fremtidshåp. Vi er 
med og viser at vi bryr oss, og gir dem 
et lite håp om bedring.

Matkasseutdelerne foran en blokk i utkanten av 

Vyborg. Fra v. Magnhild Turøy, Anbjørn og Marit 

Walderhaug, Ewa W. Sæther, Torhild og Malvin 

Fiksdal.

Pastor Valera
Pastor Valera er en uvurderlig hjelper og koordinator for vårt arbeid 
i Vyborg-området.  Denne mannen har «mange jern i ilden». Han er 
pastor i Vyborg 2. batistkirke (bedehuset). Der er det nå to  gudst-
jenester hver søndag. Det er fremdeles en menighet i stor vekst. 
Valera brenner også for evangeliesentrene og er koordinator for 
dette arbeidet.. Han har verv i Baptist-unionen i  hele St.Petersburg 
fylke. Han preker også av og til i “Kirken på Klippen”, og høsten 
2014 ble han også direktør for Vyborg Kristne Senter. Valera er en 
utrolig nettverksbygger, og en fantastisk samarbeidspartner for 
Vyborghjelpen.
Valera bor i et byggefelt litt utenfor sentrum, sammen med sin 
kone Tanya og deres barn. I 2014 fl yttet de inn i sitt nye hus, som 
delvis er fi nansiert av svenske venner, hvor vi har sponset kjøkken-
et. Vyborghjelpen betaler lønn til pastor Valera.

Pastor Valera  og hans kone Tanya tok i mot Vyborghjelpen i 

deres nye hus.

Evangeliesentre for menn og kvinner 
Evangeliesentrene House of Hope (håpets hus) - for menn og  Bethesda House - for kvinner er i full drift.  Snekkerkyndige 
dugnadsvenner fra Norge, under ledelse av Einar Korsvik fra Kristiansand, reiser også denne våren bort for å utføre forbedringer 
på husene. Det er en fantastisk opplevelse hver gang vi får møte mennene og kvinnene som bor ved sentrene. De forteller om 
hvordan de har fått bli rusfrie og møtt den levende Gud. Fra å leve på gaten med rus og kriminalitet, har de fått oppleve å ta imot 
troen på Jesus, som har gitt dem frelse og nytt håp, og et helt nytt liv.

Guttene ved Håpets Hus synger alltid for 

oss når vi kommer på besøk.

Noen av jentene ved Bethesda, sammen 

med Olaug og Einar Korsvik fra 

Kristiansand. 

Victoria er leder for Bethesda, Eric er leder for 

Håpets hus og Valera er deres pastor, mentor og 

gode venn.

Forbedring på gang.

Kjøkkenet til en gammel dame.
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Barnehjemmet LIFE i St.Petersburg
I St.Petersburg er det mange gatebarn. Noen  sier 10000 og 
andre seier det er fl ere.  Vyborghjelpen støtter et hjem for 
gatebarn som heter “LIFE”. Hjemmet ble åpnet i 1996 og gir 
hjelp til barn frå 5 - 18 år. Styreren er Elena Kukushkina.  
Hun og hennes medhjelpere gjør en fantastisk jobb for disse 
barna. Barnehjemmet ligger  i 1.etasje av en boligblokk i et 
veldig tett befolket område. Vyborghjelpen besøker Elena 
og barna hvert år, og støtter dem med penger til driften, og 
leverer klær til barna.
Det er stor stas når barna får være med å åpne pakkene fra 
Norge!

Bestyrer Elena og to av guttene som bor på LIFE.

Våre arrangement

2015 
Basarene til inntekt for Vyborghjelpen er vår 
sikreste inntektskilde. 
I år blir det følgende arrangement:  
Osternes bedehus, Fitjar 9. april: Vyborg-

kveld. Valderøy  16.april, Åseral 9. mai, Fiskå 

1. september, Brattvåg 2. sept., Volda 3. sept. 

Frekhaug (?) 4.sept, Sunnhordlandsbasaren 

5. september og Blomsterdalen 17.oktober 

(merk datoen).

Det blir også Musikalsk spleiselag i Aksnes-

løa  i Dalsfjorden (Volda kommune) lørdag 

22.august!

Følg med i lokale kunngjøringer og vær 
velkommen på basar og konsert.

Bli med Kristenfolkets 

egen turoperatør på tur!

Bestill vår nyeste katalog på 

tlf. 70 17 90 00 / e-post: si-reiser@si-reiser.no 

eller se den på www.si-reiser.no

KRISTNE FERIEREISER
ISRAEL KRISTEN BUSSFERIE BIBELFERIE I SYDEN OPPLEVELSESREISER RAVINALA  

Vil du hjelpe?
Vyborghjelpen trenger penger. 

Ja, vi trenger penger, mye penger for å vedlikeholde prosjektene og satse 

videre i Russland. 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 
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Vyborg er en by i Russland ca. 7 km øst for munninga av Saimaa-

kanalen i Finskebukta.

Hjelpesendingstur – turist og hjelper

Som redaktør for dette bladet, 
har jeg i første rekke samlet stoff 
og informasjon om hva vi driver 
med i Vyborghjelpen. Det er mitt 
hjertens ønske at du som leser 
dette bladet, både skal få lyst til å 
bli med på tur, støtte oss økono-
misk eller være med i forbønn.
Vi er så avhengig av «frivillighet-
en» og varme hjerter for saken. 
Det vet jeg fi nnes, og kjenner 
takknemlighet over det. Samtidig 
står vi foran store utfordringer, 

og ber til Herren om å få «vandre i ferdiglagte gjerninger» som 
det står i Skriften. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen på tur! 
Jeg er sikker på at du vil trives. 
Hjelpesendingsturen 2015 er 9.- 18. november og program-
met blir om lag som følger:
Busstur fra Ålesund, Bergen og Kristiansand, ca. 25 personer 
i hver turistbuss, resten av lastekapasiteten er fylt opp med 
innsamlede varer. Første stopp er Oslo med fellessamling på 
hotellet, hvor vi også overnatter. Videre til Stockholm og natt-
seilas 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 Vy-
borg, men vi overnatter og spiser frokost på Hotell Drushba.  

Vi besøker «våre» 
institusjoner som er 
det nye barnehjem-
met, 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.

Dagsutfl ukt

For de som ønsker å se litt mer enn Vyborg-distriktet, tilbys det 
en heldagsutfl ukt til byen St. Petersburg. Det blir en guidet tur 
gjennom Vinterpalasset eller Isackatedralen, eller bare rusle en 
tur i gatene. På denne dagsutfl ukten besøker vi barnehjemmet 
LIFE, hvor vi møter Elena og hennes medhjelpere og barna fra 
5-18 år. Dette er høydepunktet på dagsutfl ukten til storbyen. Vi 
ser noe av nøden, men vi ser også 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. Velkommen på tur! Påmelding til Si-Reiser tlf 70179019 

(ad.hoc avd)

Av Gudrun Longva - redaktør

Fra barnehjemmet LIFE i St.Petersburg.

Vinterpalasset i St. Petersburg.

Utlodningskveld

Ved Randesund frikirke ble det arrangert 

utlodningskveld for Vyborghjelpen den 

27. februar. Hele 40.000 kroner fi kk 

vennene på Sørlandet inn denne kvelden.

 

Dugnadstur

Seks snekkerkyndige menn drar også i 

2015 til Vyborg-regionen for å arbeide 

ved Evangelisentrene. Turen er planlagt i 

april og Einar Korsvik er primus motor.

Kvinneforening

Så har det skjedd!! Vyborghjelpen har fått 

sin første kvinneforening. De samles på 

Sula på Sunnmøre en gang i mnd. Noen 

av disse har vært i Vyborg på tur, andre 

har blitt kjent med Vyborghjelpen på 

annen måte. Vi er veldig takknemlige for 

denne nydannelsen, og ønsker damene 

velkommen og lykke til!

Vårtur til Vyborg og Tallin

Vyborghjelpen har vårtur til Vyborg, 

St.Petersburg , Narva og Tallin i slutten 

av mai. Turen går fra Kristiansand med 

over 30 deltakere. Sjåfør er Steinar 

Stangenes og reiseleder er Einar Korsvik.

Nytt gulv i Håpets hus

Marianne Nordby fra Fana ledet en 

aksjon til inntekt for nytt gulv ved Håpets 

hus, den innbrakte kr. 16 960,-. 

Tusen takk.

Her fi nner du Vyborghjelpen: 

Karl Johnsveg 10, 6010 Ålesund, tlf 90069439

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 3921 / 482 96 062

Hordaland Bergen: Oddvar Aadland, 5258 Blomsterdalen

Tlf. 55 22 66 73 / 909 90 425

Sunnhordland: Magnhild Turøy, 5419 Fitjar

Tlf. 53 49 74 65 / 950 89 784

Møre Nord: Anbjørn Inge Walderhaug, 6050 Valderøy

Tlf 70 18 22 87 / 934 03 593

Møre Sør: Jorunn Fluevåg, 6143 Fiskå

Tlf 70 02 01 75 / 482 46 338

Vyborghjelpens nettside: www.vyborghjelpen.no

Du fi nner Vyborghjelpen også på Facebook
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