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Hjelp oss å hjelpe i Russland

Matkasser er livsnødvendig hjelp. Gutten på
barnehjemmet Life hjelper til med å bære
varene opp i leiligheten.

Sekkene med klær kommer på plass i Vyborg, her ved hjelp av Vyborgvenner fra Rogaland og Sunnmøre.

Visjonen for hjelpearbeidet i Russland
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 kledde
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).

Hyllene på barnehjemmet fylles, og havregryn fra Norge er en kjærkommen ingrediens.
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Vyborghjelpen drives
i regi av Si-REISER AS.
Selskapets styre velger
Vyborghjelpens styre
og godkjenner hvert år
årsmelding og regnskap.
Disse sitter i styret for
Vyborghjelpen:
Jon Teigen, Ålesund
Jostein Mulelid, Valderøy
Turid Sivertsen, Ålesund
Johannes Stokke, Eidsnes
Norvald Bjørkavoll, Ålesund
I tillegg er disse med i
Landsrådet:
Einar Korsvik, Kristiansand
Oddvar Aadland, Blomsterdalen
Anne Brit Fossdal, Åseral
Jorunn Fluevåg, Fiskå
Ønsker du å støtte
Vyborghjelpen?
Hovedkonto nr. 3900.25.83155
Prosjekt Kristen barneheim
3910.26.28512
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Kjære Vyborg-venn!
Vyborg-hjelpen er gått inn i sitt 17.virkeår. Fra en enkel og famlende start i 1995, har dette arbeidet utviklet seg til en solid og
målrettet bevegelse både i Norge og Russland.
2009 - Etter rekordåret 2008, var vi spent på utviklingen i 2009.
Finanskrise, valutauro og svineinfluensa til tross, - det ble et nytt
år med over 1 mill. innsamlet, - og hele 12 prosjekt som fikk støtte i Russland. Det nye Evangeliesenteret for kvinner ble det
største enkeltløftet. Et uferdig hus ble kjøpt, - og innredningsarbeidene er så smått kommet i gang. 350.000,- kroner er foreløpig
brukt. Det blir videre satt av et betydelig beløp til den nye , kristne barneheimen som
skal bygges. Barneheimen ”LIFE” måtte flytte i 2009, men vi fortsetter å støtte dem
med USD 1000 pr.måned (= NOK 72.000,- også i 2009). Vi er stolte og takknemlige
over at alle prosjekt fikk den lovede hjelp ( og vel så det…..!) i 2009.
2010 - På slutten av fjoråret og begynnelsen av 2010, kom det flere rapporter om krise
og problemer fra våre venner og naboer i øst. Finanskrisen hadde innhentet Russland.
Det ble derfor besluttet å kjøre en ekstra-tur i begynnelsen av mars. 53 personer dro
av gårde med 2 busser. Vi ble mottatt med varme og takknemlighet i Vyborg. Det store
prosjektet i 2010, vil nok bli istandsettingen av Evangeliesenteret for kvinner. 7 mannfolk (snekkere) fra Norge drar bortover i april. Materialer er innkjøpt, og mennene på
det første Evangeliesenteret (Håpets hus), har allerede gjort en stor innsats. Ellers er
det laget et budsjett på nesten 1 mill. for 2010. Vi satser i tru! (Det er en økning fra
2009 budsjettet på nesten 20%). Hele 14 prosjekt vil vi prøve å hjelpe.
Vyborghjelpen ønsker å takke alle gode medarbeidere og støttespillere.
TAKK til alle dere som arrangerer basar. TAKK til alle dere som blir med på turene til
Vyborg, - år etter år! TAKK til alle dere som støtter dette arbeidet.
La oss be for våre venner og medarbeidere i Vyborg-området. De trenger både materielle og åndelige handslag! TAKK fordi Du står med og at vi kan regne med Deg også
i 2010.
Med vennlig hilsen
For STYRET i Vyborghjelpen
Jon Teigen - formann

Kjære
Vyborg-venn!

Kjære
Vyborg-venn!

Eg er nett komen
heim frå vinter-tur til
Russland. Vi trossa
isfrosen Østersjø og
svært dårlege vegar.
Men dei menneska vi
møtte, gjorde noko
med våre hjarte også denne gongen. Vi
vart fylt av uro for dei som er sjuke og lid
naud. Dei manglar mykje av det vi her i
Norge reknar for sjølvsagt. Og dette skaper
takksemd i hjarta til Gud som har gitt oss
heilt andre levevilkår.
Alt dette skaper og kjærleik, slik at vi føler
trong til å hjelpe desse som har det vanskeleg. Det er godt å få vere med og få dele ut
mat og klede og andre nødvendige artiklar
som t.d. medisinar m.m.
Takk til deg som er med i arbeidet. Nokre
samlar inn og steller brukte klede. Andre
er med og samlar inn pengar. Andre igjen
er med og ber for det arbeidet Vyborghjelpen driv. Og atter andre reiser med til
Russland og ser at hjelpa kjem fram.
Takk for innsatsen alle saman! Eg vonar de
vil halde fram. Berre sidan vi starta med
rehabiliteringsarbeidet i ”Håpets Hus” for
knapt tre år sidan, har over 30 personar
fått eit nytt liv og blitt frelste!
Vi ser at det nyttar på fleire område. Takk
til deg som vil stå saman med oss i arbeidet.

Lesorgorsk i mine
tanker

Med helsing
Jostein Mulelid

Det er mange og sterke inntrykk som er i
minnet nå, bare få
dager etter at vi kom
heim fra Vyborgtur.
Dette året blei det en ekstratur pga
finanskrise, og mange ga uttykk for at
ting var blitt vanskeligere.
Jeg vil ta Vyborginfo sine lesere med til
barneheimen i Lesogorsk. Først fikk vi
feire Nelly sin 50-års dag. Det var en fin
markering. Nelly var i perle-humør, ja
rørt til tårer. Det hadde ikke vi trodd første gangene vi var der. Det sterkeste inntrykket fra Lesogorsk var når Nelly fortalte at de hadde lekkasje på taket.
Vannet rant ned i et oppholdsrom for
barna. Der er noen papir-fabrikker i
området som har hjulpet barneheimen
med oppussing. Når vi spurte Nelly om
de fabrikkene ga hjelp nå, ser jeg for
meg blikket til Nelly når hun ristet på
hodet og sa njet. Det blikket betyr at
hjelpen fra oss er nødvendig videre.
Takk til alle trofaste Vyborgvenner som
står med i arbeidet.
Hilsen
Johannes Stokke
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Hjelpesending, hvem – hva – hvor ?
Vyborghjelpen ønsker å hjelpe folket i Vyborg og St.Petersburg-området materielt og åndelig. Vi gir et håndslag til
barnehjem, sykehus, menighet, skoler, institusjoner, familier og enkeltpersoner i vårt naboland Russland.
I 16 år har denne nabohjelpen pågått. Vi pakker hjelpesendinger i busser på Sørlandet, i Bergen og på Sunnmøre.
Folk fra store deler av landet melder seg på tur, og blir med bortover til Russland med de innsamlede varene, og de
får se at alt kommer frem. Vi kjører rundt til de forskjellige institusjonene med matkasser, sekker med klær og mye
annet. I tillegg får de som er på tur møte mange av Vyborghjelpens lokale medarbeidere. Det oppstår vennskap og
fellesskap. Takket være en enorm frivillig innsats og innsamling av penger, klær og utstyr, kan vi år etter år la
hjelpesendingbussene rulle over grensen til Russland. Og sannelig er det mye utstyr i bussene når vi kjører hjemover
også. Krystall og linduker står høyt i kurs, og mye av det som blir handlet på markedet i Vyborg, havner enten som
basargevinster eller under juletreet.
Neste tur går 8. november 2010.

En av jentene på barnehjemmet i Lesorgorsk
takker for besøket med å synge for gjestene

Bussjåfør Alf Steinar Stangenes fra Kristiansand bærer varer inn til barnehjemmet i
Lesorgorsk

Flotte ungdommer fra Møre Ungdosskole Herøy og
Blomsterdalen YA deltok på høstturen 2009
Jorunn Fluevåg (medlem i Landsrådet for Vyborghjelpen) fra Fiskå
har vært på mange av hjelpesendingsturene og bærer her inn utstyr til bruk i på sykehuset

Pensjonert overlege Nina ved
sykehuset i Kondratjevo holder
takketale for noen bokser med
makrell. I bakgrunnen står
Margaritha, nåværende leder

VYBORG

Sekker med innsamlede klær fra Norge bæres på plass ved Vyborg
Kristne Senter

Vyborg-INFO

4

Hvem får hjelp?
Prosjekt i 2010

Lokalsykehuset i Kondratjevo

Denne mannen på sykehuset
i Kondratjevo takker Vyborghjelpen for rullestolen

Kondratjevo er en liten, fattig landsby like over
grensen fra Finland, vest for Vyborg. Her støtter
vi et lokalsykehus med utstyr, klær og matvarer
til pasienter, betjening og lokalbefolkningen for
øvrig. Sykehuset har ca 25 senger og ligner etter
norsk målestokk på et sykehjem. Her er det
både akuttplasser og langtidsplasser, og de fleste
som får hjelp her eier ikke ”nåla i veggen”.
På grunn av Vyborg-hjelpens oppgradering av
bygningene, med blant annet nye vinduer i hele
bygget, og innsamling av senger og annet utstyr,
kan de som jobber her gi mer effektiv hjelp til
pasientene.

Sykehuset i Kondratjevo

Baptistkirken i Vyborg

”Kirken på høyden”

Når vi kommer til Vyborg og setter kursen
mot ”kirken på høyden”, Vyborg baptistkirke,
er det som å sette kursen hjem. Denne
menigheten har vært vårt faste holdepunkt
og våre verter gjennom alle årene vi har
drevet med hjelpesendingsarbeidet. Vi støtter menigheten økonomisk, slik de kan
drive et godt evangelisk arbeid mellom sine
egne i byen Vyborg. I tillegg har menigheten bruk for barneklær og sko til sin lille
”bruktbutikk” hvor fattige kan komme og
hente det de har bruk for, selv om det er
smått med penger.

Pastor Slava taler i baptistkirken
søndag og norgesvennen og tolken
Shasja oversetter til norsk

Kristen barneheim
Like ved siden av kirken ligger tomten og murene der det planlegges en kristen
barneheim. Det har vært en trang start for å få til dette prosjektet, og det var
tydelig sterke krefter som ikke ville ha en kristen barneheim på dette stedet.
Men nå er det nærmere enn noen gang. Til trass for at prosjektet har blitt
trenert og motarbeidet både av kommunale myndigheter og den russisk ortodokse kirke, har en nå fått godkjenning. Det er bare de siste underskriftene
som mangler. Det er mange gatebarn i Vyborg og vi ønsker å gi dem et kristent
hjem. Planen er derfor å bygge en tomannsbolig, der hver leilighet skal kunne
romme en familie med inntil åtte barn, en familiebarneheim. Grunnen er sikret og 800.000 kroner er samlet inn. Men det trengs ytterligere 700.000 kroner
til prosjektet.
Styrer Nelly
tar med smil
imot julegaver
fra norske barn
til barna på
barnehjemmet
i Lesorgorsk.

Her skal den nye kristne barneheimen
ligge

Barnehjem i Lesogorsk
I år er det 10 år siden vi startet besøkene på det statlige barnehjemmet i landsbyen Lesogorsk som ligger tre mil nord for Vyborg.
Her bor det over 40 barn i alderen fire til 18 år. Barnehjemmet er i
langt bedre stand nå enn da vi første gangen besøkte hjemmet. Vi
har oppnådd en svært god kontakt både med styrer Nelly, de andre
medarbeiderne og barna på hjemmet. Nelly leverer en liste over de
behov barnehjemmet har, og vi prøver å etterkomme noen av deres
ønsker. Fra 2005 har vi også hatt den glede å kunne være med å
drive et kristent barnearbeid på dette hjemmet. Dermed får barna
høre om Jesus hver uke.
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Prosjekt i 2010

Diakon Lyudmila
Diakon Lyudmila gjør en trofast diakonal og evangelisk tjeneste i
Vyborg, sammen med sin kjære mann Sergej. De besøker syke og
gamle, både på sykehusene og i hjemmene. Mange har fått både
materiell og åndelig hjelp gjennom disse gode medarbeiderne våre
i Vyborg.
Vyborghjelpen sponser Lyudmilas lønn.

Lyudmila og Sergej

Håpets Hus for menn
I Russland er alkoholproblemene enorme, det er også narkotikaproblemene. Men Baptistkirkens Union ønsker å gjøre noe for å
hjelpe disse menneskene. Det får Vyborghjelpen være med på, og
mange Vyborg-venner har fått være med utpå landsbygda og sett
Håpets Hus. Som en oase i ørkenen ligger det der, huset som gir
nytt liv og ny start til rusmisbrukende menn. I 2007 ble dette
senteret innviet, og 15-20 menn bor i huset. Etter et åtte måneders
opphold i Håpets Hus, er de klare for utfordringer ute i hverdagen.
Flere av dem har blitt kristne, blitt døpte og gått inn i lokale menigheter. Pastor Valery som er pådriver i dette arbeidet, forteller om
over 30 menn som har blitt frelste og døpte i løpet av disse tre
årene Vyborghjelpen har drevet dette arbeidet.

Takk Norge for at dere hjelper oss. Oppholdet i
Håpets Hus har gitt oss et nytt liv!

Håpets Hus for kvinner
Så er det klart! Vi har sammen
med Batistkirkens Union sikret
oss et hus som heretter blir kalt
Håpets Hus for Kvinner. Dermed
ligger alt til rette for oppstart av
et evangeliesenter for kvinner!
Dette er en kjempeutfordring og
et spennende prosjekt som vi har
satt av hele 350.000 kroner til på
budsjettet for 2010.
I løpet av våren reiser åtte snekDette er det nye Håpets Hus for Kvinner
kerkyndige menn fra Norge/
som nå istandsettes for mottak av
Vyborg-hjelpen til Russland for å
kvinner med rusproblemer.
sette i stand huset. Be om at de
må lykkes og at huset blir et velsignet redskap i evangeliets og omsorgens tjeneste. Det blir en spennende tid framover med tanke på både
det bygningsmessige, og det at våre medarbeidere må lykkes i dette
brennende ønske om å hjelpe også kvinnene ut av deres rusproblemer
og hjelpe dem til Jesus Kristus.

Kristent barnearbeid
Oleg og Irina var rusmisbrukere i henholdsvis 20 og 10 år.
Etter opphold på et av sentrene til Baptistkirken ble de frelst og løst fra
rusmidlene. De har meldt seg til tjeneste i Svetogorsk Baptiskirke, og
driver nå med kristent barnearbeid. Blant annet besøker de Nelly og
barna i Lesorgorsk.
Oleg og Irina

Einar Korsvik fra Kristiansand konstanterer
at taket er tett og av bra kvalitet. Sammen
med flere andre drar han til Russland for å
sette resten av huset i stand.
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Prosjekt i 2010

Vyborg Kristne Senter
For 17 år siden startet det amerikanske
ekteparet Richard og Judy Grout sitt
virke med å spre budskapet om Jesus
Kristus til mennesker i Russland. I 15 år
har de vært våre gode medarbeidere i
denne tjenesten, som de driver ut fra
Vyborg Kristne Senter. Myndighetene
har strammet til lovene om oppholdstillatelse, slik at våre amerikanske venner
Unge lokale medarbeidere, Aleksei og
må være utenfor Russland seks måneAliya Glushkov sammen med datteren
der
i
året.
Dette
løser
de
på
en
god
måte
Richard og Judy Grout har vært 17 år
Elizaveta
ved
at
de
lokale
medarbeiderne
Aleksei
i Russland
og Aliya Glushcov har ansvaret ved senteret. Sammen med flere medarbeider driver de opplæring av barn og ungdom, litteraturspredning, rehabiliteringsarbeid og hjemmehjelptjenester. Vyborghjelpen besøker senteret hver gang
hjelpesendingsturene drar bortover, og mye av de innsamlede varene fra Norge blir distribuert ved hjelp av Vyborg
Kristne Senter.

Pastor Valery
Pastor Valery Tolkachev har gjort og gjør en kjempejobb i arbeidet for rusmisbrukere. Han er en nøkkelperson i dette arbeidet, og var med og dro lasset da
Håpets Hus ble opprettet, og det samme har han vært i forbindelse med Håpets
Hus for Kvinner. Nå jobber han også med ”en menighet uten kirke” i østre del
av Vyborg, der han involverer mange av de nyfrelste rusmisbrukerne. Han står i
et rikt arbeid som vi fremdeles ønsker å gi vår støtte til ved blant annet å finansiere hans lønn.
Valery Tolkachev og hans kone Tanya

Barnehjemmet LIFE i St. Petersburg
Vyborghjelpen ønsker å støtte Elena og hennes arbeid på barnehjemmet LIFE,
et kristent akuttmottak for gatebarn. Her kommer det barn rett fra gaten som er
lim-sniffere selv om de bare er 6-7 år gamle. De får være på LIFE til de kommer
i fosterhjem eller får annen hjelp. Her møtes de med omsorg og kristen nestekjærlighet. De får skolegang og blir fulgt opp av voksne. Elena måtte i høst
flytte ut av blokkleiligheten som myndighetene stengte pga påstått brannfare.
Men Elena har viet sitt liv til arbeidet for gatebarn, og har funnet en ny leilighet
til formålet, og barna har igjen fått komme ”under tak”. De trenger fremdeles
mange forbedere og økonomisk støtte fra oss.

Elena har viet sitt liv til kristen
tjeneste og hjelper gatebarna i
St.Petersburg til et nytt liv på
barnehjemmet LIFE

Nye sko fra Norge er kjærkomment
for guttene på barnehjemmet LIFE

Vi kan hjelpe barna på LIFE til et bedre liv, ved å støtte
barnehjemmet økonomisk og med nødvendig utstyr.
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Smått om Stort
Bli Vyborg-Venn (VV)
Alle som ønsker å støtte arbeidet som Vyborghjelpen
driver, - kan bli Vyborg-Venn.
En Vyborg-Venn betaler 100 kroner pr. år, - og får da
*Først info om turene til Vyborg.
*Tilsendt Årsmelding.
*Tilsendt Rekneskap.

*Tilsendt Vyborg – INFO.
*Tilsendt Prosjektkatalogen.
Ring 70179004 og spør etter Turid, så registrerer
hun deg som VV.

Hurra, vi er på nett!
Vyborg-hjelpen har fått egen nettside.
Du finner den her: www.vyborghjelpen.no

Basarene fortsetter også i 2010
Vyborghjelpens basarer er ryggraden i det inntektsgivende arbeidet
til Vyborghjelpen.
Over 50 % av inntektene kommer fra basarene. Uten denne inntektskilden hadde det vært uråd å drive Vyborghjelpen på en slik
måte vi gjør i dag. Tusen takk til alle som har støttet oss med å
arrangere og ta del i basarene rundt om.
I 2010 blir det basarer på følgende steder:
Randesund 12. mars, Åseral 9. april, Valderøy 22. april, Vanylven
31. august, Brattvåg 1. september, Blomsterdalen 3. september og
Sunnhordlandsbasaren på Fitjar 4.september.

Krystall fra markedet i Vyborg er ettertraktede basargevinster. Her er det Jorunn Håskjold og Hilde Gjengedal som studerer på hva de skal kjøpe med seg hjem.

Unge hjelper unge
I flere år har Møre Ungdomsskole Herøy hatt Vyborghjelpen som prosjekt på skolen. Dette er vi veldig takknemlige for. Det samme er vi for det store engasjementet til Blomsterdalen YA, som hvert år sender ungdom
til Vyborg på hjelpesendingstur.
Det skaper liv og røre å ha med seg noen ungdommer,
og ikke minst ser de unge i Russland at ungdommen i
nabolandet Norge bryr seg.

Nøkkeltall for 2009
Her ser vi ungdommene fra høstturen 2009, en flott gjeng !

Totalt innsamlet
Utbetalinger til prosjekt
Andre utgifter
Overskudd

DØRER • VINDUER • TRAPPER • GLASS

BYTUNET
- ditt senter på Leirvik
Ope: 10-19 (10-16)

4528 KOLLUNGTVEIT
Tlf.: 38 28 05 38 • Fax: 38 28 05 86
E-post: firmapost@lunden-snekkerverksted.no
www.lunden-snekkerverksted.no

kr.1.010.247,kr.772.507,kr133.788,kr 103.952,-
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Alle kan hjelpe noen
Det er en stor utfordring å være redaktør for Vyborg-INFO denne gangen, siden jeg
ikke var i Russland i 2009. Men takket være gode medarbeidere både her hjemme og
i Russland, har jeg fått hentet de opplysninger vi trenger for å kunne utgi informasjon
om arbeidet. Vi lever jo i en tid med tjenlige redskaper som Internet og mail.
Spesiell takk til pastor Valera og Johannes Stokke for god hjelp.
I dette bladet presenterer vi nok en gang prosjektene og våre trofaste medarbeidere i
Russland og Norge. Det gjør vi for at du som leser skal være trygg på stabiliteten og
kontinuiteten i vårt arbeid. Vi kunne ha presentert bilder av en enorm nød både i
Vyborg og St. Petersburg, men vi har valgt å fokusere positivt på de menneskene vi
makter å hjelpe. De har fått det bedre! Jeg håper du får inspirasjon til å være med å
hjelpe og til å spre infoen videre til noen du kjenner. En ting er i alle fall sikkert:
Oppgavene står i kø. ”Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen” siterer vi
Gudrun Longva, red.
gjerne når vi synes oppgavene blir svære. Vi ser heldigvis at Vyborghjelpen sitt
arbeidet bærer frukter. De vi hjelper får det bedre materielt, og det beste av alt:
Det blir meldt om mange nyfrelste unge russere som går inn i tjeneste for å vinne flere mennesker for Jesus.
Finnes det noe større å glede seg over?
Gudrun Longva, Brattvåg
redaktør

Landsrådet
Landsrådet i Vyborghjelpen
samlet i Vikakroken,
Si-Reisers lokaler
i Ålesund.
Fra v. Jon Teigen,
Oddvar Aadland,
Norvald Bjørkavoll,
Einar Korsvik,
Anne Brit Fossdal,
Turid Sivertsen,
Jostein Mulelid,
Johannes Stokke.
(Jorunn Fluevåg ble
i tillegg valgt inn i 2010)

Vyborghjelpens lokale representanter:
Sørlandet, ytre:

Einar Korsvik, Kristiansand,
Tlf. 38 04 66 45 / 977 89 259

Sørlandet, indre: Anne Brit Fossdal, 4544 Fossdal (i Åseral), Tlf. 482 96 062
Hordaland:

Oddvar Aadland, Hjellestadvn. 117,
5258 Blomsterdalen (Fana), Tlf. 55 22 66 73 / 909 90 525

Møre:

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

Vyborghjelpens webside: www.vyborghjelpen.no

Ønsker du å støtte
Vyborghjelpen med
en pengegave?
Vyborghjelpens kontoer:
Hovedkonto:
3900.25.83155
Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

Unitrykk as - 6010 Ålesund

HER FINNER DU VYBORGHJELPEN:

