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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 Bjørkevoll, Ålesund
I tillegg er disse med i Landsrådet:
Einar Korsvik, Kristiansand
Oddvar Aadland, Blomsterdalen
Anne Brit Fossdal, Åseral
Jorunn Fluevåg, Fiskå

Kjære Vyborgvenn!
Vyborghjelpen har stått på for våre naboer i øst i 18 år.
Den første bussen med klær og matvarer gikk i 1995.
Siden den tid har mellom 60 og 70 busser med hjelpesendinger kjørt østover. Nettverket i Russland har blitt stadig
større. Det begynte med Baptistkirken første året. Det er
fortsatt en krumtapp i mottakerapparatet der borte. Men
de siste årene har vi årlig hatt mellom 10 og 14 prosjekter
som har fått støtte. Barnehjem, rehabiliteringssenter, sykehus, menigheter, kristent barne- og ungdomsarbeid osv.
TAKK og atter TAKK til alle her i Norge som har engasjert seg for å samle inn klær,
sykehusartikler, matvarer, mv. Og ikke minst penger. De siste årene har det årlig
kommet inn godt over 1 million kroner. Takk for store og små gaver fra enkeltpersoner. Takk for kollekter fra møter og arrangement. Takk for privatgaver ved åremålsdager og andre markeringer. Takk til alle dere som arrangerer basarer år etter år.
Ja, de 6 årlige basarene som avholdes i Åseral, Sunnhordland (Huglo og Fitjar),
Valderøy, Brattvåg og Vanylven på Sunnmøre og Blomsterdalen i Bergen, - står for
halve budsjettet hvert år. Stor Takk!
2012 blir et merkeår for Vyborghjelpen. Det største prosjektet i vår 17- årige historie
er i ferd med å realiseres. Det kristne barnehjemmet ved Baptistkirken kommer
denne våren under tak. Ca. 600 kvadratmeter er byggets grunnflate. Her blir det 2
store leiligheter til 2 familie- barnehjem. 2 familier med mor og far og 8 – 10 barn
som vil få trygge og gode rammer om sin oppvekst, - i stedet for gata eller på vandring fra miljø til miljø som viser dem liten omsorg og kjærlighet. Jo, detter blir et
spennende år.
De 2 Evangeliesentrene står også vårt hjerte nært. Her får nye og gamle rusmisbrukere hjelp. Ca. 15 enkeltpersoner har så langt blitt rusfrie og også blitt kristne.
11 prosjekt står totalt på listen i 2012. Det trengs nærmere 1,5 mill. for at alle skal
få hjelp! Takk fordi Du står med!
Med vennlig Vyborghilsen fra
Jon Teigen - styreleder

Visjonen til Vyborghjelpen finner vi i Bibelen
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Ønsker du å støtte
Vyborghjelpen med en
pengegave?
Vyborghjelpens kontoer:
Hovedkonto:
3900.25.83155
Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

”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)

«Mer enn ferie»
er Si-Reiser’s motto. Dette har jeg erfart er sant! Fra et liv på «sparebluss» fikk jeg,
gjennom å høre og se, ja, selv erfare Guds allmakt i dag. Et sterkt møte med den levende Jesus. Hjelpesendingsturen høsten 2007 forvandlet mitt liv! Ordene i Mark.
16,17-17 (om «disse tegn skal følge dem som tror») er mer en teori. Bibelen taler mye
om at vi skal ta oss av hverandre. Når vi er på tur, har vi alle med oss bagasje, koffert
eller ryggsekk. På livets reise har vi også med oss bagasje. Lenge gikk jeg med en «tung
ryggsekk», og kunne liksom ikke få sette den fra meg, men….
Det kom en dag da jeg bare måtte kapitulere, og nevne ved navn det som bandt meg.
Jak 4,8 sier at «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Hvilken befrielse å få kaste det alt på Jesus!
«Ryggsekken» kan hete synd, savn, bekymringer, sykdom,
lengsel osv. Jesus betalte prisen for alt sammen. «Skyld-brevet
som gikk meg imot, strøk Jesus ut da han naglet det til korset» står det i Kol.2,14.
Måtte Russlandsturene være turer der vi får hjelpe hverandre
videre i kristenlivet. Min inderlige bønn er at gjennom det jeg
har fått, kan få være til hjelp for andre. Og jeg tror vi er flere
som ber: «Herre bruk meg.» Så: Er du på tur og bærer «tung
ryggsekk», ikke vær redd for å ta kontakt. Går det virkelig
opp for oss hva vi eier i Jesus, blir det LIV. Verset i Joh. 8,36:
«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri» er mitt
vers – Håper det også er ditt!
Anne Brit Fossdal er
reiseleder for SørlandsVennlig hilsen
bussen.
Anne Brit Fossdal, Åseral
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Hva er en Hjelpesendingstur?
For Vyborghjelpen er det bussturer fra Ålesund, Bergen og Kristiansand. Bussene er lastet med innsamlede varer. Første stopp
er Oslo med fellessamling på hotellet. 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 får møte mange av Vyborghjelpens lokale medarbeidere. Vennskap,
fellesskap og kontakter knyttes. Relasjoner bygges. Disse vennene møter vi igjen år etter år, og samværene i kirka, måltidene og
bordfellesskapet er en viktig del av turen. En tur til St. Petersburg med Vinterpalasset og mange andre severdigheter er også på
programmet. Og på turen til denne storbyen er vi på besøk på barnehjemmet LIFE. Vi ser noe av nøden, men også at hjelpen
kommer frem. 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? Det er fullt mulig å melde seg på! Neste tur går 5. november 2012.
For mer info og påmelding kontakt Si-REISER AS på tlf 70 17 90 00

Fine turistferjer tar oss mellom Sverige og Finland.

Vi besøker sykehuset i Lesorgorsk.

Pakkinga av bussen før start.
Torgeir Tynes fra Sykkylven
bærer varene inn i bussen.

«Gutta Boys» fra Lesorgorsk møter alltid opp når
bussene kommer til landsbyen.

Sørlendingene tømmer bussen for matkasser. Sjåfør Alf Steinar Stangeland
Varene kommer frem.
(t.v.) og Einar Korsvik.

VYBORG

Ronny Stensletten, yngresleder i
Blomsterdalen, jobbet som en
helt da varene skulle på plass.

Kontakter knyttes mellom små og
store.
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Prosjektbasert støtte 2012
Vyborghjelpen definerer sitt arbeid i forskjellige prosjekter. For 2012 er det 11 prosjekter i gang. Vi presenterer
disse helt kort her i Vyborg-INFO. De fleste av prosjektene for 2012 er videreføring og oppfølging av bestående
arbeid. Men nå er vi altså for fullt i gang med byggingen av vårt eget kristne barnehjem.

Vyborg kristne barnehjem

Barnehjemmet er i ferd med å reise seg. Bildet er tatt
i midten av mars 2012. (foto: Aleksey Ferdinand)

Byggearbeidet var akkurat i gang da hjelpesendingsturen høsten 2011 gikk av stabelen. Det var flott å se arbeiderne i
sving. Vi hadde en «stille stund» med skriftlesning og bønn
mellom plankene og bygningsarbeiderne oppå den støpte
grunnplaten. Bygget er planlagt som et 2-etasjers bygg, med
to like leiligheter. I første etasje blir det kjøkken, stue og to
soverom, i andre blir det bad og fire soverom. I en seksjon
kan det altså bli plass til ca. 20 barn. Vårt mål er i første
omgang å få reist hele bygget, og ta det i bruk seksjonsvis. Til
dette trengs det mye penger. Og dette vil bli vår aller største
satsing. Vi tror at vi med Guds hjelp og venners innsats skal
få til et hjem for hjemløse barn i Vyborg, et kristent barnehjem.

«Kirken på høyden»
Vyborg Baptistkirke - er alltid vår base når vi kommer til
Vyborg. Det vil den fortsette å være. Dermed er vi også
hele tiden “tett på” arbeidet med vårt eget barnehjem. Vi
vil også fortsette å støtte menighetsarbeidet i kirken, det er
ett av våre prosjekter også i det kommende året. Og vi vil
levere klær og utstyr til deres lille “lagerutsalg”, og de lokale tar ansvaret for distribusjonen.
I Baptistkirken er det Slava som er hovedpastor, og de har
ungdomspastor Aleksey Ferdinand. Aleksey vikarierer også
for Slava i hans fravær. (Vi presenterer Aleksey side 8.)
Vyborg baptistkirke (i bakgrunnen) og det nye barnehjemmet ligger på samme område (Foto: Aleksey
Ferdinand)

Pastor Valera og hans «bedehus»
Pastor Valery Tolkachev er en «primus motor» i
mye av arbeidet Vyborghjelpen støtter. Han er en
ressursperson som vi støtter, både ved å lønne
ham og støtte hans menighet. Hans arbeid
mellom rusmisbrukere har stor betydning både
for Håpets Hus og Bethesda. Valery har drevet
en “Menighet uten kirke”, men nå har han fått
seg lokaler i en blokk i en drabantby i utkanten
av Vyborg. I høst fikk vi være med å innvie disse
lokalene, som Valera elsker å kalle «bedehuset».
Det var en høytidelig stund i et meget overfylt
lokale.
Pastor Valera mottok et nydelig bilde laget av
Vyborgvenner fra Vanylven på Sunnmøre.
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Prosjekt: Disse får også Vyborghjelpens støtte i 2012

Evangeliesenter for kvinner og menn
Vi forsetter også arbeidet ved «Bethesda
House» for kvinner og “House of Hope» for
menn, med full styrke. Her meldes det om
mange unge mennesker som har blitt
kristne, døpte og rusfrie! Det er både et
takkeemne og et bønneemne. Dette er unge
kvinner og menn helt ned i tenårene, som
har vært langt nede. Men de stråler av
glede over sine nye liv.
Sentrene trenger penger, klær og utstyr.
Og ikke minst forbønn for beboere og
ledere.
Unge kvinner og menn har blitt rusfrie. De synger og vitner om et nytt liv i
troen på Jesus Kristus. Å høre vitnesbyrdene deres er rørende.

Vyborg Kristne Senter og diakon Lyudmila
Vyborghjelpen er veldig takknemlig for det gode samarbeidet med Vyborg Kristne senter. Aleksei og Aliya
Gluschkov og Richard og Judy Grout sammen med flere andre, gjør en formidabel jobb med spredning av
kristen litteratur, musikkskole, menighetsbygging, korrespondanse med folk i fengsel og mye mer.
Medarbeiderne distribuerer også mye av de
innsamlede varene hjelpesendingene har
med til Vyborg.
Diakon Lyudmila og mannen Sergej har
også sitt arbeid ut i fra dette senteret. En
trofast tjeneste mellom syke og fattige, både
på hjemmebesøk og på avdelingene ved
Vyborg sentralsykehus. Der ved sykesengen
får også Lyudmila lov til å vitne om sin
Frelser, og være med å be for mange mennesker i forskjellige livsfaser. Husk på disse
kjære medarbeiderne i bønn.
Aleksei Gluschov og Richard Grout sammen
med Jostein Mulelid under høstturen 2011.

Diakon Lyudmila.

Sykehuset i Kondratjevo
Vårt aller første stopp når vi kommer til Russland, er som
regel dette lille sykehuset rett innfor finskegrensen i landsbyen Kondratjevo. Det sies at dette sykehuset ikke hadde vært i
bruk om ikke Vyborghjelpen hadde vært der med sin hjelp.
Vår stabile hjelp gjør at de fortsatt kan tjene lokalbefolkningen i denne fattige landsbyen. Vi møter noen trofaste helsearbeidere som hver dag gjør sitt beste for å ivareta innbyggernes helse. Institusjonen er som en liten «sykestue» i norsk
målestokk, men for de lokale er dette deres eneste helsetilbud i nærmiljøet. Vi leverer innsamlede varer, matkasser og
sykehusutstyr fra Norge.

Sykehuset i Kondratjevo.
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Barneheimen LIFE i St. Petersburg
Helsing frå Jostein Mulelid
Denne barneheimen vart opna i 1996 og gir hjelp til
born frå 5-18 år. I dei åra barneheimen har vore i
drift har 680 barn vore innom heimen. 40 % av
borna har seinare kome attende til foreldra sine,
eller blitt plasserte i fosterheimar.
"Life" har no fått nye lokaler. Heimen har tidlegare
fått utmerking for godt arbeid frå ordføraren i
St.Petersburg, og styraren Elena har fått medalje for
tenesta si. Frå 2010 har heimen fått nye sosialbustader som barneheimen eig sjølve. Dette har vore
finansiert gjennom gåver frå hjelparar i utlandet.
Desse bustadane ligg i 1.etasje av ei ny blokk og
fungerer betre enn den gamle barneheimen som låg
Jostein og Elena sammmen med en
i 5.etasje i ein gammal bygard.
av guttene på hjemmet.
I dei nye lokala bor 6 jenter i eit to- roms husvære,
og 9 gutar i eit tre- roms husvære, som er ei eining. Borna går på skule og hjelper til
Barneheimen LIFE ligg i første
med å lage mat.
etasje i ei bustadblokk i eit
Vyborghjelpa har gjennom fleire år støtta denne barneheimen med midlar til drifta
særs tett befolka område i St.
og mat og klede. Målet for heimen er at borna skal lære å ha tillit til dei vaksne. Og
Petersburg.
at dei skal få attende lysta til å gå på skule, og få oppleve gleda i barndommen. Dei
får sjølvsagt også høyre bodskapen om Jesus gjennom dei vaksne på barneheimen.
Vyborghjelpa reiser kvart år i november til denne barneheimen med pengar og andre nødvendige ting til drifta av heimen. Og det har vore ei veldig positiv
oppleving å sjå at barna har fått det så godt.

Utakk er verdens lønn!
Ja, slik heter det i et norsk ordtak. Det gjelder visst i Russland også.
21. februar var Einar Korsvik fra Sørlandet og jeg i Vyborg for å få et inntrykk av situasjonen hos våre venner og samarbeidspartnere der borte. Vi ble begeistret for byggearbeidene på det kristne barnehjemmet. Vi møtte pastor Slava og hans medarbeidere.
Pastor Valera tok imot oss og kjørte oss rundt i en og en halv dag.
Siste kvelden møtte vi også Nelly, styreren på barnehjemmet i Lesorgorsk. Det var et
godt men trist møte.
Etter at vi i november besøkte barnehjemmet i Lesorgorsk, har det skjedd mye. Driften
av barnehjemmet i Lesorgorsk er lagt inn under barnehjemmet i Vyborg. Direktøren der
er med andre ord blitt øverste leder av begge barnehjemmene.
Barnehjemsbestyrer Nelly sammen
I slutten av november ble Nelly beskyldt for økonomisk utroskap. Pengene som vi ga
med Jon Teigen.
for bl.a. å kjøpe joggesko til barna, lå i safen da den nye ledelsen kom på inspeksjon. De
burde vært levert til den nye ledelsen, ble det hevdet.
Nelly protesterte og sa at pengene var gitt for å kjøpe konkrete ting til barna, ikke til generell drift. Hun ble truet med
fengsel, og valgte til slutt å si opp. 21. desember sluttet hun.
Nelly var trist da vi møtte henne. I 23 år hadde hun jobbet ved barnehjemmet, 17 år som leder. Det som hadde skjedd,
syntes hun var blodig urettferdig.
Hun har ikke noe nytt arbeid å gå til.
Jeg inviterte Nelly til Norge og Israel neste vinter. Det ble hun svært glad for. Hun blir med til Israel sammen med
Valera og hans kone Tanya 2. februar 2013.
Det som gledet meg mest oppe i all denne elendigheten som vi fikk høre, var et sukk fra Nelly:
- Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe. Men jeg vet at når Gud stenger en dør, åpner han ofte en annen….?!
Jon Teigen

Barnearbeiderene Oleg og Irina
Selv om Nelly har sluttet ved barnehjemmet i Lesorgorsk, fortsetter
Oleg
og Irina fra Svetogorsk å besøke barnehjemmet.
De holder barnetimer for ungene, og får forkynne evangeliet for dem.
Oleg og Irina er et strålende ektepar som har blitt berget fra rus og
elendighet via evangeliesentervirksomhet.
De har viet sitt liv til tjeneste for Jesus, og er viktige medarbeidere for
Vyborghjelpen til å nå barn med evangeliet.
Oleg og Irina forkynner evangeliet ved barnehjemmet i Lesorgorsk og andre steder i Vyborgområdet.
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Fana-ungdommer 10 år på tur
I 10 år på rad har ungdom fra Blomsterdalen Yngres i Fana vært
med Vyborghjelpen på tur. Tidligere hovedleder i Yngres, Oddvar
Aadland, forteller at til sammen har mellom 50 og 60 ungdommer
vært med til Russland i løpet av disse årene. Oddvar, som selv har
vært på 27 turer, sier at han er imponert og takknemlig for det sterke
engasjementet rundt hjelpesendingsarbeidet, både fra ungdommene
selv, men også fra engasjerte foreldre og andre yngresledere som er
med på tur.
-Vi synes det er viktig å vise at ungdom kan gjøre en viktig jobb i
dette arbeidet, og at vi setter pris på deres innsats, sier Oddvar. For
hvem skal ta over etter oss pensjonistene, hvis vi ikke rekrutterer
yngre krefter? Ja, slik spør ungdomslederen fra Fana. Han brenner
for at de unge skal bli kristne, tjene Jesus og misjonen, og at de skal
få se at det nytter å hjelpe andre.
For sitt trofaste arbeid for barn og ungdom i over 50 år, har Oddvar
fått Kongens fortjenestemedalje. Men det skulle vi ikke nevne her,
kanskje. Likevel: Vyborghjelpen gratulerer både med medaljen og
10 år på tur med ungdom. Et meget godt eksempel til etterfølgelse!

Denne flotte gjengen fra Blomsterdalen Yngres var
med til Russland høsten 2011. Her sammen med
diakon Lyudmila og ektemannen Sergej t.v. og
mangeårig yngresleder Oddvar Aadland fremst.

På tur med bestemor
Tormod Brandvik (11 år) frå Huglo i Sunnhordland var med bestemor
Vigliv til Russland hausten 2011. «Mini-Håkon» (oppkalla etter pappa
Håkon) var ein kjernekar å ha med seg på tur, og han kan godt tenke seg
fleire turar! Vigliv var på sin sjette tur og ektemannen Harry har vore på
to turar.
-Å vere på hjelpesendingstur syntes eg var kjempespennande, og slettes
ikkje kjedeleg, fortel Tormod. Og guten vart godt teken imot av alle
«gamlingane» og ungdomane som var på tur. Alle var imponerte over den
dåverande 10-åringen som var med på det meste. Han bar pakkar og sekkar, var med på møter og samlingar, og helsa på unge og eldre som fekk
besøk av Vyborghjelpa. Han syntes det var ganske spennande med grensepasseringa, og den iherdige kontrollen av busslast og passasjerar, men
han syntes slettes ikkje det var så langt å køyre.
Tormod Brandvik alias «Mini-Håkon» sammen med
Turen til St.Petersburg var kjempekjekk, ikkje minst å få vere på barneNorunn Mulelid i midten og bestemor Vigliv Brandvik.
heimen LIFE og helse på jamaldringar og sjå at dei fekk hjelp. Og på
barneheimen i Lesorgorsk fekk han vere med å dele ut både snop og pakkar til borna, det var gøy! Tormod tek og fram
ein episode der ein av turdeltakarane ikkje fann att lommeboka si. Alle på turen var med og bad om at lommeboka måtte
kome til rette. Og plutseleg ein dag berre låg lommeboka der! Det var ei flott oppleving.

BASARER 2012
Basarene til inntekt for Vyborghjelpen er vår sikreste inntektskilde.
Følg med i lokale kunngjøringer og
vær velkommen på basar følgende
steder:

Åseral 9. mars
Valderøy 19. april
Fiskå 4. september
Brattvåg 5. september
Blomsterdalen 7. sept.
Fitjar 8. september

Landsrådet
Landsrådet for Vyborghjelpen samlet i
Vikakroken.
Fra v. Johannes Stokke, Oddvar Aadland,
Jostein Mulelid, Jon Teigen, Turid Sivertsen,
Jorunn Fluevåg, Anne-Brit Fossdal, Norvald
Bjørkevoll og Einar Korsvik

Russisk porselen og
krystall er populære
gevinster på Vyborgbasarene.
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Unge og eldre sammen om å hjelpe
Jeg har virkelig latt meg imponere over folks engasjement og oppslutning om Vyborghjelpen. Det
gjelder ikke minst at unge mennesker blir tent for å hjelpe andre.
Jeg merker det på unge i min nære krets. De spør om det er noe Vyborghjelpen kan bruke, av klær
og ting de ikke bruker lenger. Eller de kommer med pent brukte barneklær. Jeg synes det er så nydelig å ta imot slike gaver til de små og til de unge i Russland. Jeg merker det når jeg selger lodd, og når
vi har basar. Nøden appellerer og stimulerer til å gi. Jeg gleder meg over de unge i Fana som kommer
igjen og igjen på tur. De har skjønt noe viktig: Vi har ansvar for å dele med andre.
Og jeg gleder meg sånn over de middelaldrende og eldre. De trofaste giverne. De som ber og som
bærer arbeidet. De som strikker og syr. De som drar til Russland og snekrer. De som farter rundt i
butikker og «shopper» for å ha med seg noe fint til våre naboer i øst. De som sitter på butikken hjemme og selger lodd. Det koster litt å gjøre det, men de vet at det nytter å hjelpe.
Ja, det er mye å glede seg over. Unge og eldre med hver sine oppgaver og hver sin måte å gjøre det
Gudrun Longva.
på. Jeg er imponert over innsatsen og takker Gud for hver enkelt som på en eller annen måte har
bidradd til at det blir stadig nye hjelpesendingsturer.
Og: Jeg håper at dette nummeret av Vyborg-INFO blir brukt til informasjon om arbeidet. Gi det til noen! Spre det utover.
La andre få se hva vi holder på med. Lykke til!
Gudrun Longva, Brattvåg
Redaktør

Aleksey hilser fra Vyborg
Tusen takk for alt deres misjon gjør for Russland og for vår kirke i Vyborg!!
Jeg er 35 år og ble en kristen i 1992. Mine foreldre er ikke troende, de har forbud mot å gå i
kirken. Men takket være Guds kjærlighet på korset, ble mitt hjerte like vel berørt. Jeg ble døpt
i 2002 og ledet inn i ungdomsarbeidet i menigheten. Nå tjener jeg som en andre-pastor i
menigheten. Denne tjenesten er både viktig og gledelig. Og det aller største er: Nyfrelste mennesker! Å kjenne Guds kall og gjøre det rette, er det mest ansvarsfulle et menneske kan gjøre.
Herren har gitt meg en flott gave, min kjære kone Mary, og to sønner, Mark (3 år) og Phillip
(10 mnd). Vi har vært gift i syv år. Maria er fra Nord-Russland, fra republikken Komi. Hun
er en meget aktiv kristen, deltar i menighetsarbeidet og lærer bl.a. barna å tegne.
Selv tar jeg nå del i et teologi -studie i Moskva. Denne utdannelsen vil sette meg bedre i stand
til å tjene Gud.
«Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre, er så meget
mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.»
Fil.3,8.
Gud velsigne dere rikt!
Aleksey sammen med kona Mary
og minstemann Phillip.

Hilsen Aleksey Ferdinand

Nøkkeltall for 2011

HER FINNER DU VYBORGHJELPEN:

Inntekter
Enkeltgaver
Kollekter
Basarer
Renter
Andre inntekte
Totale inntekter

Vyborghjelpens lokale representanter:
kr 523.044,kr 121.823,kr 646.331,kr
24.439,kr
58.503,kr 1.374.140,-

Utbetalinger:
Barnehjem-prosjektet
Andre prosjekt
Basarutgifter
Trykksaker
Lagerleie
Administrasjon/diverse
Totale utgifter

kr 667.142,kr 716.183,kr
16.656,kr
48.099,kr
6.000,kr.
25.854,kr 1.489.934,-*

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 90 425

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

Vyborghjelpens hovedkonto:
3900.25.83155
Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

Unitrykk as - 6010 Ålesund

*Overforbruket på 115.794,- tas av avsatte midler
til det nye barnehjemmet fra tidligere år.

Sørlandet, ytre:

