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Barnehjemmet innvies 
høsten 2013

Det har tatt noen år, men nå står det der! Et kristent barnehjem ved siden av Kirken på høyden. Vi håper å kunne foreta den offi-
sielle innvielsen under hjelpesendingsturen i november 2013. Les mer, og se flere bilder på side 4.

Kjære Vyborgvenn
2013 blir et spennende år i Vyborghjelpens historie. Går det slik våre russiske venner har
sagt, blir det ei innvielses-markering på den Kristne Barneheimen når vi kommer bort i
november.
Det har vært en lang og kronglete vei dit vi er i dag, men resultatet som nærmer seg ferdig-
stillelse på den første leiligheten, blir veldig bra.
"Basarkameratene" (Jon, Jostein og Johannes) fikk gleden av å besøke Vyborg i begynnelsen
av mars. Der fikk vi presentert en fremdriftsplan som virket reell. Vi fikk også en økono-
misk oversikt som gav oss noen utfordringer. Det er ingen problem å skaffe de nødvendige
midlene som gjenstår, men ikke dette året. Vi har derfor besluttet i landsrådet å søke om lån
til å fullføre det som gjenstår. Vi venter på svar på den søknaden.
Vi håper våre "venner" blir med videre også. Like viktig i disse tider er å be vår himmelske
far om at Han kaller de rette personene til å være "foreldre" i det nye "hjemmet". Så håper
jeg så mange som det er plass til, vil være med på tur til Vyborg 10.-20. november 2013.

Hilsen Johannes Stokke 
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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 Vyborg-
hjelpen:
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, Byremo
Jorunn Fluevåg, Fiskå
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Foto:
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Ønsker du å støtte
Vyborghjelpen med en

pengegave?

Vyborghjelpens kontoer:
Hovedkonto:

3900.25.83155

Prosjekt Kristent barnehjem:
3910.26.28512

Visjonen til Vyborghjelpen finner vi i Bibelen
”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)

Løyndomen
I 2.Kongebok i Bibelen finn vi ei forteljing om byen Samaria som opplevde ei voldsom
katastrofe. Byen vart beleira av aramearane og folket heldt på å svelte ihel. I denne
situasjonen greip Gud inn og aramearane flykta og etterlet seg heile teltleiren sin med
klær, rikdom og matvarer i mengdevis .Men ingen i byen visste om dette. Og der døyd-
de folk av svolt.
Fire spedalske menn fann denne teltleiren og såg at den var tom for folk. Dei begyn-
te å forsyne seg av rikdommen der. Dei åt og drakk. Dei gøymde bort rikdom og mat,
og vende attende for å forsyne seg med meir gods og gull og klær for å ha dette for seg
sjølve. 
Då seier dei til kvarandre: « Det er ikkje rett det vi gjer. Dette er dagen for gode
nyhende. Teier vi og ventar til det lysnar i morgon, fører vi skuld over oss. Kom la oss
gå og fortelje dette.»  2.Kong.7,9.
Dette gjeld også vår situasjon i dag. Vi bor i eit land der vi har alt vi treng. Vi er  pri-
viligerte. Men i andre område av verda svelt og frys folk.
Det er ikkje rett at vi tenkjer berre på oss sjølve. Livet vårt vert rikare om vi også tenk-
jer på andre. Slike som har det vondt og vanskeleg. Slike som vi kan dele med.
Dette er løyndomen til eit godt og innhaldsrikt liv: Å DELE MED ANDRE. Slik vi har
lært gjennom ordtaket: DEN STØRSTE GLEDE EIN KAN HA - DET ER Å GJERE
ANDRE GLAD.

Vennlig hilsen Jostein Mulelid

Hjelpearbeid og oppfølging
En god del av det å drive hjelpearbeid er
oppfølging og relasjonsbygging.
For å kunne være til stede og møte men-
neskenes behov der de er, trenger en
gode kunnskaper om folket en betjener.
Da kreves det også at man gjør seg kjent
med de personer som har ansvar og som
driver arbeidet på stedet. Slik er det i alt
hjelpe- og misjonsarbeid i vår tid. 
I tillegg til den faste hjelpesendingsturen
i november, har Jon Teigen flere ganger
vært i Vyborg sammen med Einar
Korsvik. I begynnelsen av mars var også
Jon, sammen med Johannes Stokke og
Jostein Mulelid bort for å møte medar-
beiderne og følge opp arbeidet med bar-

nehjemmet. I april reiser også snekkerkyndige menn bort på dugnad for å forbedre
standarden ved evangeliesentrene.
Dette er en fornuftig investering, som gir oss god og oppdatert informasjon og som
kvalitetssikrer arbeidet. Bildene viser noen «relasjonsbyggerglimt»

Fra turen i mars 13:
Fra v. Jostein

Mulelid, pastor Oleg,
Jon Teigen, Sasha
(tolken), pastor

Valera og Irina (gift
med Oleg)

Jon Teigen sammen med Sergeij og Jostein
Mulelid under en av høstturene.
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Utdeling av matkasser til lokalbefolkningen. 

VYBORG

Alle varene kommer frem

Bussene tømmes og vi danner ‘lang-lang-rekke’. Også de eldre setter stor pris på besøk.
Her fra sykehuset i Kondratjevo.

Barna er glade for at vi kommer til
deres landsby

Jostein og Norunn Mulelid på�
en av sine mange turer til Vy-
borg.

Johannes Stokke (sjåfør) er
med og pakker matkasser en
av de siste dagene før avreise.

Havregryn er en viktig in-
grediens i en hjelpesen-
dingstur.

Samling og fellesskap om bord i båten på veg
til Finland

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.
Takk for at nettopp du vil vere med i dette arbeidet. Det trengs! For mange menneske i denne byen har det vanskeleg.

Vyborghelsing
Jostein Mulelid

Alle varene kommer
frem!
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 går fra fra Ålesund, Bergen og
Kristiansand, ca 25 personer i hver turistbuss,
resten av lastekapasiteten er fylt opp med innsam-
lede 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 drar til Vyborg baptistkirke som er vår
base mens vi er i Vyborg, men vi overnatter og spi-
ser frukost på Hotell Drushba. Vennskap, felles-
skap og kontakter knyttes, både fra sør og nord i
Norge, men også med våre russiske venner.
Relasjoner bygges og pleies. Vi besøker «våre»
institusjoner som er det nye barnehjemmet, evan-
gelisentrene og «bedehuset» til pastor Valera. Vi er
gjester hos Vyborg Kristne Senter og vi hilser på
alle de gode medarbeiderne vi har hatt gjennom
mange år, og selvsagt også noen nye.
En tur til St. Petersburg med Vinterpalasset og
mange andre severdigheter er også på program-
met.  Og på turen til denne storbyen er vi på besøk
på barnehjemmet LIFE. 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 hjelpearbei-
der på en og samme tur. 
Ble du interessert? Det er fullt mulig å melde
seg på! Neste tur går 11. -20. november 2013.  
Kontakt Si-REISER AS på tlf 70 17 90 00
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Den nye, kristne Barneheimen
Slik beskriver  Jon Teigen, Jostein Mulelid og Johannes Stokke
sitt møte med barnehjemmet i begynnelsen av mars 2013:

Det ble en stor opptur for oss å komme opp til Baptistkirken tirsdag
morgen. Rett nok er mursteinfasaden ikke kommet stort lenger enn den
var i november da vi var der med den store gruppen, - nemlig knapt
halvveis. Men inne var et nytt arbeidslag godt i gang. Hele leiligheten
var nesten ferdig isolert. Neste uke legges rørene for varmevann i alle
gulv i 1. etg. Deretter støpes disse inne.
Alle rom er avdelt, og når gulvene er ferdig-støpt, kles veggene med
gipsplater. Deretter rykker rørleggere og elektrikere inn. Inngangstrappa
vil bli laget utpå våren. Kjelleren støpes og pusses ferdig, samtidig som
den utvendige fasaden gjøres ferdig,- og grunnmurene pusses.
Tidlig på sommeren begynner maling og tapetarbeidet. Flislegging og
montering av kjøkken, bad, mm. Arbeidet kan gå kontinuerlig dersom
vi kan skaffe 300.000 Usd før august. Vi har ca. 100.000 Usd.
Vi tre basarkameratene tror det er realistisk å skaffe ca. kr. 300.000 i
løpet av våren. Da mangler vi kr. 900.000. Dette er vi innstilt på å
prøve å låne hos Si-REISER intil videre.
Vi vet jo at det vil komme inn ca kr. 400.000,- på basarer primo sept. Vi
vet også om gaver på ca. kr. 100.000,- i oktober. Og i forbindelse med
turen/invielsen i nov./jula håper vi på nye Kr. 100.000,- Da vil lånet mot
slutten av dette året ha krympet til ca. kr. 300.000,- Realistisk?? Ja vi
tror det her vi sitter og prater i 200 km/t på vei til Helsinki.
Det var en utrolig oppmuntring det vi så på barnehjemmet denne gang-
en. Flott arbeid og høyt tempo. Og ikke minst at ledelsen hadde utar-
beidet et klart og fullstendig budsjett for resten av arbeidet. Nå er
vi virkelig en superoptimistisk trio som sitter her.

Barnehjemmet i mars 2013.

Engasjementet på topp hos Jon Teigen og de
andre som var med på den første omvisningen.

Inspeksjon i mars.

Et nesten ferdig rom. Seks kjekke ungdommer fra Fana var med på den første omvisningen inne i
den nye barneheimen.

Deltrakerne på hjelpesendingsturen i november 2012 var de første fra Norge
som fikk se barnehjemmet innvendig.
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Sykehuset i Kondratjevo
Lokalsykehuset like innafor grensa er nå nedlagt. Selve sykehuset står tomt. 
Dag - klinikken er åpen, - og har også noen senger. Daglig leder Margaritha fortviler sammen med
pleierne sine.
Vi må nå jobbe litt mer med situasjonen der ute, - om det er noe vi kan gjøre for å hjelpe. Be om
ledelse også i denne saken.Sykehuset i Kondratjevo.

Vyborg Kristne Senter
Judy og Richard Grout har ledet Vyborg Kristne Senter i 20 år, og de har vært vår samarbeids-
partner i 19 av disse årene!  Vyborghjelpen var selvsagt invitert til jubileet deres i mars, men

siden et team var over til Vyborg tidligere den måneden, lot det seg
ikke gjøre å delta i 20-års feiringen. 
Vi gratulerer våre samarbeidspartnere gjennom alle år med trofast
arbeid. Vyborg Kristne Senter administrerer mye flott arbeid i byen.
Undervisning for barn og ungdom, diakoni, møtevirksomhet, brevkor-
respondanse/evangelisering blant innsatte i russiske fengsler og spred-
ning av kristen litteratur. 
Richard og Judy  har nå fått 2- års visum, - men bare for 184 dager....?!
Så de må fremdeles farte litt frem og tilbake mellom landene, og opp-
holder 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 og
hans familie.

Richard og Judy Grout har
ledet arbeidet ved Vyborg
Kristne Senter i 20 år!

Hilsen fra «Kirken på høyden»
Ny pastor
I Baptistkirken er det valgt ny pastor.  Tidligere ungdomspastor Aleksey Ferdinand er nå valgt
til hovedpastor. Slava er hjelpepastor/seniorpastor. Pastor Aleksey bor dårlig. Med hjelp fra oss
kjøpte han en liten leilighet i bunnen av bakken opp til kirken, - i fjor. Han renoverer den selv.
Han er en «handy-man». 
«Kirken på høyden» vil fremdeles være vår base når vi har hjelpesendingsturer til Vyborg.

Aleksey hilser og takker Vyborghjelpen 
Vyborghjelpen deler utdrag av takkebrev fra den nye hovedpastoren:
Deres oppdrag er uvurderlig for vår kirke! Mye av arbeidet kan gjøres

fordi akkurat dere hjelper oss. Vi har meget god støtte fra dere til arbeidet mellom barn og unge.
Vi bruker noe av pengene til gaver til foreldreløse, til sommerleirer for barn og til tenåringskonfe-
ranser. Alle disse barna og ungdommene er fra kirkefremmede familier! 
Og selvfølgelig, den aller største støtten nå – byggingen av barnehjemmet. Ingen bortsett fra
dere hjelper kirken med dette prosjektet! Vi er dypt takknemlige. Takk for støtte også til meg selv
og min familie! På grunn av Vyborghjelpen, klarte jeg å kjøpe en leilighet. Det var den eneste
muligheten jeg hadde og jeg er dypt takknemlig. Takk så mye for alt dere gjør for oss, for vår
kirke! Deres penger er plassert i Guds arbeid! Må Gud velsigne dere!

En personlig hilsen til alle våre venner:
Takk Gud for deres tjeneste for det russiske folk, for deres bønner, deres vennlighet og støtte! «Men la oss gjøre det gode
og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett!»
Det er nå ca tre måneder siden jeg ble valgt som hovedpastor i Vyborg Baptistkirke. Menighetens Herre har kalt meg! Jeg
må nevne at første gang jeg hadde stevnemøte med min kone, spurte jeg henne om hun kunne tenke seg å gifte seg med
en pastor. Det bekreftet hun at hun kunne. Men hvis hun visste hva det virkelig innebar, tror jeg hun hadde måttet tenke
over det på nytt. Livet mitt har forandret seg i løpet av disse tre månedene. Jeg begynte å sove mindre og spise mer. Noen
spørsmål følger meg også mens jeg sover. Tankene mine har vært fylt både av engstelse og bekymringer. Men dette arbei-
det gjøres jo for Jesus. Jeg føler hans tilstedeværelse, hans hånd. Det er hans kirke, hans folk, hans arbeid! Uten Herrens
kall og hans ledelse, er tjenesten i kirken umulig. Men ved Ham er alle ting mulig! Takk kjære Gud for min kone! Hun er
klok, ydmyk, talentfull og et troende menneske. Det er en velsignelse at min kone forstår tjenesten, støtter opp, kan gi
gode råd og fortelle sannheten. Så det er et godt råd og vente på en hustru fra Herren.
Nå har kirken vår begynt med familieseminarer. Det bringer mye glede og fred inn i fellesskapet. Vi har også seminarer
om «En innflytelsesrik kirke». En kirke som tenker på hva Gud ønsker av oss. Til sommeren planlegger vi også en barne-
leir og en familieleir. Vær med å be for vår tjeneste. Vår kirke trenger en åndelig fornyelse til å kunne på nytt tenke over
vårt oppdrag, og hele tiden fornye vårt forhold til Gud og med hverandre. Takk for at dere vil be for meg. Be om at 
Herren gir meg styrke til å tjene ham på en god og samvittighetsfull måte. Vi er glad i dere og ber for dere også!

Vennlig hilsen Aleksey Ferdinand

«Kirken på høyden» vil
også i fremtiden være vår
base og samarbeidspartner
i Vyborg

Aleksey, Maria og
barna
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Pastor Valera
Pastor Valera er en fantastisk fyr. Uselvisk og omtenksom. Han er utrolig tro-
fast i tjenesten i leilighetslokalet som vi kjøpte til den nye menigheten hans (de
kaller det faktisk pray-house = bedehus). Der er det nå to  gudstjenester hver
søndag. Det er en menighet i stor vekst.
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 nettverksbygger, og en fantastisk samarbeidspartner for
Vyborghjelpen.

Oleg og Irina
Dette er pastorparet i Svetogorsk. De gjør en kjempejobb i Baptist-
kirken ved den store papirfabrikken i sentrum av denne byen med ca.
16000 innbyggere. (Folketell. 2002). 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
pedagogisk dyktige, og har fått et solid fotfeste på denne institusjonen
med ca. 40 barn.
Bildet: Oleg og Irina under avslutningsmiddagen på novemberturen 2012
sammen med Nelly, den tidligere bestyreren ved barnehjemmet. Nelly har
nå et vikariat som lærer ved samme barnehjemmet.

Pastor Valera og hans kone Tanya.

Evangeliesentrene
Det er en opplevelse å besøke evangeliesentrene "våre" House of
Hope (håpets hus) - for menn og  Bethesda House - for kvinner.
Det er orden og ryddighet i alt. Til og med snømåkingen rundt
husene..... Det er for tiden 7 beboere på hvert av sentrene.

Bethesda House er varmt og velfungerende, men der var det ikke
vann. Tela har gjort at brønnen er tom. Og slik blir det til langt utpå
våren.

Håpets hus har vært kaldt i vinter. De har brukt spesielt mye ved,
og fyrer nå delvis med rå ved.  Her bør vi i løpet av året isolere to
yttervegger på soverommet i 1. etg. pluss isolere gulvet på stua.

I april 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. 

Bethesda House: Her trenges det oppgradering,
konstanterte Torgeir Tynes under besøket sist høst.
Og i april drar et team bort for å snekre.

House of Hope: Pastor Valera (t.v) sammen med
noen av beboerne på Håpets hus, og Erik (med
plastposen i hånden) er nå styrer ved hjemmet.

Lyudmila og Sergeij
Vår diakon Lyudmila og hennes mann  Sergeij  forteller at de jobber 7 dager i uka. Mest på
sykehuset. Vi har drøftet en del lagersituasjonen deres. Konklusjonen var at de hadde tilfreds-
stillende forhold ved siden av sykehusets depot.
Begge er  friske og ved godt mot. Både det norske og det israelske flagget hang oppe da vi kom.
Ludmila vil sette opp en liste over varer de trenger i sin tjeneste både på sykehuset og i hjem-
mene, - slik at vi på høstturen kan ta med det hun/de virkelig trenger. Under besøket ble det
mye fokus på rullestoler, rullatorer og krykker. - Her er behovet stort.
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Barnehagebarn 
gav bort leker
Noen av barna ved Utigarden Barne-
hage på Slyngstad på Sunnmøre bes-
temte seg for å gi en gave hver som
julegave til barn som ikke hadde så
mange leker. Måten de gjorde på, var 
å ta med seg en av sine egne leker
hjemmefra. En leke de kunne unnvære,
og som de ville gi bort til noen som
ikke hadde leker. Fantastisk flott gjort!
Redaktøren i Vyborg-INFO stakk
innom Utigarden og fikk takket små og
store for innsatsen. Sekken med leker
ble med til Vyborg høsten 2012. Så nå
leker noen barn med akkurat de
lekene, fordi barna har lært seg å dele.
Et eksempel til etterfølgelse. 
Tusen hjertelig takk! 

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 heimen i 
5.etasje av ein gammal bygard.
Vyborghjelpa reiser kvart år til denne barneheimen med pengar til drifta, mat-
varer, 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 mil-
lionbyen. Og det har vore ei veldig stor positiv oppleving å sjå at borna har fått
det godt, og har det bra i heimen. Nokre er kortare tid og andre lenger tid i
heimen, medan  dei ventar på plass i fosterheim.
Men det viktigaste bidraget vi kan gi er å be for denne heimen.

Med helsing Jostein Mulelid

Velkommen til 
BASARENE 2013 
Basarene til inntekt for Vyborghjelpen er vår sikreste inntekts-
kilde.                                                                   

I år blir det følgende basarer:  
Valderøy 11. april, Åseral 26. april, Fiskå 3. september,
Brattvåg 4. sept., Blomsterdalen 6. sept.  og Sunnhord-
landsbasaren, Huglo 7. 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.

Noen av barna ved Utigarden Barnehage på Slyngstad på Sunnmøre gav bort egne
leker til barn i Vyborg.
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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 klær 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

Kontinuitet og forandring
For mange av oss er forandring noe skummelt. Vi vil helst at alt skal være som det en gang var.
Våre måter å gjøre ting på, har vært trygge og trenger ikke endres. 
For andre er forandring nødvendig. Ja, helt avgjørende for at livet skal gå videre, og helt avgjø-
rende for ar arbeidet skal lykkes.
I Vyborghjelpen har vi begge deler. Vi har «de gode gamle» prosjektene, og vi oppdager stadig
nye ting som krever vår innsats. I år når vi milepælen «Kristent Barnehjem», hva blir neste mile-
pæl?
Personlig synes jeg det er fint å knytte vennskapsbånd og oppleve relasjoner med venner i
Russland. Selv om språkbarrieren er der, kjenner vi likevel de «velsigna band som bind Guds
folk i saman her» som det står i sangen.  Når man har vært i Vyborg noen ganger, er det nesten
som å komme hjem.  Det er godt med stabilitet, kontinuitet og trygghet.  Det gir tilhørighet og
skaper nød og omsorg for de man er blitt glad i. Hjelpearbeidet kommer «innom huden».

Men vi trenger også nye «friske skudd». Derfor synes jeg det er ekstra hyggelig når noen som aldri har vært på hjelpesen-
dingstur før, melder seg på og blir med til Russland. De ser ting med nye øyne, gir oss nye ideer og ser ting på en annen
måte. De kommer med gode innspill, som Vyborghjelpen trenger, for å kunne gjøre arbeidet endra bedre! De knytter nye
kontakter, og enda flere relasjoner oppstår. Det er veldig bra!
Uansett: Vi er avhengige av ildsjeler rundt om i landet for at arbeidet skal lykkes. Vi trenger penger, klær og utstyr. Takk
til dere som henvender dere til Vyborghjelpen når dere vil skifte ut garderoben, og tømmer klesskapene! Takk til alle
dere som driver basar, som tar lodd og som står på for dette arbeidet. Takk til alle som folder hender og ber. 
Kontinuitet og forandring?  Ja takk, begge deler! La oss være i kontinuerlig bevegelse mot stadig nye mål, enten det er å
reparere «gamle prosjekter» eller å bli ledet inn i noe nytt.

Gudrun Longva, Brattvåg
redaktør

Gudrun Longva.

Hederspris til Norunn og
Jostein
Si-Reiser AS har de siste årene delt ut hederspris til personer
som har gjort en seg bemerket for «lang og trofast tjeneste». 
På Si-treffet i Ålesund i november 2012, ble Norunn og Jostein
Mulelid tildelt denne prisen. De har gjort mye for Si-Reiser, og
ikke minst for Vyborghjelpen!

Vyborg-venner over hele landet ønsker å gratulere med prisen
og takke for innsatsen. Samtidig håper vi (og ønsker vi) at dere
fortsetter i denne viktige tjenesten! 


