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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

Takk og velkommen!
Vyborghjelpen har tatt fatt på sitt 17. arbeidsår. Men før vi ser på
utfordringene for dette året, må vi få si noen ord om fjoråret.
2010: Vyborghjelpens 16. arbeidsår ble ett av vår beste år. Det
gjør at vi har stort behov for å takke…
TAKK for over 1 million kroner i innsamlede midler.
TAKK til alle som var med på de fem bussene som besøkte Vyborg
i 2010. TAKK til lokale medhjelpere i Russland som gjorde det
mulig å åpne Evangeliesenteret for kvinner (House of Bethesda) i
november. TAKK for at vi får være med på å hjelpe den nye
Baptistmenigheten med nytt menighetslokale. TAKK til både Gud og mennesker for
byggeløyvet som ble gitt for den nye kristne barneheimen (som vil bli reist i 2011).
2011: Inneværende år blir et spennende år. Den nye kristne barneheimen vil bli påbegynt i april. Budsjettet er på hele 2,4 mill. Vi mangler fortsatt 1 million…!
På det nye menighetslokalet skal vi betale de siste 300.000 ($ 50.000)
Og så skal vi følge opp de faste prosjektene som vi har støttet i mange år: Vyborg
Kristne Senter, Baptistkirkens barne- og ungdomsarbeid, Barnetimene om Jesus på
Barnehjemmet i Lesogorsk, Diakonen vår Lyudmila sin store tjeneste, barnehjemmet
LIFE i St. Petersburg, og sist men ikke minst, Evangeliesenteret for menn – Håpets
Hus.
Takk for at du vil være med og støtte arbeidet med alle prosjektene også i 2011. Det
er spennende utfordringer vi står overfor.
TAKK for Ditt håndslag til våre naboer i øst.
Med vennlig hilsen
For STYRET i Vyborghjelpen
Jon Teigen - formann

Visjonen for hjelpe-arbeidet 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)
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Kjære Vyborg-venn!

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

Jorunn Fluevåg er frå Fiskå i Vanylven. Ho har vore
aktiv med i Vyborg-hjelpen i ei årrekke og har vore 15
gongar i Russland. Ho er ei av pådrivarane for Fiskåbasaren som i år vert arrangert for 10. gong.

Takk for sist til dykk som var
med på hjelpesendingstur i
november. Det var ein god og gripande tur.
Det var rørande å sjå og høyre
dei flotte folka frå evengeliesenteret som fortalde om livet sitt.
Dei hadde vorte frelste og fått
hjelp til å kome seg ut av rusen.
Det var spesielt gripande å sjå og
høyre om den mora og sonen
som stod fram. Ja, det nyttar å be
og hjelpe!
Vi får oppleve at vi er med på
noko stort. No kan vi også glede
oss over å få vere med å bygge
den kristne barneheimen ved
Baptistkyrkja. Det krev stor økonomisk innsats, men det skal vi
klare når vi løftar i flokk!
Helsar til dykk alle med Hebr.
13,8: “Jesus Kristus er i går og i
dag den same, ja, til evig tid!”
Vennleg helsing
Jorunn

Vyborg-INFO

3

Hva opplever du på hjelpesendingstur?
Som deltaker på hjelpesendingstur reiser du med fine Si-busser fra Ålesund, Bergen og Kristiansand. Bussene er lastet med
innsamlede varer. Første stopp er Oslo med fellessamling på
hotellet. Videre til Stockholm og nattseleilas med turistferje
over til Finland. Så drar vi til Russland. Første stopp er
Vyborg, hvor vi har vår base på Hotel Druzhba. Vi kjører
rundt med matkasser, sekker med klær og mye annet, og vi ser
at det som er innsamlet kommer dit det skal. I løpet av turen
får du møte mange av Vyborghjelpens lokale medarbeidere på
barnehjem, sykehus og i rusomsorgen. Vennskap, fellesskap
og kontakter knyttes. Som turist får du også med deg en tur til
St. Petersburg med Vinterpalasset og mange andre severdigVYBORG
heter.
Du får se nøden, men også at hjelpen kommer frem. Man ser
med egne at det nytter å hjelpe både barn, ungdom, syke og
eldre. Du vil få oppleve mange takknemlige håndtrykk og
glade mennesker.
I tillegg er turene lagt opp med en klar kristen profil. Du velger selv hva du vil være med på. Vi tilbyr møtesamlinger i baptistkirka og mye hyggelig program ombord i bussene og på båten.
Takket være en enorm frivillig innsats med innsamling av penger, klær og utstyr, kan vi år etter år ta disse turene over grensen
til Russland. Og sannelig er det mye gods i bussene når vi kjører hjemover også. Krystall og linduker står høyt i kurs, og det blir
handlet på markedet i Vyborg.
Fikk du lyst til å bli med? Neste tur går 7. november 2011. For info ring tlf. 70 17 90 00

Matutdeling er en av de viktigste oppgavene på turen, og en
takknemlig oppgave å være med på.

Vår buss er lastet med havregryn.

Utenfor sykehuset i den fattige landsbyen Kondratjevo er det liv og
røre når bussene kommer.

Anne-Brit Fossdal fra Sørlandsbussen
bærer utstyr fra bussen til lageret ved
baptistkirka i Vyborg.

Kveldsmaten inntar vi i baptistkirka, og ungdommene fra
Blomsterdalen ser ut til å trives.

På barnehjemmet LIFE i St.Petersburg får vi nærkontakt med barna. Her spiller og synger Sveinung
Andersen sammen med små og store.

Under turen besøker vi også en lokal menighet i landsbyen Svetogorsk.
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2010 – Gode tilbakemeldinger
Hjelpesendingsturen i november ble enda en stadfestelse
på at arbeidet nytter. Turdeltakerne fikk se at nødstilte
mennesker har fått det bedre. Mange barn har fått en
tryggere tilværelse. Unge rusmisbrukere har blitt fri fra
rusen og den elendigheten de levde i. Og det største av
alt: Mange har møtt Jesus til frelse og nytt liv. Da delta-

kerne på høstturen 2010 var med på møte baptistkirken
i Svetogorsk, fikk de høre sterke vitnesbyrd fra både
kvinner og menn som fortalte om livene sine. Ingen av
gjestene kommer til å glemme disse gripende livsskildringene.

Evangelisentrene gir nytt liv
I november ble også det nye evangelisenteret for
kvinner, Bethesda House, innviet med Guds Ord og
bønn. Det står ennå en del arbeid igjen før senteret er
innflytningsklart, så inntil videre har kvinnene midlertidige bosteder. Men arbeidet er i gang, og flere kvinner
har allerede kommet ut av rusen, blitt kristne og fått et
verdig liv. Flere av disse fikk turdeltakerne møte under
samlingen i Svetogorsk.

House of Hope, evangelisenteret for menn, har virkelig
blitt et HÅPETS hus. Hit kommer unge menn med
store rusproblemer. De går igjennom et tøft program
for å bli rusfrie. Samtidig får de høre om Jesus Kristus
som kan hjelpe dem og “være med dem alle dager”.
Vitnesbyrdene er mange og gripende fra disse “tøffe”
karene, som har opplevd total forvandling i sine liv.

Mor og sønn, Natalja og Anton, fortalte
sin sterke historie om hvordan Gud grep
inn og forandret hele deres tilværelse
gjennom evangelisentrenes arbeid.

Dima (med babyen på armen) og Lena fant
både Gud og hverandre mens de kjempet
mot rusen. Nå lever den lille familien et
trygt liv sammen.

Jentene fra Bethesda House sang og vitnet
om sin nye tilværelse. Nr.2 fra høyre er
Irina som skal lede arbeidet ved det nye
kvinnesenteret.

Viktor og Masha vitnet også om sitt nye liv.

Vasily og Olga delte sin historie om hjelpen de hadde fått.

Sergej og Sveta, oppreiste fra rusen til nytt liv.

Dennis er nå en glad og lykkelig mann
etter å ha kommet på rett kjøl i livet.

Bethesda House – Vimpel

Fra innvielsen av Bethesda House (evangeliesenter for kvinner). Sveinung Andresen spiller.
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Kristent barnehjem ved Vyborg Baptistkirke
Endelig er vi altså i gang.
Vi har fått alle de nødvendige godkjenninger og
underskrifter, og arbeidet
med et kristent barnehjem
knyttet opp mot baptistkirken i Vyborg har startet for
fullt. Dette blir en hovedsatsing i 2011.
Bygget er planlagt som et
2-etasjers bygg, med to like Byggearbeidet er i gang.
Slik blir det nye barnehjemmet.
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. Vi har 1,3 mill., men trenger nye 400.000 kroner før april, og ytterligere 700.000 kroner i løpet av
2011.
Vyborghjelpen har alltid hatt base i “kirken på høyden” når vi kommer til Vyborg. Det vil vi fortsette med, og
dermed er vi også hele tiden “tett på” arbeidet med vårt eget barnehjem. Vi vil også fortsette å støtte menighetsarbeidet i kirken. Vi vil levere klær og utstyr til deres lille “butikk”, hvor vanskeligstilte mennesker kan
komme og kjøpe det de trenger for en billig penge.

Evangeliesenter for kvinner og menn

innvielse av Evangelisenteret for kvinner.

En god del innvendig arbeid gjenstår ved Bethesda House.

Høsten 2010 ble” Bethesda House”, evangelisenteret for kvinner, innviet. Her vil vi legge ned en betydelig økonomisk innsats i 2011, og senteret trenger både givere og forbedere. Be særlig for den nyinsatte lederen Irina,
at hun må få styrke til å lede arbeidet på en trygg og god måte.
Vi forsetter også arbeidet ved “House of Hope”, vårt eget evangelisenter for menn, med full styrke. Også her
trenger vi penger, klær og utstyr. Og ikke minst forbønn for beboere og ledere.

Pastor Valera
Pastor Valery Tolkachev har vært en uvurderlig drivkraft i
forbindelse med evangelisentervirksomheten. Hans arbeid mellom
rusmisbrukere har stor betydning både for Håpets
Hus for menn og Bethesda for kvinner. Dessuten har Valery
drevet en “Menighet uten kirke”. Vyborghjelpen vil fortsette
å finansiere hans lønn og hjelpe ham med et lokale for sin menighet.

Pastor Valera, hans kone Tanya og
deres sønn.
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Vyborg Kristne Senter og diakon Lyudmila

Richard og Judy Grout er trofaste medarbeidere ved Vyborg kristne Senter.

Samarbeidet med Vyborg Kristne senter
er en av faktoren som sikrer et stabilt
arbeid i Vyborg. Her har vi trygge medarbeidere som gjør en formidabel innsats i form av diakoni, litteraturspreding
og menighetsarbeid. Richard og Judy
Grout har ledet dette arbeidet i 18 år,
og i mange av disse årene har diakon
Lyudmila vært i trofast tjeneste mellom
syke og fattige. Disse medarbeiderne
distribuerer også mye av de innsamlede
varene hjelpesendingene har med til
Vyborg.

Diakon Lyudmila og mannen Sergej
gjør en kjempejobb blant syke i
Vyborg.

Sykehuset i Kondratjevo
Dette lille sykehuset rett innfor finskegrensen i landsbyen Kondratjevo hadde
nok ikke vært i bruk om ikke Vyborghjelpen hadde vært der med sin hjelp.
Her møter vi lokalbefolkningen i denne fattige landsbyen, samt noen trofaste
helsearbeidere som hver dag gjør sitt beste for å ivareta innbyggernes helse.
Sykehuset er som et lite sykehjem i norsk målestokk, men for de lokale er det
deres eneste helsetilbud i nærmiljøet. Vi leverer innsamlede varer, matkasser
og sykehusutstyr fra Norge.

Jon Teigen og Jostein Mulelid sammen
med lederne på sykehuset.

Barnehjemmet i Lesogorsk

Fra barnehjemmet i Lesogorsk. Både
små og store setter pris på besøket.
Her deler festkledde barn ut småkaker
til gjestene i høst.

Noen lurer på om vi skal slutte å støtte
dette barnehjemmet, nå som vi har fått
vårt eget. Det skal vi selvfølgelig ikke.
I 2010 hadde vi tiårsjubileum når det
gjelder å hjelpe barna på dette hjemmet. Vi har fått se at det nytter. Styrer
Nelly og de andre tar nå imot oss med
åpne armer, og barna får også vist frem
hva de kan av sang og dans, og setter
tydelig pris på besøkene fra Norge.
I tillegg har medarbeidere fra baptistkirken i Vyborg ukentlige barnetimer
på dette statlige hjemmet. Det er et
under at de får slippe til å forkynne om
Jesus for barna. Dette arbeidet vil
fremdeles stå “høyt i kurs” hos
Vyborghjelpen.

Oleg og Irina, tidligere rusmisbrukere besøker barnehjemmet i Lesogorsk jevnlig.
De forteller barna om Jesus og underviser
ut fra Bibelen. Her takker de styrer Nelly
for det gode samarbeidet.

Barnehjemmet LIFE i St.Petersburg

Fra barnehjemmet LIFE i
St.Petersburg. Styrer Elena og
Jostein Mulelid sammen med en
av guttene på hjemmet.

Elena, som driver akuttmotaket LIFE for gatebarn i St.Petersburg, vil også dette året motta
støtte fra Vyborghjelpen. Elena er en kristen
dame, som har viet hele sitt liv for å hjelpe vanskeligstilte barn. Hun skaper ro og trygghet
rundt seg og får hjelpe mange. Barna som kommer til LIFE er slitne gatebarn som sniffer lim
for å ruse seg, helt ned i 4-5 års alderen. Her
får de starte et nytt liv. Noen blir sendt videre
til fosterhjem, og noen til institusjoner i det
offentlige hjelpeapparatet. Det er utrolig sterkt
å møte disse barna og høre deres historier. Be
for Elena og hennes virke, og vær med å gi
disse barna et nytt liv.

Noen av barna som endelig får
leke inne, og får lov til å bare
være barn.
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Russlandstur til konfirmanter
Aslaug Sandvik fra Blomsterdalen har vært seks ganger i Russland. For
noen år siden fikk hun en ide: Hun ville gi en spesiell gave til bestemor-barna som ble konfirmanter. Hun valgte å gi dem tur med
Vyborghjelpen til Russland. I tur og orden har de reist til Russland
sammen med andre ungdommer fra Blomsterdalen.
Vyborghjelpen synes dette dette var en lysende ide, og en flott gave til
konfirmantene. Og vi oppfordre gjerne andre besteforeldre til å gjøre
det samme.
Aslaug Sandvik sammen med barnebarna Karoline
og Ruben Sandvik som begge fikk Russlandstur i
konfirmasjonspresang av bestemor.

Minneord
Overlege ved lokalsykehuset i Kondratjevo, Nina Victorivna,
døde i oktober 2010. Nina var en god medarbeider som sto
oss i Vyborghjelpen svært nær. Vi samarbeidet i 12-13 år.
I 2002 var Nina på Norgesbesøk. Det var en opplevelse både
for henne og oss. Hun var bl.a. på sykehusbefaring på Sentralsykehuset i Møre og Romsdal (i Ålesund). Det var en annen
verden i forhold til hennes hverdag. Nina levde og åndet for
sin legegjerning på det lille lokalsykehuset i bygda der hun og
Viktor bodde. –Sykehuset her hadde ikke eksistert i dag uten
hennes innsats, sa en av sykehustoppene i Vyborg fylke.
For et par år siden fikk Nina kreft. Behandlingsperioden ble
tøff, men hun møtte opp hver gang bussene fra Norge kom.
Selv om hun var pensjonist, levde hun med i sykehusets ve og
vell. Nina ble 80 år gammel.
Vi lyser fred over hennes gode og kjære minne.
Jon Teigen

Også dette året blir det basarer flere
steder til inntekt for Vyborghjelpen.

Fiskå tirsdag 6. september
Brattvåg onsdag 7. september
Blomsterdalen fredag 9. sept.
Huglo lørdag 10. september

Åseral fredag 1. april
Valderøy torsdag 7. april

Det blir loddsalg, servering,
sang&musikk, andakt og bildefrem-

BASARER

Bestyrer Nelly ved barnehjemmet i Lesorgorsk fylte 50 år i februar. Det sørget
Vyborghjelpen for å feire under ekstraturen. Glede og smil både hos Nelly og
de andre på barnehjemmet.

visning. Her vil du også bli oppdatert på siste nytt om arbeidet i
Russland.
Følg med i lokalavisene om
klokkeslett og hvem som deltar i
programmet.

Støtt våre annonsører,
de støtter oss.
Åseral kommune
”ei positiv kraft”
Vil du vite meir om Åseral, sjå:
www.aseral.kommune.no

Gunbjørg

+9,9=05+<,9;9(77,9.3(::
2633<5.;=,0;
Tlf.: 38 28 05 38 • Fax: 38 28 05 86
E-post: firmapost@lunden-snekkerverksted.no
www.lunden-snekkerverksted.no
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Dørene åpnes
I denne utgaven av Vyborg-INFO har du lest om unge kvinner og menn som har fått et nytt liv
gjennom arbeidet ved “Håpets Hus” for menn og “Bethesda” for kvinner. Dette arbeidet har gitt
flere titalls unge mennesker verdighet, frihet fra rus og ikke minst frelse i Jesus Kristus. Samtidig
kan vi fryde oss over at arbeidet med kristent barnehjem ved baptistkirken endelig har startet.
Ventetiden var lang. Vi syntes det gikk utrolig sakte. Skulle vi noen gang virkelig få se at barnehjemmet ble realitet?
“Kjære Gud, du må da vel skjønne at vi trenger disse underskriftene og godkjennelsene?” Ja, slik
tenkte noen av oss. Vi så kanskje ikke at “der Gud stenger en dør, åpner han et vindu”, som ordtaket sier. Men nå har vi sett det. Der Gud stengte barnehjemsdøren for noen år, åpnet han
mange nye dører. I den lange ventetiden har vi fått gå inn med full styrke i evangeliesenter-arbeidet. Hadde vi våget å satse på disse prosjektene om vi samtidig hadde fått starte barnehjem?
Kanskje, kanskje ikke. Uansett, vi ser en tydelig Herrens veg i arbeidet. Han ledet oss til unge
Gudrun Longva, red.
menn og kvinner som har bruk for vår hjelp, og det skal de fortsatt få. Kanskje er det nettopp
noen av disse Herren skal utruste og utdanne til å kunne stå i det viktige barnehjemsarbeidet. La det bli ditt bønneemne,
at når barnehjemmet står ferdig og dørene åpnes, ja, da står det også personale klar til å gå inn dørene, sammen med barna.
Gudrun Longva - redaktør

Landsrådet
Landsrådet for Vyborghjelpen samlet
i Vikakroken i Ålesund i januar 2011.
Fra v. Johannes Stokke, Oddvar Aadland,
Jostein Mulelid, Jon Teigen, Turid Sivertsen,
Jorunn Fluevåg, Anne-Brit Fossdal, Norvald
Bjørkavoll og Einar Korsvik

Inntekter
Gaver
Basarinntekter
Medlemskontigent
Kollekter
Renteinntekter
Inntekter v.innsaml. av klær
Annonser
Sponsing hj.sending varer
Totale inntekter
Utgifter:
Prosjektstøtte

kr 380.400,kr 523.732,kr
17.100,kr 113.441,kr
20.175,kr
7.240,kr
5.000,kr
21.775,kr 1.088.863,kr 487.771,-

HER FINNER DU VYBORGHJELPEN:
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 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

Hjelpesendingsvarer
Lagerleige
Turutg. Administrasjon
Trykksaker
Basarkostnader
Dekning undersk. turer
Andre utgifter
Totale utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

69.133,6.000,9.865,32.000,33.643,32.800,21.014,693.203,-

Overskudd kr. 395.660,- er avsatt til disposisjonsfondet
“Kristent barnehjem”
I tillegg ble det sendt kr 518.455 til Kristent Barnehjem
(avsatt i 2008)

Aksjon “Murstein”
til kristen barneheim
Aksjon “Murstein” ble lansert for flere år siden. Nå
er den i gang for fullt. Det er en innsamling hvor
man kan være med å gi “stein for stein” til vår
barneheim. Vil du gi en stein koster det 10 kroner, en
pakke koster 250 kroner og en palle 1000 kroner. Her
kan du gi så mange steiner, pakker eller paller du
måtte ønske.
Ta kontakt med Turid på tlf. 70179004 eller send ditt
bidrag direkte til Vyborghjelpens konto “Kristen barneheim” konto nr. 3910.26.28512

Unitrykk as - 6010 Ålesund

Nøkkeltall 2010

