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1 Reise til Ukraina 2019-05-11-15 

 
 

Miranda og Iben fra Bingsfoss Ungdomsskole, Mercedes og Eurora fra Frogner skole, Alexander fra Harestua 

speidergruppe og Bjørg og Freddy Johnsen fra Aksjon Vennskap var med på reisen 
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2 Fotballer er alltid populært. Nå også sko!  

 
Fotballer og fotballsko fra Årnes Sport! 

3 Endelig fikk barna på barnehjemmet i Demna nytt 
kjøkken og spisesal! 

 

 
Miranda og Iben fra Bingsfoss Ungdomsskole syntes rødbetsuppa smakte godt i den nye spisesalen 
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4 Og nå blir det ny gymsal på Demna 

 
Nå blir det en kjempefin ny gymssal. Den blir ferdig til sommeren!  

Takk til elevene på Bingsfoss Ungdomsskole! 

5 Nye dører på Barnehjemmet i Rava Ruska! 
Elevene på Frogner skole har samlet inn penger på nytt til nye dører. Til sammen har de byttet 

69 store dører i løpet av 2 år. I tillegg har kommunen som eier barnehjemmet byttet 30. Så nå 

er det bare 150 dører igjen å bytte! 

 

 
Rektor Andrew var veldig fornøyd med de nye dørene!  

På rommet til høyre har elevene på Frogner skole byttet både døra, vinduene og sengene! 
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Mercedes og Aurora synes samarbeidet med Rektor Andrew går fint 

6 Barna på barnehjemmet i Chyriv har fått musikkanlegg 
Det nye musikkanlegget fungerer perfekt. Til orkesteret og til sang! Takk til Hadeland Janitsjar! 

Vi ble slått grundig i basketball! 
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7 Barnehagen i Dobromil er ferdig 
Så er det nye huset på barnehagen i Dobromil ferdig og er tatt i bruk. Her er det stor 

kreativitet og flotte løsninger for lite penger 

 

 
Barna danser for oss og presenterer Mothers Day 

8 Ny turbin til tannlegekontoret i Dobromil  

 
Tannlege Igor likte den nye turbin! Vi håper mange barn får glede av den nye turbinen fra Plandent AS. 

9 Neste skoleår håper vi på 30 studenter 
7 studenter avsluttet studiet i vår. Da har vi 11 igjen som fortsetter til neste år. På reisen til 

Ukraina har vi snakket med 9 studenter som er interessert i å søke om støtte for neste skoleår. 

Vi skal til Ukraina i oktober. Da treffer vi flere nye studenter. 
De 7 som ble ferdige var: 

Natalia Tytar  Revisor 

Oleksandr Nazarow Sveiser 

Roman Lakatusj  Skredder 

Maria Trygub  Frisør 

Tetiana Brukailo  Skredder 

Mariia  Yaroshahuk Skredder 

Mariana Yaroshahuk Skredder 
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Olexandr og Roman fortsetter med skolegang.  

De andre har fått jobb eller regner med å få jobb med det første. 

 

 
Bogdana til venstre planlegger å studere IT fra høsten av.  

Magaryta er nesten ferdig med det første året. Hun skal bli musikklærer.  

Begge spiller mandolin i balalaika orkesteret på barnehjemmet i Rava Ruska 

 

Du kan støtte en student for 80 USD i måneden 

10 Hva er Aksjon Vennskap? 
Aksjon Vennskap er en stiftelse som hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa. Aksjon 

Vennskap arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et 

kristent verdigrunnlag 

 

Vi driver prosjekter som 

• hjelper de svakeste   

• dekker definerte behov  

• når fram til de som skal ha hjelpen  

• gir mulighet for nært samarbeid med de som får hjelp 

 

I Ukraina samarbeider vi med Lviv Theological Seminary i stiftelsen ”Ray of love”. 

Studentene ved Lviv Theological Seminary besøker barnehjemmene systematisk som en del 

av undervisningen og tar seg av barna.  

 

Vi har full kontroll – alle innsamlede midler brukes til å gjennomføre prosjektene. 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 
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