
 

 

Nyheter fra Aksjon Vennskap 

No 2 2016   

Stiftelsen Aksjon Vennskap 
Fiolvegen 26 

2052 Jessheim 

Phone: +47 97756505 

Mail:   mail@vennskap.net 

WEB: www.actionfriendship.com 

 

 

 

1 

 

Innhold 
1 6 ungdommer har besøkt Ukraina sammen med oss........................................................... 1 

2 Barnehjemmet I Chyriv ....................................................................................................... 1 
3 Barnehjemmet i Borislav .................................................................................................... 2 

4 Barnehjemmet i Demna ...................................................................................................... 3 
5 Barnehjemmet i Rava Ruska ............................................................................................... 4 
6 Utdannelse av ungdommer fra barnehjemmene.................................................................. 5 
7 Barnehagen i Dobromil ....................................................................................................... 5 
8 Gamlehjemmet i Lviv har fått bleier også i 2016 ............................................................... 6 

9 Om Aksjon Vennskap ......................................................................................................... 7 

1 6 ungdommer har besøkt Ukraina sammen med oss 
22. april reiste lederne i Aksjon Vennskap til til Lviv i Ukraina sammen med   

Marie Norbakken og Lukas Drangsholt Linde fra Bingsfoss Ungdomsskole, Kristina Sæther 

og Frida Kjeksli Landaas frå Melvold Undomsskole og Eivind Haga Dalberg og Markus 

Kyung Ho Mala fra Royal Ranger speidergruppe fra Harestua.  
 

 

Markus, Lukas, Eivind, Marie, Frida og 

Kristina sammen med Bjørg Johnsen 

foran operaen i Lviv 

 

2 Barnehjemmet I Chyriv 
120 barn bor på barnehjemmet I Chyriv. I tillegg er det 220 lokale barn som går på skolen på 

barnehjemmet.  De 120 barnehjemsbarna har fått nye senger og nattbord og et komplett 

tannlegekontor hvor tannlege Yroslav steller tennene til de 340 barna på skolen. Elevene på 

Vesong Ungdomsskole har samlet inn penger til tavler. De er nå installert i klasserommene!  

 

Vi har samlet inn 32 blåseinstrumenter til et fullt janitsjar orkester. Alle papirene er nå 

godkjent og en 2,4 m høy pall med instrumenter sendes i neste uke! 
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De gamle sideventilerte skal byttes ut         «Nye» instrumenter på vei til barnehjemmet i Chyriv 

3 Barnehjemmet i Borislav 
Mer enn 100 barn med fysiske handicap bor på barnehjemmet! 

Aksjon Vennskap har i flere år finansiert svømmetrening for barna. 30 barn svømmer nå 2 

ganger i uka. De har svømmetrener og gjør det skarpt i handicap idretten! I år blir det 

sommerleir for 10 handicappede barn i 10 dager. Royal Rangers på Harestua finansierer både 

svømmetrening og leir! 

 

 

Her er de 

superraske 

gutta og 

jentene fra 

Borislav 
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Ivan til høyre svømmer 50 m på 32 sekunder. Han kan nesten ikke gå! 

4 Barnehjemmet i Demna 
De 85 foreldreløse barna på barnehjemmet i Demna har sett at elevene ved Allergot 

Ungdomsskole har gitt dem mye bedre boforhold. Alle de trekkfulle vinduene er byttet, alle 

har fått nye senger og nattbord, innerdørene er byttet, taket er isolert og 15 soverom er pusset 

opp. Også dagligstuen. På bildene ser vi de nye soverommene. De har blitt kjempefine! 

 

Dette året pusser vi opp ytterligere 5 soverom. Elevene ved Bingsfoss Ungdomsskole har 

samlet inn penger til prosjektet  

  
Lukas og Marie fra Bingsfoss Ungdomsskole er enige om at det nytter å pusse opp. 

Oppussingen starter i juni! 
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5 Barnehjemmet i Rava Ruska 
Barnehjemmet i Rava Ruska er lokalisert i en gammel militærbase med mange gamle hus og 

store områder rundt. 223 barn bor på barnehjemmet. I tillegg går det 120 barn på skolen som 

drives av barnehjemmet. Alle de 223 barna har fått nye senger og nattbord. Fantastisk innsats 

fra elevene ved Melvold Ungdomsskole! 

 
Frida og Kristina fra Melvold Ungdomsskole synes det er fantastisk at alle har fått nye senger 

og nattbord! 

 
Flotte barn og ungdommer!  
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6 Utdannelse av ungdommer fra barnehjemmene 
Aksjon Vennskap har startet et program for støtte til utdanning av studenter som kommer fra 

barnehjem. Vi støtter med litt så det blir mulig å studere. Til dette trenger vi sponsorer. For 

600 kr pr måned kan du støtte en student. En student kan også støttes delvis med det beløpet 

du måtte ønske.  

 

Vi har nettopp møtt alle de 6 studentene; det lyser i øynene deres over mulighetene til å 

få en utdannelse! Vi ønsker å øke antallet til 10 studenter! Vi trenger hjelp fra deg! 

 

 
Vi støtter 6 studenter nå! Fra venstre Maria kasserer, Vasilj bygningsarbeider, Anastasia 

sykepleier, Maria frisør, Natalia revisor og Anastasia skredder! Vi ønsker dem lykke til! 

7 Barnehagen i Dobromil 
Barnehagen i Dobromil er viktig for den lille byen som har store problemer med 

arbeidsledighet og alkohol. Aksjon Vennskap har byttet vinduer og dører i barnehagen; noe 

som har gjort det mulig å øke antall barn fra 80 til 100. Fyrkjelen er også byttet! 
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Gråtass barnehagene i Østfold støtter barna i Dobromil. Hittil har de finansiert nye 

inngangspartier på begge husene i barnehagen. Entreene er nå varme og gode og barna kan 

leveres der. Dette øker lekearealet betydelig!  

30 nye senger er finansiert av Gråtass barnehagene! 

 

 
10*3 senger er installert i barnehagen. Leder Oksana ble veldig glad! 

8 Gamlehjemmet i Lviv har fått bleier også i 2016 
Mer enn 150 gamle som er sengeliggende, får bleier også i 2016 takket være Bremnes 

Seashore AS, Drome AS, Fredire AS og Harry Wold. Staten leverer bleier bare for deler av 

året. Lederen for gamlehjemmet forteller at bleiene tok slutt 7. januar 2016. Da var det godt at 

det er noen som gjør det mulig å kjøpe nye bleier. Så fram til et stykke utpå våren er de helt 

avhengig av bleiene fra oss. Sånn er det å være gammel i Ukraina. 
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Denne gamle damen er likevel litt glad midt oppi all elendigheten! 

9 Om 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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