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1  724 barn fikk julegaver i 2016 
Studentene ved Lviv Thelogical Seminary (vår partner i Ukraina) delte ut julegaver på 7 

barnehjem. Skuespill med julens budskap fremførte de også. For mange av barna var det den 

eneste julegaven de fikk! 
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2 Barnehjemmet i Chyriv trenger flere instrumenter 
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. Alle 

klasserom har fått nye tavler!  

 

Nå har de også fått 32 blåseinstrumenter til et fullt janitsjar orkester. Orkesteret teller mer enn 

20 personer. Flere barn er under opplæring! Kulturskolen i Chyriv er involvert og mange vil 

glede seg over musikken framover! Aksjon Vennskap har pusset opp musikkrommet så 

øvelsene kan foregå i gode omgivelser med riktig akustikk! 

 

Nå ønsker de seg 44 instrumenter til. Vi samler inn fram til 1. april 2017. Si fra hvis du 

vet om instrumenter som kan gis til barna på barnehjemmet i Chyriv.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@vennskap.net
http://www.actionfriendship.com/


 

 

Nyheter fra Aksjon Vennskap 

No 1 2017   

Stiftelsen Aksjon Vennskap 
Fiolvegen 26 

2052 Jessheim 

Phone: +47 97756505 

Mail:   mail@vennskap.net 

WEB: www.actionfriendship.com 

 

 

 

3 

 

3 Barnehjemmet i Demna får nye bad og toaletter 
De 65 foreldreløse barna på barnehjemmet i Demna har fått pusset opp 5 nye soverom. Til 

sammen 20 soverom er nå pusset opp. Neste prosjekt er å bygge bad og toaletter i 2. etasje i 

internatet hvor det bor 40 barn. Alle elevene ved Bingsfoss Ungdomsskole jobber en dag 

denne uka for å skaffe penger til bad og toaletter i 2. etasje 

 

 
Her skal det bli vaskerom og toaletter for gutter og jenter.  

4 Nye vinduer i internatet på 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 Frogner Skole og Kultursenter! I 2017 skal det byttes vinduer i Internatet. 

 
 

Elevene ved Frogner Skole og Kultursenter skapte elevbedrifter og samlet inn hele 96431 kr. 

Det blir nok til 38 vinduer og støtte til 2 studenter i ett år. 
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5 Skal 30 ungdommer få støtte til utdanning? 
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. På bildet ser du de 14 ungdommene vi støtter nå. Det lyser i øynene deres 

over mulighetene til å få en utdannelse! De skal bli 30!! Vi trenger hjelp fra deg! 

  

 

6 Finansiering av nytt hus i barnehagen i Dobromil 
Barnehagen i Dobromil er viktig for den lille byen som har store problemer med 

arbeidsledighet og alkohol. De ønsker seg et nytt hus så kapasiteten kan øke til 140 barn. De 

har 100 barn på venteliste. Aksjon Vennskap har inngått en avtale med Dobromil kommune 

om bygging av huset. Vi bygger grunnmuren og kommunen bygger resten. Til det trenger vi 

85000 kr. Det er ca 10% av totalkostnaden. Kommunen tar resten. Vi må samle inn pengene! 

Vil du hjelpe til? 

7 Gamlehjemmet i Lviv fikk bleier også i 2017 
Mer enn 150 gamle som er sengeliggende, fikk bleier også i 2016 takket være Bremnes 

Seashore AS, Drome AS, Fredire AS og Harry Wold. De samme bedriftene og Harry Wold 

finansierte bleier også i 2017. Fra desember til april hadde de ikke hatt bleier uten støtte fra 

Aksjon Vennskap. Slik er det å være gammel i Ukraina. 
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Bleier fra desember til april. Fantastisk! 

8 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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