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1 Reise til Ukraina 14.-18. april 2018 

 
Fra Aksjon Vennskap; Freddy Johnsen, Ingar Wold, Kjersti Davidsen 

Fra Royal Rangers Harestua; Markus Mala, Rebecca Helland 

Fra Bingsfoss Ungdomsskole; Dina H. Bjørnerud, Ingrid Hellerud Ihlebekk 

Fra Frogner skole; Helene Berntzen, Hanne Lindblad, Ida Magnesen 

2 Fotballer fra Årnes Sport er populært 
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3 Fellesskap 

 

 

 

 

 

 

Fotball og vennskap er flott! 

4 Barna på barnehjemmet i Chyriv spiller «Ja vi elsker» 
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!  

 

De har fått 75 blåseinstrumenter til ett fullt janitsjar orkester og til et aspirantorkester. 65 barn 

er med og spiller. De blir flinkere og flinkere. Det er 1 ½ år siden de startet. De øver 18 timer 

pr uke og spiller bedre enn mange skolekorps. Vi ble helt rørt da de spilte «Ja vi elsker» for 

oss som en del av konserten. Før jul spilte orkesteret på 17 skoler rundt om i distriktet.  
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5 Barnehjemmet i Demna fikk nye baderom i 2017. I 2018 
får de nytt kjøkken og spisesal 

 

 
Ingrid og Dina var fornøyd med nye badene for gutter og jenter! 

 

De foreldreløse barna på Demna skal endelig få nytt kjøkken og spisesal i huset hvor de bor. 

Elevene på Bingsfoss Ungdomsskole betaler hoveddelen. I tillegg bidrar Skole kommune som 

eier barnehjemmet, med 5300 USD. Vi mangler 20 000 kr. Flott om noen vil bidra. Arbeidet 

med nytt kjøkken og ny spisesal er i gang, noe Ingrid og Dina fra Bingsfoss Ungdomsskole 

kan konstatere. I løpet av sommeren blir det ferdig! 
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6 Barnehjemmet i Rava Ruska får nye innerdører 
Elevene ved Frogner skole har samlet inn penger til å bytte 37 innerdører på barnehjemmet i 

Rava Ruska. Ny innsamlingsrekord! Tusen takk til elevene! I tillegg støtter de 2 studenter. 

 

 
Helene, Hanne og Ida fra Frogner skole sjekker dørene! 

7 Barnehagen i Dobromil får nytt hus. Det blir plass til 60 
barn til 

Aksjon Vennskap har betalt 7% av kostnadene, noe som har ført til at prosjektet blir 

gjennomført. Staten har betalt 93%. Prosjektet støttes av Gråtass Barnehagene i Fredrikstad. 

Huset er ferdig. Vi fikk være med på innvielse av huset sammen med ordfører, ansatte, 

foreldre og barn. 
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8 15 ungdommer får 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.  
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Våre studenter har en fadder. Nadja på bildet nedenfor (sammen med student Maria) er fadder 

for 10 av våre studenter og følger dem opp. 

 

 

9 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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