
Instrumenter til barnehjemmet i Khyriv. 

                       

                                                 Skolen hadde 2 instrumenter                      

 

Det bor 120 barn på barnehjemmet i Khyriv.  

I tillegg er det 220 lokale barn som går på skolen på barnehjemmet.  

Med hjelp fra korps i Norge sendte Aksjon Vennskap i 2016 32 blåseinstrumenter til barnehjemmet/skolen.  

Da Aksjon Vennskap besøkte barnehjemmet høsten 2016 var alle instrumentene i bruk, og vi ble møtt med 

en spontankonsert av det nye skolekorpset. Gleden over instrumentene er enorm og mange barn ønsker 

nå å få være med og spille.  

Skolen drømmer om å starte et rekruttkorps for de yngste barna, og vi ønsker å hjelpe dem med dette.  

Har dere instrumenter liggende som samler støv? Vi har ivrige barn som venter på muligheten til å spille. 

1.april sender vi instrumenter til barnehjemmet i Khyriv. Vi håper på din/deres hjelp. 

 

Musikk instrument Ønsket antall Mottatt antall 

Fløyte i C 1  

Klarinetter i B 4  
Altsaksofon i Ess 1  

Tenorsaksofon i B 1  

Valthorn i F 2  

Trompeter i B 4  

Kornetter i B 2  

Althorn i Ess 4 1 

Tenorhorn i B 2  

Baryton i B 2  
Tromboner i B 3  

Tuba i B 1  

Tuba i Ess 2  

Basstromme 1  

Skarptromme 1  

Symbaler    

   

                                                                             

Oppdatert 19.02.2017 

De eldste barna er allerede i gang i 

det nye skolekorpset med 

instrumenter fra Aksjon Vennskap 



 

     
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Stiftelsen Aksjon Vennskap  

Fiolvegen 26 2052 Jessheim Tlf 97756505  

Mail: mail@vennskap.net  

WEB: www.vennskap.net  

Konto nummer: 5083 07 03508 

Flotte barn! Musikklæreren ivrer for å få i gang skolekorps! 

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

