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1 Deltakere 
Sunniva Michaelsen Bingsfoss 

Kristian Sveistrup Bingsfoss 

Frida Sandbæk  Bingsfoss 

Silje Gulbrandsen Melvold 

Birgitte Derås Bergset Melvold 

Synne Bruun            Allergot 

Chris Andreas Eikå Allergot 

Lisa Helen Svartaas Allergot 

Martha-Marie Olimb Lunner  

Nina Cecilie Wold Davidsen Royal Rangers Harestua 

Freddy Johnsen Aksjon Vennskap 

Bjørg Udnesseter Johnsen Aksjon Vennskap 

Roar Lunde Aksjon Vennskap 

Ingar Wold Aksjon Vennskap 

2 Om Aksjon Vennskap 
Aksjon Vennskap er en stiftelse som hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa og 

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 en lokal kirke i stiftelsen ”Ray of love”. Vi har full kontroll – 

alle innsamlede midler brukes til å gjennomføre prosjektene 

 

Dette referatet dekker en reise til Ukraina for elever fra Allergot, Melvold, Bingsfoss og 

Lunner Ungdomsskole pluss en speider fra Royal Rangers Harestua. I Ukraina besøkte vi 

barnehjemmene i Chyriv, Demna, Scole og Borislav hvor elevene hadde finansiert prosjekter  

 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 

3 Barnehjemmet i Chyriv 
Barnehjemmet støttes av Lunner Ungdomsskole 

 

Vi ble mottatt av director Ivan og den øvrige ledelsen på barnehjemmet. Barnehjemmet var 

stort med 120 barn som bodde på barnehjemmet ( 50 foreldreløse og 70 fra problemfamilier). 

I tillegg til de 120 var det 295 barn som gikk på skolen. De bodde i Chyriv og var enten fra 

problemfamilier eller fra vanlige familier. Barne var fra 6 til 17 år. De fikk utdannelse i 

teoretiske fag til gymnas nivå. Det var god atmosfære på barnehjemmet 

http://www.vennskap.net/
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Barnehjemmet var rent med standard i overkant av det vi har sett på de barnehjemmene vi 

arbeider på ellers. 

 

De 140 vinduene som staten hadde byttet, var nå reparert på innsiden med puss og maling i 

stedet for den 30 cm brede kanten som var rundt vinduene på innsiden sist vi var der. Arbeidet 

ble gjennomført ved at barnehjemmet sto for materialene, mens vi betalte for jobben. Så viste 

det seg at en del foreldre også hadde stilt opp for å gjennomføre arbeidet. Av de 2000 USD vi 

har betalt inn, ble det overskudd som ble brukt til delvis å finansiere 14 nye senger. Flott!  

Ledelsen på barnehjemmet har blitt klar over hvor dårlig sengene faktisk er og vil satse på at 

alle får nye senger. De mangler fremdeles 106 senger og 80 nattbord. Det trengs ca 30 000 

USD eller 180 000 kr til så mange senger og nattbord. Så det må være et mål på lengre sikt. 

 

Vi ga alle de 120 som bodde på barnehjemmet julegave. Da bestemte rektor at av de 35 

kronene vi ga til gave til hver, skulle 15 gå til sjokolade og 20 til et nytt sengeteppe. Så da 

fikk mange nytt sengeteppe også som julegave fra oss. 

 

Som det framgår av ovenstående så har ledelsen en fantastisk innstilling og får mye ut av lite. 

Det er slike vi vil samarbeide med videre. 

 

 
Vi treffer rektor utenfor barnehjemmet 
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Vinduene er reparert på innsiden (140 store vinduer) 

 
Martha fra Lunner Ungdomsskole i en ny seng med nytt sengeteppe 
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Martha viser oss hvordan de 106 gamle sengene ser ut. Nettingbunn som en hengekøye og en 

tynn madrass oppå. Forferdelig! 

 
Vi spilte 4 – 4 i landskampen mellom Norge og Ukraina 

 
Vi spiser tradisjonell mat, Kulish, som soldatene laget når de var i felten 
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Vi ble godt kjent med ungdommene på barnehjemmet. De var like kjekke som oss og enda 

bedre enn oss til å spille basketball. Det var trist å reise fra dem. 

4 Barnehjemmet i Demna 
Barnehjemmet støttes av Allergot Ungdomsskole 

 

Barnehjemmet i Demna er for 35 foreldreløse barn fra 6 til 17 år. Barna går på skolen som 

ligger på området. Der går også 135 andre barn fra problemfamilier i Scole. Barna er på 

skolen fra de er 6 til de er 17 år. 

 

Barnehjemmet er gammelt og usselt. I 2010 samlet elevene på Allergot Ungdomsskole inn 

penger til nye vinduer. Det var helt nødvendig fordi det ikke var mulig å holde innetemperatur 

inne. Barna gikk inne med ytterklær. Vinduene er byttet og det har blitt varmt. Staten har 

byttet varmeanlegget i løpet av høsten 2010; varmekjele, radiatorer og rørsystem. Elevene på 

Allergot har samlet inn penger til 28 nye dører som er byttet. 

 

I tillegg har Aksjon Vennskap gitt barnehjemmet et komplett tannlegekontor. Vi hadde med 

oss tilkoplinger slik at bor og annet utstyr kunne koples til. Da ble det ferdig og klart til bruk. 

 

Til sommeren skal mange av barna på internatet på sommerleir som støttes av Aksjon 

Vennskap 
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På veg inn i internatet på Demna 

 

 
Nye innerdører 
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Presentasjon for elevene på Demna 
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Vi spiser i Peters hus 

5 Barnehjemmet i Scole 
Det bor ca 90 barn på barnehjemmet. Barna er fra 7 til ca 17 år. Ca halvparten har ikke 

foreldre. Resten av barna kommer fra overtallige familier eller oppløste familier. De har ulike 

former for psykiske handicap. Melvold Ungdomsskole har samlet inn penger til nye senger og 

nattbord til alle, sportsplass utendørs og nye innerdører. Nå står den fallerferdige gymsalen for 

tur. Den er viktig for de psykisk utviklingshemmede barna. 

 

 
Ny gymsal 
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Vi tapte fotballkampen 4 -3 

 

 
Volleyballkampen tapte vi også 
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6 Barnehjemmet i Borislav 
På Barnehjemmet i Borislav bor det 107 barn med fysiske handicap.  

Bingsfoss Ungdomsskole har tidligere samlet inn penger til å pusse opp alle badene i 

internatet, til nye senger og nattbord til alle, til medisinsk senter for små barn, til nye dører og 

til oppussing av spisesalen. I 2011 pusser vi opp 6 soverom i internatet.  

 
Oppussing av soverom var i gang 
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Presentasjon av Bingsfoss Ungdomsskole for alle barna på Borislav 

 

 
Barna på barnehjemmet synger for oss 

 

 
Ungdommene på barnehjemmet synger for oss 
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7 Ungdomsklubben i Borislav 
Støttes av ungdommene på Betel Harestua 

 

I Borislav er det en ungdomsklubb for gatebarn og foreldreløse barn. De samles hver mandag 

til bibelstudium og trening under ledelse av Misja som selv har bodd på gata. Ungdommene 

på Betel Harestua har finansiert leie av sportshallen hele vinteren 2010/2011. 

 

 
Sportshallen som Ungdomsklubben leier 

8 Senior house i Lviv 
På gamlehjemmet i Lviv bor det 350 gamle som ikke har slektninger som tar seg av dem. Det 

er vanlig i Ukraina at barn og barnebarn tar seg av foreldrene. Derfor er det ikke mange 

gamlehjem. Eldre på Harestua har finansiert bleier for 6 mnd til aldershjemmet. Vi hadde med 

oss 4 rullatorer som gave til barnehjemmet. Det er et uendelig behov for hjelp. Vi så bare det 

flotteste av gamlehjemmet. Som eksempel er det 350 som jobber på gamlehjemmet. Det blir 

altfor lite til å ta seg av dem på fornuftig måte. Det er ingen spisesal. All mat spises på 

rommet. 
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Vi leverer rullatorer 

 
Direktør Anna forteller oss hvordan gamlehjemmet fungerer 
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Det er bedre å være på gamlehjem i Norge 

 

 
 


