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1 Deltakere 
Freddy Johnsen Aksjon Vennskap 

Bjørg Udnesseter Johnsen Aksjon Vennskap 

Roar Lunde Aksjon Vennskap 

Henriette Granberg Royal Rangers 

Thomas Korneliussen Allergot 

Håkon Borgersrud Grønvold Allergot 

Martin Naverud Furuseth Allergot 

Cornelia Viken Bingsfoss 

Runa Fiske Bingsfoss 

Anna Nyborg Bingsfoss 

Marie Tollefsen Einan Melvold 

Sunniva Sørensen Melvold 

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 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 

 

Dette referatet dekker en reise til Ukraina for lederne i Aksjon Vennskap, en representant fra 

Royal Rangers Harestua og elever Allergot Ungdomsskole, Bingsfoss Ungdomsskole og 

Melvold Ungdomsskole. Hensikten var å følge opp bruken av innsamlede midler til de 

definerte prosjektene samt å bli kjent med barna på barnehjemmene.  

 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 

3 Barnehjemmet i Chyriv 
Barnehjemmet er stort med 122 barn (52 foreldreløse og 70 fra problemfamilier). I tillegg til 

de 122 er det 295 barn som går på skolen. De bor i Chyriv og er enten fra problemfamilier 

eller fra vanlige familier. Barna er fra 6 til 17 år. De får utdannelse i teoretiske fag til gymnas 

nivå. Det er god atmosfære på barnehjemmet 

 

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

arbeider på ellers. 

 

På barnehjemmet i Chyriv ble vi tatt godt imot og så på nye senger (44) og gamle senger som 

trenger sårt å bli byttet ut (100 senger). Til det trenger vi 76000 NOK. Vi håper å finne en 

sponsorskole eller andre sponsorer for barnehjemmet i Chyriv slik at vi kan få gjennomført 

forbedringer. De ønsket seg også nytt tannlegekontor. Det gamle utstyret var fra 1960. Ingen 

av oss ville satt oss ned i den tannlegestolen for å bli behandlet med det utstyret. Rene 

torturedskapet 

 

 
Håkon og Martin fra Allergot Ungdomsskole tester de nye sengene 

 

 
De gamle sengene er forferdelige og må byttes så fort som mulig 

 

Fotballkampen klarte vi ganske bra, men lå mye under i første omgang. Deretter kom vi oss i 

andre omgang. De sa høflig at det ble 5-5, men vi tror vi tapte. Basketballkampen spilte vi ok, 

men fikk ikke ballen oppi kurven. Hyggelig å besøke dem syntes vi alle. 

http://www.vennskap.net/
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Full innsats fra begge lag 

 

 
Vi ble vist arbeider som barna hadde laget. Hvem av oss hadde klart å brette en slik 

papirfigur? 

 

 
Tannlege utstyret var fra 1960 

http://www.vennskap.net/
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4 Barnehjemmet i Borislav 
På Barnehjemmet i Borislav bor det 113 barn med fysiske handikap.  

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, til 

oppussing av spisesalen og til oppussing av soverom. Barnehjemmet begynner å bli fint. 

Ledelsen har en flott innstilling og får fram midler fra myndighetene til oppussing i tillegg til 

det Aksjon Vennskap bidrar med. Sommeren 2011 ble det arrangert sommerleir for barna på 

barnehjemmet i Borislav og for hjemløse barn i Borislav. Leiren ble finansiert av 

speidergruppa Royal Rangers på Harestua. Ny sommerleir vil bli arrangert i 2012. 

 

Prosjekt for skoleåret 2011/2012 er å skifte ut 7 dører til klasserom, samt å pusse opp 3 

klasserom i 1 etasje (tak, vegger og gulv). Som dere ser av bildene er arbeidet godt i gang og 

er planlagt ferdig i slutten av mai.  

 

Deretter var det Kolish, fotballkamp og forbrødring. Kolish er en tradisjonell Ukrainsk rett 

som kokes på bål og grilles. Alle likte den godt. Så spilte vi en fotballkamp som vi 

funksjonsfriske burde vinne.  

 

Så var forbrødringen igang med bilder og klemmer. Kosing og bæring. Se bilder. Til slutt ble 

det skrevet autografer på armer og mager og utvekslet mail adresser for framtidig kontakt. 

Alle vi var begeistret! 

 

 
En av de 7 nye dørene. På bildet ser vi Runa, Cornelia og Anna fra Bingsfoss Ungdomsskole 

 

http://www.vennskap.net/
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Oppussingen av klasserom er godt i gang. Runa, Cornelia og Anna fra Bingsfoss 

Ungdomsskole inspiserer arbeidet 

 

 
Oppussingen av klasserom er godt igang 

 

http://www.vennskap.net/
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Rektor Natalia lager Kolish 

 

 
Runa, Maria og Sunniva griller pølsene 

  

http://www.vennskap.net/


 

7 

 

Referat fra reise til Ukraina 2012-04-25-29 

 

www.vennskap.net 

 
Runa har fått seg en venn 

 

 
Martin og Håkon har også fått seg venner 

 

http://www.vennskap.net/
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Autografer skrives på armer og mager 

 

 
Autografer 

 

 
Håkon diskuterer med læreren hvordan han kan få kontakt med sine nye venner på mail 

http://www.vennskap.net/


 

9 

 

Referat fra reise til Ukraina 2012-04-25-29 

 

www.vennskap.net 

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 handikap. Melvold Ungdomsskole har samlet inn penger til nye senger og 

nattbord til alle, sportsplass utendørs og nye innerdører. I 2011 ble gymsalen pusset opp. Tak, 

vegger og gulv er nye. I tillegg er et tilstøtende lager med sportsutstyr pusset opp. Gymsalen 

er viktig for de psykisk utviklingshemmede barna, og benyttes både i undervisningen og i 

fritiden. I 2012 er prosjektet å pusse opp jenteinternatet 

 

Vi begynte med å se på alle prosjektene som har blitt gjennomført på barnehjemmet. 

Barnehjemmet framstår nå med positiv stemning og store forbedringer. Vi har gjort mye, men 

staten har også gjort sin del. Maria og Sunniva fra Melvold Ungdomsskole inspiserte nye 

vinduer, ballplassen, de nye dørene, nye senger og ny gymsal. Prosjektet med oppussing av 

jenteinternatet ble gjennomgått og diskutert. Oppussingen skal gjennomføres i løpet av mai.  

 

Deretter spilte vi fotball i en seriøs stemning hvor nasjonalsangene ble avsunget. Vi vant 

denne gangen. 

 

 
Sunniva og Maria viser fram dørene som Melvold Ungdomsskole har finansiert 

 

http://www.vennskap.net/
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Sunniva, Maria og Vladimir på ett av soverommene som skal pusses opp. Bak den flotte 

brune veggen er det et vindu uten vindusglass. Kaldt 

 

 
Sunniva og Maria tester gymsalen 

 

http://www.vennskap.net/
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Sunniva og Maria tester gymsalen 

 

 
Sunniva og Maria inspiserer materialer som skal brukes til ombygging av soverom 

 

http://www.vennskap.net/
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Vi vant fotballkampen denne gangen 

 

 
På sidelinjen skjer det forbrødring 

 

 
Maria har funnet seg en venn 

http://www.vennskap.net/


 

13 

 

Referat fra reise til Ukraina 2012-04-25-29 

 

www.vennskap.net 

6 Barnehjemmet i Demna 
Barnehjemmet i Demna er for 85 foreldreløse barn. Barna går på skolen som ligger inntil 

barnehjemmet . 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 samlet i 2011 inn penger til 28 nye dører som nå er byttet. I tillegg har staten pusset 

opp gangen i internatbygget. Aksjon Vennskap gitt barnehjemmet et komplett tannlegekontor 

som fungerer fint og er i bruk 2 ganger i uken. Aksjon Vennskap arrangerer sommerleir for 

barna som ellers ikke har noen aktiviteter om sommeren 

 

Siden sist har Aksjon Vennskap installert vannrensing i oppvarmingssystemet. Da økte 

innetemperaturen fra 6 grader til 16 grader midtvinters. 

 

På Demna møtte vi hjerteknusere. Alle var enige om at 6 år gamle Dimitri kunne smugles 

med hjem til Norge. Alle hadde plass til ham hjemme. 

 

Martin, Håkon og Thomas fikk se at alle vinduene hadde blitt byttet, at alle innerdører var nye 

og at nye senger og nattbord var på plass. Det begynner å ta form Barnehjemmet i Demna. 

 

Til slutt presenterte elevene fra Norge sine skoler og hvordan de hadde det hjemme.  

 
Håkon, Thomas og Martin prøver de nye sengene på Barnehjemmet i Demna sammen med 

Vladimir 

http://www.vennskap.net/
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Håkon, Thomas og Martin viser fram nye nattbord på Barnehjemmet i Demna sammen med 

Vladimir 

 

 
Maria, Runa og Maria blir kjent med nydelige barn 

http://www.vennskap.net/
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Vladimir, Mariana og rektor Svetlana på den nye senga til Mariana 

 

 
Rektor Svetlana viser fram renseanlegget for vann som førte til at temperaturen inne steg fra 6 

grader til 16 grader midtvinters 

7 Barnehagen i Dobromil 
I Dobromil som er et kjempefattig område med 90% arbeidsløshet, strever de lokale 

myndighetene med å gi et godt tilbud til barn fra fattige familier og problemfamilier. Vi 

besøkte barnehagen som hadde 85 barn fra 2 til 6 år i 2 slitte hus. Super ledelse som ønsker å 

få til noe med små midler.  

 

Aksjon Vennskap har byttet 6 nye innerdører i barnehagen. Dørene ble ferdig installert i går. I 

barnehagen er det supre barn som sover tett som hagl. De ga ingen lyd fra seg fordi de skulle 

sove til kl 1600. Så fikk vi god mat før vi overleverte 33 par strikkede sokker fra Marit Rustad 

i Lillestrøm. 1000 takk til Marit! 

 

Det er behov for 9 nye vinduer, bytting av inngangparti, etc. Vi håper å finne sponsorer til 

disse prosjektene. Heldig er den som kan tilbringe en dag i barnehagen i Dobromil sammen 

med de flotte barna og alle de hyggelige lederne. 

 

http://www.vennskap.net/


 

16 

 

Referat fra reise til Ukraina 2012-04-25-29 

 

www.vennskap.net 

 
Det ene huset i barnehagen i Dobromil 

 

 
Ordfører Misha i Dobromil viser oss de nye dørene 

 

 
Her soves det tett i tett 
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Det var stas med nye sokker laget av Marit Rustad fra Lillestrøm 

8 Seniorhouse 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. Aksjon Vennskap har finansiert bleier for 6 mnd til aldershjemmet og 100 

spaserstokker. Vi har hatt med oss til sammen 5 rullatorer som gave til barnehjemmet. Det er 

et uendelig behov for hjelp. Vi fortsetter å kjøpe bleier for 2000 USD til, men behovet er langt 

større. Myndighetene gir bare penger til fyring, lønn og medisiner. I tillegg finansierer vi frukt 

og annen oppmuntring når studentene fra Lviv Theological Seminary besøker de gamle. 

Aksjon Vennskap ønsker å finne pensjonistforeninger eller andre i Norge som kan tenke seg å 

støtte de eldre på gamlehjem i Ukraina.  

 

I dag har vi besøkt Seniorhouse i Lviv (gamlehjemmet). Det var oppmuntrende å se at 

spaserstokkene var i bruk (se bilder). Direktør Anna var veldig glad for bleiene. De ønsket 

flere bleier og spaserstokker. Det var førsteprioritet. 

 

 
Seniorene bruker spaserstokkene flittig 
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Det var stas å hilse på Henriette fra Harestua 
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