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1 Deltakere 
Name School 

Julie Holmvik Allergot 

Nora Jystad Allergot 

Anastasija Jakusenkova Allergot 

Markus Kongstein Bingsfoss 

Tonje Haakenstad Bjørnerud Bingsfoss 

Ellen Holter Bingsfoss 

Tonje H Hamgaard Melvold 

Shashmiga Jeyakanthan ”Shasmin” Melvold 

Tobias Gutmann Royal Rangers 

Lillian Paulsen  

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. 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 

 

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 

http://www.vennskap.net/
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3 Veier 

 

4 Barnehjemmet i Chyriv 
Barnehjemmet er stort med ca 122 barn som er foreldreløse eller fra problemfamilier. I tillegg 

til de 122 er det 240 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 

 

På barnehjemmet i Chyriv hadde vi byttet 54 senger fram til og med 2012. Bingsfoss 

Ungdomsskole har samlet inn penger til 50 nye senger og nattbord som allerede var byttet da 

vi kom. Det gjenstår 21 senger og nattbord som vi ble enige om å bytte. Revisor Myrdahl og 

Sveen har bidratt med penger til 10. I tillegg kommer ekstra penger fra Bingsfoss 

Ungdomsskole og fra andre så vi bytter de resterende 21 også. Dermed har alle fått nye senger 

og nattbord.  

 

  
Gamle forferdelige senger Nye gode senger og nattbord 
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Aksjon Vennskap har skaffet nye tannlegekontor som skal leveres på Chyriv. Det ene skal 

sendes videre til Dobromil. Det gamle utstyret var fra 1960. Ingen av oss ville satt oss ned i 

den tannlegestolen for å bli behandlet - rene torturredskapet. Det er en prosess med 

godkjenning av import og sending så vi regner ikke med å kunne sende utstyret før i slutten av 

mai. Det blir flott med nye tannlegekontorer. 

 

  
Det gamle tannlegekontoret Nytt flott utstyr kommer i slutten av mai 

 

 
Vi tapte basketball kampen 
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Vi ble med i engelsktimen 

 
Nydelige barn 

5 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, til oppussing av soverom og til oppussing av klasserom. 

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 og 2012 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 2013. 



 
 

5 

 

Referat fra reise til Ukraina 2013-04-21-25 

 

www.vennskap.net 

 

Prosjekter 2013/2014 er å fortsette behandling i varmt vann. Behandlingssenteret er flott med 

varmt grunt bad med 38 grader C og svømmehall på 25 meter. Det er en trener som guider 

barna. De har allerede blitt gode til å svømme og har vunnet lokale konkurranser. Det ønsket 

et opplegg for 30 barn som kan svømme 2 ganger pr uke. Det vil koste ca 4000 USD for ett 

år. 

 

Barnehjemmet i Borislav har irregulær vannforsyning. De er uten vann både timer og dager 

ofte. De har en ekstra vanntank på 2 m3. Opplegget er å etablere en større vanntank som kan 

fylles opp i perioder med tilgang på vann og som kan dekke behovet når vanntilførselen fra 

det offentlige vannverket svikter.  

 

På Borislav blir vi alltid vel mottatt. Først svømte vi sammen med barna i svømmehallen. 

Deretter serverte de Kolish som er en tradisjonell rett som soldatene spiste mens de var i 

felten. Vi fikk god tid til å være sammen med barna og sparket fotballkamp mot dem. Vi tapte 

som vanlig selv om de hadde fysiske handicap. 

 

 

  
Barnehjemmet blir finere og finere 

  
Nye toaletter Nye innerdører 
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Nye senger og oppussede soverom Ny spisesal                               Nye klasserom 

 

 

 

 
Svømmehallen er superfin 

 
Her er det 38 grader – supert når du er funksjonshemmet 
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Her er de superraske gutta og jentene fra Borislav. 

 
Super gutta 
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En super gutt som nesten ikke kan gå 

 

Vi fikk Kolish og koste oss veldig sammen.  

 
Kolish 
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Med pølser 

 
Og kos 

 
Mer kos 
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6 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. 

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

undervisningen og i fritiden. I 2012 ble jenteinternatet pusset opp. I 2013 skal de pusse opp 2 

klasserom og bytte 7 innvendige dører. Det er moro å komme til Scole nå. Der er husene 

pusset opp utvendig med nye tak og etterisolering/pussing av fasader. Det begynner å bli fint 

 

  
Barnehjemmet i Scole i 2007 Nyoppusset og fint i 2013 – det nytter! 

 

 
Vi tapte fotballkampen - Melvold bygget ny fotballbane i 2010 
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Vi tapte basketballkampen – Melvold fornyet gymsalen i 2011 

  
Nye soverom var prosjektet i 2012 

 

 
Klasserommene trengs det å pusse opp. Gulvene er helt råtne – Ombygging starter i juni 
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7 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 var gammelt og usselt. I 2010 samlet elevene på Allergot Ungdomsskole inn 

penger til nye vinduer. Staten byttet varmeanlegget i løpet av høsten 2010; varmekjele, 

radiatorer og rørsystem. Elevene på Allergot samlet i 2011 inn penger til 28 nye dører. Alle 

barna har fått nye senger og nattbord. I tillegg har staten pusset opp gangen 2. etasje i 

internatbygget. I 2012 installerte Aksjon Vennskap vannrensing i oppvarmingssystemet. Da 

økte innetemperaturen fra 6 grader til 16 grader midtvinters. I 2013 har elevene på Allergot 

sørget for at loftet har blitt isolert. Nå har innetemperaturen på det kaldeste økt til 22 grader C. 

I tillegg har de begynt å pusse opp soverommene. 

 

I 2013 blir 7 soverom pusset opp. Det gjenstår 19 soverom. Gangen i første etasje bør pusses 

opp. I tillegg bør det bygges bad i 1. etasje.  

 

Aksjon Vennskap gitt barnehjemmet et komplett tannlegekontor som fungerer fint og er i bruk 

2 ganger i uka. 

 

Aksjon Vennskap arrangerer sommerleir for barna som ellers ikke har noen aktiviteter om 

sommeren. I 2012 var det 25 barn fra barnehjemmet pluss 20 barn fra problem familier (fra 

den samme skolen), som deltok på sommerleiren. Leiren ble beskrevet som vellykket og 

ledelsen på barnehjemmet ville gjerne ha ny leir i 2013. 

 
Fra sommerleiren 2012 
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Nye senger ble byttet i 2012 Innerdørene i 2011 

 

 
Julie, Nora og Anastasija inspiserer isolasjonen på loftet – årets prosjekt 

 
Vladimir viser isolasjonen 
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Disse soverommene skal pusse opp i juni Gulvene også 

 
Barna er fantastisk søte 

8 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. Barnehagen har super 

ledelse som ønsker å få til noe med små midler.  

Akson Vennskap byttet 6 nye innerdører i barnehagen våren 2012.  

I 2013 har vi byttet 7 vinduer til og i tillegg 2 innvendige dører. Kapasiteten økte fra 80 til 

100 barn. 
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Her var det virkelig dårlig vinduer Nå er de nye og fine 

 

 
Nydelige barn 1 

 
Nydelige barn 2 
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Vi besøkte også den lokale skolen hvor tannlegekontoret skulle etableres og diskuterte 

praktiske forhold. Mottak arrangeres i samarbeid med barnehjemmet i Chyriv.. Ordføreren ble 

veldig glad 

 
Bamseklem fra ordføreren 

9 Utdanning av barn fra barnehjemmene 
Vi diskuterte behov for støtte til utdannelse etter barna hadde avsluttet oppholdet på 

barnehjemmet. Normalt er de på barnehjemmet til de er ferdige med 11. skoleår. Da er de 17 

år gamle. På våren i det 11. skoleåret blir det gjennomført en test for å sjekke om elevene var 

kapable til å gå på universitetet, til å starte på college eller ta en mer praktisk utdannelse.  

 

  
En engelsklærer? En bygningsingeniør? 
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Elever blir delt i kategorier 

 Foreldreløse tar staten ansvaret for. De tilbys utdannelse på universitet, på college eller 

på yrkesskole med alle utgifter betalt. Barnehjemmet har plikt til å følge dem opp 

inntil de er ferdige med utdannelsen 

 Halvveis foreldreløse kan få noe støtte fra staten 

 Barn fra problemfamilier har vanligvis ikke noen som kan støtte dem med betaling for 

utdanningsplass, bosted og mat. Noen kan få litt støtte, mens andre har ingenting.  

 

Vi kommer tilbake til dette etter den nasjonale prøven som gjennomføres i midten av mai. De 

som er gode nok og som passerer denne prøven, kan søke på videre utdanning. I slutten av 

mai vet vi om de vi har tenkt på ble godkjent.  

 

Utdanning 

Det er 3 utdanningsnivåer 

Universitet som er for de flinkeste 

College er forberedelse til universitet som er 2-3 år 

Profession er yrkesutdannelse som betales av staten 

10 Internatskole og behandlingssenter for barn med 
kroniske mage og lever problemer – barnehjem 

Vi besøkte barnehjemmet for å vurdere om vi skulle engasjere oss der. Behandlingssenteret 

var både et behandlingssenter et barnehjem. 

 

Behandlingssenteret lå sentralt i Borislav og hadde til enhver tid 200 barn fra 6 til 19 år. De 

ble behandlet med helsebringende vann 3 ganger pr dag (300 til 600 g pr dag). Vannet ble 

drukket 1,5 timer før måltidene. Vannet var 3 typer; 2 typer mineralsk vann og en type diesel 

vann fra Truskavitz (hvor vi badet). Behandlingssenteret var eid av Lviv regionen, men var et 

senter for hele landet. Barna kom fra: 

 

Familier med en forsørger 57 

Fattige familier  68 

Store familier   57 

Handicappede barn  6 

Foreldreløse   3 

Fra Tjernobyl   9 

 

Barna ble behandlet fra 3 måneder til 3 år. 30% ble der i 3 år. 

 

85% til 97% ble bedre 

 

Alle barna som var der var syke. Alle fikk behandling.  

 

Det var 4 leger og 24 sykepleiere: en tannlege, en tarmdoktor og 2 barneleger. 
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Barna ble behandlet med vann, diett og annen behandling 

 

De hadde 240 soveplasser hvorav 140 hadde nye senger. De resterende 100 var av den 

forferdelige netting typen. Soverommene var generelt dårlige og trengte nye gulv og opp 

pussing av vegger og tak. 12 rom hadde gamle senger. Til sammen var det ca 28 soverom som 

burde pusses opp.  

 

I tillegg var det ca 100 vinduer som burde byttes. Det var 85 i internatet og 15 ellers. 

Flesteparten av vinduene på soverommene var byttet. 

 


