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1 Deltakere 
Name School 

Solbjørg Wold Royal Rangers 

Silje Arnett Evje Royal Rangers 

Søren Øquist Royal Rangers 

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 pluss 3 

representanter for Royal Rangers Harestua. Hensikten med turen var å følge opp godkjente 

prosjekter samt definere nye prosjekter som skal gjennomføres 2013/2014.  

 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 

3 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. 21 senger og nattbord blir 

byttet på tirsdag. Madrassene var allerede levert. Dermed har alle fått nye senger og nattbord.  

 

http://www.vennskap.net/
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Aksjon Vennskap har skaffet 2 nye tannlegekontor som er levert til barnehjemmet i Chyriv. 

Det ene skal sendes videre til Dobromil. Ustyret er foreløpig sperret for bruk med plombert 

lås i påvente av godkjenning fra myndighetene. De må godkjenne utstyret som humanitær 

hjelp.  

 

Tannlegekontoret skal installeres i et større rom i kjelleren. Rommet oppgraderes blant annet 

med fliser på golvet. Kompressor og vakuum pumpe installeres i eget rom. 

 

Planmeca i Ukraina eller i Polen vil hjelpe med installering. Aksjon Vennskap dekker 

kostnadene med installering. 

 

Mulie prosjekter 

 Oppussing av soverom 

 Bytting av innvendige dører 

 Pusse opp bad 

 

Prosjekter  2013/2014 

Tannlegekontor 

Innvendige dører (Vladimir og Ivan planlegger) 

 

   
Barnehjemmet Chyriv Gamle senger 125 nye senger og nattbord 

   
21 nye madrasser Ny server Her kommer det tannlegekontor 
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4 Tannlegekontor i Dobromil 

 
Her blir det tannlegekontor på skolen i Dobromil 

 

Tannlegekontoret installeres på skolen i Dobromil. Rommet var supert og godt egnet til  

formålet. Kompressor og vakuumpumpa settes utenfor. Support se Chyriv. 

 

På skolen gikk det 423 elever. Tannlegekontoret vil bli brukt av skolebarna, barn på 

barnehjemmet og barn i barnehagen. Staten stiller med tannlege. 

5 Barnehjemmet i Dobromil 
Lidya er assisterende og fungerende direktør. Barnehjemmet er et regionbarnehjem for 

psykisk utviklingshemmede barn. Alle 130 barna hadde mentale handicap. 13 var foreldreløse 

og 52 var halvt foreldreløse. Barna var fra 4 til 18 år. LTS er der en gang pr måned og besøker 

barna. Ca 90 stykker er der også i helgene. Noen av de eldre barna reiser hjem. Noen av barna 

som er minst handicappet, kan ta en enkel utdannelse. De andre plasseres på ulike 

institusjoner etter at de er ferdige på barnehjemmet. 

 

Barnehjemmet framstår som relativt godt vedlikeholdt og moderne. Innvendig er det godt 

vedlikeholdt. Utvendig er ca halvparten av fasadene pusset opp. Resten er i dårlig forfatning.  

 

Mulige prosjekter 

 130 madrasser, puter og laken bør byttes ut. Dette var i en elendig forfatning. Barna 

bodde i køyer som så greie ut. De manglet 10 køyer. 

 Varmtvannsberederen trengs å byttes ut 

 Ny gymsal er planlagt i en utvidelse av eksisterende bygg. Byggestart 2014. En del 

finansieringen var på plass 

 Treningsutstyr er på ønskelista 

Prosjekter 2013/2014 

Vi inkluderer dem i julegaveprosjektet
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Barnehjemmet i Dobromil Dårlige madrasser Silje deler ut tannbørster 

6 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 99 barn fra 2 til 6 år i 2. Husene framstår som godt 

vedlikeholdt etter 3 år med støtte fra Aksjon Vennskap. 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 65 til 

100 barn. 

 

75 barn står på venteliste 

 

Prosjekter 2013/2014 

 Prosjekt 2013/2014 er å bygge nytt inngangsparti på det ene huset. Kost er ca 3000 

USD. Gråtass barnehagene i Fredrikstad står for finansieringen. 

 De trenger ny fyrkjele til 1000 USD. Vi støtter dette prosjektet slik at varme kan sikres 

til vinteren. 

 

   
Inngangspartiet skal byttes Glissent Fyrkjelen skal byttes 
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7 Barnehjem Lviv 
Dette er barnehjemmet som Anastasia kom fra. Søsteren bodde der fremdeles. 

 

2 kirker i Lviv besøker barnehjemmet 

 

Maria var ny rektor på barnehjemmet. 

 

Barnehjemmet var et lokalt barnehjem med støtte fra lokale myndigheter. 

Barnehjemmet i Lviv hadde 131 barn fra 6 til 17 år. 25 var foreldreløse. Resten hadde ulike 

sosiale problemer. Barn av enslige mødre og barn fra familier med sosiale problemer. Mange 

foreldre forlot barna for å reise til utlandet. Barna ble etterlatt hos Bestemor som ikke klarte å 

ta seg av dem. Da kom de på barnehjem 

 

Det var 2 bygninger; en som var internat og en som var skole. Store, gamle og «flotte». 

Siden rektor startet opp for 2 år siden hadde hun fått byttet varmesystemet og en del vinduer i 

internatet. 

 

Mulige prosjekter 

Vinduer, Innerdører, Nye madrasser (tynne og dårlige), Nattbord og skap, Diverse utstyr på 

soverom, Rom for dusjer, Vaskemaskin, Klær og sko 

 

Prosjekter 2013/2014 

Vi inkluderer dem i julegaveprosjektet 

Vladimir planlegger et lite prosjekt så vi kan lære dem å kjenne 

 

  
Barnehjemmet i Lviv Skikkelig dårlige vinduer 
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Og innerdører Madrassene trenger å byttes ut 

8 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, 2012 og 2013 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.  

 

Prosjekter 2013/2014 

 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. Vi prøver å finansiere dette 

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

dager ofte. De har en ekstra vanntank på 2 *2 m3. Prosjektet for 2014 er å bygge en 

vanntank på 150 m3 som skal brukes til mat, oppvask, klesvask, etc. Dagsbehovet er 

ca 3000 l. Vann til tanken skal være kildevann av god kvalitet som fylles opp med 

tankbil. Den nye vanntanken skal dekk behovet når vanntilførselen fra det offentlige 

vannverket svikter. Det offentlige vannet er av dårlig kvalitet og tilførselen stenges 

midt på dagen hver dag. Kostnadene for den nye vanntanken er 19000 USD. Aksjon 

Vennskap dekker 12000 USD og Staten dekker 7000 USD. Den nye tanken skal være 

av plast med brukstid på 100 år. Den skal bygges inne i et isolert hus med piping til 

alle nødvendige punkter. 



 
 

7 

 

Referat fra reise til Ukraina 2013-09-21-25 

 

www.vennskap.net 

   
Fasadene på skolen er pusset opp Nye dører til klasserom Ny ytterdør 

  
Her kommer det 125 m3 vanntank Svømmingen skal fortsette for 30 elever 

9 Nytt barnehjem i Borislav 
Vi besøkte et barnehjem i Borislav for 27 barn fra 3 til 18 år som lå på vegen opp til Borislav. 

Barna var foreldreløse, delvis foreldreløse eller fra problemfamilier. Barnehjemmet fremsto 

som greit og i relativt god stand. Det var 20 år gammelt. Rektoren, Irena, hadde vært der i 18 

år. Barna gikk på den lokale skolen. Barnehjemmet var for lokale barn og ble drevet på det 

lokale budsjettet. De hadde lite penger til vedlikehold og forbedringer. 

 

Mulige prosjekter 

 Vinduene bør byttes. De var av dårlig kvalitet og det beste er å bytte dem 

 Dusjrom  

 Ett soverom på gutteinternatet i 2. etasje hadde dårlig gulv. Jenteinternatet i 1. etasje 

hadde også dårlige gulv. Spisesalen hadde medium kvalitet gulv. 

 De ønsket seg en gymsal/aktivitetsrom 

 Det var lite penger til penner og skrivepapir (julegaver?) 

 

Prosjekter 2013/2014 

 Vi inkluderer dem i julegaveprosjektet
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Barnehjemmet Silje er populær Koselig 3 åring 

10 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 pusset de opp 2 

klasserom og byttet 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. 

 

Prosjekter 2013/2014 

 Oppussing av ytterligere 3 klasserom. 2 store og ett mindre 

 

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

 

Nye dører på jenteinternatet 

 

11 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 pusset opp 7 soverom. Aksjon Vennskap gitt barnehjemmet et komplett 

tannlegekontor som fungerer fint og er i bruk 2 ganger i uka. 

 

Mulige prosjekter 

 Gangen i første etasje bør pusses opp 

 I tillegg bør det bygges bad i 2. etasje.  

 

Prosjekter 2013/2014 

 Et fellesrom trenger oppussing av gulv, vegger og tak 

 Det gjenstår 12 soverom som må pusses opp.  

 Sommerleir (3 dager) 
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Et slitent barnehjem Rektor Svetlana synes soverommene blir fine 

 

Isolasjonen er på 

plass på loftet. Nå 

kan det bli 22 

grader C inne 

 

Nye soverom står 

for tur til å bli 

pusset opp 
 

 

Det er viktig at ledelsen på barnehjemmet på Demna arrangerer sosiale aktiviteter når vi 

kommer med elever i april 

12 Barnehjemmet i Rava Ruska 
Barnehjemmet var et lokalt barnehjem med lokalt budsjett. 

 

Det ble besøkt av den lokale menigheten. Igor fra menigheten var med oss til barnehjemmet. 

LTS kan også besøke barnehjemmet 

 

Avgående rektor Vladimir åpnet med å si at de hadde hatt besøk fra Østerrike, Tyskere, 

Nederlendere og Amerikanere som tok masse bilder og som de siden ikke hørte noe fra. 

 

På barnehjemmet bodde det barn fra 6 til 17 år. 

 

Barnehjemmet hadde skole og barnehjem. 340 barn gikk på skolen. 223 bodde på internatet. 8 

av dem var foreldreløse, 110 hadde bare en forelder, mens resten kom fra problemfamilier og 

overtallige familier. Noen av barna hadde lett psykisk handicap, men ikke mer enn at de kom 

seg under skolegangen og tok del i vanlig undervisning fra 5. klasse. 

 

Skolen hadde 11 klassetrinn; til og med gymnaset.  

 

Barnehjemmet besto av gamle bygninger bygget av Østerrikere i 1890. Anlegget hadde blitt 

brukt som militærforlegning fram til 1962. Fra 1962 ble det barnehjem. Bygningene var til 
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dels pusset opp og til dels forfalne. 5 bygninger ble brukt til internat med ca 45 barn i hvert. 

Det var god plass i området rundt til uteaktiviteter og sport. 

 

Ledelsen var god. Vi møtte Olga som var fungerende rektor. De var akkurat i et lederskifte. 

Den nye rektoren møtte oss på veien og hilste på oss. Han tiltrer snart. Barna virket veldig 

velstelte og høflige. Smarte og flotte! De kan klare det meste. 

 

Aktuelle prosjekter 

 Alle sengene var av den gamle typen. 223 gamle senger som bør byttes. 

 Kjøkkenet  burde rehabiliteres 

 Badene var til dels forferdelige 

 Vinduene var delvis byttet. Det er et stort behov for nye vinduer 

 

Prosjekt 2013/2014 

 Varmesystemet var ødelagt. De trengte 62 000 grivna. De hadde samlet inn 50 000 

selv og trengte 12 000 grivna for å ha nok penger til å sette inn ny fyrkjele. Aksjon 

Vennskap bevilget pengene umiddelbart slik at ny fyrkjele kunne innstalleres før 

midten av oktober da fyringssesongen startet. De ble veldig glade for støtten 

 

   
Rava Ruska barnehjemmet trenger oss 223 slike senger Slike vasker ser vi sjelden 

   
Her må det nytt til Storkjøkkenet bør fornyes Trekkspill i timen 

13 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.  

Elever blir delt i kategorier 
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 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 

 

Natalia 

 
Natalia og moren 

 

Natalia bor 10 km fra Chyriv. Hun har bare mor og har bodd på internatet på skolen. Faren 

flyttet fra dem da hun var 2 år. Siden har ingen sett han. Hun trenger støtte til skolepenger for 

å utdanne seg til regnskapsfører ved et akademi i Lviv. Utdannelsen er 4 år bachlor først og 

deretter spesialisering i 1,5 år. Bestefar, bestemor og mor sørger for losji og opphold 
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(studenthjem). Pengene for første semester er betalt (lån). Aksjon Vennskap inngår avtale 

med Natalia om støtte til skolepenger med intensjon om hele studiet, men foreløpig for ett år. 

Natalia må fullføre året, rapportere og gjennomføre godkjent eksamen for å få fortsette med 

støtte. Støtten skal gå fra Ray og Love direkte til universitet. Natalia må sende kvartalsvise 

rapporter til Aksjon Vennskap. Ivan og Vladimir følger opp studiene til Natalia  

 

Anastasia 
 

 
 

Hun har ingen far. Mor og bestemor var alkoholikere: Anastasia og søstra rømte fra mor og 

bestemor da de var 4 år. Først kom de på et midlertidig barnehjem. Deretter til barnehjemmet 

i Lviv. På grunn av mangel på mat har Anastasia fått kronisk magesår. 

 

Anastasia har begynt på utdannelse for å bli syerske. Hun trenger penger til mat og bolig. Ca 

120 USD pr måned. 

 

Vi kan sende penger direkte fra Aksjon Vennskap til hennes konto som hun kan ta ut penger 

fra med en maks begrensning på 120 USD pr måned. 

 

Studiet tar 3 år. Når hun er ferdig, kan hun arbeide som skredder, selge klær i butikker, etc. 

Lønn som ferdig syerske kan være ca 120 USD pr måned 

 

Anastasia følges opp av Nadia 

 

Krav: 

Kvartalsvis rapporter 

Vi gjør avtale for 12 mnd med intensjon om forlengelse  

Pengene skal ikke brukes på tobakk eller alkohol 

Hun må klare eksamen 

 


