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1 750 barn har fått julegaver
Barna på barnehjemmene i Demna, Borislav, Chyriv, Dobromil, Rava Ruska, Bukovo og
Lopatyn har fått julegaver. De koster ca 6 USD pr gave. Innholdet bestemmes av rektor. For
mange av barna er det den eneste gaven de får. Elevene fra Lviv Theological Seminary spiller
teaterstykker om Jesu fødsel på julegavefesten!
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2 Nye dører på barnehjemmet i Rava Ruska
Elevene på Frogner Ungdomsskole har samlet inn penger til nye dører på barnehjemmet i
Rava Ruska. Det er den 11. gangen de støtter barna på barnehjem i Ukraina! Barna takker for
hjelpen!

3 Orkesteret på Chyriv får musikkanlegg

Orkesteret på barnehjemmet i Khyriv ønsker
seg musikkanlegg. De spiller mer enn 25
konserter i året og trenger musikkanlegg for å
få fram lyden. Hadeland Janitsar har gitt
mange instrumenter til barna på
barnehjemmet i Khyriv. På Adventskonserten
ga de hele overskuddet til musikkanlegg. Så
nå blir det musikkanlegg på barnehjemmet i
Khyriv! Vi gleder oss!
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4 17 ungdommer får utdanning!
Aksjon Vennskap har startet et program for støtte til utdanning av studenter som kommer fra
barnehjem. Vi støtter med litt så det blir mulig å studere. Til dette trenger vi sponsorer. For
600 kr pr måned kan du støtte en student. En student kan også støttes delvis med det beløpet
du måtte ønske.

5 Natalia blir ferdig utdannet revisor om noen dager

Natalia var den første studenten vi støttet.
Hun skal bli Revisor! For 5,5 år siden startet hun. Aksjon
Vennskap har betalt kostnaden for å gå på Universitetet. Ikke
vi, men Toxic AB i Sverige som jobber med dataløsninger.
Natalia har vært kjempeflink. Hun har skaffet penger til å bo
og leve selv! I mars er hun ferdig utdannet! Uten støtte hadde
det ikke vært mulig!
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6 Bleier til gamlehjemmet i Lviv
Senior House i Lviv har vi støttet lenge med bleier. De har ikke nok til alle. I ca 3 måneder av
året er de uten og er helt avhengig av de 7000 bleiene de får fra Aksjon Vennskap. Bleiene
betales av Forberg-Sletten Revisjon AS, Drome AS, Fredire AS og Harry Wold. Tusen takk!

7 Hva er 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
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