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1 Reise til Ukraina 13.-17. oktober 2018 
 

 
Bjørg Johnsen, Freddy Johnsen, Ingar Wold, Solbjørg Wold, Silje Arnet Evje 

2 Fotballer er kult igjen. Takk til Årnes sport 
Flott å få byttet ut de utslitte fotballene med nye. Her blir de brukt flittig! 
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3 Barna på barnehjemmet i Demna har fått nytt kjøkken og 
spisesal 

De foreldreløse barna på Demna har endelig fått kjøkken og spisesal i huset hvor de bor. 

Elevene på Bingsfoss Ungdomsskole har betalt for mesteparten. I tillegg bidrar Skole 

kommune som eier barnehjemmet, med mer enn 5500 USD.  

Før: 

 
Etter: 

 
Den 27. oktober tas det nye kjøkkenet og den nye spisesalen i bruk. Det blir fest for barna! 

Vi i Aksjon Vennskap kaller det for et mirakel! 
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4 Barna på barnehjemmet i Chyriv spiller «Ja vi elsker» 
120 barn bor på barnehjemmet i Chyriv. I tillegg er det 220 lokale barn som går på skolen på 

barnehjemmet.  De har fått 75 blåseinstrumenter til ett fullt janitsjar orkester og til et 

aspirantorkester. 65 barn er med og spiller. De blir flinkere og flinkere. Det er 2 år siden de 

startet. De øver 18 timer pr uke og spiller bedre enn mange skolekorps. Orkesteret er 

populært. De holder ca 25 konserter i året. Her er det gjevt å være med. Kornettisten i midten 

foran var helt klar: «Jeg skal bli profesjonell musiker». Ny saxofon ble overlevert! 

 

 

5 Barnehjemmet i Rava Ruska får flere nye dører 
Elevene ved Frogner skole skal samle inn penger til flere dører. Målet er 37 nye dører i 

2018/2019.  

 

Barna på barnehjemmet spiller fantastisk fint. De har et orkester som spiller på tradisjonelle 

instrumenter. Nye notestativ har de fått av Aksjon Vennskap! 
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6 Barnehagen i Dobromil får nytt hus. Det blir plass til 50 
barn til 

 
Det nye huset i barnehagen i Dobromil skal tas i bruk før jul. Da kommer møblene! De 

trenger dyner, puter og sengetøy til 50 senger. Det koster 1750 USD. Vil noen være med å 

finansiere dyner og puter?? 

7 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.  
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8 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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