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1 Deltakere 
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 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 for å planlegge nye 

prosjekter som skal gjennomføres i 2011/2012.  

 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 

3 Borislav 

3.1 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. 
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Aksjon Vennskap hadde tatt med 3 nye rullatorer i gave til barnehjemmet. Mange av barna 

har problemer å gå selv og har god nytte av rullatorer ved trening utendørs. I tillegg hjelper 

rullatorene barna til å gå mer riktig for å unngå belastningsskader. 

 

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). Rektor på barnehjemmet viste oss 3 klasserom i 2 

etasje som allerede var pusset opp.  Klasserommene hadde egne tema: matematikk, naturfag 

og historie. Så fine skal alle klasserommene bli!  

 

 
Ferdig oppussede soverom (prosjekt finansiert av Bingsfoss Ungdomsskole 2011) 

 
Ferdig oppussede soverom (prosjekt finansiert av Bingsfoss Ungdomsskole 2011) 
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Klasserommene trenger oppussing 

 
Klasserommene trenger oppussing 

3.2 Ungdomsklubben i Borislav 

I Borislav er det en ungdomsklubb for gatebarn og foreldreløse barn. De samles hver mandag 

til bibelstudium og trening under ledelse av Misja som selv har bodd på gata. Ungdommene 

på Betel Harestua har finansiert leie av sportshallen hele vinteren 2010/2011. Misja og 

ungdomsklubben fortsetter og har leid sportshallen også for sesongen 2011/2012. 

http://www.vennskap.net/
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Ungdommene på Betel Harestua har allerede samlet inn penger til finansiering for leie av 

sportshallen også denne vinteren. 

 
Sportshallen som Ungdomsklubben leier 

3.3 Arbeid for hjemløse i Borislav 

Ungdomsklubben, i samarbeid med kirken, driver også arbeid blant hjemløse Sigøynere i 

Borislav som lever i enkle små telt og mangler varme klær og mat. Misja og ungdommene 

henter 10 sigøyner som de tok med på møter og aktiviteter 3 ganger i uken. I tillegg hadde de 

med mat og varme klær når de besøkte teltleiren, som ligger på en søppelfylling. 
 

Menigheten hadde fått en gammel bygning på 3 etasjer, som de ønsket å bruke til 

innkvartering for Sigøynere. De planlegger 1 etasje til rom for hjemløse, 2 etasje som bosted 

for kvinner og barn og 3 etasje som bønnerom. Ungdomsklubben hadde startet oppussing av 

huset og hadde blant annet skiftet alle vinduene. De jobbet nå med oppvarming av huset. Til 

oppvarmingen har de allerede anskaffet en fyrkjele som skal fyres med ved. De arbeider nå 

med rørsystem og gamle radiatorer for å sikre varmeforsyning i huset. I 1 etasje mangler de 

fortsatt rør og radiatorer. Kostnaden til anskaffelse av dette er USD 500. Arbeidet med 

installasjon gjøres på dugnad av ungdomsklubben.  Misja spurte om Aksjon Vennskap kunne 

hjelpe til med finansieringen av rør og radiatorer i 1 etasje. 

 
Bygningen som skal pusses opp. Her er det mye å gjøre 

Ungdommene på Betel Harestua har allerede finansiert prosjektet 

http://www.vennskap.net/
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4 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 2011 har også barnehjemmet pusset opp gangen og hall i 1 etasje med midler fra 

myndighetene. Inntrykket av barnehjemmet blir bare bedre og bedre etter som de forskjellige 

oppussingsprosjektene blir gjennomført. Utgangspunktet da vi startet i Scole i 2007 var nitrist 

og grått.   

 

 Prosjekt for skoleåret 2011/2012 er oppussing av soverom i jenteinternatet. Dørene inn til 

soverommene skal også skiftes ut. Elevene på Melvold Ungdomsskole bidrar igjen med 

finansiering. 

 
Den nye gymsalen ble flott (finansert av Melvold Ungdomsskole) 

http://www.vennskap.net/
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Den nye gymsalen ble flott (finansert av Melvold Ungdomsskole) 

 
Den nye gymsalen ble flott (finansert av Melvold Ungdomsskole) 
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Soverommene som skal pusses opp (finans Melvold Ungdomsskole) 

5 Barnehjemmet i Demna 
Barnehjemmet i Demna er for 55 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. 

 

I sommer deltok alle barna på internatet på sommerleir som ble finansiert av Aksjon 

Vennskap. Sommerleiren foregikk på lekeplassen og lekeområdene på barnehjemmet. Barna 

stortrivdes på leiren og skrøt av god matservering. Barnehjemmet planlegger også sommerleir 

i 2012. De ønsket å arrangere denne på barnehjemmet, med for eksempel en dagstur i fjellet. 

Aksjon Vennskap har finansiert sommerleiren i 2012 allerede. 

 

Det nye varmesystemet gir ikke full varmeeffekt. På grunn av forurensning i vannet blir 

varmeeffekten redusert fra 60 grader på vannet inn til 42 grader på vannet ut fra 

varmesystemet. Dermed blir det ikke varmt nok på barnehjemmet. Ved å installere et 

renseelement kunne varmeeffekten økes fra 42 grader til ca 50 grader.  Aksjon Vennskap 

prøver å finne sponsorer for prosjektet. I 2012 skal myndighetene kjøpe en ny varmekjele som 

vil sikre 90 grader på vannet ut av kjelen. Barnehjemmet trenger imidlertid to varmekjeler. 

 

Hovedprosjektet 2011/2012 er å bytte 50 senger og madrasser og nattbord hvis det kommer 

inn nok penger. Allergot Ungdomsskole jobber igjen for at barna på Demna og har målsetting 

om å finansiere alle de 50 sengene. Da har alle barna både fått varme i huset og en god seng. 

http://www.vennskap.net/
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Nye innerdører (prosjektet er finansiert av Allergot Ungdomsskole) 

 

 
Her skal det inn et renseelement til 2000 USD. Er det noen som tråkker til så varmen kommer 

fram til barna? 

 
Her trengs det nye senger (prosjektet skal finansieres av Allergot Ungdomsskole) 

http://www.vennskap.net/
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6 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 gikk på skolen. De bor i Chyriv og er enten fra problemfamilier 

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

gymnas nivå. Det er god atmosfære på barnehjemmet 

 

Barnehjemmet er rent med standard i overkant av det vi har sett på de barnehjemmene vi 

arbeider på ellers. 

 

De 140 vinduene som staten har byttet, er nå reparert på innsiden med puss og maling i stedet 

for den 30 cm brede kanten som var rundt vinduene på innsiden sist vi var der. Takk til 

elevene ved Lunner Ungdomsskole som finansierte jobben. Arbeidet ble gjennomført ved at 

barnehjemmet sto for materialene, mens vi betalte for jobben. Så viste det seg at en del 

foreldre også hadde stilt opp for å gjennomføre arbeidet. Av de 2000 USD som ble betalt inn, 

ble det overskudd som ble brukt til delvis å finansiere 14 nye senger. Flott!  Ledelsen på 

barnehjemmet har blitt klar over hvor dårlig sengene faktisk er og vil satse på at alle får nye 

senger. De mangler fremdeles 100 senger og 80 nattbord. Det trengs ca 30 000 USD eller 

180 000 kr til så mange senger og nattbord. Så det må være et mål på lengre sikt. 

 

Lunner Ungdomsskole fikk et overskudd på ca 3000 USD på sin innsamling så nå er vi i gang 

med å kjøpe inn flere nye senger. Aksjon Vennskap har planer om å bidra med ytterligere 

senger, men vi trenger en sponsor som kan finansiere prosjektet. Dette jobber vi med 

framover. 

  

Som det framgår av ovenstående så har ledelsen en fantastisk innstilling og får mye ut av lite. 

Det er slike vi vil samarbeide med videre. 

 
Vinduene er reparert på innsiden (140 store vinduer). Finansiert av Lunner ungdomsskole 

http://www.vennskap.net/
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Martha fra Lunner Ungdomsskole i en ny seng med nytt sengeteppe (Finansiert av Lunner 

ungdomsskole) 

 
Martha viser oss hvordan de 100 gamle sengene ser ut. Nettingbunn som en hengekøye og en 

tynn madrass oppå. Forferdelig! Vi trenger sponsorer til ca 80 senger i Chyriv 

6.1 Besøksstøtte til studentene ved Lviv Theological Seminary 

Studentene besøker barnehjemmene jevnlig og tar seg av barna. I tillegg deltar de på 

sommerleirene. Kostnadene med transport er store og Aksjon Vennskap støtter dette arbeidet. 

I 2011 vil vi bidra med 2500 USD i besøksstøtte, men de trenger det dobbelte. Minibussene 

går av og til i stykker og må repareres. Det er også noe vi i Aksjon Vennskap bidrar med 

midler til. Vi leter etter sponsorer for dette arbeidet. 

http://www.vennskap.net/


 

11 

 

Referat fra reise til Ukraina 2011-10-26 

 

www.vennskap.net 

 
Minibussene frakter studentene til barnehjemmene. 

7 Barnehage 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. De trenger nye vinduer i det ene huset, nye dører, nye senger og 

kjøkkenutstyr som ovn og kjøleskap. Vi vil gjerne hjelpe, men trenger sponsorer. Vi tenker på 

at barnehager i Norge kan hjelpe barnehagen i Dobromil. Prosjektene blir kostnadsestimert og 

deretter vil vi ta kontakt med barnehager i Norge for å finne ut om noen kan støtte. 

 
Barnehagen driver i slitte hus 

http://www.vennskap.net/


 

12 

 

Referat fra reise til Ukraina 2011-10-26 

 

www.vennskap.net 

 
Her trengs det nye vinduer 

 
Barna sover tett 
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Barna er fryktelig søte. Det er ikke deres skyld at de vokser opp i slik fattigdom 

8 Senior house 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. Vi har hatt 

med oss til sammen 5 rullatorer som gave til barnehjemmet. Det er et uendelig behov for 

hjelp. Vi så bare det flotteste av gamlehjemmet. Som eksempel er det 350 som jobber på 

gamlehjemmet. Det blir altfor lite til å ta seg av dem på fornuftig måte. Det er ingen spisesal. 

All mat spises på rommet.  Aksjon Vennskap finansierer 50 spaserstokker til de gamle. 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.  

 
Vi leverer rullatorer 

http://www.vennskap.net/
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Direktør Anna forteller oss hvordan gamlehjemmet fungerer 

 

 
Det er bedre å være på gamlehjem i Norge 

 

 
Det er bedre å være på gamlehjem i Norge 
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