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Sommerleirene reddet!

Lenge så det ut som Open Heart måtte droppe de viktige sommerleirene for 
fattige og krigsherjede barn denne sommeren, på grunn av korona-situasjonen 
og restriksjoner. Men de dedikerte medarbeiderne fant en løsning som også 
dette året vil gi denne jenta og veldig mange av andre barn en god sommer-
opplevelse. Midt i en vanskelig tid for Ukraina. Suppekjøkkene er svaret! Les 
mer om hvordan årets sommerleire blir på side 2.

❤	Suppekjøkkenene  
inviterer til  
sommeraktiviteter

❤	Hjelper brannofre  
i Tsjernobyl 

❤	Mistet jobben under  
koronakrisen

❤	Svetlana besøker  
fattige i karantene

❤	Fra alkoholiker  
til hjelpearbeider

❤	Reddet 1500  
sigøynerfamilier

Korona har 
nedstengt all 
aktivitet for 
Open Heart i 
Norge!



Suppekjøkkenene inviterer 
til sommeraktiviteter
– Vi var lenge redde for at vi 
måtte avlyse årets sommer-
leire som vi pleier å arrangere 
for hundrevis av fattige barn i 
Ukraina, sier Halvard Hasseløy. 
– Men nå har vi heldigvis funnet 
en løsning, og håper at Open 
Hearts trofaste givere kan hjelpe 
oss å gi unike sommeropplevel-
ser til så mange barn som mulig 
også i år.

– I stedet for å arrangere store leire med 
overnatting, som nå er ulovlig, vil vi 
desentralisere og samle mindre antall barn 
til sommeraktiviteter i våre suppekjøkken. 

Det blir ikke overnatting, men aktiviteter, 
samlinger, lek og god mat dagen lang. VI 
kommer selvfølgelig til å følge de reglene 
som er satt opp i forhold til korona-kristen, 
forsikrer Hasseløy. – I mindre puljer vil vi 
kunne ta imot mange barn i løpet av som-
meren

Lettet og glad
Han legger ikke skjul på at han er lettet over 
at Open Heart også i sommer på denne 
måten kan gi barn fra fattige familier og fra 
krigsområdene, en helt spesiell sommeropp-
levelse. 

– Disse barnas hverdag er preget av dyp 
fattigdom, sult og sykdom. Kanskje enda 
verre er det at mange også lever i familier 

Halvard Hasseløy på besøk på en av de tidligere sommerleirene Open Heart har arrangert år etter år for 
fattige og vanskeligstilte barn.



der foreldrene er alkoholikere og forsømmer 
totalt sine barns behov. Mange av barna blir 
slått og misbrukt. De fryser i ødelagte og 
falleferdige hus, mens andre igjen lever bare 
med en enslig forelder som kjemper for å 
holde liv i familien, eller har mistet begge 
foreldrene. Vi er så glade for at vi har funnet 
en løsning for å skape noen lykkelige dager 
for disse barna, sier Hasseløy.

Trygghet og omsorg
Kanskje like viktig som god mat og et 
rikholdig program er at de er omgitt av 
kjærlige og omsorgsfulle voksenpersoner 
som øser ut oppmerksomhet, klemmer og 
gode opplevelser til de ellers så forsømte 
barna i det fattige Ukraina. Dette gjør de 
samtidig som de både gjennom samlinger 
og personlige samtaler formidler evangeliet 
om en Jesus som elsker hver og en av de 
hardt prøvede barna. Disse opplevelsene 
i løpet av en sommeruke har allerede for-
vandlet mange unge liv.

Trenger ekstra støtte
– Vi håper mange av våre givere vil stille 
opp og gi ekstra til de desentraliserte 
sommeraktivitetene våre. Det trengs ekstra 
midler til mat og aktiviteter. Særlig nå, når 
Ukraina i tillegg til fattigdom og krig også 
opplever korona-krisens utfordringer, er vi 
glade for at vi kan gjøre noe for disse barna 
i år, sier Hasseløy.

Det blir god og næringsrik mat å få når Open Hearts 
suppekjøkken inviterer til sommeraktiviteter.

Hjelper brannofre i 
Tsjernobyl 
I løpet av april brøt det ut store branner 
i det beryktede Tsjernobyl området i 
Ukraina, og flere landsbyer ble total-
skadet. Som konsekvens ble mange 
mennesker stående uten husly, mat og 
klær. Open Hearts frivillige kom raskt til 
unnsetning med etterlengtet hjelp.

Marerittet som startet i Tsjernobyl 
i 1986 tar ingen ende. Familiene som 
bor i dette forgiftede området, lever i 
konstant fare og med brannene som 
har florert de siste ukene har situasjonen 
blitt desto verre. Open Heart besøker nå 
disse menneskene hver uke og deler ut 
mat og klær.



Mistet jobben under  
koronakrisen
Anna Tymoshcuk (24) fra Vinnit-
sa hadde ikke en eneste matbit 
på bordet, og det ikke var jobb 
å få noe sted. Da ringte hun 
Open Hearts krisetelefon.

Anna oppdrar sin datter Kira (4) sammen 
med sin gamle bestemor Inna (82). Hun 
ble selv oppdratt av bestemoren da moren 
ikke viste noen interesse for henne. Moren 
levde kun for seg selv og ignorerte Annas 
behov for kjærlighet og omsorg. For noen 
år siden dro moren fra sin datter og flyttet 
til Hviterussland med sin nye ektemann som 
hun også har en sønn med. Til tider ringer 
hun til Anna for å fortelle om hvor stolt hun 
er av sønnen. Dette er forferdelig smertefullt 
for Anna å høre siden hun selv aldri fikk 
oppmerksomhet eller skryt fra moren. 

Det eneste moren etterlot da hun dro 
fra Ukraina var ett rom hvor Anna nå bor 
med sin datter og bestemor.  

Forlatt
Anna fullførte skolen frem til niende klasse 
før hun forsøkte å få seg jobb. Dette viste 
seg å bli vanskelig. Ikke lenge etter at hun 
var ferdig på skolen møtte hun en mann 
og forelsket seg. De to bodde sammen i 
en periode og Anna ble gravid. Men det 
øyeblikket han fant ut om barnet forlot 
han henne og dro til Russland. Der giftet 
han seg med en annen kvinne og fikk barn 
med henne. Han yter ingen hjelp til Anna 
og Kira. 

Livet er usedvanlig utfordrende for 
familien, spesielt siden lille Kira ofte er syk 
på grunn av nedsatt immunforsvar. Anna 
kan ikke få seg fast jobb siden hun må bli 
hjemme for å se etter datteren som ikke kan 
gå i barnehage. Bestemoren hjelper til så 
godt hun kan, men er selv syk og kan derfor 
bare passe Kira i et par timer om gangen. 

Sykdom
Sykdom er et gjennomgående problem 
da også Anna lider under ekstrem allergi. 

Anna og familien var redd datteren skulle sulte i 
hjel. Da kom Open Heart til unnsetning umiddel-
bart.



Svetlana besøker fattige i karantene 
For fire år siden ble Svetlana 
reddet av Open Heart. Nå er 
hun selv frivillig og hjelper fami-
lier som har fått det enda van-
skeligere under korona-kristen

Open Heart har hjulpet fattige familier i 
Vinnitsa i over 15 år. Svetlana var en av 
dem som fikk hjelp gjennom arbeidet. For 
fire år siden sto hun i en desperat situa-
sjon som alenemor til tre barn. Hun hadde 
ingen jobb og ingen mulighet til å brødfø 
verken seg selv eller barna. Men takket 
være Open Heart fikk hun hjelpen hun 
trengte til å overkomme denne livskrisen, 
og nå står hun som ett eksempel på hvor 
mye støtten fra Norge betyr. 

Frivillig hjelper
Siden hun selv hadde erfart hvor smertefullt 
og vanskelig det var å oppdra sine barn 
uten de nødvendige ressursene ønsket hun 
å hjelpe de som står i samme situasjon som 
hun selv gjorde. Derfor meldte hun seg som 
frivillig i Open Heart. 

Barna sultet i karantene
Nylig besøkte Svetlana en familie på syv 
som satt i karantene. Både mor og far i fa-
milien sto uten jobb og de fem barna deres 
sultet. Faren ønsket å finne arbeid, men han 
hadde brukket armen og dessuten var alle 
fabrikker og bedrifter stengt på grunn av 
Korona. Da Svetlana og Open Heart kom 
med mat og klær ble hverdagen deres totalt 
forandret, og de var dypt takknemlige!

Dette har hun vært plaget av i over syv 
år, og selv etter en rekke behandlinger 
blir hun ikke bedre. Hun har så alvorlige 
utbrudd av utslett i ansiktet og på kroppen 
at hun noen ganger verken klarer å sove 
eller spise. Om nettene er hun avhengig av 
sovemedisin for å få hvile fra plagene. 

Redd for å sulte i hjel
Da Korona-pandemien entret scenen ble 
familiens situasjon desto mer desperat da 
alle bedrifter ble stengt. Anna fikk ikke tak 

i del-tids jobb noe sted, og til slutt ringte 
hun Open Hearts krisetelefon for å be om 
hjelp. På det punktet hadde de ikke mat 
overhodet og Anna var redd for at Kira 
skulle sulte i hjel. Etter telefonsamtalen 
kom Open Heart til unnsetning med det 
samme. De hadde med seg matpakker, 
klær, antibac og alt annet familien trengte 
for å overleve krisen. De ble også bedt for. 

Anna gråt av takknemlighet og hilste til alle 
som er med på å støtte familier som hennes. 

Svetlana til venstre, sammen med familien i nød 
som hun fikk være med å hjelpe.



Fra alkoholiker til hjelpearbeider
For ett år siden kom Valentina til 
Open Hearts rehabiliteringssen-
ter i Vinnitsa for å starte ett nytt 
liv.  Nå hjelper hun selv andre i 
desperat nød.

Før Valentina og hennes 11 år gamle sønn 
kom til senteret levde de i en grusom tilvæ-
relse hvor de ble misbrukt både fysisk og 
psykisk av sønnens far og en annen person 
de delte bolig med. 

Alkohol og depresjon
Som resultat av disse erfaringene ble 
Valentina dypt deprimert og hun begynte 
å drikke. Hun ble etter hvert avhengig 
og klarte ikke å kontrollere inntaket sitt. 
Heldigvis tipset en kristen venn henne om 
Open Hearts rehabiliteringsprogram og sa 
at dette var hennes sjanse til å bryte seg fri 
fra sin avhengighet. 

Hjelper andre kvinner
I dag er Valentina ferdig rehabilitert og har 
fått ett nytt og bedre liv. Med sine erfarin-
ger ønsket hun å hjelpe andre kvinner som 
lever i desperasjon og nød, og ble derfor 
frivillig for Open Heart. 

En av kvinnene Valentina er med på å 
hjelpe heter Tatiana. Hun er alenemor til 
tre barn og familien står nå ovenfor en 
rekke utfordringer da hun ikke har noen 
inntekt. 

Tatiana er også bekymret for barnas 
utdannelse, spesielt nå som barnehager 
og skoler er stengt på grunn av korona-
pandemien. Heldigvis har Tatiana og barna 
hennes nå fått hjelp til å overleve takket 
være Open Hearts hjelp.

Valentina sammen med Tatjana og barna hennes, 
som har hun har fått hjelpe som frivillig medarbei-
der i Open Heart.

Reddet 1500 sigøynerfamilier
Open Hearts frivillige besøkte en leir 
bestående av over 1500 sigøyner familier. 
Nøden er stor blant disse menneskene, 
og byrdene blir tyngre under korona-
pandemien. 
Open Heart 
delte ut mat, 
klær og andre 
nødvendig-
heter, hvilket 
ble møtt med 
overveldende 
takknemlig-
het og et 
ønske om at 
Halvard skal 
starte en kirke 
i landsbyen. En av sigøynerfamilien som nylig 

fikk hjelp fra Open Heart



Tannlege Ole Tellefsen AS
Gamle Riksvei 162

3058 SOLBERGMOEN
Tlf: 32 87 05 55, fax: 32 87 65 02

Org.nr.: 987 054 549

Kremmartunet 
Sentrumsvegen 116, 3550 Gol, Tlf. 32 07 55 11

Sjømannsveien 23, 6008 ÅLESUND
Telefon: 70 12 6745 • Mob.tlf.: 92 22 56 52

Priv.tlf.:70 14 58 08

Bergersen as
Sykehusveien 24,  
1385 Asker  
Tlf. 22 07 96 20
Fax 22 07 96 19
www.bergersen.no

Når du trenger elektriker

Tlf. 56 33 62 40
algroyelektro.no

Hovedimportør i Norge for
Ransomes-Jacobsen, Cushman og E-Z-GO

Mob: (+47) 905 60 660  -  E-post: gunnar@tveitas.no  -  www.tveitpark.no

Salg av parkmaskiner 
til kommuner og golfbaner

OF NORWAY



Returadresse: Open Heart, Hans Hansens vei 174, 3022 Drammen 

STØTTEMENIGHETER: Salem, Langevåg, Salem Åros, Pinsekirken Filadelfia, Ålesund, Filadelfia, Hamar, 
Pinsekirken Mjøndalen, Filadelfia, Drammen, Filadelfia, Vennesla, Evangeliesalen, Ås, Betesda, Slemmestad, 
Elim Eikenosvågen, Tabernaklet, Haugesund, Betania, Rakkestad, Betania, Veggli, Zion, Konsmo, Nes og 
Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad, Norge for Kristus-menigheten, Sarpsborg.
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Halvards epistel

Halvard Hasseløy

1. halvår 2020
21. feb.:   Storstua Røyken.

04.–11. mar.:   Bømlo: Møter og  

innsamling!

21.–22. mars: Møter i Stavanger

27.–30. mars: Ukraina

05. apr.:   Betania Rakkestad

23.–26. april:  Møter og innsamling Sunnmøre

17. apr–20. mar: Møter Minsk

1.–3. mai:  Møter og innsamling  

Larvik og Tjodalyng

13.–18. mai: Ukraina

19.-21.juni  Storstua Røyken!

Open Hearts og Halvard Hasseløys 
aksjonsprogram: 

Gi på VIPPS
Open Heart er registrert 

som giver hos Vipps. Her 

kan du sende penger 

direkte fra telefonen til 

de nødlidende, fra 10 til 

5.000 kroner uten av det 

koster ekstra i gebyrer, 

og overføringen skjer 

umiddelbart!

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps

36115

Innsamlingsaksjoner avlyst - takk for støtte
Tiden går fort, og vi skriver snart juni. Denne våren har vært spesiell for 
Open Heart. På grunn av korona-krisen har vi ikke kunnet gjennomføre 
planlagte innsamlingsaksjoner rundt i landet. Vi vet fortsatt ikke når vi kan 
komme i gang for fullt igjen med det. Vi vil imidlertid takke Sion, Gurskøy 
og Filadelfia, Auklandshamn som gjennomførte innsamlinger online via sosiale 
medier og som gjennom det fikk inn 40.000 kroner til arbeidet. Takk også til alle 
andre som har gitt verdifull hjelp i denne perioden. På grunn av korona-restriksjoner står fortsatt to 
fullastede trailerne i Norge med nødhjelp. Vær gjerne med å be om at det skal løse seg slik at vi kan 
få sendt av gårde denne livsviktige hjelpen så snart som mulig. Følg med på vår facebook-side, Open-
Heart. Vi håper at alt er vel med dere, og vil takke alle menigheter og enkeltpersoner, som har gjort 
og gjør en kjempeinnsats for Open Heart Tusen takk og God bless!

Vennlig hilsen

 

 

AKSJON SAMLEOBJEKT 
 

VI TAR IMOT ALLE SLAGS SAMLEOBJEKTER TIL  
INNTEKT FOR VÅRT ARBEID. 

 
MYNTER, FRIMERKER, POSTKORT, JULEKORT,  

PINS, MEDALJER, OSV. OSV. 
 

SEND DIN GAVE TIL: EIVIND ELLEFSEN,  
BERGHEIMVEGEN 109, 5305 FLORVÅG 

TLF. 482 65 688 

Utgår pga. korona


