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Halvard Hasseløy
Hans Hansens vei 174,  
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Mer informasjon på  
www.openheart.no

Bringer håpet tilbake

Når foreldrene mister håpet, er det barna som lider, enten fordi foreldrene drikker 
for å glemme, eller fordi det ikke finnes mat på bordet. Open Heart hjelper 25.000 
fattige familier jevnlig med mat og klær i Ukraina, både i krigssonen og ellers. Slik 
bringer de håpet tilbake. Din hjelp er med og tenne lys i barneøyne, slik som hos 
denne jenta som har fått hjelp fra Open Hearts barnehjem i Kiev.

❤	Vellykkede  
sommeraktiviteter

❤	Reddet mor og 
barn fra gata 

❤	Apatisk av  
håpløshet –  
Open Heart ga 
fembarnsmoren 
håpet tilbake

❤	Les hvordan du får 
skattefradrag på 
det du GIR! 

❤	Kjempefin  
innsamling i 
Holmestrand. 
Filadelfiakirken 
gjorde en meget 
flott innsats! 



Da håpløsheten overveldet fem 
barnsmoren Anna, kom hjelpen 
sendt fra himmelen gjennom 
Open Hearts medarbeidere.

Open Hearts medarbeidere er vant til å se 
mye ekstrem nød og fattigdom, men da 
de nylig besøkte familien Sheremetenko 
i Vinnitsa, ble de helt overveldet av hvor 
destruktiv nøden og håpløsheten som 
møtte dem, var. Denne familien bor under 
uverdige forhold, og sliter i tillegg med 
sykdom og handikap. 

Sover på gulvet
Familien, som bor sammen med beste
moren, består av mor og fem barn i  
alderen 12 år til 8 måneder. Huset de  
bor i er et skremmende syn. Egentlig er 
det så ødelagt og skittent innvendig at 
mennesker aldri skulle ha bodd der. De 
tre minste barna sover i en ødelagt seng, 
mens de to eldre barna sover rett på 
gulvet. 

Disse to barna ble begge født med en 
alvorlig defekt som gjør at de stammer og 
ikke kan snakke forståelig. De skulle begge 
hatt operasjoner og medisinsk behandling 
kontinuerlig, men det finnes ingen penger 
til det i familien. Den eldste av dem, 
Nastya, som er 12 år, går på en spesial  
skole, men de andre barna der mobber 
henne hele tiden. Nå, under koronatiden 
er skolen stengt og Nastya er bare  
hjemme. Det er  fryktelig å tenke på  
hvilken framtid som venter for denne  
handikappede unge jenta. 

Sultet hver dag
Familien er så fattig at barna sulter hver 
dag. Og om ikke det var nok, falt nylig 
vedovnen som moren lager mat på, helt 
sammen. Den samme ovnen gir familien 
varme om vinteren. Men nå var den helt 
ødelagt og ubrukelig. Moren ble helt 
fortvilet, brøt sammen og sluttet å lage 
mat og visste ikke hvordan de skulle klare 
å overleve. 

Tre av barna i familien Sheremetenko i Vinnitsa. Den 
eldste datteren, Nastya (12), går på spesialskole og 
har blitt mobbet hele livet for stammingen sin.

Ga opp håpet – da kom redningen



Ny ovn, mat og klær
Midt i denne fortvilelsen var det at Open 
Hearts frivillige medarbeidere kom og 
 reddet familien. Da de så situasjonen i 
hjemmet, skaffet de murstein og murte 
opp en helt ny ovn for familien. Selvfølge
lig hadde de også med seg klær og mat 
til barn og voksne, så de kunne spise seg 
mette for første gang på veldig lenge. 
Open Heart vil fortsette å hjelpe familien 
jevnlig framover og være en trygg havn for 
dem.

Du kan bare tenke deg hvor takknem
lige og lykkelige familien ble over å få helt 
uventet hjelp fra Open Heart. De sender 
takken tilbake til Norge og alle som har gitt 
til Open Heart, slik at de fikk hjelp midt i 
sitt verste mareritt.

To av brødrene. Eldstemann Andrey (10) sliter også 
med stamming. Under koronatiden har ikke skolen 
vært åpen, så de har vært hjemme hele tiden.

Et lite utsnitt av et hjem som bærer preg av håpløshet og forfall. «Ingen mennesker skulle behøve å bo slik», 
sa Open Hearts medarbeidere da de kom på besøk.

Ga opp håpet – da kom redningen



Mor og barn på flukt, 
reddet av Open Heart
Open Heart reddet hjemløs kvinne på flukt fra sin voldelige  
ektemann, som truet med å drepe fosteret i mors mage.

Da Natalia Timkov (42) fra Zhitomir 
flyktet for sitt og sitt ufødte barns liv, kom 
Open Heart til unnsetning og reddet både 
henne og barna. 

Natalia er idag alenemor med to små 
barn; sønnen Vlad (2) og datteren Olga 
(6). For tre år siden forlot hun sin tidligere 
ektemann som truet med å drepe barnet  
i morens mage.

Livet med ektemannen var i utgangs
punktet fryktelig. Sammen hadde de  
datteren Olga, og familien bodde i et  
gammelt hus tilhørende mannens tante. 
De levde under uverdige forhold, hadde 
ingen penger, ingen jobb, og det oppsto 
stadig krangel og skandaler med ekte
mannen. 

Slått og truet
Da Natalia fant ut at hun var gravid, ble 
mannen helt desperat og skrek til henne 
at hun måtte ta abort. Han tok henne 
med til flere leger for å bli kvitt den  
kommende babyen, men hver gang lyktes 
Natalia med å rømme fra sykehuset. Ved 
flere anledninger slo mannen henne så 
hardt at ambulansen måtte hente henne 
til sykehuset for å redde barnet i magen. 
Bare ved Guds hjelp greide Natalia å spare 
babyens liv. 

Jaget hjemmefra – ble hjemløse
Da Vlad ble født, eskalerte konfliktene 
hjemme og paret ble skilt. Eksmannen og 
hans tante anmeldte henne til retten for  
å kunne sparke henne og barna ut av 
huset, siden hun ikke var deres familie 
lenger. Da Natalia forlot huset sammen 
med sine to små barn i hånden, skrek 
eksmannen etter henne: «Jeg skulle  ønske 
du døde av sult på en søppelhaug!» 
Natalias ansikt fylles med tårer når hun 
forteller denne historien. Hun og barna 
måtte registrere seg ved byens senter for 
hjemløse, men de hadde ikke noe sted 
tilgjengelig der de kunne bo.

Ny framtid hos Open Heart
Det var da Open Heart kom til unnsetning 
og reddet den lille familien. De skaffet 
mor og barn et sted å bo i en  
eldre fabrikkbygning. De eneste eien
delene Natalia hadde med seg dit var  
et gammelt kjøleskap og en seng. De 
trengte nærmest alt. Lykken var derfor 
stor da Open Heart tok familien under 
sine vinger og skaffet dem det de trengte; 
først og fremst mat og klær. Bare å se 
maten som Open Hearts medarbeidere 
kom med, gjorde sterkt inntrykk på dem. 
Natalia er også enormt takknemlig for 
invitasjonen fra Open Heart til å få plass 
til barna i deres barnehage og dagsenter. 
Der får de næringsrik mat, får leke og ut



vikle seg gjennom lek og læring, omringet 
av trygge voksne.

Open Heart har nå familien på radaren, 
som en av mange tusen familier som får 
jevnlig hjelp, og sørger for at de får det de 
trenger for å overleve.

En lykkelig Natalia, med sønnen Vlad, som over-
levde eksmannens forsøk på å få ham abortert. 
Open Heart har gitt familien et nytt hjem, mat og 
klær.

Les hvordan du 
får skattefradrag 
på det du GIR!
Stiftelsen Open Heart (Trosbudbringeren 
stiftelse) er godkjent for at givere får 
skattefradrag på gaver til vårt arbeid. 
Du kan få skattefradrag for gaver fra 
kr. 500, inntil kr. 50.000, gitt til Open 
Heart pr. år. For ektepar kan beløpet 
være inntil kr. 100.000,

For at du skal kunne få skattefradrag 
må Open Heart sende inn informasjon 
om gavens størrelse, giverens navn, 
adresse og personnummer til skatte
myndighetene. For å gjøre dette trenger 
Open Heart din bekreftelse på at vi kan 
foreta registrering av disse opplysnin
gene, og formidle informasjonen videre 
til skattemyndighetene ved årets slutt.

Gaver som ikke blir innrapportert  
gir ikke rett til fradrag. For at giver og 
innbetaling skal kunne identifiseres  
og dokumenteres må gaven være  
innbetalt til Open Hearts bankkonto  
7874 06 26220.



Sjekk ut  
Open Hearts  
helt nye hjemmeside!

www.openheart.no

Vellykkede sommer
aktiviteter for fattige barn

I juli arrangerer Open Heart vanligvis  
sommerleirer rundt om i Ukraina. For mange 
fattige barn er dette årets største høyde
punkt, men på grunn av Koronapandemien 
ble dette etterlengtede friminuttet vanskelig 
å gjennomføre. I stedet satte Open Heart i år 
opp leirdager i barnas nærmiljø, der de fikk 
møtes for lek, aktiviteter og god mat. Disse 
aktivitetsdagene ble svært vellykket og en 
stor oppmuntring i en ellers urettferdig og 
tung hverdag for disse barna.

Besøker krigssonene

 
 
 
 
 

I hele sommer har Open Heart fortsatt å 
be søke byene i krigssonen. Dette bildet er 
fra et besøk i Donetsk nylig, hvor mennes
kene lever i konstant frykt for krigsangrep, 
død og ødeleggelse. I tillegg bor de i øde
lagte hus hvor det ikke har vært elektrisitet 
på over 6 år. De har ingen steder å flykte 
til, og de håper og ber om at de skal få liv
ene sine tilbake. Open Hearts hjelp er den 
eneste redningen for mange som lever i 
disse grusomme omgivelsene.

Denne eldre kvinnen fikk sårt tiltrengt mat fra 
Open Hearts team da de nylig besøkte Donetsk 
i krigssonen.

En av guttene som nok følte at han var i mat-
paradis under en av aktivitetsdagene Open Heart 
arrangerte i sommer, som en erstatning for  
sommerleirene.



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, Pinsekirka Filadelfia, Ålesund, Filadelfia, Hamar, 
Pinsekirken Betania, Mjøndalen, Filadelfiakirken, 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 Kristusmenigheten, Sarpsborg, Pinsekirken 
Filadelfia Arendal. Tr
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Halvards epistel

Halvard Hasseløy

27. sept: Møte Saron Hokksund
1.–3.okt : Innsamling og møter  
 Svarstad
15.–18. okt:  Møter i Rogaland,  
 Stavanger, 
 Åna Sira og Jørpeland
22.–25. okt.: Oktober Innsamling og  
 møter Ålesund 
29 okt .–1. nov: Haugalandet møter, 
 innsamlinger 
27.nov.–29 nov.: Filadelfia Arendal møter, 
 innsamlinger

Open Hearts aksjonsprogram
2. halvår 2020: 

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

Ja tenk, så er høsten alt her, og det går dessverre mot mørkere tider. Jeg håper alt 
er bra med dere. Jeg takker stadig Gud for den trofasthet og giverglede dere 
har overfor vårt arbeid. Jeg er så takknemlig til dere alle for den tillit som dere 
viser oss i vårt arbeid. 

Denne sommeren har veldig utfordrene for vårt arbeid, pga Korona. Men 
heldigvis har vi nå kommet litt igang med sendinger av hjelp til Ukraina. Vi 
hadde en storartet innsamlings aksjon med Filadelfiakirken Holmestrand I 
august. Mye klær og penger ble samlet inn. Tusen takk til de som stod I 
bresjen. Nå er allerede høstens innsamlingsaksjoner i gang. Når bladet er i 
trykken, er vi i Bergen. Så går det slag i slag med Svarstad, Ålesund, Karmøy, 
Sveio, Vats, Haugesund, og Arendal, før jul. Husk å be for oss, at våre planer med inn
samlinger til Ukraina fattige må lykkes, og at vi får inn mye klær og penger, så vi kan fortsette 
vårt hjelpearbeid blant Ukrainas krigsofre og fattige innfor den kommende vinter. 

Din gave gir liv, mot og håp til barn og familier i nød. Det tror jeg dette bladet vi
ser deg. Takk for alt dere gjør, for de som venter på hjelp og frelse i Ukraina. Uten part
nere som dere ville vi aldri lykkes i vårt arbeid.  Takk for din innsats, forbønn og støtte. 
 
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 


