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Mob.: 92 89 15 25
www.openheart.no
e-post: post@openheart.no
Bankgiro: 2345.23.04465
Bankgiro: 7874.06.26220

Mer informasjon på  
www.openheart.no

AKSJON
E     TRAXX

Rapport fra øst

I Ukraina lever tusenvis av familier, barn og eldre i livstruende fattigdom 
året rundt. Men aller verst er den kalde vinteren og juletiden. De siste 
årene har i tillegg mange mennesker mistet hus og hjem og sine nær-
meste i krigen, og mengder av mennesker er flyktninger i eget land. 

 
I år har også koronaviruset rammet veldig mange. Tusenvis er døde og 
enda flere er syke.  
 

Hjelpen fra Open Heart har derfor aldri vært viktigere. For 300 kroner 

kan du denne julen hjelpe oss å gjøre høytiden lysere for de som lider. 

Din julegave til Open Heart kan bli den mest betydningsfulle du gir i år. 

350,-

❤  Korona-pandemien 
rammer de fattig-
ste verst og har tatt 
 tusenvis av liv 

❤  I november opplevde 
vi stor giverglede 
på Sunnmøre og 
 Haugalandet

❤ Hjelp oss å redde  
    liv denne julen

Håp i beksvart juletidStøttemenigheter:
Salem Åros, Pinsekirka 
Ålesund, Filadelfia, Hamar, 
Pinsekirken 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 Kristus-menigheten, 
Sarpsborg, Filadelfiakirken, 
Arendal, Salem Langevåg.

 Du kan få skattefradrag ved å gi til Open Heart
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• Rundt 50 000 mennesker er døde, direk-
te og inndirekte på grunn av konflikten i 
Øst-Ukraina som begynte i 2014. Krigen 
har også ført til at rundt 800.000 ukrai-
nere internt er drevet på flukt. Open 
Heart jobber midt i disse områdene og 
hjelper krigsofre og flyktninger ukentlig.

• Det bor nesten 600.000 barn i krigs-
områdene.

• I år har Korona-pandemien krevd tusen-
vis med liv, og titusenvis er syke. Skoler 
og arbeidsplasser er stengt ned. De fat-
tigste rammes verst under pandemien. 

• På søppelfyllingene leter mange fattige 
etter noe å spise eller selge, side om side 
med løshundene.

Nøden i Ukraina har aldri vært så stor som nå, og derfor er din hjelp viktigere enn 
noen gang. Juletiden her hjemme er fylt med glede, varme, god mat og overflod, 
men i Ukraina preges høytiden av ufattelig håpløshet. Og i år er det ikke bare 
fattigdom og krig som skaper fortvilelse. Koronapandemien har satt dype spor 
over hele verden, og blant de fattigste i Ukraina blir dette enda en umulig byrde å 
bære. Tusenvis av mennesker er døde og ti tusenertusener er syke og lider. 

Et lass med fyringsved fra Open Heart vil holde kulde borte hos en fattig familie på landsbygda.

350,-

– Vi føler ekstra med de vanskeligstilte nå 
i juletiden, sier Halvard Hasseløy i Open 
Heart. – Vinteren er den aller verste tiden 
for disse menneskene da de nærmest 
mangler alt. Mange kjemper allerede for 
å overleve fra dag til dag, og når julen 
kommer understreker den bare hvor mye 
de mangler. Verst er det for barna som 
verken får mat eller gaver. Open Heart øn-
sker derfor å hjelpe så mange som mulig i 
denne sesongen, og vår matpakke-aksjon 
redder julen for mange. I pakkene som vi 
deler ut, er det mat, julegodter og gaver 
til barna. Våre medarbeidere forteller om 
hvordan lys av håp blir tent i ansiktene på 
mennesker når de kommer med pakkene. 

Din julegave  
REDDER LIV!
Din julegave  
REDDER LIV!
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Sultne barn får ukas beste og mest nærings-
rike måltid på Open Hearts suppestasjoner.a
Eldre og syke har en tøff hverdag i Ukraina. 
Her får en sulten gammel kvinne varm mat 
i kulda.
Utdeling av mat og klær i krigsområdene 
der mange har mistet hus, hjem, jobb og 
familiemedlemmer.

 1 
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 4 En takknemlig alenemamma som har fått 
matposer fra Open Heart
Halvard Hasseløy sammen med en liten fattig 
gutt som akkurat har fått litt godt å spise.

Hjelper en halv million mennesker
Det var Bente og Halvard Hasseløy som i 
1982 startet stiftelsen Open Heart. Etter sitt 
første møte med nøden i 
Øst-Europa kjente Halvard 
et sterkt og konkret kall til 
å selv være et bønnesvar 
for disse menneskene 
som er ofre for politisk 
vanstyre, arbeidsløshet, krig og ekstrem 
fattigdom.

Fra starten og fram til idag har hjelpe-
arbeidet utviklet seg til å omfatte en halv 
million mennesker hvert år, hovedsakelig 

i Ukraina, men også i Polen, Russland, 
Romania og Hviterussland.

Krigens lidelser 
Vi kan fortelle historie et-
ter historie om lidelsene 
i krigsområdene, og om 
individene som eksiste-
rer midt i elendigheten. 

Bomberom og kjellere er 
fulle av innbyggere som har søkt tilflukt 
fra granatangrepene, og mange har bodd 
i disse tilfluktsstedene i månedsvis. 

Og som alltid er det barna som lider 
mest. Ofte møter vi traumatiserte små som 

Din julegave  
REDDER LIV!
Din julegave  
REDDER LIV!

«Hvor vanskelig må det ikke 
være for foreldre å ikke ha noe 

som helst å by på til barna 
sine, når julen ringes inn?» 

 1  2  3

 4  5 
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har opplevd hjerteskjærende tragedier i 
alt for ung alder. En jente hadde sett sine 
foreldre bli skutt og drept, mens en an-
nen fant vi i et hus som var truffet av en 
bombe. Huset var knust og hun satt selv 
lamslått ved sin far side. Han hadde fått 
begge beina avrevet. Siden den dagen har 
hun verken snakket eller smilt. Hjertene 
våre blør for disse mennes-
kene, og din gave går uav-
kortet til de som trenger 
det mest. 

Korona-jul 
– Vi skulle ønske vi kunne 
si at det ser lysere ut i år. 
Men i år er det verre enn noen gang 
for befolkningen i Ukraina, sier Halvard 
Hasseløy. Korona-pandemien har ram-
met uendelig mange. Og de fattigste er 
mest utsatt for smitten, både på grunn 
av dårlig immunforsvar, underernæring, 
underliggende sykdommer og dårlige 
hygiene muligheter. 

For mange av disse menneskene er hjel-
pen fra Open Heart det eneste lyspunktet, 
vet Halvard.  

Søppelhaugene 
Fattigdommen i Ukraina er omfattende. 

En redningsaksjon etter et bombeangrep i krigs-
områdene. Barna får varige traumer etter å være 
vitne til fryktelige hendelser. 

Mange er så desperate at de står på søp-
pelhaugen og graver med hendene etter 
mat eller ting de kan selge. Når Open 
Hearts varebil ankommer søppelplassen, 
blir trengselen og køen for å få en mat-
pakke, enorm. 

Vinterens brutalitet
Selvom livet er tøft for de 
vanskeligstilte i Ukraina 
året rundt er vinteren 
spesielt brutal. For de som 
overlever på å dyrke sin 
egen mat faller deres vik-
tigste ressurs vekk i denne 

årstiden. Verst er alikevel kulden som man 
ikke kan flykte fra når man ikke har pen-
ger til verken strøm eller varme. 
Det finnes knapt tall på de som fryser i 
hjel når tempraturene kryper ned til og 
forbi 20 minus. Det dør flere enn det 
fødes nye og gjennomsnittlig levealder er 
nå på rundt 60 år. Dessuten begår stadig 
flere selvmord i fortvilelse over nøden de 
ikke ser noen ende på. 

Barn som har fått et helt nytt liv gjennom fra 
Open Heart, opptrer på et arrangement for open 
Hearts givere,. 

«Våre medarbeidere ser 
hvordan lys av håp og 

glede blir tent når de kom-
mer på besøk med gaven 

fra Open Heart». 
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• 1.500 tonn matpakker, klær og sko 
distribueres årlig til  fattige og lidende 
ukrainere.

• 25.000 familier får jevnlig matpakker og 
annen nødhjelp.

• 4000 barn får hjelp hver dag.
• 25 suppekjøkken gir sultne barn nærings-

rike måltider.
• 2.500 barn får komme på sommerleir 

hvert år.
• 350 dyktige ansatte, i tillegg til mange fri-

villige medarbeidere, sørger for at hjelpen 
kommer fram.

• 250 foreldreløse og vanskeligstilte barn 
bor på Open Hearts barnehjem.

• 15 rehabiliteringssentre rusmisbrukere 
med plass til til sammen 500 beboere.

• 2–3 semitrailere går månedlig mellom 
Norge og Ukraina  fulllastet med nødhjelp.

• 250 menigheter er plantet.
• 5 møtetelt samler tusener til evangelise-

ringskampanjer  gjennom sommeren.

Julegaver som redder liv 
I desember ønsker Open Heart å ta i et 
ekstra tak for at julen skal kunne bli en litt 
lysere tid midt i en mørk tilværelse, særlig 
for de aller minste. Ved å bli med i årets 
juleaksjon sørger du for at en eller flere av 
Ukrainas alle fattigste familier får en sjanse 
til glede seg til jul i år. De 300 kr vi ber 
om strekker ikke så langt til her hjemme, 
men i Ukraina kan de bety små mye. Vær 
med på å spre hjertevarme og håp!

Takk for at du gir!
Vi vil uttrykke vår dypeste takknemlighet 
for den hjelpen dere gir. Takk for at dere 

Mange bor under uverdige forhold i ødelagte 
hus. Om vinteren kryper kulde inn.

Om vinteren har gamle og syke det ekstra 
vanskelig. Derfor betyr Open Hearts hjelp ekstra 
mye, 

Stappfulle kirker når Halvard Hasseløy holder 
møtekampanjer. 

aldri svikter de aller svakeste. Bidragene 
dere har sendt i året som gikk har vært 
fantastiske, og deres sjenerøsitet og med-
følelse utgjør en forskjell som er umulig 
å sette ord på. Tusen takk for at dere er 
med på spre håp og lys i mørket!
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Overlykkelige barn får julegaver fra Open Heart. 
Gleden de uttrykker er det sterkt å være vitne til.

Takknemlige fanger har fått mat og klær. Det er 
hjerteskjærende å besøke fengslene i Ukraina. I 
fengslene i krigsområdene er fangene totalt glemt 
av omgivelsene, utsultede og desperate. Open 
Heart har vært der med mat og evangeliet.

Sultne barn får mat på en av Open Hearts  
suppestasjoner.

Fra en av de lokale innsamlingene i Norge som 
gjør Open Hearts arbeid mulig!

Open Hearts bil har ankommet landsbyen med 
mat og klær.

Desperate ukrainere leter etter mat blant nyan-
kommet søppel.



Skattefritak
Du får skattefritak for gaver du gir til  
Open Heart. Dersom du ønsker skattefritak 
for dine gaver må vi få oppgitt ditt person-
nummer. Personnummeret sammen med 
giverbeløpet blir oversendt skatteetaten og 
du får dette beløpet ført opp på skatte-
meldingen. Husk at skattefradrags- 
ordningen er beløp pr person inntil  
kr 50.000,  
–Ta kontakt på mail bv@openheart.no eller 
mobil 900 26 290

7
Nå kan du vippse til 
Open Heart
Open Heart er nå 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 nr: 36115

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps

36115

Stor giverglede på  
Sunnmøre og Haugalandet

I år igjen har de faste SOS-Ukraina aksjo-
nene på Sunnmøre og Haugalandet gitt 
utrolige resultater på tross av mange 
restriksjoner. 
Det samlede resultatet for Haugalandet 
var på hele 575.000 kroner i tillegg til 
klær og sko, selv om den faste basaren 
måtte utgå. Aksjonen på Sunnmøre 
resulterte i et fantastisk resultat på 
225.000 kroner. Hjertelig takk til alle 
som bidro til å arrangere aksjoner og til 
alle som ga av et sjenerøst hjerte.

Jeg vil få takke alle menighetene som 
deltok og gjorde en kjempeinnsats 
for oss på Sunnmøre. Elim Eikenos, 
Saron Vatne og Pinsekirken Ålesund. 
På Haugalandet gjorde folket i Vats og 
Vikebygd stor innsats, sammen med 
kjempeinnsats fra Filadelfia Auklands-
hamn og Tabernaklet Haugesund. 
Flotte basarer på begge plasser. Salen 
Åkrehamn gjorde også i år flott innsats. 
TNR lånte oss lastebiler for aksjonen 
på lørdagen, og  Vassbak og Stol hjalp 
fantastisk til med diesel. Tusen takk.

En sulten uteligger har fått varm mat av Open 
Heart.



Julen er snart her. Vi i Norge vil feire med 
festmat på bordet og gaver for millioner 
av kroner under norske juletrær. I Open 
Heart vil vi denne førjulstiden motivere 
deg til å kjenne litt ekstra på gleden ved 
å gi. Det finnes en dyp tilfredsstillelse og 
glede ved å investere inn i andres liv, slik 
at de kan oppleve at noen bryr seg. Din 
gave til Open Heart redder liv! 

I krigsområdene i Ukraina har lidelsene 
vært uutholdelige i mange år nå. Folk er 
slitne og desillusjonerte, men i år er også 
Korona-pandemien en ekstra belastning på 
allerede kritisk fattige familier. 

I Ukraina generelt er vinteren en prøv-
som tid. For her dreper kulden. Systematisk 
og nådeløst. Ofte blir strømmen skrudd 
av fordi regningen ikke ble betalt, og når 
kuldegradene faller under minus 20 grader, 
er det lett å forstå hvordan folk har det, selv 
innendørs.

Dette er vår smerte, men også vår utfor-
dring. Vi velger å fokusere på mulighetene 
til å hjelpe, i stedet for å la oss lamme av 
håpløsheten. 

I dette nyhetsbrevet følger det med en 
giro som du kan gi din gave. Du kan også 
bruke vårt Vippsnr. 36115. 

Til slutt vil vi også si hjertelig takk til alle 
dere som i løpet av året har deltatt i og 
vært medhjelpere rundt om i byer og  
bygder når Open Heart har hatt sine  
innsamlingsaksjoner. 

Open Hearts ledere, styre og medarbei-
dere, samt vår familie, ønsker dere alle en 
velsignet julehøytid og et framgangsrikt, 
godt nytt år. 
 

Vennlig hilsen
Bente og Halvard Hasseløy
Ledere i Open Heart
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Kjære trofaste givere!

Dette er Open Heart:
• 4.000 fattige barn spiser hver dag på Open Hearts suppekjøkken

• 250 barn fra 0-6 år som får en ny framtid ved våre barnehjem.

• Massedistribusjon av klær og mat til fattige barn og familier, barnehjem, hjem for  

handikappede barn osv.  

• Eget arbeid for å hjelpe krigsofre. Tusenvis har blitt nådd med mat og klær.

• To-tre egne trailere kjører hver måned fra Norge til Ukraina.

• Evangeliet forkynnes for fattige og gir håp og framtid.

• Flere rehabiliterings-sentre for narkomane og alkoholikere.

• Sommerleire for flere tusen barn fra fattige familier og traumatiserte krigsbarn.

«Det du har gjort mot en av mine minste...»


