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Mer informasjon på  
www.openheart.no

Reddet julen for  
fattige og koronasyke

Både korona og kulde og fattigdom dreper i Ukraina denne vinte-
ren. I julen har Open Heart derfor gjort en ekstra innsats for mange 
korona-syke og fattige familier i Ukraina, Medisinsk hjelp, mat, 
klær, tepper og skotøy, samt julegaver og leker til barna har betydd 
livsviktig hjelp til tusenvis av mennesker i nød. I tillegg har krigsom-
rådene blitt besøkt ukentlig også i juletiden, med mat og klær. 

❤	Korona-smittede 
nektet sykehus

❤	Trailere fulle med 
julegaver nådde 
Ukraina til jul 

❤	Hjelpen fra   
Open Heart har 
forvandlet vårt  
liv, sier familie.

❤	Julefest for 
 foreldreløse  



Allerede hardt prøvede familier kjemper for livet mot korona i Ukraina. Da 
den allerede lutfattige familien Smolyar i Romanov ble smittet av korona, 
trodde de alt håp var ute. Men Open Heart kom med hjelpen de trengte, 
midt i juletiden!

Familien Smolyar består av fem barn fra 16 
og ned ti 2 år. To av barna er invalide, og 
faren Ruslan er alkoholiker. Det er ikke noe 
jobb å finne for ham, så han samler ved i 
skogen og selger det til naboer for små-
penger. Men for det meste drikker han opp 
de få pengene han tjener, og familien er 
preget av skandaler og krangler. Huset de 

bor i et veldig lite og har ingen fasiliteter. 
Både den eldste datteren Daria og yng-

stemann David, ble født invalide. De kan 
verken høre eller snakke.

Hentet i ambulanse
Men dette er ikke det eneste problemet 
i familien. Rett før jul ble seks år gamle 

Smittet av korona –  hjelp fra Open Heart

Familien Smolyar overlevde korona-sykdom takket være 
hjelpen fra Open Heart.

Flere i familien Vygovskiy ble syke av korona, 
og moren fikk slag av påkjenningene. Open 
Heart hjalp med medisiner, omsorg, mat og 
oppfølging.

Open Hearts medarbeidere trosser faren for 
egen smitte for å nå fattige, syke, eldre og 
isolerte mennesker med mat og hjelp under 
korona-epidemien.



Ruslana hentet til sykehuset av ambulan-
sen. Hun hadde hatt over 40 i feber i flere 
dager og ble diagnostisert med Covid-19. 
Det viste seg at hele familien var smittet, 
men de fikk en mildere form og ble isolert 
hjemme med medisin-behandling.

Under disse kritiske dagene med syk-
dom sier moren Elena at hun ikke hadde 
greid seg uten hjelpen fra Open Heart. 
Medarbeiderne herfra sto sammen med 
familien og hjalp med medisiner, mat, klær 
og andre nødvendige ting, ikke minst fikk 
barna gaver til jul. 

– Uten denne hjelpen ville denne 
situasjonen vært grusom og helt umulig, 
sier hun. 

Avvist på sykehuset
En annen av familiene som fikk livsviktig 
hjelp fra Open Heart da familien ble ram-
met av korona, er Vygovskiy-familien i Zhi-
tomir. Moren Tatiana er alenemamma, og 
to av sønnene hennes, Pavel og Matthew, 
er både fysisk og psykisk handikappede. De 
bor 12 personer i ett lite, falleferdig hus.
I høst ble 13 år gamle Matthew syk av 
korona, med over 40 i feber i over to uker. 
Sykehuset avviste ham fordi han var fattig. 
Men da tro Open Hearts frivillige medar-
beidere til og insisterte på å betale for både 
medisiner og behandling! Det reddet livet 
hans!

Men idet Matthew frisknet til, ble 
broren Pavel, smittet, og måtte på sykehus. 
Pavel fikk også hjerteproblemer og legene 
skrev ut sterke og kjempedyre medisiner, 
men moren hadde ikke penger til å betale 
med. Fortsatt syk og svak, kom han hjem 
igjen til familien. Men da fikk moren slag 

på grunn av alt stresset hun gikk igjennom. 
Nå er det hun som trenger medisiner og 
behandling. 

Fattige får ikke hjelp
Nå har den yngre søsteren, Natalia, også 
smittet av korona. Hun er nektet behand-
ling, fordi det ikke lenger er plass på syke-
huset, og fordi familien er så fattig. 

Uten den faste hjelpen uke etter uke fra 
Open Heart, ville denne familien aldri ha 
overlevd. De spiser ikke noe annen mat 
enn den de får fra oss. De takker fra hjertet 
norske givere som har gitt dem mat, klær, 
og som ikke minst betalte for guttenes 
medisiner og behandling for familien. I dag 
er begge guttene friske, takket være Open 
Heart.

Fullastet med julegaver 

Open Hearts 
etterlengtede 
trailere fylt med 
julegaver ankom 
et Ukraina i nød 
i desember. I 
tillegg til gaver 
var bilene lastet 
med varme klær, 
sko og andre 
nødvendighe-
ter. Barn med 
stjerner i øynene 

tok imot pakkene og var overveldet 
av takknemlighet. Takk for at du er 
med på å spre juleglede blant de som 
trenger det mest!

Smittet av korona –  hjelp fra Open Heart

Open Hearts trailere stapp-
fulle med godsaker til jul.



Julen kom til  
Ukrainas fattigste

Nastya og hennes to barn har levd i et helvete 
med alkohol og misbruk. Nylig fikk de livet for-
vandlet etter møtet med Open Heart. Til jul lagde 
de fest av gavene og maten fra norske givere. 

Barn og voksne i byer og landsbyer og i krigsområdene, 
kunne feire jul på grunn av Open Heart.

– Hjelpen fra Open Heart har forandret våre liv! Denne julen ble det 
fest, takket være gaver, mat og sjokolade! smiler mamma Nastya fra 
Zhitomir. Hun representerer en av mange familier som fikk barn og 
voksnes øyne til å skinne midt i lidelsene denne vinteren. 
 
Nastya Mikhalchuk var gift i sju år, men 
de siste årene var mest preget av lidelser 
for henne og barna Sophia (7) og Makar 
(3); krangler, skandaler og kontinuerlig 
drikking. Alkoholen gjorde mannen svært 

aggressiv, og han hadde ofte med seg fulle 
venner hjem om natten som hadde høy 
musikk og lagde bråk, de bannet og ropte. 
Moren og barna var livredde og gjemte seg 
innerst i hjørnet i leiligheten. 



Strålte av glede 
over julegavene
Familien Martynovich består av foreldre 
og tre barn. Sønnen Ilia (9) ble født 
frisk, men vaksinen han fikk som nyfødt 
førte til hjertestans i 15 minutter. Legene 
la ikke merke til det, men moren så det, 
og skrek for livet. Men legene gjorde 
ikke noe, og mente at livet hans ikke sto 
til å redde. Moren ropte imidlertid til 
Gud og hjertet begynte å slå igjen! Men 
Ilia fikk en alvorlig hjerneskade. Han kan 
bare spise en streng diett. Han ikke gjøre 
noe ved egen hjelp. Foreldrene sover 
på skift for å se til ham. De er gode 
foreldre, men har ikke penger til å betale 
for dietten og for medisiner til sønnen, 
eller for medisinsk behandling.

Faren forsøker å finne jobb, og mo-
ren har noen vaskejobber, men de kan 
jobbe bare på ulike tidspunkter. 

Med disse utfordringene gikk familien 
julen i møte med fortvilelse og depre-
sjon. Men Open Heart kom til unnset-
ning og støtte, og sørget for at julen 
ble litt lysere for den lille familien. Poser 
med god mat, søtsaker til barna og jule-
gaver fra Norge, betydde alt for dem. 
Barna var kjempeglade for julegavene. 
Det var første gang de fikk gaver til jul!

Med sin hjerneskadde sønn får ikke familien 
Martynovich hverdagen til å henge sammen. 
Gleden var stor da Open Heart kom med gaver 
og god mat.

Panikk og mareritt
Barna hadde panikk av redsel for sin egen 
far og de lider derfor av psykiske traumer. 
Det har påvirket svært mye deres psykiske 
helse. Makar har ennå ikke noe språk og 
greier ikke å kommunisere med andre. 
Han er alltid i en frykt-tilstand og sover 
aldri godt. Han skriker og har mareritt om 
natten. Håret og huden til barna lukter 
av alkohol og sigaretter. Klærne deres er 
gamle, skitne og fillete. 

Til slutt holdt ikke Nastya ut lenger, og 
skilte seg fra sin grusomme mann. Hun 
flyttet også til to små rom sammen med 
sin bestemor. Livet deres er vanskelig og 
preget av daglig kamp mot fattigdom.

Nytt liv med Open Heart
Men nyhetene om at Open Heart fantes 
og om deres barnehage for vanskeligstilte 
barn skulle bli livsforvandlende for den lille 
familien. Nå kan barna spise deilig mat og 
leke med vakre leker, de har fått klær fra 
Norge og i julen fikk de til og med julega-
ver fra Norge, en hel boks med sjokolade 
og matpakker. Det ble virkelig fest for fami-
lien til jul, og de takker Open Heart og de 
norske giverne for all kjærlighet, omsorg 
og støtte. 

I likhet med denne familien har hundrevis 
av fattige hjem fått besøk av Open Heart 
i desember, med mat, noen godbiter, 
klær og omsorg. Barneøyne har skint, og 
voksne har grått av glede over hjelpen som 
har kommet på døra i denne tøffe vinter-
måneden.



JULEFEST FOR  
foreldreløse og flyktningbarn 
I løpet av desember har Open Heart ar-
rangert juleselskaper for barn som vanligvis 
tilhører Open Hearts barnehager og dag-
sentre, til enorm begeistring. Blant de som 
fikk feire var det foreldreløse, flyktninger og 

barn fra de aller fattigste familier. For første 
gang i sitt liv fikk de kle seg opp i kostymer, 
og de fikk både gaver, hjemmebakte boller 
og julegodt. Gleden som strålte i de små 
ansiktene, er umulig å beskrive med ord.

Hjelper hjemløse
Når kuldegradene faller i vinterkalde Ukraina blir behovet 
for hjelp enda større. Derfor har Open Heart i denne tiden 
utvidet sitt arbeid for hjemløse og internflyktninger som bor 
på gatene rundt om i flere ukrainske byer. Her møter de som 
trenger det aller mest, omsorg. I tillegg til et måltid mat får 
de utdelt varme klær og mat fra Open Hearts frivillige med-
arbeidere. Takknemligheten er stor.

En frossen hjemløs har fått et 
varmt måltid av Open Heart.

Arendals-aksjon ga 1500 sekker med nødhjelp 
 

I desember arrangerte Filadelfia, Arendal SOS Ukraina med fantastisk resultat. Hele 
1500 sekker med nødhjelp har blitt levert gjennom året og over 100.000 kroner i 
gaver. Tusen takk til Filadelfia Arendal ved pastor Lars Petter Flatøy, Turid Larsen og 
Gunnar Arnt Espeland for deres kjempeinnsats år etter år.



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, Betania menigheten 
Mosterhamn, 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, 
Pinsekirken Filadelfia Arendal.
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Usikkert program 2021  
9.–14. Feb. Kristiansand, Setedalen  
 og Vennesla.
Mars  
Bømlo med omegn. Mer i neste nummer!

Open Hearts 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

Først vil jeg få ønske deg kjære støttepartner og våre annonsører,  

et riktig Godt Nytt år. 
 
2020 var veldig utfordrende og Vanskelig og også rikt år for arbeidet, der 
over 500.000 mennesker ble hjulpet. Nøkkelord for 2020 var Corona. 
Lastebilene stod i over 3 måneder. Men ved Guds nåde kom vi i gang med 
dem juli 2020. I desember hadde vi innsamling i Arendal i samarbeid med 
Filadelfia menigheten og Turid Larsens gruppe, som brenner for mennesker 
i nød. Resultatet ble mye klær og totalt i 2020, over 100.000 kr i gaver til 
arbeidet. Vi takker hjertelig for den åpenhet og det engasjement vi møtte også 
i år i Arendal. Tusen takk til dere alle som gjennom gaver, og penger, gjorde det 
mulig for oss å skape Jul, i fattige hjem i Ukraina. Mens vi har vinter i hele Norge, fryser 
fortsatt skarer av fattige familier i Ukraina. Både korona og kulde og fattigdom dreper i 
Ukraina denne vinteren. I krigsområdene lider folk fortsatt. I kulde med elendige boforhold. 
En tragedie midt i Europa! Da er det godt å vite at vi akkurat nå holder på å dele ut mat 
og klær til tusenvis som venter på vår hjelp, i kalde skur i nødens Ukraina. Alt takket være 
givere og partnere som deg! Din gave berger liv, og takk for innsatsen! Jeg er så takknemlig 
til dere alle for den tillit som dere har vist oss i vårt arbeid og ved at dere har bidratt med 
deres gaver. Nå innfor år 2021 står utfordringene fortsatt i kø.  

Takk at du vil stå med oss i 2021 også!

Må Gud velsigne dere alle!
 

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 


