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Halvard Hasseløy
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Bankgiro: 2345.23.04465
Bankgiro: 7874.06.26220

Mer informasjon på  
www.openheart.no

Reddet fra krig,  
rus og sult

På grunn av Open Hearts hjelp slipper tre år gamle Victoria 
 Vitischenko (bildet) å vokse opp på barnehjem. Les om familiens 
 utrolige historie og hjelpen som reddet dem i dette nyhetsbrevet. 

❤	200.000 til  
Open Heart  
fra Setesdalen  
og Sørlandet

❤	Adopterte fire 
søsken 

❤	Flyktet for livet  
fra krigen 



Familien Vitischenko fra Korostyshev måtte flykte for sine liv fra krigs
sonen, og foreldrene endte som rusmisbrukere. Uten hjelpen fra Open 
Heart vet de at de ikke hadde overlevd.

Familien, med seks barn fra 8 år til 11 må
neder, kom til Korostyshev som  flyktninger 
fra krigsområdene i Donetsk, rett ved 
flyplassen, i 2015. Moren Oksana (36) var 
 gravid med sitt tredje barn, Anna, og fød
selen hadde startet da ambulansen kjørte 
henne gjennom krigsområdene til syke
huset. Mens hun lå i ambulansen begynte 
et nytt angrep med bombing og granat
regn over dem, og på grunn av de sterke 
eksplosjonene mistet ambulansen nesten 
veigrepet og holdt på å velte over på siden.

Løp fra bomben med nyfødt baby
Da Oksana fødte neste dag, falt en bombe 
i sykehusparken og veggene på sykehuset 
begynte å sprekke og falle sammen. Midt 
i kaoset greide Oksana å ta med seg sin 
nyfødte baby i armene og løp av gårde. På 
den måten reddet hun både sitt eget og 
babyens liv.

Frykten satt i hos Oksana etter denne 
opplevelsen, og hun var redd for livet til 
sine tre små barn som bodde midt i krig 
og kaos. Men takket være frivillige hjelper 

Flyktet for livet med nyfødt  
barn – reddet av Open Heart

Mamma Oksana sammen med sine seks 
barn. De overlevde bombene fra krigen, 
rusmisbruk og ulykker. Open Heart hjalp 
dem til å få et nytt liv



ble Oksana og barna sendt til et flyktning
mottak i utkanten av Korostyshev. Snart 
kom mannen etter. Det var vanskelig å 
begynne et nytt liv i en liten, ødelagt leilig
het, og midt oppe i det hele ble tre nye 
barn født.

Rus og barnemishandling
På grunn av sin desperate situasjon 
begynte etter hvert begge foreldrene å 
drikke, og etter hvert startet de også å ta 
narkotiske stoffer. Da rusen tok overhånd 
glemte de begge å ta hånd om barna og 
den eldste sønnen, Daniel måtte være som 
en mor for sine yngre søsken. En dag han 
kokte pasta for å mate sine sultne søsken, 
fikk han kokende vann over seg. Ambu
lansen tok ham til sykehuset der han var i 
over en måned for å få behandling for sine 

store, alvorlige brannskader. I løpet av hele 
denne måneden besøkte ikke moren ham 
en eneste gang! Det var da Open Heart 
kom inn i bildet som en reddende engel, 
og hjalp familien med penger til Daniels 
behandling. Fortsatt har han store arr på 
armen og bena etter ulykken.

På grunn av rusmisbruket tok sosialkon
toret alle barna fra foreldrene og plasserte 
dem på barnehjem. Daniel var unntaket, 
fordi han var på sykehuset på denne tiden. 
Moren Oksana tok nemlig en overdose og 
var helt ved dødens rand på sykehuset. 
Midt i denne tragedien for familien, be
søkte Open Heart henne med mat og klær 
og ba for henne.

Nytt liv og nytt hus
Der på sykehuset tok Oksana imot Jesus i 
sitt hjerte og bestemte seg for å omvende 
seg og forandre sitt liv. Hun sluttet å ruse 
seg og etter sykehusoppholdet fant Oksana 
et gammelt, lite hus å leie i den nærmeste 
landsbyen, og familien flyttet hit. Open 
Heart hjalp henne med å fikse huset, skaffe 
møbler og andre nødvendige ting til huset 
slik at de kunne bo der.

Da fikk barna komme tilbake til familien 
igjen. De fyrer med ved for å varme huset 
og henter vann fra en brønn. Maten lager 
de på en liten elektrisk komfyr. Men de 
trenger fortsatt et kjøleskap for å oppbe
vare mat til så mange mennesker. Taket har 
store hull og når det regner lekker vannet 
inn, men det er ihvertfall to rom, i stedet 
for bare ett lite rom som de bodde på i 
flyktningmottaket.

Familien er full av takknemlighet til 
Open Heart både for hjelpen de har fått 
tidligere, og for at de fortsatt mottar 
 konstant hjelp i forma av mat og klær. 
Uten denne hjelpen ville de aldri overlevd 
en så traumatisk og vanskelig tid.

Flyktet for livet med nyfødt  
barn – reddet av 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 Heart holder liv i invalide  
Angelina (15) og familien hennes.

Elena Polegenko og Sergey fra Romanov 
fikk to døtre da de giftet seg; Nina og 
Angelina. Men snart skulle store proble
mer legge seg som en byrde over familien 
deres. Da den yngste datteren, Angelina 
var bare tre år gammel, klødde hun seg på 
en betent utvekst på nesen, og rett etterpå 
fikk hun feber i 40 grader og ambulansen 
tok henne i hui og hast til sykehuset.

På sykehuset fikk den lille jenta en grusom 
diagnose; hjerneskade. Moren bar   
datteren hjem i armene sine og i 12 år 
nå har Angelina vært sengeliggende helt 
 lammet og uten noen bevegelser. Hun  
kan bare se sterkt lys og høre høye lyder. 
Moren mater henne med en babyflasker, 
bare små dråper av gangen.

Den eldre søsteren, Nina, har fullført 
 skolen, men ønsket ikke å studere videre 
eller jobbe. Hun møtte en gutt og snart 
fødte hun en liten baby. Nå bor både 
Nina, kjæresten og babyen hjemme hos 
foreldrene. Den eneste som jobber i 
 familien er faren, som stadig prøver å få 
tak  i arbeid her og der. Men en operasjon 
han gjennomgikk i magen for noen år 
siden, gjør at det er vanskelig og smerte
fullt for ham å jobbe. Like fullt forsøker 
han å finne noe lett arbeid han kan tjene 
litt penger på.

Den eneste faste inntekten den store 
 familien har, er en veldig liten syke pensjon 
som Angelina får. Men det er kun snakk 
om noen få mynter. Det er familiens 
vanskelige situasjon som har gjort at Open 
Heart nå hjelper dem jevnlig med mat, 
klær, medisiner og andre nødvendige ting 
som familien trenger for å overleve.

Familien takker Open Heart fra bunnen av 
sitt hjerte for all hjelp og omsorg.

Reddet familie med 
invalid datter

Invalide Angelina (15) har ligget lam og urørlig i 
sengen sin i 12 år. Her sammen med moren som 
pleier henne hele døgnet..



FIRE SØSKEN reddet fra sult og alkohol
I mer enn 10 år har Open Heart hjulpet og fulgt tett opp fire fattige 
barn som bodde i søppel og var omgitt av rusede voksne.

Da Open Heart fant barna i Lantvioty 
familien første gang, bodde de i  Korostyshev 
i bestemorens gamle hus. Huset var veldig 
lite, og inne så det mer ut som en søppel
plass enn et hjem. Alt søppel lå rundt på 
gulvet. Alt kunne vært bra om ikke forel
drene drakk konstant. Når foreldrene hadde 
drikkefester, kom ikke de eldste barna på 
skolen. Alle barna sultet ofte og de kunne gå 
tre, fire dager uten å smake et eneste stykke 
brød. Barna vokste opp i en atmosfære av 
slåsskamper, skandaler og  ydmykelser. De 
var engstelige og nervøse og var lykkelige 
bare de gangene Open Hearts frivillige 
 medarbeidere besøkte dem. Maria, tanten 
til de fire barna, syntes så synd på dem, 
at hun ofte tok dem med til sitt lille hus i 
landsbyen, enda hun også hadde en egen 
datter. Moren til barna fikk tuberkulose, men 
fortsatte likevel drikkingen sammen med sin 
mann. Til slutt døde hun. Siden hun ikke 

var offisielt gift med barnefaren, ønsket han 
ikke å ta vare på barna sine da moren døde. 
Dermed ble søsknene sendt på barnehjem. 
Men tante Maria orket ikke tanken på at 
de måtte bo der. Hun syntes så synd på de 
foreldreløse barna at hun adopterte dem. 
Dermed fikk Maria, Andrei, Dmitri og Irina 
flytte inn til sin tante, onkelen Konstantin og 
deres  datter Victoria.

I sine nye omgivelser er det flott å se 
at barna har forandret seg til det bedre. 
Alle marerittene fra fortiden med rusede 
foreldre, er over.

Open Heart, som hele tiden har holdt 
øye med barna, fortsetter å hjelpe dem  
i sitt nye hjem, som nå har blitt en stor 
 familie med fem barn. Tante Maria uttrykker 
sin store takknemlighet til Open Heart og 
givene fra Norge som sørger for at de får 
hjelp, kjærlighet og omsorg. Denne støtten 
betyr alt for dem. 

Tante Maria sammen med sin egen datter og 
de fire adopterte barna. Med hjelp fra Open 
Heart greier hun å ta hånd om dem alle.



Når temperaturen faller så lavt som den 
har gjort i Ukraina den siste tiden er det 
mer enn varme klær som skal til for å holde 
varmen. De trenger ved for å fyre opp inne 
og overleve kulda. Derfor har Open Heart 
levert store mengder ved til fattige familier 
i landsbygdene de siste ukene.

Mange fattige bor i trekkfulle skur der 
vinduene bare er dekket av plast og hvor 
det er store sprekker og ødeleggelser som 
gjør at kulda trekker inn i husene.

Hos en familie Open Hearts medarbeidere 
besøkte hadde familien begynt å bryte opp 
gulvet i stua for å bruke plankene til å fyre 
opp inne, så de kunne holde varmen. Open 
Heart fant familien fullt påkledd med alt de 
hadde av klær i senga, for å prøve å holde 
kulda ute. Da denne familien fra landsbyen 
Donbass (bildet) fikk ved nylig, takket de 
for hjelpen med tårer i øynene.

Møter lidelsen i krigsområdene 
Verken korona eller bitende kulde stopper Open Hearts 
 frivillige medarbeidere fra å besøke lidende mennesker i 
  krigssonen i Opytnoe. Her bor mange mennesker  omringet 
av minefelt og massive mengder snø uten noen vei ut. 
Mange, som denne eldre mannen (bildet), bor i uisolerte, 
ødelagte hus. Takknemligheten kjenner ingen grenser når 

200.000 til Open Heart fra Setesdalen og Sørlandet 
– Jeg er veldig takknemlig for den flotte innsamlingsuken vi hadde i februar i  
Kristiansand, Vennesla og Setesdal, sier Halvard Hasseløy. 
– 450 sekker med klær og rause offerinnsamlinger under «Damer i byen» og guds
tjenester i Kristiansand, Vennesla, Bykle og Birkeland. Bykle kommune i Setesdalen 
ga 20.000 kroner til transport, noe de gjør hvert eneste år. Totalt ble det cirka 
200.000 kroner til støtte for vårt arbeid i Ukraina. Tusen takk, sier Hasseløy.

Fyringsved til frosne fattige



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 Åros, Pinsekirken Filadelfia, Ålesund, Salem, Langevåg, 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, Klippen Bykle. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

10.til 16. mars  Bømlo:  
 Møter og innsamling!  
 Med forbehold pga. korona!

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

Fortsatt sitter tusener i mørke og håpløshet i Ukraina! Glemt av sine egne, og 
Europa! Men når krisen rammer, er det barn, barnerike familier, og fattige det 
går ut over.  Derfor takker jeg deg som bidrar, til vårt hjelpearbeid i denne 
situasjonen!
Innsamlingsaksjonene rundt om i Norge er så vidt kommet i gang, pga. 
Korona. I løpet av februar har vi bl.a. hatt en flott aksjon på Sørlandet, der 
folk viste hjertelag for å gi. Mye penger, og mye klær ga sørlendingene 
for å redde liv i Ukraina. Menighetene i Filadelfia Kristiansand, Filadelfia 
Vennesla, Klippen Bykle og Filadelfia Birkeland, gjorde en fantastisk innsats. 
Også i år var Hasseløy på damer i Byen var med på tirsdag kvelden, og de gav 
en stor gave! Vi hadde møter i de forskjellige menighetene, med flotte gaver til 
Open Heart. Også I år ble det gjort kjempefin innsats i Setesdalen og Bykle, ledet av Sigrid 
Bjørgum og Astrid Nomeland. Bykle  kommunestyre ga 20.000 kroner til hjelpesendingen 
totalt ca. 200.000 gaver til hjelpe arbeidet. Vi takker for sjenerøs innstilling. Ja i sannhet, vi 
har fantastiske medarbeidere og partnere i dere alle.
Tusen takk til menighetene Filadelfia Kristiansand, Filadelfia Vennesla, Filadelfia Birkeland, 
og folk i Setesdalen ledet av Sigrid Bjørgum og Astrid Nomeland. 
Takk for din innsats, forbønn og din støtte.

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 


