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Mer informasjon på  
www.openheart.no

❤	Opplevde lykke  
for første gang.

❤	Glemmer ikke  
de fattigste.

❤	Hjelp et barn  
på sommerleir.

❤	Forlatt av sin  
egen mamma.

Arinas knuste  
hjerte ble legt

Arina (13) trengte klemmer fra alle hele tiden under  
Open Hearts sommerleir. Hele livet har hun blitt forsømt  
og ydmyket av sin egen mor. Men i løpet av leiren ble Ari-
nas hjerte legt. Hun fikk kjærlighet, håp og nye venner. Les 
mer om Arinas historie på side 6, og om alle barna som har 
fått et trygt pusterom på Open Hearts leire i sommer. 



I hele juli fikk barn bosatt ved krigslinjen 
være med på Open Hearts sommerleir. Tre 
av dem er brødrene Sheshero fra Lugansk. 
Uten Open Hearts hjelp hadde ikke de tre 
krigsbarna og småsøsknene deres levd i 
dag.

Flyktet for livet
Moren Yulla har i dag fem barn i alt. De tre 
brødrene er de eldste. Familien er fra Lu-
gansk, men da krigen startet og bombene 
begynte å falle i gatene der de bodde, ble 
barna så redde at moren bestemte seg for  

å spare barnas liv. Situasjonen var så ille at 
familien ikke turte å forlate bomberomme-
ne de skjulte seg i, av frykt for å bli drept.

Men faren i familien var kreftsyk, 
og hadde ikke krefter til å flykte, derfor 
bestemte han seg for å bli i familiens hus, 

I sommer fikk brødrene Alexander 
(13), Alexei (12) og Sergey (11) Shes-
hero oppleve for første gang hvor-
dan en lykkelig barndom kan være. 

De tre brødrene; Alexander (13), Sergey (11) og Alexei (12) sitter i midten på dette bildet. For første gang fikk 
de oppleve hva lykkelig barndom er.

Lykkelig barn i lek under en av Open Hearts  
sommerleire.  

TRYGT PUSTEROM  
for krigsbarna



som da var halvveis i ruiner på grunn av 
granatangrep. Yulla og barna flyttet til 
Zhitomir, fordi hun hadde hørt at byen ville 
gi familien et midlertidig sted å bo, siden de 
var krigsflyktninger. Derfra flyttet familien 
videre til Korostyshev, fordi det var billigere 
å leie et sted å bo ute i landsbyen. Moren 
og de tre barna var på sammenbruddets 
rand, og hadde ikke mat på bordet. Barna 
sultet hver dag. 

Reddet fra sultedøden
Midt i den tragiske situasjonen for den ufri-
villig separerte familien, døde både faren 
og bestemoren. Men Yulla hadde ikke pen-
ger til å reise til Lugansk å begrave dem.

Det var i Korostyshev Yulla fikk høre om 
Open Heart, og øyeblikkelig kom hun for 
å be om hjelp. Fra Open Heart fikk fami-
lien mat og nødhjelp, sko, klær og mange 
andre nødvendige ting. Takket være denne 
hjelpen døde ikke barna av sult, sier moren 
i dag. 

Open Heart hjalp også de eldste barna 
med alt de trengte for å begynne på skolen.

Etter mye lidelse og ensomhet som 
forelder, tok Yulla nylig et dårlig valg, og 
begynte å date en mann som var 20 år 
eldre. Men da han oppdaget at Yulla hadde 
blitt gravid, forlot han henne. Dermed var 
Open Heart de eneste som hjalp henne da 
hun fødte sitt femte barn.

Endelig lykkelig
I sommer fikk de tre eldste sønnene være 
med på Open Hearts sommerleir. Det 
ble de lykkeligste dagene i deres liv. For 
første gang fikk de oppleve hvordan ekte 
bekymringsløs barndom føltes. De elsket 
å delta på lekene, sportsaktivitetene og de 
håndarbeid. Men mest av alt gledet barna 
seg til hver dag å få spise seg mette på en 
velsmakende middag. 

Glemmer ikke de fattigste

Selv om Open Heart fokuserer mye på å 
hjelpe mennesker bosatt i krigssonene i 
disse dager glemmer de ikke de mange 
fattige familiene i Vest-Ukraina. Våre 
frivillige medarbeidere besøker en rekke 
byer og landsbyer for å dele ut mat og 
klær til de som lever i ufattelig fat-
tigdom og mørke. Open Heart står på 
gaten hver dag for å bringe håp og næ-
ring til de som har blitt rammet hardest 
av den økonomiske krisen. For mange er 
det varme måltidet eller matpakken fra 
oss den eneste maten de får. Takknem-
ligheten er derfor ubeskrivelig, og det 
blir satt enormt stor pris på omsorgen 
 norske givere viser ved å gi midler til 
dette arbeidet.

Disse barna har mistet familie og hjem 
på grunn av krigshandlingene, og har over 
lang tid lidd under krigens grusomheter. De 
har mistet så mye av sin barndom og har 
levd i stadig utrygghet for nye angrep, men 
på leiren hos Open Heart fikk de i sommer 
endelig muligheten til å puste ut og nyte 
trygghet, lek, vennskap og Guds kjærlighet. 

Takk for at du har vært med å gi til 
 sommerleirene som vi arrangerer. 



Sommerens leir med Open Heart ble en lyk-
kelig uke for de to jentene. Deres barndom 
er en utrolig tragisk historie. Moren deres, 
Nadia (30), er kronisk alkoholiker. I hele 
barndommen til jentene har hun drukket 
vodka dag og natt, også sammen med bar-
nefaren, som hun aldri har vært gift med. 

Nadia har aldri hatt en jobb, siden ingen 
arbeidsgiver vil ansette en alkoholisert 
kvinne. 

Etter at den eldste datteren, Anna, var 
født, bestemte moren seg for å få et barn 
til, ikke av kjærlighet, men med det mål 
å få barnetrygd for ett barn til, slik at hun 
kunne få penger til å kjøpe alkohol for.

Sluttet å besøke døtrene
Av og til var Nadia så full at hun og kjæres-
ten tilbrakte nettene i grøftekanter langs 
veien, uten å tenke på barna som var alene 

For søstrene Anna (12) og Nastya (9) Shulskje fra Zhitomir kunne ikke kontras-
ten mellom en kjærlighetsløse og bekmørk hverdag til en solfylt sommerleir, 
vært større. 

FORLATT av alkoholisert mamma

Søstrene Anna og Nastya ble reddet av Open 
Heart, og var overlykkelige over å få være med på 
sommerleir.



hjemme, sultne og livredde. 
Anna og Nastyas eneste skjulested og 

trygge område, ble Open Hearts barnehjem. 
Uten denne hjelpen kunne jentene ha dødd 
av sult og mangel på omsorg hjemme. 

Moren kom først flere ganger full til 
barnehjemmet, og til slutt kom hun ikke i 
det hele tatt. 

Endelig lykkelige
Snart ble begge jentene adoptert av sin 
egen bestemor, Alyona, som er 49 år 

gammel. Hun gjør nå sitt beste for å ta 
godt vare på de to søstrene, godt hjulpet 
av Open Heart som gir dem mat, klær, sko 
og andre livsviktige ting. Jentene kommer 
jevnlig til Open Hearts suppekjøkken, og i 
sommer er de overlykkelige over å ha fått 
muligheten til å delta på sommerleir. De 
takker for at Open Heart har hjulpet dem til 
endelig å få en lykkelig barndom. 

Open Hearts suppekjøkken åpnet for høsten

Nå som sommeren er over har Open Heart 
nok en gang åpnet dørene til sine suppe-
kjøkken flere steder i Ukraina. Her får fattige 
barn spise seg mette, og de blir møtt med 
kjærlighet og omsorg. For mange av dem er 
dette deres eneste fristed i en ellers vanskelig 
barndom og tilværelse. Alle disse barna kom-
mer fra fattige hjem, eller er foreldreløse. For 

mange av dem er måltidene de får hos oss 
den eneste skikkelige maten de får i løpet av 
en dag. Men viktigere enn mangel på mat 
er omsorgen de må leve foruten i sine egne 
hjem. Derfor deler våre suppekjøkken ikke 
bare ut mat og drikke, men også massevis av 
kjærlighet og omsorg.

FORLATT av alkoholisert mamma

For mange er maten fra Open Hearts suppekjøkken det eneste ordentlige måltidet disse barna får i løpet 
av en dag.



13 år gamle Arina kom til Open Hearts sommerleir med et knust hjerte. Det har hennes 
egen mor sørget for.

På leiren i Vinnitsa ville Arina klemme alle. 
Hjemme har hun aldri fått kjærlighet.

Moren er alkoholiker og drikker hver 
dag. Det har hendt at moren har forsvunnet 
hjemmefra i ukesvis. Da kom beste moren 
for å ta vare på Arina og hennes eldre 
søster. Politiet jobber nå med å frata moren 
foreldreretten på grunn av den uholdbare 
 situasjonen hjemme. Bestemoren er veldig 
syk og ofte så sint at hun skriker høyt til 
jentene. Moren ydmyker sine egne døtre 
forferdelig og Arinas storesøster lar sin egen 
frustrasjon gå ut over henne. 

Arina kom derfor til sommerleiren med 
et knust hjerte. Hun forsøker å forsvare 
familien sin, men hele livet har hun savnet 
kjærlighet, oppmerksomhet og omsorg. På 

leiren i  sommer ville hun klemme alle hele 
tiden. Hun så fattig, alene og ensom ut, men 
i løpet av dagene på leir fant den sultende 
og ydmykede jenta nye venner og et nytt liv 
ved hjelp av Open Heart. Hun fant håp. 

Under en kveld leirdeltakerne var samlet 
rundt bålet sa Arina: «Jeg har alltid tenkt at 
ingen trenger meg eller elsker meg. Men i 
dag, etter bønnestunden, følte jeg en spesiell 
varme på innsiden og jeg forstår nå at jeg 
har gode venner som er glad i meg og at 
Jesus elsker meg. 

Arina er så takknemlig for at norske givere 
har gjort det mulig for henne å delta på en 
så fantastisk sommerleir!

 

Jenta med det knuste  
hjertet

Arina smiler endelig! På  ig 
oppleve den kjærligheten  
hun ikke har fått hjemme. 

Disse barna fikk et pusterom fra fattigdom og vanskelige dager på leir i 
sommer



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



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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Filadelfia, Ålesund, 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 Kristus-menigheten, Sarpsborg. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

25.–26.9:  Møter Stavanger
30.09–04.10:  Misjonsreise til Ukraina
02.10.:  Innsamling Svarstad
10.oktober:  Hallingdal Ål og Nes
21.–24.10: Innsamling og møter  
 Ålesund     
27.10.–01.11:  Haugalandet møter,  
 innsamlinger 
26.11.–28.11: Filadelfia Arendal  
 møter, innsamlinger

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

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.
  Også denne sommeren har veldig utfordrende for vårt arbeid, 
pga Korona. Men heldigvis har vi nå kommet litt i gang 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 innsamlinger 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 viser deg. 
Takk for alt dere gjør, for de som venter på hjelp og frelse i Ukraina. Uten partnere som 
dere ville vi aldri lykkes i vårt arbeid.  Takk for din innsats, forbønn og støtte.

Med 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 


