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Rapport fra øst

Tusenvis av ukrainere står innfor sin vanskeligste julefeiring noen-
sinne. Mens vi setter oss til overfylte julebord, vet ikke tusenvis av 
fattige ukrainere hva se skal spise til jul. Det finnes ikke mat i skapet 
og ingen julegaver til barna. I en allerede traumatisk situasjon, har 
mange av de fattigste dette året også blitt rammet av korona. 

Tusenvis av krigsofre gå inn i en julefeiring uten hus og hjem, 
penger eller jobb og plaget av minner etter grusomme opplevelser. 
Midt i denne fortvilelsen finnes Open Heart. Ved å gi en eller   
flere julepakker, vil vi sammen kunne redde julen for hundrevis av 
ukrainere. Din julegave til Open Heart kan rett og slett redde liv. 

350,-

❤  Fantastiske aksjoner 
på Sunnmøre og 
Haugalandet 

❤  Fattigdom, krig og 
 korona rammer 
tusenvis av lidende 
ukrainere i vinter

❤ Open Heart vil redde 
julen for så mange 
som mulig med utde-
ling av matpakker og 
julegaver. Hjelp et lidende  

folk til julStøttemenigheter:
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.

 Du kan få skattefradrag ved å gi til Open Heart

Fattig mor med sultne barn
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Fattigdommen i Ukraina er grusom hele 
året, men på vinteren og i juletider blir 
den hjerteskjærende. Derfor vil vi gi så 
mange fattige familier som mulig en 
 matpakke, noen jule godter og julegaver 
til barn som aldri får gaver eller nye klær.

Vil du hjelpe oss? 
I årevis har over 70 prosent av den  ukrainske 

befolkningen kjempet en  mistrøstig kamp 
mot fattigdom og nød. En av ti er arbeids-
løse. Ofte uteblir den allerede lille lønnen 
eller trygden. Hva skal de leve av?

Så kom krigen ved grensen til Russland, som 
skapte tusenvis av flyktninger som måtte dra 
i hui og hast fra hus og hjem i nedbombede 
grensebyer. 600.000 barn bor i konflikt-

Open Hearts årlige juleaksjon handler om at vi kan gi av vår over-
flod til de som ikke har noe. 

«SOS Ukraina» Redd et liv, betal for en matpakke!

Redd julen for en fattig familie

En fattig familie har akkurat fått besøk av Open Heart som 
har kommet med mat og klær.

Et av de utbombede husene ved krigsom
rådene. Tusenvis har mistet hus og hjem 
og måttet flykte.

350,-

• Over 50.000 mennesker har mistet livet 
direkte og indirekte og 21.000 er såret siden 
konflikten mellom Russland og Ukraina brøt 
ut våren 2014. 

• Krigen har også ført til at rundt 800.000 
ukrainere er internt fordrevne.

• Ukraina er et av de fattigste landet i Europa
• Krig og uroligheter har skapt ytterligere 

lidelser for befolkningen i krigssonene.
• Det bor nesten 800.000 barn i disse områ-

dene.

• Barn og syke eldre bukker først under, 
 særlig i den iskalde vintertiden.

• Over 3 millioner mennesker er syke av 
korona og det er tusenvis av døde. 

• Bare 17 prosent av befolkningen er vaksinert.
• De fattigste rammes verst under pandemien.
• Folk på landsbygda i Ukraina rammes verst 

av landets politiske uføre.
• En av ti personer er underernært i Ukraina
• Det politiske systemet i Ukraina preges av 

maktmisbruk og korrupsjon
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områdene, og hele 1 av 3 trenger hjelp til 
å bearbeide det de har opplevd. Disse har 
Open Heart forsøkt å hjelpe blant annet ved 
sommerleire, traumebehandling, og klær 
og mat til familiene. 

Krigens ødeleggelser
Krigen har også ført til store ødeleggelser 
på infrastrukturen. Flere hundre skoler er 
ødelagt, og kampene har begrenset til-
gangen til rent vann, medisin og helsetje-
nester. Dette har ført til sykdomsutbrudd, 
blant annet polio. Butikker og banker er 
stengt. Det er en daglig kamp å få tak i 
mat og klær. I tillegg bor mange i kjellere 

eller i ruinene av utbombede hus. De har 
mistet håp om hjelp og en bedre framtid. 
Mange, også eldre og syke har bodd i må-
nedsvis i bombekjellere.

Uke etter uke gjennom året som har gått 
har Open Hearts medarbeidere tatt seg 
fram til grenseområder og landsbyer som 
har vært helt satt ut av spill på grunn av 
krigshandlinger. Med fare for egen sikker-
het, har de reddet liv i landsbyer der befolk-
ningen har vært desperat sultne, at de med 
fare for å bli beskutt, har kommet fram fra 
sine kjellere og skjulesteder, for å få tak i en 
matbit og varme klær fra våre lastebiler.

En sulten liten gutt får endelig mat fra 
Open Heart.

Hundrevis av barn fikk glemme en tøff hverdag på en av 
Open Hearts leire i sommer.

På Open Hearts 25 suppekjøkken får sultne og fattige barn 
 næringsrik mat flere ganger i uken. 

En av Open Hearts trailere har 
nådd fram til Ukraina fullastet 
med nødhjelp.
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Korona dreper 
Nå sist kom korona-pandemien. Over tre 
millioner ukrainere har vært og er syke av 
korona, og tusenvis er døde. Pandemien 
har gått verst ut over de fattige familiene 
der mange mennesker bor tett på hveran-
dre i uhygieniske forhold, trekkfulle hus, og 
uten midler til medisiner eller behandling.

Graver i søppel
Mange mennesker står rett og slett midt 
oppi søppelhaugen og graver med hen-
dene etter mat eller ting de kunne bruke 
eller selge videre. Når Open Hearts varebil 
ankommer søppelplassen, blir trengselen 
og køen for å få en matpakke, enorm. 
Dette er mennesker som har måttet legge 
all sine verdighet til stede for å stille sulten 
til sine barn og seg selv. 

Uten mat og klær
Folk på landsbygda er spesielt utsatt. De 
sulter og har ikke engang det aller nød-
vendigste på bordet. Barna mangler klær 
og sko for å komme seg på skolen. Mange 
fryser seg syke og bor under helsefarlige 
forhold, særlig om vinteren. Mangelfull 
ernæring resulterer i svakt immunforsvar 
og mange blir alvorlig syke. Alenemødre 
kjemper for livet til sine barn, uten jobb 

eller annen inntekt. Open Heart hjelper 
tusenvis av slike familier med mat og klær, 
helsehjelp og omsorg. Barna får næ-
ringsrik mat på våre suppekjøkken, de får 
varme klær og sko. 

Foreldre som sliter med rus får tilbud om 
rehabilitering, og begynner et nytt liv 
uten rus. Små barn får komme på våre 
daghjem der de får kjærlighet, omsorg og 
lek, og blir tatt vare på helsemessig.

Julen er hjerteskjærende vond
– Vi skulle ønske vi kunne si at det ser 
lysere ut i år. Men fortsatt er det bekmørkt 
for befolkningen i Ukraina, sier Hasseløy. 
Derfor har heller aldri vår hjelp vært vikti-
gere enn nå.

–  Hvor vanskelig må det ikke være for 
foreldre å ikke ha noe som helst å by på til 
barna sine, når julen ringes inn? 
For mange av disse menneskene er hjel-
pen fra Open Heart det eneste håpet om 
en framtid, vet Halvard. 

Gi en julegave!
– Derfor inviterer vi deg enda et år til å 
være med å spre lys og varme inn i denne 

Mange syke og eldre får jevnlig 
hjelp med mat og klær.

En familie på landsbygda har fått et lass med ved for å overleve vinter
kulden i et gammel ot trekkfullt hus.
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håpløsheten nå til jul. Noen hundre-
lapper fra deg kan redde julen for barn og 
voksne som er på bristepunktet. Med din 
hjelp kan vi gi enda flere matpakker og 
gaver til jul, sier Halvard Hasseløy, leder 
for Open Heart.

– Hvert eneste plagg, leke eller matbit 
er mirakler og bønnesvar for familier og 
enkeltmennesker, barn og eldre, som 
kjemper en ubeskrivelig kamp for å over-
leve til neste dag. For 350 kroner kan du 
din julegave til Open Heart redde liv. 

– 350 kroner får vi knapt en middag for 
på restaurant i Norge. Nå ber vi deg om 

noen hundrelapper til en matpakke til en 
eller flere familier. 

Håpet som tennes.
Vi skulle gjerne hatt deg med når Open 
Hearts medarbeidere også denne julen 
banker på døra hos en fattig familie 
medbringende årets matpakke. Å se 
håpet som tennes i øynene når vi åpner 
pakkene med mat og nye, varme klær til 
disse familiene til jul, er en ubeskrivelig 
opplevelse. Tomme, håpløse øyne får nytt 
liv. Svake, triste barn hopper og danser  
av glede. Lettelsen står å lese i ansikts-
uttrykket hos bekymrede foreldre eller 
besteforeldre. For barn og voksne som 
prøver å overleve på noen poteter og 
litt svak suppe, er gavene en hilsen fra 
 himmelen inn i deres beintøffe hverdag.

Takk for at du gir!
Bidragene og hjelpen dere har sendt i 
året som gikk har vært fantastisk. Takk for 
ekte hjertelag fra et hjerte som banker for 
Ukrainas lidende.  På den måten har  deres 
innsats gjort det mulig for oss å hjelpe 
tusener. Sammen gjør vi nå en innsats for 
julepakker.

Halvard Hasseløy taler i en av kirkene Open Heart 
samarbeider med i Ukraina. Folk strømmer til 
evangeliske møter. Den åndelige nøden er også 
stor.

En lykkelig gutt får sin aller første jule
gave fra Open Heart.

Desperate ukrainere graver etter mat, plastikk og tomflasker 
blant nyankommet søppel, side om side med løshundene.
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Folket strømmer til når 
Open Hearts biler kom
mer til landsbyen med 
mat og klær.

Gleden er stor hos disse jentene som har fått 
julegaver fra Norge. 

Situasjonen i fengslene 
i Ukraina er ubeskrive
lige. Open Heart besøker 
dem jevnlig med mat og 
andakter.

Open Heart på plass i krigssonene med mat og 
varme klær til mennesker som mangler alt. 

Disse barna vokser opp i dyp fattigdom. Hver 
dag der vi kan hjelpe slike til en bedre framtid, er 
verdt alt.

Beboere ved et av Open Hearts rehabiliteringssentre 
for rusmisbrukere. Her får de en ny start på livet.

Lykkelige barn på Open Hearts daghjem  
i Zhitomir.



Skattefritak
Skattefritak Du får skattefritak for gaver 
du gir til Open Heart. Dersom du ønsker 
skattefritak for dine gaver, må vi få oppgitt 
ditt personnummer. Personnummeret 
sammen med giverbeløpet blir oversendt 
skatteetaten og du får dette beløpet ført 
opp på skattemeldingen. Husk at skat-
tefradragsordningen er beløp pr person 
inntil kr 50.000, –Ta kontakt på e-post bv@
openheart.no eller mobil 900 26 290.
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Dette er Open Heart:
Fra starten og fram til idag har Open Hearts hjelpearbeid utviklet seg til å omfatte en halv million 
mennesker hvert år, hovedsakelig i Ukraina, men det drives også arbeid i Polen, Russland, Roma-
nia og Hviterussland. I tillegg til nødhjelpsarbeid har Open Heart egne sentre rehabilitering av 
rusmisbrukere, bygger kirker og planter nye menigheter.

• 1.500 tonn matpakker, klær og sko distribu-
eres årlig til fattige og lidende ukrainere.

• 25.000 familier får jevnlig matpakker og 
annen nødhjelp.

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

rike måltider.
• 2.500 barn får komme på sommerleir hvert 

år.
• 350 dyktige ansatte, i tillegg til mange 

frivillige medarbeidere, sørger for at hjelpen 
kommer fram.

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

• 15 rehabiliteringssentre rusmisbrukere med 
plass til sammen 500 beboere.

• 2 semitrailere går månedlig mellom Norge 
og Ukraina fullastet med nødhjelp.

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

ringskampanjer gjennom sommeren.
• Frivillige gaver fra enkeltpersoner, organisa-

sjoner, menigheter og næringsliv gjør det 
mulig å drive et så omfattende hjelpearbeid. 
Alle innsamlede midler går uavkortet til de 
nødlidende.

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

Fantastisk innsamling 
på Haugalandet og 
på Sunnmøre
Under årets auksjon på Haugalandet 
fikk vi inn 450.000 til nødhjelp og cirka 
2.500 sekker med klær og artikler. 

Firmaet Vassbak & Stol AS sponset 
diesel til transporten. Tusen takk til 
Filadelfia, Auklandshamn og Tabernaklet, 
Haugesund for kjempefine basarer og 
flott støtte.

Takk til Vindafjord der vi fikk mye klær 
og 700 julegaver. Britt Kari Kolbeinsen fra 
Åkrehamn gjorde en stor innsats.

I Ålesund, Langevåg og Vatne har vi 
også hatt flotte innsamlinger. Resulta-
tet ble 1.600 sekker med nødhjelp og 
230.000 kroner i gaver. Tusen takk til 
Pinsekirka på Moa og Vatne og til Elim, 
Eikenosvåg. Takk til alle som ga.



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

Vi er allerede midt inne i førjulstiden, og   
selv om årets som ligger bak har hatt sine 
utfordringer, med blant annet korona, har 
vi det fortsatt veldig godt i Norge. De fleste 
av oss går julehelgen i møte med velfylte 
kjøleskap og store matlagre. Årets feiring er 
forventet å overgå det meste, siden fjorårets 
jul var preget av begrensninger for festlig-
heter og feiringer. 

I Open Heart har vi sett en annen side 
av julen. Den som skjer i fattigdom, med 
tomme matskap og iskalde, trekkfulle 
hus.  Mange av barna i de fattige familiene 
i Ukraina har aldri sett en julegave, eller 
smakt på julegodterier.  Andre er på flukt fra 
utbombede hus i krigssonene. I tillegg har 
korona rammet de fattigste hardt. 
De som ikke har noe fra før, har 
fått det enda verre. 

I Aksjonsexstra denne julen 
håper vi derfor at du som fast støt-
tespiller i vårt arbeid, kan ta i litt ekstra slik at 
vi kan gi enda flere en matpakke til jul. Våre 
medarbeidere glemmer aldri de glitrende 
barneøynene som lyser av forventning hver 
jul når Open Heart banker på døra med god 
mat, jule godter og nye klær. Det finnes en 
dyp tilfredsstillelse og glede ved å gi. For 
en desillusjonert befolkning i et krigsherjet 
Ukraina, betyr din gave håp i håpløsheten, 
en lysstrime i det totale mørket. Det betyr 
at også de aller fattigste kan få oppleve 
juleglede. 

I krigsområdene i Ukraina har lidelsene og 
fattigdommen fortsatt å være uutholdelige 
også det siste året. I disse områdene har vi 
dette året vært aktivt inne med nødhjelp, 

mat og varme klær, samt spandert sommer-
aktivitets-dager på barn fra krigsområdene. 
Nå er julen her og vi vil ha et ekstra søkelys 
på dem nå når denne feiringen nærmer seg. 
Sjokkerende nød møter oss hver dag. Ved 
fronten er lidelsene ubeskrivelige. Folk er 
slitne av å kjempe for livet. 

Open Heart har fått hjulpet mange koro- 
na rammede familier med behandling og 

medisiner i året som gikk. Fortsatt 
er situasjonen prekær når det gjel-
der korona-pandemien i landet.

Ved hjelpe av vipps og konto-
nummer som følger Aksjonsexstra, 

kan du hjelpe oss å bringe julen til de aller 
fattigste. Vi vil så snart vi har mottatt din 
gave, gjøre den om til mat for barn, eldre, 
krigsofre og familier i Ukraina. 

Takk for at du har åpnet hjertet ditt for de 
fattige og lidende også dette året, både som 
fast giver og som medhjelper rundt i Norge 
hvor vi har hatt våre innsamlingsaksjoner. 

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

Vennlig hilsen
Bente og Halvard Hasseløy 
Ledere i Open Heart
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AKSJON
XXKjære trofaste 

givere!

«Det du har gjort  
mot en av mine  

minste...»


