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Mer informasjon på  
www.openheart.no

❤	Faren for krig 
i Øst-Ukraina. 
Folket lider med 
mangel på alt. 

❤	Open Heart er der 
og hjelper.

❤	Nordmenn feiret 
jul blant fattige i 
Ukraina

❤	Vokste opp på 
gata

❤	Korona-ofre fikk 
hjelp til jul

❤	Måtte spørre  
naboene om mat 
til barna

❤	Kjempefin inn-
samling i Arendal 
før jul.

Denne julen har Open Heart delt ut julegaver, mat og klær til fattige 
og krigsrammede familier, eldre, syke, flyktninger og barn over hele 
Ukraina. Det har også blitt holdt julefester for hundrevis av barn. 
Lykken og takknemligheten er enorm, da mange av disse aldri 
har opplevd en god juletid før. Nå takker de alle for den livsviktige 
hjelpen i en ekstra vanskelig tid i landet, der korona og krig herjer i 
tillegg til fattigdom og nød.

Takk for  
hjelpen!
Takk for  
hjelpen!



«Disse barna har lidt mye!»
«Disse barna har lidt mye!» Det rapporterer Open Hearts medarbei-
dere etter å ha besøkt familien Taganovy i Korostyshev i julen. 

På grunn av familiens umoralske liv og 
store alkoholmisbruk i flere generasjoner, 
vokser barna Alexander (2) og Maria (1) 
opp under ekstremt vanskelige forhold.

Moren til barna, Karina, som bare er 18 
år, vokste selv opp i en alkoholisert familie, 
der moren Leda til slutt skilte seg fra man-
nen, etter konstant mishandling og skan-
daler. Etter skilsmissen begynte Leda selv å 
drikke tett og overlot barna sine, inkludert 
Karina, helt til seg selv. 

Hun flyttet fra kjæreste til kjæreste mens 
barna led fryktelig. De måtte ofte bo hos 

venner eller lagde seg hytter de kunne sove 
i på fortauet, fordi ikke moren tok seg av 
dem. 

Karina måtte ut i gatene og tigge fra 
hun var bare en liten jente. Av og til stjal 
hun penger for å kjøpe seg noe. spise.

Heldigvis oppsøkte Karina Open Hearts 
suppekjøkken mens hun ennå var ung 
jente. Det var det eneste stedet hun kunne 
finne som ga henne god mat å spise, klær 
og sko til henne og brødrene. Open Heart 
ble redningen for de tre barna.

Fra venstre bak, Karinas mor, Leda, Karina og de to barna Alexander og Maria.



Mat til korona- 
rammede 
 
Situasjonen over hele verden er stadig 
utfordrende på grunn av pandemien. 
Men aller verst er det alltid for dem som 
allerede har det vanskelig. For de syke 
og fattige i Ukraina fører koronapande-
mien med seg nye belastninger som gjør 
hverdagen umenneskelig tøff. Å levere 
mat direkte hjem til fattige familier har 
derfor blitt en av de viktigste delene av 
vårt arbeid den siste tiden. Da restrik-
sjoner og smitte har gjort det umulig å 
drive suppekjøkken på normalt vis, har 
våre  frivillige medarbeidere jobbet på 
spreng for å bake og lage mat som kan 
tas med til de som lider nød. Uten vår 
hjelp hadde mange gått en håpløs vinter 
i møte. 

Takk for din støtte! 

Denne lille jenta som bor i et rødfarget koronaom-
råde, smiler bredt over at hun og familien har fått 
mat og klær på døra, når suppestasjonene må være 
stengt. Selv ble hun mest glad for bollene og eplene. 

Ble mor 16 år gammel
Karina var bare 16 år da hun fødte sitt 
første barn, Alexander. Året etter fødte hun 
datteren Maria. Hun bodde imidlertid ikke 
sammen med barnefaren, fordi han var 
alkoholiker, slo henne og sparket henne ut 
av hjemmet deres. Han sitter nå i fengsel. 
Så møtte Karina Dmitri og flyttet til ham. 
De leier et lite krypinn i landsbyen.

18 år gammel og nå mor til to små barn, 
dukket Karina nylig opp hos Open Heart 
igjen for å få hjelp til mat og klær til barna 
sine. I tillegg til barna, bor nå moren Leda 
og samboeren Dmitri sammen med dem. 

Brødrene hennes sitter begge i fengsel 
Etter å ha blitt påkjørt av en bil ble moren 
lam, og Karina tok henne derfor hjem til 
seg, til tross for den vonde oppveksten 
moren hadde gitt henne.

Den eneste som har jobb i familien er 
Dmitri, men han tjener bare småpenger. 
Karinas mor mottar ingen pensjon siden 
hun aldri har endret sitt russiske pass. 

Hjelpen med mat og klær fra Open 
Heart redder livet til denne familien. Karina 
har uttrykt at hun ikke vet hvordan de 
skulle overlevd uten hjelpen de får.



– Noen ganger har vi ingenting å spise i huset. Da har vi spurt naboene 
om de kan gi barna litt mat. Det er ikke hver dag familien Timoshenko 
i Zhitomir har mat på bordet. Takket være Open Heart fikk de spise 
seg mette denne julen. 

Det forteller moren Irina, til Open Heart. 
Hun er ikke gift med barnefaren, Viktor, 
som hun har barna Miroslava (12), Aleksey 
(9) og Valentin (1) sammen med.

Viktor har ingen fast jobb og vinters-
tid er det ekstra vanskelig å skaffe jobb i 
landsbyen. Det gjør at familien nesten ikke 
overlever. 

Irina kan heller ikke jobbe, siden hun er 
svært syk. Hun skjelver i hele kroppen og 
greier ikke å stå lenge på sine føtter. Hun har 
også psykiske problemer, men familien har 
ingen penger til medisiner eller behandling.

Familien bor i et lite gammelt hus i 
 utkanten av bygda. Huset har utedo og 
opp varming skjer via gass, som har blitt 
 skyhøy i pris den siste tiden. De har ikke 
penger til å reparere huset, og møblene er 
gamle og ødelagte. Barn og voksne lever 
svært fattigslig og ofte har de ikke mat på 
bordet. 

Derfor var familien overlykkelige da 
Open Heart begynte å hjelpe dem med 
mat og klær. Til jul fikk familien både mat 
og julegaver fra Norge til barna. Det var 
første gangen i livet de fikk julegaver.

Moren Irina sammen med sine tre barn. For aller første gang fikk barna julegaver, og familien fikk spise seg 
mette til jul. 

Lykkelige for julepakkeneLykkelige for julepakkene



Uten mat i 
krigssonen
I løpet av julen besøkte Open Hearts med-
arbeidere flere landsbyer som ligger helt 
inntil krigssonen. I årevis har disse men-
neskene bodd i ruiner etter at husene deres 
har blitt ødelagt av bombeangrep. Folk 
bor med knuste vinduer i vinterkulda, og 
det er ingen hensikt i å reparere fordi nye 
angrep skjer stadig og husene blir ødelagt 
igjen. Menneskene her var så takknemlige 
for å få matpakker til jul, fordi det ofte ikke 
finnes åpne butikker der de bor, og noen 
steder må de gå halvannen time for å få tak 
i noe å spise. De tør aldri å møtes i gatene 
i frykt for nye angrep, men når Open Heart 
kommer med gaver til disse lidende men-
neskene, flokker de seg rundt bilen som de 
vet har med seg livreddende hjelp. 

Alle som mottok hjelp i desember, takker 
norske givers for at noen bryr seg om dem i 
denne vanskelige tiden. Noen ler og andre 

gråter av lykke. De kan nesten ikke tro at 
noen virkelig husker på dem i denne tiden. 

Også interne krigsflyktninger, både 
voksne og barn, samt foreldreløse barn på 
grunn av krigen, har fått hjelp og mat til 
jul, samt julegaver.

En fattig og ensom mann i krigssonen foran 
sitt ruinerte hus. Her har han fått matpakke av 
Open Heart.

JULEFEST på barnehjemmene
Gjennom hele desember arran-
gerte Open Heart jule-fester for 
fattige barn ved sine barnehjem. 
Barna fikk utdelt flotte kostymer 
slik at de kunne pynte seg, så vel 
som gaver og godteri. De frydet 
seg over festlighetene! Takk for at 
du er med på å gjøre livet lysere 
for de som trenger det mest.

Lykkelige barn på julefest arrangert av Open Heart. For 
første gang har de opplevde juleglede og fått gaver fra 
norske givere. 



Lille julaften tok Helge Flatøy fra Open Heart med seg fire 
 venner til Øst-Ukraina for å skape jul for mennesker som lever i 
håpløs nød. Det ble en julefeiring de aldri kommer til å glemme.

– Vi holdt julefester for over 400 barn, 
besøkte flere rehabiliteringssentre og et 
senter for eldre som er satt på gata, alle 
drevet av Open Heart. Vi besøkte også et 
fengsel i krigsområdet og var på mange 
hjemmebesøk der nøden skrek imot oss, 
forteller Flatøy. 

Med seg fra Norge hadde gruppen 
70.000 kroner som var gitt av lokalt 
 næringsliv og støttepartnere via Vipps. 

Fikk sjokk
– Det største sjokket var å se hvor elendig 
folk bodde. I 16 minusgrader satt de og 
frøs uten varme, klær og mat. Små barn var 
uten sko i vinterkulda. De hadde ikke greid 
seg uten hjelpen vi kom med, sier Unni 
Britt Brekne, som var med på turen 

Hun er sterkt berørt etter møtet med 
ubarmhjertig fattigdom på eget kontinent, 
og imponert over hjelpen som Open Heart 
gir til befolkningen.

– Folk lever under ekstremt dårlige kår, 
og i tillegg må de bære belastningen ved å 
leve så nær en farlig krigssone, sier hun.

Uten sko og klær i kulda
– Et at de sterkeste inntrykkene jeg sitter 
igjen med er nok besøket til en familie som 
ikke eide klær og sko. Faren hadde forlatt 
dem, og brent alle klærne deres da han 
dro. Tilbake satt mor og to barn uten noe, 
i 16 minusgrader. Vi kjøpte klær, sko og 
mat til dem, og reddet julen for familien, 
forteller Flatøy.

Han forteller også om eldre og syke som 
satt i iskalde hus, innpakket i alt de kunne 
finne av klær og tepper for å ikke fryse i 
hjel. Veden fra Open Heart ble livreddende.

– Mange kunne ikke huske sist de hadde 
spist varm mat. Flere hadde heller ikke vann, 
fordi det hadde frosset, sier Flatøy.

Tilbrakte julen blant 
fattige i Ukraina

Den norske gruppen sammen med barn og voksne på en av  
julefestene som ble arrangert for flere hundre fattige barn.

Gruppen fra 
Norge delte også 
ut mat pakker 
og julegaver til 
folk som bor i 
de utfordrende 
krigssonene, til 
eldre og syke, 
rehabiliterings-
sentre og fengsel.



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

Pga. Korona vet vi ikke noe om ak-
sjoner nå, men håper å være i gang i 
februar/mars på Bømlo og på Sørlan-
det og Setesdalen.

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. 

2021 var veldig utfordrende og vanskelig. Korona, krigen i Ukraina og mye 
nedstenging av møter. Men 2021 har også rikt år for arbeidet, der over 
500.000 mennesker ble hjulpet. Men ved Guds nåde har vi tross alt kom-
met godt imellom og dere støttepartnere har vært enestående. I desember 
hadde vi innsamling i Arendal i samarbeid med Filadelfia menigheten med 
pastor Lars Petter Flatøy, og Turid Larsens gruppe, som brenner for mennesker 
i nød. Resultatet ble mye klær og totalt i 2021, 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 2022 står utfordringene fortsatt i kø.  

Takk at du vil stå med oss i 2022 også!  

Må Gud velsigne dere alle!

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 


