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Halvard Hasseløy
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3022 Drammen NORWAY
Tlf.: 32 82 36 07
Mob.: 92 89 15 25
www.openheart.no
e-post: post@openheart.no
Bankgiro: 2345.23.04465
Bankgiro: 7874.06.26220

Mer informasjon på  
www.openheart.no

❤	Seks-barns pappa 
drept i krigen

❤	Soldat fikk hjelp 
av Open Heart

❤	Familie bodde en 
måned i en kjeller

❤	Helge Flatøy og 
Vitaliy, gjør en 
kjempeinnsats 
som sjåfører for  
vår trailere.

Halvard Hasseløy har nylig besøkt et krigsherjet Ukraina og møtt 
krigsofre som har mistet alt. 

– Det er vår plikt å hjelpe. Din gave i disse dager bringer livs
nødvendig hjelp de dem som er fanget i krigens mareritt, sier 
Hasseløy etter et rystende møte med krigens ødeleggelser.

Halvard Hasseløy Halvard Hasseløy 
tilbake i Ukrainatilbake i Ukraina



Open Heart er storaktør  
i krigsrammede Ukraina
Open Heart blir nå regnet som en av de største aktørene i Ukrai-
na når det gjelder nødhjelp til krigsofre i landet. Dette er takket 
være rause givere og donasjoner fra Norge og land i Europa.

– Din gave bringer livsnødvendig hjelp til 
de som er fanget i krigens mareritt, sier 
Hasseløy. 

– Hver dag får tusenvis av flyktninger og 
familier i nød hjelp fra oss.

750 tonn nødhjelp
Siden Russland invaderte Ukraina 24. 
februar, har Open Heart gitt bort 750 tonn 
med hjelp til Ukraina. Ingen andre privat-

drevne hjelpeorganisasjoner har bidratt 
med så store mengder hjelp til flyktninger 
og krigsofre. 

Halvard Hasseløy var nylig tilbake i Ukraina 
og har kommet hjem med rystende inn-
trykk i møte med flyktninger, krigsofre og 
krigens ødeleggelser.

– Overalt ser vi merker etter krigens 
 herjinger. 

Halvard Hasseløy ute i feltet med nødhjelp og 
trøst. 

Pastor Vadim Khraptovich evakuerer små barn fra  
krigssonen med fare for eget liv.



Effektivt nettverk
Det er Open Hearts gode kontaktnett 
som gjør det mulig å være en så effektiv 
operatør av nødhjelp på flere titalls steder 
i Ukraina akkurat nå. I tillegg til mat, klær, 
medisiner, generatorer og evakuering av 
flyktninger, har man også fått tak i utstyr til 
hjelp både for politiet og hæren i Ukraina.

– En av våre operasjonsledere i Ukraina, 
Vlad, er tidligere etterretningsoffiser fra po-
litiet og hæren i Ukraina. Han har kontakter 
på alle nivåer noe som gjør det mulig for 
oss å få tak i utstyr og gi det videre, sier 
Hasseløy. 

Det nasjonale politiet i Ukraina har sendt et 
takkebrev til Open Heart for hjelp og utstyr. 
Det kommer også stadig takk fra ordførere 
og guvernører som registrerer hva Open 
Heart gjør for land og folk.

Opererer fra flere land
Open Heart har nå avdelinger i flere euro-
peiske land, blant annet Hellas, Portugal, 
Romania, Spania, Frankrike, Italia og USA 
som bidrar med alt fra militært utstyr til 
grønnsaker, medisiner, mat og klær.

– Norge har bidratt sterkt med midler, mat 
og klær. Vi har også fått 44 paller med nye 
sko fra Euro sko, sier Hasseløy. 

400 medarbeidere i Ukraina jobber for 
tiden frivillig med å distribuere hjelp. 

Med fare for livet
En av dem som er engasjert i evakuering av 
flyktninger, er pastor Vadim Khraptovich. 
Han reiser hver dag ut for å evakuere folk 
som ikke greier å flykte selv. Dette arbeidet 
gjør han med fare for eget liv i et område 
der det stadig skjer eksplosjoner, raket-
ter flyr rett over hodene på befolkningen. 
Mange bor i kjellere, mat lages på bål. Det 
er ingen strøm, ikke vann, det er ingen 
gass. Samtidig lever de i konstant frykt. 

– Vi er takknemlig for at det finnes men-
nesker som med fare for eget liv gir 
nødlidende vann, sanitærprodukter, mat 
og samtidig evakuerer folk fra et helvete på 
jord, sier Hasseløy.

Open Heart redder hver dag hundrevis av 
barn ut av krigssonene.

Open Heart hjelper internflyktninger med overnat-
ting, mat og medisiner. Her får noen av dem besøk 
av Halvard Hasseløy

Open Heart har et spesielt hjerte for barne familiene. 
Flere tusen familier får mat og hjelp hver dag.



«Som en skrekkfilm»
Da familien Kalinskie fra  Chernigov endelig tok sjansen på å flykte 
fra bombekjelleren, var synet som møtte dem verre enn scener fra 
en skrekkfilm, forteller de til Open Heart.
Byen Chernigov ligger rett ved grensen til 
Russland. Her bodde familien Kalinskie, som 
består av mor, far, bestemor og to barn på sju 
og to år. 

Da de første bombene begynte å fall over 
byen 24. februar, skyndte de seg til et av by-
ens bombekjellere for å redde livet. De trodde 
de kom til å oppholde seg der bare en kort 
stund og at etter få dager ville krigen være 
over. Men byen ble bombet dag etter dag, 
og huset deres, i likhet med mange andre, ble 
totalt ødelagt. Dagene var preget av flyan-
grep, eksplosjoner og miner. I tillegg mistet 
byen strømmen, det var ikke vann å få tak i, 
og heller ingen varmekilder. 

Etter tre uker i bombekjelleren bestemte 
familien seg for å prøve å forlate byen. De 
valgte et tidspunkt hvor det var en liten pause 
i angrepene over byen. 

Til tross for at de hørte eksplosjoner rundt 
om i byen begynte de på flukten. Men det 
som møtte dem da de kom opp fra kjelleren 
var et fryktelig syn. Utbrente biler, ruinerte 
barnehager langs veiene. Det var ingen biler i 
byen. Familien beskriver omgivelsene som slik 
det ser ut etter en atomkrig, eller en skrekkfilm.

Ved Guds hjelp greide familien å komme 
seg til Vinnitsa, et tryggere sted å være. Her 
ble de møtt av Open Hearts medarbeidere 
som hjalp dem å finne et sted å by, ga dem 
klær og støvler, siden de hadde flyktet uten 
mulighet til å ta med seg noe fra hjemmet 
sitt. De fikk også nødvendige ting som hjalp 
dem å starte et nytt liv i en ny by.

Nå takker de Open Heart og norske givere 
for den livsviktige hjelpen, kjærligheten og 
omsorgen de har fått midt i en krisetid.

Familien Nagornyuk på plass hos Open Heart 
etter å ha bodd i en kjeller i over en måned. 



Bodde en måned i en  
kjeller
Familien Nagornyuk har fått varige mén etter opplevelsene under 
krigen i Ukraina. De takker Open Heart for hjelpen som reddet dem.

Tatiana og Igor Nagornyuk bodde med tre 
barn og to besteforeldre i landsbyen Makarov 
utenfor Kyiv da krigen brøt ut. 

Huset deres ble totalt ødelagt av et 
bombeangrep og de flyktet ned i kjelleren 
under huset. Der bodde de i over en måned. 
Landsbyen ble okkupert av russiske tropper 
og moren Tatiana og barna kunne aldri forlate 
kjelleren, fordi soldater voldtok kvinnene og 
ydmyket dem. 

Etter at de russiske soldatene forlot lands-
byen, flyttet familien til Korostyshev der Open 
Heart fant dem og ga dem hjelp. 
Familien var i en elendig forfatning da de 
kom i kontakt med Open Heart. Den yngste 
 sønnen var så redd at han ble sengevæter, 

og han mistet taleevnen. Bare etter at Open 
Hearts medarbeidere begynte å klemme ham 
og vise ham omsorg, samt ga ham noen leker 
og litt sjokolade, begynte han å si noen få 
ord. 

Hele familien er stekt preget av frykt og de 
farer sammen av den minst lyd. Bestemoren 
gråter hele tiden.

Familien bor nå i et lite hus som hadde 
stått tomt i mange år. Det er ganske kaldt og 
fuktig der, men det er like fullt bedre enn å 
leve under konstant angrep. Dessuten eksiste-
rer jo ikke deres gamle hus lenger. 

Familien takker Open Heart for all hjelp og 
omsorg. 

Familien Kalinskie er takknemlige 
for at de overlevde flukten fra 
bombekjelleren, og for hjelpen de 
har fått til å starte et nytt liv.



Seks-barns far drept i krigen
Familiefaren Arthur Goncharur (31) fra Korostyshev ble nylig drept i krigen i 
Ukraina. Han etterlater seg kona Zoya og seks sønner i alderen 11 til 4 år.

Arthur vokste selv opp ved hjelp av Open Heart. 
På suppekjøkkenet fikk han næringsrik mat flere 
ganger i uken i oppveksten. Han vokste opp i en 
familie der bare mor og bestemor var til stede. 
Begge disse kvinnene drakk jevnlig, så Open 
Heart hjalp ham ofte og mye.

Det var også ved Open Hearts suppekjøkken i 
Korostyshev han møtte Zoya, som også kom fra 
en fattig familie. 18 år gamle bestemte de seg for 
å gifte seg og forlate sine alkoholiserte mødre så 
raskt som mulig. Så begynte barna å komme, en 
etter en. Arthur jobbet så hardt han kunne, men 
det var vanskelig å få tak i arbeid i landsbyen. 
Derfor begynte barna deres også å besøke suppe-
kjøkkenet til Open Heart. Der fikk de velsmakende 
middager, matpakker, klær og sko fra Norge.

Allerede fra krigens første dag ble Arthur sendt 
ut i krigen for å forsvare moderlandet. Han ble 
umiddelbart sendt til en av de mest utsatte krigs-
sonene øst i landet, rett ved Mariupol.

En dag begynte Zoya å føle på en sterkt angst 
i sitt hjerte. Hun hadde ikke hørt fra mannen 
på noen dager, så hun gikk til ordføreren og ba 
ham på sine knær om å bringe mannen hennes 
tilbake, siden han var far til seks barn. Men mens 
hun sto i gangen utenfor ordførerens kontor 
hørte hun hvordan ordføreren svarte på en tele-
fonoppringning: 

Etterlatt på slagmarken
«Finn kona til Arthur Gonsharur. Fortell henne at 
hennes mann er drept». Arthur hadde blitt skadet 
i hodet av en granatsplint og hans arm og ben 
ble kuttet rett av en annen splint. Kampene var så 
harde og angrepene så non stop at sykepleierne 
ikke greide å få trukket ham ut av krigsområdet. 
Da de endelig kunne bevege seg i hans retning, 
var Arthur død på grunn av de sterke smertene 
og alt blodet han hadde mistet. 

Zoya besvimte umiddelbart da hun fikk de 
fryktelige nyhetene om mannen. Hun fikk et slag 
der og da og ambulansen tok henne til sykehuset. 
Etter at hun kom hjem fra sykehuset greide hun 
ikke å fortelle barna at faren deres var død før 
kisten med hans legeme ble fraktet til landsbyen 
for begravelsen.

Ved graven sto en 30 år gammel enke med seks 
barn. Open Heart støtter dem med alt de trenger. 
Guttene drøm er en sykkel. Det kommer Open 
Heart til å gi dem så fort de ankommer fra Norge!

Sasha ble såret – fikk hjelp fra Open Heart
Sasha er en av Open Hearts barnehjems gutter. Fra 
han var helt liten har han fått hjelp med mat, klær 
og skolegang ved barnehjemmet i Zhitomir. 

Nå er han en voksen 
mann som har måttet 
stille opp som soldat 
for å forsvare sitt land. 
Nylig ble han såret og 
bestemoren hans, som 
jobber ved et av Open 
Hearts hjelpesentre, 
ba om hjelp til ham da 
Halvard Hasseløy var på 
besøk i Ukraina. 

– Han fikk en 
skuddsikker vest og nye 
militær sko av oss. Takk-
nemligheten var stor, 
og Sasha reiser snart 
tilbake i krigen. 

Den sårede soldaten Sasha får 
skuddsikker vest og nye mili-
tær sko av Halvard Hasseløy, 
som nylig var i Zhitomir.

Et bilde av familien Gonsharur rett før krigen brøt ut. Nå er 
kona og de seks sønnene alene tilbake, og får hjelp av Open 
Heart for å greie en krevende hverdag.



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

Borgundvegen 691, 6017 Ålesund
Tlf: 70 13 42 00 • Epost: post@bvg.no

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



Kjære partnere og misjonsvenner. Fortsatt pågår krigen i Ukraina og millioner 
lider. Jeg skriver dette nyhetsbrevet til dere fra Ukraina, på min reise inn der 
for å møte våre medarbeidere og vårt team, som gjør en fantastisk innsats. 
Jeg er sjokkert over hva krigen og Putins hær har utført av ødeleggelse og 
elendighet for Ukrainas folk og infrastruktur. 100.000 vis av mennesker 
har mistet sitt hjem, og har blitt flyktninger. De som ikke har anledning å 
komme seg ut av Ukraina, bor stuet sammen i kirker, idrettshaller og andre 
lignende plasser Ofte veldig kummerlig. Open Heart forsetter vår innsats 
med hjelpearbeidet, takket være dere kjære partnere. Uten deres hjelp hadde 
dette ikke gått. Sammen gjør vi stor innsats for de lidende i Ukraina, og de som 
mottar hjelp er veldig takknemlige. Jeg vil fra hjerte takke dere alle for deres store åpne hjerte for barn 
og familier som lider i Ukraina og håpe dette nyhetsbrevet viser at det nytter og hjelpe og hjelpen 
kommer fram. Denne måned vil vi heller ikke sende ut takkebrev til dere utenom dette nyhetsbrev, 
da vi heller bruker pengene på å hjelpe i den bunnløse nøden. Håper at dere forstår. Mitt hjerte er fylt 
av dyp takknemlighet for all den tillit dere viser oss, og for at dere bidrar så fantastisk. Må Gud rikelig 
velsigne dere tilbake for deres støtte. 

Fra dypet av mitt hjerte TUSEN TAKK.

Med vennlig hilsen

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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Sion, Sellebakk, Filadelfia, Ålesund, Filadelfia, Hamar, Pinsekirken Betania, 
Mjøndalen, Filadelfiakirken, Drammen, Filadelfia, Vennesla, Evangeliesalen, Ås, Betesda, Slemmestad, Elim, 
Eikenosvågen, Tabernaklet, Haugesund, Betania, Rakkestad, Betania, Veggli, Salem, Langevåg Zion, Konsmo, 
Nes og Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad, Filadelfiakirken Arendal, Norge for Kristus-menigheten, 
Sarpsborgww Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Aksjonsprogram:  
 
Ingen aksjoner er planlagt før til høsten.  
Halvard skal tale på flere stevner i sommer.

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
	

 

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,  
OSPEDALEN 164, 5308 KLEPPESTØ 


