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❤	Ærespris til  
Halvard Hasseløy

❤	Open Heart  
evakuerte familie

❤	Besteforeldre døde 
i krigs brann

I sommer har Open Heart arrangert sommerleir for veldig mange 
flyktningbarn som har mistet hus og hjem og familiemedlemmer  
i krigen, eller har store traumer etter ukevis i bombekjellere. Denne 
jenta smiler takknemlig over en lykkelig sommeruke, god mat, nye 
klær og leker fra Open Heart. 

Sommerleirene  
– en oase midt i krigen– en oase midt i krigen



Donbass: Besteforeldre 
brant inne i bombeangrep
Da bomben traff Marias hus begynte det å brenne. Foreldrene 
hennes brant inne. Maria og hennes fire døtre ble reddet av 
Open Heart.

Maria har fire døtre; Anna (13), Sveta (9), 
Nastya (7) og Dasha (6). Da krigen startet 
trodde ikke Maria at noe farlig ville skje 
med familien hennes. 

– Men da en rakett falt rett på huset 
vårt, raste det sammen og begynte  
å brenne, forteller Maria. 

Ville ikke leve lenger
– Det fryktelige var at mine foreldre 
fortsatt var i huset. De ble drept og brent 

umiddelbart. Jeg fikk full panikk og ante 
ikke hvordan ante ikke hva vi skulle gjøre. 
Min mann hjalp meg å begrave mine 
foreldre og dro så ut for å kjempe i krigen. 
Selv følte jeg at jeg ikke orket å leve lenger. 
Først ville jeg ikke forlate byen vår, til 
tross for at alle naboene våre sa: Flykt for 
barnas skyld! Men jeg håpet bare at dette 
skrekkscenarioet snart skulle være over.

Men snart begynte de å bombe byen 
forferdelig igjen. Bombene falt inn i hagen 

Maria og hennes fire døtre som så vidt overlevde 
bombeangrepet på huset deres. Open Heart reddet 
deres liv.

Slik så det ut da huset til Maria brant ned til grunnen. 
Inne i huset var foreldrene hennes. De kom seg ikke 
ut, og døde i brannen. 



vår og min nabo ble drept rett foran 
øynene mine. En splint skar av en av hans 
armer og halve hodet. Det var grusomt, 
forteller Maria.

– Da tenkte jeg bare at vi måtte løpe  
av sted så fort vi kunne. Men hvor? Det var 
jo like mye bombeangrep overalt.

En dag midt i sin fortvilelse hørte Maria 
at det hadde kommet en bil fra Open Heart 
for å evakuere mennesker helt gratis. 

Evakuert av Open Heart
– Jeg begynte å se etter bilen og da den 
kom ville jeg ikke miste muligheten og dro 
dit med døtrene mine. Mens vi kjørte ut 
av ben eksploderte bombene over hodene 
våre. Jeg var sikker på at de hadde oss 
som mål og at vi aldri ville komme oss 
levende fra dette marerittet.

Men nå er vi på et trygt sted og min store 
takk går til Open Heart som reddet våre liv.

Utmerkelse til Halvard Hasseløy 
fra militæret i Ukraina
8. august mottok Halvard Hasseløy en 
ærespris i Ukraina for sin innsats i og for 
landet. 

Halvard Hasseløy og stiftelsen hans 
Open Heart har siden 24. februar 2022 
levert 2.000 tonn nødhjelp til ukrainere. 
Mottakere har vært alt fra sivilbefolknin
gen til det ukrainske militæret.

Prisutdelingen skjedde i en lukket sal 
med flere representanter fra det ukrainske 
militæret og politiet. 

De brukte tid på å uttrykke takknemlig
het overfor Hasseløy og Norge for hjelpen 
de har fått både under krigen, men også 
siden Open Heart sin begynnelse i 1982. 

– Vi jobber ikke for å få priser, men det 
er absolutt motiverende å bli lagt merke 
til. Det betyr at vi anses som troverdige 
og effektive her i Ukraina. Og det er viktig 
i en uoversiktlig tid hvor enkelte aktører 
forsøker å utnytte kaoset, sier Hasseløy. 

– Det er en god følelse å få anerkjen
nelse for arbeidet vårt. Selv om det er jeg 

som mottar denne utmerkelsen, vil jeg 
dele den med alle de fantastiske med
arbeidere og frivillige i Open Heart, sier 
Hasseløy etter overrekkelsen. 

Halvard Hasseløy fikk en ærespris for Open Hearts 
innsats i Ukraina.



Sommerleiren ble redningen
Da faren Petro ble drept i krigen, fikk familien mat av Open 
Heart og barna fikk komme på sommerleir.

De tre søsknene er tre av flere hundre 
barn som har fått delta på årets sommer
leire. Mange av disse barna er barn av 
intern flyktninger som har mistet sine 

hjem, har mistet familiemedlemmer  
i krigen, eller er blant de aller fattigste. 

Familien fra Korostyshev besto fram til 
nå av faren Petro, moren Irina, og barna 

Moren Irina med barna og på sommerleir.



Bogdan (16), Petro (9) og Margaret (5). 
Da moren Irina var 19 år gammel fikk hun 

sin eldste sønn, Bogdan. Men da Bogdan var 
bare fem år, ble faren drept i en trafikkulykke.

Etter to år traff Irina Petro, og han ble 
en ny far for Bogdan og to barn til ble født. 
Da krigen startet stengte skoler og barne
hager og barna måtte være hjemme for  
å være trygge. De var like fullt livredde når 
de hørte skudd, eksplosjoner og sirener. 

Før krigen jobbet Irina som kokk, men 
nå er alt stengt. 

Faren dro i krigen en av de første  
dagene og ble nylig drept i Donbass.

Familien, som er veldig fattige, er så 
takknemlige for at de får klær, sko og an
dre viktige ting fra Open Heart, og at de 
tre barna kan gå til Open Heart suppekjøk
ken og spise seg mette. Familien får også 
jevnlig matpakker.

Denne sommeren, midt i sorgen og 
savnet etter faren, fikk barna komme på 

Open Hearts sommerleir. Der har de fått 
mye støtte og omsorg, og har fått følge 
seg lykkelige og glade. 

Open Hearts sommerleire har bydd på lek og aktiviteter, god mat og mye omsorg for barn som opplever krig. 



«Takk, Open Heart, for  
at dere reddet våre liv!»
Lilia og barna flyktet for livet mens byen ble bombet.

Da Lilia fra Soledar i Donetskregionen  
og barna Andrey, Sergey og Nadia, 
mistet sin ektemann og pappa i krigen, 
måtte hun prøve å overleve med de tre 
barna alene. 

– Jeg var helt desperat og ønsket ikke å 
leve lenger. Da krigen startet i februar var 
det helt uvirkelig. Fly bombet vår by non 
stop, det var eksplosjoner og splinter fra 
bombenedslagene ødela hus. Det begynte 
å brenne over alt, forteller Lilia.

– Vi måtte løpe til tilfluktsrommet midt 
i et av bombeangrepene. I det øyeblikket 
tenkte jeg bare på å redde mine barns liv. 
I bombekjelleren var det allerede overfylt 
av mennesker. Alle skrek og ropte hysterisk 
og det hersket en fryktelig panikk der. 

I tre måneder bodde Lilia og barna 
hennes i tilfluktsrommet

Hvordan forklarer du små barn at  
de ikke har noe hjem lenger?
– Det var kaldt der, og i kaoset da vi flyktet 
hadde jeg ikke fått tatt med meg varme 
klær hjemmefra. Barna var sultne og ville 
hele tiden tilbake til huset vårt. Hvordan 
forklarer du til små barn at de ikke har noe 
hjem lenger? sier Lilia.

En dag bestemte Lilias mann seg for 
å forlate bomberommet. Hun var imot 
bestemmelsen, men han bare dro. 

– Jeg så ham aldri igjen. Senere ble jeg 
fortalt at han ble drept. Da stoppet livet 
opp for meg. Hva skulle jeg gjøre nå?

– Det var da jeg møtte Vadim fra Open 
Heart, forteller Lilia.
– Han foreslo at han skulle hjelpe til å 
evakuere meg og barna til et trygt sted, 
og sa at det ikke ville bli flere muligheter 
enn denne. Da bestemte jeg meg for å 
dra med ham. Mine barns liv brakte meg 
tilbake til virkeligheten. 

Jeg takker Open Heart for at de reddet 
mitt og barnas liv, sier Lilia.

Lilia og barna bodde tre måneder i en bombekjeller. 
Så ble de reddet av Open Heart.
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Gamle Riksvei 162
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Salg av parkmaskiner 
til kommuner og golfbaner



Ja tenk, så er høsten alt her, og sommeren er på hell. 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. Krigen i Ukraina. Open Heart har i hele sommer kjørt inn 
hjelp til fattige, krigsofre og flyktninger i Ukraina. Vi har som organisasjon 
kjørt inn over 2000 tonn, fra 24. februar, da krigen begynte. Skarer av men
nesker takker Gud for Open Heart arbeid, som er ofte den eneste redning for 
dem som har mistet alt. Folk i Norge er enestående med sine gaver, og derfor kan 
vi fortsette vårt livsviktige arbeid, uke for uke.  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, for utfordringene er store nåe vi kjører inn i områdene der krigen raser. Be 
om beskyttelse over vår frivillige, og at vi får inn mye klær og penger, så vi kan fortsette vårt hjelpe
arbeid 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, redning og godt buskap i Ukraina. 
Uten partnere som dere ville vi aldri lykkes i vårt 
arbeid. Takk for din innsats, forbønn og støtte.

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,  
Zion, Konsmo, Nes og Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad, Norge for Kristusmenigheten, 
Sarpsborg, Filadelfiakirken Holmestrand, Salem, Langevåg. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Aksjonsprogram 2. halvår 2022: 
30. august:   Sion Sellebakk.
10. til 18. sept:   Møter og innsamling i Voss, 

Bergen m omegn.
22. til 24. sept:   Innsamling Svarstad
20. til 23. okt:   Innsamling og møter Ålesund  
27. – 30. okt:   Haugalandet møter,  

innsamlinger 
25. – 27. nov:   Filadelfia Arendal møter,  

innsamlinger

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,  
BERGHEIMVEGEN 109, 5305 FLORVÅG 

TLF. 482 65 688 


