
Rapport fra øst
Nr. 7 2022

Tr
yk

k:
 0

7 
M

ed
ia

 a
s

Open Heart
Trosbudbringer
stiftelsen 

Halvard Hasseløy
Hans Hansens vei 174,  
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

❤	Ble drept da han 
skulle finne mat  
til familien

❤	Flyktet med 
«adoptert» 
 foreldreløs  
12 åring

❤	Kjempe-aksjon på 
Vestlandet

Det er umulig å beskrive urettferdigheten krigen har bragt med seg 
til Ukraina. Uskyldige små lever i frykt hver eneste dag, og utallige 
familier er drevet på flukt. Open Heart fortsetter utrettelig sitt arbeid 
for å hjelpe alle de som er hardest rammet i de verste krigs- 
wområdene; små barn, syke og eldre. Tusen takk for din gave! 

Redder liv hver 
dag

Kjære partnere 
Vennligst send ditt  

mobil nr. på e-post: 

bv@openheart.no.

 

Det vil lette oss å 

 kommunisere og  

takke dere. 



«Dere reddet oss fra døden»
Ekaterina fra Seversk i 
Donetsk mistet begge 
 foreldrene og sin ektemann 
i krigen. Nå er hun alene om 
omsorgen for  døtrene Yulia 
(10) og Nastya (15).

– Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at krigen 
ikke ville berøre meg og min familie, at in-
genting ville skje med mine barn eller mine 
foreldre. Men jeg tok feil, sier Ekaterina.

– Jeg angrer enormt at jeg ikke flyktet fra 
denne farlige regionen lenge før. 

Ekaterina, hennes mann og de to døtrene 
bodde sammen med Ekaterinas foreldre og 
hadde et lykkelig liv. Men så kom krigen til 
byen deres.

Ektemannen og foreldrene drept
– Byen vår ble lagt i ruiner. Det koselige 
huset vårt ble rasert helt ned til grunnen. Da 

bombeangrepene startet hadde allerede jeg 
og døtrene mine flyttet til bombekjelleren, 
men mine foreldre var igjen i huset. De døde 
umiddelbart da en granat slo ned rett i huset.

I to hele dager forsøkte Ekaterina og 
døtrene å lete etter foreldrene i ruinene av 
hjemmet deres. De håpet i det lengste at 

Ekaterina sammen med sine to døtre. De mistet 
besteforeldrene og mann og pappa i krigen. Flott vestlands-aksjon 

 
Open Heart har nylig gjennomført 
årets innsamling I Voss og Bergen med 
omegn. 2200 sekker med nødhjelp og 
ca. 270.000 kr til hjelp til de som lider i 
Ukraina er resultatet etter aksjonen.  
Tusen takk til alle som ga og takk til 
 menighetene som ga gaver.



«Dere reddet oss fra døden»

de var i live, bare såret. Men krigen hadde 
tatt deres liv, sier Ekaterina.

Ektemannen hennes var allerede kalt ut i 
krigen, og det tok ikke lang tid før Ekate-
rina fikk beskjeden om at han var drept. 

– Alle rundt meg sa at jeg måtte flytte til 
et trygt sted, men jeg trodde ikke at noe 

farlig kunne skje med oss. Jeg håpet fortsatt 
at krigen snart var over og at den ikke ville 
berøre oss mer. Men da situasjonen bare 
ble verre og verre med ustoppelige angrep, 
bestemte jeg meg for å dra, forteller 
 Ekaterina.

– Hjelpearbeiderne hadde allerede forlatt 
byen vår. Det var for farlig å være der.
Det var da en av Open Hearts evakuerings-
biler kom til byen med mat og vann til de 
som var igjen der. 

Ga ikke opp håpet
– Da vi kom til bilen var den allerede 
fullsatt. Men hjelpearbeiderne lovte at de 
skulle komme tilbake og plukke oss opp. 
Vi ventet i fire måneder. Vi hadde veien 
mobil-kontakt, strøm, vann eller gass. VI 
kunne ikke kontakte hjelpearbeiderne, 
men vi ga likevel aldri opp håpet om at de 
skulle komme selv om det var helt umulig å 
komme seg inn i byen.

Ekaterina forteller om en by der veinet-
tet var helt ødelagt og der granatene falt 
konstant. Det var eksplosjoner og branner 
overalt. 

– Det var som et helvete. Men mirake-
let skjedde, og Open Hearts bil greide å 
komme seg inn i byen og hentet oss til et 
trygt sted. Derfor takker vi Open Heart av 
hele vårt hjerte for at de kom og reddet 
meg og mine døtre. Uten denne fantastiske 
hjelpen hadde vi ikke levd i dag. Takk for at 
dere reddet våre liv, sier Ekaterina. 

Ruinene etter bombenedslag i områdene hvor krigen 
rammer verst. 



Da Victorias mann forlot 
 bombekjelleren for å hente 
mat og klær til familien, ble 
han momentant drept av en 
granat. Victoria måtte selv 
samle opp restene av man-
nens døde kropp og begrave 
ham under et tre. 

Victoria er nå enke, med aleneansvar for 
din invalide sønn, Andrey (13). 

– Min mann ble drept samme dag som 
krigsflyene angrep for å bombe byen vår, 
Bakhmut. Jeg var i bombekjelleren med 
sønnen min da mannen min dro hjem for 
å henge mat og klær til oss. Mens han var i 
huset falt det en bombe over huset og det 
raste sammen og begynte å brenne umid-
delbart. Brannen pågikk lenge, men det 
var ingen der som kunne slukke den for det 
var livsfarlig å bevege seg i gatene, forteller 
Victoria.

Kroppen sprengt i filler
– Bombingen pågikk non stop, men da det 
var et lite opphold gikk jeg ut av bombe-
kjelleren for å finne min mann. Naboene 
prøvde å forhindre meg fra å gå, fordi de 
visste at et forferdelig syn ville møte meg; 
kroppen til min mann hadde blitt sprengt i 
filler, og vi fant ikke alle kroppsdelene. Men 
vi samlet noen av delene fra kroppen og 
begravde dem under et tre i nærheten av 
det nedbrente huset. 

Fra da av var jeg alene. Livet mitt stoppet 
opp og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre 
videre, forteller Victoria.

Folk prøvde å presse henne til å forlate 
byen med sønnen min, men jeg greide 
ikke. Det var da Open Hearts team kom og 
fortalte henne at hun måtte gi barnet sitt 
en mulighet til å overleve. 

Tusen takk for livet!
– De ba meg blir med dem så fort som mu-
lig. Akkurat den dagen var eksplosjonene så 
nære at jeg bestemte meg for å flykte, selv 
om jeg var vettskremt. Jeg trodde aldri vi 
ville klare å komme oss ut av dette helvete 
med livet i behold. Men Open Heart tok 
oss med til et trygt sted.

Victoria takker for at Open Heart reddet livet til 
henne og hennes invalide sønn. 

Fant liket av mannen i ruinene



Den dagen Victoria og sønnen ble reddet 
har de gjort til bursdag nummer to i den 
lille familien. 

– Tusen takk for livet. Tusen takk for at dere 
reddet min sønn. Han er den eneste jeg har 
igjen her i livet. Ingen ord kan dekke hvor 
takknemlig jeg er, sier Victoria.

Reddet foreldreløs 12-åring
Natalia (39) jobbet som frivillig medhjelper 
i Open Heart da krigen slo ned over byen 
Lisitchsansk i Lugansk.

– Da krigen begynte 24. februar kunne jeg 
nesten ikke tro det. I går var alt helt greit. 
Jeg var i butikken, på jobb og tok bussen 
hjem. Men da den første eksplosjonen ram-
met og vinduene i huset mitt knuste, forsto 
jeg at dette var alvor, forteller Natalia.

Først samlet alle seg i bombekjelleren og 
Natalia bodde der i tre uker, mens hun 
håpet at alt snart ville være over. Men i 
stedet ble det bare verre og verre. Nabo-
byen Severodonetsk ble totalt utslettet og 
angrepene kom bare nærmere og nær-
mere. Snart kom eksplosjonene annenhver 
time, non stop.

Skremmende
– Likevel turte jeg ikke å forlate byen. Hvor 
skulle jeg dra? Hvordan skulle jeg overleve 
på et nytt sted uten penger og et sted å 
bo? Det ukjente var skremmende. 

Det måtte imidlertid en tragisk hendelse til 
før Natalia skjønte at hun måtte flykte:

– Det var en mor og datter som bodde i 
samme kjeller som meg. En dag tok moren 
mot til seg og gikk ut i byen for å få tak i 
noe mat og vann. Hun kom aldri tilbake!

«Adopterte» 12-åring
Natalia bestemte seg der og da for å bli 
mamma for 12 år gamle Yana, som nett-
opp hadde mistet moren i krigen. 

– For å redde Yanas liv bestemte jeg meg 
for å flykte fra byen, slik at Yana skulle 
slippe å se alt det fryktelige som skjedde i 
byen, forklarer Natalia.

– Jeg er så takknemlig til Open Hearts 
frivillige medarbeidere fra Dnepropetrovsk, 
som organiserte vår evakuering til Ternovka 
Dnepropetrovsk-regionen, og ga oss et 
sted å bo, mat og nødvendige ting. La Gud 
hjelpe dere i alt dere gjør for å redde liv i 
Ukraina!

Natalia sammen med Yana som hun har «adoptert 
etter at moren ble drept da hun skulle hente mat til 
seg og datteren.

Fant liket av mannen i ruinene



Mykolajiv – byen som 
er verst rammet

Open Heart når helt fram med nødhjelp til en av Ukrainas 
verst rammede byer.

Byen Nikolayev har i lang tid vært en av 
krigens verst rammede byer i Ukraina. Her 
slår bombene ned uavbrutt og det meldes 
om nye drepte hver eneste dag. Både sivil-
befolkning og soldater lider. 

Til tross for den store risikoen ved å 
reise inn i byen, reiser Open Heart inn for 
å levere mat. Nylig fikk byens innbyggere 

flere tonn med mat, og et tonn ble gitt til 
soldatene. I matpakkene er det tomatsup-
pe, grøt, kjeks, smør og brød.

– Vår bil er spesielt opprustet til å tåle 
mer enn 5 tonn. Det hjelper oss å kunne 
dele ut så mye mat som mulig til disse 
lidende menneskene, sier Nadia Buravkova 
i Open Heart. 

Nødhjelpen når fram til den lidende befolkningen i byen Nikolayev.

Uredde sjåfører

– Vi er så takknemlige for våre sjåfører, 
sier Halvard Hasseløy i Open Heart. 

– I fem måneder har våre sjåfører 
kjørte utrettelig dag og natt for å dele ut 
mat til krigsflyktninger, klær og leker til 
barna, medisiner til syke og gamle. I fare 
for sine egne liv kjører de rett inn i krigs-
sonene, sier Hasseløy.

Open Hearts sjåfører kjører inn i farlige krigsområ-
der for å levere mat og klær til mennesker som lider 
i krigens verst rammede områder.



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

BORRESTAD

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



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. Også denne sommeren har 
veldig utfordrende for vårt arbeid, pga. Krigen i Ukraina. Men heldigvis 
har vi nå kommet i gang med sendinger av hjelp til Ukraina. Vi hadde en 
storartet innsamlings aksjon med Filadelfiakirken Holmestrand i august, og 
i Svarstad i sept. Mye klær og penger ble samlet inn. Tusen takk til de som 
stod i bresjen. I Voss og Bergen m omland var det kjempefin respons. Takk 
til alle positive menigheter, og Valborg Numedal på Voss, som var med og gave 
store gaver. Dere er enestående. Aksjonene fortsetter, slag i slag med, Ålesund, Karmøy, Sveio, 
Vats, Haugesund, og Arendal, før jul. Husk å be for oss, at våre planer med innsamlinger til Ukraina 
fattige må lykkes. 
 
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

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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Sion, Sellebakk, 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 Pinsekirken 
Filadelfia Holmestrand. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Aksjonsprogram 2. halvår 2022: 

20.–23. okt.:  Møter og innsamling på  
 Sunnmøre
27.-30. okt.:  Haugalandet møter,  
 innsamlinger
6.nov  Møter Hallingdal Ål og Nes
12.–13.nov.: Møter i Stavanger
20.nov:  Møte Filadelfia Mysen
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 


