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AKSJON
E     TRAXX Rapport fra øst

Slik som denne sultne gutten, står ukrainerne nå innfor sin vanskelig
ste julefeiring noensinne. På grunn av Russlands krigshandlinger mot 
Ukraina, lever hver fjerde ukrainer nå uten strøm, gass og varme. 
Mens vi setter oss til overfylte bord, vet ikke fattige ukrainere hva de 
skal spise til jul. Det finnes ikke mat i skapet, ingen julegaver til barna. 
Millioner har mistet hus og hjem, tusener er drept og begravet i 
 massegraver.

Derfor vil Open Heart gi bort så mange julepakker som mulig denne 
julen med mat, varme og medisiner. En pakke koster i år 450 kroner. 
Din julegave til Open Heart vil redde liv. 

450,-

❤  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 ut-
deling av matpakker 
og julegaver.

 Du kan få skattefradrag ved å gi til Open Heart

Hvordan skal  denne 
gutten overleve 
 vinteren, i krigens 
Ukraina?

Hvordan skal  denne 
gutten overleve 
 vinteren, i krigens 
Ukraina?

Skattefritak
Du får skattefritak for gaver 
du gir. til Open Heart. 
 Dersom du ønsker skat
tefritak for ditt giverbeløp – 
enten over avtalegiro eller 
fast giverbeløp uten avta
legiro, gir du oss fullmakt 
til å oppgi ditt giverbeløp 
til skattemyndighetene, 
og du får fradrag med ca. 
28 prosent av gitt beløp. 
Husk at skattefritt beløp  
nå er kr 25.000,.
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Nå står julen for dørene et krigsherjet 
land. Mange Ukrainerne har ikke mat å 
sette på bordet, de har ingen gaver å gi 
barna sine, og de fryser i en ubarmhjertig 
vinterkulde. 

Hvordan skal de overleve vinteren?
De vet ikke hva de nærmeste ukene og 

månedene vil bringe. Mange har ikke jobb 
og er plaget av traumer etter grusomme 
opplevelser. 

Disse menneskene vil Open Heart hjelpe 
denne julen. I år håper vi på rekorddelta
kelse når vi inviterer deg til å gi 450 kroner 
til en julepakke til en fattig familie. Vi vet at 
den vil berge liv. 

Siden 24. februar i år har Ukraina opplevd sitt verste mareritt. 14.5 
millioner ukrainere er på flukt, 8 millioner av dem er internflyktnin-
ger fanget i sitt eget land på grunn av krigen. Tusener har mistet 
familiemedlemmer, hus og hjem gjennom krigens ødeleggelser og 
redsler.

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

  Hjelp krigens ofre!

DENNIS: Moren og faren 
til lille Dennis på bare fire 
år, døde begge i krigen. 
De ble drept mens hans 
så på. Hvordan skal det 
gå med ham? For hjelpen 
du sender, kan Open 
Heart ta hånd om  Dennis 
og gi ham, en bedre 
framtid. 

UKRAINA BRENNER: Hele byer er knust og brent opp. Familier har mistet 
sine hjem. Institusjoner og sykehus er angrepet. Befolkningen er på flukt for 
livet. Slik er dagens Ukraina.

450,-
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MASSEGRAVER: Tusener av ukrainere er drept i krigen 
og begraves i massegraver i Øst-Ukraina.

FORTVILELSE: Det er fortvilelse og frykt å lese i ansiktene til mennesker Open Heart møter når de reiser til 
krigsområdene for å hjelpe mennesker med mat, klær og medisiner. 

DØD: En far bærer vekk sitt døde barn etter et 
krigsangrep.

MAT: Open Hearts medarbeidere har besøkt krigsrammede 
byer med nødhjelp ukentlig under hele krigen. Her får 
landsbybeboere servert et etterlengtet måltid ute på gata. 

HJELP TIL FAMILIER: Tusenvis av fattige familier 
får hjelp og matpakker jevnlig av Open Heart 
under krigen. Mange har mistet alt de eier, har 
ikke jobb, inntekt eller mat på bordet. 
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FLYKTNINGER: 8 av Ukrainas 14,5 millioner flykt-
ninger er fanget i eget land som internflyktninger. 
De har mistet hus og hjem og vet ikke hvor de skal 
gjøre av seg..

VINTER: En liten gutt utenfor det som en gang var hans hjem. Nå 
bare ruiner etter krigens ødeleggelser. 

DREPTE I GATENE: 
I noen av de krigs-
rammede byene i 
Ukraina har likene 
av mennesker blitt 
liggende i gatene 
etter ødeleggende 
angrep. 

RUINER: Et av tusenvis av hjem som har blitt 
bombet i stykker under krigen. For denne kvinnen 
har alt gått tapt.

MATUTDELING: Open Heart lager 
mat og kjører ut til mennesker som 
har mistet alt i krigen. 



Open Heart redder liv hver dag
Siden krigen startet 24 februar i år, har Open Heart hatt hovedfokus på å 
hjelpe krigsofrene. De er i desperat behov av hjelp nå. 

Til sammen har Open Heart kjørt inn 
2.500 tonn med nødhjelp til Ukraina. 
Cirka 160 trailersendinger har blitt gjen
nomført og tusenvis av matpakker levert 
ut til familier, flyktninger, gamle og syke. 
Hjelpen har blitt kjørt inn fra ulike gren
sestasjoner, og fraktet videre i mindre 
varebiler til mange av de verst rammede 
områdene i krigssonene. Et stort antall fri
villige medarbeidere har jobbet for Open 
Heart med fare for sitt eget liv.

Midt i krigens fortvilelse jobber Open 
Heart, dag etter dag, for å redde liv, hjelpe 
flyktninger, dele ut mat og klær og ved, 
samt medisiner til de syke. Institusjoner og 
sykehus får livsviktig hjelp. 

Flere suppekjøkken deler ut varme målti
der til sultne barn hver uke. 

Flyktningmottak og bombekjellere er 
besøkt av Open Hearts medarbeidere, som 
jevnlig leverer livreddende nødhjelp til 
sultne og kalde. 
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FLYKTNINGEMOTTAK: Open Heart leverer mat 
og nødvendig nødhjelp til mennesker som lever i 
flyktningeleire. 

MATUDELING: Matut-
deling i krigsrammede 
byer, som Nikolaijev, 
som opplever daglige 
krigsangrep og hvor det 
meldes om nye drepte 
hver dag.

VED: Når forsyningen av 
strøm og gass svikter, er ved 
den eneste måten å holde 
varmen på. Derfor kjører 
Open Heart ut ved til fattige 
familier i løpet av vinteren. 

BOMBEKJELLERE: Open Heart leverer mat til barn 
og voksne som ikke kommer seg ut av bombe-
rommene.

SUPPEKJØKKEN: Tusenvis av barn har fått et næ-
ringsrikt måltid flere ganger i uken fra Open Hearts 
suppekjøkken flere steder i Ukraina.
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Dette er Open Heart:
• Har levert 2.500 tonn matpakker, 

klær og sko, og all annen hjelp til 
krigsofre

• 25.000 familier får jevnlig matpakker 
og annen nødhjelp.

• Flere tusen barn får hjelp hver dag.
• Suppekjøkken på flere steder gir 

 fattige barn næringsrike måltider.
• Flere hundre 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 barne
hjem.

• Flere rehabiliteringssentre rus
misbrukere med plass til sammen 
500 beboere.

• Semitrailere går månedlig mellom 
Norge og Ukraina fulllastet med 
nødhjelp.

• Open Heart stiftelse drives på 
kristent grunnlag. Frivillige gaver 
fra enkeltpersoner, organisasjoner, 
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 750.000 til nødhjelp og cirka 2.500 
sekker med klær og artikler.  Firmaet 
Vassbak & Stol AS sponset diesel til trans
porten. Tusen takk til Filadelfia, Auklands
hamn 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. Resultatet ble 
2.200 sekker med nødhjelp og 350.000 
kroner i gaver. Tusen takk til Pinsekirka på 
Moa og Vatne og til Elim, Eikenosvågen. 
Takk til alle som ga.

STORT APPARAT: Ved hjelp av medarbeidere og inn-
sats fra ulike europeiske land har Open Heart vært 
den største leverandøren av nødhjelp til Ukraina 
under krigen. Her et kart over hvilke områder som 
er nådd. 

TRAILERE MED HÅP I LASTEN: 160 trailerlass med 
nødhjelp er sendt over grense til Ukraina i løpet 
av krigen så langt i år.



Vi skulle gjerne hatt deg med når Open 
Hearts medarbeidere også denne julen 
banker på døra hos en fattig familie med
bringende årets matpakke. Å se håpet som 
tennes i øynene når vi åpner pakkene med 
mat og nye, varme klær til disse famili
ene til jul, er en ubeskrivelig opplevelse. 
Tomme, håpløse øyne får nytt liv. Svake, 
triste barn hopper og danser av glede. 

Denne vinteren er nøden mer desperat enn 
noen gang! Derfor er også vi frimodige når 
vi ber deg om å bidra med en matpakke 
eller flere til de som lider. 

Krigen har gjort 14,5 millioner ukrainere 
til flyktninger som har mistet alt de har og 
som går en uviss framtid i møte. Dehar 
mistet hjem, jobb, familiemedlemmer og 
ikke minst sin trygghet.  Millioner av barn 
bor i krigsområdene og disse har Open 
Heart forsøkt å hjelpe blant annet ved som
merleire, 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 tilgan
gen til rent vann, medisin og helsetjenester. 
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 ukesvis i 
bombekjellere.

Uke etter uke gjennom året som har gått 
har Open Hearts medarbeidere tatt seg 
fram til krigsområdene. Med fare for egen 
sikkerhet, har de reddet liv i landsbyer der 
befolkningen har vært så desperat sultne, 
at de med fare for å bli beskutt, har kom

met fram fra sine kjellere og skjulesteder, 
for å få tak i en matbit og varme klær fra 
våre lastebiler.

Håpet som tennes
Derfor inviterer vi deg enda et år til å være 
med å spre lys og varme inn i denne håp
løsheten nå. Med din hjelp kan vi gi enda 
flere matpakker og nødhjelp til jul.

Takk for din gave
Bidragene og hjelpen dere har sendt i 
året som gikk har vært fantastisk. Tusener 
har bidratt som givere i våre aksjoner, via 
VIPPS, TVaksjoner og som faste givers. 
Takk for ekte hjertelag fra et hjerte som 
banker for Ukrainas lidende. Det har gjort 
det mulig for oss å hjelpe tusener i løpet av 
krigen. Sammen gjør vi nå en innsats for 
julepakker.
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Open Hearts juleaksjon

JULEGAVE: Glitrende glede over å få en gave til 
jul.



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

Året som ligger bak, har vært spesielt for 
Open Heart. 24. februar startet krigen, 
som har gjort et fattig og lidende folk enda 
mer desperate. Samme dato startet også 
en ekstraordinær innsats for Open Heart, 
for å hjelpe krigsofrene i det som skulle bli 
en langvarig krig som vi ennå ikke har sett 
slutten på.

Vi som bor i Norge er blant de få privile
gerte i verden som har mer enn nok av alt 
og den ene julefeiringen forsøker å overgå 
den andre. 

I Open Heart har vi sett en annen side 
av julen. Den som skjer i fattigdom, med 
tomme matskap og iskalde, trekkfulle hus. 
Denne julen er det enda verre. Mange 
tilbringer julen i bombekjellere, på flykt
ningmottak eller i sorg etter å ha mistet 
familiemedlemmer i krigen. Sulten 
og kulden dreper.

Mange av barna i de fattige 
familiene i Ukraina har aldri 
sett en julegave, eller smakt på 
julegodterier.  

Denne helt spesielle julen håper vi derfor 
at du som fast støttespiller i vårt arbeid, kan 
ta i litt ekstra slik at vi kan gi enda flere en 
matpakke til jul. På grunn av hyperinfla
sjon har alt blitt dyrere, og vi har økt prisen 
på julepakkene noe. Men de kommer til å 
redde liv! 

For en desillusjonert befolkning i et 
krigsherjet Ukraina, betyr din gave håp i 
håpløsheten, en lysstrime i det totale mør
ket. Det betyr at også de aller fattigste også 
kan få oppleve juleglede. 

Ved hjelp av vipps og giro 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 innsamlings

aksjoner. Takk til alle som jevnlig 
tenker på oss med klær og andre 
artikler og ikke minst bærer vårt 
arbeid fram i bønn. Gud vil rike
lig velsigne deg tilbake. 

Open Hearts ledere, styre og medarbei
dere, samt vår familie, ønsker dere alle en 
velsignet julehøytid og framgangsrikt og 
godt nytt år. God bless U all!

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...»


