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❤	90.000 kilo mat-
pakker til Ukraina

❤	Fikk ny ærespris

❤	Reddet ut av 
 bombekjellere av 
Open Heart

Takket være sjenerøse givere fra hele Norge, har Open Heart 
distribuert tusenvis av familiepakker, julegaver til barn klær og sko 
til tusenvis av lidende ukrainere i krig denne julen. Over 10 000 
familiepakker og matpakker nesten like mange julegaver ble delt ut i 
de verste krigsområdene. 6 trailere har kjørt over grensen til Ukraina 
med livreddende nødhjelp i desember. 

Tusenvis av  jule - 
gaver reddet 
ukrainere i krig

Kjære partnere 
Vennligst send ditt  

mobil nr. på e-post: 

bv@openheart.no.

 

Det vil lette oss å 

 kommunisere og  

takke dere. 



90.000 kilo matpakker og julegaver skapte håp blant lidende ukrainere

– At vi har kunnet hjelpe så 
 mange denne julen, er kun 
 resultatet av enorm stor giver-
glede fra våre støttepartnere 
i Norge, sier Halvard Hasseløy. 
Han kan ikke få rost nok de 
rause giverhjertene som har tatt 
utfordringen og bidratt til at 
Open Heart ble den aller største 
bidragsyteren med nødhjelp til 
Ukraina så langt. 
 
– Det har kommet inn enormt store midler 
via vipps. Denne måten å gi på bare øker. 
Dessuten samlet vi inn over 3 millioner kro
ner over to innsamlingsaksjoner på Kanal 
10. Det var historiske resultater både for oss 
og kanalen, sier Hasseløy. I tillegg kommer 
resultatene av alle innsamling saksjonene 
rundt i landet, og alle posene med klær og 
sko.

Til sammen kunne Open Heart dele ut 
over 10 000 familiepakker til jul i år. Hver 
pakke er på 9 kilo, det blir 90.000 kilo til 
sammen. Pakkene har funnet vei til ulike 
destinasjoner som Avdiyivka, Donetsk, Lviv, 
Kovel, Mariupol Dnepropetrovsk, Nikopol, 
Kherson og Kharkov. Også til Cernobylom
rådet nådde pakkeutdelingen.

Nadia Borakova I Open Heart melder 
også om at det ble levert pakker til 500 
barn som har mistet foreldrene sine i kri
gen, internflyktninger seg mennesker som 
bor i bombekjellere.

I de samme områdene som mat pakkene 
har blitt delt ut, har 3200 barn fått jule
gaver.

Gaver som tente håp i livløse og trauma
tiserte barneøyne, og som bar håp om en 
bedre framtid.

I de fleste av matpakkene var det også 
ekstra gaver til barna, og i julegavene var 
det også mat.

Militæret ble også tilgodesett av Open 
Heart til jul. Til hæren ble det levert 1500 
matpakker.

– Vi er glede for at vi ved våre giveres 
hjelp har fått reddet så mange liv midt 
inne i en alvorlig krigssituasjon og der ikke 
bare bomber og granater, men også kulda 
dreper om vinteren, sier Hasseløy.

Et av tusenvis av barn som fikk julegave og mat av 
Open Heart denne julen.



90.000 kilo matpakker og julegaver skapte håp blant lidende ukrainere

Iskalde flyktninger som har mistet hus og hjem får 
hjelp av Open Heart ute i snøværet. 

Hundrevis av frivillige har sørget for at hjulpen har 
kommet fram til mennesker i krigsområdene denne 
vinteren

Redde, kalde og sultne internflyktninger i iskalde bombekjellere fikk oppleve jul takket være Open Heart.



Olga i Bakhmut, Donetsk, med barna Sasha, Pasha og Zhenya i alde-
ren 2 til 10 år, ventet i det lengste med å flykte fra barndomshjem-
met. Selv om det var eksplosjoner, lyden av krigsfly, og branner og 
bomber, ville hun ikke evakuere familien, men heller prøve å bli i 
huset sammen med barna.

Men plutselig en dag, da hun skulle ta 
med seg barna over til naboene, falt en 
bombe tvers gjennom huset deres. Både 
hennes mor, far og ektemann ble drept i 
ett øyeblikk. Familien hadde ikke noe annet 
å gjøre enn å begrave dem i bakgården, i 
ruinene av huset deres. 

Olga var helt fortvilet. Nå hadde de ikke 
noe sted å bo, og de kunne ikke være ute. 
Vinteren var kommet. Hun var så trauma
tisert at hun bare ville dø. Men på grunn 
av barn flyttet de seg til en bombekjeller. 
Etter en stund stanset hjelpen fra frivillige 
hjelpearbeidere. Det var for farlig for dem 
å komme. 

Flyktningene i bombekjelleren hadde ingen 
telefonkontakt, ikke vann, ikke elektrisitet 
og ingen oppvarming. Når de fikk mat 
kokte de mat på bål. De kunne ikke gå ut 
av kjelleren.

Men nylig kom Open Heart til stedet, og 
tok dem med seg til et trygt sted.
Så langt er familien reddet. De får mat og 
klær, varme og omsorg. 

Mistet mor, far 
og ektemann rett 
utenfor hjemmet

Olga med barna. Etter å ha sett krigen og døden på 
nært hold, og mistet alle de eide, har Open Heart 
hjulpet dem til et trygt sted. 



Da bomben traff kjelleren 
 Marina og barna satt i, ble de 
kastet inn i ruinene, Rundt dem 
la mange livløse. I det Marina 
trodde at livet var over, kom 
hjelpen. 

Marina er fra byen Bakhmut i Donetsk. Her 
bodde hun sammen med barna Daniel 
(11), Andrey (4) og Lisa (8) år gammel. Far 
og ektemann hadde blitt drept i krigen for 
å forsvare Donbass.

Tynget av sorg og fortvilelse satt de i bom
bekjelleren hele tiden. Det var altfor farlig å 
gå utenfor. Det pågikk skytinger, bombin
ger og eksplosjoner hele tiden. Over alt lå 
det døde mennesker.

Plutselig en da falt det en bombe ned i 
hagen ved bomberommet der de oppholdt 
seg. Av det sterke lufttrykket ble det slengt 
inn i en haug med steiner fra ruinene av 
huset. 

Såret og redde var de overlatt til seg selv. 
Hjelpearbeidere sluttet å komme, da det 
var for farlig for dem. Altfor mange av dem 
hadde allerede blitt drept i forsøket på å 
hjelpe andre.

Så en dag dukket Open Hearts van opp i 

byen for å redde mennesker. Det var egent
lig ikke mer plass i bilen, men de satt på 
fanget til hverandre og kom seg til et trygt 
sted. 

På veien hørte de skudd og eksplosjoner. 
Men de var reddet. Nå mottar Marina og 
barna all hjelp de trenger fra Open Heart.

Marina og barna ble nesten drept av et bombe
angrep. Så kom Open Heart og fant dem.

Var i ferd med å gi opp 
håpet – da fant Open 
Heart dem



Hyllet av politikere, 
 militæret og kirkeledere 
Nylig mottok Halvard Hasseløy enda en æresbevisning for sin inn-
sats for det ukrainske folk. Det har ikke gått upåaktet hen av Open 
Heart har levert over 2.000 tonn med klær, medisiner mat og annen 
nødhjelp til Ukraina.

For noen uker siden mottok han sin 
andre nasjonale utmerkelse på kort tid for 
innsatsen han og Open Heart legger ned i 
Ukraina. 

– Dette er ikke noe «onemanshow», så 
utmerkelsen går til hele organisasjonen og 
alle de flotte folkene som bidrar, understre
ker Hasseløy. 

Denne prisen ble, i motsetning til den 
første, delt ut i forbindelse med en gudstje
neste i byen Lviv i VestUkraina. 

Til stede var pastorer og kirkefolk, 
sammen med militærledere, politisjefer og 
representanter fra myndighets hold. 

De uttrykket alle takknemlighet og 
understreket betydningen av den lang
varige støtten til Hasseløy og Open Heart 
gjennom over 30 år. 

Seremonien inneholdt lovsang, for
kynnelse og den ukrainske nasjonalsangen. 
I tillegg ble Hasseløy bedt for, og han fikk 
be for de ukrainske soldatene og menig
hetslederne. 

– I Ukraina er menighetene og myndig
hetene spesielt knyttet sammen i krigen. 
De bruker hverandre til det beste for folket. 
I tillegg har flere menighetsledere endt 
opp som soldater og troppsledere. Mange 
av de jeg ba for skulle reise ut til fronten 
dagen etter, sier han. 

Denne type andre rangs orden tildeles 
vanligvis i forbindelse med statlig finansi

erte organisasjoner. Langt sjeldnere til et 
privat initiativ, som i Hasseløys tilfelle. 

Ifølge ukrainsk lov blir han gjort til æres
borger ved en eventuell tredje rangs orden. 

– Først og fremst er jeg takknemlig til 
Gud for å kunne være med på denne reisen 
vi har hatt med Open Heart. At vi har fått 
fram hjelp, vært en bidragsyter i samfun
net og en representant for evangeliet. Det 
betyr mer enn hvilken som helst medalje, 
sier han. 

Halvard Hasseløy har fått nok en æresbevisning for 
Open Hearts innsats i Ukraina.
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Salg av parkmaskiner 
til kommuner og golfbaner



Først vil jeg få ønske deg kjære støttepartner og våre annonsører,  
et riktig Godt Nytt år. 

Da krigen kom 24.02.2022 ble alle ting veldig forandret, og 2022 var 
veldig utfordrende og Vanskelig år.  Pga. krigen er millioner av ukrainere 
blitt flyktninger. Tusener er blitt drept og veldig mange har mistet hus og 
hjem.  For oss i Open Heart, har vi måttet arbeide mer enn noen gang, og 
gjennom dette året har vi klart og kjøre inn over 2500 tonn med hjelp. Alt 
takket være kjempeinnsats fra våre arbeidere og dere kjære støttepartnere. Tusen 
takk til alle menigheter, firmaer og givere som har bidratt over evne. Dere har visst fantastisk 
giverinnsats og engasjement. Uten dere hadde ikke dette kunne skje, at hundretusenvis av men
nesker i den største nød, kunne berges og hjelpes. Det er et stort MEN.  Arbeidsbyrden har vært 
så stor, at jeg ikke har fått takke nok, føler jeg. Dessuten er portoen blitt så høy at takkebrev, har 
vært for dyrt å sende. Derfor vil jeg få takke gjennom bladet. Nok en gang, Tusen, tusen takk, og 
all velsignelse over alle våre givere.  Sammen har vi utført en stor gjerning, som hundretusenvis av 
mennesker takker oss og Gud for. Deres gaver berger liv! 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 
2023 står utfordringene fortsatt i kø. I skrivende 
stund, skal snart 2 trailere med ovner og strøm
aggregater pakkes og sendes inn i krigsområdet i 
nødens Ukraina. Takk at du vil stå med oss i 2023 
også! Vi trenger alle dere kjære partnere. Deres 
gaver og forbønn.
Må Gud velsigne dere alle!

Med vennlig hilsen

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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Sion, Sellebakk, Pinsekirken 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 Kristusmenigheten, Sarpsborg.
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Aksjonsprogram 1. halvår 2023: 

4.–5. februar: Evangeliehuset Egersund 
12.–19. februar: Vennesla, Kristiansand  
 og Setesdalen
26. februar: Pinsekirke Mjøndalen
13.–19. mars: Møter og innsamlinger Bømlo
2. mars: Vårsol Slemmesta

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 


