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Mer informasjon på  
www.openheart.no

❤	Reddet ut av 
 døden av Open 
Heart

❤	Flotte aksjoner på 
Sørlandet

❤	Mistet to små barn 
i brann

Denne gutten har endelig fått brød å spise fra Open Heart under et 
av besøkene til krigsherjede landsbyer i Ukraina. I dette nyhetsbre-
vet kan du lese om familier som har blitt reddet ut av krigen midt i 
bomberegnet, der våre medarbeidere rykker ut med fare for sitt eget 
liv for å hjelpe mennesker ut av farlige områder. Vi trenger din hjelp 
for å redde enda flere liv på steder der ingen andre våger å gå.

Open Heart hjelper 
 mennesker på steder der 
ingen andre våger å gå

Kjære partnere 
Vennligst send ditt  

mobil nr. på e-post: 

bv@openheart.no.

 

Det vil lette oss å 

 kommunisere og  

takke dere. 



To små barn brant inne – reddet av Open Heart

Tatjana smiler midt i sin store sorg, etter at Open Heart har hjulpet henne å komme på beina etter at huset 
deres brant ned og to barn døde. Hun har også mistet mannen sin i krigen.

Open Hearts suppekjøkken har fortsatt 
operative suppekjøkken flere steder i Ukrai-
na hvor de krigsrammede kan komme for 
å få både mat og omsorg. Rent vann og 
varm, næringsrik mat er mangelvare for 
utallige mennesker i Ukraina. Open Heart 
gjør derfor det de kan for å opprettholde 
dette tilbudet.

Disse fristedene betyr mye, spesielt for 
barna som lever i frykt og usikkerhet.

Her får en sulten gutt spise seg mett på Open Hearts 
suppekjøkken. Han får også drikke rent Voss-vann 

som er sendt fra Norge til de krigs rammede. 

Suppekjøkkenene er operative på tross av krigenSuppekjøkkenene er operative på tross av krigen

Tatjana har blitt rammet av to fryktelige tragedier under 
krigen i Ukraina. To av Krista-familiens sju barn brant inne da 
det gamle trehuset familien bodde i brant ned. Familien bor i 
Korostyshev-regionen.



To små barn brant inne – reddet av Open Heart
Tre ganger var det tilløp til brann i det 
gamle trehuset før den endelige brannen 
som tok to liv brøt ut. Huset brant ned på 
noen få minutter og en fem år gammel 
datter og en liten baby, mistet livet.

De lokale myndighetene har nå gitt fami-
lien en liten leilighet i en gammel enetasjes 
bygning; ett lite rom, kjøkken og veranda. 
Det er ikke vann eller toalett i leiligheten. 
For å få varme må de hente ved i skogen 
for å fyre opp, og for å få tak i vann må de 
gå helt over til den andre siden av lands-
byen. 

Tatjanas mann ble drept i krigen, og famili-
ens eldste sønn, som er 23 år gammel, 
tjenestegjør nå som soldat. Moren bekym-
rer seg veldig for ham. Vil hun miste enda 
et barn?
Siden de to foreldrene ikke var offisielt gift, 
mottar ikke den unge enken noen penge-

støtte fra staten for sin døde mann. Derfor 
ville hun aldri overlevd hvis ikke hjelpen fra 
Open Heart hadde kommet i rett tid. 

Siden hjemmet deres og alt de hadde brant 
opp trenger hun ikke bare hjelp til å brødfø 
familien sin, men hun trenger også alt som 
skal til for å skape et hjem. Hun skulle også 
ønske at hun kunne sende pakker til søn-
nen der han er i krigsfrontlinjen, men det 
har hun heller ikke penger til det.

Den hardt prøvede alenemoren takker 
Open Heart av hele sitt hjerte, med tårer i 
øynene, for den viktige hjelpen hun har fått 
til seg og familien i det hun beskriver som 
en forferdelig krigstid.

Et eksempel på tilstandene i det krigsherjede Ukraina akkurat nå. Folket har mistet sine  
hjem og mange av sine kjære. Hvor skal de gjøre av seg? 

Suppekjøkkenene er operative på tross av krigenSuppekjøkkenene er operative på tross av krigen



Måtte evakuere  
– bor i iskald låve
Da bomben falt ned ved  gården 
deres var Svetas  foreldre inne 
i huset. Huset falt sammen på 
grunn av trykkbølgen  etter 
eksplosjonen og foreldrene ble 
begravd under ruinene. Far 
 mistet beinet og mor ble drept 
på stedet. 

– Jeg trodde ikke at det var sant, da krigen 
kom, sier Sveta, som bor i Donetsk-områ-
det. Mens hun forteller om det marerittet 
hun fortsatt er midt oppe i, renner tårene.

– Jeg greier ikke å snakke om det uten å 
gråte, sier hun. 

– Mannen min ble sendt til den ukrain-
ske hæren. Jeg var gravid, så jeg og 
søsteren min ble hjemme. Vi måtte hjelpe 
foreldrene mine da de var veldig syke. Vi 
håpet på at byen vår ikke skulle bli hardt 
rammet av bombing. Men vi tok feil, sier 
Sveta rystet. 

– Den kraftige beskytningen startet. 
Store raketter og bomber fra flyene falt 
ned uavbrutt. En dag falt en rakett ned rett 
utenfor i hagen foran huset vårt. På grunn 
av eksplosjonsbølgen kollapset huset mens 
foreldrene var inne. De de begravet under 
ruinene og far mistet beinet og mor ble 
drept på stedet. 

–  Det var helt uvirkelig. Jeg og søsteren 
ble igjen for å ta vare på den sårede faren 
vår som ikke kunne overleve alene, og jeg 
fødte etter hvert en sønn. Det var veldig 
vanskelig. Vi flyttet til en liten låve. Den var 
også preget av ødeleggelser, men vi kunne 
i det minste leve der. 

– Vi bor fortsatt i den låven. Men det 
er fryktelig kaldt der. Vi fyrer opp med ved 
fra det ødelagte huset, og vi har ikke nok 
mat, ingen strøm og ikke vann. Det sier seg 
selv at det gjør det veldig vanskelig for oss, 
særlig med to små barn vi skal ta oss av, og 
min handikappede far. 

– Men vi er så takknemlige for de frivil-
lige i Open Heart som stadig kommer og 
bringer oss mat, vann, medisiner, hygi-
eneartikler og andre nødvendige ting. Vi 
takker Open Heart for all hjelp og støtte, 
sier Sveta.

Sveta utenfor låven hvor hun nå forsøker å overleve 
sammen med sin søster og sine to barn på fem år 
og seks måneder. Hun takker for maten hun akkurat 
har fått fra Open Heart. 



Fortvilet bestemor 
 søkte Open Heart om 
hjelp
Krigen hadde ikke holdt på 
lenge da faren i Pentsanyh-
familien i Korostyshev ble 
drept. Tilbake satt kona og 
småbarnsmoren Irina med 
sjokket og problemene. 

Irina begynte å drukne sine problemer og 
angsten med alkohol. Det endte med at 
hun ble fullstendig avhengig av rusen. Det 
gjorde at barna ble overlatt til seg selv uten 
noen omsorg, støtte eller stell. 
Bestemoren, som bodde på andre siden av 
byen, prøvde å komme av og til og med 
litt mat, men det var vanskelig å komme 
seg fram og tilbake på grunn av krigs-
handlingene. 

Til slutt rømte barna hjemmefra til be-
stemoren og begynte å bo i hennes lille 
leilighet. Men pensjonen er for liten til å 
overleve med omsorg for tre barn, så be-
stemor begynte å lete i gatene etter mynter 
folk kunne ha mistet. Men selv det hjalp 
henne ikke mye. I sin desperasjon for sin 
egen situasjon og de to små barna, søkte 
hun til slutt Open Heart om hjelp. 

Resultatet er at barna i dag spiser vel-
smakende mat i suppekjøkkenet i Koro-
styshev, bestemoren og barna mottar 
 matpakker, fine og varme norske klær, 

støvler, hygieneartikler og alle andre 
nødvendige ting. Bestemor og barn er så 
takknemlige til Open Heart og hele det 
norske folk for kjærlighet, omsorg og støtte 
i denne vanskelige tiden.

Bestemor sammen med barna hun idag tar ansvar 
for takket være hjelpen fra Open Heart. Her har 
familien fått en ny forsyning mat fra Open Heart. 



Open Heart  evakuerte 
familien Chasov  mellom 
to bombeangrep

Da trebarnsmoren Yana hadde 
mistet begge foreldrene i bom-
benedslag søkte hun overalt et-
ter hjelp, men frivillige hjelpeor-
ganisasjoner turte ikke å besøke 
byen hennes. De eneste som kom 
var Open Heart
 
Det var dramatisk da Yana og hennes tre 
barn ble reddet unna krigsherjingene i 
byen de bodde i. Open Heart var de eneste 
som turte å hente dem ut.

Yana forteller at under krigens begyn-
nelse bestemte familien seg for ikke å 
evakuere. 

– Men det ble veldig vanskelig. Vi levde 
i frykt. Byen var under konstant beskytning 
og bombing. Men jeg var redd for å forlate 
det kjente og dra til det ukjente. Helt til det 
skjedde noe fryktelig. En rakett falt over 
huset vårt. Heldigvis var ikke jeg og barna 

hjemme, men foreldrene mine var det. De 
døde momentant under angrepet. Det var 
den mest tragiske dagen i mitt liv, sier Yana.

Etter at hun hadde begravet foreldrene 
sine, bestemte hun seg for å forlate byen, i 
frykt for sitt eget og barnas liv. Og vi hadde 
ikke noe hjem lenger. Det var ødelagt av 
 krigen. Men det var ikke så lett å forlate 
byen. Bombene falt ustanselig og frivillige 
hjelpearbeidere var redde for å komme til 
oss.

Yana prøvde å finne ut om det fortsatt 
var noen hjelpearbeidere som fortsatt kunne 
komme. Da fikk hun tak i et telefonnummer 
til Open Heart. De lovet Yana å komme og 
ta meg og barna ut av området. 

Neste dag kom en av Open Hearst med-
arbeidere med en varebil. Han hadde med 
seg mat og andre nødvendige ting til de 
som fortsatt bodde i byen, og så tok han 
med seg meg og barna.

Men midt i evakueringen startet det 
kraftig beskytning igjen. Vi måtte avbryte 
kjøringen og gjemte oss i en kjeller. Så fort 
det ble et lite intervall i beskytningen dro vi 
videre. Open Hearts medarbeider kjørte så 
fort han kunne. Vi ba til Gud mens vi kjørte 
og kom oss endelig til et tryggere sted. Jeg 
er så takknemlig til Open Heart som reddet 
livet vårt den dagen.

Yana sammen med sine barn etter at de ble reddet 
av Open Heart. 

Flott aksjon på Sørlandet 
Halvard Hasseløy forteller om en kjem-
pefin uke i Kristiansand, Vennesla og 
Bykle. Det ble holdt gode møter, mange 
mennesker kom, og det var innsamling til 
Open Heart og Ukrainas lidende på alle 
stedene. Filadelfia, Vennesla ga 170.000 
kroner, Filadelfia, Kristiansand 110.000, 
og Klippen Bykle og Bykle kommune 
over 30.000 kroner. I tillegg fikk vi mye 
klær fra Setesdalen. Til sammen kom det 
inn hele 310.000 kroner til de lidende i 
Ukraina. 

Tusen takk for all støtte og alle i menighe-
tene som hjalp til under aksjonene. 



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



Som du ser av nyhetsbildet, er det stor krise i Ukraina. Storkrigen har 
nå pågått i ett år og 10.5 millioner er blitt flyktninger. 6.5 millioner 
av disse bor internt i Ukraina. Veldig mange barn har blitt foreldre-
løse, og tusenvis av mennesker har mistet hus og alt de eier.
For de fattige har denne krigen gjort ting mye verre. På grunn av 
krigen har prisene på mat, strøm og gass blitt tredoblet over natten. 
Men Open Heart jobber videre og på det året som krigen har vart, har 
vi snart sendt inn 3000 tonn hjelp. Hundretusenvis av mennesker har fått 
hjelp og håp på grunn av Open Heart.
Open Hearts medarbeidere har ingen planer om å trekke seg ut av Ukraina og krigs-
områdene i Øst-Ukraina, men nå trenger vi økonomisk hjelp fra Norge som aldri før. 
Derfor takker jeg deg som bidrar til vårt hjelpearbeid i denne vanskelige tiden. 
Innsamlingsaksjonene rundt om i Norge vil forsette, og vi har akkurat hatt en storartet 
møteaksjon på Sørlandet med fantastisk resultat. 310.000 kr ble samlet inn og vi takker 
alle menigheter og Bykle kommune som i år bevilget 30.000 til Klippen Bykles og  
Open Hearts hjelpearbeid. En spesiell takk går også ut til Sigrid Bjørgum.   
Vi regner med å komme med trailerne til 
Bømlo og Kristiansand og Vennesla i midten 
av mars. Jeg vil be dere som ber om å huske 
på Ukraina i denne situasjonen, og be også 
for vårt hjelpearbeid.
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 Kristus-menigheten, 
 Sarpsborg, Salem, Langevåg. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Aksjonsprogram 1. halvår 2023:  

05.03: Møte Modum pinsemenighet 
14. til 19.03: Møter på Bømlo 
14. til 15.03: Innsamling Bømlo 
17. og 18.03: Innsamling i Kristiansand
17. og 18.03: Innsamling Vennesla 
23.03: Møte i Kristiansand 
02.04: Betania Rakkestad

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 


