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Nyhetsrapport høsten 2013 
 

Også dette året har vi fått kjøre hele tre turer til 
Ukraina, to turer til Strumok og en tur til Dubno/ 

Ternopil. I tillegg til en mengde fine klær og sko 

har vi hatt med nedover store mengder sengetøy og 

håndklær, rullestoler, rullatorer, krykker, barne-

vogner og sykler. Alt dette må imidlertid ligge 

innelåst på tollager til alle papirene er i orden.  

I siderommene på bussen har vi hatt med gaver fra 

enkeltpersoner, lokale barnehager, skoler og 

idrettslag. Dette har vi selv fått dele ut direkte til 

de trengende der nede. 

Vi vil på denne måten få takket alle som har vært 

med og støttet dette arbeidet, både ved å gi klær/ 

sko, penger, sponset diesel, jobbet ved dugnader 

eller hjulpet oss på andre måter. 

En spesiell takk må vi sende til våre trofaste 
sjåfører som kjører disse turene helt gratis. Dette 

året har det vært Steinar, Jack Narve, Per Kristian, 

Runar, Kolbjørn og Torleif. Hjertelig takk!!! 
Tusen takk også til Kiwi Kverve og Momentium 

AS for samarbeid og sponsing. 

 

 
Alltid like velkommen til Strumok. Her pastor Anatolij. 

 
 

De påfølgende bildene vil vise en del av de fattige 

familiene som vi besøkte, samt besøk på en barne- 

 

hage, en skole og et sykehus. Her delte vi ut gaver 

som vi hadde med i siderommene, samt penger. 
 

 
 

  
Thea, Sara, Sunniva og Hanna Sofie får dele ut 

leiker til en fattig familie med mange barn. Klærne 

de har på har de også fått fra Norge. 

 

 

 

 

Her ser vi 

Thea og 

Per 

Kristian 

besøke en 

jente som 

skal få 

rullestol 

som vi 

hadde med. 

 



 

 

 
Enslig mor med tre jenter, den ene med CP. Stor 

glede over en stor kasse med klær, leiker og 
godterier fra Nørvasund Skole. 

 

 
Vi gav mange fine leiker til en liten barnehage i 

landsbyen Spaske fra barn i Norge.  

 

 
Fra en liten ungdomsskole i Spaske der elevene 

fikk utdelt overtrekksdrakter fra Ellingsøy IL. 

Spaske er en liten og svært fattig landsby nær 

grensen til Romania. Vi hadde også med andre 

gaver til heile skolen. 

 
Ung enslig mor som fikk hjelp. Her utenfor 

hjemmet deres. 
 

 
Kreftsyk mann fikk penger til medisin. 

 

 
Thea og Mathilde solgte vafler på Stokke-butikken 

Pengene hadde vi med under september-turen til 

denne familien som har sju barn. Denne familien 

har vi hjulpet ved flere anledninger. Vi betalte 

først huset til dem, og i vår måtte hun ta keisersnitt 

som vi betalte for. I sommer fikk de innendørs 

toalett med dusj og vaskemaskin for første gang. 



 

 

 
Her er heile familien unntatt den eldste jenta. 

 

 
Denne gutten betalte vi operasjon for da han var 

liten. Her besøker vi familien og deler ut gaver. 

 

 
 

Det neste bildet er av fattig familie med ni barn og 

far som var syk. De bodde i en liten leilighet. Fikk 

litt økonomisk hjelp. 

 
 

 

 
Vi besøkte sykehuset i Dubno. Her ser vi en gutt 

med en sjelden sykdom. Foreldrene fikk en del 

penger da gutten måtte ha mye dyr medisin. 

 

 
Her fra fødeavdelingen i Dubno. To dager gammel 

jente venter på adopsjon, da moren ikke kunne ha 

henne. Slike tilfeller er det dessverre mange av. Vi 

hadde med mye engangsbleier fra Nørvasund 

Skole. Leon og Andreas beundrer henne. 

 

Fra syke-

huset i 

Dubno. 

Ikke 

akkurat 

norsk 

standard - 



 

 

 
Sengeliggende ung mor som var lam fra livet og 

ned. Hun ble lam da hun fikk den yngste datteren, 
og etter det forlot mannen henne. Det har derfor 

vært de to døtrene som har hatt ansvaret i hjemmet. 

 

 
I dette fattige hjemmet bodde en bestemor med to 

voksne døtre. Ingen mann. De hadde nå fire barn 

hjemme hos seg, men hadde også blitt fratatt fire. 

De var nå under oppsyn fra barnevernet. Dette 

hjemmet var veldig dårlig og veldig skittent. Barna 

fikk klær og leiker. 

 

 

 

 

 

 
Leon og Andreas med de fire barna mellom seg. 

 
Her ser vi kjøkkenet til denne familien. 

 
Den ene sønnen i denne fattige familien. 

 
 
 

 

 

 

 
Hjelpesendingene til Ukraina administreres av Pinsekirka Sion Ellingsøy 

Bankgiro for gaver og støtte: 3910.24.81376 
Daglig leder: Anne Lise Furnes – mob. 977 02611 

Økonomiansvarlig: Helge Furnes – mob. 920 43411 

PS! Det som vi selv får dele ut direkte til fattige, er gaver som vi har i siderommene og inne i 
bussen. Det som er i lasterommet på bussen må inn på tollageret og blir delt senere. 


