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Her i baptistkirka i Strumok er det vi leverer hjelpesendingene. Til høyre ser vi kirka, i midten er barnekirka der vi sover og spiser. Bak er 

lageret der klærne blir låst inn til dokumentene er klarert. Til venstre ser vi mødrehjemmet som snart er ferdig. 

 

 
Dette året har vi kjørt to turer til Strumok i det sør-
vestlige Ukraina. Der leverer vi lasten til en liten 
baptistmenighet som har registrert og godkjent 
lager. Pastor Anatolij Babenko hjelper oss med alle 
dokumenta som trengs der nede. Han er virkelig en 
omsorgsfull person som vi helt og fullt stoler på. 
Dette er ute på landsbygda, ca. 2,5 time å kjøre 
sør-vestover fra Odessa. 
 

 
Veisperringer med tanks 

 
Den første turen gikk i påska, og den andre i 
september. På grunn av situasjonen der nede var 
det bare voksne personer som var med på disse 
turene i år. På veien hjem bruker vi å overnatte i 
Odessa. Bare et par dager etter at vi kom hjem fra 
den første turen var det at opptøyene i Odessa 
oppstod med den store brannen. På siste turen 
valgte vi å ikke overnatte i Odessa. 

 
 
I påska var det Per Kristian Dahle og Torbjørn 
Kalvø som var sjåfører. Ellers var Linda, Bjarne og 
Anne Lise også med. 
Etter at dokumenta var i orden og bussen tømt, 
besøkte vi skolen og barnehagen i landsbyen 
Spaske. 
 

 
 
Her fikk vi overlevert gaver fra Hatlane Skole og 
Fjelltun Barnehage i Ålesund. På gavelista til 
skolen stod også en videoprojektor, samt penger til 
ny ytterdør, sponset av en privatperson. 

 

 

 

 



 
 

 
 
Turen gikk så videre til en veldig fattig landsby ca. 
10 min å kjøre fra Tatarbunary. Med oss på denne 
turen var også ei dame fra det offentlige 
sosialkontoret. Vi kjøpte med oss en del mat som 
vi fikk gitt til seks familier som virkelig hadde det 
trangt. Noen penger ble også overrakt, samt en del 
gaver fra Hatlane Skole. Det vi så av fattigdom i 
denne landsbyen gjorde virkelig sterkt inntrykk på 
oss alle. 
 

 

 
På besøk hos noen fattige familier 

 
 

 

 
Soverom, kjøkken og oppholdsrom for denne fattige familien 

 

 
Det er ikke mye som skal til for å skape glede 

 

Vi var så innom fødeavdelingen på sykehuset i 
Tatarbunary med bleier, gitt som gave fra Hatlane 
Skole. Videre fikk vi overlevert en digital spebarns 
vekt som vi hadde fått fra en helsestasjon i 
Ålesund. 
 
 

 
Fra fødeavdelingen i Tatarbunary 

 
 
 
 

Utdeling av 

gaver fra 

Fjelltun 

Barnehage 

til 

barnehagen 

i Spaske 



 
 

På september turen var det tre sjåfører som kjørte, 
Steinar Salen Nymark, Torleif Slettedal og Runar 
Eidsvik.  
 
Med på turen var også Bjarne, Leif Arne og Anne 
Lise. På denne turen ble vi stående i mange timer 
på den Polske sida av grensa på grunn av 
bombetrussel på den Ukrainske side. Det var sjette 
gangen den uka. Men alt gikk bra. Det var masse 
av politi og tanks på veiene over alt. 
Første dagen gikk som vanlig med til å få ordnet 
alle dokumenta hos tollerne i Ismail og få losset 
lasten inn på lageret. Også på denne turen besøkte 
vi skolen i Spaske. Vi hadde med ullklær fra 
Devold of Norway AS og T-skjorter fra 
Sommerfesten på Giske.  

 
 

 
Utenfor skolen møtte vi disse som ble glad for å få noen ullklær 

 

 

 
Videre besøkte vi en videregående skole, der den 
eine klassa var elever som hadde rømt fra krigen i 
Donetsk-regionen. Å få møte disse ungdommene 
og høre deres historier gjorde veldig inntrykk på 
oss. Vi fikk være med å hjelpe dem med klær, sko 
og skolemateriell.  

 
Ei familie som hadde flykta fra Donetsk. 
 

Alle som vi var i kontakt med på denne turen var 
redde for krigen, og det var det alle snakket om. 
Kvelden før vi starta på hjemturen fikk vi vite at 
mannfolka i Strumok området var blitt innkalt til 
mobilisering. De kom for å spørre om vi hadde 
soveposer til dem, for det er mangelvare der nede. 
Som følge av dette ble vi frarådet å overnatte i 
Odessa den natta. 
 

 



 
 

Pastor Anatolij og alle de andre der nede er så 

takknemlige for at vi turte å komme dit ned for å hjelpe.  

Vi hadde også med en videoprojektor til menigheten 

der, noe de hadde ønsket seg lenge. Vi hadde også med 

en del penger som ble overlevert til Anatolij, og som 

han skulle bruke til å hjelpe de aller fattigste og 

flyktningene som kom vestover. Vi hadde dessuten en 

del penger som de skulle bruke til å fortsette arbeidet på 

mødrehjemmet der i Strumok. 

 

 
Bjarne hjelper på med nye sko 

 

 

 
Handikappet jente har fått rullestol av oss 

 

Vi vil så takke alle som hjelper oss å hjelpe på mange 

områder. Alle dere som gir klær, sko, penger og som gir 

oss muligheten til å jobbe til inntekt for dette 

nødhjelpsarbeidet. Vi vil spesielt få takke Sperre Mek. 

Verksted AS, Transferd, Veno Forsikringsmegling AS, 

Magda Stiftelsen, Bunker Oil AS og Devold of 

Norway AS. En spesiell takk også til Momentium som 

gir oss arbeid på festivalene til inntekt for Ukraina-

hjelpen. 
 

 
Pastor Anatolij utenfor huset til enslig fattig mor 

 

 
 

 
 

 

Takk til Tanja og Sergey som møter oss på grensa og er 

med oss som tolker på turene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 seinere. 

 

 

 
 

Stor glede 

over 
brukte 

klær og 

brukte 

leiker 


