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Flekkerøy 25.01.19 

 

Kjære alle dere trofaste medarbeidere, givere og venner. 

 

Vi ønsker dere alle et fantastisk Nytt År. 

Julefeiring hos Maria og Guenady 
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Valeria er blitt stor jente. Full av liv. 

Hun gjør det bra på skolen. 

Igor koser seg sammen med Asbjørn Larsen 

Anna er veldig flink på skolen og trives som «storesøster» 

Valeria, Adeline, Sophia og Vasilisa leker 

og har det gøy sammen. 

David. Født 09.09.17 begynner å bli 

stor gutt. Her siter han i nydelig 

strikket genser fra Norge. 

Pappa Guenady som leder alt arbeidet er en fantastisk far 

og bestefar. Her koser han seg sammen med barnebarnet 

David og svigersønnen Anatoly 
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  Snesjana og Slava har 

ansvaret på det gule 

huset som vi kjøpte i 

2003. De gjør en 

fantastisk jobb med 

barna. Snesjana har vært 

mye på sykehuset det 

siste året med rygg 

problemer. Derfor har 

Slava måtte slutte i sin 

jobb for å ta seg av barna 

hjemme. Det har også 

vært nødvendig med mye 

reparasjoner i huset dette 

året. Så det har vært godt 

å ha Slava i huset og litt 

hjelp fra Norge med 

ekstra penger og hjelp fra 

Jann-Peder og Asbjørn Anastasia 18 år går på spesialskole og det går veldig 

bra med henne. Hun hjelper mye til hjemme. 

Daniel, Asbjørn og Victor koser seg 

sammen på den nye trappa i hovedhuset 

Bakerst er Snesjana og Slava 

Danuta, Victor, Daniel, Slava (16) og Anastasia 

Daniel 10 år har fått ny fin 

strikkegenser fra Norge. 

Jann-Peder og Danuta 13 år. 

Så gøy med besøk fra 

Lillesand. 

Victor som snart fyller 

10 år strever litt på 

skolen med 

konsentrasjon og 

trenger derfor mye 

oppfølgning. Her gjør 

Snesjana og Slava en 

fantastisk jobb. 

Victor er en skikkelig 

godgutt men også svært 

krevende. 
Edward (22) er eldste sønnen til 

Snesjana og Slava og har begynt å 

jobbe men bor fortsatt hjemme. 
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Lena og Ivan har bygd hus inne på området. Ivan er en 

av våre tidligere fosterbarn som har giftet seg med 

datteren til Maria og Guenady. Her med Adeline og 

tvillingene Simon og Savely på fanget. 

Darja og Artjom er ofte på besøk hos 

Maria og Guenady med familien sin. 

Artjom bodde flere år i prosjektet før han 

flyttet ut og giftet seg. Morsomt å se det 

går så bra med «barna» våre. 

Adeline 6 år og brødrene Simon og Savely 1 ½ år 

Lille Aleksander født 25.08.16 er sønn til Nicolay 

som er storebror til Igor. Her på besøk sammen 

med mamma Tomara i burdagsfest. De har nå 

kjøpt leilighet i Svetly og Snesjana og Slava har 

overtatt huset de bygde inne på området. 
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Sommertur juni 2018 

TØFF ungdommene fra frikirkene reiser sammen med oss hvert år til 

Kaliningrad. Her knyttes det mange sterke vennskapsbånd og hjerter blir 

forvandlet både på ungdom fra Norge og hos barna i Kaliningrad. 

Takk til alle dere TØFFere som gir av tid og penger til barna. 

Lek og moro 

Guenady har laget uteområdet til et nydelig sted for barna med god plass for alle. 

Her inviteres det til fest og alle spiser seg gode og mette. Det nye huset i bakgrunnen. 

På festen inviteres ungdommene som er flyttet ut og barna fra barnehagen vi besøker. 
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Gruppen samlet før avreise foran hovedhuset 

Dette året samlet ungdommene inn penger til å bygge tak over terrassen foran på hovedhuset. 

Det blir en fin plass og sitte under samlingene våre til sommeren.  

Tusen takk for at dere er så rause. 

Takk til bestefaren som gav sin 70 års gave til barnehjemmet. 
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De siste årene har vi 

besøkt en barnehage 

som tar imot barn fra 

fattige familier.  

Her får vi være med å 

dele ut litt leker og ha 

det gøy.  

Klovnen Olaf fra Polen 

er alltid med oss både 

som klovn og tolk. 

Han er en fantastisk 

medarbeider med et 

stort hjerte. 

Takk til deg og din 

familie som stiller opp 

år etter år. 

Vi synger og leker med 

barna. 

Noen av ungdommene får 

være med som klovner.  

I år kjøpte vi 2 sykler til 

barnehagen.  

Alle barna få hver sin leke 

de kan ha med hjem, som 

ungdommene fra Norge har 

kjøpt til dem. 

Barna og deres mødre blir 

invitert på fest hos Maria 

og Guenady siste dagen. 
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Det gule huset måtte dette året ha litt ekstra hjelp. Her har Jann-Peder og Asbjørn tatt seg en tur i 

september for å hjelpe til med taket som var dårlig. Taket var begynt å lekke derfor måtte det 

gamle takbelegget byttes ut. Drueranker måtte bort og nytt undertak og nye takplater måtte legges. 

Slava er heldigvis en nevenyttig kar som får til det meste. 

Reparasjoner på det første huset vi kjøpte i 2003 
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Denne høsten fikk vi vannlekkasje i kjelleren på det gule huset. Vannet 

stod 30 cm opp på veggene og alle gulvene, dørene og vegger måtte 

repareres. 

Vannet dekker gulvene. 

For å reparere ble membran lagt og vannbåren gulvvarme ble installert. 

Oppå dette ble det lagt nye fliser. Nå mangler det bare å få byttet ut dører 

og reparere ferdig veggene. 

Takk til dere ungdommer som samlet inn penger til dette. 
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GAMLE HUSET RUB NOK 

Reparasjoner gulv. 

Fliser, sement, membran, 

vannbåret varmeanlegg, 

arbeid 

 

140.000 Innsamlet av 

ungdommene på tur 

 

19.000 

 

Registreringspapirer for at 

Snesjana og Slava kunne 

overta Kolya’s hus 

 6.500 

Behov 2019 

Dører: 

 

Plastpanel  

 

50.000 

20.000 

81.000 

 

7.000 (Sendt) 

2.700 

11.000 

 

NYE HUSET RUB NOK 

Dokumenter for 

registrering av barn på 

det nye huset. 

51.000 6.500 

Reparasjon av bil 30.000 3.800 

Oversvømmelse. 

Innkjøp av singel og 

sand 

23.200 3.000 

Leie traktor til rep av vei 23.500 3.150 

Tak over terrasse 46.400 

23.600 bet av Guenady 

6.000 

Behov 2019 

Ferdigstilling terrasse 

 

35.000 

 

4.600 

Bytte av bil 250.000 (Lånt av G.) 33.000 

 
GAMLE HUSET +  

NYE HUSET 

RUB NOK 

Fadderbarn, lønn og 

drift Kaliningrad 

2.420.496 26.000 * 12 = 312.000 

 

Vi takker for hjelpen dere alle har gitt. 
 

Takk til alle nye medarbeidere og givere. 

 

Gave og fadderkonto er 3000.17.14496 


