
RAPPORT OM HJELPEN
TIL DE TROENDE I UKRAINA

24, FEBRUAR - 10. MARS

GAVER GITT FRA TROENDE
OVER HELE NORGE



KART OVER UKRAINA

DAGENE FØR INVASJONEN

Uken før invasjonen hadde 
vi kontakt med bro Eugene 
Boltenkov (EB). EB har 
tidligere vært i Norge, så vi 
kjenner ham og hans far bro. 
Roman godt. Han fortalte 
om at ting spisser seg til og 
at ukrainerne forberedte seg 
på invasjon.



24. FEBRUAR - UKRAINA INVADERES
Mange troende begynner å evakuere de store byene og reiser vestover i landet (se kartet). Vi er i kontakt med 
EB, som forteller at mange vil reise, men står helt på bar bakke og trenger økonomisk hjelp for den lange 
reisen på 100-150 mil. Vi hjelper med støtte til mat og diesel. Reisen kan tta opptil flere døgn.

I byen Uzhgorod helt vest i landet er det en menighet som begynner å ta i mot flyktninger.

Uzhgorod



25. FEBRUAR - 9. MARS
I denne to-ukersperioden er fokuset å hjelpe de troende ut av 
byene og trygt fram til Uzhgorod eller ut av landet. Vi støtter 
en rekke familier og enkeltpersoner for å hjelpe de i trygghet. 
Midlene går til mat, transport og diesel. Prisene stiger i landet 
og hyllene tømmes for matvarer.

EB og familien reiser til Uzhgorod, en reise de bruker mer enn 
24 timer på. Det kommer inn flere og flere forespørsler om hjelp 
til reise fra andre troende over hele landet. Og ved Guds nåde 
klarer vi å hjelpe alle som spør.

I løpet av denne perioden ankommer 64 personer Uzhgorod. 
I tillegg hjelper vi en gruppe på 17 personer fra Kiev over til 
Romania.

EB står på fra morgen til kveld for å koordinere midlene vi 
sender over for at de skal komme til de som trenger hjelp. Han 
kobler seg også nå mot den lokale pastoren bro Vlad, samt dia-
konene der for på best måte forvalte pengene som overføres.



RAPPORTERING UNDERVEIS
Vi mottok lister over personer som har mottat hjelp.



OVERFØRING AV MIDLER
Overføring av penger til Ukraina. Vi fant ut at den eneste måten vi hadde for å få sendt penger inn i 
Ukraina var via RIA. Ria har filialer i Norge hvor vi kan få overført penger direkte til EB hvor han umiddel-
bart mottar pengene. Dette har fungert veldig greit så langt. Den største utfordringen nå er å få tatt ut pen-
gene lokalt i Euro siden bankene nå har satt maksgrenser for uttak. Mye av dagen til EB er nå å gå mellom 
bankene i byen for å få tatt ut penger.

Eksempel på pengeoverføring.



BEHOV SOM MØTES
Innkjøp av mat og nødvendige varer, betaling av husleie, gass, strøm. Siden det nå er veldig få som har 
jobb, lønn og fast inntekt foregår mesteparten av innkjøp via menigheten som deler ut etter behov.Vi hjelp-
er menigheten økonomisk som nå tar hånd om flere enn 100 personer. På grunn av at prisen på brød skjøt i 
været, bidro vi bla til en brødbakemaskin!

Det leies også leiligheter hvor opp til 20 personer flytter midlertidig inn i.

De fleste ser etter en mulighet til å krysse grensen over til Slovakia, i sikkerhet fra krigen. De siste dagene 
har flyalarmen gått om natten, og de har måtte evakuere til bomberom nattestid.

Utfordringen fremover er at de aller fleste står totalt uten inntekter, og de fleste har ikke penger. Så behovet 
er stort for økonomisk hjelp til innkjøp av mat, hygieneartikler, betaling av leilighet, strøm, gass etc.

Pr 15. mars 2022 har vi overført 93.000,- via Rising tabernakel og Opstad tabernakel.

Fortsett å huske på våre
brødre og søstre i bønn!


