Kjære Steinar!
Tusen takk for penger til Bedehuset, pengene er komt og arbeid går. Sender en rapport om våre saker.
1. Vi er snart ferdig med montering av alle ingeniørs netter:
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2. Vi er ferdige med isolasjons arbeid og dekking med gipsplatene på alle rom i andre etasje:

Alle rom på første etasje bak salen er også isolert og dekket med gipsplater:
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3. Begge to kjeler er startet for oppvarming for bygg, vi kommer snart til den vanlig statlig oppvarming
sistem. Varmgulv sistem er fult av etylenglykol, prøvd og er startet for varming. Montering av lektrisk
sistem og TV sistem for hele bygg er ferdig. Montering av ventilasjon sistem og alle rører er ferdig.
Vi har sendt en bestilling liste for alle dører både til Finland og Russland, nå enter vi på tilbuder. Vi har kjøpt
inn all keramisk flis til bader og dusjrommene, den er på plass allerede. Vi har noen ideer om ovnen,
men har lyst å diskutere med dere først.
4. Alle veggene er panelt med trebord, nå går arbeid for å dekke taket:
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5. Dreneringrør er montert og vannavløpsistem virker:

Vi mener at arbeid går i forhold med arbeids plan og vi har ingen forsinkelse. Venter på deres besøk.
Med vennlig hilsen,
Sergei, konstantin, Sveta; 16.01.2014
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Ord for bladet.
Kjære Steinar, styre for Stiftelsen ”Hjelp til Russland”, alle medlemer og alle våre venner i Norge både fra
nord og sør!
Vårt venneskap og samarbeid med HTR tar over 14 år nå. Dette er nok lang tid, ikke bare for et byggefirma,
men for hele menneskelig livet, livet for en familien. I løpet av 14 år kan vokse opp barna, kommer
barnebarn og flere andre forandringer i livet. I så lang tid kan man bli kjent med en annen veldig godt,
komme til forståelse hva han er, føle med hjerte og sjelden.
Sammen gikk vi en lang vei, har gjørt sammen flere store prosjekter som vi kan ble stolt av. Disse prosjektene
virker for mennesker, ikke bare for en burokraty rapport.
Vi har fått gjenom disse årene en kollosalt erfaring i vårt yrke. Den tolmodighet og innsats som vi har fått fra
våre norske venner er fantastisk. De har lagt inn i oss så mye av sine krefter, både for opplæreing og
hjelp. Hjelpen fikk vi hele veien. Den var forskjelig: fra opplærings kurset i Norge opp til å hjelpe oss med
fabrikken og produksjons base i Russland.
Nå oppfører vi et stort prosjekt – Barnebyen ”Vårsol” i Russland. Dette prosjektet var begynt i juni 2010 av
Stiftelsen ”Hjelp til Russland” ved leder Steinar Harila som er generator av alle ideer og er en god man
som bruker sitt liv for å tjene Herren og hjelpe flere mennesker.
Vi er stolte og glade at vårt arbeid og liv er kuttet sammen med Stiftelsen ”Hjelp til Russland”, at vi fikk
mulighet å bli sammen med våre norske venner, gå sammen på en vei i denne hard verden, gjøre ting
for å oppmuntre mennesker, hjelpe å få et bedre liv som e full av oppbyggelse.

Tusen hjertelig takk til dere alle for alt!

Med vennlig hilsen og ønsker om Guds velsignelse,
Konstantin Tikhonov, Sergei Orlov, Svetlana Andrianova og hele kollektivet i ”Firma Master”.
16.01.2014

