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Presten bakte brød til russiske fiskere
bt.no/nyheter/lokalt/i/qAOK50/presten-bakte-broed-til-russiske-fiskere

25 koronasyke fiskere må holde seg om bord på den russiske tråleren «Oma» i julen. –

Jeg ønsker å støtte dem i en tung tid, sier fader Dmitrij Ostanin.

Her får mannskapet overrakt brød fra Dmitrij Ostanin (til v.), Svetlana Cerburkov, Viola Cerbukov og

Alfa Winge . Foto: Yuliya Ostanin
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Julaften formiddag var den russiske presten travelt opptatt med å bake brød i gamle

Søreide bedehus. Bedehuset er gudshus for den ortodokse Kristi åpenbaringsmenighet i

Bergen.

Ved 15-tiden julaften dro presten til tråleren «Oma» for å overlevere brødet.

De siste dagene har Dmitrij Ostanin organisert en innsamlingsaksjon til hjelp for

mannskapet på den russiske fiskebåten «Oma». Han forteller at de har samlet inn 36.000

kroner på et døgn.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/qAOK50/presten-bakte-broed-til-russiske-fiskere
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Her baker presten brød til mannskapet som er isolert i tråleren på Skolten. Han leverte både brød og

juletre til dem på julaften. Foto: Yuliya Ostanin

Kjøper julemat

25 av mannskapet på 34 er smittet av koronaviruset. Én av de smittede døde mens skipet

var langt til havs. Nå ligger tråleren ved Skoltegrunnskaien, der mannskapet er i isolasjon.

– Det er mange som vil hjelpe dem nå som de har det vanskelig. Folk i flere land har sendt

penger. I romjulen drar jeg ut og kjøper julemat og gaver, sier Ostanin.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/M36gam/ba-om-hjelp-flere-ganger-foer-fiskeren-doede
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Fader Dmitrij Ostanin ønsker å støtte det russiske mannskapet som er blitt rammet av korona. Foto:

Tuva Åserud

Da han hørte om den dramatiske situasjonen om bord på båten, tok han kontakt med

havnesjefen i Bergen for å tilby sin hjelp.

Han forfattet et brev som kommunen kunne formidle til mannskapet.

– Jeg har sendt noen gode ord, både til de som er isolert om bord på skipet og til de som

er i karantene. Mannskapet er i en vanskelig situasjon hvor de har mistet en god kollega.

Nå er de her i Bergen, uten språk og uten familie. Det minste jeg kan gjøre, er å tilby bønn

og annen hjelp som de kan trenge, sier han.
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Her må 25 syke fiskere holde seg isolert i julen. Foto: Tuva Åserud

Ostanin er leder av Kristi åpenbaringsmenighet, som for fire år siden gjorde Søreide bedehus om til et

russisk-ortodoks kirkerom. Foto: Tuva Åserud

Seilte i over to døgn med død kollega

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/7KP9jV/seilte-i-over-to-doegn-med-doed-kollega
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Får oppfølging

På grunn av smittefaren kan ikke Dmitrij Ostanin besøke mannskapet.

– Men jeg vet at de har tilgang på telefon og vi kan også treffes digitalt om de ønsker det,

sier han.

Presten vet foreløpig ingenting om tilstanden til de smittede. Ifølge Bergen kommune,

som har ansvaret for den medisinske oppfølgingen, har ingen av de smittede hatt behov

for helsehjelp.

– De skal holdes isolert, og det er de på båten. Vi følger dem opp daglig med lege. Hvis

tilstanden deres forverrer seg blir de tatt i land, sier konstituert smittevernoverlege Egil

Bovim.

Har takket for hjelpen

Mannskapet har uttrykt at de er glade for hjelpen de har fått i Bergen etter at de ankom

havnen.

- Kapteinen og mannskapet er svært takknemlige og rørt over all hjelp, behandling og

omsorg som de har fått fra ulike aktører i Bergen, skriver Alfa Winge, vakthavende

beredskapskoordinator i Bergen kommune .
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