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      “HOUSE OF MERCY”  

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. 

Utdeling av matesker har gått over all 

forventning under pandemien. Mange 

frivillige i Uzhgorod har stilt opp og 

vært med på utdeling. 



U 
tdeling av matesker har gått over 

all forventning. Pga. innførte koro-

na tiltak for samling av mennesker, 

var vi bekymret for at det skulle bli 

vanskelig å dele så mye mat som vi pleier. 

Mange frivillige har stilt opp og vært med å dele 

ut mat til de fattige, det har gjort at vi har klart å 

distribuere flere matesker  enn ellers. Behovet 

for mat er større enn noen gang, mange har blitt 

arbeidsledige pga. av stengte grenser.  





Mor til 6 som får 

nytt hus. 
Her er det nye 

huset de skal få. 

Innhøstingen på gården pågår for fullt, grønnsakene som høstes er store og flotte. Gud 

velsigner gården med gode avlinger. Hodekålen ute på friland overlevde –7 grader tidli-

gere og sterk vind i 3 dager. De fikk råd om å pløye over dem, for de trodde avlingen 

var gått tapt. Da de var ute å så etter uværet, sto kålen like fin. Slik kunne de høste inn 

flott sommerkål og selge i butikken. Gud gjør ennå mirakler, og han holder sin hånd 

over avlingene på gården, slik at de skal bli til velsignelse for mange. Salget er med på å 

finansierer driften på Mercy Farm og utdeling av gode grønnsaker til de fattige. Vi 

trenger flere lapskauspartnere til å finansiere utdelingen av varm mat.                            

Vil du bli med å spre håp? 

Hjelp for i dag, håp for i morgen! 

Har du lyst til å være med? 

Du kan bli med som lapskauspartner! 

Da er du med å sørger for at barn eller eldre kan få muligheten til å spise seg mett. 

Gi via vårt  

Konto nr. 

3335.25.27144 

 

 

Alle innbetalinger 
går uavkortet til 

Ukraina. 

 

13 000 sommerkål uten skade fra uværet 
Nyhøstet kål og tomat i butikken. 

7 typer salat dyrkes på friland 130 mål med poteter 



 

 

300 kurver jordbær solgt 

daglig i sesongen 

4 sorter tomater i drivhusene 

13 000 planter med snack 

agurk. Høstet 34 tonn i mai 

Dyrker 22 sorter grønnsaker og 

salater på Barmhjertighetens 

gård. 

5 sorter paprika 



 
 

Vi i KPK vil rette en stor takk til alle som har kjøpt lodd i KPK lotteriet. 

Vi har solgt lodd for 150 000,- og har, minus noen gevinster, ett godt 

tilskudd til arbeidet. En stor takk til alle som har gitt gevinster, og som har vært 
med å selge lodd. Vi setter veldig stor pris på alle sammen som har bidratt til å 

hjelpe oss i arbeidet med å hjelpe de fattige i Ukraina.  

 

 

 

 

 



Sommerstenging på lagrene våre. 

Vigrestad; sommerstengt fram til 4. august. 

Haugesund; sommerstengt fram til 12. august. 

Barn hjelper barn: 

Celine og Maria har samlet in kr. 570,- til 

KPK. En stor takk går til dem, dette vil gi ett 

godt varmt måltid til over 35 barn                

i Ukraina.  

DIGITAL BASAR PÅ          

HAUGALANDET 

Jorunn Nesse med flere har hatt basar på Haugalan-

det, alt forgikk på facebook pga. korona. Likevel 

klarte de å samle inn kr. 51 600,- Vi vil takke alle 

som har kjøpt lodd, og innsatsen til Jorun og gjeng-

en som var med henne. 



  

Utgifter til trykking og utsending er dekket av SG-Armaturen AS, Lillesand 

Stiftelsen KPK-Ukraina, postboks 211, 4358 Kleppe. Tlf; 903 66 291  
e.post: post@kpk-ukraina.com  

org.nr.987282053, Bankkonto gaver 3212.20.34037 Web: www.kpk-ukraina.com 
VIPPS; Vipps KPK nr; 85 130, Vipps MF nr; 87356,  

Vi trenger fortsatt klær, sko, leker, ulltepper, sengeklær og kjøkkenutstyr til å sende. Hvis du vil sende 
pakke til ditt fadderbarn er det best hvis du kan ta kopi av fadderbeviset og feste på pakken, slik at 

det kommer fram til rett person. Et tips er å legge det i en plastlomme slik at det er beskyttet . 

(Dette på grunn av at det er flere som har samme navnet.)  

Du er velkommen innom på lageret Pris Kr.50,- pr. sekk/eske. I følge ukrainske regler kan du ikke sen-
de matvarer, snop eller hermetikk. Til fadderbarnet ditt kan du sende klær, sko, leker, og litt toalettar-

tikler. Kopper, tallerkener, ulltepper og sengeklær er alltid populært å få.  

 

 

Følg oss på Facebook, oppdatering skjer 
daglig også fra Ukraina.   

Facebook.com/stiftelsen KPK-Ukraina  

 

ALLE FADDERE: Husk også å føre på ditt navn på alle innbetalinger til fadderbarn ordningen, slik at vi 
ser hvem det er pengene kommer fra, det gjelder kun til fadderbarn ordningen. 

Ved adresseforandring eller avbestilling/opphør av mottak av nyhetsbrev.  

Gi beskjed til: Ellen Aarsland, mob; 903 66 291 eller epost;  post@kpk-ukraina.com  

 

 
Returadresse:   
Stiftelsen KPK-Ukraina, 
postboks 211, 4358 Kleppe 

 

KPK-Ukraina har eget Vipps nummer! KPK 

Vipps nr; 85130  og Mercy Farm 87356. 

Eller søk på stiftelsen KPK-Ukraina  

Vi i KPK, vil ønske alle våre lesere 

og trofaste støttespillere, en riktig 

god sommer.  

Ønsker du å bli fadder for ett barn eller 

eldre i Ukraina? Ta kontakt med Ellen 

Lyster Aarsland, mobil: 90 36 62 91,     

eller email: post@kpk-ukraina.com 

http://www.kpk-ukraina.com
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