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      “HOUSE OF MERCY”  

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. 

Fem søsken har kommet til barneheimen. De 

kommer fra vanskelige familieforhold, nå blir de 

ønsket velkommen til barneheimen og tatt godt 

vare på av voksne og de andre barna. 



På M44 har de hatt den årlige innsamling av sko-

lesekker. Barn i Ukraina trenger skolesekker, og 

da kan barn i Rogaland komme å levere den gam-

le skolesekken til M44, når de kjøper ny. Totalt 

303 skolesekker ble samlet inn, det er helt fan-

tastisk. Mange får nå muligheten til å gå på sko-

len i Uzhgorod. Vi i KPK vil rette en stor takk til 

M44 for initiativ og godt samarbeid i å hjelpe de 

fattige i Ukraina. 

VAKRU INNSAMLING 

Varhaug kristelige ungdomslag, vakru, 

har årlig en innsamling til misjonspro-

sjekter. I år som tidligere har de samlet 

inn penger til KPK-Ukraina, KPK ble til-

delt 136 500,- som er et fantastisk be-

løp som vi er veldig takknemlige for. Vi 

i KPK vil rette en stor takk til vakru, for 

den gode innsatsen dere gjør.  

Dette er Lovisa, hun 

var i Norge for noen år 

siden. Lovisa har fått 

påvist kreft og ble 

sendt til sykehuset i 

Lviv for behandling. 

Hun har fått påvist en 

ondartet svulst i bindevevet i kroppen. Hun får 

nå cellegift før en evt. operasjon. Hun har det 

veldig tøft akkurat nå, de skal ordne en rullestol 

til henne fordi hun har mye smerter. Vær med å 

be om helbredelse for Lovisa og familien. De 

har ikke råd til å dekke kostnader selv. Vi hadde 

en innsamlingsaksjon der det kom inn 30 000,- 

til behandling  og utgifter for henne. Tusen takk 

til alle som var med å støttet Lovisa.  



A 
lle barna på barneheimen har 

vært på tur i sommer. Det har, på 
mange måter, blitt en annerledes 

sommer enn det pleier å være. 
Da er det godt å komme seg ut i skog å 

mark å nyte det fine været. Vi  i Norge sav-
ner barna og de voksne på barneheimen. 

Så kan vi glede oss over disse bildene og se 
at de har det fint. Takk til deg som er med å 
støtter arbeidet, så kan vi drive barnehei-

men, og gi de ett godt hjem. 



Mor til 6 som får 

nytt hus. 
Her er det nye 

huset de skal få. 

På barmhjertighetens gård har det skjedd mye de siste ukene. Fortsatt høstes det 

mye fra drivhusene. Potetene er tatt opp på friland, gulerøtter og kål med mer. 95% 

av potetene var store og fine, gulerøttene som ikke har vært bra tidligere, så mye 

bedre ut i år. Imellom produksjon og innhøsting er det tid til andre ting; 30 handikap-

pede barn med foreldre ble invitert til gården for omvisning og middag. Høner og kyl-

linger har de også fått tak i. Så da har det blitt egg, og da kyllingene var store nok, ble 

de slaktet og solgt. VI er utrolig takknemlig til Gud for gården, det den gir av arbeids-

plasser til Ukrainere og mat til de fattige. Gården er til stor velsignelse for mange nå, 

og vi håper den kan fortsette i mange år fremover. 

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. 

 



 

 

Nye produkter i butikken i sommer. 

Nytt lagerbygg til butikken 

Egen rampe for rullestolbrukere 

Etter hvert har egg produksjonen tatt seg opp. 

30 handikappede barn med 

foreldre på besøk. 



 Månedlig hjelp til øst-Ukraina. 

Hver måned sendes en lastebil fullastet med 

grønnsaker og matvarer til de lidende i krigsområ-

dene i øst. Det har aldri vært viktigere å få lastebilen bort 

med mat, klær og medisiner.  Mange fattige mennesker er 

fanget i området og har ingen til å hjelpe seg vekk derifra. 

Mange har mistet husene sine i bombingene og i brannene. 

De trenger vår hjelp og vår forbønn i den fortvilte situasjo-

nen de lever i.  



Barn hjelper barn: 
 

 

Maren, Martine, Liva og Eline har hatt loppemarked 

i sommer til inntekt for KPK. De har solgt en del 

ting, og har fått inn hele kr. 1500,- En fantastisk inn-

sats gjør at mange barn i Ukraina kan spise seg 

mette for de pengene. Tusen takk til alle 4 for en 

kjempe god innsats og godt initiativ.  

Guro, Olaug, Rebekka, Maria , Kamilla har hatt 

butikk i gata hjemme og solgt ting til inntekt for 

arbeidet til KPK. De har solgt ting for 1 981.– 

kroner. Fantastisk bra!! Dere er med å sørger for 

at mange barn i Ukraina kan spise seg mette. En 

stor takk til alle fem for en kjempe god innsats. 

Linn og venninnen Ruth har satt i gang og sy munn-
bind til syke i Ukraina. Mormor er også med å ser til 
at alt blir som det skal. Det har blitt mange munn-
bind etter hvert. Linn har vært med til Ukraina og 
sett nøden blant de fattige. Hun vet at når de treng-
er munnbind så har de ikke råd. Tusen takk til Linn 
og Ruth for kjempe god innsats.  

Under koronakrisen i Ukraina, har de hatt en enormt behov for oksy-

gen apparat som dette. Disse maskinene finnes i Ukraina, men pga. at 

myndighetene har kuttet støtten til sykehusene har de ikke midler til å 

skaffe de. Nå har KPK, via en privat giver, overført midler til innkjøp av 

20 slike maskiner som skal gis til de lokale sykehusene i Uzhgorod. 



  

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  

Faddergaver: En eske, ikke større enn en flytteske hos 

ikea. pr fadderunge pr. sending, maks 12 kilo. Vi er nødt til 

å ta hensyn til de frivillige på lagrene våre. Vi setter pris 

på alle som vil sende faddergaver, og vi håper dere kan 

vise forståelse for vektbegrensningen på esker og sekker.  

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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