“HOUSE OF MERCY”

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.
Vi trenger din støtte i disse tider, mange i Ukraina har det verre enn noen gang.
Koronapandemien herjer og forverrer livet til mange. Veldig mange har mistet
jobben og inntektsgrunnlaget til familien. Vi i KPK brenner for å hjelpe, men også
vi ser at inntektene går ned. Vi måtte nedjustere årets Juleaksjon fordi vi ikke har
penger nok til å opprettholde aksjon som i fjor. Vil du være med å støtte oss, slik
at vi kan være med å bringe

hjelp for i dag, og håp for i morgen?

Her er kart over vest
Karpatia som viser
hvor vi har plassert
store frysebokser med
lapskaus. Der er det frivillige som deler videre
ut til fattige mennesker
som trenger mat. En
gang hver måned eller
oftere, blir fryseboksene fylt opp, så deler de
ut til folk i områdene
rundt. Dette gjør at
KPK når lengre ut med
maten fra kjøkkenet på
Mercy Farm.
Hei, mitt navn er Tanya og jeg jobber som dagmamma på barneheimen House
of Mercy. Jeg er 27år og har jobbet med barn i 4,5 år nå. Jeg har vokst opp i en
kristen familie. Min far er pastor i kirken i landsbyen der vi bor, mor jobber som
kokk på barneheimen. Jeg har også 2 eldre søstre og en yngre bror. Hvordan
begynte jeg å jobbe ved HOM? Alt begynte med studiet mitt på universitetet,
for å bli sosialarbeider. Jeg hadde forskjellige drømmer for fremtiden min, men
vi klarer ikke engang å se for oss det Gud har forberedt for oss. Under studietiden, hvor jeg hadde praksis med funksjonshemmede barn, var jeg på et statlig
barnehjem. Der begynte jeg å innse at barna - de er en så stor del av vårt samfunn, og et sterkt land begynner med glade barn. Jeg følte med barna jeg
møtte, og begynte å innse hvor mye hver og en av dem lengter etter kjærlighet
og forståelse. Etter at jeg ble uteksaminert fra universitetet, jobbet jeg i den statlige sosiale avdelingen,
med familiehus, fosterhjem, med ungdommer som uteksaminerte fra statlige barnehjem. Og jeg ble snart
en del av den store HOM-familien. Det er selvfølgelig ikke alltid lett når du arbeider med barn. Hver og en
av dem er forskjellige, har spesiell karakter, spesielle behov. Hver og en trenger oppmerksomhet og en del
av din kjærlighet som skal gis. Men så forstår du at jobben din er så spesiell. Yrket lærer deg å se med troens øyne og berøre barns hjerter. Jeg vet at Gud stoler på meg til å ta vare på barna, og det er mitt ansvar.
Under hele denne veien tror jeg det er Gud som er kilden til min styrke, kilde til min inspirasjon og kjærlighet som jeg trenger så mye i denne tjenesten for barna!

Tanya

Gamlehjemmet i Rakoshino og
kantinen i Irshava.

28. desember 2016 besluttet styret i KPK og
overta driften av gamlehjemmet i Rakoshino
og en kantine i Irshava. Kantinen i Irshava er
åpen to dager i uka, der kan eldre og fattige
komme å få mat. De kan spise på kantinen eller
ta med seg maten hjem. Kantinen var tidligere
støttet av den ukrainske staten, men de stoppet
støtten og ville avvikle kantinen.
Gamlehjemmet i Rakoshino har en kapasitet på
20 eldre og syke. Det er totalt 10 ansatte og det
er tidligere et Røde kors hjem, støttet fra den
Ukrainske staten. De mistet støtten fra staten
og fikk beskjed om å legge de gamle og syke
ute på gaten. Siden den gang har gamlehjemmet vært drevet av KPK med støtte fra givere i
Norge. Det koster KPK ca. 50 000,- kr. pr.
mnd. å drive disse to, gamlehjemmet og kantinen. Vi vet at mange fattige får mat fra kantinen, og at mange eldre har fått en god tid på
gamlehjemmet.

LAPSKAUSPARTNERE 2020
Vi er glade for å fortelle at utdeling av mat til fattige, som alltid har hatt høy prioritet i hjelpearbeidet vårt, fungerer veldig bra.
Behovene har økt betydelig siste året, så nå koker vi 1000 måltider hver dag 5 dager i uka som
deles ut gratis til fattige. I tillegg delte vi ut nå i oktober 20 tonn med poteter og grønnsaker fra
egen gård, til fattige Ukrainske hjem.
Problemet er bare at nå har vi kommet i en situasjon med «underskudd» på lapskaus partnere.
Kan du hjelpe oss? Vi har noen hundre støttepartnere som betaler hver måned fra kr.200,- og
oppover. Vi får også både store og små engangs beløp, og vi er takknemlig for alt, men de faste
månedlige er vi ekstra glade for.
Dette nyhetsbrevet går ut til ca. 1000 nye lesere, så nå er vi spent på hvor mange nye som har
lyst til å være med i dette barmhjertighets arbeidet.

Hjelp for i dag, håp for i morgen!

Lapskausproduksjon og utdeling.

Har du lyst til å være med? Du kan bli med som lapskauspartner!
Alle gaver til KPK og Mercy farm over 500,- kr. gir rett til fradrag i skattepliktig
inntekt etter gjeldende norske regler.
Mor til 6 som får
nytt hus.
Her er det nye
huset de skal få.

Bruk
Konto nr.
3335.25.27144

Bruk
Vipps nr.
87356

Alle innbetalinger
går uavkortet til
Ukraina.

Grønnsaksaksjon fra
Mercy Farm.
I september ble det delt ut over
20 000 kilo grønnsaker fra barmhjertighetens gård til fattige familier og eldre i Uzhgorodområdet. Det er et kjærkomment bidrag i hverdagen med næringsrike, gode grønnsaker som poteter, agurk, paprika, gulerøtter, hodekål, løk osv.
Stort utvalg fra gården ble delt ut

Grønnsaker til eldre som bor alene

Aksjon ”Christmas Joy 2020” er snart i gang i Ukraina. Store mengder med matesker,
grønnsaker og snop til barna skal deles ut i løpet av aksjonen. Vi kommer tilbake i januar
nummeret om hva som har blitt delt ut og bilder. Her er noen bilder fra fjorårets aksjon.

Gamlehjemmet i Beregovo

Ekteparet, som driver gamlehjemmet i
Beregovo, tok kontakt med våre folk i
Ukraina i 2016 for hjelp. Til da hadde de
fått støtte fra en hollandsk organisasjon
som støttet driften av gamlehjemmet.
Siden 2016 har KPK betalt for driften og
lønnen til de ansatte som gjør et fantastisk arbeid for de eldre. Det er en sengekapasitet på 10, og drives av et ektepar,
Sveta og Vadim og 2 ansatte. Driften av
gamlehjemmet koster ca. 27 350,- pr.
mnd.

Vi i KPK vil rette en stor takk til alle som har støttet oss med penger, arbeid på lagrene,
alle dere som strikker, alle som har bakt, solgt lodd, lastet trailere, uten dere hadde vi
ikke vært i stand til å hjelpe. Dere betyr så mye for så mange i Ukraina. Dette har blitt et
veldig annerledes år å se tilbake på, vi merker det på økonomien til KPK. Det er mindre
å gi, å mindre å dele. Vi skulle ønske det ikke var slik, men det er selvfølgelig preget av
ingen møteaktivitet og konserter, og julemessen skjer kun digitalt, ingen reiser til Ukraina. Vi ser fremover, for som dere vet så er arbeidet i Guds hender, vi stoler på Gud i
dette arbeidet, for når vi ser tilbake, så ser vi at Han har ledet oss igjennom alt. I motgang og i medgang. Jes. 9.6
For et barn er oss født, en sønn er oss
gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver,
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.
Vi vil ønske alle våre lesere en velsignet jul og ett velsignet nytt år.
Vi har igjen kjøpt inn ved til utdeling til fattige familier rundt i Uzhgorod området. I år har vi bevilget
penger til innkjøp av 250 kubikk ved som skal distribueres ut til vinteren. Dette blir hovedsakelig til familier som vi støtter regelmessig. Prisene på ved har
steget mye de siste
årene i Ukraina, og
gjør at mange fattige
ikke har råd til tørr
og god ved.

Julemesse 2020

Årets julesalg for KPK-Ukraina blir kun digitalt pga. ko-

rona. Salget starter 26/11 kl. 09:00, da er det bare å sitte klar! Følg med på KPKUkraina på facebook. Det blir salg av julebakst, kranser, strikk, interiør og mye
mer. Vi gleder oss til å vise dere alt vi skal selge! Det vil bli lagt ut bilder i god tid
før salget starter. Henting av varene du har reservert skjer på Klepp bedehus lørdag 27/11, tidspunkt kommer senere. Betalingen skjer under henting, kort eller
vipps. Håper dere slutter opp om julemessa, det har i mange år vært en viktig
inntektskilde til KPK i arbeidet for å hjelpe de fattige i Ukraina.

Følg oss på Facebook, oppdatering skjer
daglig også fra Ukraina.
Facebook.com/stiftelsen KPK-Ukraina

Ønsker du å bli fadder for ett barn eller eldre
i Ukraina? Gå inn på www.kpk-ukraina.com
eller ta kontakt med Ellen Lyster Aarsland,
mobil: 90 36 62 91,
email: post@kpk-ukraina.com

Ved adresseforandring eller avbestilling/opphør av mottak av nyhetsbrev.
Gi beskjed til: Ellen Aarsland, mob; 903 66 291 eller epost; post@kpk-ukraina.com
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.
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 sende matvarer, snop eller hermetikk. Til fadderbarnet ditt kan du sende klær, sko, leker, og litt toalettartikler. Kopper, tallerkener, ulltepper og sengeklær er alltid populært å få.

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

