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Bilder fra juleaksjonen 2020 

Tusen takk til alle som har 

vært med å støttet aksjonen, 

slik at vi kunne dele ut 

mange tonn med mat til de 

fattige til jul. Det har også 

blitt distribuert mange tusen 

snop esker til barna. Korona 

situasjonen i Ukraina gjør 

det vanskeligere å dele ut til 

store mengder, det blir der-

for mange besøk rundt om i 

hjemmene.  



Over. 

Her er det utdeling til innsatte i det lokale feng-
selet. Mange av disse fangene har lange dommer 
de soner, og forholdene i fengslene i Ukraina er 
ekstremt dårlige. Det ble satt stor pris på å en 
stor pose med gaver og mat. Det ble gitt til alle 
innsatte. HOM har også levert hygiene artikler 
som såper, tannkoster, osv. Dette er det stor 
mangel på.  

Under 

Det er dessverre mange statlig drevne barnehjem  i 
Ukraina. Politiet plukker opp hjemløse barn på gata 
og kjører de til ett mottak som fordeler de rundt på 
statlig barnehjem. Der er det ikke gode forhold for 
barn. Mange rømmer, og da blir alle straffet. Derfor 
er det så viktig arbeid for våre folk i Ukraina, å be-
søke de statlige barnehjemmene. Her er bilder fra et 
slikt besøk. Alle barna har fått en gave og en eske 
med snop og da er gleden stor.  



Mor til 6 som får 

nytt hus. 
Her er det nye 

huset de skal få. 

B 
armhjertighetens gård forberedes for en ny sesong med dyrking av grønnsaker, salat og 

frukt. I plante drivhusene spirer det nå agurk planter, tomat planter og paprika planter. I 

år er vi veldig tidlig ute, noe som er viktig med tanke på å få de beste priser på det vi sel-

ger. I begynnelsen av februar flyttes agurk plantene over i et annet drivhus, hvor de får 

optimale forhold når gjelder varme, gjødsel og vann. Allerede i begynnelsen av mars er planen at  vi 

skal begynne å høste de første agurkene. Det har vært store investeringer på varmeanlegg til drivhu-

sene, det som var tidligere fungerte dårlig, og vi var nødt til å investere for å øke kapasiteten til an-

legget. Vi ser fram mot en spennende vår på barmhjertighetens gård, som vi tror skal bli til enda 

større velsignelse for det Ukrainske folk. 

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. 



 

 

  

2020 ble et spesielt år på mange måter, for KPK ble alle planlagte turer avlyst, alle arrange-

ment og alt besøk fra Ukraina avlyst. Turene, besøkene og arrangementene våre har alltid 

hatt stor betydning for arbeidet. Vi klarte å gjennomføre en julemesse i henhold til korona 

krav. Vi takker alle som gjorde det mulig og som handlet på julemessa, vi håper vi får gjen-

nomføre den på gamle måten i 2021. Så det var med stor bekymring vi lurte på hvordan 

dette ville påvirke gaveinntektene til arbeidet. Vi var rimelig sikre på at dette året ville ende 

med en nedgang i inntektene, allerede i mai hadde vi en nedgang i forhold til 2019 på 200 

830,-  Etter sommeren 2020 innså vi at det ikke var realistisk å kunne reise til Ukraina i løpet 

av året. Ved utgangen av september hadde vi en nedgang på rett under 400 000,- Signalet 

ble da også gitt til våre folk i Ukraina; vi må redusere utgiftene på det som er mulig, men vi 

ønsket å fortsette å holde trykket på utdeling av varme måltider til fattige. I løpet av 2020 

har vi brukt 2 942 503,- NOK til utdeling av varme måltider, det tilsvarer 202 931 måltider 

delt ut i Ukraina. Vi har gjennom mange år hatt en juleaksjon i Ukraina, fordi vi ønsker å gi 

fattige en mulighet til å feire jul med mat på bordet. Dette ble gjort i 2020, og i den forbin-

delse kjører vi ett innstikk og en del annonser i Dagen. Vi er alltid spent på responsen, fordi 

vi vet at juleaksjonen er så viktig og betydningsfull for de fattige. Det var med stor glede vi 

kunne konstatere at gaveinntektene i november er det beste vi har hatt noen gang. I novem-

ber kom det inn 1 208 979,- mot 755 971,- i 2019. Dermed hadde vi tatt igjen det vi lå etter 

fra tidligere. Da desember også ble veldig bra, 1 572 537,- 170 832,- over fjoråret, så kunne 

vi konstatere at året endte med en oppgang på 148 024,- fra 2019. Totale gaveinntekter for 

2020 endte på 8 391 004,- for KPK. Med lapskauspartnere på Mercy farm ble det totalt 9 738 

004,- Det er blitt overført til HOM i Ukraina 9 448 904,-det er 97% av alle gaveinntekter til 

KPK og Mercy Farm. Vi er utrolig takknemlige for alle som er med å støtter arbeidet, vi er 

takknemlige til Gud for at han velsigner arbeidet med å hjelpe de fattige. Vi håper du er med 

oss i 2021, for arbeidet er ikke ferdig, og mange trenger vår hjelp. 

Ord.3.27  

Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den. 

 

Hjelp for i dag, håp for i morgen 

fra KPK styret 



 

Louisa, som var på besøk i Norge for noen år siden,  hadde fått 

påvist kreft. Hun ble operert rundt 23. januar i år. En del av bei-

net i leggen hennes ble tatt vekk sammen med en kreft svulst. 

Hun fortsetter å få  cellegift, trenger ennå 8 behandlinger til. De 

regner med hun kan gå, når behandlingen er over. Takk til dere 

som er med Louisa i bønn, og takk til dere som har vært med å 

støtte med finansiering av operasjoner og behandling. 

Vi fortsetter å dele ut ved til fattige 

rundt om i Uzhgorod. Dette er bilder 

fra utdelingen i januar. Totalt 250 ku-

bikk og 85 000,-NOK er brukt på ved. 

Dette bidraget er helt avgjørende for 

mange familier når det er kaldt. 

En stor takk til alle dere som strikker gensere, sokker, luer osv. Det er så mange barn 

og unge i Ukraina som slipper å fryse fordi de har fått kvalitetsstrikk fra Norge. Det er 

utrolig kjekt å få lov til å sende ned sekk på sekk med gode, varme klær til Ukraina.  



Ved slutten av 2020 var det en skoaksjon 

ved handlesenteret M44. Responsen var 

helt utrolig, 1320 par sko er blitt sendt ned 

til Ukraina fra utdeling der. Tusen takk til 

M44 for initiativet og til alle dere som var 

med å ga sko, tusen takk!!! 

 

Tusen takk til alle skoler og 

barnehager for alle julegavene som dere har 

pakket og samlet inn. Det har kommet 

mange sekker med gaver som blir sendt. De-

re skal vite at dette er så viktig for barna i 

Ukraina, og for de fleste av dem er dette 

den eneste gaven til jul. 

Vi fikk, også i år stå ved hovedinngangen 

på M44 å samle inn pakker til barn og 

unge i Ukraina. Det har blitt en god tradi-

sjon å få komme der å ta imot gaver som 

blir gitt av kundene til M44. Tusen takk for 

alle de gavene som  kom inn, de er sendt 

til Ukraina og blir til glede for mange. 

Fra Bryne FK og Vidar FK har vi fått 

masse fotballdrakter og sekker som var igjen etter 

en turnering. Det er en høyt verdsatt gave for barn 

i Ukraina å få. Mange har aldri hatt en skikkelig fot-

ball drakt før. Vi er veldig takknemlige for å få dette 

fra klubbene. Tusen takk til dere begge for denne 

fine gaven. 
Nye barn har 

flyttet inn på 

familiehuset i 

Nevitzke. Der 

får de ett 

godt hjem og 

en god fami-

lie å bo sam-

men med. 



  

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 flytteeske fra 

Ikea pr fadderbarn 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 et 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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