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Innhold i bladet; 

 
 Utdeling av varm mat 

økes, behovet er stort. 

 Siste nytt fra Mercy Farm 

 Påskeaksjonen 2021 

 Utdeling av varmmat og 
grønnsaker til eldre. 

 Fra Haugesund. 

 Nye vippsnr. til KPK. 

 Minneord om             

Vasya Popovich.  



De eldre i Ukraina får ingen hjelp fra myndighete-
ne. Pensjonen er minimal, de er overlatt til seg 
selv. Hvis de ikke har familie eller slektninger som 
kan hjelpe dem, får de ingen hjelp. KPK bringer 
hjelp regelmessig til mange eldre, funksjonshem-
mede, enker og enkemenn. Takk for at du er med 
å støtter KPK, slik at vi kan fortsatte å hjelpe de 
som mangler alt. Her er bilder fra en utdeling av 
varm mat og grønnsaker. 



Behovet for mat er stort, vi har nå økt vår 
produksjon fra 1000 l ca. 1200 varme 
mål der daglig. Korona pandemien har 
rammet Ukraina hardt, mange har mistet 
jobbene sine og trenger hjelp l å skaffe 
mat. Vi ser de e som vår vik gste oppga-
ve, å bringe håp inn i livene l de fa ge, 
ved å dele ut varme, næringsrike mål d . 
På den måten vil vi vise at vi i Norge bryr 
oss, og ønsker å hjelpe. Vi trenger flere 
lapskauspartnere, vil du være med å hjel-
pe? Hjelp i dag, håp for i morgen. 



Varm mat produksjonen foregår på Mercy 
Farm, barmhjertighetens gård. Her produ-
seres det nå ca. 1200 varme måltider daglig 
i ett topp moderne kjøkken. Her jobber fle-
re personer med å kutte, skjære og hakke 
grønnsaker og kjøtt til maten.  

Vakuumpakker varm mat 

250 liters kokegryter 



Mor til 6 som får 
nytt hus. 

Her er det nye 
huset de skal få. 

Nå er det stor aktivitet på gården. Det spirer og gror i 21 drivhus, det er plantet agurk, 
tomat, kål, paprikaog en del blomster. Allerede høstes det 440 kilo snack agurk i døgnet, 
og det øker. Det har vært gode priser på det som blir solgt til grossister og i butikk. Om 
ikke lenge kan de første tomatene høstes. Vi går en spennende vår i møte på gården. 

Har du lyst til å være med på dette? Du kan bli med som lapskauspartner! Da er du med 
å sørger for at ett barn eller en eldre kan få muligheten til å spise seg mett. 

Hjelp i dag, håp for i morgen! 

Gi via vårt  
Konto nr. 

3335.25.27144 

 

 

Alle innbetalinger 
går uavkortet l 

Ukraina. 



 



 

 

 

Da DnB la ned Vipps GO, så ble vi nødt l å opp-
re e flere vipps nummer. Det gamle med nr. 
85130 er fortsatt vårt hoved nummer. Vi har nå 
ny  vipps nr: for levering av sekker med klær l 
lageret. KPK-lager #647837. Og e  ny  nr. for 
loddsalg KPK-basar/lodd #651061. Mercy Farm 

KPK-lager 647837 

KPK-basar/lodd 651061 

KPK-Ukraina 85130 

87356 

 

Ann Edit Margrete Bråtun fra Karmøy 
har samlet inn over 1000 bleiepakker 
som sendes ned l Ukraina. Bleier i 
Ukraina er dyrere enn i Norge, og 
mange har ikke råd l bleier l sine 
barn. Derfor blir denne gode innsatsen 
fra Ann Edit helt utrolig. De e vil hjel-
pe mange barn og familier l en bedre hverdag. Tusen takk! 

15. mars kl. 11. gikk Vasya Popovich bort etter kort tids syk-
dom. Vasya lå på sykehuset e er å ha få  lungebetennelse og 
korona viruset. Han bodde sammen med sin kone, Sveta i fami-
lie huset som vi bygde i 2009. Familien har mistet sin ekte-
mann og far. Igjen si er kona, Sveta og 9 
barn, vær med å be for familien. Vi lyser 
fred over Vasya Popovichs minne. 



  

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

