“HOUSE OF MERCY”

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.
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Bilder fra påskeaksjonen
2021.



Resultat fra loddtrekningen i mai.



Siste annonse fra KPK



Sommerstenging på lagrene Vigrestad og Haugesund.



Litt om TV12 bedehuskanalen.



KPK jakker til salgs på
Vigrestad/Haugesund.

Påskeaksjonen 2021 er gjennomført det
ble delt ut ca. 1400 esker med mat og
grønnsaker i tillegg til en del esker med
snop for barna. Dette ble distribuert rundt til de
landsbyene som lever under de fattigste forhold,
handikappede, hjemløse og eldre. Det er ble også
sendt ekstra til de fattige som bor i øst-Ukraina. I
krigsområdene i Donetsk område.

Solcellepanel montert

Oppkobling av panel
Da har det vært trekning på loddsalget i
mai. Vinnerne er kontaktet og gevinst utlevert. Tusen takk til alle
som har kjøpt lodd. Vi
er veldig takknemlige
for støtten og for hjelpen når vi selger lodd.
Det betyr mye for oss,
men ennå mer for de
som arbeidet berører i
Ukraina. Det hjelper
oss å opprettholde den
hjelpen vi gir til de
fattige. Tusen takk!!

Det er fortsatt stor aktivitet på gården, mange kommer innom for å kjøpe fantastiske
grønnsaker og blomster. Mandag 1. juni ble det høstet 5067 kg med snack agurk. Samt
store mengder biff tomater, cherry tomater, paprika, hodekål, brokkoli og mye mer. Det
er fantastisk å se kvaliteten på alt som høstes fra gården. Det har også blitt montert solcelle paneler på taket for å redusere kostnader på strøm. Utgiften til dette er dekket av
en fast giver. Vi er veldig takknemlige for dere som støtter gården og er partnere til
varm mat utdeling. Vi trenger flere som er med oss i dette rike arbeidet, vil du bli lapskauspartner? Da er du med å sørger for at barn og eldre kan spise seg mette. Ett måltid
koster ca. 14,50 kr. Gi via vårt konto nr. eller vipps. Se nederst på siden

Hjelp i dag, håp for i morgen!

Mor til 6 som får
nytt hus.
Her er det nye
huset de skal få.

Gi via vårt
Konto nr.
3335.25.27144

Alle innbetalinger
går uavkortet til
Ukraina.

I år blir det arrangert leirer igjen på leirplassen vår. Alt ble avlyst i fjor pga covid-19. Nå
er situasjonen mye bedre i vest Ukraina. Situasjonen er på grønt nivå, det gjør at vi kan
gjennomføre leirer, som barna har savnet veldig. I slutten av juni blir det en gospel leir
for 20 tenåringer. I juli blir det en leir for 90 barn fra fattige familier som vi støtter regelmessig. I august blir det leir for 50 døve barn fra regionen. Vi er veldig glad for at
leirplassen kan bli til velsignelse igjen for mange barn som har en vanskelig hverdag.
Bilder fra tidligere leirer

TV12 Bedehuskanalen er en ny nasjonal, kristen tv-kanal som blir etablert i
Norge i løpet av 2021. TV12 Bedehuskanalen har som formål å forkynne
evangeliet om Jesus Kristus på tv gjennom et bredt og bevisst programtilbud.
De vil være en aktiv støttespiller for misjonsprosjekter i utlandet, støtte humanitært
arbeid internasjonalt. Som i bedehusland ønsker de å tenke lenger enn bare til seg
selv og sin egen virksomhet. Derfor ønsker de et sterkt fokus på misjon i ulike former og på ulike geografiske områder, og vil legge til rette for innsamlingsaksjoner
både til misjon, humanitært arbeid og ha et særlig fokus på å hjelpe de fattige. KPKUkraina blir en av flere samarbeidspartnerne til TV12, og vil få muligheten til å presentere arbeidet på TV12 kanalen fra høsten av. Dette er vi veldig takknemlige for,
det gir oss større muligheter til å gjøre kjent det arbeidet som vi driver i vest Ukraina. Vi ser fram til ett godt samarbeid med TV12, og gleder oss til å presentere arbeidet på riksdekkende kanal fra høsten av. Kanalen blir å finne på Canal Digital / Allente på satelitt, og distribusjon på Altibox, Canal Digital, Get / Telia, NextGenTel og RiksTV på fiber / kabel.

Vi har flotte KPK jakker på lageret på Vigrestad/
Haugesund, det er en skalljakke i marineblå farge med
en liten logo på. Ta kontakt med på mob: 903 66 291 hvis
du ønsker en slik jakke. De finnes i størrelse fra small til
XL.
Flott og god jakke for 550,- pr. stk.

Vi tar imot garn på lagrene i Haugesund og på Vigrestad. Så hvis du ønsker å strikke for Ukraina, så
kom til lagrene så kan du få garn til å strikke sokker,
luer, gensere, babytepper osv. Vi sender mye fint
strikk nedover hver gang vi har hjelpesending. Ta
kontakt.
På grunn av økende arbeidsmengde ser vi oss nødt til å øke
Ellen Aarsland sin stillingsprosent i KPK til 80%.
Arbeidsmengden har vært høy over lang tid og burde vært gjort for en god stund tilbake.
Vi har pr. i dag da en 80% stilling og en 40 % stilling.

Sommerstenging på lagrene våre.
Vigrestad; sommerstengt fra 16. juni til 3. august.
Haugesund; sommerstengt fra 24. juni til 18. august.

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

Vi i KPK vil ønske alle lesere av nyhetsbrevet en velsignet sommer. Takk for
støtten, takk for at du vil være med å utKPK-Ukraina har eget Vipps nummer! KPK
gjøre en forskjell for de fattige i Ukraina.
Vipps nr; 85130 og Mercy Farm 87356.
GOD SOMMER!
Eller søk på stiftelsen KPK-Ukraina

Ønsker du å bli fadder for et barn eller
eldre i Ukraina? Ta kontakt:
Følg oss på Facebook, oppdatering skjer
daglig også fra Ukraina.
Facebook.com/stiftelsen KPK-Ukraina

mobil: 903 66 291,
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

