
 

 

 

      “HOUSE OF MERCY”  

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. 
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 Barn hjelper barn. 

 



Det har blitt arrangert flere leirer i år for mange 

barn på leirplassen. Det er flott å se barn få glede 

seg sammen igjen på leirplassen. Mange aktiviteter, 

god mat og de få høre evangeliet om Jesus. Ett vik-

tig og stort høydepunkt for mange barn fra fattige 

familier og for ungene på barneheimen. 





 Å R E T S 

S L O K E A K S J O N 
Hvert år deler vi ut store mengder skolemateriell til barn i Ukraina. Uten skolemateriell 

får ikke barna gå på skolen. Foreldrene har ikke råd til å kjøpe det de trenger , så denne 

aksjonen er svært viktig. Takk til Frøyland-Orstad menigheten som støtter denne aksjo-

nen slik at mange barn kan komme på skolen. Takk til alle dere som har gitt skolesekker, 

enten via M44 eller direkte på lagrene, de blir delt ut nå i forbindelse med                  

skoleaksjonen. 



Mor til 6 som får 

nytt hus. 
Her er det nye 

huset de skal få. 

De siste dagene har innhøstingen fra friland rundt gården begynt. Det er i første om-

gang gulerøtter, poteter og løk som blir innhøstet. Det er fortsatt god innhøstning fra 

drivhusene der det er agurk, tomat, paprika, hodekål og chili. Stor aktivitet, mange får 

jobb igjennom gården og det er til stor velsignelse for mange familier. Epletrærne rundt 

parkeringsplassen på Mercy Farm er fulle av frukt og kan snart høstes. Aktiviteten på 

gården er med å bringer håp for mange barn og familier rundt i vest-Ukraina. Utdeling 

av varm mat pågår for fullt, det deles ut ca 1200 varme måltider daglig til barn, syke, 

eldre, hjemløse og handikappede. Dette er for mange det som gir håp og troen på en 

bedre hverdag. Takk til alle som er med som lapskauspartner, vi trenger flere som er 

med.  

Hjelp i dag, håp for i morgen! 

Gi via vårt  

Konto nr. 

3335.25.27144 

 

 

Alle innbetalinger 
går uavkortet til 

Ukraina. 



 
 

 

Vasja, vår leder i Ukraina, fikk en forespørsel fra Dr. 

Serdenko ved Mokachevo barnesykehus Han spør om 

det er mulig å hjelpe denne jenta, hun heter Vanessa 

og har blodkreft, leukemi. Hun er født i 2005, hun har 

ingen gjenlevende foreldre, mor døde i en trafikkulyk-

ke da Vanessa var 5 år. Nå tar bestemoren seg av hen-

ne, hun er veldig fattig, og har ingen mulighet å hjelpe 

Vanessa.  Vanessa må til Kiev for behandlingen og for 

å få god hjelp. Vi har hatt en innsamling på facebook 

for å samle inn penger til behandlingen av kreften. Re-

sponsen har vært god og mange har gitt og vi har fått 

inn en del penger til å hjelpe med. Ønsker du å være 

med å hjelpe Vanessa? 

 

Vipps: 85130, merk Vanessa 

Bankkonto: 3212.20.34037  

merk Vanessa 

”Jeg heter Sasha. I november i år er det 10 år si-

den jeg begynte å jobbe ved House of Mercy. 

Denne jobben er et svar på mange bønner. Det 

var den gangen jeg spurte Gud om at han kunne 

gi meg en jobb, der jeg ikke bare kunne tjene 

penger, men også være nyttig for Ham og for 

andre mennesker. I denne jobben er det ikke 

vanskelig å stå på. Fordi jeg liker jobben min og 

liker å være en del av dette HOM laget. I tiden jeg 

har jobbet her, møtte jeg min kone, Olya, som har 

bodd ved HOM siden hun var 9 år. Vi har 2 barn 

til nå. For oss begge er House of Mercy IKKE bare 

det humanitære arbeidet, men noe vi forholder 

oss til og som har forandret våre liv og blitt en del 

av oss. Vi er dypt takknemlige til alle dere som 

støtter arbeidet til stiftelsen KPK-Ukraina og gjør 

det mulig for oss å være i dette rike arbeidet. Gud 

velsigne dere!” 

Hilsen fra Sasha, sosialarbeider ved House of Mercy 

VANESSA. 



Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837 

 

På lageret i Hauge-

sund, fikk de besøk av 

Maria, 7 år fra Karmøy. Hun hadde 

solgt vafler og hjemmelagede 

smykker for å hjelpe barn i Ukrai-

na. Hele 309 kr hadde hun samlet 

inn, verden trenger flere slike små 

ildsjeler som Maria, tusen takk!! 

Johanne Ueland ble bare 15 år, i begravelsen valgte familien at det skulle tas opp en gave til arbeidet 

til KPK-Ukraina. Gaven på 26 250,- skulle gå til funksjonshemmede barn i Ukraina. Vi er veldig takk-

nemlig for den store gaven. I Ukraina har funksjonshemmede ingen rettigheter, og får ikke gå på skole 

med funksjonsfriske barn. Derfor er det en glede å få være med å hjelpe denne gruppen mennesker. 

Tusen takk til alle givere, pengene gikk til ett senter for funksjonshemmede barn. Pengene ble brukt 

til: tepper, utstyr og leker til barna, printer, reparasjon av en minibuss, nytt gass anlegg for oppvar-

ming. Her er noen bilder fra senteret. 



  

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, gaver og støtte: 85130 

KPK-lager Vigrestad/Haugesund:647837 

Mercy Farm: 8735 

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: 

mobil: 903 66 291,       

email: post@kpk-ukraina.com 

http://www.kpk-ukraina.com

