“HOUSE OF MERCY”

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.
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Juleaksjonen 2021.



Ny sykebil levert til
Ukraina.



Utdeling av grønnsaker
fra Mercy Farm.



Siste oppdatering ang.
Vanessa.



Penger til funksjonshemmede.



Siste nytt fra
Mercy Farm.



Utdeling av ved.

J

uleaksjonen 2021 står for tur. Og vi ønsker nok engang å be om støtte til å nå ut
til mange fattige familier, enslige, funksjonshemmede, hjemløse og eldre med
matesker og grønnsaker. Vi ønsker at de kan feire jul med mat på bordet, og håp
om en bedre framtid fordi det er noen i Norge som bryr seg og ønsker å hjelpe.
Dette er, og har vært i mange år, den viktigste aksjonen vi har. Fordi det betyr så
enormt mye for veldig mange! For kr. 250,- er du med å betaler for en eske med mat
til en familie. Vi håper å kunne dele ut 4200 esker med mat og snopesker til barn. Vi
håper å be inn mange enker, eldre enslige, funksjonshemmede og døve til å komme å
spise ett godt måltid mat på Barmhjertighetens gård. Etter måltidet vil de få høre juleevangeliet og få med seg en eske med mat hjem. Vil du være med å hjelpe?
For Kr. 250,- er DU med å bringer hjelp og håp!

Utdeling av grønnsaker. En god høst har gitt store avlinger på Barmhjertighetens gård,
dette har ført til at vi kan distribuere store mengder grønnsaker til fattige familier rundt
i distriktet. Utdelingen har pågått i oktober og i begynnelsen av november.

Poteter, kål, løk og mais er innhøstet, de holder fortsatt på med gulerøtter, men da er
det meste innom hus. De har brukt litt tid på å sortere potetene, det var en noe dårlige
poteter inn imellom. Dette blir nå lagret mørkt og kjølig, slik at vi kan bruke av dette
gjennom vinteren til de 1200 varme måltider som blir delt ut daglig. Mange mennesker
i Ukraina får mat og hjelp gjennom arbeidet som blir gjort ved gården, vil du bli med?
Du kan støtte arbeidet ved å gi via vipps eller på konto. Så er du med å bringer håp!

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.

Oppdatering ang. Vanessa.
Vanessa er den foreldreløse jenta på 16 år som fikk blodkreft. Det
ble bestemt at hun skulle få 2. dose med cellegift ved sykehuset i
Mucachevo. Dessverre så ble ikke det så bra, testene etterpå viste dårlig resultat. Så de tok kontakt med Kiev igjen, å de godtok
forespørselen om å hjelpe henne. 10 dager senere er hun på toget til Kiev, det ble en tøff reise for den syke kroppen, hun ankom
sykehuset på torsdag 28.10. Vær med å be om at behandlingen
må gå bra. KPK har garantert for utgiftene til Vanessa, vil du være
å støtte? Gi via Vipp: 85130 merk ”Vanessa!”

Fra Johanne Uelands begravelse ble det samlet
inn penger til KPK arbeid blant funksjonshemmede barn i Ukraina. Deler av pengene ble gitt
Alexandra 4år og familien hennes. Pengene går
til medisiner, røntgen og fysioterapi. Det ble
også nok til en vaskemaskin som de manglet i
hjemmet. Alt dette kommer godt med til Alexandra, tusen takk!

Også i år har vi kjøpt inn 200
kubikk med god å og tørr ved
som vi deler ut gratis til fattige familier før vinteren setter inn. De
fleste fattige har ikke råd til ved,
de fyrer med det de finner rundt i
grøftene, som er farlig å brenne.
Dette har vi gjort i mange år, og
det er viktig for mange familier.

Helse-vest har gitt enda en ambulanse
som er satt ut av tjeneste i Norge. Den er
nå kommet til Ukraina og sykehuset i Mucachevo. Der vil denne ambulansen komme til stor nytte i mange år. Denne gangen ble ambulansen parkert inne i lastebilen med hjelpesendinger og fraktet frem.
En stor takk til THK for godt samarbeid
med å få ambulansen på plass.

Kalender for 2022 er på vei med mange fine bilder og informasjon om arbeidet som drives. Ønsker du å støtte arbeidet med å
kjøpe en kalender, kom på julemessa vår 20.november på Kleppe bedehus. Du kan og kjøpe den på lagret på Vigrestad.
Ta kontakt på mob: 903 66 291.
Pris pr kalender Kr. 100,-

Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837

KPK-Julemesse
Lørdag 20.nov på nye Kleppe bedehus
Kl: 12:00 Salget åpner. Salg av hjemmebakt og mange fine ting.
Kl: 15.00 Møte. Andakt av Odd Arne Lyster, Sang av Team fra Ebeneser
Info fra arbeidet Salg av lodd og årer

Velkommen
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

