
 

 

 

      “HOUSE OF MERCY”  

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. 

 

 

 

Innhold i bladet; 

 Situasjonen rundt 

flyktninger på leirplas-

sen, gården og         

barneheimen.  

 Info om hjelpesen-

dinger og distribusjon 

internt i Ukraina. 

 Siste nytt fra       

Mercy Farm. 

 Barn hjelper barn. 

 

 

Leirplassen er fylt opp av 100 flyktninger fra øst-Ukraina. 

Mange har flyktet med lite eiendeler og er helt avhengig av 

hjelp. Det bor flyktninger på Mercy Farm og på barnehei-

men, situasjonen er svært vanskelig for mange . 



De siste månedene har aktiviteten i Ukraina økt betraktelig i omfang. Det lages nå ca. 3000 måltider 

hver eneste dag. Det bor flyktninger på barneheimen, leirplassen, Mercy Farm, i ungdomshuset, i 

kirka og i våre arbeideres hjem. Siden krigen startet har KPK sendt, organisert og dekket økonomisk 

over 30 trailere full lastet med mat, madrasser, dyner, puter, soveposer, senger og klær. Hver trailer 

koster 50 000,- å sende nedover til Ukraina. Noen av utgiftene til transport har vi delt med THK 

stiftelsen på Karmøy. Ca. 600 tonn med hjelpesendinger er brakt inn og vi kan glede si at all hjelpen 

kommer fram til de som trenger det mest. Pågangen av flyktninger til Uzhgorod området er helt 

enorm. Det finnes ikke ledige rom i hele regionen. Flyktninger er innkvartert på alle større bygg som 

skoler og universitet, forsamlingshus og gymsaler. 

Utdeling av klær til flyktninger 

Madrasser sendt fra Norge 

Foran barneheimen ligger det sekker med klær og sko som 

flyktninger kan ta med seg. 

Inne fra lageret på barneheimen 



Alle trailerne som blir til sendt til Ukraina, blir først losset på Mercy Farm lageret. Det 
blir derfra distribuert videre til øst av frivillige sjåfører. De setter liv og helse på spill for 
å være med å distribuere hjelpen til sine landsmenn i øst. Det blir kjørt ut helt til Don-

bass regionen, Kyiv og Odessa områdene.  
Områder hvor hjelpen er distribuert til. 



Her plantes blåbær busker mellom drivhusene. 

140 mål med potet er sådd 

Første innhøsting av tomater. 



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. 

Det gror godt på Mercy Farm, det høstes flere tonn med snack agurk hver dag. Snart kan de høste fra 
neste drivhus med agurkplanter. De første tomatene er innhøstet fra drivhusene. Paprika står også 
snart klar til innhøsting, dette er en veldig god tid på gården, det er mye å gjøre, men og mye å glede 
seg over. Hønene legger ikke egg ennå, men om 4-6 uker skal de være klar. Såpotet er blitt innkjøpt 
fra Tyskland, så nå er 140 mål sådd med potet. Mange av flyktningene som bor på barneheimen, 
leirplassen og på Mercy Farm er villig med i det daglige arbeidet.  

Hjelp i dag, håp for i morgen! 

I hønsegården 

Såpotet fra Tyskland 



 
 
 
 

 
 

Vi vil rette en stor takk til alle dere som har bidratt til KPK-Ukraina i den katastrofen vi er vitne til. 

Takk til alle skoler og barnehager, takk til og til  for å sette i gang innsamlings 

aksjoner til KPK-Ukrainas arbeid. Responsen har vært enorm! De anslår nå at ca. 10 millioner Uk-

rainere er flyktninger, internt i Ukraina og over grensene i vest. Dette er medmennesker som 

trenger vår hjelp. KPK vil fortsette å stå på for å hjelpe flest mulig, men vi er fullstendig avhengi-

ge av dere. Takk for alt dere har vært med å gitt av utstyr og penger. Vi planlegger og organiserer 

for videre hjelp til flyktninger i Ukraina. Arbeidet er langt fra ferdig, behovet for hjelp er enormt, 

konflikten ser ut til å bli langvarig. Vi trenger at du er med oss, og støtter oss videre med penger 

og utstyr. Glem ikke å be for våre folk i Ukraina, flyktningene og KPK.       

Styret i KPK-Ukraina. 

Slavik er en av mange ukrainere som kjører med hjelpesendinger langt inn i øst-

Ukraina, og tar med flyktninger i sikkerhet i vest. Bilen hans ble kondemnert, og 

siste gangen han brakte flyktninger ut av krigsområdene måtte han slepes de 

siste 100 km. Mange flyktninger er avhengige av denne hjelpen, så han spurte 

om hjelp til å skaffe bil. De fant en minibuss til 10 000,- euro. En koreansk hjel-

peorganisasjon gav 5000,-euro og KPK spurte om hjelp fra våre støttespillere via 

facebook. Responsen var enorm og vi gav 5000,- euro til innkjøp av en ny bil til 

Slavik. Nå kan han fortsette arbeidet med å bringe mat, klær og medisiner inn til 

krigsområdene og bringer flyktninger ut i sikkerhet.  

I fra den nye bilen. Flyktninger fra Irpen og Kyiv 

I fra den gamle bilen, med flyktninger i sikkerhet. 

Den nye bilen. 

Den gamle bilen ble sle-

pet de siste 100 km. 



Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837 

 

Niende klasse ved Tysvær barne og 
ungdomsskole hadde samlet inn 35 
000,- til skoletur som ble avlyst. Da 
hadde de lyst til å gi pengne til KPK-
Ukraina sitt arbeid. Øyvind og Bjørg 
Marit Stokke var på vegne av KPK og 
mottok pengene. En fantastisk inn-
samling og tusen takk for at dere i 9. 
klasse ved Tysvær skole vil gi dette til 

flyktninger i Ukraina. Helt fantastisk, tusen takk til alle i 9. klasse. 

       Vipps KPK Ukraina: 85130             

   Kontonr: 3212.20.34037 

 

 

     

Fortsett og støtt oss! Vi trenger penger til å fortsette å kjøpe inn mat til flyktningene 

som strømmer på. Fortsett å støtt oss med: madrasser, sengeklær, dyner og puter, so-

veposer, senger på lagrene våre på Vigrestad og i Haugesund. 



  

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  

Til alle  givere;  
Vi trenger din epost adresse,  

Send til: post@kpk-ukraina.com  

Vi holder på å oppgradere med ett nytt regnskapspro-
gram, og da trenger vi alle givere sin epost adresse. 

 

 

 

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

Ønsker du å bli fadder for et barn eller 
eldre i Ukraina? Ta kontakt: 

mobil: 903 66 291,       

email: post@kpk-ukraina.com 

 

KPK Ukraina, gaver og støtte: 85130 

KPK-lager Vigrestad/Haugesund:647837 

Mercy Farm: 87356 

http://www.kpk-ukraina.com

