“HOUSE OF MERCY”

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.
Utdeling under årets juleaksjon til et statlig barnehjem, hvor alle barna har fått julegaver.

Innhold i bladet;


Bilder fra Juleaksjonen
2021.



Vi trenger din email
adresse.



Årlig rapport fra styret.



Siste nytt fra
Mercy Farm.



Barn hjelper barn



Rullestol til Yooriy



Takk til skole og
barnehager.

Utdeling av matposer under juleaksjonen

Bilder fra utdeling under juleaksjonen av matesker til familier og eldre, snopesker til barna i Uzhgorod området og i øst. Mange eldre, alene
som ikke klarer og flykte fra områdene som ligger i øst-Ukraina. Da er det viktig med besøk fra
lastebilen fra House of Mercy.

Ett nytt år er i gang på gården Mercy Farm, det er økende aktivitet for tiden. Mange
oppgaver for å forberede vårsesongen. Nå pågår setting av frøsådde planter inn i drivhusene, det er agurkplanter, tomatplanter, kålplanter, reddiker, løk og andre grønnsaker.
Det er også sådd en del blomsterfrø som skal vokse i drivhusene og selges til våren. Det
er alltid viktig og komme tidlig i gang med grønnsakplantene, de beste prisene på
grønnsaker er tidlig på våren. Da kan de selge grønnsaker til gode priser som er med å
finansierer gården. Det har hatt juleavslutning og middag for alle ansatte på gården, alt
ble arrangert på gården før jul. En viktig tilstelning for ansatte og familier hvor mat fra
gården blir servert og hvor sang og vitnesbyrd blir delt.

Hjelp i dag, håp for i morgen!

Utenfor er den vinter og kaldt

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.

Fra styret i KPK.
Vi har lagt bak oss nok ett år med korona pandemi. Arbeidet har gått som normalt i Ukraina, det
blir fortsatt delt ut 1200 varme måltider daglig. Vi har hatt påskeaksjon, skoleaksjon, grønnsaksaksjon og juleaksjon. Alt for å øke utdelinger med mat til fattige. Det har vært bølger med smitte
i Ukraina, de fleste av våre arbeidere har vært smittet igjennom året, de fleste blir veldig syke siden graden av vaksinerte er lav. Det ble arrangert 3 leirer på leirplassen,
hvor ca. 200 barn fikk komme på leir.
Vi er veldig glad for å ha fått ett nytt styremedlem i 2021, Eivind Lye sa ja til å bli med i arbeidet,
takknemlige for å ha fått Eivind med på laget. I desember ble det arrangert julemesse på Kleppe
bedehus som vanlig før korona. Det ble ett kjærkomment og veldig kjekt møte med mange av
våre faste støttespillere og ukrainavenner. Resultatet fra julemessa overgår alle tidligere julemesser. Totalt kom det inn 326 700,- fordelt på 200 000,- fra loddsalg, 19 500,- åresalg og 107 200,fra salg av mat og varer. Tusen takk for støtten, oppmøte og det fantastiske resultatet.
Vi er veldig takknemlige for all støtte til arbeidet, vi ser det kommer store og små beløp inn på
konto og via vipps. Arbeidet hadde stoppet opp uten dette, tusen takk for all støtte igjennom
2021. Totalt til KPK og Mercy Farm kom det inn:
Inntekter 2021 10 047 951,- + 309 947,Overført Ukraina 9 565 678,- +116 773,95,2% av inntekter 2021 ble overført til drift av arbeidet i Ukraina.
Resterende går til omkostninger her hjemme som trykking, utsendelser,
lønninger, leie av lager, annonser, osv.
Vi er veldig takknemlige som får stå i dette arbeidet, og for støtten dere sørger for.
Ord.3.27
Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.
Hjelp for i dag, håp for i morgen

En stor takk til skole, barnehager for innsamling av pakker som
vi kan sende ned til Ukraina. Tusen takk for kjempeflotte innsamlinger. En stor takk til M44 som lar oss få stå ved inngangen før jul og samle inn pakker, det ble mange sekker i år også , tusen
takk.

KPK holder på å gå over på nytt regnskap system, det
gamle vi hadde er utdatert og vi må fornye. I denne forbindelsen så trenger vi din epost adresse, hvis du ikke
har gitt oss epost adressen din.
Så send en epost til post@kpk-ukraina.com eller send
sms til 903 66 291 med epost adresse.
Vi trenger epost adresser til alle faste givere.
Tusen takk for hjelpen.

Yooriy har kun sittet inne pga. lammelse i beina. Nå har
han fått en elektrisk rullestol som gjør at han kan komme seg ut. Livet hans er fullstendig forandret og Yooriy
er så glad og takknemlig. Han har fått denne av Handi
Aid i Kristiansand som har gitt den til KPK, som har formidlet den videre til Yooriy. En stor takk til Handi Aid.

Disse kjekke barna fra Varhaug har hatt basar til inntekt for KPK-Ukraina 2. Juledag. De samlet inn hele kr.
1700,- Tusen takk for kjempegod innsats. Dette blir til
mange måltider for barn i Ukraina.

Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837

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

Til alle givere;
KPK Ukraina, gaver og støtte: 85130
KPK-lager Vigrestad/Haugesund:647837
Mercy Farm: 87356

Vi trenger din epost adresse,
Send til: post@kpk-ukraina.com
Vi holder på å oppgradere med ett nytt regnskapsprogram, og da trenger vi alle givere sin epost adresse.

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

