
 

 

 

      “HOUSE OF MERCY”  

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. 

 

 

 

Innhold i bladet; 

 Stor bilde serie fra ut-

deling i øst-ukraina.  

 Tomt for bensin og    

diesel i Ukraina. 

 Oppdatering om        

Vanessa og Luisa. 

 Siste nytt fra Mercy 

Farm. 

 Fra konserten i juni. 

 Utdeling av bibler og 

kristen litteratur i øst. 

 

Mange flykter fra krigen i øst, noen risikerer livet for å bringe 

hjelp som mat, klær og medisiner til de som ikke har mulighet til 

flykte. De er med å bringer håp! 



S 
ituasjonen i dag, er at det er enda flere ukrainske flyktninger i vest-Karpatia enn i mars/

april og mai. Situasjonene endret seg da russland trakk sine styrker ut fra nord og forflyttet 

de til øst for å øke krigsinnsatsen i Donbass, Kharkiv og Lugansk områdene. Det gjorde det 

mulig for noen flyktninger å reise hjem, til områdene i nord. Noen hadde ett hjem og reise 

til, andre måtte begynne å gjenreise ett hjem som var ødelagt av en unødvendig og uforståelig krig. 

Etter at russland forflyttet troppene sine til øst og økte sin innsats i det østlige Ukraina, har flykt-

ninge-strømmen igjen økt og gjort at mange Ukrainere er fordrevet fra sine hjem og sine familier. 

Det er en tung og vanskelig tid for det ukrainske folk, mange opplever enorme lidelser og tap. La oss 

ikke glemme det ukrainske folk, de opplever lidelsene daglig, deres håp ligger i at vi er med de. Det 

er vanskelig å trøste noen som har mistet sine kjære, sine hjem i denne krigen. Men det vi kan gjøre, 

er å stå sammen med de, fortsette og sende mat, klær og medisiner inn i de okkuperte områdene. 

På denne måten viser vi at vi ikke har glemt dem, og at de kan fortsette kampen om håp i en tung og 

vanskelig hverdag. Vi i KPK har fått over 60 trailere ned til Ukraina, og inn til de som trenger hjelpen. 

Vi har brukt ca Nkr. 3 millioner ekstra, i tillegg til det månedlige budsjettet, på innkjøp av mat siden 

mars. Alt dette hadde ikke vært mulig uten deres støtte til KPK. Fortsett og stå med oss i arbeidet for 

å gi hjelp til ukrainerne. Vipps 85130, kontonr: 3212.20.34037 Tusen takk for støtten. 

Dette paret reiser inn i områdene i øst for å dele ut mat og utstyr til mennesker i de 

okkuperte områdene. De starter ved Mercy Farm og laster bilen helt full med mat, 

klær og medisiner.  De har og med bibler og kristen litteratur som deles ut gratis. 

Kirkene fylles opp av mennesker som får mat og 

som får høre evangeliet om Jesus. 



Friluftsmøter og utdeling av mat i landsbyene Vero-
lubovka og Kalynovka i Donetsk regionen. 

Ødeleggelsene er enorme i øst. 



Utdeling av kokeplater. 

Utdeling av mat, bibler og kristen litteratur. 



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 er stor aktivitet på gården, mye som innhøstes i disse dager. Mange får ett arbeid på gården og 
tjener penger til å hjelpe sine familier. Vi har startet på en oppussing av kjøkkenet hvor vi produserer 
store mengder varm mat. I disse dager har de også høstet inn hvete som sto klar på åkeren. Agurk 
plantene står fine i de doble drivhusene og kål plantene står klare til å plantes ute. VI har en del blå-
bær planter mellom drivhusene, som det kommer masse bær på. Mercy Farm er til velsignelse for så 
mange, takk for at du er med å støtter slik at den vil fortette å være til velsignelse. 

Hjelp i dag, håp for i morgen! 

Kålplanter 

Innhøsting av hvete, og Artyoma er med. 



 
 
 
 
 
 

Under dagens forhold i Ukraina er det mangel på bensin og diesel, bensinstasjonene er tomme og 

de får ikke tak i mengder. Siden alle mangler blir det fort tomt når de først får en levering. Via våre 

lastebiler som kjører inn i Ukraina, får vi fylt opp lastebilene i Slovakia, rett før gren-

sen til Ukraina. Dermed har de fulle tanker når de kommer inn til Mercy farm og 

skal losse, så får vi lov til å tømme tankene på lastebilene over på IBC kontainere på 

1000 liter, som vi sendte ned tidligere. Slik har de diesel til bilene som kjører til øst 

for å levere mat, klær og medisiner. En stor takk til THK for godt samarbeid og som 

gjør dette mulig. 

Fra onsdag 08. juni til Søndag 12. juni hadde vi besøk av våre ledere ifra Ukraina. Vasya, Valera og 

Stephan var en kort tur innom for å informere om arbeidet. Under oppholdet fikk de besøke Grude 

gartneri for å se det enorme anlegget med grønnsaks og blomster produksjonen på Klepp stasjon. 

De var med på konserten som KPK arrangerte med Mikael Jarlestrand tilstede. Der kom de også 

med hilsninger fra Ukraina. De deltok på Ukraina gudstjeneste i Frøyland/Orstad kirken, med grilling 

og innsamling etter gudstjenesten. Det var enormt kjekt å få besøk, det var lenge siden sist pga. ko-

rona nedstengingen. Responsen på loddsalget til konserten var enorm, vi solgte lodd for 200 000,-, 

kollekt på konserten: ca. 63 160,- Bedehuskanalen doblet det som kom inn i kollekt. Vi solgte mat 

for: ca. 9827,- så minus utgifter ble det totalt: ca. 312 206,- . Ett fantastisk resultat for KPK, tusen 

takk til alle som har kjøpt lodd, gitt gave og støttet arbeidet til KPK. 



Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837 

Luisa har vi også skrevet om tidligere. Hun fikk påvist kreft og har fått 
fjernet en kreftsvulst. Hun er nå i Tyskland i byen München. Her får 
hun gratis og veldig god behandling. Hun fikk ett tilbakefall i kreften og 
behandlingen i Ukraina viste ikke gode resultat. Cellegiften hun fikk 
hadde veldig dårlig kvalitet, slik at kreften fikk utvikle seg videre i bei-
net på Luisa. Hun sitter i rullestol nå, men hun får veldig god behand-
ling nå, sykehuset i München tar veldig godt vare på Luisa og familien. 
De får bo gratis i en leilighet og får være rundt Luisa under denne tøffe 
tiden. Vær med å be for Luisa og situasjonen hennes. 

Vi har tidligere skrevet om Vanessa , den for-

eldre løse jenta på 16 som fikk leukemi, blod-

kreft. Uten mulighet til hjelp eller penger til 

behandling. Hun er nå på sykehus i Polen og 

får veldig god behandling. Hadde blodtrans-

plantasjon for noen uker siden, og testene vi-

ser sakte men sikkert fremgang, hun er ennå 

svak men er i gode hender. Vær med å be for 

Vanessa! 

Endelig kunne det igjen arrangeres Crepes servering på Høgaleite igjen. Pga. korona restriksjonene så 

har der ikke vært mulig de siste 2 år. Disse flotte jentene gjennomførte nok en fantastisk innsats og 

hagen var full av besøkende til tider. Resultatet er overveldende, over 31 000,- kom inn til KPK gjen-

nom arrangementet. Tusen takk for initiativ og innsats, dette er 

med på å bringe mat og håp inn i hverdagen til 

mange familier, barn og eldre i Ukraina.  



  

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

