“HOUSE OF MERCY”

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Innhold i bladet;


Juleaksjonen 2022



Utdeling av grønnsaker fra Mercy Farm.



Siste nytt fra Mercy
Farm.



Utdeling av ved til
fattige.



Utdeling av vedovner.



Oppussing av lekerommet på barnehjemmet.



Liten oversikt over
sendt utstyr og penger
siden krigen startet.

En snopeske koster
Les merKr.om
50,-juleaksjonen i innstikket som

følger med denne gang.

Lørdag 19.november arrangerer vi julemesse
på Klepp bedehus. Åtte av våre ukrainske
venner kommer. Se siste side.

Aldri før har den årlige juleaksjonen til KPK vært viktigere. Mennesker som trenger
hjelp, som har mistet alt, er avhengige av oss i Norge. Mer enn noen gang kan vi være
med å bringe håp, vise at vi i Norge står sammen med dem, at vi ikke har glemt dem.
Det er det de er mest redd for, at vi glemmer dem, at vi blir så opptatt med andre ting,
at de står alene. Vær med å støtt juleaksjonen 2022, slik viser vi at vi ikke har glemt det
Ukrainske folk og deres kamp mot sult og nød.
Hjelp for i dag, Håp for i morgen!

Blir du med og hjelper?
VIPPS: 85130, BANKKONTO 3212.20.34037 Merk med ”jul 2022”

GRØNNSAKS AKSJON oktober 2022

Hvert år utover høsten har vi vært velsignet med store avlinger på Mercy Farm. Gjennom vår
og sommer blir en del av det som blir innhøstet solgt til grossister for å dekke noe av driften
av gården. Utover høsten blir prisene så lave til grossistene, at vi stopper salget og deler ut
alt av gode grønnsaker til de fattige. KPK kjøper da grønnsakene til innkjøpspris fra gården,
slik at vi får ekstra mye for pengene, ca 53 000,- Nkr ble, i år, brukt til dette.
Mye blir delt ut i byen Uzhgorod, og resten blir kjørt til øst, til Donetsk og Donbass områdene. De er så takknemlige for at dette er mulig, nå
når det for tiden er vanskelig å skaffe seg gode grønnsaker.

Ett stort diesel aggregat på 42 kWT har
ankommet gården. Det skal til baptistkirka midt i byen. Der bor det over 200
flyktninger, i tillegg kommer det ca 200
til for å få mat hver dag. De har gudstjeneste hver dag for mange kommer
og søker Gud midt i alt det vonde som
skjer. Det gjør kirken veldig sårbar hvis
strømmen skulle forsvinne. Aggregatet
ble kjøpt i Holland og transportert til
Ukraina. Støttespillere fra andre land
har også gitt støtte til dette innkjøpet,
og de har skaffet 6000 liter diesel og
dekket utgifter til transport.
Siden starten av krigen for over 8 måneder siden, har det blitt sendt
totalt 73 trailere inn til gården Mercy Farm i Uzhgorod. 37 av disse
trailerne har komt fra Norge, resten har komt fra Polen, Slovakia,
Tyskland, England, Holland, Sverige. Totalt 670 tonn med mat, klær
og utstyr har blitt sendt inn, og helt frem til de som trenger hjelpen. Vi
har tatt oss av over 10 000 flyktninger, organisert overnatting og mat. Hvis vi teller andre organisasjoner som vi støtter med mat og klær, som de gir videre til flytninger, så er tallet
mange ganger større. Dette hadde ikke vært mulig uten din støtte til arbeidet, takk for at du
er med og gjør dette mulig.
Vi har også kjøpt et aggregat til ei kirke i Avdiivka i Donetsk regionen. Mange mennesker kommer til
kirken for å få friskt vann, mat og lade mobilene sine. Strømmen har vært borte i mange måneder i
denne regionen. Mange flyktninger får mat i denne kirka regelmessig. Tidligere brukte de et bilbatteri til å lade mobilene, nå vil de få et godt aggregat.

Det blir fortsatt høstet salat, paprika, kinakål, reddiker, og isbergsalat på gården. Produksjonen går
godt og mange ansatte har sitt arbeidet på gården. Ullgrisen har vokst seg stor, den trives i bingen.
I slutten av september ble det arrangert høsttakkefest, hvor mange flyktninger fikk komme til gården
og smake på grønnsakene som er dyrket der. Alle fikk middag, og det var sang og andakt.

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.

Det ukrainske folk går en veldig usikker tid i møte når det gjelder tilførsel av strøm og gass til
oppvarming. Russiske styrker sender målrettet raketter mot kraftverk og kraftforsyninger rundt om i
Ukraina, og har allerede satt ut ca. 30% av kraftforsyningen. Det gjør at behovet for vedovner og ved
kommer til å bli stort ut over vinteren. KPK har bevilget 105 000,- kroner til innkjøp av 40 ovner til
utdeling. Hver ovn koster ca. 2625,- kroner. Disse kommer til å bli distribuert til fattige familier rundt
om Uzhgorod og til mennesker i øst som mangler ovn.
Ved til utdeling, noe må kappes, sages og hogges i mindre deler. Til de
som ikke har anledning eller helse til dette, blir det levert ferdig kappet. Alt av kostnader til dette dekkes av KPK.

Den årlige barnebasaren på
Bore bedehus ga 56 500,kroner til KPK-Ukraina.
En stor takk til Ingunn Byberg
og alle hennes hjelpere som
sørget for et fantastisk arrangement.

Lekerommet på House of Mercy (barnehjemmet) var nedslitt og trengte en oppussing. Nå
står det ferdig med nytt golv, sparkla og nymalte vegger. De har fått ny sofa, nye gardiner
og nytt vindu. Totale kostnader for dette ble 17 000,- kroner.

Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837

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

Følg oss på Facebook, oppdatering skjer daglig
også fra Ukraina.
Facebook.com/stiftelsen KPK-Ukraina.

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.
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. Akkurat nå kan du 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

