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Mer enn noen gang ønsker vi at fattige og flyktninger i Ukraina skal få et 
lyspunkt når det nærmer seg jul. For bare 250 kr får en familie en stor eske mat. 

Vi deler ut gaveesker til alle barna. Under juleaksjon pakker vi mange tusen esker mat. 
Vi inviterer enker, enkemenn, mennesker med nedsatt funksjonsevne, døve og 
blinde til middag. Menneskene vi hjelper er fattige mennesker i vest Ukraina 

eller mennesker som er internt fordrevet på grunn av krigen. 
Vi håper vi kan gjøre en forskjell og at julen kan bli en bedre tid for dem. 

Blir DU med og hjelper?



Under juleaksjon pakker vi mange tusen esker mat. 
For bare 250 kr får en familie en stor eske mat. 
I eskene pakkes makaroni, forskjellige melsorter, te, 
olje og konfekt. Det blir også delt ut grønnsaker 
og bakverk fra Mercy Farm. 

Bli med på årets juleaksjon!
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Stiftelsen Kpk Ukraina har drevet hjelpearbeid 
i Uzhgorod siden 1998. Arbeidet drives i 
samarbeid med den ukrainske stiftelsen House 
of Mercy, med barnehjemmet House of Mercy 
som base. Barnehjemmet har vært drevet siden 
2005.

Gjennom disse 24 åra har arbeidet vokst seg frem til i dag 
å omfatte: 
• Driften av barnehjemmet, den økonomiske driften av to 

aldershjem, 15 hjelpesendinger fra Norge dette året.
• Regelmessig hjelp til 12 romlandsbyer. 
• Omfattende hjelp til 2 sykehus.
• Hjelp til statlige barnehjem, fadderprogram for barn og eldre og 

medisinsk hjelp. Vi har og hjemmehjelpstjeneste for eldre. 
• Hjelp til fattige familier, funksjonshemmede og eldre.
• Vi driver vårt eget leirsted. 
• På egen gård, produserer vi mat til de fattige og deler ut 3000 

middager pr dag. Gården er med på å gi arbeidsplasser til 
mange mennesker.

«Alt dere gjorde mot én av disse mine 
minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

Matteus 25:40


