
 

 

 

      “HOUSE OF MERCY”  

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. 

 

 

 

Innhold i bladet; 

 Bilder og info fra Jule-

aksjonen 2022. 

 Motorsager og utstyr 

til Ukraina. 

 Utdeling av kull til 

oppvarming i øst-

Ukraina. 

 Rapport fra styret. 

 Generator gitt fra 

BOS i Bergen. 

 Ovner til utdeling. 

Det ukrainske folk lever under 

veldig vanskelige forhold, snart 

ett år med krig har ført til store 

lidelser. Vi skal fortsette å hjelpe, 

vi skal huske på de i bønn, all 

hjelp som KPK har sendt ned i år 

har komt fram til de som virkelig 

trenger det. 



Juleaksjonen 2023 
Her er noen bilder fra juleaksjon 2022. Store mengder med mat, snop til barna, klær og 

utstyr har blitt distribuert i Uzhgorod distriktet og til øst –Ukraina. Mange mennesker i 

øst bygger sitt håp på at du er med å støtter arbeidet slik at vi kan sende penger, mat og 

klær til utdeling.   





I Donetsk regionen i øst-Ukraina, ble det 

kjøpt inn et lastebillass med kull til oppvar-

ming. Det er veldig kaldt, helt ned til –20 

grader og mange fryser. Mange takknemlige 

kom og fikk med seg kull i sekker som de 

kunne ta med hjem.  

En stor takk til alle som har gitt penger til 

innkjøp av vedovner og ved. Vi har brukt 

over 180 000,- til dette. Her er behovet 

enormt, nå når strømtilførselen er ustabil. 

Mange ovner er blitt distribuert til øst, 

men også til fattige i vest. Dette er så vik-

tig, for i tillegg til å varme, kan vedovnene 

også brukes til å koke på. Tusen takk til alle 

som har gitt øremerkede penger til innkjøp 

av vedovner og ved. 

Over 50 motorsager til Ukraina 

Leif Harbo er en mann med teknisk innsikt og et stort hjerte. I 

tillegg er han en motorsag entusiast. I desember la han ut på 

facebook at om noen hadde en motorsag å gi, kunne han fikse 

og så ville han sende dem til Ukraina. Responsen ble veldig bra 

og han fikk nok en større jobb enn han hadde sett for seg. Hele 

familien ble engasjert i prosjektet og ungene har vært med å 

vaske motorsagene. Over 50 sager var klar til sending på traile-

ren som gikk 26.januar.  

En stor TAKK til Leif og familien for fantastisk innsats, dette pro-

sjektet vil bli være til stor hjelp for mange. 



Mor til 6 som får 

nytt hus. 
Her er det nye 

huset de skal få. 

 

På gården er de så vidt i gang med forberedelser til våren. Det skal såes, plantes og plasseres ut i 

drivhusene når det begynner å spire. Det arbeidet som nå blir gjort er veldig viktig, og har stor be-

tydning for innhøstingen som kan gjøres senere i år.  

Hjelp for idag, håp for i morgen! 

Gi via vårt  

Konto nr. 

3335.25.27144 

 

 

Alle innbetalinger 
går uavkortet til 

Ukraina. 



 
  

 

  

I begynnelsen av 2022 begynte vi å legge to år med korona bak oss og så frem til ett normalt år der 

vi kunne begynne og reise til Ukraina med grupper. Slik ble det ikke som dere vet, det har blitt verre 

enn noen gang. Russland rykker inn med store styrker i nord, øst og i sør. Vi var veldig bekymret for 

våre folk i Ukraina, og hvordan dette ville påvirke det humanitære arbeidet. Vi så ganske raskt at 

det ikke ble løsnet ett skudd, en rakett eller en bombe i vest-Karpatia. Alle våre ansatte hadde til-

bud om å ta med sine familier i sikkerhet i Tyskland. Alle valgte de å bli igjen for å hjelpe sine lands-

menn som flykter fra krigen i øst. 

Styret har blitt redusert igjennom 2022, Vigdis Standal takket av etter mange år som trofast styre-

medlem, vi vil savne Vigdis. Styret består da av Styreformann: Odd Arne Lyster, Daglig leder: Ellen 

Aarsland, Styremedlem: Eivind Lye, Sekretær: Ivar Lyster. 

 Responsen igjennom året har vært helt enorm, på julemessa kom det inn netto: 314 040,-  fordelt 

på 133 080,- fra loddsalg, 36 250,- åresalg og 163 500,- fra salg av mat og varer, minus husleie, an-

nonsering, innkjøp av gevinster/mat. En stor takk til Kleppe bedehus som lar oss få leie dette flotte 

bygget. 

Vi er enormt takknemlige for all støtte til arbeidet igjennom året, takk til alle som har vært med å gi 

penger, tid, utstyr, klær og mat til arbeidet. Arbeidet hadde stoppet opp uten dette, tusen takk for 

all støtte igjennom 2022. Totalt til KPK og Mercy Farm kom det inn: 

Inntekter 2022  ca. 21 500 000,-    + 11 450 000,- (2021) 

Overført Ukraina ca. 13 900 000,-   + 4 345 000,- (2021) 

Vi har ett månedlig budsjett til Ukraina på nkr. 715 200,- det er til varm mat produksjon, lønninger, 

diesel, mat osv. Det har blitt oversteget, i snitt hver måned bruker vi nå ca. 1 300 000,- Pengene blir 

omsatt i hovedsakelig mat, diesel, ved og ovner, medisiner, dette trenger de mer enn noen gang. 

Klær blir sendt fra Norge igjennom hjelpesendingene. Styret er veldig takknemlig for at vi har en 

god buffer til innkjøp, på kort varsel, av mat å drivstoff og varmekilder.  

Takk for alle som er med oss, du er viktig, med din hjelp  

sørger vi for at  mange i Ukraina får en bedre hverdag.  

Hebr. 13.16 

Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre,  

for slike offer er til glede for Gud. 

Hjelp for i dag, håp for i morgen 

Fra styret i KPK. 



Barn hjelper barn: 

Vipps KPK lager Vigrestad og Haugesund: 647837 

Olina, Liva og flere andre 

jenter fra Vigrestad har 

samlet inn 652,- kroner til 

KPK-Ukraina. 

Tusen takk for kjempe god 

innsats. 

Tusen takk til byggmester Tor Arne Liland, bondelaget 

i Sirdal kommune, Sirdal Bygdekvinnelag, Sirdal kom-

mune, div. firma og private som har samla inn 

143.000.– Nkr. Sirdal Bygdekvinnelag har samlet inn 

mye klær og strikk. For pengene har de bestilt inn: 115 

varmedresser, 200 ull luer, 200 ullsokker, 25 sett ullun-

dertøy til damer,100 vanntette lommelykter + batte-

rier og 1 aggregat. En stor Takk til Sirdal kommune og 

alle ellers som har bidratt. De startet aksjonen 5 jan 

og har bidratt med alt dette. Vi er så imponert og så 

takknemlig. 

Bertel O. Steen Power Solution leverer frem-

drifts-, energilagrings- og kraftgenereringssys-

temer med fokus på bærekraft, kvalitet og på-

litelighet. Av BOS har KPK fått ett generator 

sett, som nå er på vei ned til Ukraina. Dette 

blir ett kjærkomment bidrag til sikker strøm 

forsyning på Mercy Farm, slik at vi aldri treng-

er å være redd for stopp i varm mat produk-

sjonen. Ett fantastisk bidrag, tusen takk til alle 

i BOS. I tillegg hadde de ansatte en innsamling 

av klær som er sendt samtidig. 



  

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. 

Skattefritak 2022; Har du gitt minst 500,- til KPK 

i løpet av 2022 har du rett på skattefritak etter gjelden-
de regler. I år får du fratrekk opp til 25 000,-. Da må du 
sende inn personnummer til anne.lyster@kleppnett.no 

for registrering. De som tidligere har hatt skattefritak 
hos oss,  trenger ikke gjøre noe, da er du allerede regi-

strert! 

 

 

 

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

 

KPK Ukraina, gaver og støtte: 85130 

KPK-lager Vigrestad/Haugesund:647837 

Mercy Farm: 87356 

http://www.kpk-ukraina.com

