
Hva er det vi

der nede

Om hva vi har vært med og utrette i Uzhgorod 
de fire siste årene. Et forsøk på oppsummering.

holder
på med?i Ukraina



Hvis du føler 
at menighetens innsamlingsprosjekter i Ukraina har 
en tendens til å gjenta seg, har du helt rett. Og det er en bevisst strategi. Her er  
kortversjonen av perioden fra januar 2016 til november 2019:

Leirplassen
14 kilometer fra 
barneheimen House of 
Mercy i Uzhgorod har 
vi bidratt til bygging 
av en leirplass. I årene 
2016, 2017 og 2018 
samlet vi inn penger til 
sentralfyr, bord, bilde- 
og lydanlegg, mattelt 
og en del annet utstyr. 
Totalt 372.000 kroner.

Skolestart
For å få gå på skole  
i Ukraina må elevene 
stille med et minstemål av 
skrivesaker og utstyr. I høst 
delte House of Mercy ut 
2000 utstyrspakker til like 
mange barn fra familier 
som har dårlig råd. Vi har 
finansiert skoleaksjonen 
de to siste årene med totalt 
188.000 kroner, og du skal 
         ikke se bort fra at vi            
                            gjentar til  
                                   neste år.

PÅGÅR NÅ:

To sosialarbeidere
De fire siste årene har vi dekket lønnen til to 

sosialarbeidere som ut fra House of Mercy og 

storkjøkkenet på Mercy Farm reiser rundt med 

mat, klær og annet utstyr. Valera og Demyan 

samtaler og oppmuntrer, enten det er fattige 

familier i byen eller enslige eldre som bare kan 

nås etter mange mil på svært dårlige veier.  

To ganger har vi kjøpt bil til de to. Totalt 

341.000 kroner.

I perioden januar 2016 til 
november 2019 har vi samlet inn 

1,69 millioner kr. 

Er det verdt det? – Takk for den store innsatsen  
og støtten til både romlandsbyene og leirplass- 
prosjektet, sier Vasya Fenchak. Han er daglig  

leder for den ukrainske stiftelsen  
House of Mercy.



JULEAKSJON:

Krigssonen i øst 

For tre år siden ble vi spurt 
om å bidra i et lignende 
prosjekt der to lokale  
sosialarbeidere deler ut 
nødrasjoner til fattige og 
syke i den krigsutsatte 
Donetsk-regionen i 
Øst-Ukraina. Dette ble 
vår juleaksjon, og det er 
det også i år! Gaver fra 
Frøyland og Orstad bidrar 
til at det hver måned blir 
kjøpt inn varer lokalt samt 
kjørt klær og utstyr østover 
fra House of Mercy til 
Donetsk. Totalt innsamlet 
242.000 kroner til nå.

ETTER NYTTÅR:

Sommerleirer
Mange av barna som blir 
invitert til leir, kommer 
fra familier som ikke 
kan betale selv. I tre år 
har vi betalt for opphold 
på leirplassen, både 
leirer som Frøyland og 
Orstad-ungdommer har 
vært med på å arrangere 
og andre leirer. Totalt 
398.000 kroner til nå,  
og trolig fortsetter vi 
støtten også i 2020.

Pastor- 
opplæring
I de mange rom-
landsbyene i og 
rundt Uzhgorod har 
landsbypastoren 
en sentral og ofte 
positiv rolle, men de 
mangler utdannelse 
og bibelkunnskap. 
Vi har de siste fire 
årene finansiert 
pastoropplæring,  
det vil si tre-fire 
seminarer årlig for  
20–30 menighets- 
ledere. I tillegg har  
vi bidratt til over- 
setting av bibeldeler  
til det lokale 
romspråket. Totalt 
140.000 kroner.

PÅGÅR NÅ:

To sosialarbeidere
De fire siste årene har vi dekket lønnen til to 

sosialarbeidere som ut fra House of Mercy og 

storkjøkkenet på Mercy Farm reiser rundt med 

mat, klær og annet utstyr. Valera og Demyan 

samtaler og oppmuntrer, enten det er fattige 

familier i byen eller enslige eldre som bare kan 

nås etter mange mil på svært dårlige veier.  

To ganger har vi kjøpt bil til de to. Totalt 

341.000 kroner.

Les om klesinnsamling 
til Ukraina m.m. på

www.fok.no/ukraina

Tusen takk
for din støtte!

Uzhgorod har  
ca. 110.000 innbyggere.
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          barn, ungdom og voksne 
fra Frøyland og Orstad har vært i Uzhgorod i Ukraina siden soknerådet var der på besøk 
høsten 2012. Ikke minst har mange unge vært nede for å bidra på barneleirer og være med  
på utdeling av mat og klær. Mange forteller at turene har satt dype spor. Neste sommer reiser 
80 personer fra bygda vår til leirer i Ukraina!

Hvem står bak?
Den norske humanitære stiftelsen KPK-Ukraina har siden 1998 drevet hjelpearbeid  
i Uzhgorod i Vest-Ukraina. Basen for arbeidet er barnehjemmet House of Mercy og  
omfatter blant annet regelmessig utdeling av mat og utstyr i blant annet 12 romlandsbyer, 
fadderprogram for barn og eldre, leirer og grønnsakproduksjon på egen gård. Lurer du på noe:
Se www.kpk-ukraina.com eller spør Frøyland og Orstad kyrkjelyd ved daglig leder på tlf. 93837283.
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