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BALTIKUMVÄNNERNA

En partipolitiskt och religiöst
obunden förening
Utövar humanitär hjälpverksamhet i Baltikum och
ryska Karelen samt i vårt
närområde
Allt arbete utförs gratis
Grundad 1999
Kontakt
info@baltikumvannerna.fi
www.baltikumvannerna.fi

Du kan glädja ett barnhemsbarn i Karelen.
Bli personlig
fadder !
Kontakta
Per-Åke Furu
040—552 2509

BALTIKUMVÄNNERNA
Ordföranden informerar:
År 2013 närmar sig slutet; vi har kunnat hjälpa många behövande tack vare en driftig
styrelse och många stödande medlemmar! Verksamheten i Baltikum och ryska Karelen
fortsätter som förr. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, växelvis i Korsnäs och
Malax eftersom styrelsemedlemmarna är från Korsnäs-Vasaområdet. Styrelsen fungerar
mycket bra men det finns alltid plats för nya engagerade personer; så om Du är intresserad ta kontakt med mej!
Med hopp om att Du stöder vår hjälpverksamhet!
Tack på förhand!
Hälsar Bertel Flemming, ordf. tel. 0500 663 533

Baltisk hjälpresa
I mitten på september gjordes en biståndsresa i riktning Baltikum. Korsnäs församlings buss lastades på torsdag kväll full
med biståndsmaterial och lagret vid gruvan
tömdes nästan helt. Vid tvåtiden natten till
fredagen den 13:e körde vi iväg, Jan-Ola
Granholm, Knud Bolet och Guy Kronqvist.
Som transportmedel över Finska Viken anlitades denna gång Eckerölinjens Finlandia.
Tidtabellen på avgångsdagen var något
obekväm. För att komma till Västra Hamnen i Helsingfors till avgång kl. 9.00 så är
man tvungen att köra halva natten. På
hemfärden däremot kunde vi sova en
skaplig natt när färjan avgick från Tallinn
kl. 23.55 och anlände till Helsingfors kl.
7.00.

Förutom biståndsmaterialet hade vi också
något annat att bidra med. Vår stipendiefond delade ut fem stycken stipendier
till ungdomar som växt upp på barnhemmet och som nu håller på och utbildar sig
till egna yrken. Stipendiaterna heter Deimants Jeršovs och hans tvillingbror Darius
som vill bli kockar, Andris Kokins och Nikolajs Makarenko som skall bli snickare samt
Vladislavs Trizna som även han utbildar sig
till kock.

Du kan mätta många
hungriga magar med
10 €/mån.
Bli
Soppköksfadder!
Kontakta
Outi Lennes
050—574 0345

Du kan ge ett bidrag åt
en behövande i din närmiljö.

Lägg en slant i
våra sparbössor på banker
och butiker i
närområdet
i december
2013!

På söndagen besökte vi den lutherska kyrkan i Daugavpils. Församlingen hade i augusti firat sin kyrkas 120-årsjubileum. På
hemvägen gjordes en avstickare till Riga,
där vi träffade en gammal bekant, Linards
Rozentals, som presenterade sin församlings diakoni- och själavårdsprojekt kring
gästhuset för föräldrar vid barnkliniken i
Första anhalten för vårt bistånd var Sinise
Riga. Han och en grupp aktiva gör sitt bäsRisti Fond i Halinga. Där togs vi emot av
ta för att serva och stöda föräldrar till de
bl.a. Katrin Bogdanova, som tackade för
svårt sjuka barnen. Tyvärr är det inte alltid
den förra leveransen och berömde varorna
som barnen överlever, och då behövs verksom de hade fått från oss. Allt var rent och
ligen stöd för föräldrarna.
Guy Kronqvist
helt och förstklassigt användbart. Våra sorterare får ta åt sig det berömmet! Samma
beröm upprepades sedan i Daugavpils när
vi anlände till barnhemmet Priedite. Också
när man arrangerar frakten är man glad åt
sådana kommentarer. Frakten är ju inte
gratis, och utrymmet är begränsat i bussen, så vi vill ju inte frakta undermåliga
varor.

Hjälpsändning till Petrozavodsk
Aktuellt just nu är hjälpsändningen bestående av 6 000 kg kläder och skor som avgår i
början av december från Gruvan i Korsnäs,
där insamlade kläder och skor sorteras av
duktiga damer under ledning av Anne-Mi
Björkqvist, till Petrosavodsk i ryska Karelen.
Förut transporterades hjälpsändningarna
med buss, vilket gjorde att vi kunde skicka
mycket mindre per gång. Denna gång sköts
transporten även av Leif Ahlroos men med
inhyrd långtradare. Leif är erfaren Karelenchaufför. Leif har tillsammans med Elisabeth
Sultajaneva skött om det byråkratiska (vilket
inte är litet!) kring transporten och införseln
av vår hjälpsändning.

Nu i december förbereds också Närhjälpen, som efter fjolåret konstaterades
fylla ett stort behov i vårt närområde. Totalt kommer 52 matkassar att delas
ut till behövande familjer och ensamstående i Korsnäs, Malax, Petalax och Bergö.
Detta görs i samarbete med diakonin i våra församlingar.
Stöd gärna vår viktiga verksamhet! Det kan DU göra genom inbetalning
till banken (se vår hemsida www.baltikumvannerna.fi ) och med ett bidrag i
våra insamlingsbössor som sätts ut på banker, affärer och servicestationer inför julen.

HEMSIDAN...
Är uppdaterad!

KLÄDINSAMLING VID GRUVAN I KORSNÄS
Klädinsamlingen vid Gruvan i Korsnäs
fortsätter tisdag 11.2 och pågår till tisdag
15.4.2014.
Varje tisdag under denna period tas hela och
rena kläder och skor emot vid Gruvan.
Mer info: Anne-Mi Björkqvist tel. 050 363 8056

www.baltikumvannerna.fi
Här finns all information
om vår verksamhet.

Med hopp om
en God Jul
och
ett Givande Nytt År!

