Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2018

Soppkökets 20 årsjubileum
Soppköket firar sitt 20 årsjubileum i början av oktober 2018 och i samma veva fyller vår tidigare
tolk Elisabeth Sultajaneva 70 år. Som tillägg kan nämnas att också Rysslands president Vladimir
Putin firar sin födelsedag i början av oktober.
I mån av möjlighet kommer Baltikumvännerna att delta i festligheterna under tiden 4 - 7 oktober.

Besök vid soppköket. Närmast i bild Galina Maltseva samt vår tidigare tolk Elisabeth
Sultajaneva. I bakgrunden serverar Svetlana Tuiusova mat åt barnen.

HEJ!
Medlemsavgiften 2018.
Medlemsavgiften är 10 €/person/år.
Avgiften inbetalas på föreningens konto Korsnäs Andelsbank FI08 5552 2520 0043 23. För att underlätta
administrationen önskar vi att ni använder ref.nummer: 5555 vid betalning av medlemsavgiften.
Vill ni ge en extra gåva vid betalning av medlemsavgiften, fyll då i detta i meddelande fältet.
Önskar du ge en extra gåva?
Följande alternativ finns: a) bidrag till Baltikum, b) bidrag till Stipendiefonden, c) bidrag till Karelen,
( t.ex. hemlösa, barnhem) d) bidrag till soppköket i Karelen e) fadderverksamheten i Karelen,
f) Närhjälpen och g) Dikoni, skyddshemmet i Viborg.
Använd då nedanstående konton och respektive ref. nummer.
a) Baltikum:
b) Stipendiefonden:
c) Karelen:
d) Soppköket Barmhärtigheten:
e) Fadderverksamheten:
f) Närhjälp:
g) Dikoni:

Konto:
FI08 5552 2520 0043 23
FI90 5552 2520 0116 74
FI08 5552 2520 0043 23
FI58 5552 2520 0054 60
FI68 5552 2520 0116 82
FI08 5552 2520 0043 23
FI08 5552 2520 0043 23

Ref.nr
2804
1407
8882
7773
1436
1009
2008

Önskar du bli projektfadder för Soppköket Barmhärtigheten?
Kontakta: Outi Lennes 050-5740345; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Har du frågor kring ditt personliga fadderbarn eller önskar du bli fadder?
Kontakta: Ingemar Svevar 0400-667507; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Har du frågor kring betalningar?
Kontakta: Ingemar Svevar, 0400-667507; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Har du frågor kring klädesinsamlingen?
Kontakta: Anna-Mi Björkqvist, 050-3638056; e-post: info@baltikumvannerna.fi
Fler medlemmar är hjärtligt välkomna med i föreningen, både som aktivt arbetande och som stödjande medlemmar. Bjud gärna in nya medlemmar! Kanske har ni bekanta som gärna skulle vilja bli medlem i Baltikumvännerna?
Påminn en eventuell ny medlem att denne i samband med inbetalningen av medlemsavgiften skall märka betalningen med sitt eget namn, adress, telefonnummer samt e-postadress! På så vis kommer den nya medlemmen att
kunna få information från föreningen.
En god fortsättning på sommaren!
TILISIIRTO GIRERING
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Mottagarens
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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf.
Maksaja
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BALTIKUMVÄNNERNAS I KORSNÄS FÖRSAMLING RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Årsmöte och styrelse
Årsmötet hölls den 26 mars 2017 i Korsnäs församlingshem. Årsmötet återvalde Bertel Flemming till ordförande. Till ekonom
valdes Ingemar Svevar och till övriga styrelsemedlemmar Sture Södergran, Guy Kronqvist, Anna-Mi Björkqvist och Outi Lennes.
Till ersättare valdes Jan Sandholm, Per-Åke Furu och Helena Hemming. Styrelsen har sammankommit till sex protokollförda
möten och behandlat sammanlagt 56 paragrafer.

Informationsverksamhet
Medlemmarna har kontaktats via ett informationsblad. Föreningen informerar allmänheten via sin hemsida och via Facebook.
Sidan följs av 207 facebookanvändare. Bilder och notiser på Facebook har i bästa fall kunnat nå upp över 2000 människor, så
det är en viktig kanal. Sidan administreras av Karl Nyman. Andra kanaler för föreningens information är Korsnäs kommuns
infotidning KorsnäsNytt och lokal-TV i Petalax, Bergö och Malax. Styrelsemedlemmarna har presenterat föreningen i olika
sammanhang.

Karelenverksamheten
Våra biståndsmål i ryska Karelen är fortsättningsvis i behov av hjälp. Vi har från början gått in för att hjälpa barn, och det är
även i dag vår viktigaste verksamhet. Det som under de senaste åren har tillkommit är de äldre människor som på ett eller
annat sätt hamnat i en besvärlig livssituation, ett exempel är hemmet för hemlösa ”Preodolinije” som vi är engagerade i.
Bertel Flemming, Ingemar Svevar, Anders Landgärds och Stig-Johan Åstrand besökte Petrozavodsk 27-30 september för
överläggningar med ansvariga för de olika instanserna som vi stöder.
Ett annat biståndsmål som föreningen beviljade penningstöd till var ett skyddshem för barn i Viborg, Dikoni, som drivs av
Ingermanlands lutherska kyrka. Centret besöktes i maj och i oktober av Andrey Heikkilä, Ingemar Svevar, Berndt Snickars och
Anders Landgärds samt i september av Bertel Flemming, Helena Hemming, Gun-Lis och Anders Landgärds.
En grupp av våra aktiva föreningsmedlemmar deltog i två talkoresor. Två lekparker färdigställdes en åt församlingen i Joskar
Ola och en åt församlingen i Gures Pudga. En kyrka färdigställdes under talkoresan på hösten åt församlingen i Syktyvkar.
Fadderverksamheten har fortgått. Under året har några fadderbarn ”börjat stå på egna ben” och fadderskapet upphört för
deras del. Några faddrar har avslutat sitt fadderskap, och alltför sällan kunnat ersättas av nya faddrar. Vid årets slut hade vi 33
faddrar som ger månatliga bidrag. I enstaka fall där någon fadder avslutat sitt engagemang innan barnet nått vuxen ålder har
föreningen täckt förlusten med egna medel tills någon ny fadder hittats. Ingemar Svevar har under året varit fadderansvarig
från föreningens sida och Olga Klevina och Jelena Davidova har administrerat fördelningen av faddrarnas stöd i Petrozavodsk.
”Barnhem 2”. Barnhemmet har bytt namn och heter nu officiellt Karelska sociala centret № 9 för barn. Centret fick ett
penningbidrag under året.
Soppköket “Barmhärtigheten”. Vår förening har under året fortsatt med stödet till soppköket. Soppköksfaddrarna har bidragit
med drygt 5000 euro. Soppköket besöks av ett 40-tal barn samt några pensionärer och handikappade. Soppköket fungerar på
ett föredömligt sätt och man kan se hur barnen trivs när de kommer för sin dagliga måltid. Barnen får också delta i olika
evenemang med anknytning till soppköket. Soppköket förestås av Galina Maltseva och Svetlana Tuiusova.
Hemmet för hemlösa “Preodolinije” Punktinsatser har gjorts för hemmet för hemlösa under året. En delegation från
Baltikumvännerna besökte institutionen i slutet av september. Ett bidrag gavs till hygienartiklar och sanitära behov.
Hjälpsändningar. Föreningen har inte beviljats garantibrev och andra tillstånd som behövs för att föra in biståndsmaterial i
Ryssland, så inga hjälpsändningar till ryska Karelen har kunnat genomföras under år 2017. Behövande barn och familjer har
fått penningstöd via staden Petrozavodsks socialväsende, bl.a. i form av julklappspengar.

Baltikumverksamheten
Under 2017 ordnades en biståndstransport till Litauiska Samariterförbundet i Vilnius. Transporten lastades på talko 25 mars
och genomfördes med förmedling av ett kommersiellt transportbolag. Biståndsmaterialet fördelades vidare till några olika
lokalavdelningar i Litauiska Samariterförbundet. I april gjordes en biståndsresa till Daugavpils i Lettland och barnhemmet
Priedite. Kring den biståndsresan gjordes ett TV-program i serien Himlaliv, som sändes i YLE5 på hösten. Donationer har
beviljats till Litauiska Samariterförbundet i samband med deras 25 årsjubileum och till Daugavpils Martin Luther-församling för
diakoniändamål.

Stipendiefonden
Fem ungdomar från barnhemmet Priedite i Daugavpils, två unga från soppköksverksamheten i Petrozavodsk och åtta
ungdomar vid ett barnhem i Lahdenpohja beviljades stipendier under år 2017.

Klädinsamlingen
Klädinsamlingen har fortsatt i matsalsbyggnaden vid före detta Korsnäs gruva. Klädmottagningen har varit öppen under våroch höstterminerna på tisdag eftermiddagar. Där finns också en loppmarknadsförsäljning, som rönt stort intresse och gett
betydande intäkter till föreningen. Loppiset hölls också öppet under några sommarlördagar i juli och augusti. Under hösten
hölls ett par loppisdagar som koordinerades med Mathantverks matmarknadsdagar. Ansvarsperson för klädinsamlingen och
sorteringen är Anna-Mi Björkqvist. Hon bistås av ett gäng sorterare. Klädinsamlingen har också vid behov gett kläder, skor och
husgeråd till den nyanlända kvotflyktinggruppen från Syrien. Samarbete med Malax Röda Kors-avdelning har fortsatt under
året i form av kläder, skor och husgeråd till våra hjälptransporter.

Närhjälpen
Inför julen bekostade föreningen 77 matpaket för mindre bemedlade, 44 ensamstående och 33 familjer i Malax, Solf och
Korsnäs i samarbete med församlingarnas diakoniarbete. Närhjälpsprojektet har fått mycket uppskattning och stöd från
mottagare, distributörer och allmänheten.

Medelsanskaffning
Soppdag hölls den 26 mars i samband med årsmötet i Korsnäs församlingshem. Understöd för att finansiera närhjälpsprojektet
erhölls från Sparbanksstiftelsen i Malax. Loppisverksamheten har bidragit med drygt 5000 euro. Medlemsavgift betalades av
60 medlemmar, en avsevärd minskning från tidigare år. Penninginsamlingstillståndet gäller till 30 juni 2018.

Verksamhetsplan för år 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biståndsförsändelser till Baltikum och Karelen genomförs i mån av möjlighet.
Klädinsamling och loppisverksamhet vid Gruvan i Korsnäs fortsätter.
Understöd till Soppköket Barmhärtigheten. En 20-årsjubileums resa ordnas i början av oktober
Fadderverksamheten upprätthålls.
Bistånd till hemmet för hemlösa ”Predolinije”.
Utbetalningar ur stipendiefonden fortsätter.
Närhjälpsprojektet fortsätter.
Soppdag ordnas i samband med årsmötet.
Aktivitetsdag.
Lotteri.
Bidrag ansöks från olika bidragsgivare.
Informationsblad utges.
Punktinsatser kan göras för hjälpbehövande.

Redogörelse över resan till Lettland och Litauen 14 – 18 april 2018
I april besökte Baltikumvännerna Knud Bolet och Guy
Kronqvist våra samarbetspartners i Lettland och Litauen.
I lettiska Daugavpils besöktes lutherska kyrka söndagen
den 15 april och kyrkkaffet efteråt. Församlingen ville
sända hälsningar till Baltikumvännerna och en inbjudan
att komma på besök, gärna också en större grupp. Man
ville också tacka Baltikumvännerna för bidraget som
man fick till julen. Det användes dels till julgåva för
behövande gamla och dels för att finansiera sju
ungdomars deltagande i ett skriftskolläger. Det hade
inte varit möjligt utan bidraget, sade man.
Därefter besöktes barnhemmet Priedite och delade ut
Baltikumvännernas stipendium åt sju ungdomar. Se
bilden. Pojkarna heter Alexandrs och Sergejs, flickorna
Diana, Karina, Viktoria Aleksandra och Kristine.
Gubbarna på bilden heter Guy och Knud. Från
Daugavpils fortsatte resan till Kaunas i Litauen, där man bekantade sig med Litauiska Samariterförbundets lokalavdelning och
tog del av den omfattande verksamheten den bedriver. Avdelningen har under många år distribuerat en stor del av
Baltikumvännernas biståndsmaterial till behövande, haft brödutdelning, social verksamhet, eftisverksamhet för barn,
förstahjälpsutbildning och mycket annat.

