
Mat och mediciner 
till de fattiga i Viborg 

Den snöiga vintern gjorde re-
sandet besvärligt. Vi fick igen en 
gång se många bedrövliga och 
tråkiga människoöden. Vi be-
sökte flera lemlästade och rörel-
sehindrade personer och förde 
med oss mat och mediciner. Vi 
talade om för dem varifrån vi 
kommer och vilka vi är och väl-
signade dem. Vi predikade Ordet 
och bad för människor. På ett 
möte i Kuolemanjärvi fick vi leda 
en kvinna in på frälsningens väg 
och en annan blev fylld av den 
Helige Ande. 

Dessa resor gör intryck på alla 
och lämnar ingen oberörd. Ock-
så denna gång fick vi tusentals 
tack för hjälpen vi förde med oss 
från organisationen.

Judegemenskapens ledare, Lev 
Kremer, berättade att maten räck-
er åt de gamla bland judarna i åt-
minstone två månader. Barn- och 
invalidcentrets ledare bevittnade 

Frivilliga arbetare hjälper Pertti och 
Anja Mäkelä i Viborg.

igen en gång hur Gud känner till 
deras specifika behov. Betelcen-
trets ansvarspersoner uttryckte 
sitt varma tack för MdH-hjälpen, 
som de fått del av under flera 
års tid och församlingspastorn i 

Kuuliaisuuden seurakunta 
berättade att maten och 
medicinerna är till stor väl-
signelse för många min-
drebemedlade för flera 
månader framöver. 

Det är helt klart att dessa 
resor är oförglömliga. Att 
med egna ögon se män-
niskors nöd och få ta emot 
den tacksamhet som de 
uttrycker för all materiell 
hjälp värmer hjärtat.

Med välsignelser
Pertti Mäkelä
styrelsemedlem

Pastor Valera delar mat hem till rörelse-
hindrade.
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Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)
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Kari Niemi Päivi Sarjasto 
ordförande koordinator



Port Payé
Finlande

115 285

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä
Från konto nr

Sampo 800010-2037233 TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!

KERÄYSLUPA: OKU 1087 A

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

4242

Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa	Nälkäiset	ry.
PL	845,	20101	Turku,	Puh:	02-251	2150,	fax:	02-251	2160,

E-mail:	info@ruokkikaanalkaiset.fi							www.ruokkikaanalkaiset.fi

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn 
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också 
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner 
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från 
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för 
mat, kläder och leksaker till barnen. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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KERÄYSLUPA: OKH 682 A
KERÄYSLUPA: Åland 480 K 14

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

4242
Ruokkikaa Nälkäiset ry. PL 845, 20101 Turku, puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Följ med oss till Lövhyddofesten i Israel 12-23.10 2011 
Delta i den kristna Lövhyddohögtiden. På morgonseminarierna får du lyssna till Bi-
belundervisning och aktuell information om Israel och på kvällsfesterna får du njuta 
av högklassig musik och framträdanden och får upphöja Herren tillsammans med 
tusentals kristna. Efter högtiden får du slappna av tre dagar vid Döda Havets strand. 
Gruppen övernattar på högklassiga hotell. Priset 2090€ inkluderar flygresan, över-
nattning (i 2-pers rum) med frukost i Jerusalem och halvpension i Ein Bokek samt gui-
dade turer i Israel. Lövhyddohögtidspaketet på 350€/vuxen och 135€/barn innehål-
ler morgonseminarier, kvällsfester, Jerusalem-marsch samt ökenfest och –måltid.  
Researrangör Mätta de Hungrande och ICEJ. Reseprogram på vår hemsida www.
ruokkikaanalkaiset.fi 
Tilläggsinformation av ordförande
Kari Niemi 050-501 0007, kari.niemi°ruokkikaanalkaiset.fi

Se Mätta de Hungrande-organisationens 
RUOKAA JA TOIVOA – program på kanal 
TV7 varannan torsdag kl.18.45.
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http://www.ruokkikaanalkaiset.fi
http://www.ruokkikaanalkaiset.fi

