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Nu är det tid för fest
Ruokkikaa Nälkäiset ry fyller 30 år

Bästa medhjälpare av vårt arbete.
Vi bjuder in dig till Ruokkikaa Nälkäiset ry:s 30-årsjubileum i Tammerfors.
Tidpunkt: lö 16.3.2019 kl. 16.00
Plats:
Hervannan katukappeli-srk, Tammerfors
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2. våningen
Medverkande är RN-organisationens styrelse och den kände
Carl-Gustav Severin från Sverige håller festtalet.
Han har säkert ett uppmuntrande Ord för Dig. Hjärtligt välkommen!

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

UT I VÄRDEN

N

i trogna bidragsgivares penninggåvor har gjort det möjligt för RN att i 30 års tid
dela ut livets grundförnödenheter till dem som befinner sig i en hopplös situation.
Tillsammans har vi fört ut budskaper om Guds kärlek till den trötta mormodern
som ensam tar hand om sina föräldralösa barnbarn. Vi har visat det ensamma hungriga
barnet att det inte är bortglömt och berättat om hoppets evangelium åt människor som
förlorat allt i en katastrof.

Långvariga, pålitliga ansvarspersoner på fältet är en förutsättning för ett säkert arbete.

Vi har tacksamt fått erfara Guds skyddande
hand över vårt arbete och under de allra
senaste åren har det öppnats nya dörrar
för att hjälpa de allra mest hjälpbehövande.
Under år 2017 påbörjades arbetet under kriget i Irak och under 2018 öppnades dörren
till Nord-Korea. För tillfället delar vi ut hjälp till
de frysande syriska flyktingarna i bräckliga tält
i Libanon. I år skickar vi varje månad hjälp till
10 olika ställen.
Samarbetet med kristna skolor bär god
frukt i Kenia, Tanzania, Albanien, Indien och
Zambia. Regelbunden mat är en förutsättning för barnets normala fysiska och andliga

utveckling. När en familjemedlem lär sig läsa,
skriva och räkna kan drömmen om en ljusare
framtid öppna sig för hela familjen.

Ut i Europa och Finland
Vi vill utveckla vår verksamhet hela tiden.
I januari for bla. den första matlasten mot
Venezuela. I mån av möjlighet hjälper vi till i
olika katastrofsituationer. I fortsättningen planerar vi att utvidga vårt arbete för de fattigas
bästa i Europa och i Finland. Allt detta tack
vare er trogna medhjälpare. TACK!
Vi har fungerande kanaler via vilka hjälpen

når fram pålitligt och säkert. Vi skulle vara
tacksamma om ni mindes vårt arbete genom
bön. På tröskeln till födelsedagen vågar vi
ännu önska två saker.
Det vore en trevlig överraskningsgåva om
du kunde skaffa oss en ny stödmedlem. Den
bästa gåvan skulle vara att se dig på vår födelsedagsfest.
Gästerna gör festen. Hoppas vi ses i Tampereen Katukappeli srk lö 16.3.2019 kl. 16.00.
År 2018 gav vi mathjälp åt föräldralösa barn
i avlägsna trakter i Nord-Korea.

Maten är en liten nyckel
men den öppnar stora
dörrar för att förkunna
evangelium. I turen att
lyssna till det levande
Ordet är här en kustby
i Kenia.

Om du vill vara lycklig en timme – ta en tupplur.
Om du vill vara lycklig en dag – fiska.
Om du vill vara lycklig ett år – få ett arv.
Om du vill vara lycklig hela återstoden av ditt liv – hjälp andra.
(kinesiskt ordspråk)
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Rahankeräyslupa RA/2017/1360,

Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2017/9659

Kolehti / Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71
Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73

SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

