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Mat och kärlek
till finländare

Varje år precis före julen skickar vår organi
sation generösa extra gåvor till olika delar av
världen för att så många som möjligt kunde
nås med mathjälp och med det glada bud
skapet. I den tredje världen är många nöd
ställda lämnade åt sitt öde. I Finland är situa
tionen bättre då vårt samhälle tar ansvar för
de nödställda. Tyngdpunkten för vårt arbete
med mathjälp finns i de fattiga länder och
på katastrofområden. I Finland har vi hjälpt
genom olika projekt. Dessvärre blir mat
köerna i snabbt växande takt längre även i
vårt land. Situationen är så oroväckande att
vi kommer att börja kanalisera hjälp i större
utsträckning även till finländare.

Förra året hade vi ett större julprojekt och
nådde nästan tusen familjer runtom i vårt
land. Projektet var väldigt fruktbärande och
därför ska vi även i år dela ut mat på åtta
olika orter. River församlingen kommer att
stå för det praktiska arbetet i Riihimäki, Lah
tis, Kervo, Vasa, Helsingfors, Varkaus, Vanda
och Esbo. Utdelningstillfällen kommer att
genomföras i mitten av december, till största
delen i början av julveckan, och man kommer
att informera om utdelningarna lokalt i god
tid. Utdelningarna kommer att centraliseras
i bostadsorter och på centrala platser, där vi
lätt kan nå de nödställda. Vår organisations
vision är att dela ut mat och evangelium. Där

för berättar vi till alla som får en matkasse om
Jesus som vill ge en framtid och hopp.
Efter utdelningstillfällena kommer vi att
kontakta dem som önskat det, och bjuda
dem till församlingar, hemgrupper och sk Nya
Livets grupper, där man under några veck
ors tid går igenom det kristna livets grunder
i trevligt sällskap. Jesus vill röra människor i
trångmål och förändra deras livsöde. Nu om
någonsin är det tid att uppmuntra finländare
genom att ge dem konkret hjälp och berätta

dem om de goda nyheterna. Du kan fortfa
rande komma med!
Vi kommer att dela ut familjepaket och
paket för ensamstående.
Familjepaket 		
Paket för ensamstående

33 EUR
18 EUR

Kan du tänka dig att duka julbord för
någon ensamstående eller t o m för två
familjer eller ensamstående?
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