Caritas News
Mars 2017

Palmsöndagbasar i S:t Henrik 9.4
Caritas Finland ordnar sin traditionella palmsöndagsbasar i S:t Henriks församlingssal den
nionde april från kl. 10.30 till kl. 14.00. På basaren finns mat och kaffe att köpa, det är
loppis och lotteri.
Frivilliga krafter behövs för att ställa fram allt på
lördagen och för att sälja lotter, kaffe, mat och
loppisprylar på söndagen. Vi behöver också
donationer till lotteriet. Du kan hämt sådant som
lämpar sig för basaren (inga böcker, tack) till vår
byrå på Granvägen 6 vadagar kl. 10–17 eller
enligt överenskommelse fram till och med
fredagen den 7 april. Ta kontakt med Sara
Nevalainen om du kan ställa upp som volontär i
samband
med
basaren
(sara.nevalainen@caritas.fi, tfn 0469614019)
Palmsöndagens basar i S:t Henriks församlingssal, Henriksplatsen 1, 00140 Helsingfors den 9
april kl. 10.30-14.00. Välkommen!

Caritas’ vänkafé på Granvägen igen 19.4
Caritas Finlands nya verksamhetsform, vårt
vänkafé håller öppet igen på Granvägen 6 den 19
april kl. 15–17!
Våra volontärer bjuder på kaffe och tilltugg kl 1517 en onsdag i månaden! Kom och få dig en
pratstund! Ta kontakt på förhand om du vill baka
något eller har tid att hjälpa till med kaffet – i
annat fall räcker det med skriva upp vårens datum
i kalendern och dyka upp: Välkommen!
Vårens vänkafédagar är 15 mars, 19 april, 17
maj och 14 juni. Kaféet är öppet från kl. 15 till
17. Välkommen!
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Årsmöte 25 april kl. 16.30 i S:ta Maria
Caritas Finland rf:s årsmöte hålls i år den 25 april kl.
16.30 i S:ta Marias församlingssal. Adressen är
Tallvägen 2, 00270 Helsingfors. Ingången till
församlingssalen är till höger om kyrkan.
Årsmötets gästtalare är Ekumeniska Rådets i Finland
generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen. Hon håller
ett anförande (på finska) om aktuella ekumeniska
frågor och talar bl.a. om religionsfrihet.
Kaffeservering. Välkommen!
Mari-Anna Pöntinen på Ekumeniska Rådets höstmöte i Kuopio år 2016.

Fasteinsamlingen stöder kvinnor i Tamil Nadu i Indien
Fasteinsamlingsmedlen används till att stöda vår partnerorganisation i södra Indien. Pengarna
används till att stöda kvinnogrupper och utbildning i ekologisk odling för kvinnor i fem byar på
landsbygden i delstaten Tamil Nadu. Kastdiskriminering är ett problem i området, liksom torkan.
Kvinnornas ställning är traditionellt svag. Caritas Finland har stött en lokal partnerorganisations
arbete för att ge kvinnor styrka och förutsättning att försörja sig själva sedan år 1999.
Kvinnorna samarbetar i grupper som erbjuder
bl.a. mikrokredit och utbildning i läsning och
skrivning, bokföring, hälsa och demokrati. Med
stöd från Caritas kan kvinnorna delta i
verkstäder för ekologisk odling där man bland
annat får lära sig tillverkning av naturenlig
gödsel och de får stöd att inrätta egna
ekologiska odlingar. I fortsättningen är målet att
också
utveckla
förädlingen
av
jordbruksprodukter samt marknadsföringen för
att förbättra kvinnornas livssituation.
Projektresa för UM: Caritas Finlands
volontärer Sara Nevalainen och Pertti Ylinen
gjorde förra året en projekresa till Tamil Nadu i
Indien. Deras reseblogg (på finska) finns
fortfarande att läsa på www.caritas.fi/intia-blogi2016
Insamlingskonto: Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04, fasteinsamlingens referens är 2257.
Mer information om fasteinsamlingen: www.caritas.fi/fastan
Insamlingstillstånd: POL-2015-1542
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Bli ambassadör för Ansvarsveckan!
Är du nyinflyttad eller har du invandrarbakgrund?
Vill du engagera dig för kvinnors och flickors
rättigheter? Vill du främja förståelsen mellan olika
kulturer genom att berätta om dina egna
erfarenheter? Då kan du bli Ekumeniska
ansvarsveckans ambassadör!
Ansvarsveckan är de finländska kyrkornas och
många
kristna
organisationers
människorättskampanj. 2017 är temat Hör mig!
Kampanjens mål är att lyfta fram vikten av jämlikhet och likvärdighet mellan könen och låta kvinnor
och flickor få sin röst hörd.
Ambassadörerna utbildas för besöken mot slutet av våren 2017 och Ansvarsveckans koordinator ger
dem stöd i uppgiften som ambassadör. Inget arvode utbetalas, men Ekumeniska Rådet i Finland
betalar de kostnader som ambassadörsbesöken i församlingar och organisationer föranleder.
Intresserad? Läs mer här och ta kontakt med Ansvarsveckans koordinator. Ansvarsveckans
ambassadörsinbjudan finns i pdf format här.
www.ansvarsveckan.fi

Medlemsavgift för år 2017
Det är igen dags att betala Caritas Finlands medlemsavgift: Caritas’ medlemsavgift är 20 €/år
och summan betalas in till Caritas konto FI73 8000 1270 1545 04 med referensnummer 2215.

DANSKE BANK
800012-701545044
Saaja

Suomen Caritas ry
Caritas Finland rf

Maksaja
Betalare

DABAFIHH
FI73 8000 1270 1545 04

TILISIIRTO GIRERING
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.

Rahankeräyslupa

POL-2015-1542
MEDLEMSAVGIFT 2017

Viitenumero
Ref. nr

Allekirjoitus
Underskrift

2215
Euro

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr

20,00
20.04.2017
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