Butiken Hjälpen – samlingspunkt i Ölmstad med utblick mot världen. Inger Ekengard
Mitt i Ölmstad ligger Butiken Hjälpen i ganska enkla lokaler. Två butiker, en stor trailer, massor av varor och
vänliga frivilligarbetare möter besökarna. Caféet är en samlingspunkt och mitt i allt detta möter vi eldsjälen
Margareta Wennerberg, som byggt upp verksamheten. Under slutet av 1990-talet hölls en eller flera
marknader årligen innan secondhandbutiken startades 2001. Målsättningen är att stödja hjälpverksamhet
för de allra mest behövande i Rumänien och att skapa en mötesplats i Ölmstad.
Det började med kläder, kaffe och biblar.
Maggan, som vi kallar henne, berättar själv. Det började 1985 när Rumänien fortfarande var ett slutet land.
”Jag funderade om det fanns en kallelse till något nytt för mig, när barnen vuxit upp”, säger Maggan. ”Varför
det blev just Rumänien vet man inte, men jag fick höra att det fanns ett stort hjälpbehov”. De första åren
åkte Margareta och hennes man Sam själva till Rumänien med allt från kaffe, kläder och biblar. Ett
kontaktnät byggdes upp.
Hjälp som varierar efter behov.
Våren 1990, när diktaturen fallit och landet öppnats gick den första reguljära hjälptransporten. Under åren
har verksamheten vuxit och idag finns en egen trailer, som kontinuerligt packas med olika förnödenheter,
sjukvårdsutrustning, kontorsutrustning, skolbänkar, madrasser, sängar, möbler, kläder, ved, knäckebröd och
mycket annat. Transporternas innehåll anpassas efter hur hjälpbehovet förändras. Ekonomin i landet är
instabil och priserna stiger. Just nu är t.ex. veden mycket dyr och fattiga människor har inte råd att köpa. Det
finns en utbredd korruption i landet och byråkratin kan vara besvärlig. Tack vare att Rumänienhjälpen i
Ölmstad har kontakt med lokala församlingar och hjälporganisationer vet vi att allt kommer fram till de
behövande. Oftast går fyra transporter årligen från Ölmstad till bland annat Nucet och Bistrita. Maggan själv
följer ofta med för att se arbetet på plats, vilket möjliggör snabba förändringar när behoven ändras.
Familjeverksamhet.
En stor familjeverksamhet med faddrar i Sverige har byggts upp. Ett 40-tal familjer får kontinuerligt hjälp
från familjer i Sverige. Familjepaket med matvaror och andra förnödenheter skickas varje år. Här önskar vi
att vi kunde hjälpa fler och fler faddrar är välkomna. Behovet är oändligt. Under ett femtontal år togs
gatubarn och tonåringar om hand och fick hjälp med hälsa, trygghet och olika utbildningar tills de kunnat
stå på egna ben. Sandra Hugosson är numera kontaktperson för fadderverksamheten. Här har Maggan
många solskenshistorier att berätta. Idag består uppbyggnaden av hjälp till missbrukare på agendan enligt
konceptet Hela Människan. Hjälpverksamheten är inriktad på att inte passivisera utan stärka människor till
ande, kropp och själ och också hjälpa andra.
Café och butik, en öppen dörr.
Samtidigt har Mötesplatsen Hjälpen i butiken byggts upp. Caféverksamheten sköts på helt frivillig basis och
målet är att man skall kunna sitta ner och få ett samtal med människor, som kommer från Ölmstad eller mer
långväga. Även här genomsyrar medmänsklighet och omtanke verksamheten.
Uppmärksamhet och utmärkelser.
Maggan och Rumänienhjälpen i Ölmstad har fått en del uppmärksamhet. Nämnas kan att Maggan
nominerades 2011 till Aftonbladets Svenska Hjältar. Verksamheten tilldelades år 2008 tillsammans med
övriga Secondhand-butiker Jönköpings kommuns miljöpris. 2018 utsågs Maggan till Årets Grännabo.
Under året 2018 har flera olika tidningsartiklar, i bl a Året Runt och Världen Idag, skrivits om Maggan och
Hjälpen.
Samarbete och samverkan.
Verksamheten har god kontakt med lokala företag och andra ideella organisationer som t ex Rotary och
kyrkorna, som sponsrat på olika sätt. Syföreningen knuten till Svenska Kyrkan i Skärstad stöder troget
verksamheten. Företag i bygden har reklamplatser på trailern allt för att i samverkan nå så bra resultat som
möjligt.

Nyorientering för framtiden.
Under många år var verksamheten en del av Ölmstad Pingst. Hösten 2017 togs ett nytt steg i utvecklingen
av verksamheten. Då bildades föreningen "Rumänienhjälpen i Ölmstad". Grundarorganisationer för
föreningen är Ölmstad Pingst tillsammans med Allianskyrkan i Ölmstad. Föreningen leds av en styrelse med
sju personer och Christer Josefsson är ordförande. Föreningen har redan cirka 150 enskilda medlemmar
samt ett flertal juridiska personer. Alla som delar föreningens värdegrund är välkomna som medlemmar.
Förhoppningen är att bildandet av föreningen ska stärka arbetet för framtiden genom att fler blir
engagerade både som ansvariga, medlemmar och frivilligarbetare.

