
september � november 2014

PlusGiro 90 04 99-5

Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

Sid 3 Att klara både överflöd och brist
All hjälp har nått fram

Sid 4 Läger � mycket utförs för litet
Sid 2 �som en kärlekshistoria, men utan effekt.

�sträcker ut sina armar och säger: jag lever och är stark

På läger får man lära det mesta�



Maj-Lis Johansson
Av. Anibal Firmino da Silva, 319 R/C
P -2775-692 Carcavelos, Portugal

maj-lis@johansson.com

Kära vänner!

+351 936 465 389
www.maj-lis.org

Man blir lätt främling för varandra, om man inte kan den andres
språk, men det är inte så svårt att förstå  Guds Ord, som man kanske
tror. Har du läst bibeln? Det är mer synd om den som  inte vill  läsa,
än den som inte kan, den som är analfabet. Man kan inte ärva någon
annans tro så det är bäst att själv forska.

Mose efterträdare hörde Gud säga och vi  läser det  i Josua 1:8 ;
Påminn folket ständigt på samma sätt som du själv måste tänka på mina
lagar både dag och natt, så att du verkligen lyder dem! Det är
nämligen bara då som du kommer att lyckas. Och psalmisten skrev ; När
dina bud öppnas, ger de ljus och skänker förstånd. Ps 119:30 Fynd (vid

Kis och Ur) från 5000 f Kr visar att skriftspråket existerade före syndafloden

och ger trovärdighet åt historiebeskrivningen som återges redan i 1 Moseboken.

Vad säger Gud? Här lite uttryck ur gamla testamentet i Hosea
bok, som är en kärlekshistoria  till Guds folk Israel. Folk anklagas
för att svika honom men han älskar dem fortfarande och erbjuder
försoning. Det finns ingen sanning och trohet, ingen barmhärtighet
och ingen kunskap om Gud i ert land. Ni svär och ljuger och är
otrogna i era äktenskap…  Mitt folk går under i brist på kunskap…
Hosea 4:1-6  …fullt av lögnare, tjuvar och banditer… dricker sig
druckna.. Hos 7:1-7   ingen av dem ropar till mig om hjälp ., v 16 de ser
åt alla håll utom mot himlen, mot den Allsmäktige. De enda vänner hon
får är sådana som kan köpas för pengar. H. 8:8 Jag minns så väl… din
kärlek var så äkta och ren! Snart levde du i samma orenhet som alla
andra. Hos 9:10  Guds kärlek flödar över, men utan effekt.

Guds kärlek är dock evig, så det står: Plöj upp era hårda
hjärtan! … det är dags att söka Herren. H10:12  Gud sträcker ut sina

armar och säger att det smärtar honom att behöva
tala så hårt. Jag lever och är stark säger han ,

och den som är klok lyssnar på dessa ord och
väljer, men den upproriske snavar och faller,
slutar Hosea bok.
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101, Av David, en Psalm;
2 Jag vill leva ett felfritt liv, men
jag behöver din hjälp. Hjälp mig,
inte minst i mitt eget hem, att vara
så som du vill att jag ska vara.



tel 036 � 14 03 60
mob 070 � 489 34 13
styrelsen@maj-lis.org

Adress till Stiftelsens styrelse:
Gunnel Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping, Sverige

Några av de som lagar den.Maten smakar underbart på läger.

Tro och hopp � i överflöd och brist
Det räcker inte med bara bildning. Vi behöver se en mening i tillvaron. I går
kom två av våra volontärer 45 minuter sent. �Tåget har stannat pga en olycka�
SMSa de i telefon. När de kom berättad de att det var en kvinna som plockats
upp. Livet var inte värt att leva�
Andra går protestmarscher på gatorna�
Vi tror att alla behöver något meningsfullt att leva för. Du som gör det möjligt
för oss att hjälpa folk där de är i sin livsvandring, är en del av det vi gör.
En del har levt på så dålig mat att de dragit på sig sjukdomar och behöver
både mat och hjälp.
Andra som fått allt, bedövar sigmed droger och behöver
befrielse. Andra behöver både kläder och kanske tänder
innan de vågar gå ut på jobbintervju. Och oskyldiga små
barn behöver insikt att möta livet på ett annat sätt än de
vuxna runt omkring dem. Din gåva gör det möjligt att ge
en hjälpande hand. Tron och hoppet hjälper människor
och samhället att klara både överflöd och brist. Tacksam få tänder

All hjälp har nått fram Vi är så tacksamma att vi har fått vara en del i
Stiftelsens arbete. I maj var det 35 år sedan vi; Gunnel och Roland Sjöholm kom
till Portugal med Bankeryds blåsorkester
Efter den resan, då vi sett de enorma behoven, skickade vi vår första �bananlåda�

med kläder, via posten i Jönköping. Därefter har åtskilliga ton fraktats till de
behövande i Portugal! Det har präglat hela vår familj och våra barn Anneli och
Magnus och andra nära och kära var mycket delaktiga i arbetet från Jönköping! Vi
var med från starten av Stiftelsen och Roland fick vara med till sin sista dag.
Klädinsamlingar har skett från olika platser i Sverige. Många har varit berörda

och känt en trygghet i att veta att det inte har varit några mellan- händer utan� all
hjälp har nått fram� och

för att också kunna göra insatser med ekonomiska medel.
Vi önskar fortsatt Guds välsignelse! Gunnel Sjöholm med familj
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Läger Barn och ungdom finns
fortfarande som av olika anledningar aldrig
har fått möjlighet att gå i skola. Om ingen
kan läsa, tänker man kanske inte på skola.
Portugal har deminst utbildade i hela Europa.
En av fyra lämnar skolan innan den
lagstadgade rätten till skola är slutförd, enligt
statestik 10042013 . De barn som får komma till
läger, får förstå värdet av utbildning och får kämparglöd själva och ger inte
upp lika lätt även om ingen pushar på dem.
Läger ger mycket förberedelse. Bäst resultat, men kostar mest, är om det
finns möjlighet att sova över och stanna på samma plats, genom att hyra en
gård.Annars * anordnar vi �läger� mitt i slummen, ett antal dagar i rad, där
vuxna också blir sedda, Annan form är att åka ut till områden som är
isolerade och ge en heldag varje vecka under en längre tid. Vilket vi gör,
beror på vem vi samarbetar med och vad vi får in i gåvor. Vi är ett nätverk
av olika partners. En del betalar för t ex läger, andra producerar dem och
ytterligare andra lämnar in mat / klädpaket, andra sköter uppföljningen.
Jämförelsevis blir Stiftelsen kostnadseffektiv;mycket utförs för litet.
Vi är glada att ni förstår värdet av Stiftelsen och hjälper oss.
*Marvila är nytt namn på området; Chelas, som också i år får läger i september. Stadsdelen
hade dåligt rykte. Nu heter det Marvila (maravila något som väcker uppmärksamhet).

Barnbarn och syskonbarnbarn från 200 års firandet.

Du såg väl videon: Så blev mitt liv
www.maj-lis.org

Bank:Millennium i Portugal:IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481
Nordea i Sverige:
IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995
PlusGiro 90 04 99-5
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