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Flykting, Främling, Nyanländ, Immigrant, Hemlös�

Det är verkligen inga paradis det rapporteras om i TT. De första

människorna levde i Edens �lustgård�. Någonstans �österut� bör Eden ha

legat. Och idag är det verkligen ingen �lustgård� där borta! Nu kommer

folkmassorna som flyktingar hit - därifrån.

Vi som Stiftelse, är på plats och arbetar bland fattiga i Portugal. I april

1974 när flyktingströmmarna vällde in, stod Portugal ensam. Flygfält, hotell,

baracker ihopsatta över en natt, ja över allt var massinvandringen det som

dominerade allt. Det var då det. Vi bara inte kunde se på, utan gjorde något

åt det.
Forts sid 2

Forts. från sid 1.

Flykting, Främling, Nyanländ, Immigrant, Hemlös�

Nu, berörs hela EU av flyktingströmmen. Nu stiftas nya lagar, att alla
måste hjälpas åt. Då, fick Portugal ensam lösa de oerhörda problemen när
plötsligt en revolution förde med sig att hundratusentals från varje f.d.
koloni, strömmade in i landet.
Nu hotar terrorn västvärlden samtidigt som massor med folk från

Mellanöstern kommer. Nu behövs alla och allmänheten börjar ta sig an
mer, än då Portugal stod ensam. Idag arbetar vi fortfarande med spåren av
detta. Många har dålig utbildning och andra kan inte ens läsa. Kan man
inte skriva på ett anställningsvillkor, får man inte jobbet.
En god vän till familjen, landsman här, José Pegado skrev bl.a; �Stort

antal av folket i landet står med armarna i kors utan arbete och utan pengar
till mat ochmediciner, utan bostad eller med hot om indragning från banker,
så det är förståligt varför bara knappt halva befolkningen kom till
valurnorna.�

Tack kära givare för er trohet att stödja oss.
Många av er var med redan från början och ni fortsätter ännu!

Nya givare behövs. Ge någon en julklapp:
Ett barn till nästa läger. En kasse mat för en familj som har det svårt.

Hitta mer om oss och visa gärna någon vän www.maj-lis.org
Skicka din e-post adress till styrelsen@maj-lis.org så får du vårt Nyhetsbrev:
Ett Hopp i Mörkret
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Carcavelos 25 november 2015

Vad gjorde vi då? Jo, vi började följa de fattiga som ringde på
och kolla om det verkligen var så som de berättade. Ock det var
värre än jag hade tänkt mig och berättade om det för alla som kom och
hälsade på och vart efter som jag gav bort allt man kunde ge bort,
började andra komma med mer.

Idag har vi en Stiftelse sedan 1988; Maj-Lis Filantropiska
Stiftelse, MFS. I synonymboken står Filantropí för; Människokärlek,
oegennytta, välgörenhet. Vi valde Filantropi, med tanke på helheten,
inte enbart kroppen. Hela jag behöver må bra. Vi älskar att dela med
oss av vår gudstro och ser vilket lyft det kan ge. I vårt upplysta
samhälle han man nästan avfärdat Gud.

Mycket av utanförskap och hat förvinner då man förstår hur
mycket Gud älskar varje människa och att han sänt sin Son som
Frälsare. Julen vi snart ska fira, kommer av julbudskapet. En
Frälsare är född … Så det är inte för att tomten kommer eller för att
man sjunger sånger om Lucia, utan för att Jesusbarnet kom. Han
förblev dock inte Jesusbarnet. Låt oss hedra honom för den han är .
Välkänd, utan grav, ska komma tillbaka som Messias.

Allt om Gud tycks nästan överkört, för gammalt, men Gud är så
generös att han säger ” Åkalla mig i nöden, så vill jag
hjälpa dig, och du ska prisa mig. ” Psalm 50:15 Det kan
vara bra att minnas, för även om vi inte velat ha med
Gud att göra under livets glada dagar, men ångrar oss,
tar han emot! Vilken underbar Gud!

Som JUL hälsning ifrån familjen har jag tagit med årsgamla minnet;
Mikael, Daniel och Samuel med familjer på Portugalbesök.

Tack från Paula.
Från sommarens tre läger med
hundra fyra barn och trettioen
medhjälpare, i allas våra namn,
individer och familjer som fått bo och
äta och delat program, tackar vi för
MFS del jättemycket.

Ett handskrivet brev med ödmjuk
tacksamhet för matvaror och kläder
till familj och tio andra �för att du

Rut N, ifrån Sverige, skrev; �Det är spännande att läsa nyhetsbreven.
Du är verkligen en förebild för mig och saker som du har undervisat mig
om, bär jag med mig. Men framförallt är ditt liv ett exempel på hur Gud
kan använda den som är villig att gå.�

aldrig glömt mig och de behövande som kommer till vårt hem. Fyllde 84
år nu. Bara Gud kan fylla alla våra behov. Tack för att ni samarbetar med
Herren.� Laura, Cascais


