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Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

december – februari 2017

Om århundradets vetenskapliga upptäckt med uppmätta SPÅR EFTER
NYA PLANETER…
Så här står det i bibeln:
”Om än jorden är i upplösning
med alla dem som bor på den,
så håller dock jag
dess pelare stadiga.” Sela.
Psalm 75:4

Den här bilden gjorde jag för en del år sedan, då jag tyckte att vi sågs för sällan
i familjen, även om vi höll täta kontakten via internet. Plötsligt såg jag att var
vi än är ute i världen, är det samma avstånd till Gud, så vi kunde mötas vid
Guds tron då vi bad för varandra. Så avskeden blev inte längre så drastiska.
SPÅR EFTER NYA PLANETER… Bibeln lovar nya himlar och en ny jord. I
Världsnyheterna 2 september 2016 meddelas att man för första gången någonsin
lyckats avbilda spår efter, eller har sett, när en ny planet bildats.
Gravitationsvågor; när två svarta hål smältes samman. Ur Forskning och
Framsteg 5-2016; ”Det skedde ungefär en miljard ljusår från oss. Fort- sid 3

Kära
Kära vänner
vänner och
och stödjare!
stödjare!

Julbrevet 2016

Först, vill jag tacka er för er uthållighet att stödja och
hjälpa oss så vi har kunnat arbeta på, hela året. Medarbetarna
är också fantastiska. De kommer och ger av sin tid, oftast som
pensionärer och ser med egna ögon vilken skillnad våra
ansträngningar gör. En av dem sa igår efter att ha varit med
ute på besök med matpåsar: ”Jag hade ingen aning om att någon
kunde bli så otroligt glad för en fylld plastkasse.” Vi har
lärt oss att den som lägger sig hungrig, fruktar ofta för
nästa dag, så vi som Stiftelse fortsätter, så länge vi har
något att ge. Var glad du också som stöder oss, du är en del i
det hela. Det är också redan nu vid denna tid, vi gör de
viktiga planerna för sommarläger för barn. Varje liten eller
större gåva är välkommen.
I julbrevet brukar vi alltid ha
med något om familjen. Daniels hem
är i Portugal med Oscar sju och
Oliver fem. Hans arbetsplats är i
Oslo, men det mesta sköts via
Internet och resor utöver världen.

Samuel och Karins Lucas,
har fyllt sex och går nu
i förskola och Isabella
växer till sig och har
hunnit bli fyra.

Mikael och Ida har
flyttat
närmare
centrala Stockholm,
till Hammarby sjöstad.
De fortsätter att bygga
kyrka. Se www.t-way.se

Stiftelsens styrelse, medarbetare och vår familj önskar
EN FRIDFULL JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2017
maj-lis@johansson.com
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De flesta som stöder oss praktiskt, på plats i Portugal, är främst utlänningar
som flyttar hit och ser behoven och hör talas om vårt arbete. Tack alla ni
som kommer med era kassar, inte minst WRVS. Det har blivit för dyrt att
importera från Sverige, så vi använder det vi får. Klädutdelningarna sker
främst via lokalförsamlingar, dit vi också kan visa nya hjälpsökande. Fabian
från Belgien och Siloam från England fortsätter hjälpa oss. Ni alla behövs,
för vi finns här, inte bara till jul, utan hela året.
Nu senast gjorde engelska skolan, där våra barn gått, och där
våra barnbarn nu går, en insamling av matvaror till fyra
organisationer varav en var till Maj-Lis Filantropiska. Vi blev
jätteglada för vi hade många på vår väntelista. Skolans upplägg
går via tävling; vilken av
de fyra grupperna som
samlar in mest, men lika
viktigt för skolan är att
eleven själv förstår vilken
förmån den får växa upp
i, och själv ge en gest för
att hjälpa andra. Någon
ansvarig elev kommer på
besök till organisationen
och kan ställa sina frågor,
och sedan presenterar
detta för skolan och för
sina kamrater.
Fotot tagit vid inlämningsdagen av Zoe W.

uppmätta SPÅR EFTER NYA PLANETER… ”Då hade de
svarta hålen rört sig i cirklar runt varandra i cirka tio miljarder år sedan de
bildades två miljarder år efter Big bang. Deras banor kommer allt närmare
varandra, fram till den slutliga sammansmältningen – som var över på 0,02
sekunder.” Joanne Rose skriver: ”Stjärnan ligger bara 175 ljusår från oss
och liknar vår sol… Allra närmast stjärnan skapas en planet som ligger på
samma avstånd som jorden gör från solen.”

Forts. Från sid 1.

Adress till Stiftelsens styrelse

styrelsen@maj-lis.org

En besökare sa; ”Oh, jag visste inte att ni tänker på människans väl och ve
också. Jag trodde ni bara gav bort saker.” Vi som Filantropisk organisation,
tänker på både kropp och själ. Vi önskar att alla ska veta att det finns en
Gud som älskar oss, som dottern skriver i mailet vi fick i veckan…”Pappa
fick mig att känna att jag var det viktigaste i hans liv. Vilken gåva han
lämnade mig. Guds kärlek och värderingar. Han var en som man aldrig
hört en lögn av…” hans själ var fylld av kärlek.
Kan det sägas så om oss en dag? Aldrig ljugit! Behöver man lyda lagen?
Ingen tycks bry sig. Även om samhället har ändrat sin uppfattning, har
inte Gud det. Är vi ovän med Gud, mår vi dåligt. Att komma till Gud är inte
som att gå till tandläkare, som letar fel. Gud bryr sig hur du mår. Han
sträcker ut sina välkomnande armar och säger: Du är förlåten. Jesus tog
straffet. Tag emot!
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En av de flickor
som varit hos
oss en tid, gav
mig en dag sin
teckning och
undrade om jag
ville ha den?
Vilken konst!
Tack Ingeborg
Pegado

