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Ett Hopp i Mörkret
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När  jag  ropade,  svarade  du   mig –

min  själ  fick  kraft

Ljuset  h a r   övervunnit  mörkret

Om ock   min  väg  går  genom  nöd
Psalm 138 :3,7
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I det här Nyhetsbrevet låter jag er ta del av årsrapport till

myndigheterna. De flesta får sitt brev via Internet. Har du

e-post så sänd oss den. Så här börjar ett meddelande: Bästa

moster! Tänk att Fokus Europa är det du alltid har påmint om.

Vi på Stiftelsen frågar oss, vad mer kan man göra åt situationen?

Hjälp oss gärna i vårt arbete i dagens Europa! Det kommer in

kläder och möbler men pengar har vi akut brist på. Med de

ekonomiska gåvor vi fått in sedan början på året, räcker det

inte till varken mat eller läger, inte ens helt till vanliga

driften. Jag vet att med posten kommer det ofta tiggarbrev.

Trots det vill jag ändå berätta om vår situation och önska och

hoppas att trenden vänder med vändande post.

Wiggo, en trasig man som vi hjälpt, skriver på sin lapp;

Tack för dessa vackra rader som du till mig skrev

och jag hoppas att Gud Fader om han skriver brev

inte bättre mål kan finna med ett himmelskt ord

än till dig du stora kvinna på en syndig jord

Utan er skulle vi inte kunna göra det vi gör. Ända sedan 1988

söker vi hela tiden hitta verktyg för de olika behov som folk

kommer med. De som inte har allt det vi tar för givet, som

till exempel mat och ett jobb att gå till. Eller att få gå i

skolan.

Med ’social hjälp i kristen regi’, som står i Stiftelsens

stadgar, delar vi gärna med oss om Gud. Folk berättar om sitt

kaos och vi berättar om Gud. En äkta bön från

vårt hjärta kan ge oss förlåtelse och frid. En

gudomlig storm kan förändra det vi trodde var

omöjligt. ’Med Gud i båten´ sjöng vi i

söndagsskolan, är det inte farligt

även om det stormar, och med Gud

med oss  får vi stå på den solida

klippan som inte kan rubbas. Ljuset

har övervunnit mörkret.



styrelsen@maj-lis.orgAdress till Stiftelsens styrelse

Del av Årsrapport till bl.a.

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse har under året verkat, allt i enlighet
med stiftelsens stadgar att bedriva social verksamhet i kristen regi samt
förmedla vård och omhändertagande av behövande, sjuka, handikappade
och flyktingar i Portugal och andra länder.

Medtacksamhetkanvimeddelaatt
den filantropiska verksamheten
har fortsatt, inom de ramar som
drogs upp för tjugoåtta år sedan,
år 1988. Trots de stora
flyktingproblemen både i EUoch
utanför, har vi ansträngt oss att
mest hjälpa landets behövande.
De ekonomiska gåvor som
kommit in under året, har täckt
det vi engagerat oss i och år 2015
slutar utan skulder.

Framför allt är det via vårt
kvartalsutskick avNyhetsbrevet;
Ett Hopp i Mörkret, samt
hemsidanwww.maj-lis.org som gåvor kommer in. Föreståndaren har både
via besöksgruppen och skolor och vid resor, informerat omStiftelsens arbete.

Målsättning och uppfyllelse. Stiftelsens stadgar om vård och
omhändertagande har under året skett genom stöd och rådgivning till hem
och organisationer - vi varit med om att starta. Två hem för gamla; i Bicess
och iAlmerim, och två behandlingshemDesafio JovemmedACRAS, samt
Remar. Hemmen stöds med vitvaror, rullstolar och andra material för
handikappade samt mat, så ofta vi får något, samt rådgivning. Social
verksamhet i kristen regi är hela tiden vår målsättning.

Läs vidare sid. 4



Fortsättning Del av Årsrapport till myndigheterna

Hemmen som drivs av Pingstkyrkans sociala del, har inte tillräckligt med
ekonomisk stöd från samhället och därför hjälper vi dem också med PR.

Till behandlingshemmet Desafio Jovem slussar vi människor som först,
via ACRAS får duscha, får ett mål mat, får träffa läkare och motiveras att
börja om. Som regel hjälper de andra i liknande situation, när de gått igenom
behandlingsprogrammet. Remar har inte lika bra inslussning,men gör flytt- och
städjobb och transporter åt folk. Vi samarbetar med dem bland annat med
både att sända behövande till dem samt att skänka bra saker till deras
andrahandsaffär.

Ett av våra sätt att bedriva ´social verksamhet i kristen regi´ är våra läger
för barn och ungdom. Vi samarbetar med Adonia och drygt hundra barn
fick under året komma på läger. Vi höll också dagsprogram i två fattiga
stadsdelar i Lissabon. Underbara människor ställer upp och hjälper till,
och vi ser bra resultat.
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Bank: Nordea i Sverige:IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995
PlusGiro 90 04 99-5
Millennium i Portugal:
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481

Rom 15:13. Må hoppets Gud fylla er

Rom 8:3 Gud – lät sin egen son  bli lik en syndfull människa

Rom 12:20-21 Tvärtom om din fiende  är hungrig, ge honom att äta

Rom 12:21 besegra det onda med det goda

www.maj-lis.org


