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. Fira 30 år med oss. MLF började med en enda

människas initiativ att villkorslöst hjälpa en annan, och

idag är det en erkänd Stiftelse med styrelse, stadgar och

90-konto. Stiftelsens hela namn är: Maj-Lis Filantropiska

InsamlingsStiftelse. Den 20 november 1988 skrev vi på

papperen. Det har gått 30 år, men redan fjorton år

tidigare, 1974, upplevde Portugal revolution och

invaderades av närmare en miljon från deras tidigare

kolonier och det var då vi började.

P.S. Denna bild är den första i en hel serie av Bibliska
Bilder som gjordes 1969, innan första barnet kom. Nr
1 skulle visa att det inte alls är tråkigt, utan tvärt om,
både trevligt och roligt att tro på Gud och gå i kyrkan.

Mitt råd. Låt dig inte matas av allt som vi får från

media och allt det ytliga. Låt oss ge tid att hjälpa

varandra och ge av vad vi har och ge Gud ett tack för

var ny dag. Pengarna här bredvid fick jag av en

invandrare från Angola vid 1974, som gömt pengarna i

sina skor och som under resan till Portugal förlorade

sitt värde. Han kom och gav mig en hel hög

tusenlappar. Låt oss satsa på det som består.

Hitta tidigare Nyhetsbrev påwww.maj-lis.org

Fyrasidiga tidningen ETT HOPP I MÖRKRET avvecklas i och med detta

nummer. Vi startade den 1999. Samuel gjorde utformningen. Vi kommer

fortsätta att berätta vad vi arbetar vidare med, men gör det lite mer som,

Eskil och jag skickade ut till våra vänner, innan det blev tidning.

Till er, några stycken, som står med oss och ännu inte skickat någon epost-

adress,sänder vi ett kuvert med en hälsning i hopp att ni också ska hitta

någon email. Det är tack vare er givare, som vi kan fortsätta att hjälpa andra.

Vi behöver er hjälp och vill gärna låta er veta att er gåva kommer fram och

blir till hjälp och glädje.

Till alla. Vid denna tidsålders övergång ska en styrande sätta sig i sinnet att

förändra heliga tider och lagar� Oväntat, oförtänkt� uppträda övermodigt

mot allt vad Gud heter. Ja mot gudars Gud ska han tala sådant att man

måste förundra sig. Daniel 11

Vi vill fortsätta
räcka ut en hjälpande hand

Tusental har blivit hjälpta.
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Kära vänner och stödjare!

Några planerar noga sin tid för att inte missa World Cup. Hemmapappan med sin

baby i famn lika väl som politikerna i Almedalsveckan. Andra drunknar i tusental i

gummibåtar på Medelhavet i försök att hitta ett värdigt liv.

Några gör lyxoperationer som ansiktslyftning, bröstförstoring eller könsbyte.

Andra klarar ta sista stegen till gränskontrollen, men får inte komma in.

Några letar på världskartan vart de ska resa, och i sin app. efter bolag, för att

bestämma var nästa lediga tid ska tillbringas. Andra bor på gatan. De har

försökt allt och förstört så mycket att de har inget mer att vända tillbaka till.

Så här står det i bibeln. Detta är Salomos ordspråk, Davids sons, Israels

konungs. Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stappla till

avrättsplatsen. Om du säger: �Se, vi visste det icke�, så betänk om ej han som

prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och

han ska vedergälla var och en efter hans gärningar.
Ordsp.1:1, 24:11-12

Vem hjälper vi då? De som går ner sig söker oftast inte hjälp förrän de nått

botten. Vem orkar bry sig då? Jesus är enda hoppet. Han kom som människa

och han är och var Gud. Han vet hur han ska hjälpa. Han säger direkt: Ge inte

upp. Jag har dig antecknad i min hand. Det ska bli OK. Du är en övervinnare.

Halleluja ska du sjunga hela livet. Ära honom som kallar dig ut från mörkret

till sitt underbara ljus. Prisa honom!

När jag berättar att vi måste bestämma oss

för himmel eller avgrund, säger tioåringen

�Jag tror jag väljer att sitta mitt emellan.�

Kommer vi fel, fortsatte jag, finns inte all den

hjälp som pojkarna i grottan i Thailand fick. Vi

måste välja att leva livet här och nu, med

Gud. Närvaro av ljuset, av Gud, gör att

mörkret inte bestämmer. Mörkret är helt

enkelt frånvaro av ljus.
Johannes 1:1-5

� och

Ordet var Gud. Genom Gud har allt blivit till,

och utan Gud har intet blivit till, som är till. I

Gud var liv, och livet var människornas ljus.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har

inte fått makt därmed.

Carcavelos, augusti 2018

Kvällsstämning

från min balkong

Från bränderna. Vi håller kontakten och möts av otrolig tacksamhet. Allt vi har

skickat har tagits emot och delats ut mellan de som är mest i behov. Men

även kontakterna är komplicerade eftersom elnät och allt skadades.

Läger och sommar. Vi förbereder som om allt ska lyckas, trots att vi inte vet

om det vi får in kommer att räcka till både ett musikläger och ett med konst.

Nu vet vi att många kommer att få vara med. Vi tror att det vi förmedlar är

viktigt. Ty vad aldrig har varit berättat för dem, det får de se, och vad de aldrig

har hört, det får de erfara. Jesaia 52;15 b

Roligt få skicka
nya vackra saker
också

Jorge, Maj-Lis och Helder utanför Stiftelsens lager i Carcavelos

Från slav till egen företagare Mannen från Propaint bilverkstrad kom med min

bil. Och en till kom. �Minns du oss?� Kanske det, tänker jag. Berätta. �Jo, vi

bodde i slummen och fick komma på sommarläger�. Helder, pekar på sin

kompis från Mozambique och säger att båda är troende och Jorge Machado är

pastor. Och han ville också se Madame. Sedan den återträffen har ett antal

klädlådor gått till Jorges församling. Helder har kommit och hämtat. Och nu,

ett år senare, reste H. tillbaka till S. Tomé där han kom ifrån för 30 år sedan.

Han var då 1 år. Han hade inget minne hur det var på S. Tomé. Han hade

sparat länge och nu har han varit där en hel månad. �Inget finns där och inget

fungerar�, säger han. S. Tomé befolkades med slavar från Angola. Helder och

en kusin delar på en container och H. skickar allt han bara kan få ihop. Han har

fyllt sin bil här hos oss ett antal gånger, snart ska båten gå med containern.


