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...fortsättning från insidan

Ett Hopp i Mörkret

för mig att alla dessa portugisiska damer inte heter Irma, utan det är vad de
troende kallar varandra här och det betyder syster. (Resp. irmao som alltså
betyder bror.)

Nyhetsbrev från

M a j - L i s F i l a n t r o p i s k a I n s a m l i n g s St i f t e l s e
december 2004 - februari 2005

Det som är utmärkande för arbetet här tycker jag är dels den minutiösa
organisationen parad med en fantastisk flexibilitet, att ta situationerna som
de råkar komma. Det finns inte en dag som är den andra lik men det finns
alltid tid för det som är viktigt – människan! Mitt bland alla
pappershögar och räkenskaper så finns det alltid tid för den
enskilda människan när ett möte dyker upp, om så
bara några minuter vid garagedörren, men just det mötet
kan vara avgörande för den människans liv. Det är en
kombination av att arbeta hårt, effektivt och systematiskt
och samtidigt räkna med Gud och be om hans hjälp i
stort som smått, att ofta stanna upp och be en bön mitt i
vardagens bestyr, för barn som går under i drogträsket
eller ett papper som har fastnat i skrivaren.
Magdalena Olsson

Julgåva till
barnen i
slummen 2004
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Som julklappar till fattiga barn ber vi i år att få stöd till hygienpaket som
vi delar ut. De finns de som inte ens äger en egen handduk. Men hoppet
om att själv få äga en liten toalettväska med askar och tuber, hoppas vi
kommer att förverkligas för tusentals hem.

...alltid tid för den enskilde
En dryg månad har jag varit i Portugal. Jag kom för att vara ett stöd för
Maj-Lis och hjälpa till med Eskil, som senaste tiden haft både stroke och ett
fall där han skadade ryggen. En vecka efter att jag kommit hit, flög jag med
Maj-Lis och Eskil till Sverige, för att försöka ordna med vård åt Eskil. Sedan
tog jag första flyg tillbaka hit själv för att försöka hålla ställningarna. Eftersom
Maj-Lis är min faster har jag alltid vetat om hennes arbete och varit här på
besök vid ett antal tillfällen. Först nu börjar jag få en klarare bild av
arbetet här.

...fortsättning från framsidan
Kära Vänner!

Nov 2004

Gud som haver barnen kär
Se till mig som liten är
Vart jag mig i världen vänder
Står min lycka i Guds händer
Lyckan kommer, lyckan går
Den Gud älskar (som älskar Gud), lyckan får
Amen
Vandringen genom livet, är som denna kvällsbön.
Lyckan kommer och lyckan går. När jag skriver det här är
det Allhelgonadagen. Vi minns och påminns om dem som gått
före och om hoppet om himlen. Det tycks som om “lyckan
går” känns mer igen för de flesta. Men den som till Gud
sig vänder, lyckan får.
“Lyckan får” är för alla; “för ett barn är oss fött
och en son är oss given”. Jesus kom verkligen. …de här
titlarna ska han bära; Underbar, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste. Hans väldiga fridsrike ska aldrig
ta slut. …han ska regera i fullkomlig godhet och rättvisa.
Och han ska låta alla nationer i världen ska få uppleva
rättvisa och fred.
Så står det i Bibeln. Men än är vi inte där! Det ser
vi nog! Men till dess tröstar han oss. …nu säger Herren
till dig… Var inte rädd, för jag har betalt lösesumman för
dig. Jag har kallat dig vid namn, och du är min. När du
måste gå genom djupa vatten och stora svårigheter, ska jag
vara med dig. När du går genom floder av bekymmer, kommer
du inte att drunkna! … Jag är nämligen Herren din Gud, din
Frälsare, den Helige i Israel.
Förutom stöd genom livet, återstår lyckan på andra
sidan. Och hur man kommer dit, till himlen följ Jesus! Gud, som är från evighet till
evighet, sände sin son Jesus. Det är för
Jesus vi firar jul! Gud från paradiset,
genom fallet och ända in i evigheten valde
den vägen till försoning.
Hälsningar

Den 20 oktober kom en trailer
från Sverige och då fanns även
Maj-Lis på plats. Datum och tid
hann man ändra ett otal gånger
och det gjorde det svårt att dra
ihop folk som skulle hjälpa till att
lasta av. Till slut bad vi Gud att vi
som hjälpte till med senaste trailer med gåvor
inte skulle behöva sitta och ringa Några
från sverige.
runt utan att bärarna själva skulle
anmäla sig. Vi fick bönesvar! Från Nato-basen anmälde sig amerikanare, från
internationella kyrkan kom tysk fotbollsspelare med fru och när chauffören fick
veta vad det var han levererade, fick han stora ögon och berättade att hans fru
var evangelisk kristen, och båda kavlade upp ärmarna och högg i – sådant
som förare bara inte gör!
Sändningen innehöll allt från kläder till katetrar, kryckor, symaskiner, fåtöljer
och sjukhusbritsar, som ska distribueras till både institutioner och individer.
Senare samma dag fick vi skicka iväg lådor som stod och väntade med
leksaker, varma kläder, filtar, husgeråd och annat. De kom vid niotiden på
kvällen och skulle fem timmars resa
norrut igen med den lilla lastbilen.
Trots benprotesen tog Cati sig upp
på flaket och engagerat ordnade upp
lasset.
Irma Graca, som bara når mig till
axeln – en ovanlig upplevelse för mig
som inte är särskilt lång med svenska
mått mätt, kommer regelbundet och
Irma Gandhi med ett av sina barnbarn. hjälper till. En annan Irma var här
idag och kvitterade ut kryckor som hon får låna inför en stundande operation.
Och Irma Ghandi skickar en jämn ström av litteratur och olika förnödenheter
till Mocambique – med vänliga piloter. Och allt hämtas hos Maj-Lis. (Ja visst
– hon är kusin till den mer kända indiskan Indira Ghandi!) Det har nu gått upp
...forts...
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