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Grundad 1988 har

Maj-Lis Filantropiska 
Stiftelse 

PlusGiro 90 04 99-5

Någon ny som önskar Nyhetsbrevet: 

Skicka namn och adress till: 
Anneli Albinsson, Domarevägen 28, 475 42 Hönö
famalbinsson@swipnet.se

hjälpt tusentals barn och vuxna. 
Organisationen gör oerhört mycket, 
med otroligt få resurser. 
Vi söker stöd och hjälp för att kunna 
fortsätta då vi har haft det svårt 
senaste tiden. 

Stöd organisationen 
finansiellt:
1)  
2)  
3)  
4)  

Bli månads givare
Bli volontär – se nedan
Ge 350 kronor och stöd 15 barn
Ge ut det extra Nyhetsbrevet 

     och hjälp oss finna 1 ny stödjare till jul

Under de senaste 6-9 månaderna har vi haft svårt med att få nog med 
finansiellt stöd, så i våra julförberedelser saknas mycket som vi brukar 
göra runt matpåsar, litteratur och små gåvor, och förbereder till nästa år.
 
Vill tacka för kylskåps-magnet-gåvan från en av våra stödjare.
Andra förslag eller idéer hur man kan stödja vår organisation och samla 
in medel, är välkomna. Kontakta oss via: sara.jonegard@gmail.com
Sara Jonegård, Kaserngatan 9, Läg. 8406, 761 46 Norrtälje

Vi finns här. Vi jobbar hårt. Vi behöver er hjälp.

Att vara tacksam för det vi har
    Ibland försöker vi skjuta undan i våra tankar, vad vi ser framför ögonen. 
Men det vi ser är verkligt. Vi har människor runt om oss som lider på olika sätt.
Vi kan be för dom och alltid ge en hjälpande hand. Vi behöver vara tacksammat 
till Gud att vi har mat och vatten, men vi kanske tar det för givet. Men tänk 
på alla dom som inte har det vi har och lider sig igenom livet.
     
    Jag är så privilegierad som fått växa upp i Sverige. Det är lätt att vi slösar 
med den mat vi redan köpt. Jag ska aldrig slänga bort min mat hur mätt jag än 
känner mig, efter jag har sett så många stackare som letar i soptunnorna idag.
     
    Jag ber att vi ska få upp ögonen mer för människorna runt omkring oss, och 
inte blunda av själviskhet. Det är inget självklart, att vi alltid ska ha allt det 
vi behöver.  

PlusGiro 90 04 99-5

december –  februari 2011

Din 
hjälp 
behövs

Din 
hjälp 
behövs



Tel 00351 936 465 389
Fax 0014127743763

maj-lis@johansson.com

Adress till Maj-Lis i 
Portugal:

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal F da Silva 319, R/C
P-2775-692 CARCAVELOS, Portugal

Julbrev 2010

Kära Stödjare,                                                                

Adress till Stiftelsens styrelse:

PlusGiro 90 04 99-5

Gunnel Sjöholm 
Andréevägen 33 
554 66 Jönköping , Sverige

Tel  036 - 14 03 60
Mob 070- 489 3413

gunnelochroland@glocalnet.net

Notiser från arbetet

     För alla som Maj-Lis Filantropiska Stiftelse hjälper 
är perioden runt jul den tyngsta och allra svåraste. 
Då jultiden representera glädje, omsorg, kärlek, presenter 
och familj upplevs julen hellre tvärt om och påminner om 
hur fattiga och ensamma och övergivna dom är. Vår önskan 
är att kunna förändra denna situation och istället ge dom 
glädje och hjälpa dom till livsförändring. Jultiden är som 
sagt den tyngsta perioden men också ofta den mest 
avgörande epoken på året, för oss.
     Före jul, jobbar vi hårt med att förbereda våra 
aktiviteter, då vårt mål är att fokusera på de allra 
minsta, fattiga, ensamma och övergivna. Barn är, under 
julen, i fokus för vårt arbete då dom är de mest utsatta 
och våra hjärtan brinner speciellt under jultiden för 
fattiga och misshandlade och föräldralösa barn. Även om 
barn inte konsekvent beter sig som vi önskar, så tycker vi 
det känns grymt och orättvist att en del behöva börja sitt 
liv i otrolig fattigdom och utanförskap och som utan 
hjälp, i förlängningen, kanske aldrig kommer ur det. 
     Till jul, delar vi ut små gåvor, mat och 
julevangeliet och det ännu viktigare, söker hjälpa dem 
till en meningsfull uppväx baserad på kristna värderingar, 
att älska Gud och sin medmänniska, som kan hjälpa dem att 
få ett meningsfullt liv.

I julbrevet tar vi med en hälsning från familjen. 
Det har gått 2 ½ år sen 
Eskil fick hembud, 
sedan dess har 
familjen utökats med 
2 barnbarn.

God Jul 
önskar styrelsen och 
familjen!

Med c:a två och en halv miljoner 
fattiga i vårt lilla område av Europa, 
och med många fler i före detta 
kolonier har behoven ökat. 100 000-tal 
står i kö för att få mat från soppkök.

Under hösten har vi tagit emot tonvis 
med kläder, skor och matvaror och annat. 
Som ni ser på kortet, så med 8 personer 
och 1 fotograferande hjälpare, lastar vi 
på några timmar in allt vi just då får från 
Antwerpen, Belgien via Fabien, som än 
en gång fyller på i våra förråd.  

Vi delar med oss till 
Guiné - Bissau i Västafrikanska 
tropikerna.  Missionär Orei, 
som kämpade för att få ihop 
till en kontainer, blev alldeles 
speciellt glad för 80 stolar till 
skola och kyrka som var utan.
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