Nyhetsbrev från

Vi har arbetat fram lite information om Stiftelsen och öppnar nu vår
hemsida, som ger dig uppdateringar av våra internationella insatser.
Prova att gå in på; www.maj-lis.org Än är vi bara i startgroparna. Vi
kommer att arbeta mer med den framöver. Under kolumnerna finns en
hel del information. Gör gärna en liten rundvandring under rubrikerna
och bekanta dig med sidornas uppbyggnad. Vi kommer fortsätta bygga
vidare.
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Arbetslösheten
fortsätter att stiga.
November 2011,
är det 13,4% som
söker jobb, men ca
1 miljon är utan jobb

Vi inbjuder dig som får ”Ett Hopp i Mörkret” och har e-mail, till vår
digitala gemenskap. Genom hemsidan finns ett alternativ till för dig, att
kunna vara med i utmaningar att räcka en hjälpande hand. Skriv till
maj-lis@johansson.com så kan vi skriva in dig i vår adresslista till
regelbundna nyheter från Stiftelsen Maj-Lis
För dig som inte har dator, skickar vi gärna
Nyhetsbrevet Ett Hopp i Mörkret,
med post, precis som förut.

Ca en miljon är
analfabeter, förutom
alla de som bara kan
stava ihop ord, men
inte förstå vad de
läser. Sådana
hamnar lätt på gatan.
Läs mer sid 3

Trevlig Jul!
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Ge din julgåva till barnarbetet.

Tack alla Ni som stått med oss under året som gått.
Tack vare Era gåvor och förböner har människor fått hjälp.
… den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt.
Se sid 3

Kära understödjare!

Julbrev 2011

Nu är vi inne i Adventshögtiden med väntan och förberedelse. Jul,
kallar vi tiden när Gud föddes som människa. I en tysk folkmelodi
sjunger vi:
”Ett barn är fött på denna dag
Så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär
Guds Son det barnet är.”
När en människa föds är det en helt ny varelse. Det är viktigt att
förstå att Jesus inte blir Guds Son genom jungfrufödseln. Han hade
förut- tillvaro hos Gud och just därför att han är Guds Son, föds
han på detta sätt. Sann Gud, sann människa. 100 % Gud, 100 %
människa. Jesus tituleras som Gud. Tomas utropar: Min Herre och min
Gud! Om Jesus varit någon annan än Gud skulle han fortfarande ligga
död i sin grav. Men nu väntar
världen på Jesus som Messias, ärans Konung! Vi kan bära ut hans
goda nyheter och låta hopplösa känna att Han står också till deras
förfogande.
När vi nu gör julbrevet, tar vi med lite om familjen. Alla
pojkarna har sina egna familjer och jag har nu tre barnbarn.
I år är vi inte lika spridda som en del tidigare år.
Vi önskar er alla God Jul!

Mikael och Ida arbetar vidare i StorStockholm, med både jobb och kyrka.
De är vid gott mod. Se gärna deras
hemsida; www.t-way.se

Daniel och Camila flyttar just nu tillbaka
till Europa, efter år i andra kontinenter.
Till min glädje valde de att komma till
Portugal med sina två söner:
Oscar och Oliver (Didi).

Samuel och Karin bor och arbetar i
Stockholm och har förutom sin Lucas,
ett barn till på väg.

Lära barn läsa

så de inte blir så hjälplösa

– Varför är det så viktigt att kunna läsa?
frågar vi Mariana Castro, en av våra
medarbetare.
– Denna fråga leder till nästa, fortsätter
hon. – Hur skulle våra liv se ut om vi
inte kunde läsa? Jag tycker att det kan
jämföras med våra ben, som tar oss dit vi
vill utan att behöva vara beroende av
andra. Med dem kan vi ta oss till nästa
plats eller, om vi hoppar på en transport,
når vi otroligt långt… Men i Portugal
existerar det ännu idag, på XXI
århundradet, många analfabeter. Kanske
beror det på en historia av femtioårig
diktatur, där ju mer okunnigt folket var,
desto lättare var det att dominera dem.
För kort skolgång räcker inte heller.
Många kan stava ihop ord, men när de kommer till meningens slut, vet de
inte vad de läst. Ända upp i universitetet är det vanligt med assistent som
hjälper dem förstå vad det står. Även om alla barn i Portugal, enligt lag,
har rätt till skolgång så är analfabetismen stor. 1970, under diktaturen var
40,7 % kvinnor och 26,8 % män läsokunniga. Idag rör sig om ca en
miljon som inte kan varken läsa eller skriva. Av erfarenhet vet vi att en
del av dem vi hjälpt att komma till skola, har idag jobb och kan klara sig
trots rådande krissituation. Vi kan motivera flera, bistå med
inskrivning, skolväska… Ge din julgåva till barnarbetet.
Forts från sid 1 ”… den som vederkvicker
andra, han blir själv vederkvickt”, är
ord från världens visaste man, kung Salomo
och finns mitt i bibeln, som ordspråk 11:25 b.
Att få stimulera, välsigna och vederkvicka
sådana som är vemodiga och prövade av
lidande, skänker oss själva vederkvickelse och
välsignelse. VD (vede) står för verkställande
direktör, men vi är inte VD utan små tjänare.

