PlusGiro 90 04 99-5

Vid kontakt med våra medarbetare som vi stöder, berättar de om
framgångar och utmaningar, men hela tiden är arbetet beroende av pengar.
I Guinea Bissau i den brännande hettan under ekvatorn, har de till exempel
bara tillgång till ström via en transformator, en enda timme om dagen då
de får passa på att sköta alla sina kontakter, sina e-mail osv.

Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

Ifrån Bulgarien meddelar
de att de har - 29 / 31 grader
kallt. Grabben bredvid
hästen säger att han älskar
sin häst för att med deras
kärra ska hans far nu ”köpa”
ved från det lilla skogspartiet
i närheten.
Vår medarbetare skriver
att de önskar köpa ved till de
fattigaste, men med denna hårda köld är all ved runt Kardjali slut.
De har kunnat hjälpa 11 familjer med mjöl och matolja.
Folk är tacksamma för det lilla.

Bankadress; Nordeabanken Sweden
SE 105 73 Stockholm
IBAN: SE1395000099602609004995
BIC/SWIFT: NDEASESS
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Ljuset lyser
i mörkret
och mörkret
har inte fått
makt över
ljuset
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Mitt i alla behov måste vi redan nu förbereda för längre fram. Hjälp oss
sponsra läger i sommar för både Portugal och Bulgarien. Här i Portugal är
förberedelser i igång, med träningskurs för dem som ska hjälpa till och vi
hoppas så många barn som möjligt kan få vara med i sommar. För ett barn,
beräknas det kosta 500 kr eller 55 ERO. Var med och rädda barn.
Välkommen med din gåva.

mars – maj 2012

Påsken, en röd dag?

I Portugal håller man på och plocka bort röda dagar, för det har blivit
för många fridagar då man inte arbetar. Vem vet? Kanske Marias
himmelfärds helgdag försvinner?
Men påsken då? Påsken kan man bara inte plocka bort. Det är ju faktiskt
Gud som instiftat påskhögtiden. Varje år vid påsken påminns vi om hur Gud
älskade världen så att han gav sin son - Guds lamm - som betalning, för vad
Adam och Eva förstört.
Forts. sid 2

Februari 2012
Kära stödjare,
Gud bestämde namn och tidpunkt och förberedde den påsk vi firar.
Den allra första högtiden, som har med offer att göra och som kallas
påsk, hände ca 1 400 år f.Kr., då israels folk levt i slaveri i över fyra
hundra år och ropar till Gud om hjälp att komma ifrån förtrycket.
Herren sa då till Mose och Aron: Den här månaden ska vara den första
och mest betydelsefulla. Och ni ska få komma ut i frihet. Ni ska få gå.
Men först ska varje familj offra ett felfritt, årsgammalt lamm, av
hankön och måla blodet på dörrposterna. Gud hade dömt förtrycket och
lammets blod skulle rädda varje förstfödd son, som annars skulle dö i
landet. De som gjorde som Herren hade befallt, räddades och sista natten
av 430 års slaveri bryter folket upp från Egypten, får gå rakt genom Röda
Havet och ut i frihet. Det var det första påskfirandet.
Nu är det 2012 år sedan Jesus, Guds Son föddes, och vid trettiotre år
ger han sitt liv, liksom ett lamm, för Adams och Evas och din och min
skuld. Då segrar det goda över det onda. Mörkrets makt bryts. Ljuset
segrar. Nu kan vi välja Jesus, som är vägen, sanningen och livet. Om
någon vill göra Guds vilja, så ska han förstå om det är från Gud
eller om jag talar av mig själv, sa Jesus och Johannes bekräftar i
evangeliet att han har förstått; Ljuset lyser i mörkret och mörkret
har inte fått makt därmed. Vi kan fortsätta hedra påsken som allmän
helgdag. Döden är uppslukad och Jesus har uppstått. Bibelns centrala
tema är påsk och går inte att plocka bort.(2 Mos 12, Joh 7:16-17, 1:4-5)

Vi tror att 2012 blir spännande!
Vår hemsida är ännu under
uppbyggnad. Håll utkik efter
nyheter. Engelsk version kommer
snart. Berätta för andra så fler kan
hitta oss och se vad de kan göra för
att hjälpa och rädda människor
i nöd, genom att sponsra
Stiftelsens arbete.
Maj-Lis Johansson
Av. Anibal F da Silva 319, R/C
P-2775-692 CARCAVELOS, Portugal

Liksom förra julen ställde barn i engelska skolan, St Julians, upp med
insamling av livsmedel. Barn är inte blinda för fattigdom även om de är
små. De grips av andras nöd och vill göra något åt det. Tack alla elever
och klasser som var med och hjälpte till På bilden några av eleverna och
läraren som tog initiativet.

Vi fick också påfyllning i matlagret av en generös givare. Med glädje
delade vi ut till familjer såväl som ensamma. Tyvärr räckte det inte till att
ge till de två hemmen för gamla, som också så väl skulle behöva.
Bra idé från Mirjan i Sverige;
Förra veckan fyllde jag 50 år och hade fest för släkt och vänner. I stället
för presenter så önskade jag mig en gåva till er stiftelse. De var vänliga
och skänkte så mycket som 4 620 kr. 20 kr var det Arvid 7 år som gav.
Det var 2 mynt, ”för då kan två stycken olika barn få” var hans
smarta kommentar. Så här slutar brevet: Jag vill gärna ha
”Ett hopp i Mörkret” på min e-mail istället för på posten.
Advokat Diogo i Brasilien skriver;
Jag är mycket tacksam och beundrar er överväldigande vänskap,
uppmärksamhet och deltagande, i att i kärlek ta hand om min mor. Denna
er attityd, så sällsynt nu för tiden och så tydlig i hennes tillfrisknande,
lämnar mig djupt lycklig. Jag ringde idag och min mor sa samma sak.
Mycken glädje till frun och familjen önskar jag från djupet av mitt hjärta
och jag finner inte ord att tacka för denna oerhörda omsorg och vänlighet,
avgörande för den överraskande förbättringen av mors hälsa.

www.maj-lis.org
Adress till Maj-Lis i
Portugal:

Tack för alla julgåvor till barn.

Tel / Fax 00 351 214 560 147
Mob
00 351 936 465 389
www.maj-lis.org

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 34 13
styrelsen@maj-lis.org

