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Kära läsare och givare!
Vilket gensvar från er att hjälpa oss kunna dela ut matvaror
till människor med sociala problem! Vi vill tacka alla som
ställt upp med pengar och/eller matvaror. Med stor tacksamhet
har både enskilda och Hemmen tagit emot.
Siffror från EU:s statistiska centralbyrå eurostat visar att
120 miljoner EU-medborgare lever under den europeiska
fattigdomsgränsen.
Vi bad om hjälp och fick det, både via inbetalningar och
gåvor lokalt. Via St Julians’ tävlade eleverna om viken grupp
som samlade ihop mest mat, och skolan överträffade tidigare
resultat! Vilken glädje! Även SWEA Lissabon fyllde på med
sådant som fattades.
Dessa gåvor har nu delats ut. Drygt femtio familje-enheter
fick var sin bananlåda fylld med viktiga baslivsmedel. Två
äldreboende för ett 30-tal fick; ris, makaroner, bönor och olja
och ACRA:s mottagning som serverar nära hundra personer per dag
med en lunchtallrik och en påse med kvällsmat, fick sin del.
Tack för att du ville vara med och bjuda hungriga på mat!
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Utdrag ur tackbrev

Kära Madam,
Vi tackar er för allt värdefullt arbete som
Stiftelsen har gjort under alla dessa 30 år.
Era enorma biståndsinsatser till den fattiga
befolkningen, såväl som bidrag till den
övriga befolkningen.
Kommunstyrelsen

Carcavelos

Nu är 50-årsfesten avklarad!
Till dem som frågade vad Joel önskade sig
i present, svarade han, att de gärna fick ge
en gåva till Maj-Lis missionsarbete.........
Vi sätter in summan på postgiro.
Joel & Gunilla
Miljoner européer som nyligen var ganska välmående har nu svårt att
skaffa mat, enligt Internationella Rödakors-kommitén (ICRC), saxat ur Sv
DN 3 januari 2013. Svenska Röda korsets sekreterare vet att många far
illa, så hon säger att effekterna av den ekonomiska krisen blir allt tydligare
i Europa och att de som redan är utsatta drabbas värst och att i Sverige
märks det på att antalet papperslösa ökar. Hon menar att det är en
konsekvens av att människor inte har arbete i hemlandet att de försöker ta
sig till andra länder.
Enligt RTP1:s TV nyheter har 200 tusen lämnat Portugal med enkel
biljett till länder som England, Angola, Schweiz, Brasilien och Australien.
20 % av dem är utbildade, så det är en stor förlust för landet.
En fjärdedel av medborgarna använder antidepressiva, lugnande medel
och apoteken får inte ut tillräckligt med mediciner för de betalar inte
fakturorna…
Inte bara människorna tycks vara ur balans, även naturen.
I Moseböckerna får man en glimt av naturens lagar. Vetenskapen lär
oss t.ex. att vi kan veta precis vilken tid solen går upp klockan så och så
om så många år… osv, Man kan gå på månen och vet mycket om
universum, men Gud håller själv i trådarna i naturen. Han har nyckeln
till sol och måne och regn, nyckeln till livet och nyckeln till liv åt döden.
Men vi människor har fri vilja att bestämma över våra egna val.
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Många har ingen framtidstro, de lever bara för dagen

Vågar vi planera något bra framöver! Vi försöker möta de behov som
finns och som människor har här. Många ungdomar har ingen framtidstro,
de lever bara för dagen. Barnläger tror vi på och är i planerings- stadiet.
Det kommer att röra sig om dels koloni och på andra ställen dagsprogram.
Priset beror på var de ska förläggas och flera alternativ finns. För 9– 15
åringar med övernattningar kan priset per barn variera 50 – 80 E. (450725 kr.). Vi hoppas kunna räkna med din hjälp.
Ett Hopp i Mörkret, är namnet på vårt Nyhetsbrev. Många ser bara svart
och har tappat tron på allt. Fruktan för morgondagen förlamar dem? Vi
har hittat en Gud som bär oss och vågar tro framåt, ser ljuset i mörkret.
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Nyhetsbrevet per e-post
Får du Nyhetsbrevet per post, men har tillgång till Internet, sänd gärna
e-post adressen, så hjälper du oss hålla nere kostnaderna.

www.maj-lis.org
Bankadress; Nordeabanken Sweden
SE 105 73 Stockholm
IBAN: SE1395000099602609004995
BIC/SWIFT: NDEASESS
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Understödjare önskas
Maj-Lis hemförsamling med andrahandsaffär sänder regelbundet gåvor.
Andra gör det också, men vi är beroende av fler frivilliga bidrag, då vi inte
får pengar från någon organisation. Just därför är varje gåva så viktig. Utan
er skulle vi inte kunna finnas.
Du har möjlighet att ge en engångsgåva men ännu hellre ge regelbundet
via vårt Plusgiro nedan. Du kommer att få glimtar från Stiftelsen var tredje
månad.

