STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Kära Vänner och Understödjare!
Den 8 november firade vi Stiftelsen Brödets 20-årsjubileum
vid en musikgudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm,
där Arne Wikström predikade och Kristina Shtegman,
Breviks kyrkokör, Sven-Thure Tisell, Dilja Hakimova och
Gulvira Muripa medverkade med sång och musik. Lena
Åkerlund berättade om stiftelsens verksamhet.
Kort information om Stiftelsen Brödet
Stiftelsen bildades 1995 av Lena Åkerlund och Karin
Bergqvist
Stiftelsens syfte: Bedriva hjälpverksamhet på kristen grund
Nuvarande styrelse: 4 ledamöter och 3 suppleanter
Omsättning 2014: Nästan 1,4 Mkr vartill kommer värdet av
skänkta och insamlade kläder och skolmöbler
Stiftelsen har s.k. 90-konto
Gudstjänst c:a 10 ggr/år och fäbodgudstjänst 1 gång/år
Bidrag erhålls från privatpersoner, kollekter från
församlingar och lekmannaförbund, bidrag från några andra
organisationer och julgåvor från ett par företag.
Tre långvariga och större projekt
- Blindskola i Västbengalen, Indien
- Projekt för romska barn i Floresti, Rumänien – fotona
nedan är från Florestiprojektet
- Projekt för romska barn i Voivodeni, Rumänien

December 2015

Punktinsatser
- Matdistribution till fattiga i Estland
- Mat och skolgång till föräldralösa barn i Tanzania
- Bidrag till ett barnhem i katastrofdrabbat område i Japan
- Sommarläger för barn i Lettland, Rumänien, Vitryssland
- Julklappar till handikappade och fängslade barn i
Vitryssland samt fattiga barn i Rumänien och Moldavien
- Bidrag till blindskola i Bhutan
- Bidrag till romsk skola i Makedonien
- Bidrag till skolbyggen i Indien
- Bidrag till sjukhusutrustning i Indien
- Bidrag till församling i Kashmir, Indien
- Transport av kläder, skolmöbler m.m. till Rumänien
Gudstjänst våren 2016: 24/1, 21/2, 13/3, 24/4, 15/5, 12/6
Vi avslutar brevet med en dikt av Karin Bergqvist, som var
med i stiftelsens styrelse från allra första början ända fram
till maj 2012 då hon vid 85 års ålder avled.
Herre
ge oss livets bröd
när våra hjärtan hungrar
ge oss levande vatten
när vi försmäktar av törst

Herre
ge oss livets ljus
när vi inte ser vägen
när vi inte längre ser
Din kärlek

Herre
Uppfyll oss med Dig själv
så att vår vandring
här på jorden
blir ödmjuk och trygg

Tack för Ditt stöd! Varma hälsningar
från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen
Lena, Arne, Bo, Roger, Elisabeth, Ivar, Marianne

Bilderna visar stiftelsens skolprojekt för romska barn i byn Floresti, Rumänien, och distribution av kläder och andra förnödenheter till de romska elevernas familjer
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