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Kära Vänner och 

Understödjare! 
   

 

 

Stiftelsen Brödet håller gudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm en gång i månaden under vår och 

höst. Den 12/6 i år inföll vårterminens sista gudstjänst. Arne Wikström, styrelsemedlem och präst, predi-

kade över ”Kristi kärleks vikarie” och ledde gudstjänsten. Gunnar Hafström hade skrivit en ny fin psalm 

”Livets mening” som vi sjöng. I solidaritet med Ukraina läste närvarande gudstjänstdeltagare gemensamt 

Psaltarpsalm 31, som kristna i Ukraina ber varje dag kl 16 svensk tid. Lena Åkerlund informerade om 

stiftelsens arbete. Lala Åkerström, som är stiftelsens organist, spelade på orgeln och som postludium sjöng 

Lala tillsammans med sin dotter, som just gått ut 8:e klass i Adolf Fredriks musikskola, duett med sina 

underbara röster. Till vår glädje blev det – trots något osäker väderleksrapport – soligt och vackert då 

kyrkkaffet efter gudstjänsten intogs på kyrkbacken som Lollo Bergquist och Elisabeth Kedland Hofberg 

ordnat. Marianne Kärrman läste en sommardikt. Alla ställer upp frivilligt och utan ersättning! 
 

Rätt ofta händer det att stiftelsens gåvogivare tackar för informationen från 

stiftelsen och för det arbete stiftelsen gör liksom för Arnes Ord på vägen. 

Ibland händer det även lite ovanliga saker. Lena berättade att hon på 1950-

talet haft en folkskollärare och rektor som tillsammans med sin fru stödde 

Stiftelsen Brödets verksamhet så gott som ända från stiftelsens start 1995. 

När de gick bort tog deras dotter Anna över gåvogivandet. En dag i mitten 

av mars kom en gåva till stiftelsen från en Olle med samma ovanliga efter-

namn som Annas, så stiftelsen undrade försynt om de möjligen var släkt. 

Annas svar kom häromdagen och lyder så här: ”Olle är mitt 11-åriga 

barnbarn. Vi var i Härjedalen vecka 11, när Olle plötsligt sa att han ville 

skänka pengar till Ukraina. Då föreslog jag Stiftelsen Brödet och berättade 

om dig och pappa. Olle tyckte att det verkade bra och swishade en slant.” 

Visst blir man gripen när barn känner medlidande med andra och vill dela 

med sig av sina egna tillgångar. En hundralapp för en elvaåring är minsann 

inte någon liten summa. Och helt fantastiskt att under stiftelsens 27-åriga 

existens är Olle fjärde generationens givare inom en och samma familj!  
 

Varmt tack Olle och alla andra som stött stiftelsen! 

Hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen,  
Arne, Elisabeth, Gloria, Ivar, Lena, Roger 
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