
 

STIFTELSEN BRÖDET 
Nyhetsbrev till vänner och understödjare                            Nov-dec 2013 

 

 

Kära Vänner och Gåvogivare, 
 

Det är hög tid att ge några färska glimtar från stiftel-

sens verksamhet – vad som gjorts och vad som behövs. 

 
Eleverna vid Blindskolan i Cooch Behar, Indien, i sina nya 

skoluniformer som vi köpt åt dem. Nu försöker vi samla 

medel till musikinstrument och sportkläder åt dem.  

 
 Här får alla elever vid Blindskolan i Khaling, Bhutan, nya 

och varma sängkläder från Stiftelsen Brödet. Rektorn skri-

ver: ”Institutets elever är stolta över Stiftelsen Brödet. De 

är så tacksamma, de önskar och ber att stiftelsen ska 

blomstra ännu mer och vara ett bra exempel i dagens 

materialistiska värld. Utan stiftelsens hjälp hade vår 

eländiga situation fortsatt, men nu…” 

  
Här öppnas grinden till ett fängelse i Litauen för oss. 

Tillsammans med OSS-hjälpen gjorde Stiftelsen Brödet en 

insats för mödraavdelningen i detta fängelse. OSS-hjälpen 

skänkte nya sängar till både mammor och småbarn liksom 

sängbord och skötbord och Stiftelsen Brödet nya täcken. 

Det blev ett rejält ansiktslyft i den dystra tillvaron.  

       
I oktober 2013 invigdes två byggnader i Indien där stiftel-

sen varit med och bidragit med medel – bekostat ett klass-

rum i en ny skola i Nannaj och del av första etappen av ett 

Multi Rehab Center utanför Pune. Stenplattor vittnar om 

Stiftelsens insats. 

 
Pastorn i Voivodeni i Rumänien ber om stiftelsens hjälp 

med att ge fattiga romska barn mat och om möbler till 

dagiset. Vi hoppas Du vill vara med oss och fylla behoven. 

 

Välkommen till Stiftelsen Brödets gudstjänster kl 15 i 

Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm 17 nov, 15 dec 2013 

och 16 febr, 23 mars, 13 apr, 18 maj och 8 juni 2014. 
 

Varma hälsningar  

från Stiftelsen Brödet genom   

Arne, Lena, Roger 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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”…jag var naken och ni gav mig kläder, jag var 

sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni 

besökte mig.” --- ”Och när såg vi dig sjuk eller i 

fängelse och besökte dig?” Matt 25:36-39 

 

Karin på Värmdö, Barbro på 

Lidingö och en stickgrupp i 

Insjön har stickat och sytt baby- 

och barnkläder samt filtar som 

Stiftelsen får förmedla till 

barnhem m.m. Stort tack! 


