STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Kära Vänner och Gåvogivare,
Som de allra flesta redan vet har kyrkoherde emerita
Karin Bergqvist Engwall fått sluta sitt jordeliv. Karin
var med och startade Stiftelsen Brödet och hon var
stiftelsens ordförande under dess första 13 år. Det
var Karin som tog initiativet till att stiftelsen år 2000
ordnade ett sommarläger för lettiska barnhemsbarn
och till en studieresa till Paris i Vincent de Pauls
fotspår. Det var också Karin som startade stiftelsens
månatliga gudstjänster i Gustaf Adolfskyrkan i
Stockholm. Karin lämnar ett stort tomrum efter sig
inte bara inom stiftelsen utan överallt i Sverige där
hon tjänstgjort – Stockholm, Råneå, Viby, Älvsbyn
och Överkalix. Vi minns med tacksamhet och glädje
hennes predikningar, bibelstudier, minnesord, sånger
och andra tonsatta verk. Till Karins minne har till
Stiftelsen Brödet inkommit 24.050 kr, för vilket både
stiftelsen och familjen tackar varmt.

Sensommaren/hösten 2012

japanska instrument – Shakuhachi (flöjt), Koto
(stränginstrument) och Taiko (trummor). Arne
Wikström höll en betraktelse och flera körer sjöng. I
vackra papperslyktor förfärdigade av konstnären
Sumiko Kiyohara brann värmeljus. Japanska
barnteckningar var utställda m.m.
Kollekten och övriga intäkter från minnesdagen gick
till Japanska kyrkans barnhem i det drabbade
området. Märkligt nog hade Arne och Louise
Wikström en resa inbokad till Japan och kunde
redan den 30 mars överlämna gåvan – hela 300.000
YEN motsvarande drygt 25.000 kr – till
barnhemmet i Sendai! Tack alla som bidrog!

Lena Åkerlund har nyligen besökt stiftelsens projekt
i Kashmir och Pune i Indien. För undervisningen i
Srinagar inköptes under besöket en specialsymaskin
för att fålla klädesplagg, och för eleverna vid sy- och
spinnprojekten ordnades en trevlig dagsutfärd till en
vacker dalgång omgiven av snöklädda berg.

Den 11 mars 2011 inträffade den svåra olyckan i
Fukushima i Japan. Tillsammans med Oscars
församling och Japanska Föreningen i Stockholm
ordnade Stiftelsen Brödet under ledning av Shia
Eguchi och Arne Wikström en minnesdag och
musikgudstjänst på årsdagen i Gustaf Adolfskyrkan i
Stockholm. Det var mycket hög klass på
arrangemanget. I församlingssalen visade den
prisbelönte Norio Torimoto origami och Japanska
Föreningen serverade soppa och bakelser. I den
fullsatta kyrkan spelade skickliga musiker på
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STIFTELSEN BRÖDET!
Ett projekt som stiftelsen stöder och som vi inte
berättat om tidigare går ut på att ett par familjer i en
by i Kashmir ”på avbetalning” fått elva får, d.v.s. tio
tackor och en bagge. När sedan fåren fött elva lamm
lämnas dessa till en ny familj och den första familjen
har därmed betalat av sin skuld och kan få fortsatt
inkomst genom fåren. Extra trevligt att projektet
förmerar sig självt och blir fler och fler till glädje och
nytta.
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Handelsbankens Fadderbarnsfond har givit fina
bidrag på totalt 73.000 kr till stiftelsens projekt att
fördelas på fem läger i Vitryssland och ett i Lettland
med 5.000 kr till vardera samt 10.000 kr till
projektet Utbildning och mat till föräldralösa barn i
Tanzania, 9.000 kr till väv- och syutbildning i
Kashmir och 24.000 kr till vidareutbildning av
blinda elever i Västbengalen. Vi tackar varmt och
gläds med mottagarna.
Ytterligare behov som vi med våra givares hjälp har
kunnat täcka är bl.a:
Minilån till fattiga kvinnor i Saharanpur, Indien
Datorer till blindskolan, Västbengalen, Indien
Reparation av stolar m.m. i blindskolans aula,
Västbengalen.Toalett till romsk kyrka i Chiorac,
Rumänien.

Dr Snehalata och Dr Yadav vid Ashirwad
Nursing Home i staden Pune, Indien, visade
stolta upp det
utvidgade
sjukhuset
samt en ny fin
tandläkarstol
med dito
utrustning,
där redan en
tandläkare
arbetade så
att
patienterna – de flesta fattiga – kan få hjälp med
sina tandbesvär. De tackar varmt Stiftelsen
Brödets alla gåvogivare!
Vi vill särskilt tacka Violinateljén Stråkton som
skänkt 20 fioler – alla i behov av smärre
renovering – men ändå en mycket värdefull gåva
som stiftelsen får förmedla till Kulturhuset i ClujNapoca i Rumänien. Likaså tackar vi Sandrew
Metronome och Matrisen AB för begagnade
datorer till Rumänien. Tack också alla
privatpersoner som skänkt kläder och tack
Elisabeth, Lollo, Doina, Lin och Eva som packat
dessa. Stiftelsen har i år haft två stora
hjälpsändningar till Rumänien.

Välkommen med på Stiftelsen
Brödets mässor i Gustaf Adolfskyrkan
i Stockholm och på andra samlingar
Lörd. 15 sept kl 18 Konsert i Gustaf Adolfskyrkan
Sönd. 16 sept kl 11 Åhls kyrkokör medv. i Slottskyrkan
Sönd. 23 sept kl 15 Mässa i Gustaf Adolfskyrkan
Sönd. 21 okt kl 15 Mässa i Gustaf Adolfskyrkan
Sönd. 25 nov kl 15 Mässa i Gustaf Adolfskyrkan
Någon kväll i december planerar stiftelsen en
konsert i Gustaf Adolfskyrkan till minne av Karin
Bergqvist Engwall med sånger och texter som
Karin skrivit. Datum är ännu inte fastställt.

Till sist en kort rad saxad ur ett e-mail till stiftelsen:
”SB foundation is a blessing for all of us” eller på
svenska ”Stiftelsen Brödet är en välsignelse för oss
alla”.
Varmt tack för att Du gör så att stiftelsen är och
kan fortsätta vara en välsignelse för många!

Vilsam och skön höst
önskar
Arne Lena Roger
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