STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Hösten/vintern 2011

Kära Vänner och Gåvogivare,

Ni undrar säkert vad som hänt sedan föregående
informationsbrev, så det ska vi genast avslöja.
Stiftelsen har stött följande projekt:
Indien
SEK
Kashmir, praktisk utbildning m.m.
46.000
Kashmir, köpt 2 o reparerat 2 symaskiner 1.825
Västbengalen, skoluniformer blindskola
7.000
Västbengalen, reparation tak på blindskola 4.790
Västbengalen, mur runt blindskola
7.775
Andamanerna skolminibuss handikapp. 82.380
Pune, utvidgning sjukhus Ashirwad
257.940
Lettland
Sommarläger
5.425
Rumänien
Två hjälpsändningar möbler, kläder m.m. 72.000
Voivodeni lekplats vid kindergarten
9.250
Oradea, cyklar till romska gatubarn
8.495
Tanzania
Mat och skolgång för föräldralösa barn
10.000
Vitryssland
Sommarläger i Krivitchi, Petrikov, Vitebsk 22.645
Summa

535.525

Dessa torra siffror vill vi illustrera med några bilder.
I samband med invigningen i våras av den skola i
Gulbarga i Indien som Stiftelsen Brödet givit bidrag
till fick Lena Åkerlund möjlighet att – på egen
bekostnad – besöka och se HCC Hindustani
Covenent Churchs projekt i bl.a. Kashmir i norr och
på Andamanerna i öster. Det ledde till nya
behjärtansvärda utmaningar för vår stiftelse.
Utbildningsprojektet i Kashmir som stiftelsen stöder
går bl.a. ut på att lära flickor skära till och sy kläder,
att lära sig spinna, väva och brodera.

Tack vare inkomna minnesgåvor kunde en minibuss
inköpas till ögruppen Andamanerna för att skjutsa
handikappade barn till skolan. Minibussen invigdes
under högtidliga former av Rev. Moses Massey i
närvaro av en regeringstjänsteman när Indiens
frihetsdag firades 15 augusti. Glädjen var stor och
alla barn fick godis.
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STIFTELSEN BRÖDET!
Sjukhuset Ashirwad Nursing Home i Pune, Indien,
som
tillskriver
Stiftelsen
Brödet sin
existens, har
trånga
lokaler och
behöver
utöka dessa.
Vårt senaste
bidrag gör
detta möjligt
även om det
vore
önskvärt
med ännu
större yta än
så. Här ses
Dr Yadav
skriva ut
recept till
patienter som en dag i veckan erbjuds gratis
hälsokontroll, eftersom många inte har råd att
betala.
I Åhls församling i Insjön, där vår styrelsemedlem
Roger Arvidsson tjänstgör som präst, har han infört
traditionen att i juli månad fira en fäbodgudstjänst
med kollekt till Stiftelsen Brödet. I år hade hela
styrelsen glädjen att närvara. – Om Du kan så kom
med nästa år! Det är väldigt trevligt. – I det här
sammanhanget vill vi passa på att tacka för kollekter
även från församlingarna i Viby och Älvsbyn.
Styrelsens uppskattning är stor över såväl kollekter
som alla enskilda gåvor.

SID

2

När det här brevet når Dig har Stiftelsen Brödet
under hösten redan haft tre mässor – 4 september, 2
oktober och 6 november – på temat Jesus vår herde
i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm under ledning av
Karin Bergqvist Engwall och Arne Wikström och
där bl.a. musikern Sergei Dmitriev Viluman spelat,
Ingela Karlsson framfört andlig dans, Marie Olhans
sjungit sånger komponerade av Karin och tonsatta
av Sergei samt sånggruppen Doremi sjungit under
ledning av Barbro Barving. Därefter har kaffe och
samtal med information om senaste nytt från
stiftelsen eller kort föredrag om Theresa av Avila
och Johannes av Korset följt i samlingslokalen på
Rigagatan.
Välkommen med på den återstående aktiviteten i
advent och passa på att njut av de vackra psalmerna
och sångerna som endast sjungs denna tid på året.
Det ger en speciell stillhet och känsla.

PROGRAM december 2011
Plats: Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm
Fredag 9 december kl 19
SÅNGER I ADVENT
Sånggrupp under ledning av Shia Eguchi m.m.
Kort andakt av Roger Arvidsson
Fri entré men kollekt till Stiftelsen Brödets
hjälpverksamhet.

Till sist vill vi låta Dig veta att Stiftelsen Brödet får
många meddelanden om att människor i olika
länder – Indien, Lettland, Rumänien, Tanzania,
Vitryssland – är tacksamma över den hjälp Stiftelsen
Brödet ger och de ber för stiftelsens vänner och
understödjare och önskar var och en Guds
välsignelse.

God Jul &
Välsignat Nytt År
önskar Arne Karin Lena Roger
____________________________________________________________________
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