God Jul och Gott Nytt År
Faddrar, Sponsorer och Vänner
Hjälpsändning
I slutet av november lämnade hjälptransporten Ölmstad, för att glädja våra vänner i Rumänien.
Hjälpsändningen, strax före jul, är alltid speciell då den innehåller många familjepaket med lite extra
gott för både barn och vuxna. Med i lasten fanns också bröd, brasved, varma kläder mm. På hemvägen
passade det att lasta gods i södra Polen, till Solbacka Rundstavsfabrik
Detta var den femte hjälpsändningen i år. Såsom alltid är det säkra och villiga chaufförer som tar av
sin tid och kraft för att ta den värdefulla lasten till sitt slutmål, och detta helt ideellt.
Årets jultransport kördes av Ronny Bengtsson och Claes Pettersson från Ulricehamn.
Tack för ert positiva och generösa sätt, det värmer hjärtat.

Familjer i nöd
Vid alla tillfällen möter vi familjer i nöd. Ibland är problemen så komplexa att man tycker sig stå helt
maktlös. Ibland känner man att det ändå går att avhjälpa det mest akuta.
Bostadssituationen, särskilt under de kalla månaderna, är mycket svår för många.
Ett antal äldre och ensamma människor kan inte bo i sina stugor under vintern, utan det blir en grupp
inneboende på vår missionsstation i Nucet, en tid.
Så blir det också för den unga mamman Lisa med sina två barn. Därför togs nyligen beslutet att bygga
ett nytt litet hus åt familjen, ett varmt hem som ersätter deras dragiga skjul.

Tack
När man känner sig starkt berör, nästan uppgiven, av det man ser och möter är det så gott att få gå till
sin Far i himlen. Bönen har stor makt och den ger kraft och hjälp att gå vidare.
Jesu egna ord, i Matteus evangeliet kap. 25, blir mer och mer aktuella:
”Allt vad ni har gjort för en av mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig”
Tack alla Ni som arbetar, skänker, stöttar och sponsrar på olika sätt.
Jag önskar er ett rikligt mått av givandets glädje och Guds välsignelse.
Vi ses i Butiken Hjälpen!
Rumänienhjälpen i Ölmstad, Julen 2019
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