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Vi besökte bl.a. Tjernobylområdet där vi träffade en ung
pastor, Daniel, och några medlemmar ur hans nyplanterade lilla baptistförsamling. Det finns ingen annan
protestantisk församling i byn. Många av församlingsmedlemmarna är fattiga och vi hade med oss välfyllda matpaket till familjerna och barnbiblar till barnen, som vi fick
dela ut.
Under en bespisning på
"Ljubas soppkök" i Kiev,
fick vi möta hemlösa som
regelbundet kommer och
får mat. De flesta besökare
var mycket unga och särskilt sorgligt var det att det
bland dem fanns två nyfödda, samt flera små
barn. Behoven är oändliga.
Det finns 26 000 hemlösa
barn i Kiev! Men Ljuba
Postadress: Box 1007, 101 38 Stockholm Telefon: 0513-44 50 60

Många av församlingsmedlemmarna är fattiga och vi hade med oss
välfyllda matpaket till familjerna och barnbiblar till barnen.

kämpar på, i en liten källarlokal med hjälp av en bänk
med 2 elplattor bespisar hon ca 30 personer vid varje
tillfälle. Vi kunde ge kläder (mycket stickat från Sverige)
och pengar till Ljuba för att hjälpa till.
info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org

90 00 78-7

Min Första Bibel har en
önskan att kunna ge
stöd till ett läger för
fattiga, handikappade
barn i Moldavien. Kan
vi kanske hjäpas åt?

I Hoppets by, utanför Kiev, finns 3 villor där det bor familjer
med upp till 6 fosterbarn var. Detta är föräldralösa barn som
kommer från hemlöshet och institutioner, för att få en "egen
familj" där de kan växa upp i trygghet. Ett lyckat koncept som
kan ge barnen ett bättre alternativ till barnhem, som ofta brister i att möta barnens behov och gör att de får ett olyckligt liv.
Efter en Gudstjänst på lördagen, där vi delade ut barnbiblar,
besökte vi kvinnofängelset i Uman. Förmodligen har flera av
de 450 fängslade kvinnor vi mötte, barnhemsvistelse bakom
sig och med all säkerhet sörjer många över att deras egna
barn nu är dömda till samma uppväxt. Vi fick besöka dem, ge
dem ett vittnesbörd och sjunga tillsammans med dem, ge
dem hygienpaket och sedan dela ut Biblar i deras utsträckta
händer. Det var en mycket stark upplevelse för oss alla!
Varje sommar anordnar Hoppets by sommarläger för 100tals barn i utsatt livssituation. Dessa läger har Min Första Bibel gett stöd. Vi hoppas att vi även år ska kunna stödja läger-

verksamhet i Ukraina och i andra östländer. Vi vet genom
olika vittnesbörd att dessa 7–10 dagar har ett värde för barnen och för Evigheten.
I år har vi även fått en särskild förfrågan om ett läger för fattiga, handikappade barn i Moldavien. Vi har inte budgeterat
för det lägret. Många av dessa funktionshindrade barn lever
på institutioner, trots att de har en familj, andra helt isolerade
i hemmen eller hos någon släkting. Lägret anordnas för 30
barn tillsammans med en förälder. Föräldern får under lägret
professionell undervisning och vägledning i hur de kan förbättra livskvaliteten för sina funktionshindrade barn. Att få
komma på ett läger och bli stimulerad till kropp och själ, att få
leka och skratta i en kristen miljö – det blir en stråle av ljus i
dessa barns liv!
Vi önskar vi Dig en drömsemester i sommar – Du kan vara
med och låta dessa barn också få uppleva en sådan!
TACK för alla Dina goda gåvor i välsignad midsommartid!

Mattias Hay, ordf. MFB
Rohde Åkesson, informationsansvarig
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Efter samlingen med de 450
fängslade kvinnorna fick vi dela
ut Biblar och ge dem ett
hygienpaket som mottogs
varmt.

”I aprilbrevet vädjade vi om förbön
för Ny Generation i Härnösand
som blivit nekade att dela ut Biblar
vid skolavslutningen. Gud har åter
visat sin makt! Rektorn har nu
ändrat sig och Biblarna kommer
att delas ut vid studentfesten!
Lov ära och pris!”

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

