Mars 2012

Mors dag bland romska kvinnor i Rumänien
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barnen inkluderade) och nästan alla som bor där är
romer. Precis som i resten av Europa är romerna en
folkgrupp som är diskriminerad och marginaliserad.
I Solca är livet hårt och kvinnornas liv präglas av
tidiga äktenskap, många barn och dagliga bekymmer om att kunna sätta mat på bordet. Till detta kommer att en stor del av den manliga befolkningen har
problem med alkohol.
Men i Solca finns en liten Adventkyrka. Den har ca
60 medlemmar och församlingen växer ständigt. Det
betyder att hoppet i Kristus ändå lever i byn. Genom
kyrkan får församlingen förutom gemenskap i tron
på Herren också seminarier som handlar om familjeliv, barnavård och hälsa. Det innebär att männen
slutar använda alkohol och att familjerna får ett bättre
liv. Barnen får chansen till en bättre framtid, genom
den undervisning de får i kyrkan och familjen.
Den 8 mars 2012 – det som vi i Sverige kallar
Internationella kvinnodagen, firas som Mors Dag i
Borrgatan 2, 211 24 Malmö Telefon: 0513-44 50 60

Kvinnorna i Solca fick en "Kvinnobibel" (NT), nejlika, schampo samt
väldoftande tvål som uppskattning på den Internationella Kvinnodagen.

Rumänien liksom i många andra östeuropeiska länder. Församlingen i Solca gjorde den här dagen till
en minnesvärd dag för alla kvinnorna i byn genom
att uppvakta dem på ett speciellt sätt:

info@minforstabibel.org PG 90 00 78-7 www.minforstabibel.org

90 00 78-7

Varje kvinna i Solca fick ett Nya Testamente –
"Kvinnobibeln" och många av dem sa att de säkert
kommer att läsa den. Flera av kvinnorna tackade.
Förutom Bibeln fick varje kvinna en vacker nejlika
tillsammans med ett schampo och en väldoftande
tvål, som ett tecken på uppskattning på den Internationella Kvinnodagen.
Tårar av glädje och blandade med massor av tack
sågs i så många ansikten. Några kvinnor kom ut till
sina grindar och med blyga leenden visade de sin
förvåning. Några av dem sade: "Jag har aldrig i hela
mitt liv fått en blomma". Om inte ni varit, skulle jag
nog aldrig fått en.
Nya testamentet för kvinnor var mycket uppskattat.
Många kvinnor glada över att ha sin egen Bibel att
läsa . Många höll sin Kvinnobibel nära sina hjärtan.
Guds Ord hade spridits och många älskade det!
Prisa Herren! Massor av tack till alla som stödde

detta projekt genom Min Första Bibel, hälsar Emilia
Beres, pastorsfru, Rumänien.
Min Första Bibel tackar alla givare i Norden och
församlingsmedlemmarna i Solca som gjorde detta
missionsprojekt möjligt! Låt oss be att denna säd
faller i den goda jorden!

Rohde Åkesson,
informationsansvarig, Min Första Bibel
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Vill Du hylla någon, uppmärksamma en speciell dag eller ett
speciellt tillfälle, eller bara uppmuntra någon? Ge då ett
Gåvogram. Då blir det dubbla välsignelser eftersom Du ger
två gåvor på samma gång. En gåva till den som får
gåvogrammet och en till den som får en Bibel tack vare Din
penninggåva.
– Ring 0513-44 50 60 eller sänd ett e-mail till oss på:
gavogram@minforstabibel.org senast tre till fyra
arbetsdagar innan gåvogrammet ska vara framme.
Om Du är sent ute kan Du skriva ut gåvogrammet och
betala in gåvan till Min Första Bibels bank- eller
plusgiro. Se sista punkten.
– Tala om vilken hälsning det skall stå på gåvogramet.
– Ange namn och adress på mottagaren.
– Tala om hur stor gåva Du vill ge. (Det kommer inte att stå
på gåvogramet.)
– Sätt in pengarna på Min Första Bibels pg 90 00 78-7
eller bg 900-0787. Märk inbetalningen med
Gåvogram och namnet på den Du vill hedra.
OBS! Välj själv motiv på hemsidan www.minforstabibel.org
Klicka på knappen Stöd oss och sedan Gåvogram.

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

