
 Vitryssland tur och retur! 
”Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter”. Predikaren 11:1 

Vi vill med det här nyhetsbrevet tacka alla som varit med och skänkt virkade, stickade kläder, pengar, 
mat som lagts i korgar till Yngves, förmedlat material till skolor, sjukhus och barnhem. Ett stort tack 
till kända och okända givare och många hälsningar från kommunens representanter och kyrkans 
medlemmar i Novolukoml, Vitryssland. 
År 2002 startade ett hjälparbete i Hestra 
missionsförsamling till en kommun i Vitryssland, 
Novolukoml. Sedan 2009 har Donsö missions-
församling varit delaktig i detta arbete. Med c:a 
två resor om året har det körts hjälp-
sändningsresor, men också arbetsresor för att 
hjälpa till med bygget av en kyrka, samt 
evangelisationsresor. Borgmästaren i kommunen 
har hjälpt till med kontakter till skolor, barnhem, 
äldreboende och sjukhus. Genom den lokala 
kyrkan finns också mycket goda kontakter med 
hjälpbehövande. 

 
Första datorn till polisen, rullstolar till 
äldreboendet 

 

 
Från landets största barnhem 

 
Välbehövlig lunch 
 
Vi samlar in, packar, transporterar och delar ut så 
att kontrollen finns hela vägen. Detta betyder att 
vi har ett stort förtroende hos enskilda och 
företag. En ”tjuga” täcker transportkostnaderna 
för en låda, stor som en banankartong. Vi åker 
nattfärja mellan Karlskrona och Klaipeda och 
buss resten av resan. 
 



En mamma som tagit hand om och adopterat sex 
barn förutom två egna, använder sin mormors 
symaskin för att laga kläderna. Kanske vi kan ha 
med oss en nyare och bättre symaskin nästa gång. 

 
En kamin till Gili, så att man kan elda på vintern 
och få värme i ett dragit missionshus, när det är 
dags för gudstjänst och söndagsskola. 

 
 

 
Fröer som delas ut och som skall bära frukt i 
Vitrysk jord.  
Vilken glädje att få dela med sig och uppleva den 
tacksamhet som visas. Ändå ger vi bara av vårt 
överflöd! 

 
Kartongerna räknas så att inget kan kommer på 
avvägar. 

 

Tack för förtroendet att få förmedla dessa gåvor. 
Allt kommer fram till en billig kostnad. Inget eget 
vinstintresse finns i detta arbete. Vill du vara med 
på en arbetsresa eller hjälpsändningsresa under 
enkla förhållanden, men med ett värde som sätter 
spår för livet så kan du kontakta nedanstående. 

Från Hestra och Donsö missionsförsamlingar är vi 
tacksamma för att få vara med i detta arbete.  

Vill du sätta in en gåva, stor eller liten, till det 
här arbetet är det möjligt på följande konto: 
Donsö Missionsförsamling bankgiro 507-4398,  
eller plusgiro 13 08 45-1.  
Märk talongen ”Vitryssland”. 
 
För ytterligare kontakt eller information: 
Björnåke Hulth tel. 070-744 26 50, 031-97 03 60 
eller bjornake@utbildaren.com. 
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