
Nyhetsflash april 2015. 
En hjälpsändningsresa och arbetsresa gjordes i mars. 
Tack alla kända och okända givare och många 
hälsningar och tack från kommunen och kyrkans 
medlemmar i Novolukoml, Vitryssland. 

 
Vi delade med oss stickade alster till gummorna i 
Gili. 
 

 
Vidren besökte vi för andra gången och träffade den 
administrativa ledningen för 14 byar vid skollunchen. 
Här kan vi hjälpa många familjer som lever utsatta. 

 
Gudstjänstgemenskap i Novolukoml på söndagen. 
 

 

 
Några skolelever följde med oss i bussen och vi 
besökte deras hem. Härliga killar och tjejer. 
 

 
En kväll tillsammans med Bibelskolans elever i 
Minsk. Trots olika språk förenades vi i bön och 
lovsång. 
 
Vill du stödja vårt hjälpsändningsarbete ekonomiskt 
så finns det stora möjligheter till det.  New Life 4 You 
är en del av missionsarbetet i Donsö och Hestra 
missionsförsamlingars mission. 
Vårt bg är: 314-0142 New Life 4 You. 
På vår hemsida www.newlife4you.se kan du följa 
vårt arbete 
 
Är du intresserad eller vill ha mer information, så 
kan du höra av dig till Björnåke Hulth  
Tel 070 7442650, e-post: bjornake@utbildaren.com, 
eller Janne Edwardsson Tel 070 6225602. 
e-post janne.kerstin@telia.com.  
 
Välkommen med i vår intresseförening om du delar 
vår vision att förmedla hopp och tro till människor 
genom hjälpsändnings-och evangelisationsresor. 
Tack för att du vill vara med och förändra en liten del 
av världen! 

mailto:bjornake@utbildaren.com


Donsö missionsförsamlings konfirmander åkte till 
Vitryssland under påsklovet. En härlig gemenskap i 
över 300 mil i bussen, besök på ålderdomshem, 
barnhem och skola. Träff med ungdomar i kyrkan 
och värdfamiljer. En fin kväll med grillning vid sjön 
som avslutning på besöket i Novolukoml. 

 
 
 

 
Ett serveringsutrymme i kyrkans källare skall inredas 
med gamla sillgarn, hummertina, block och annat 
som påminner om svensk västkustmiljö. Undrar hur 
det kommer att bli? 
 

 
Gåvor som vi kunde överräcka från gruppen bärs in i 
kyrkan. Skor, kläder och stickade tröjor bl.a. 

 
Några av dem som väntade på konfirmanderna så 
att de kunde kom ut i det vackra vårvädret. 
 

 
Sångstund på äldreboendet och bjudfika. 
 

 
Skollunch i Kachino innan det var dags för 
presentation, fotboll och gemenskap med eleverna. 
Några dagar går fort och konfirmanderna har redan 
berättat och visat bilder i Missionskyrkan och med 
stor entusiasm förmedlat av vad de upplevde några 
dagar tillsammans i Vitryssland. Säkert har det gett 
minnen för lång tid framöver. Tack för förtroendet 
att vi fick planera och genomföra denna resa 
tillsammans med er. Björnåke 


