
Nyhetsflash maj 2014. 
Vitryssland tur och retur! 

I början av april kom vi hem från senaste resan. Tack alla 
som skickade med virkade, stickade kläder, pengar, 
material till skolor, sjukhus och barnhem. Ett stort tack 
till kända och okända givare och många hälsningar och 
tack från kommunen och kyrkans medlemmar i 
Novolukoml, Vitryssland. 
 

Vi har bildat en ideell förening med ekumenisk inriktning 
som heter New Life 4 You. Det är precis vad det gäller!  
Vi vill förmedla hopp och tro till människor genom 
hjälpsändnings-arbets och evangelisationsresor.  
Till medlemmar i föreningen är alla välkomna som delar 
vår vision och innehållet i våra stadgar.  En styrelse finns 
som leder arbetet.  
 

Vill du stödja vårt hjälpsändningsarbete ekonomiskt så 
finns det stora möjligheter till det.   
Vårt bankgironummer är: 314-0142 New Life 4 You. 
På vår hemsida med adressen www.newlife4you.se kan 
du följa vårt arbete. (Det dröjer några veckor till innan 
den kan läggas ut, eftersom den är under produktion.) 
 

Mycket arbete och inspirerande kontakter fick vi återigen 
uppleva under vår resa.  

 
För två år sedan fick en by med 200 invånare, varav 75 
barn i skola och förskola, del av hjälpsändning. Det var 
stickade sockor till barnen och kläder till de gamla. Nu fick 
vi inbjudan att besöka byn och sjunga och berätta för dem 
om vår tro. Vi hade gåvor och godis med till barnen. Det 
var första gången som det var utlänningar på besök och 
som evangeliet presenterades. Inga kyrkor eller 
söndagsskola finns där. Välkomna tillbaka! 
 

Första veckan i augusti åker vi igen och vi skall bl a 
medverka vid staden Novolukomls 50- års jubileum.  
Vi kommer att ha med oss mat och kläder till hjälp-
behövande som delas ut genom kyrkans diakonala arbete. 
Tack till dig som vill stödja denna resa! 
 

 
Intresserade deltagare i alla åldrar när vi sjöng och 
vittnade om vår tro och varför vi var i Vitryssland. Djup 
gripenhet visade många och en stor tacksamhet. Ett 
intressant museum fick vi besöka som speglade byns 
historia. 

 
Vera i Gili tar gärna emot besök. Under vintern eldar hon i 
missionshuset, när det skall vara samlingar där. I Gili har 
man söndagsskola och då serveras barnen mat, så att de 
blir mätta.  Kläder delas ut och ett hundratal julpaket görs 
i ordning för utdelning i byn varje år. I Gili har vi varit med 
och reparerat och målat missionshuset.  

 
 
 

http://www.newlife4you.se/


Stort tack till alla som bidragit med pengar till vår buss 
som vi tror skall bli till glädje i vårt arbete.  
Företag och rederier har sponsrat så att detta köp kunnat 
genomföras. Bussen levereras i sommar och skall 
kompletteras med bl.a pentry så att den också kan 
användas som cafébuss. Alla pengar som kommer in nu 
går oavkortat till hjälparbetet! Inga personliga 
vinstintressen finns. Alla som deltar i arbetet bekostar 
själva sina kostnader för resa etc. 

 
Här är hjälpsändningen på plats. Varannan gång tar 
kommunen emot och varannan gång tar kyrkan emot 
hjälpsändningen. 

 
Representanter från kommunen har räknat kartongerna 
och kontrollerat att det stämmer mot fraktsedeln och nu 
återstår det bara att låsa med kraftigt lås. Efter någon 
månad öppnas dörren och hjälpsändningen kan delas ut 
genom kommunens försorg till hjälpbehövanden. Det sker 
under stor kontroll och noggrann bokföring så att inget 
kommer på avvägar. 

 
Vice Borgmästaren Anna till höger och hennes sekreterare 
Timara i mitten har hänglåset, under överseende av 
vaktmästaren som bokat av hjälpsändningslistan och som 
skall plombera förrådet. 

 
Chefsläkaren och kirurgen på Sjukhuset i Novolukoml 
bjuder gärna på fika på sitt kontor. Oerhört tacksam för 
sängar, rullatorer, ambulans och andra hjälpmedel han 
fått till sitt sjukhus. Behoven är fortfarande stora vid detta 
Centralsjukhus, samt vid äldreboendet, där det bl a saknas 
madrasser. 

 
Syföreningarna har betytt mycket för missionen sedan 
föreningarna bildades för drygt 100 år sedan. Vad 
damernas arbete i syföreningar och andra grupper betytt 
kan inte överskattas.  
Psalmboken, kaffekoppen, sticket, kollekten, 
gemenskapen och ett intressant program är ingredienser 
som fortfarande gäller.  

Det var i Hestra missionsförsamling som vi började detta 
hjälpsändningsarbete till Vitryssland 2002. Sedan 2009 är 
också Donsö med i detta arbete. En del kan hjälpa till på 
hemorten, andra kan följa med till Vitryssland och hjälpa 
till på olika sätt. 
 

 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 bidra! 
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