
Nyhetsflash oktober 2017. 
En resa gjordes i september med svenskar som for 
iväg med vår buss för en 10 dagars resa till 
Vitryssland. En resa är inte den andra lik. Vi får möta 
människor i olika livssituationer och betjäna dem på 
olika sätt. En del planerar vi i förväg att göra, men 
oftast blir det något annat och det gör resorna så 
spännande.  
Tack alla kända och okända givare och ta emot många 
hälsningar och tack från Vitryssland. 
Vi kan se en stor förändring under dessa 14 år som vi 
åkt till Novolukoml och hur relativt små insatser ändå 
kan förändra människors livsvillkor.  
 
På vår hemsida www.newlife4you.se kan du följa vårt 
arbete. Inom kort tid släpper vi vår nya hemsida som 
framställts av KEYnet i Hestra. Tack för den 
sponsringen! 
 

 
 
Några barn får välja stickade mössor som skall värma i 
vinter. 
 

 
 
Klädutdelning är en av verksamheterna. Vi besöker 
familjer som har behov av hjälp. Här är ett par 
tonårstjejer som bl.a. får t-shirts och familjen får mat. 
Föräldrar med långa arbetsdagar till liten lön. 

 
 
En äldre dam får en stickad sjal som kan vara skön i 
vinterkylan. 
 

 
 
Kläderna sorteras i bussen så att vi kan dela ut dem till 
behövande.  
Vi brukar lägga några arbetsdagar för att hjälpa till i 
olika kyrkor med byggnationer. 
         

 
 

Den här gången lade vi ett golv i en kyrkas övervåning. 
Reglar sågades och Thomas såg till att det blev jämt 
underlag för det golv som skulle på plats. Vi fick åka 
till Vitebsk c: a 10 mil för att köpa plankor till golvet.  
 



Bussen fick tjäna som lastbil och vi rensade hela lagret 
i byggvaruhuset. Det är bättre att kunna köpa material 
på plats, än att köra ända från Sverige med virke. Det 
som finns på plats köper vi gärna där. 
 

 
 
Det är bra att ha en 15 meters buss för att kunna få 
med sig allt. 
 

 
 
Bussen lastades både i bagageutrymme och inne i 
själva bussen. 
  
Vårt lager har vi i Hestra där allt sorteras och packas 
som hör till hjälpsändningarna. Vi kör hjälpsändningar 
med långtradare. Gåvor får vi ta med oss i bussen när 
vi själva reser dit. Det blir gåvor som vi kan dela ut när 
vi kommer fram.  
 
Hjälpsändningarna måste ligga i kyrkan i en till två 
månader innan det får delas ut. Det bestäms av 

myndigheterna. En del av hjälpsändningen går till 
kyrkan, kommunens sociala center, och äldrearbetet i 
kommunen. Skolor har vi också hjälpt med material. 
 
Nästa resa blir med långtradare i höst som kan ta 
med sig mycket kläder och möbler. Vill du hjälpa till 
med fraktkostnaden så använd vårt bg:  
314–0142 New Life 4 You. 
 
Många kan berätta om vad en resa till Vitryssland 
betyder. Det är inte bara vi som ger utan vi får själva 
så mycket tillbaka. En del vill jobba några dagar, andra 
vill vara med och träffa människor som vi hjälpt på 
olika sätt. 
 
Alla kan följa med och välja det man vill göra, eller 
kombinera mellan olika uppgifter. Några gånger är det 
bara arbetsresor och då talar vi tydligt om det.  
Resans innehåll beror på vad vi har planerat att göra 
och det intresse som finns bland resenärerna.  
 

Vill du stödja vårt arbete som är en del av 
missionsarbetet i Donsö och Hestra missions-
församlingar?  
 

Kanske du är intresserad av mer information?   
 
Hör av dig till Björnåke Hulth 070- 7442650, 
e-post: bjornake@utbildaren.com, eller  
Roland Edvardsson tel. 076–7604351,  
e-post roland.edvardsson@keynet.se 
 

 
 
Det här är den senaste gruppen som mycket nöjda 
kom hem till Sverige i slutet av september. 
 

Planerade resor under 2018 till Vitryssland. 
• Donsö missionskyrkas konfirmander reser 

under påsklovet. 
• En arbetsresa planeras till 19–28 april 

Då skall vi arbeta utvändigt på en kyrka 
• En gemenskapsresa med olika aktiviteter 

kommer att äga rum 13–22 september 
 

Planera redan nu för att vara med på resorna 
och ge oss en preliminär anmälan! 
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