
 
 

 
NEW LIFE 4 YOU | Mogatan 2 | 330 27 HESTRA                    KONTAKT : Björnåke Hulth | Mobil  070 744 26 50 | E-post: bjornake@utbildaren.com 

 
 
 
Till medlemmarna i New Life 4 You  
   

Donsö juni 2018 
 

Tack för att du finns med i vårt sammanhang. Vi 
vill gärna ge lite information inför sommaren. I 
mars skrev vi bl.a. om vårt årsmöte. Har du inte 
fått tag i vårt jubileumshäfte med berättelser från 
vårt 15 åriga engagemang i Vitryssland, så hör av 
dig.  
 

I backspegeln. 
 Veckan efter påsk åkte vi till Novolukoml 

med konfirmanderna från Donsö. Det var 
29  

förväntansfulla tonåringar med ledare som åkte 
och som kom hem mycket tacksamma och med 
nya upplevelser.   

 Vi hade planerat en arbetsresa i april som 
vi fick ställa in p.g.a. att inbjudan kom för 
sent från  

Vitryssland.  
 Bussen har varit uthyrd för hjälpsändning 

till Estland, samt några dagsutfärder i 
Sverige. 

 

Bussen. 
 Vi får ibland frågan om vi har pengar till 

bussens omkostnader. Svaret är att det 
naturligtvis 

går åt en del pengar till service, besiktning, skatt 
och försäkring. Bussen är ju inte ny, så det blir 
alltid lite utbyte av delar. Så mycket som det går 
sköts detta av vännerna i Hestra och ibland 
behöver vi ta in den på verkstad.  
 

Vi har en medlemsavgift på 200: - per år. 
 Många sätter in lite extra pengar 

samtidigt, som vi använder till bussens 
kostnader. Alla har  

inte betalat medlemsavgiften för 2018 och det 
påminner vi gärna om. Har du möjlighet till en 
extra gåva till bussen är det välkommet.  När 
Hestra och Donsö missionsförsamlingar använder 
bussen tar vi bara ut nettokostnaden, så därför 
behöver vi fylla på lite extra i sommar, som kan 
ersätta oss för de 400–500 milen som vi kört för 
dessa församlingars räkning.   
 

 
 

Planerat framöver. 
 Vi har bussen preliminärt bokad för 

hjälpsändning till Urkraina månadsskiftet 
juli-augusti. 

 En hjälpsändningsresa till Novolukoml är 
planerad att göras i sommar med bl. a 
kläder, 

möbler och annat material. Vi har fått in material 
som fyller halva lastbilens utrymme och hoppas 
att vi kan få in resten, så att vi kan köra iväg med 
hjälpsändningen under augusti månad. Här 
behöver vi också hjälp med transportkostnaderna 
c: a 12 000 SEK. 

 En gemenskaps – och arbetsresa till 
Vitryssland gör vi med preliminära datum 
13–22  

september. En hel del har anmält sitt intresse att 
följa med. En del vill arbeta några dagar och 
andra åker gärna runt till familjer och 
organisationer för att träffa våra kontakter och se 
vart pengarna används till. Vi är beredda att 
planera ett program som passar för olika 
intressen. Vi vill gärna att ni anmäler er 
preliminärt så fort som möjligt så att vi kan boka 
in oss på färjan och fortsätta med planeringen.  
 

Vi vet att det är många organisationer som 
behöver pengar för sina insatser i sommar. Och 
många gör en stor och betydelsefull insats. Ändå 
vill vi gärna påminna om vårt gemensamma 
projekt och så länge det finns engagemang och 
understödjare vill vi hjälpa till i Vitryssland.  
Behoven är stora!  
Din och min insats är betydelsefull och många är 
oerhört tacksamma för vårt arbete. 
Vår hemsida är www.newlife4you.se. Vårt 
bankgiro är 314–0142. Vi har svisch 123 619 212 
4. 
Har du frågor när det gäller ekonomin så 
kontakta vår kassör 
roland.edvardsson@keynet.se.  
 
Hälsningar från styrelsen genom Björnåke Hulth 
Ordförande 
 

 


