Rumänienresan
Reflektioner från Tina.
ag gjorde en resa till Oradea i Rumänien mellan den 21-30 september med
världens bästa ideella hjälporganisation
Filippus. Hela resan har varit en oerhörd
upplevelse och innehållsrik. Denna resa
köpte jag som gåva till mig själv och har
nu känt att jag fått en ny familj med sammanlagt åtta underbara resenärer. Det här
var min första resa som pågick så länge
som 2,5 dagar med övernattning i buss och
detta var en upplevelse i sig själv. Tack
och lov, kände mig mycket trygg även under en övernattning på färjan mellan Polen
och Karlskrona. Våra två skickliga chaufförer var båda glädjespridare och mycket
tålmodiga. De gav oss flera korta pauser
och det underlättade mycket. På gästhotellet på Caminul Felix delade jag boende
med två fantastiska tjejer. Stort tack till
den gästvänliga personalen. Caminul Felix
är en av de verksamheter som olika kristna
organisationer runt om i världen bidragit
till att bygga upp och driva vidare. Vi
gjorde väldigt många studiebesök, bl a
på: De två barnbyarna -

barnen långt upp i vuxen ålder. Där
fanns en integrerad förskola och skola
för funktionshindrade barn. Förskolan
är också öppen för andra barn som mot
en avgift får gå på skolan. Den har blivit känd för det pedagogiska innehållet.
Vid vårat besök på ortopedverkstaden
såg vi högtstående teknik. Där tillverkades och skräddarsyddes proteser anpassade för alla åldrar. En av verksamheterna som har namnet Sunflower Design ger också möjlighet till individuell
utveckling och socialt stöd. Dom erbjuder arbetstillfällen och praktisk utbildning i sömnad, och annat hantverk, till
ungdomar som vuxit upp på Caminul
Felix familjebyar.

Caminul Felix, By 1 och By 2
där får barn från mycket svåra förhållanden ett hem och trygghet tillsammans med
ett föräldrapar och ett antal andra
”syskon”. Det var fantastiskt att se hur bra
dessa barn nu har fått det. Tack vare en väl
uppbyggd organisation som är till stöd för

Donbrava - Viorel´s Hospice
Utanför området så möter vi mannen
Viorel. Han ger hemlösa och svårt
sjuka tak över huvudet. Verksamheten
är som ett slags ”hospice” där du får en
säng att sova i, mat och mänsklig omsorg i livets slutskede.

J

Kära medlem..
m du aldrig varit med på en hjälpsändning till Ukraina, så skulle
jag vilja ta med dig för en stund till
sommarhemmet strax utanför Lutsk.
Det hade tidigt fallit ett kompakt mörker över området och det pågick lite
olika aktiviteter på kvällskvisten, förväntan låg i luften det var ju kvällen
innan vi skulle möta representanter för
kommunledningen, och det lokala sjukhuset dit vi skulle leverera ambulansen
som Rune Gravström så omsorgsfullt
hade förberett på bästa sätt. Jag hoppade in i passagerarsidan på ambulansen och kollade in när Göran fixade
med styrpanelen för ambulansens alla
lampor m.m.. Och efter en stund så
säger Göran -kolla nu så får du se..
plötsligt så blev hela skogen omkring
oss förvandlat från ett becksvart mörker till en färgglad skogsdunge som
badade i både blått och vitt ljus.. vilken
förvandling.. man kunde tro att man
var på ett tivoli.. panelen fungerade.
Och på samma förvandlande sätt vill
Gud låta detta sommarhem få vara en
fyrbåk i det kompakta mörker som råder i detta område, genom att evangeliet ska få förkunnas i både ord och
handling. Det är lika svårt varje gång
man besöker dom fattigaste som lever
utan förutsättningar som vi tar för givet, att se hur ska vi kunna göra en
skillnad som består.. visst en matkasse
är naturligtvis en välkommen hjälp,
men den tar ju slut ganska fort. Men

O

när vi klev in till en fattig familj och står
där i deras ”vardagsrum” så säger Sergei –
här har jag predikat för ett fullsatt hus
ibland. Då tänkte jag.. Amen.. det är ju det
som kan förvandla ett liv i mörker till ett
liv i ljus.. att Julens budskap om att en
Frälsare är född ska nå in i den mörkaste vrå och tända ett ljus, ett hopp om
en ljusare framtid.. Låt oss for tsätta att
vara dom som trycker på panelen så att
mörkret övervinns och att ljuset segrar..
Med varma hälsningar om en ljus och fridfull Jul.
//Peter Jonsson

V

i vill tacka Louise, Tina och Gun som
delat med sig av sin reseberättelse i
det här numret, till oss som varit kvar här
hemma. Vi medlemmar är med på olika
sätt. Tack till alla som packar, lastar kör
och planerar. Ingen nämnd och ingen
glömd. Våra loppislördagar har varit en
framgång och vi har under 2018 kört inte
mindre än 6 resor med kläder och skor.
Vi ser Guds omsorg för de som ropar till
honom i sin nöd. Vi är välsignade och får
det vi behöver i försörjning inför varje
resa. Detta är en Gudomlig princip om
sådd och skörd. Vi kan generöst dela ut
och de skall återföras till dig hundrafalt.
Tror du på denna bibliska sanning.

