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Till dig som är understödjare till barmhärtighetssystrarna
Lena Burova i Grodno, Marina Sheleg i Dyatlovo och Anna Pereshein i Mosty.

Ett stort tack för att du är med och stöttar det arbete som våra tre
barmhärtighetssystrar Lena, Marina och Anna utför i sina respektive hemorter
i Vitryssland. Genom ditt och andras bidrag är det möjligt för förenigen KVS
att understödja dessa tre barmhärtighetssystrar för ett socialt och diakonalt
arbete bland behövande människor..
Föreningens förhoppning är att du fortsättningsvis vill hjälpa till att stödja detta
arbete. Bidraget är: 1200:-/år. Du avgör själv när du betalar under året och hur
du delar upp summan.
Vi tar tacksamt emot din inbetalning på plusgiro 230395-6 till föreningen som
sedan vidarebefordrar denna summa till systrarna i Vitryssland.
Vi har valt att i detta brev ge er en liten hälsning, som vi har tagit emot, från var
och en av de tre systrarna. Där får ni även se dem på bild. Hälsningarna är på
baksidan av detta brev.
KVS kommer att köra en sändning av käder, skor leksaker mm till Vitryssland.
Sändningen kommer att gå den 5 mars 2016.
År 2016 kommer KVS inte att kunna planera något läger i Sundhammar.
Detta beroende på höga kostnader, engagemang bland sponsorer och situationen
i Sverige har gjort det svårt.
KVS fortsätter med att stödja våra 3 barmhärtighetssystrar med bidrag och
hjälpsändningar.
På grund av att det inte blir något läger 2016 kommer KVS inte att skicka ut
någon årsbroschyr. Därför bifogar KVS ett inbetalningskort
Tack för fortsatt stöd och önskan om en skön sommar!
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Kära vänner!
Vi är så tacksamma för att vi i så många år tillsammans
med er kunnat göra så mycket bra i vår stad Dyatlovo.
Tack vare vår vänskap med er och era uppoffringar har vi
sedan 9 år kunnat besöka hem för utsatta barn. Dessa barn
har stora behov av kläder och skor och detta har vi kunnat
ge dem.
Tack vare KVS har vi även börjat att få goda relationer
med funktionshindrade i området. Vi är tacksamma för all
uppmuntran och stöttning från Sverige.
Marina, Dyatlovo
Kära understödjare!
Jag och min man besöker många behövande familjer varje
vecka. Vi har möjligheten att hjälpa dem med mat.
Under julen var vi som familj och delade ut julklappar på ett
barnhem för föräldralösa barn. I år hade vi även fått tillåtelse
att besöka sjukhusets dagcenter för funktionshindrade barn.
Även där kunde vi dela ut julklappar.
Jag och min man arbetar också med att familjer ska må bra och
har en grupp i kyrkan där de får lära sig sunda kristna
värderingar för sina äktenskap och familjer.
Om ni vill be för oss, bed gärna för vår söndagsskola, för
människor i vår stad.
Anna, Mosty
Vänner i Sverige!
Jag fortsätter med att besöka familjer som är utsatta. Jag förmedlar
livsmedel till dem vid varje besök. Flera av dem har börjat att komma
till kyrkan.
I vårt samhälle finns det mycket problem med alkohol och kriminalitet
och ibland blir barnen omhändertagna och placeras ibland hos
anhöriga. Vi försöker hjälpa dessa, både barn, anhöriga och föräldrar,
och stötta dem så gott vi kan. Barnen fick julklappar av oss i julas.
Två gånger i veckan är jag även på ett rehabiliteringscenter för
funktionshindrade barn. Där håller jag samlingar med berättelser ur
bibeln. Dessa tillfällen är uppskattade av både barn och föräldrar.
Jag tackar Gud för det samarbete vi har.
Lena, Grodno

