"Under firandet av Påskhögtiden (Pesach),

har Sabra gett behövande människor över
hela Israel all den hjälp de behöver för att
fira Sedermåltiden på påsknatten. Detta är
en av de viktigaste högtiderna i de
judendomens rötter. Vi kunde hjälpa många av dessa
behövande på grund av era generösa donationer och
böner: kära vänner i Skandinavien. Jag vill be er:
”Snälla, upphör inte med er hjälp. Fortsätt!” Mordechai Klimer, Ordförande.
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Skolprojekt

Synagogor

Projektet Nya Olim

Under många år har Sabra
välsignat behövande familjer
med fler barn med matpaket för
att fira Sedermåltiden i sina egna
hem. Vår hjälp blev varmt
välkomnad av rektorer och
lärare.

Sabra hjälper månadsvis fattiga
troende familjer med många barn
i Afula Illit. Denna Påsk gav Sabra
dem matkuponger. Rabbinen från
synagogan samlade in dem och
delade ut till tacksamma
föräldrar.

Nyligen har vi börjat hjälpa unga
familjer med många barn i
Nahariya: ett nytt projekt bland
nytillkomna Olim. Varje månad
hjälper vi dessa familjer med
matpaket och matkuponger.

Matpaket för skolor

Hjälp till B'nei Menashe

Dessutom stödde Sabra skolorna
med en Sedermåltid för barnen,
genom att ge var och en av dem
en check för att köpa mat,
tallrikar och muggar. Vi
uppmanades att delta i
festligheterna. Att se dessa barn
ivriga att lära, sjunga sånger och
glatt äta sin matzot, fyllde oss
med stolthet och glädje.
Dessa ungdomar kommer en dag
lära sina egna barn hur
Skaparen förde vårt folk ut ur
Egypten genom tecken och
under.

Missgynnade

och

Be för dessa nya invandrare och
deras barn. Att vår Skapare
kommer att välsigna dem med
jobb, bra skolor, vänner och ett
bra liv. Att de kommer att bli
djupt rotade i Israel, det
förlovade landet.

åsidosatta

I samarbete med Afula Sabras
hjälp nåddes många fattiga och
behövande familjer: nya Olim,
fattiga människor, Bnei Menashe
(invandrare från Indien) Etiopier,
överlevande från Förintelsen och
ännu fler familjer som vi visste
behövde hjälp. Sabra välsignade
var och en av dem med matpaket
och matkuponger.

Till sin stora förvåning blev
gruppen från Bnei Menashe
inbjudna till Sabrahuset och
tillsammans med vårt team och
frivilliga gav vi dem ett varmt
välkomnande.

Påskfirade i skolan
B'nei Menashe på Sabra

Nya Olim välsignas inför Påsken

Varje vecka kommer några av
dessa familjer till oss på
Sabrahuset. De gör så gott de kan,
men utmaningarna och behoven
är många. Medan vi sitter
tillsammans under en måltid, tar vi
del av deras problem och pratar
om hur vi kan hjälpa till. Tex med
att fylla i papper av olika slag. Det
är nödvändigt att leda dem på
rätt väg.

Tack för ditt fortsatta
stöd i bön; alla dessa
familjer uppskattar
Sabra så mycket. Det är
ett stort privilegium att
välsigna dem.

...hon räcker ut sina armar mot den fattige. Ordspr 31:20
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TrösttillöverlevandefrånFörintelsen

Mat till Sedermåltid

Tacksamma för Matzot!

Överlevande från Förintelsen

Fattiga & behövande i området

De kommer alltid att ha en speciell plats i hjärtat av Sabra. Dessa
äldre som lidit så mycket under Förintelsen.

Sabra välsignade många familjer i
närheten
med
matpaket
till
Påskhögtidens Sedermåltid: äldre; sjuka,
stora familjer, ensamstående mödrar
och familjer som kämpar med fysiska
och/eller psykiska problem bland
föräldrar och/eller barn.

Innan Påskhögtiden (Pesach) hade vi äran att träffa dem i
Stadshuset. Mordechai talade ord av tröst och uppmuntran till
dem. De välsignades genom Sabra med matkuponger, stora
livsmedelsförpackningar och matzot.
Mordechai berättar:

"Från förintelsen till pånyttfödelse;
från exil till Aliyah; från långt
hemifrån till återuppbygga.
ÅTERSTÄLLA landet Israel. Sabra
tröst ar de över le vande fr ån
Förintelsen, som kom för att leva i
landet och som byggde landet med
sina bara händer; som kämpade för det; försvarade det; som
hjälpte förvandla det till en blomstrande land, som flyter av
mjölk och honung; Det Heliga Landet blommar som Edens
lustgård... som det profeterades i Hesekiel. Sabras vision
omfattar Aliyah och hjälpa de nya Olim och de som
fortfarande lider av sina fruktansvärda upplevelser som
skedde under Förintelsen. De flesta av dem har förlorat hela
sin familj. Mina föräldrar är överlevande från Förintelsen. 1941
drabbades de under den fruktansvärda pogromen från Iasi,
Rumänien. Min farfar var i Auschwitz. De överlevde fasorna
och kom till landet, via Cypern. Mina föräldrar träffades där i
lägret och gifte sig. När de kom till landet ville de bygga upp
sina liv som starka cederträd i Landet, att aldrig mer ryckas
upp med rötterna. Vi är skyldiga dem våra liv. De behöver
våra böner, kärlek och barmhärtighet. Sabra bygger denna
bro. Sabra minns med dem; inbjuder till ett möte varje
månad i Sabrahuset för att hålla minneshögtider och för att
fira födelsedagar. Sedan lyssnar vi på deras berättelser och
gråter med dem. Det är så viktigt att lyssna till deras
berättelser och skriva ner dem. Den yngre generationen
måste känna till vad som hänt. Att aldrig glömma varför
pånyttfödelse följde efter den förskräckliga Förintelsen."
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Fortsätt att be för dessa behövande,
att vår Skapare lyfter upp dem
och stärker dem, varje dag ny!

Bland dessa familjer är en som har ett
mycket sjukt barn. För pojken ska
kunna leva krävs särskild behandling.
Hans mamma är med honom ständigt
och kan inte gå till jobbet. De har också
andra små barn. Deras situation är
extremt svår, de har bara inte tillräckligt
för att möta alla deras behov. Varje
månad ger Sabra dem en check. Från
dessa pengar köper de blöjor och
medicinsk utrustning. Vi hjälper dem
också varje vecka med en stor
förpackning livsmedel.

Vår nya vackra judiska kalendern
för året 2016 - 2017 (5777) är snart
redo att skickas ut till alla våra
vänner över hela världen. Vill du
också ha den? Vänligen skicka din
förfrågan med din fullständiga
postadress till: sabrafund@gmail.com
Med mycket kärlek kommer den att
skickas till dig från Israel, det heliga
landet.

“Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den.” Ordspr. 3:27
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NYA OLIM I SABRAHUSET
DU KAN BLI EN PARTNER!

Påskens Seder i Sabrahuset

"Wow! Vi har lärt oss så mycket om Påsk

Utöver all hjälp Sabra gav detta år, ordnade vi en
fantastisk fest. Genom mycket planering, shopping,
bakning och mycket annat förberedelsearbete, hölls
alla upptagna ända fram till dagen för det speciella
tillfället. På många sätt hade vi en speciell tid.
Tillsammans med 80 personer satt vi och kom ihåg att
vår Skapare lett oss genom sin mäktiga arm. Solomon,
en av ledarna från förintelsens överlevandegrupp,
talade ord av tacksamhet för det arbete Mordechai
och Sabra gör bland dessa behövande.
Hur skiljde det sig från tidigare år? Vårt hus fylldes
med det glada ljudet av barn! Alla unga familjer från
Nahariya hade kommit med en stor buss, som betalas
av Sabra. Det fanns många barn i olika åldrar som
lekte glatt tillsammans. I en trevlig atmosfär sjöng alla
och läste Haggadah tillsammans. Sabra gav fina
presenter till kvinnor och barn från Nahariya, som
gjorde att de kände sig speciella och älskade. De var
mycket tacksamma för alla gåvor. Många av våra
fattiga vänner, änkor och äldre, som bor nära
Sabrahuset hade hämtats med vår bil.

Solomon

och haft så trevligt. Vi fick mycket uppmuntran.
Det kändes så bra. Ingenstans har vi välkomnas på
ett sådant speciellt sätt!
Detta är den första organisation som verkligen har
gett oss en hjälpande hand och visat oss kärlek.
Det har gett oss och våra barn stor glädje.
Vi är förvånade!"
Vanligtvis har de bara stannat inne i sina hem på
grund av sjukdom eller andra orsaker.
Vårt Påskfirande var en optimal möjlighet för dem
att komma utanför ensamheten i sina hem och titta
på vad som händer utanför. Du skulle ha sett dem
när de anlände till Sabrahuset: alla träffade
Mordechai och gav honom en stor kram!
De njöt mycket av firandet. Alla deltog i välsignelsen.
Alla 80 inbjudna, däribland barn, deltog ivrigt i att
lära sig om påsken, när man läser och sjunger Påskens
Haggadah. Under en tid de kunde glömma sina
personliga problem. De fick vara älskade!
Efteråt hade vi en välsmakande, hemlagad middag,
som våra trogna volontärer tillagat.

Påskfirande

Du kan hjälpa till genom att stödja, ger via PayPal.
Det finns en länk på vår hemsida:
www.sabrafund.org
Eller genom att skicka en check till vår adress i Sverige
og Israel.

HJÄLP

HJÄLPA!

Alla sjunger tillsammans
SABRA I SVERIGE: Alf & Sigrid Bergner, Sjör 342, 83191
Östersund, Tel: +460642-50064 / Mobil: 070-0945222,
Mail: alf.bergner@telia.com Postgironummer: 167 04 94-2
WWW.SABRA.SE
SABRA ISRAEL: P.O. Box 7644, Afula, 1871060,
Israel, Tel: +972 (0)46491014,
Mail: sabrafund@gmail.com
WWW.SABRAFUND.ORG

Lita på Herren och gör det goda... Ps 37:3
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Han skall resa ett baner för hednafolken... Jesaja 11:12
Nya Olim i Sabrahuset
"En av de viktigaste grenarna i visionen om Sabra, är att
praktiskt hjälpa det judiska folket för Aliyah och bosättning
i Israel. Det är något nytt som händer; något mycket
kraftfullt!
Vi vet alla att allt fler judar återvänder De första två Olim kom strax före påsk.
till landet. Massor av dessa underbara Två män, från Tyskland och Ukraina.
människor finner också sin väg till Tillsammans med oss firade de Påskens
Afula, men utan att veta var de ska bo. Sedermåltid. Strax därefter blev de
Därför bad helt nyligen administration i välsignade med sina egna hem och
Afula officiellt SABRA om hjälp; de vill några nya par anlände. Mycket trevliga
samarbeta med oss. De vet om mitt människor från Ukraina och från
förflutna med Jewish Agency och att Moskva som hjälpte till medan de
SABRA är mycket aktiva inom detta bodde hos oss.
område.
Ett av dessa par lämnade
Denna idé stärker den
oss förra veckan för en
Vad är tanken bakom?
verkliga visionen om Sabra
lägenhet i Givat Hamore.
Administrationen vill ge
och den är mycket viktig!
Kvinnan, vars namn är
dem ett bra välkomnande
Anya, älskar Sabra och
och SABRA är den perfekta
platsen. Nya Olim har en plats att bo på tillsammans med sin man började de
i två veckor, tills de har hittat en hjälpa oss. Hon kan ryska, engelska och
lägenhet. Vi ger dem ett minimum av vill naturligtvis lära sig hebreiska.
hjälp och den tid som behövs.

Denna idé stärker den verkliga visionen
om Sabra och den är mycket viktig!

Nya människor
komma...

att

fortsätta

att

Be för Sabra och för dessa underbara medmänniskor, att vår Skapare
kommer att hjälpa dem att rota sig i Israel, deras sedan länge utlovade
land och förse dem med vad de behöver, både dem och deras nära och
kära."
Mordechai Klimer, Ordförande
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...skaffa de fattiga och hemlösa en boning... Jesaja 58:7

