Sabras veksamhet ”Året med nya starter” 2018-2019
Efter Sukkot-festen (Judiska rötter, bild 1) som vi firade med
gästerna, frivilliga och representanter från olika delar av
världen, med nya immigranter /olim och
Judiska rötter
Afulas myndigheter och de Holocaust
1
överlevande, fortsatte vi att ta emot
immigranter på Sabra-hemmet för att ge
dem en välsignad början i Eretz Israel.
De fick ett eget rum, frukost,
4
lunch och middag, lyssnande
öron och naturligtvis hjälp
för att flytta till
ett eget hem.
Aliah & nya immigranter

...sulle det bli
känt för ett
kommande
släkte.. Ps 78:6-7

2

(bilderna 2,3,4,5)
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Och han skall resa
upp ett banner
för hednafolken…
Jes 11:12
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Under hela året
fick två religiösa
skolor ekonomiskt
Se, barn äro en
stöd, olika slags
HERRENS
Skolprojektet
material
och hjälp för
gåva… Ps 127:3
att ordna härliga fester under varje
8
judisk högtid. (bilderna 6,7,8) En av
skolorna fortsatte att renovera sina
klassrum med allt som behövdes:
datorer, luftkonditionering, möbler, nya färger osv.
med din hjälp genom Sabra organisationen.
Rektorn och personalen i denna skola och naturligtvis
barnen med sina föräldrar är ytterst tacksamma för din hjälp. (bild 9)
I våra nyhets- och böne brev kan du läsa mera om detta uppmuntrande
projekt.

”Neka icke den behövande din hjälp,
när det står i din makt att giva den.” Ordspr. 3:27

”..ja att du bryter ditt bröd åt den hungrige…” Jesaja 58:7-11
10

Presentkort och Paket Varje vecka redan under många år har vi gjort

matpaket med kärlek till fattiga familjer i dessa skolor och till
dem som är sjuka. Därtill fick familjer med speciella
barn fortfarande hjälp, några av dem hela tiden,
11
andra bara då och då. (bild 10,11)
נחמו נחמו עמי
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Den lilla
gruppen av de
Holocaust
överlevande är
alltid i våra hjärtan. Som
resultat av en snabb bedjan
och röstning blev jag ledaren
till deras lokala organisation.
Regelbundna träffar ordnas på Sabrahemmet. Med dem firar vi födelsedagar,
judiska högtider, ger gåvor, mathjälp
och presentkort. Vi besöker
sjuka i deras hem och dem 18
som bor på det lokala
ålderdomshemmet.

Trösten, trösten
mitt folk… Jesaja 40:1
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Holocaust
överlevande
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(bilderna
12,13,14,15)

Lektioner i hebreiskan
(Ulpan)

Förra
Gäster och
sommaren
17
22
Frivilliga
ordnade Sabra
”Sommar Ulpan” för nya
Sabraimmigranters barn för att de
En Bro
hemmet
kunde lära sig hebreiska före
besöktes också av olika
deras första skolår. I allmänhet
grupper. Till exempel
ger
vi
också
skolväskor
med böcker och
16
från Tyskland, USA,
skoltillbehör till barnen från fattiga familjer.
Surinam, Finland (bilderna
Du är med i allt detta! Du ger dem en lysande
16,17), Holland (bild 18)
Den frikostige
början i deras nya hemland. (bilderna 19,20,21)
och England.
varder rikligen
mättad…
Också nästa år ska vi fortsätta detta heliga
23
arbete av Sabra; tillsammans bygger vi denna
Ordspr.11:25
bro av bön, kärlek och barmhärtighet.
(bilderna 22,23)

Gud välsigne dig rikt!
Mordechai ben Ya’akov & Sabra Team
Director Sabra Foundation

Donationer -

Du kan bli vår partner genom att ge via PayPal.
Klicka DONERA på vår hemsida: www.sabraisrael.org eller genom att
skicka en check till vår adress i Israel.
Sabras Plusgirokonto i Sverige: 167 04 94-2

Sabra Foundation:
Registered Charity: 58-039-310-6
E-mail: sabrafund@gmail.com
P.O. Box 7644, Afula 1871060, ISRAEL
Land Line: + 972 (4) 6491014
Mobile: +972 (0)54 2815728

HJÄLP
ATT HJÄLPA!
Färdas väl två tillsammans, utan att de hava blivit ense därom? Amos 3:3

