
 

Kære Venner!  
 

 Vi forbereder os på endnu en sæson med projekt 

”Sult & Kulde”. Selvom landet er blevet ”rigere” 

– i hvert fald på overfladen – er der mange, som 

er efterladte. Det drejer sig især om de ældre, 

som sidder tilbage i landsbyerne, som langsomt 

bliver affolket. Også de fattige børnefamilier 

samt enlige mødre er vores målgrupper. Vores 50 

år gamle Steyr lastbil er blevet synet, og vi er 

klar til at rykke ud efter Nytår. 

Sidste år var der igen god opbakning til 

projektet, og vi uddelte over 35 tons brændsel og over 350 madpakker…!! Det 

er ikke alle, der har brug for brændsel. Hvis nogen bor i lejlighed og kun kan 

varme med el eller gas, hjælper vi med et tilskud til at betale regningen. 

En standard ”familiepakke” består af 3-4 sække kul + en stor madpakke på 12-

13 kg; det svarer til en hel måneds pension. Vi starter den praktiske del af 

projektet lige efter Nytår og kører frem til begyndelsen af februar. Vi vil gerne 

invitere dig / jer til at være med til gøre noget helt praktisk ud fra sandheden 

om, at ”…ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én – eller flere…”  
Vores mission:  

 At fordele hjælpen så effektivt som muligt. Derfor arbejder vi 

tæt sammen med de sociale myndigheder, som altid sender en assistent med 

ud for at hjælpe os med at finde dem, der trænger mest (der er ingen 

gadenavne ude i landsbyerne). Det, at vi selv bringer hjælpen ud, sikrer at 

den når frem til bestemmelsesstedet.  

 At bringe budskabet om Jesus ud i alle disse hjem. Vi sælger 

ikke evangeliet for nogle sække kul og en madpakke,  men vi har gjort det til 

et princip, at vi alle steder hvor vi kommer, velsigner hjemmet og beder for 

de behov, der er..  fordi vi har en Gud, ”der er rig nok for alle, der påkalder 

Ham”!! 

 Pengene går 

ubeskåret til indkøb og 

fordeling af nødhjælp. Der 

er ingen lønudgifter, ingen 

administrationsudgifter og 

ingen gyldne håndtryk!! 
 

Mange hilsner herfra!!  

Gud Velsigne Jer!!  
Johs & Charlotte & the Pilgrims 

 
  

Hvis I vil være med i dette projekt, kan I sætte et beløb ind på konto:  5990 1066411 
Eller hvis I sender igennem en menighed, som er en del af Apostolsk Kirkes netværk, 

kan I sætte et beløb ind på konto:  1569 2056666 
Det er meget vigtigt, I øremærker beløbet:  ”Sult & Kulde Moldova”!! 

 

Brothers in arms: Johs & pastor Sasha , Falesti 


