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Ett år av pandemi -
ljus i tunneln!

Bäste SIRA-vän

I juni 2020 skrev jag ett sommarbrev till er, SIRA:s vänner, med en vädjan om stöd för det arbete
vi bedriver i Jeriko och Betlehem. Då var pandemin ett faktum. Skolorna Hck ställa om sitt arbete
till att genomföra digital undervisning, samhället stängdes, landets gränser stängdes och
arbetslöshet med den osäkerhet som kommer med det var ett faktum.

För oss alla har den tid som gått sedan mars 2020 tills idag präglats av denna pandemi. Många
har tillbringat den allra mesta av sin tid isolerad från barn, barnbarn, vänner och den sociala
gemenskap som församlingar och föreningar innebär.

Nu anar vi ljuset i tunneln. Många av oss har fått en vaccindos och ställer stora förhoppningar att
den andra dosen ska bli det som öppnar den ansvariga gemenskapens dörrar igen.

SIRAs hemsida →
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Nationaldag i Värmland -
bedårande sommarprakt

Detta är en bild. Det Hnns Lera. Under nationaldagshelgen har vi, min fru, vår dotter och hennes
pojkvän och jag cyklat genom det värmländska landskapet från Glafsfjordens strand upp till
Lövens långa sjö, Fryken, och njutit av en alldeles bedårande sommarprakt. 
Blommorna, dofterna, den stilla sjön, ljuset och värmen…..

 

Palestina -
hopplösheten större över krigets fasor
än över pandemin



Det Hnns ännu Ler bilder av verkligheten. Innan den vapenvila som nu råder i Palestina-Israel
kommenterade Mary, vår sekreterare på skolan i Betlehem, att känslan av hopplöshet var större
över krigets fasor än över pandemin. I Betlehem hörde man när raketer och bomber föll och
kände brandlukten.

 

Fred?
- respekt för varandra!



Allt blandas och mitt i allt detta Hnns vi tillsammans genom SIRA. Där möter vår personal barn
som nu, förutom de funktionsvariationer de har, behöver hjälp för att möta de upplevelser kriget
ger dem.

Vi omsluter både personal och barn med de allra varmaste tankar och hoppas och ber att kriget
ska komma till ett slut, att freden ska få råda och respekten för varandra ska växa sig så stark att
misstänksamhet och missunnsamhet försvinner.

Utbildning 
- är nyckeln!



I SIRA upplever vi att vår närvaro i Mellanöstern är av stort värde. Alla vi vet att utbildning är en
nyckel till livet, att den stärker självkänslan, vidgar vyerna och därigenom också skapar
förutsättningar för fred.

Tack för stödet!

I förra årets sommarbrev nämnde jag ett par konkreta ändamål för mitt brev. Det handlade bland
annat om att renovera skolgården i Betlehem. Det har vi kunnat göra. TACK för det stödet!

Vi ser fortfarande över möjligheten att förbättra värmesystemet i Betlehem. På grund av
pandemin är det arbetet försenat men vi hoppas komma igång under hösten.

Dessutom Hnns det starka önskemål om en ny bil.

Sommargåva till SIRA



Så det gör att vi vädjar om en sommargåva till SIRA, till det arbete som ska hjälpa de barn som
Hnns i våra skolor till ett värdigt liv.

Vi är oerhört tacksamma för alla trogna givare men vi vågar komma till er igen. Och jag skriver
som jag skrev i fjol:

Känner Du någon du kan inspirera till att bli månadsgivare till SIRA? Om varje månadsgivare
värvade en månadsgivare till skulle vår givarbas breddas på ett positivt sätt.
Har Du funderat om Du i Ditt testamente ska ta med SIRA som en förmånstagare?
Kan Du öka Ditt månadsgivande?
Finns det någon församling/organisation i Din närhet Du kan inspirera att ge en gåva till
SIRAs verksamhet?
Kan Du ge en speciell engångsgåva utöver Ditt månadsgivande?

Frågorna är många – svaret är Ditt!



Vi i styrelsen är tacksamma för allt ansvarstagande Du visar men vi vädjar -

HJÄLP OSS IDAG ATT TRYGGA
FRAMTIDEN FÖR BARNEN I VÅRA

SKOLOR

Plusgiro: 90 00 77 – 9

Bankgiro: 900 – 0779

Swishnummer: 90 00 779

 

Vill Du ha informationsmaterial om SIRA eller hjälp med praktiska frågor kring givandet -
kontakta Hanz Linderyd,

070-216 40 87 eller hanzlinderyd@telia.com

eller undertecknad – Du ser kontaktuppgifterna här nedan.

 

Med varm och tacksam sommarhälsning från SIRAs styrelse genom

Anders Andersson
Ordförande
070/581 31 09
ordforande@sira.se
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