Gåvobrev De Brustnas Camping
Nu är det hög tid att bana väg för De Brustnas Camping!!
Vår omtalade sommarvecka för människor i utanförskap där livet har brustit på olika
sätt. Under veckan samlas människor från hela landet i mycket varm, innerlig och
kärleksfull gemenskap. Flertalet har fått helande till kropp och själ. Många har
kommit till tro på Jesus Kristus som sin frälsare, brutit med missbruk och andra
destruktiva levnadsmönster. Mycket glädje, tårar och minnen för livet har det blivit
både för gäster och volontärer. Vi har haft flera hundra gäster under åren och skaran
ökar varje år. Många av dem har haft sitt livs allra första semester och mött stor
kärlek som de inte trodde fanns.
Då vi är en ideell förening utan vinstintresse är vi helt beroende av frivilliga gåvor. Vi
som är involverade i campingen skänker själva ekonomi utöver insatserna, vi klarar
inte att bära hela projektet själva. Här behövs hjälp, mycket hjälp! Därför vädjar vi till
dig som har hjärtat för de minsta och mest utsatta i samhället. Var med och ge en
frikostig gåva vi hoppas på och behöver 100 000 kr som grund. Skulle det bli ett
överskott så går det ill nästkommande års camping. Tre bra sätt att hjälpa till.
1. Gåvor och kollekt direkt till vårt bankgiro Swedbank, 173-8699
2. Swisha till1235450739
3. Fadderpeng 1 gäst 500 kr märkt ”FADDER” Swedbank, bankgiro 173-8699
”När jag kom till campingen hade jag under 6 månader inte förmått behålla fast
föda utan att kräkas trots nykterhet, detta som en konsekvens av en längre tids
missbruk. Jag hade en stor längtan efter läkedom när jag kom. Första dagen
beslutade jag mig för att ta en halv portion, det gick bra trots känningar från
magen. Dag två blev det dubbel portion sen rullade det på veckan bestod av
fantastisk mat och underbar gemenskap. Jag är så tacksam till Gud och
campingen för att jag kan äta igen och för den fantastiska gemenskapen ”
Styrelsen för De Brustnas Camping vill tacka på förhand för stöd och förbön.
För kontakt ring eller maila oss:
Fredrik Dahlen kassör De Brustnas Camping 0761-607 301,
fredrik_dahlen@hotmail.com
Mats Kollind föreståndare, De Brustnas Camping 0737-080 872
mats.kollind@gmail.com
Hemsida: www.heligavagen.se

