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Januari 2016 Till stödjarna av Stenhammarkyrkans arbete för behövande barnfamiljer i Lettland. 
Vi vill med detta brev tacka er alla som i olika former bidragit till vårt stödarbete i vårt grannland 
Lettland. Vårt arbete har under det senaste året fungerat mycket bra och vi kan tacksamt konstatera 
att mängden insamlade kläder, skor och inte minst kontanter ligger kvar på den nivå som behövs för 
att vi ska kunna fortsätta att stödja våra 12 fadderfamiljer och även skicka stora mängder kläder och 
andra förnödenheter till den Lettiska organisationen Pakapieni som vi samarbetar med. Vi är också 
tacksamma för de företag som är med och stöttar vårt arbete med nya kläder och skor, transporter 
mellan Lidköping och Lettland och inte minst kontanta bidrag. 
 
Under 2015 har medlemmar i Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete besökt Lettland och våra 12 
fadderfamiljer både på våren och hösten och vi konstaterar ännu en gång att vårt arbete fungerar, att 
hjälpen kommer fram och att våra fadderfamiljer ser fram emot våra besök. Vi kan tillsammans med 
vår Lettiska samarbetspartner Pakapieni konstatera att den sociala och ekonomiska situationen sakta 
förbättras i de flesta av våra 12 fadderfamiljer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En av Stenhammarkyrkans fadderfamiljer utanför Jekabpils i Lettland. 
  

Vill Du stödja arbetet? Vi tar tacksamt emot pengar på bankgiro 226-0891. 
Märk insättningen ”Lettland” 



 Invigning av nya lokaler. 
Tack vare en generös donation från en av Lidköpingsbo som under flera års tid stöttat 
Lettlandsarbetet kan vi nu tacksamt konstatera att Pakapieni fått tillgång till de större ytor som de 
länge behövt. Pakapieni har tack vare donationen kunnat köpa grannfastigheten nedan, påbörja 
renoveringen av byggnaden och utöka sitt arbete genom att erbjuda övernattningsrum för utsatta 
mödrar med barn och även få tillgång till samlingslokaler för sin sociala verksamhet.  
 

  
Stöd till unga mödrar. 
Liksom tidigare stöttar även Stenhammarkyrkan Pakapienis hem för unga nyblivna mödrar som 
saknar hem eller som behöver stöd i sin mammaroll. Hemmet har plats för 6 mödrar med barn och 
drivs helt genom gåvor från privatpersoner, kyrkor och andra organisationer. 
 

  
 
Välkommen att skänka kläder, skor, förnödenheter och kontanter Den 1:e februari  återupptar vi vårt arbete med packning av kläder, skor och andra förnödenheter 
som kommer att skickas till Lettland i i vår. 
 
 
Vår lokal ligger på Styrmansgatan 12 i Lidköping, vid Engmans Bilservice, och vi har öppet 
varje måndagkväll från vecka 5 till vecka 15. I vecka 16 skickar vi vårens sändning till 
Lettland.  Om du vill ha mer information om vårt arbete är du välkommen att kontakta: Svante Cederqvist, svante@parkasa.se  070 – 356 10 36 eller Per-Olof Bergman, 0510 – 171 05 Till dig som hellre skulle vilja ha denna information via e-post ber vi dig kontakta oss på adressen: annette@stenhammarkyrkan.se 
 


