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Till stödjarna av Stenhammarkyrkans arbete för 
behövande barnfamiljer i Lettland. 

Vi vill med detta brev ännu en gång tacka er alla som i olika former bidragit till vårt stödarbete i 
vårt grannland Lettland. Arbetet har under de senaste åren 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 2016 och 2017 har mycket arbete lagts ned på att färdigställa det hus som Pakapieni kunnat 
köpa tack vare en generös donation från en Lidköpingsbo med stort engagemang i Lettlandsarbetet. 
Huset har inretts för att kunna ta emot grupper för samtal, föräldrautbildning och andra 
sammankomster som t.ex. födelsedagskalas för familjer som saknar möjlighet att kunna arrangera 
detta själva.  
 
 

 
 
 
 



 
 

 
En annan viktig funktion för den nya byggnaden är att där kunna ta emot familjer som kan prova 
och få kläder och skor mm. som samlats in och skickats till Pakapieni från olika håll i Europa, bl.a. 
från Stenhammarkyrkan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det kanske allra viktigaste i vårt arbete är besöken i våra 12 fadderfamiljer. Medlemmar ur 
Stenhammarkyrkans Lettlandskommitté besöker tillsammans med socialarbetare från Pakapieni 
familjerna vid 2 tillfällen/år. Vissa av familjerna har vi stöttat sedan 10 år tillbaka, vissa behöver 
stöd under en kortare period och kan sedan klara sig på egen hand. Många leenden möter oss när vi 
besöker familjerna. 

 
  
Välkommen att skänka kläder, skor och andra förnödenheter. 
Vi tar också tacksamt emot pengar på bankgiro 226-0891. Märk insättningen ”Lettland” 
 
Vår lokal ligger på Styrmansgatan 12 i Lidköping, vid Engmans Bilservice, och vi har öppet 
varje måndagkväll från den 4/9 till den 30/10. I vecka 46 skickar vi höstens sändning till 
Lettland. 
 

Om du vill ha mer information om vårt arbete är du välkommen att kontakta: 
Svante Cederqvist, svante.cederqvist@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 


