
  

STIFTELSEN BRÖDET 
 Nyhetsbrev till vänner och understödjare                              Hösten 2014 

 

Kära Vänner och Gåvogivare, 
 

Vid vårterminens slut fick Stiftelsen Brödet 100 bord 

och cirka 150 stolar från Carlssons skola i Stockholm, 

vilket vi tackar varmt för. Villkoret var att allt snabbt 

skulle bort från skolan. Det var mycket arbete med att 

skruva bort alla bordsben och bära de tunga möblerna 

nerför flera trappor, över skolgården och lasta dem på 

en långtradare som var för stor för att köra in på skol-

gården och som inte hade någon 

baklyft. Det kändes som ett stort 

under att det efter flera dagars slit 

trots allt gick vägen. Ett jättetack 

till Martin, Thomas, Lollo, Doina 

Agneta, Daniel, Bo, Gustav, Sten 

och Birgit som hjälpte till! Allt 

har därefter levererats till Bran-

cusi Constantin School i staden 

Cluj-Napoca i Rumänien, där 

glädjen blev stor. Nu har vi från 

samma skola fått ytterligare 30 

bord och 75 stolar. Med OSS-

hjälpens försorg håller vi nu på att ordna en transport 

för dessa möbler till gymnasieskolan Gheorghe Sincai i 

byn Floresti i Rumänien, där Stiftelsen Brödet driver ett 

projekt tillsammans med den rumänska organisationen 

Excelsior Foundation till hjälp för romer. Med till olika 

platser i Rumänien går då också alla kläder, skor, lek-

saker m.m. som skänkts till vår hjälpverksamhet. 

          
 

Stiftelsen Brödets emblem – Brödkakan – är ett foto 

av ett av Hertha Hillfons keramiska konstverk. Hertha 

var syster till Karin Bergqvist, som tillsammans med 

Lena Åkerlund grundade Stiftelsen Brödet 1995. Det 

känns extra fint att få ha den symbolen då många av 

Herthas monumentala verk finns på olika platser inom 

och utom landet och hennes dödsbo nu håller på att 

sälja hennes kvarvarande alster. Karin avled i maj 

2012 och Hertha i oktober 2013.  

 

 
Genom Ivar Boman som är med i vår styrelse har vi 

fått en bra kontaktperson i Estland, Ülo Kalm, vilket 

gör att vi kunnat ge bidrag till flera projekt – främst 

Matbanken i Hapsal som distribuerar livsmedel till 

fattiga familjer och pensionärer. Varor med t.ex. ”kort 

datum” får Matbanken gratis från olika livsmedels-

affärer. Stiftelsen Brödet hjälper till med bensinkost-

naderna. En estnisk pensionärsförening har vi kunnat 

glädja med ett bidrag så att de kunnat göra en dags-

utfärd till Nargö. En estnisk förskola i Martna har fått 

bidrag till en spännande vecka då barnen bl.a. legat i 

tält och använt ficklampor i mörkret. De tackar med 

bilden ovan. Vi har också givit bidrag till sommar-

läger för barn i Rumänien, Vitryssland och Lettland.  

 

Välkommen till Stiftelsen Brödets gudstjänster kl 15  

i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm, hösten 2014:  

5 okt, 2 nov, då Breviks kyrkokör medverkar, och  

14 dec. Kollekterna härifrån går oavkortat till 

hjälpverksamheten. Tack alla som stöder oss på olika 

sätt! Det är tack vare Er som stiftelsen kan fortsätta att 

verka. 

                     Varma hälsningar  

från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen 

Lena, Arne, Bo, Roger, Elisabeth, Ivar, Marianne 
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