
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaren börjar gå mot sitt slut och vi 
kan bara Tacka Gud för en underbar 
sommar. Det har sjudit av liv på 
DreamCenter och våra duktiga 
volontärer har arbetat troget även om 
det ibland har varit svettigt och varmt. 
Vår Matkasseutdelning har slagit 
alla rekord med 100 matkassar vid 
flera tillfällen. Varje fredag träffas ett 
tiotal volontärer som packar påsarna. En 
av dem sa; ”Att få se människors 
glädje och tacksamhet att få en 
kasse med mat ger mig glädje som 
räcker hela veckan.” 
 
Mat i all ära, men det kanske viktigaste vi 
ger är andlig spis och en kärleksfull 
gemenskap. Efter alla Covid 
restriktioner är människor 
svältfödda på närhet, att få någon 
som ser och bekräftar dem och tar 
sig tid att lyssna på deras historia. 
 
I sommar har vi utökat vårt Fältteam 
från dagtid till även kvällstid. Varje 
Fredagkväll har Jarmo lett ett team som 
gått ut på Hjalmar Brantingsplatsen eller 
Biskopsgården för att möta ungdomar 
och vuxna där de befinner sig. Några ord 
från Jarmo: ”De vi möter på kvällarna är 
väldigt positiva till att vi kommer och 
bjuder på fika och visar att vi bryr oss. 
Många blir nyfikna på vad vi gör på 
DreamCenter och flera har kommit 
senare och besökt oss. Fältarbetet 
är en utmärkt reklampelare för DC 
och Jesus.” 
 
 
 

Nu ser vi fram emot höstens stora Event 
som heter ”Varva för DC- Move for the 
Dream”, lördag den 2 oktober. Det är 
ett tillfälle att både få motion genom att 
springa runt Kvillekvarteret så många gånger 
man orkar på en timme, ca 1km. Tanken är 
att den som springer skall skaffa sig 
sponsorer som betalar en valfri summa för 
varje varv. Detta är ett sätt att lyfta 
DreamCenters ekonomi inför höstens 
drömmar och utökning av vårt arbete. 
Kolla vår hemsida för mer information 
www.dreamcenter.se   
Kan man inte springa går det bra att gå 
också. Alla som vill skall kunna vara 
delaktiga på ett eller annat sätt. Var med 
och sprid budskapet i ditt nätverk så vi 
får så stor uppslutning som möjligt. 
Anmälan sker via www.smyrna.se 
 
 Till sist, du som får vårt nyhetsbrev per post 
kan hjälpa oss att spara pengar genom att 
välja få det digitalt istället. Maila till mig  
din mailadress så fixar vi det, 
bittan.ekman@dreamcenter.se 
 
Tack för att du är med oss och stöder 
DreamCenter. Varje bön och gåva gör 
skillnad.Vi hoppas att du vill fortsätta att 
bidra till arbetet under den spännande höst 
som ligger framför. Använd det bifogade 
inbetalnings-kortet, eller swisha din gåva på 
900 37 99 
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