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Det har varit en fantastisk sommar, där vi fått 
njuta av gott väder och många fina stunder 
både på vår bakgård, ute på fältet och inne i 
våra lokaler. Fönster och dörrar har stått 
öppna, vilket gjort att människor som inte har 
varit hos oss tidigare, lättare kunnat slinka in. 
Vi har haft öppet utan uppehåll hela 
sommaren. Detta har vi våra trogna volontärer 
att tacka för. Stort Tack till Er alla! 
 
Vi är också tacksamma för många fina dagar 
ute på Risö, dit både gäster, volontärer och 
personal har fått härlig avkoppling med sol och 
bad. Vi gillar Mackens uttryck;”Det skall 
vara gött att leva”.  
 
Mitt i Covid-19, krig och nedskärningar kan vi 
ändå hitta stunder att njuta av livet.  
Jesus säger; ”Tjuven har kommit för att stjäla 
förstöra och döda. Men jag har kommit för 
att ge er liv i överflöd”. Joh 10:10 
 
Detta försöker vi efterleva på DreamCenter. Vi 
möter ju hela tiden människor som är i nöd på 
olika sätt. Tänk vad en kram, ett samtal, en 
klippning, eller en matkasse kan lysa upp den 
grå vardagen för våra gäster. 
 
Jesus säger också; ”Gläd dig i Herren alltid.. 
Bed och ni skall få för att Er glädje skall 
vara fullkomlig..” Fil.4:4, Joh.16:26 
En lördag i månaden har vi alltid ett Event för 
att göra det lilla extra för någon, ha roligt och 
glädja oss åt livet tillsammans. En av dessa 
lördagar i juli var vi ute i parken intill DC och 
hade Sumobrottning, grillade korv och åt 
popcorn.  
 

I slutet av augusti var vi med på Frihamns- 
dagarna. Vi bjöd på kaffe och bullar och spred 
glädje där. Inget stånd var så välbesökt som vårt. 
En besökare kom och tackade oss på slutet 
och sa: ”Er glädje och kärlek har smittat av sig 
på mig. Jag går nu hem gladare än när jag 
kom. Tack!” 
 
Vårt nästa Event här i höst är ”Varva för DC” 
den 15 oktober kl 14:00. Det är en 
uppskattad folkfest som vi arrangerat flera år, 
där ung som gammal går eller springer ca 1 km 
runt kvarteret i Kville, så många varv man 
hinner på en timme. Detta för att både ha roligt 
tillsammans och få lite motion, men samtidigt få 
in extra pengar till DC:s kassa.  
Du samlar sponsorer innan loppet, som donerar 
valfritt belopp för dina genomförda varv. 
Anmälan sker på smyrna.se 
Varmt Välkommen att deltaga och sprid 
det gärna i ditt nätverk. 
 
Vi hoppas att du vill fortsätta att bidra till 
arbetet på DC. Till hösten har vi planer på att 
ytterligare utöka vår verksamhet. 
DreamCenter är helt beroende av gåvor för 
att finnas till. Använd det bifogade 
inbetalningskortet eller swisha din gåva till  
900 37 99. Välj gärna att bli månadsgivare 
genom vår hemsida dreamcenter.se                                                                                
Tack för ditt stöd, det betyder mycket! 
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               ”Det skall vara gött att leva” 
 



 


