”JA MÅ VI LEVA”
Mörkret blir mörkare och dagarna kortare,
men Guds ljus är desto starkare och nu är
det äntligen Advent. Vi fick en förlängd
sommar med värme och sol som vi är
tacksamma för. Varva för DC mitt i oktober var
som en härlig sommardag fylld med glädje och
kärlek, men nu i november får vi glädja oss
över annat. Det är mysigt att tända ljus och
njuta av värme och gemenskap.
Vår kock Kalle, lagar god soppa till oss två
gånger i veckan och alla våra besökare
uppskattar det mycket. Vi har firat många

födelsedagar i oktober och november
med tårta och uppmuntrande ord till
födelsedagsbarnet. Smyrnakyrkan har
fyllt 100 år och DreamCenter fyller 10
år. Det är värt att fira på många olika
sätt att både blicka framåt och bakåt av
vad som hänt och händer på
Dreamcenter.

DreamCenter startade 2012 utifrån Fältarbete i
Nordstan där vi fick kontakt med många
ungdomar som levde under tuffa förhållande.
År 2016 köpte Smyrna gamla ”Matteus
Kyrkan”,för att DreamCenters verksamhet
skulle kunna växa vidare där. Kvilleområdet
och Hjalmar Branting blev platsen där vi
fortsatte vårt fältarbete.
Arbetet utvidgades till att inte bara handla om
ungdomar utan till alla åldrar som är
behövande. Det handlar om att möta stadens
behov. Vi startade vår fräscha DreamStore
hösten 2019. 2020 började vi dela ut lunch

Det har varit händelserika år och vi är
tacksamma till Gud att Han har varit med
oss varje steg vi tagit.
”Jag är övertygad om att han som har

börjat ett gott verk i er också ska
fullborda det till Kristi Jesu dag”. Fil.1:6
”Inte så att jag redan har gripit det
eller redan har nått målet, men jag
jagar efter att gripa det eftersom jag
själv är gripen av Kristus Jesus”. Fil.3:12
Så ska min Gud efter sin rikedom på ett
härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni
behöver.Fil.4:19
Det ber vi för varje dag för behoven blir inte
mindre utan allt större. Nöden tränger på
från alla håll och kanter. Mat, el och bränsle
är så mycket dyrare och vi känner av det
kraftigt. Så jag vill uppmuntra dig att vara
med och ge en riklig födelsedagsgåva till
Dreamcenters arbete. Vi är i stort behov
av det.
Använd det bifogade inbetalnings-kortet,
eller swisha din gåva på 900 37 99.
Välj gärna att bli månadsgivare genom vår
hemsida dreamcenter.se

Tack för ditt stöd, det betyder allt!
Föreståndare

och matkassar till behövande. Vi tror på
att hjälpa människor när det behövs, där
det behövs.
PG 90 03 79 - 9

