
Du kan kontakta oss… 

Om du vill ha mer information om 

SABRA eller om du är intresserad av att 

vara en del av dessa unika händelser 

och åtgärder, vänligen kontakta oss, 

och vi skulle bli glada att samarbeta 

med dig i detta arbete. 

SABRA I SVERIGE 

Alf & Sigrid Bergner 
Sjör 342, 83191 Östersund 

Tel: +460642-50064 / Mobil: 070-0945222 
Mail: alf.bergner@telia.com 

Postgironummer: 167 04 94-2 
WWW.SABRA.SE

SABRA FOUNDATION 

P.O. Box 7644, Afula, 1871060, Israel 
Tel: +972 (0)4 649 10 14 

Mobile: +972 (0)54 28 157 28  
Email: sabrafund@gmail.com   
http://www.sabraisrael.org/

HJÄLP SABRA ATT HJÄLPA 

HJÄLP SABRA ATT 
HJÄLPA 
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HJÄLP SABRA ATT HJÄLPA 

Sabra Huset i Israel 
Hjälp till överlevande från Förintelsen 

Sabra ger mat till många människor 

En judisk organisation  

i gemenskap med kristna  

för att hjälpa det judiska folket 

i Israel och Ryssland 

Att bygga en Brygga 

Hjälp till barnen 



OM OSS 

Mordechai (Moti) Klimer, grundaren 
av Sabra, var född i Israel och växte 
upp i en ortodox judisk familj. Han 
tjänade 20 år i den israeliska 
armén; därefter blev han Rektor för 
en internatskola. År 1996 åkte han 

till Ryssland som direktor för Jewish Agency i 
Sibirien och Ryska Fjärran Östern. Där föddes 
Sabra och Mordechai genomförde den vision han 
hade fått av HERREN. 
 

VISION FÖR SABRA 

BRYGGA: “Vandrar två tillsammans utan att 
de kommit överens om det?” Amos 3:3 - Sabra 
strävar efter att bygga en bro av bön, kärlek och 
barmhärtighet.  

ALIYAH: “För folken ska han resa ett banér att 
samlas omkring. Han ska samla de förskingrade 
israeliterna från jordens alla ändar.” Jes. 11:12 -  
Sabra hjälper judiska folket att återvända till Israel, 
deras sedan länge förlovade Land.  

UNDERVISNING OM JUDISKA RÖTTER: så att 
de i sin tur kunde undervisa sina barn. På så 
sätt har hans lagar hållits levande från 
generation till generation. Och därmed har varje 
generation fått möjlighet att följa dessa lagar 
och sätta sitt hopp till Gud och inte glömma alla 
hans fantastiska under. Psaltaren 78:6-7 - Sabra 
återställer judiska rötter, tradition och andliga band 
mellan Gud och hans nation.  

BARMHÄRTIGHET: “Jag vill att ni ska dela er 
mat med de hungriga och släppa in hjälplösa, 
utslagna och fattiga i era hem. Ge kläder till dem 
som fryser och drag er inte undan för släktingar 
som behöver er hjälp!” Jesaja 58:7-11 -  
Uppdraget för Sabra är att hjälpa dem som behöver 
det.  

FÖRÄLDRALÖSA: “Också barn är en gåva från 
Gud. Med dem belönar han alla som älskar 
honom.” Psaltaren 127:3 - Sabra gör en hel del 
för att göra föräldralösa lyckliga. 

Sabra i Novosibirsk, Siberia fokuserar på: 
• Aliyah: att föra de judiska människorna
tillbaka till sitt land Israel; 
• Undervisning om judiska rötter och
traditioner; 
• Humanitär hjälp till de behövande;
• Barnhem: ger omsorg för hälsa,
utbildning och utvecklingen av övergivna 
barn. 

Undervisning om de judiska rötterna 

Jesaja 40:1

“Trösta, trösta mitt folk..”

 נחמו נחמו עמי

SABRAS ARBETE I ISRAEL 

Hjälp till nya invandrare 

Ordspråksboken 3:27 

“Om någon behöver ditt stöd, 
och du kan hjälpa honom,  

så säg då inte nej.” 

Hjälp till föräldralösa 

SABRAS ARBETE  
I Sibirien (Ryssland) 

Sabra Huset i Afula fungerar som en bro och 
är vårt centrum för: 
A. Fördelning av humanitärt bistånd till: 
• överlevande från Förintelsen med
ekonomiskt stöd, mat kuponger och 
medicinering; 
• behövande familjer;
• Barnens projekt i skolorna;
• Olims (Nya Invandrare) första steg;
B. Undervisning om judiska rötter 
C. Lokala volontärer och vänner från 
västerländska länder som kommit för att hjälpa 
antingen i huset eller i fördelningen av stödet, 
servering av mat, eller göra praktiskt arbete i 
hemmen för behövande människor i området. 

Volontär från Finland 


