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Be för
- Helmers vardag,

att han lär sig
engelska och trivs
i skolan

- att vi ska kunna

vara till stöd och
uppmuntran för
EFKs utsända och
partners i Asien

En vardag börjar ta form
Två månader har gått sedan vi lämnade ett snöklätt Sverige för
ett betydligt varmare men ändå vintrigt Thailand. Det är
fantastiskt att äntligen vara på plats efter månader av
förberedelser och avsked.

- ”Nu åker vi”, resan

för ledare som
arbetar med unga

Tacka för
- Round Table för

Barns Rättigheter

Det var både med sorg och glädje vi lämnade våra familjer, församlingen och
arbete i Ryttargårdskyrkan och på Liljeholmens Folkhögskola. Vi är tacksamma för
allt som varit men också för det stöd vi känner inför det som vi nu står i.
Väl i Chiang Mai klev vi snart in i en vardag där jag, Linnea, kunde börja arbeta
medan Tobias fick fixa många praktiska saker så att barnen skulle känna sig som
hemma. Det dröjde några veckor innan Helmer, 5 år, blev antagen till CMIS, en av
de internationella skolorna i Chiang Mai, men nu börjar saker och ting rulla på.
Erling, 2 år, spenderar förmiddagarna med Lydia, som är volontär här i Chiang
Mai, och Helmer går till förskolan som både bjuder till lek och utmaning med nytt
språk och nya vänner.
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- vårt hus som vi

flyttar in i 1 mars

- att Tobias och

barnen har fått
visum
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På missionscentrat i Chiang Mai händer
det saker hela tiden. Vi tar emot besök,
handlägger över 30 stycken projekt som
EFKs församlingar är med och stöttar, vi
utbildar och stärker våra partners genom
besök och utbildning, hjälper EFKs
utsända så att de kan fortsätta sitt arbete
där de är. Vår bön är att få sprida Guds
rike i Asien.
ROUND TABLE
I år påbörjas något som vi kallar för Regionala
Program. Genom Svenska Missionsrådet (SMR) har

påbörja under 2017 är ett arbete bland unga
gravida kvinnor i Indien där man redan innan

EFK i Asien fått möjlighet att arbeta
regionsövergripande med Barns Rättigheter och

barnet föds ger mamman förutsättningar för att ge
sitt barn en bra uppväxt.

Mot Människohandel. Ett program för vardera
område. Förenklat handlar det om att utbilda,

Under Round Table fick jag, Linnea, undervisa om
barns värde och leda ett studie kring berättelsen

stärka och utbyta erfarenheter mellan våra partners
så att arbetet inom dessa områden kan bli än mer

om Josef och hans bröder i 1 Mos 37. Tillsammans
tittade vi på vad texten säger om omgivningens

effektivt och framgångsrikt i en världsdel där
behoven är enorma.

ansvar gentemot barnen och på vilken nivå vi ska
arbeta för att förhindra att barn far illa.

Som en del i detta anordnades i mitten av februari
något som vi kallar för Round Table, till vilket vi

RESA TILL JAPAN
Ett av
mina, Linneas, ansvarsområden är att ansvara för

inbjöd representanter från våra
samarbetsorganisationer. Det var tre spännande

EFKs missionärer som finns i Asien. Under 28
januari - 9 februari reste jag och min kollega,

dagar då vi tillsammans fick samtala om hur vi kan
arbeta för att stärka barnens situation i Asien. Ett av

Andreas Henriksson, till Japan för att träffa Evert
och AnnChristine Kullberg, Kent och Kaori Edefors

de projekt vi hoppas på att få vara med och

”NU ÅKER VI” - EN RESA FÖR LEDARE
Jag, Tobias, är i full gång med att förbereda för de ledare som arbetar
med unga som kommer till oss i början av april. Tillsammans ska vi
besöka våra partners och projekt i Bangladesh och Thailand. Bland annat
väntar en träff med ungdomspastorer i Dhakka och besök på ett projekt i
södra Bangladesh där vi arbetar med att hjälpa dem som drabbas
hårdast av klimatförändringarna.
Resan är en del i vårt arbete för att öka medvetenheten och
engagemanget för EFKs internationella arbete bland unga. Vi siktar på att
göra fler liknande resor framöver för er som på något sätt arbetar med
ungdomar i församlingarna.
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samt möta de samfund som EFK arbetar
tillsammans med och som vi en gång i tiden var

BESÖK FRÅN KINA

med och grundade.
Kent och Kaori bor sedan 2003 i Shizuoka där de
planterar en församling. Staden är en mellanstor
japansk stad med ca 700 000 invånare. Det är ett
område, som till och med i japanska mått mätt, har
få församlingar och har i mångas mun kallats för

I veckan som gick fick vi besök av våra vänner
Johan, Cornelia, Mio, Love och Henley som bor i
Kunming, Kina. De arbetar för Hyllie Park
Folkhögskola och relaterar till EFK. Det var härligt
för hela familjen att få möta välbekanta ansikten i
en stad där det mesta fortfarande känns nytt.
Tack för att ni är med oss i arbetet för Guds rike! Vår

pastorernas kyrkogård då många inte orkar och
ger upp. Det var därför vi kände stor glädje när vi

bön är att få vara Jesu händer och fötter i den här
delen av världen - be med och för oss.

mötte en liten men växande gemenskap i Gospel
House Shizuoka.
Norr om Tokyo, i en liten stad som heter Ogane,
arbetar Evert och Ann Christine sedan 4 år med att
plantera en församling. Det är Kullbergs tredje
plantering sedan de flyttade till Japan i början av
80 - talet. Det var oerhört roligt att se och möta
Kullbergs som under sina många år i Japan fått
mycket förtroende bland människor.
Många missionärer bekräftar att Japan är ett tufft
land att evangelisera i. Färre än 0,7 % av Japans
befolkning bekänner sig som kristna. Befolkningen

Guds fred /Familjen Åberg

anses vara ett ”ö-folk” som är mycket traditionella
trots utveckling och utbyte med västländer. Starka

Ps. Luk 4:16-21. Ds.

hierarkiska strukturer tycks påverka samhället.
Många församlingar växer långsamt och det är
uppenbart att det är bara Gud och Guds Ande
som kan förändra situationen i landet.
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