Här kommer några rader från oss här i Chiang Mai.
Vi är mitt i höstterminen och Helmer har precis haft höstlov från skolan. Erling har börjat
förskola och trivs kanonbra med det. Linnea har rest en del, bland annat till Sverige för att
vara med på "All makt"- konferensen i Linköping. Hon har även mött medarbetare i Kina och
Japan.
Vi är glada över att få stå med på ett övergripande sätt i arbetet som sker i Asien. Förra
söndagen fick två av EFK:s utsända döpa en kvinna med muslimsk bakgrund. Händelsen kan
beskrivas som historisk då få människor vågar tro och följa Jesus som världens frälsare när
de kommer från en muslimsk kontext i Thailand.
För några veckor sedan var vi som familj på konferens en helg tillsammans med några andra
svenska och norska missionärer där vi fick be och söka Gud tillsammans. Vi lyssnade även till
Jonas Magnusson som gav oss ett smakprov på "Bibeläventyret", ett material som används
på skolor för att göra bibelns berättelser levande för skolelever.
På bordet just nu ligger bland annat förberedelser för vårens "Round table" då vi har bjudit
in några av våra systerkyrkor i Asien för att samtala om församlingsplantering och ledarskap.
Till vår hjälp kommer Bertil Ekström och undervisar. Vi ser fram emot detta och ber och
önskar att våra samtal och gemenskap ska få bli till välsignelse för Guds rike.
Be och tacka för:
* Helmer och Erling. Båda två trivs ganska bra men det är fortfarande en bit kvar för dem att
klara språket och få vänner.
* Round table. Be för våra förberedelser.
* Missionscentrat. Vi har varit kort om folk under hösten vilket skapar en hög
arbetsbelastning för oss som är här. Vi har rekryterat nya medarbetare som kommer ut
under 2017 vilket känns väldigt skönt och välbehövligt.
* Vänner. Någon har sagt att det tar 12 år att bli nära vän med en Thai. Vi vet inte om det
stämmer men vi kan konstatera att det tar lång tid att lära känna människor här. Be att vi
kan hitta sammanhang där vi kan odla relationer och vänskap.
Allt gott så länge.
/Tobias och Linnea, Helmer och Erling

