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Thailand

Kina

Under påsken reser
hela familjen till
Kunming där både
jobb och vänner
väntar.

Jul, Bangladesh och rundabords
samtal
Årets kallaste månader har nu passerat utan att temperaturen i
Chiang Mai upplevdes nämnvärt kallare.
När vi anlände i Chiang Mai för ca ett år sedan blev vi varse om att det kan
bli riktigt kallt även i Thailand. Då hade vi en vecka med en temperatur på ca
7-8 grader, vilket upplevdes väldigt kallt i dessa trakter utan värme i huset
och kläder som hjälper mot kylan. I år kom aldrig någon köldknäpp, vilket
gör att vi känner oss lite snuvade på sval luft.

Flitig elev

Helmer har börjat få
läxor vilket han har
längtat efter i
månader.

Round Table Discussions
Efter en lång tid av planerande blev det äntligen dags för ett
rundabordssamtal om våra församlingsbyggande insatser. Vi har tidigare haft
rundabordssamtal om Barns Rättigheter och Mot Människohandel, men nu
samlade vi även samarbetsorganisationer och -kyrkor inom fokusområdet
Församlingsbyggande för att prata, be och planera för framtiden. När några
extra besökare tillkommit och andra fått visumbekymmer, var vi till slut
representanter från Mongoliet, Japan, Indien, Thailand och Sverige. Vi fick
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Regionledarna

I mars samlas alla
EFKs regionledare i
Sydafrika för att
arbeta med frågor
kring EFKs
internationella
arbete.
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möjlighet att byta tankar och erfarenheter kring
församlingsplantering, mission och ledarträning
men också se hur vi kan samverka och stötta
varandra på ett tydligare sätt.
Vi ser att EFK fortfarande har mycket att bidra med
här i Asien, men också att flera av våra
samarbetskyrkor numera är erfarna inom områden
där vi brister. Förhoppningen är att nätverk och
utbyte mellan våra vänner i olika länder ska öka
och bidra till bättre förutsättningar för mission.
Under dagarna blev våra vänner i Thailand intresserade av en mobilbibelskola som en av våra
japanska vänner använder i sitt arbete i Mongoliet. Jag fick ett meddelande häromdagen om de redan
hade varit i kontakt efter rundabordssamtalen för att prata om hur de kunde använda denna typ av
bibelskola bland minoritetsfolken i norra Thailand. Världen och förutsättningarna för mission har
förändrats och det är spännande att se hur vi som EFK på bästa sätt kan fortsätta göra det arbete som
vi upplever att Gud har kallat oss till.

Jul och Nyår
Strax innan jul kom min, Linneas, syster med
familj till Thailand. Vi fick då träffa Ella,
familjens senaste tillökning, som stal både
Helmers och Erlings kusinhjärtan. Det är extra
roligt när vänner och familj kommer och vi får
en möjlighet att visa vår vardag för dem. Under
nyår kunde vi vara lediga och passade då på att
bila söderut till havet. Det var en lång resa på ca
120 mil enkel väg men en härlig upplevelse att
få se andra delar av landet genom rutan. I
Bangkok mötte vi upp våra vänner innan vi
tillsammans fortsatte resan söderut.

ju och nyår

SOMMAR I SVERIGE
Vi kommer att resa till Sverige i sommar för arbete och ledighet - och vi vill så
gärna träffa er! Planen är att vara i Sverige under juni och juli. Hör av er så
snart ni kan om ni vill att vi kommer till er.
tobias.aberg@efk.se
linnea.aberg@efk.se
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Väl på plats fick vi tyvärr inte uppleva så många
varma stranddagar då vi befann oss på östra
sidan där regn och blåst tycktes härja fritt. Men
vad gör det när det finns en strand, kompisar
och en fotboll?!

BÖNEÄMNEN
Helmer fortsätter ha det tufft bland
kompisarna i skolan. Vissa dagar går det bra
men så kommer dagar då vi inte är säkra på
om skolan vi valt kommer att fungera. Tyvärr,
men också en tröst, är att det verkar vara
problem för flera i klassen då några barn stör
gemenskapen på ett väldigt tråkigt sätt. Vi,
likt flera föräldrar, har pratat med lärarna och
hoppas nu på förändringar. Be gärna för
Helmer att han ska få känna sig trygg i sin
klass och att han ska hitta vänner som
håller i längden.

Bangladesh
Väl tillbaka i Chiang Mai igen började Helmer
och Erling skolan och Tobbe och jag arbeta. Jag
reste till Bangladesh tillsammans med vår
kollega Maria för att följa vårt arbete där. Bland
annat träffade jagen ung man som arbetar i ett
av de Barnsrätts projekt som EFKs församlingar
stödjer. Mannen, Nathan, var sprudlande glad
och ivrig att visa allt vi önskade att se. Varken
Maria eller jag hade träffat honom tidigare och
snart började han berätta sin egen berättelse.
Nathan hade vuxit upp under mycket fattiga
förhållanden, men tack vare EFKs Barnhjälpen
hade han fått möjlighet att gå klart skolan och
på så vis få utbildning. Att han nu fick arbeta för
att barn, likt honom, skulle få rätt till utbildning
och skola gjorde honom överlycklig och gav
mening till livet.

Våren innebär mycket resande för mig,
Linnea. Förutom våra konferenser, Round
Table, och en medarbetarkonferens för EFKs
missionärer, reser jag till Sydafrika,
Mongoliet, Bangladesh, Kina samt kortare
resor för att lösa visum och
medarbetarsamtal. Be gärna för att familjen
får må bra och att Tobbe har tålamod med
allt som behövs fixas med familjen medan
jag är borta.

Att resa är tid borta från familjen, men det ger
också möjlighet att få möta människor som
Nathan som ger inspiration, glädje och kraft till
arbetet vi står. Vi får se hur människor och
samhällen blir upprättade genom Guds kraft!
Det är fantastiskt.

En av våra Thaimedarbetare vid
Missionscentret här i Chiang Mai upplevde ett
väldigt tufft år under 2016. Ett år som
inleddes med ett överfall och sjukhusvistelse
och rädsla som följd. Hennes pappa kämpar
också sedan en tid mot en långt gången
cancer. Be för henne att hon ska hitta ett
nytt boende och att hennes pappa får bli
frisk.
Be också för kyrkan i Thailand. Be om
uppmuntran och mod för pastorer och
ledare att våga vara en aktör i samhället
för Guds rikes skull.

Tack för ert stöd. Fortsätt att be för oss. Vi
behöver det! /Linnea, Tobias, Helmer och Erling
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