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#Familjen Åberg Goes
Thailand

Bröderna Åberg

Dessa båda har haft
födelsedagar under
våren och är nu 6
och 3 år gamla.
Tiden går fort...

Värme och regn

Fredrik på besök

Regnet kom tidigt i år. För ett år sedan stod jag i vårt vardagsrum och
tänkte: "Det här går inte. Jag kan inte leva i det här klimatet". Det var
värmerekord, ovanligt många bränder runt omkring Chiang Mai, och jag
kände att den + 43 gradiga värmen började sätta sig i huvudet. I år har
Guds omsorg för mänskligheten i Chiang Mai tagit sig uttryck i tidigt regn,
lägre temperaturer och därmed även lugnare temperament och färre
känslostormar i familjen Åberg. Det finns hopp!

Fredrik Lignell
undervisade oss på
vår teamkonferens i
Hua Hin. Han
funkade för alla
åldrar. Tack Fredrik!

Teamkonferens
I mars samlades EFKs Asien-missionärer för gemenskap i Hua Hin i
Thailand. Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, höll i
bibelundervisning och samtal. Temat för Fredriks bibelstudier var "Gäst
och främling". Många av oss lever inte bara med det dubbla
medborgarskapet av att tillhöra både "Världen" och Guds rike. Som
missionärer lever vi också med den dubbelheten väldigt konkret - i
Thailand är vi gäster. Undervisningen utgick från Paulus ord, men i
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Tid tillsammans

Mellan resor och
annat arbete
försöker vi få till en
del familjehäng!
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samtalen kom erfarenheter och tankar fram hur det är att leva som gäst under långa perioder - hur
det påverkar och berikar. Det var bra och på många sätt viktiga dagar för oss som team i Asien,
men även för barnen som hade en egen konferens och fick leka med fler svenska barn.

Mongoliet
I april reste jag, Linnea, till Mongoliet. Resan
innehöll årsmöte för en av EFKs
partnerorganisationer, uppföljning av projekt,
undervisning och planering av en framtida
organisationsutveckling.
Jag mötte bl.a. vår samarbetsorganisation
FARM, som arbetar med byutveckling främst i
form av jordbrukskooperativ, men som även
borrar och renoverar brunnar. Brunnarna ger
inte bara rent dricksvatten som minskar risken
för sjukdomar utan möjliggör även odlingar
som leder till näringsrik mat och självförsörjning.
Under några dagar fick jag möjlighet att fungera som
bibellärare igen då jag och Magnus Alphonce
undervisade om att läsa bibeln utifrån den
övergripande berättelsen om Guds mission. Det var
oerhört roligt och uppmuntrande att återigen få
undervisa. Jag hade tidigare funderat över om jag
skulle tacka ja till frågan att undervisa på Mongolia
Mission Centre (MMC). Lärarna som finns på skolan är
själva väldigt duktiga så varför ska jag kliva in och göra
något de redan är mycket bra på? Men efterhand blev
det tydligt att i det där klassrummet byggdes ett
förtroende mellan mig och ledarskapet för skolan. Min roll att stötta deras organisation, göra
uppföljning av ekonomi och projekt, finns för att deras skola ska kunna sända flera missionärer och
nå fler människor med hela evangeliet till hela människan.
Jag fick även vara med på bröllopet mellan Nergui och
Omboo, som båda arbetar på MMC. Det var en händelser som
gav insyn i en spännande kultur, den mongoliska, men som
också vittnade om Guds ingripande i en familj där flera
generationer nu tillhör Kristus.
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Götabro bibelskolelever

BÖNEÄMNEN
Be att vi får en skön och avslappnad sommar
med återhämtning och vila.
Be för de nya missionärer som EFK sänder till
Asien i höst. Be för deras förberedelser och
om en smidig omställning till en ny vardag.
Be för Mongolia Mission Center (MMC). Det
är en ung och frimodig gemenskap som
behöver stöttning för sina ledare och sin
organisation. Be att Gud leder oss i vårt
arbete tillsammans.

Under våren har bibelskolan på Götabro haft
praktik för sina elever. Tre av dem har vi haft
förmånen att ha här borta i Thailand. De var
placerade hos våra arbetare i Bangkok där har fått
smaka på hur det kan vara att leva och verka som
kristen bland en minoritetsgrupp i en storstad.
Under en vecka kom de upp till oss i Chiang Mai
för att marineras av undervisning och information
om EFKs övriga arbete i Asien. Vi varvade teori
med en del praktiska övningar kring våra olika
fokusområden. Dessutom fick de njuta av allt som
Chiang Mai kan erbjuda i form av god mat,
exotiska platser och trevliga människor. Dagarna
tillsammans här och deras praktik i Bangkok
hoppas vi och tror kan ge dessa unga människor
en större bild av Guds mission och vad Gud kan
kalla oss till för arbete. Förhoppningsvis får vi
förmånen att sända en eller flera av eleverna som
missionärer inom en snar framtid.

Be för Fatih Bible Church i Bangladesh (FBC)
De är mitt i en övergång till ett nytt
ledarskap.
Be för International Assistance Mission (IAM)
i Afghanistan. Säkerheten i landet är ständigt
hotad och organisationen har på grund av det
genomgått stora förändringar när det gäller
personal. Be att Gud kallar fler arbetare till
Afghanistan.

SOMMAR I SVERIGE
En del av er har vi förmånen att få möta vid olika församlingsbesök
under sommaren. Det ser vi fram emot. Vi kommer också att finna
med på Torpkonferensen och hoppas få möta så många som möjligt
även där. Ni hittar oss i "EFK i världen tältet".
Vill ni nå oss i sommar eller har frågor så tveka inte att höra av er. Vi
nås lättast via mailen: tobias.aberg@efk.se eller linnea.aberg@efk.se

3

