
GOD FORTSÄTTNING 
2018! 

Ännu ett år har passerat och för oss innebär det att vi nu har 
bott två år i Thailand. Två år är egentligen inte någon lång tid i 
ett nytt land.  Vi bjuds fortfarande på exotiska upplevelser och 
goda skratt när vi gör bort oss  i den thailändska kulturen, men 
för våra söner bleknar allt fler minnen från en vardag i Sverige. 
När vi ser tillbaka på år 2017 har vi mycket att vara tacksamma 
för - glädje och framsteg i arbetet, men också utmaningar och 
svårigheter som vi med lättnad lämnar bakom oss.  

ÅRET SOM HAR GÅTT 

Det har varit ett intensivt år där EFK har genomgått utmaningar 
och arbetsbördan har varit tuff för många av oss regionledare. 
Samtidigt lever en stark arbetsglädje då vi ser att församlingar 
och människor sluter upp för att tjäna vårt sammanhang och 
framförallt Gud genom trofasthet och uthållighet. En stor sak för 
oss i Asien är att vi har fått glädjen att rekrytera och ta emot tre 
nya missionärsfamiljer samt två par som är associerade och som 
arbetar med våra partnerorganisationer.  Vi fortsätter att be och 
hoppas att fler människor ska komma ut i mission under åren 
som kommer, som Jesus säger: ”Skörden är stor men arbetarna 
få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin 
skörd." Luk 10:2 

Under 2017 har vi sett hur förföljelsen och motståndet mot 
kyrkan i Asien växer. Nya lagar som begränsar kyrkan har 
implementerats i flera av de länder EFK arbetar i - Kina, Nepal, 
Kambodja och Mongoliet. Nationalistiska fundamentalistiska 
rörelser växer i Indien och Bangladesh, och svårigheterna för 
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Under jul och nyår 
har vi haft besök 

av barnens 
kusiner vilket gav 
många tillfällen till 

skratt och lek! 

Tack till er alla 
som står med i 

bön och 
ekonomiskt stöd! 

Vi är glada över 
att få tjäna Gud 

tillsammans med 
er! 

#Familjen Åberg Goes 
Thailand 
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kristna fortsätter med ökad styrka i Afghanistan och Pakistan. Det är många gånger 
svårt att veta hur vi på bästa sätt kan stödja våra systerkyrkor i dessa situationer. 
Samtidigt ser vi vid besök och hör i samtalen om frimodighet hos de troende och 
om en längtan att nå ut. Fortsätt be för våra bröder och systrar och tacka för att det 
trotsiga hoppet fortsätter spira med glöd.  

Även om vi arbetar dagligen med relationer som syftar till att stärka kyrkan i Asien är 
några händelser oförglömliga när vi tittar tillbaka på året: 

Missionshistoria i Mongoliet 

I början på 90-talet reste Magnus och 
Maria A till Mongoliet för att grunda en 
församling. Idag, 20 år senare, har fler än 
50 församlingar startas och missionärer 
sänds ut både nationellt och internationellt. 
Trots mycket framgång finns det 
utmaningar, och behovet av att samverka 
tillsammans för stöttning och gemensamt 
missionsarbete växer. I december var Linnea, Magnus och,  Bertil och Alzira Ekström 
i Ulan Bator för att möta mongoliska ledare och samtala om vägar framåt - "Hur kan 
församlingsnätverk se ut? Hur sänder man missionärer på ett hållbart sätt? Vad 
behövs för att träna pastorer?" Det var fantastiska dagar då missionshistora skrevs. 
Det är en nåd att få vara med, dela erfarenheter och lära oss av dem som gått före. 
Gud sätter samman människor för att Hans rike ska växa och kyrkan stärkas i sitt 
uppdrag i Mongoliet.  

"Runda bordssamtal" i Chiang Mai 

Vi har tidigare skrivit om konferensen i februari 
där ca 50 representanter från våra partner och 
systerkyrkor kom till Chiang Mai. Två "runda 
bordssamtal" hölls - ett gemensamt för Barns 
Rättigheter och Människohandel, och ett för 
Församlingsbyggande arbete. Det var 
fantastiskt att få komma samman och dela 
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erfarenheter kring mission och 
församlingsarbete. Idag sänder flera av de 
rörelser, som EFK en gång varit med och 
planterat, missionärer till Asien och Europa. 
EFK, vi, har fortfarande en uppgift att stötta 
men kan också lära av våra vänner. 
Missionen är inte envägskommunikation 
utan lyssnande, samarbete och 
gemensamma steg i tro.  

Resa till Kambodja 
I september åkte jag (Tobias) till Kambodja 
för att möta en organisation som heter 
DOVE. Den startades av pastor Seila Uon 
som tillsammans med sin familj tvingades fly undan de röda Khmererna på 1970-
talet. Uon blev kristen i ett flyktingläger i Thailand, och bestämde sig för att resa 
tillbaka till Kambodja och ägna sitt liv åt att utrusta ungdomar till att bli ledare i både 
samhället och kyrkan. Arbetet sker genom lokala församlingar och "drop-in" center 
där man möter ungdomar som på olika sätt är påverkade av landets blodiga historia. 
Pastor Uon berättade att även om ungdomarna inte själva upplevde revolutionen 
har deras föräldrar många gånger överfört sina egna traumatiska upplevelser till 
barnen. DOVE hjälper människor att försonas med sin historia och sina upplevelser 
innan de kan gå vidare och träna dem i lärjunga- och ledarskap. 

Vi ser fram emot att se vad Gud förbereder för 
oss under året som ligger framför. Först ut reser 
både Linnea och Tobias till Indien i olika 
omgångar, sedan väntar arbete och konferenser 
på hemmaplan innan vi hoppas att familjen får 
välkomna ytterligare en medlem i mars.  

Tack för att ni står med oss!  
Tobias, Linnea, Helmer och Erling 

 3

HAR NI FRÅGOR ELLER 
FUNDERINGAR? 

Hör av er om ni vill ha information 
om vad vi gör och de uppdrag vi 
står i. Vi berättar gärna mer än det 
som får plats här.  

Vi nås lättast via mail:  
tobias.aberg@efk.se; 
linnea.aberg@efk.se   

Ni kan också följa oss på Facebook 
genom gruppen "EFK Asien" 

Hoppas vi hörs!

BÖNEÄMNEN 

TACKA för frälsningen! Trots förföljelse 
kommer många människor till tro genom 
EFKs arbete. 

TACKA för våra systerkyrkor som sänder 
missionärer till världens alla hörn! 

TACKA för förtroendet vi har fått bland 
våra partner där vi är med och tränar och 
deltar i processer! 

BE för oss som familj och nykomlingen 
som väntar i mars! 
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