
En och en 

"Om alla når en, så har vi snart nått hela Taiwan." Så sa en av 
alla de pastorer och lekmän som jag mötte under min resa till 
Taiwan tidigare i höst.  

Jag behövde komma in i det stora riket i norr, men visste att enda 
möjligheten att komma in var att åka på "transfer-visa" på väg till 
någon annan destination. Så jag bestämde mig för att åka till Taiwan 
och samtidigt göra ett kort besök hos vår partnerkyrka där. När Kina 
stängdes 1949 flyttade ett par av Helgelseförbundets missionärer till 
ön för att arbeta bland urbefolkningen, Hakka-folket. Det var ett hårt 
arbete, men idag finns ett litet samfund på 19 församlingar och ca. 
1400 medlemmar. Under 7 dagar besökte jag 16 av dem och hann 
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dessutom med deras årliga missionskonferens. Schemat var intensivt, men innehöll flera 
uppmuntrande möten.  

Rörelsen har under de senaste fyra åren fokuserat på att rusta och sända den vanliga 
medlemmen för att dela evangeliet  i vardagen där han/hon är. Jag träffade människor som 
mitt i karriären upplevt sig kallade av Gud att påbörja församlingsplanteringar eller 
alphakurser bland sina kollegor. En missionell rörelse är på gång! Tänker att ofta så är det 
så väckelse ser ut - människor nås en efter en genom människor som själva blivit drabbade 
av Jesus. Mer dramatiskt  än så kanske det faktiskt inte är.  

RESA MED X I SVERIGE 

”Vi har fyra alternativ just nu. Vi kan antingen registrera 
oss, stänga kyrkan, fly eller stanna kvar och tjäna tills 
polisen kommer till oss.”  

X tittade på oss som satt där och lyssnade. Hennes röst 
var stadig. Munnen log försiktigt, men vi kunde ana att 
leendet var mest ett försök att hindra de overkligt tunga 
känslorna att välla fram. X är pastor i ett av de länder där 
religion och tro angrips av myndigheterna. Pastorer 
försvinner och de kristna tvingas under jorden. X 
fortsatte: ”Vi har bestämt oss för att vara kvar till dess de 
kommer.” 

I oktober var jag, Linnea, i Sverige för att resa runt 
tillsammans med vår vän X från Centralasien. Jag har 
länge vetat att situationen hårdnar i Asien, men att få resa i ett fritt land och samtala i dagar 
med en av dem som kan ge ett inifrån perspektiv gav nya insikter, respekt för uthållighet 
och bön för dem som riskerar förhör, åtal och till och med arbetsläger bara därför att de 
tror på Jesus Kristus.  Evangeliet kan kosta.  Även om klimatet hårdnar i Sverige och tro 
ifrågasätts, så är det få av oss som riskerar böter, fängelse eller misshandel på grund av att 

vi går i kyrkan, delar tro eller låter barnen gå i 
söndagsskolan. Vi har mycket att vara 
tacksamma för, till exempel rätten till tro- och 
övertygelse frihet. Men med den rätten kommer 
också skyldigheter som att be om beskydd, 
möjliggöra för andras frihet genom att vara 
generösa och även höja våra röster för dem som 
inte kan tala.  Låt oss hjälpas åt att komma ihåg 
det! 
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FRAMTIDEN 

I juni 2020 kommer vi att lämna Chiang 
Mai för 12 månader i Sverige. Vi kommer 
att fortsätta arbeta med våra uppgifter 
på distans från Sverige, men siktar på att 
resa ut igen i juli 2021. Be gärna för de 
förberedelser vi behöver göra redan nu  
och för barnen som bearbetar flytten 
med blandande känslor. 



BESÖK FRÅN KORSKYRKAN VÄSTERÅS 

I oktober fick vi besök av ungdomar och ledare från Korskyrkan i Västerås. De kom för att se 
och uppleva det som EFK gör i  Asien och specifikt i 
Thailand. Gruppen hade förberett sig väl och hade många 
funderingar och frågor. De mötte oss som arbetar vid 
missionscentret och fick höra om EFKs fokusområden och 
vad som fått oss missionärer att resa ut. Sedan fortsatte de 
sin upptäcksfärd och jag, Tobias, följde med. Vi åkte till 
elevhemmet i Phrao, norr om Chiang Mai, som finns för 
barn som kommer från avlägsna byar i djungeln och inte 
har möjlighet att åka fram och tillbaka för att komma till 
skolan. Under terminerna får barnen mat och husrum och 
kan gå i skolan men vid långhelger och lov åker de hem till 
sina familjer. 

 Efter besöket på elevhemmet tog vi oss ut i ut i djungeln 
och stannade över natt där. Det var spännande och få dela 
husrum och fira gudstjänst tillsammans med människorna 
där. Gänget tog sig sedan vidare med tåg till Bangkok för 
att möta våra kollegor som planterar församling där. Det är 
spännande och utmanande med sådana här resor där 
fokus inte är turism eller semester. Ofta får Gud möjlighet 
att tala och lägga ner ett nytt perspektiv på livet och Guds 
rike genom mötet med människor och sammanhang från 
en annan kultur. Tycker ni det låter spännande? Skulle ni 
vilja göra en liknande resa med er ungdomsgrupp eller 
församling? Hör av er till mig!  
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BÖNEÄMNEN 

BE för relationerna vi står i i Thailand (grannar, föräldrar till våra vänners barn, mm.), att vi ska få visa på 
Guds omsorg och kärlek. 

BE för de unga vuxna från Västerås som kom på besök. Be att deras erfarenhet får leda till större kärlek 
till Jesus, människor och mission.   

TACKA för församlingsrörelsen på Taiwan och för de missionärer som reste dit och la en grund som nu 
bär frukt i form av lärjungaskap och längtan att nå ut med evangeliet! 
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LIVET 

Det har varit en höst med mycket liv, glädje och uppmuntrande möten, men också en 
intensitet, sorg över världens orättvisor och frågor kring framtiden. Vår resa in i den 
internationella missionen har på många sätt varit självklar och naturlig då vi levde med en 
längtan många år innan vi reste ut. Dock har vi grubblat en del på hur framtiden ska se ut 
då vi behöver åka hem till Sverige i juni 2020 för minst 12 månader i Sverige. Frågor som 
"Vad upplever vi Gud säger?" "Hur mår barnen i Thailand?" och "Är vi på rätt plats?" har 
legat nära. Vi är tacksamma för vänner som har bett för oss och talat in i våra liv och våra 
funderingar.  

Vi har efter bön och samtal beslutat oss för att fortsätta ytterligare en period här i Thailand. 
Det känns viktigt att få stå kvar i de relationer som håller på att utvecklas till individer men 
också partnerkyrkor/-organisationer i 
regionen. Om understöd finns och 
församlingarna fortsätter att stå med oss, 
kommer vi alltså resa ut igen under 2021. 
Under hemmaperioden kommer Linnea att 
fortsätta som regionledare  och Tobias att 
arbeta med regionala uppgifter från Sverige.  

JULKAMPANJ 

Vi vill bara avsluta med att slå ett slag för EFKs julinsamling! En insamling som handlar om 
att bekämpa fattigdomen i världen! Se mer på EFKs hemsida: www.efk.se
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TACK FÖR ATT NI STÅR MED OSS I BÖN 
OCH UNDERHÅLL! 
Vi är så tacksamma att få göra mission 
tillsammans med er! 

/Linnea, Tobias, Helmer, Erling och Siri 
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