
Hej! 

Vem kunde i januari tro att vi skulle börja använda ord som social 
distansering och själv-karantän i våra vardagliga vokabulär? Vi 
befinner oss i en global pandemi som vi fortfarande känner oss 
tagna på sängen av, och som påverkar oss alla på olika sätt.  

LÄGET I THAILAND 

Vi har sedan januari levt med vetskapen och konsekvenser av 
Corona-viruset. När nyheterna om läget i Kina började komma blev 
det snabbt nya vanor på barnens skola, men det var först när viruset 
drabbade Europa som saker och ting accelererade här i Thailand. 
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Militärer och 
poliser ser till att 

folk följer 
restriktionerna 

som utfärdats pga 
CoVID19. 

Erling rider buffel. 
En självklar ryttare 

om än något 
nervös.  

Dragkamp på 
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för kids. 
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Tyvärr verkar smittspridningen här främst kommit av turister som kom in i landet från 
Europa strax före hårdare restriktioner infördes. Nu finns det en nationell spridning som 
ökar dag för dag.  

Det är svårt att beskriva hur den påverkar oss då förutsättningarna förändras från dag till 
dag. Efter min resa till Bangladesh i början på mars började allt hända snabbt. Vi fick 
besked om inställda flyg, visum drogs in och partner bad oss boka om uppföljningsresor 
och besök till senare. Barnens skola stängde i mitten av mars likaså affärer och alla typer av 
mötesplatser. Sedan 26 mars råder undantagstillstånd vilket ger premiärministern 
möjlighet att ta snabba beslut om kraftiga åtgärder. Gränserna är stängda för inresa och 
väldigt få plan lämnar landet. Inrikesresandet är just nu förbjudet med undantag för 
läkarvård och liknande fall.  

I Chiang Mai har man infört utegångsförbud mellan kl. 22-04. Övrig tid är vi starkt 
uppmanade att stanna hemma, inte träffa folk och om vi går ut måste vi bära mask. Som 
utlänningar är vi just nu extra kollade efter att hälsoministern gick ut och fördömde 
utlänningarnas vanor av att inte bära munskydd och på så sätt föra smittan vidare. 

Missions centret stängde i förra veckan. Vi fortsätter att göra mycket av vårt arbete hemifrån 
men det är lite knöligare med tre barn som har påbörjat en sju veckors lång hemskola och 
vårlov. Än så länge mår vi bra även om det utmanar 
tålamod och kreativitet.  

Under Corona-utbrottet har mitt, Linneas, arbete 
intensifierats. Som regionledare med personalansvar 
har jag pågående samtal med utsända om hur vi ska 
hantera situationen. Gränser stängs och 
utegångsförbud införs vilket sätter många utsända 
under press. Vi försöker bedöma varje utsänds 
situation individuellt men än så länge är alla utsända 
kvar i sitt arbetsland.  

 
OM ATT BYGGA RESILIENS - MOTSTÅNDSKRAFTIGA 
SAMHÄLLEN 

Innan Corona bröt ut fullständigt och vi förstod vidden av det som skulle komma hann vi 
med vårt årliga rundabord-samtal med våra partnerorganisationer. Några av våra vänner 
fick boka om flyget, men kunde ändå komma.  

Temat för årets konferens var resiliens eller motståndskraft, vilket syftar på att stärka 
förmågan hos individer och samhällen för att klara av kriser eller katastrofer. Det kan 
handla om naturkatastrofer, ekonomisk nedgång eller liknande. Vem kunde ana när vi 
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planerade konferensen att vi skulle stå i en 
global situation där denna förmåga kommer 
bli avgörande för vår gemensamma 
återhämtning - hälsomässigt såväl som 
ekonomiskt.  

CORONAVIRUS OCH INSAMLING 

På grund av alla åtgärder som görs för att 
stoppa viruset i olika länder blir de 
ekonomiska konsekvenserna väldigt stora och 
kännbara för människorna som våra 
partnerkyrkor/-organisation arbetar med. Det är viktigt att vi som kan orkar stå kvar och 
dela med oss av vad vi har. Vi vill därför uppmuntra och utmana oss själva och er att 
fortsätta ge av er tid, kraft och pengar till utsatta människor. Nedan ser ni en möjlighet till 
att bli Barnhjälpare - en månadsgivare till arbetet för barns rättigheter. 

Även om arbeten har tvingats ställa om berättar våra vänner i Indien, Bangladesh och 
Afghanistan om hur de anpassar arbetet till den nya situationen. De sprider information om 
hygien i flyktingläger, delar ut nödhjälp till människor som riskerar att svälta och fortsätter 
vara kreativa för att dela hoppet om Jesus till hela människan! Mitt i sorgen och oron får vi 
också glädja oss över det som sker genom vårt gemensamma arbete!  

 
TACK för nu! Vi hoppas vi ses i sommaren eller under året i Sverige. Vi önskar er allt gott 
och Guds omsorg. Läs gärna  Joh.14:27!  
/Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri
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BÖNEÄMNEN 

BE för folket i Thailand som just nu drabbas hårt ekonomiskt då inga turister finns kvar.  
BE om tålamod och glädje mitt i situationen av instängdhet i vårt hus. 
BE för de minsta som drabbas hårdast i denna kris, både för hälsa och ekonomi. 
BE och TACKA för EFKs utsända i Indien, Nepal, Japan, Centralasien, Sydostasien och Thailand.  

HÖSTEN 
Vi har redan börjat boka in lite 
församlingsbesök i sommar och i höst. Hör av 
er om ni vill att vi ska komma! 

29-30/8 Elimförsamlingen, Gammelstad 

5/9 Ryttargårdskyrkan, Linköping 

tobias.aberg@efk.se 
linnea.aberg@efk.se  
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