
God Jul och Gott nytt År! 
Vi lämnar snart ett märkligt år bakom oss och kliver in ett nytt som 
förhoppningsvis är lite mindre turbulent. Aldrig tidigare har väl 
världen upplevt en sådan samhörighet i kampen mot en gemensam 
fiende. 2020 är ett år som vi gärna lämnar bakom oss, samtidigt som 
vi vid en närmre granskning av året också ser att vi har mycket att 
vara tacksamma till Gud för. Det finns många anledningar till att sörja 
förlust och saknad men också anledningar till att glädja sig över 
Guds omsorg och glimtar av Guds rike.  

 
DUBBLA HEM 
I juni kom vi tillbaka till Sverige för ett år hemma. Det har inneburit en 
"berg och dal"-bana av känslor, men vi är så tacksamma till familj, vänner 
och församlingar som har gjort det bästa för att vi ska känna oss hemma.  
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Grabbarna älskar 
att åka kickbike. 

Siri längtar efter 
snö och att få åka 

skidor. 

Vi har även njutit 
av skogen och 

sovit i vindskydd.

#Familjen Åberg Goes 
Thailand 

ÖREBRO, SWEDEN DEC 2020



Barnen har klarat sin första termin i svensk skola vilket 
har varit en stor omställning när det gäller disciplin, 
språk och antal läxor. Som föräldrar har vi många 
gånger hunnit ställa oss frågan: "vad gör vi med våra 
barn egentligen när vi sliter upp dem gång på gång i 
livet?" Men så ser vi hur de skrattar med sina nya vänner 
i klassen eller ringa över "Line" till sina kompisar i 
Thailand eller slänga ut en thailändsk fras för att skoja 
med någon. Då växer tacksamheten för att vi får leva ett 
liv med dubbla hem. Ett här i Sverige och ett i Thailand, 
med gemenskaper som bär och Gud som mitt i allt står pall för stormen - fyren och ankaret 
samtidigt som Han är vinden som för oss framåt när vi själva inte riktigt orkar med. Tack till er alla 
som har på olika sätt hjälpt oss att landa och trivas i Sverige.  

FÖRMÅGA ATT STÄLLA OM 
Att kunna ställa om när förutsättningarna 
runt omkring förändras är inte självklart. 
Även om många av våra kristna syskon i 
Asien har upplevt hårdare restriktioner 
och har mindre resurser än vi, ser vi att 
deras förmåga att ställa om och hålla ut 
är något att ta rygg på och lära sig av. I 
samhällen där ingenting är självklart och, 
fattigdom och brist på frihet ständigt 
lurar bakom hörnet, var många 
församlingsrörelser och organisationer 
snabba på att finna nya vägar till att 
betjäna samhället och visa på Jesus.  

I Indien fick till exempel vår partner ASSI som enda utomstående organisation tillträde till ett 
slumområde som stängts ner totalt på grund av upptäckt Covid-19. I en situation där humanitär 
nöd var på väg att uppstå fick ASSI möjlighet att hjälpa till med mat, vatten och hygienartiklar till 
de som redan innan pandemin levde på marginalen.  

I Mongoliet stängde myndigheterna skolan så att eleverna på missions- och bibelträningarna var 
tvungna att lämna. Trots begränsade resurser fann vår partner MMC en väg att genomföra 
träningar och stöd till församlingsplanterare via digitala hjälpmedel. 

Mitt i denna pandemi öppnar Gud dörrar för sin församling så att Guds rike fortsätter att växa! 
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TILLBAKA TILL THAILAND 
Vi planerar att flytta tillbaka till 
Thailand i juni, men på grund av 
CoVID-19 är det osäkert om vi tillåts 
resa in. Tobias kommer att försöka 
resa in i februari och Linnea i maj,. 
Om vi då lyckas få förnyade visum 
tror vi att det kommer att bli enklare. 



NYA MISSIONÄRER 
Som regionledare får jag förmånen att rekrytera och förbereda för nya missionärer. År 2020 har 
inneburit många samtal inför ett extra stort sändande under 2021. EFK har så många som 6 par/
familjer som ska sändas ut till Asien, Afrika och EUMENA. 3 av dessa ska till Asien för längre eller 
kortare perioder. Det är med stor tacksamhet som vi ser att människor är villiga att resa ut för att 
arbeta på avlägsna platser trots vetskapen om hur en pandemi kan påverka förutsättningarna på 
plats. 

Therese och Patrik Sidestam kommer att bli en del av teamet i Chiang Mai där de kommer att 
arbeta med Barns Rättigheter och Hållbar Försörjning, men också fördjupa relationerna till 
församlingsrörelsen i Thailand.  

Pernilla och Otto Ardeby kommer att göra en ny period i Nepal där Otto kommer att arbeta vid 
sjukhuset i Tanzen och Pernilla arbeta med Barns Rättigheter och Församlingsbyggande. 

Magnus och Maria A kommer att återvända efter 20 år för att göra en kortare insats i Mongoliet dit 
de reser för ca. 2 månader för att stärka sändande och det framväxande samfundet.  

Var gärna med och be för förberedelser och underhåll! 

HÄRLIG ÄR JORDEN, ELLER...? 
I oktober meddelade världsbanken att man beräknade att ca. 100 miljoner människor kommer att 
knuffas tillbaka in i extrem fattigdom på grund av pandemin. Än så länge vet man inte exakt hur 
den globala ekonomin kommer att drabbas, men vi ser redan nu hur människor lider på grund av 
brist på försörjning. Den kroniska fattigdomen beräknas även att växa på grund av negativa 
klimatförändringar.  

EFKs julkampanj handlar även i år om att bekämpa fattigdomen och ge 
människor redskap för att försörja sig. Vi är glada över att så många 
församlingar och individer har gett och fortsätter att ge för att jorden ska 
vara härlig för alla. Läs mer på www.efk.se Var gärna med du också 
genom att swisha till 900 4037 märk med "Härlig är jorden". 

Tack för att ni står med oss. Vi ser fram emot att 
ses framöver.  
/Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri
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BÖNEÄMNEN 

TACKA för att Gud blev människa och tog plats mitt ibland oss genom Jesus.  
BE för de minsta som drabbas hårdast av coronakrisen, både gällande hälsa och ekonomi.  
BE och TACKA förde som kommer till tro och börjar följa Jesus mitt i pandemin. Tänk särskilt på 
Bangladesh, Indien och Mongoliet. 

VÅREN 2021 
Vi har bokat in några besök i församlingar 
under våren men har plats för fler.  Låt oss 
höras för att boka in lämpligt tillfälle.  

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

http://www.efk.se
mailto:tobias.aberg@efk.se
mailto:linnea.aberg@efk.se
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