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Det har varit
många turer till
Immigration för
att få ordning på
visum och
tillstånd.

THAILAND 2.0
Det har nu gått över två månader sedan vi lämnade Sverige. I
backspegeln har det varit oerhört intensivt med att landa igen,
men trots är vi så glada över att vara tillbaka. Visst saknar vi
vänner och familj i Sverige men det är fantastiskt att få följa
Jesus i det vi upplever han kallar oss till!
I Sverige går ni mot vinter och advent, och även här har vi gått från
regnperiod till den svala perioden vars ingång markeras av att
kungen klär om Buddha-statyn som finns vid palatset i Bangkok.
Solen går upp 20–30 minuter senare än på sommaren och
fuktigheten och temperaturen sjunker lite så att det blir lättare att
vara utomhus dag som kväll. Det är en skön tid som varar till februari
då hettan och luftföroreningarna tvingar oss att vara inne igen.
Barnen har klarat omställningen tillbaka till Thailand förvånansvärt
bra. Det märks att de har spenderat flera år här och har vänner som
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Linnea har
äntligen tagit
motorcykelkörkort
för att underlätta
logistiken.

Vi är så
tacksamma över
att vara tillbaka i
Thailand!

CHIANG MAI, THAILAND

NOV 2021

de krokar arm med på en gång. Pojkarna har både hunnit börja gå till skolan och komma
tillbaka hem igen för fortsatt online-skola. Siri skulle ha börjat på sin gamla förskola men
den är stängd sedan mars och har ännu inte fått tillåtelse att öppna. Vi hoppas nu att hon i
stället ska kunna börja på killarnas skola efter jul. Hon trivs att
vara hemma med vår hjälp men saknar kompisar som hon kan
leka med.

TILLBAKA I ARBETET PÅ MISSIONSCENTRET
För mig, Linnea, har hösten inneburit mycket arbete med nya
missionärer, komma ifatt med lokalanställda på kontoret och
även sätta riktning för ett nygammalt team som nu är ute. Vi har
haft digitala uppstartsträffar och bibelstudier med alla
missionärer i regionen, samt en heldag av teambuilding med
kollegor och missionärer i Thailand. Det är en styrka att
uppleva att vi hör ihop trots våra olikheter och olika uppgifter.
Under början av nästa år drar ett nytt större program i gång där
vi bland annat kommer att arbeta för att än mer tydligt stärka
kyrkans roll i samhället. Som en förberedelse kommer jag och
Maria träffa ledarna för våra samarbetskyrkor och organisationer i början av nästa år. Syftet är att tillsammans att
fördjupa vår kunskap och dela våra erfarenheter om just
helhetssyn av evangeliet, samhällsengagemang och ledarskap.
I slutet av november reser jag till Nepal för att följa upp arbete,
träffa organisationer och missionärer. Det är den första resan
sedan mars 2020 och jag ser verkligen fram emot att få se
arbetet på plats. Det går att få mycket att hända genom digitala
verktyg men det finns ändå inget som slår att få sitta ned
ansikte mot ansikte, dela visioner, strategier och livet.

TOALETTER OCH RENT VATTEN I MONGOLIET
EFKs församlingar är med och bidrar till så olika saker men som alla syftar till att se Guds
rike växa och Jesus bli ärad. I veckan fick jag mejl från FARM, en av våra
samarbetsorganisationer i Mongoliet, där de skrev om hur arbetet med brunnsborrning,
latriner och träning i hygien lyfter utsatta människors hälsa och liv. Under året har nya
brunnar kommit att förändra situationen för många. I en by var kyrkan delaktig för att skapa
förändring. Tidigare fanns inte rent vatten utan byborna hämtade vatten ur en äldre grävd
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brunn och från en närliggande flod. Vattnet var inte bra och ledde ofta till sjukdomar som
hepatit A, tyfoid eller dysenteri. Under flera år försökte kyrkan arbeta för en lösning men
det var inte förrän de fick höra om FARM och möjligheten att borra brunnar som en
förändring kunde komma till stånd. Över 700 personer kan nu få rent vatten från brunnen
och kyrkan ansvarar för underhållning av brunnen såväl som träningar i hygien och hälsa.

"NEVER ENDING PANDEMIC"
COVID-smittade fortsätter att öka och trots vaccinationer så är det troligtvis fortfarande en
lång väg kvar till innan antalet smittade vänder. Den första november öppnade landet upp
för turister vilket hjälper ekonomin. Vi fick höra av en vän att i Chiang Mai finns idag endast
16 000 av tidigare 80 000 arbeten inom servicebranschen kvar. Det krävs ingen
nationalekonom för att förstå att fattigdom och utsatthet är numera ett utbrett problem.
Våra vänner och kollegor berättar om stora utmaningar i och med att många barn har inte
gått i skolan på över ett år. Än så länge har vi inte kunnat besöka familjerna som vi jobbar
med genom TLF, men vi vill utveckla ytterligare arbete inom hållbar försörjning.
Resor (Linnea):

Tack för att ni står med oss i stöd och förbön!
/Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri

29/11-14/12 Nepal - uppföljning och
besök
8/1-18/1 Sverige - ledardagar och
församlingsbesök
tobias.aberg@efk.se
linnea.aberg@efk.se

BÖNEÄMNEN
BE för barnen som trivs men längtar efter en öppen skola och förskola.
Fortsätt BE för människor som drabbas på olika sätt av pandemin.
TACKA för att vi är på plats i Thailand igen.
TACKA för kyrkan i Mongoliet som sträckte sig ut och kunde betjäna hela sin by.
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