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Resan till Benin

Hjälp oss att hjälpa flickorna på hemmet Rut.

Tre mål mat om dagen, kläder, husrum, skolgång, utbildning, hälsovård och sjukvård

När Ann-Britt och jag för en tid sedan besökte
Benin, reste vi tillsammans med några vänner.
Pastor Allan Ekstedt som är Kerygmas ordförande
och som dessutom är min tolk i fransktalande länder var med.
Pastorsparet i Pingstförsamlingen Visby Johanna
och Johan Bäckerud var med i teamet och doktor
Inge Bäckström, som är med i församlingsledningen i Visby Pingstförsamling.
Vi var en härlig grupp som delade många fina
minnen från missionslandet Benin.
I Pastorskonferensen hjälptes Johan och jag åt
med undervisningen och vi kompletterade varandra på ett bra sätt.
Församlingen i Visby har visat ett stort intresse för
arbetat i Benin och nu fick pastorsparet se arbetet
på plats. För Inge Bäckström var det andra gången
han besökte landet.
Skolan i Agoua har blivit en succé.
Just nu har vi 230 elever och nästan alla kommer
från muslimska familjer och föräldrar som lever
med afrikanska naturreligioner.
Vår kristna skola är så omtyckt och så respekterad
så alla vill placera sina barn där.
Som jag skriver i artikeln om Agoua finns det
behov av att bygga en högstadieskola och det
finns en tomt för ändamålet.
Men markområdet där den befintliga skolan ligger
är så stor att det finns gott om plats att bygga den
nya skolan där. Då vinner man flera synergieffekter och eleverna får en gemensam skolgård och
brunnen ger vatten åt alla elever. Skulle vi bygga

skolan på den andra
tomten måste vi kosta
på en ny brunn.
Vi ber om visshet
och ledning hur vi
skall göra med deras
önskemål om en
högstadieskola.
Det som griper mitt hjärta är att väckelsen fortsätter genom att många blir frälsta och nya församlingar bildas och gamla kyrkor växer.
Evangelistteamet som arrangerar och genomför
kampanjer i landets norra del arbetar oförtrutet.
Den minibuss vi köpte för några år sedan fungerar bra och den tar teamet från plats till plats där
kampanjer skall hållas.
Ett par kvinnor följer med på dessa resor och
dessa samlar ortens kvinnor och lär dem att tillverka tvål. Och efter några dagars tvåltillverkning
är kvinnorna helt på evangelisternas sida och
inga muslimska ledare kan jaga bort teamet.
Under kampanjen som följer blir ett antal personer frälsta och det blir den ringa begynnelsen för
en ny församling som sakta men säkert växer och
utvecklas både kvalitativt och kvantitativt.
Må Gud rikligen välsigna vårt arbete i Benin även
i fortsättningen.
Owe Lindeskär

Pingstkyrkan i Uddevalla.
10-11 november 2019
Möteshelg med Owe Lindeskär
Söndag kl 11.00
Gudstjänst.
Söndag kl 16 – 19 ”Vakna upp du som sover!” Bibelseminarium.
Måndag kl 18 - 21 ”Blir det något tredje tempel i Jerusalem?
”Välsigna Israel! Varför?
Välkomna!

Ny samordnare för evangelisation i Benin.

Muren omkring Hemmet Ruts odlingar.

Pastor Michael Sambieni har under
många år varit pastor i Pingstförsamlingen
i Parakou. Under denna period har församlingen utvecklats från en liten grupp
till mer än sexhunda medlemmar. Kyrkan i
Parakou är fullsatt vid söndagarnas möten
och församlingen präglas av enhet och
framtidstro. Från denna församling har
flera utposter blivit egna församlingar och
denna utveckling är anmärkningsvärd i en
del av landet som präglas av Islam och många varianter av afrikanska
religioner.

När vi nyligen besökte hemmet Rut i Benin fick vi träffa några av flickorna. Vi råkade komma mitt under deras ferie så mer än halva gruppen
hade lämnat hemmet.
Några hade rest hem till sina föräldrar, men de flesta hade åkt till flickor
som tidigare varit på hemmet Rut eller till pastorsfamiljer som de mött.
Som vi tidigare berättat har ett landområde nära hemmet köpts och där
skall landets grödor odlas, så att hemmet förhoppningsvis blir självförsörjande på frukter, grönsaker och rotfrukter.
För att skydda odlingarna från vilda djur och objudna gäster har man
planerat att bygga en mur omkring hela området. När vi inspekterade
platsen blev vi alla överens om att en mur, som skulle bli väldigt dyr,
inte behövdes. Däremot fick vi rådet att sätta upp ett ganska högt stängsel med taggtråd. Det skulle förhindra djuren att äta upp grödorna.
Därmed begränsas kostnaden från en halv miljon till fyrtiofem tusen
kronor.
Sedan skall ett hus uppföras och en trädgårdsarbetare skall bo där och
hålla vakt så inga tjuvar kan komma in och stjäla.
Vi tror att inom ett par år skall odlingarna ge bra resultat för hemmet
Rut.
Vi säger ett tack till alla som gett pengar till denna mur. Vi har finansierat en del av denna kostnad men det mesta återstår. Under höstens
gång tror vi att dessa pengar har kommit in.
OL

Parallellt med pastorstjänsten har Sambieni ansvarat för evangelisationsteamet som Kerygma underhåller. Det är sex evangelister som reser till
olika platser i norra Benin och håller kampanjer där de predikar evangelium och genom detta arbete bli många frälsta och pingsledaren i landet påstår att flera hundra församlingar har bildats i norra Benin genom
teamet.
Nu har Sambieni fått uppgiften att leda pingströrelsens totala evangelisationsarbete. I samband med att han börjat sin nya tjänst flyttar han och
familjen till en plats där befolkningen består av 97% muslimer. Där finns
en församling som han blir pastor för samtidigt som han tar ansvar för
pingströrelsens evangelisationsarbete i Benin.
OL

Besök på skolan i Agoua

Vid vårt besök i Benin hade vi förmånen att göra en visit på den skola
vi byggt i Agoua.
Vi kom till skolan första dagen efter deras ferie.
Ett stort antal personer var samlade och till vår stora förvåning blev det
en gemensam samling i ett av klassrummen.
Skolans lärare, styrelse, föräldrar och pastorer var på plats. Dessutom
var borgmästaren och kungens representant närvarande.
Flera av deltagarna höll tal och tackade för att vi byggt deras skola.
Borgmästaren berättade att det fanns åtta primärskolor i kommunen,
men vår skola hade bästa resultat av alla. Borgmästaren, som inte är
kristen, hade placerat sina barn i vår kristna skola.
Rektorn gav en tillbakablick på åren som gått och berättade att skolans
driftsbudget var i balans. Man har kunnat klara lärarlöner, el och andra
kostnader som har med driften att göra. Varje elev betalar 300 kronor
för ett helt läsår och de familjer som
inte klarar den kostnaden får ekonomisk hjälp att kunna betala. Vår
skola har den lägsta avgiften av alla
primärskolor i kommunen.
När våra elever betalar 300 kronor
får elever från den katolska skolan betala 450 kronor varje år. Den
dyraste av skolarna kostar900 kronor
om året. Vår skola som har den lägsta årsavgiften ger de bästa resultatet, vilket vi kan glädja oss över.
Rektorn berättade att antal elever
hade vuxit år för år.
Kungens representant

Eleverna

Eleverna

2014 - 15 hade skolan 52 elever2015 - 16 Var antalet elever 118
2016 - 17 hade antalet elever vuxit till 158
2017 - 18 var antalet 172
2018 - 19 hade antalet elever ökat till 202
2019 – 20 Är elevantalet 230
Samtliga som talade vädjade om att vi skulle finansiera en högstadieskola.
Skolan som vi byggde är en låg och mellanstadieskola.
Jag förstod verkligen behovet av att eleverna får fortsätta studera även när
de lämnar mellanstadiet.
Borgmästaren berättade att det fanns en högstadieskola i kommunen,
men den skolan fungerar inte. Elever som skulle kunna fortsätta till gymnasiet och universitetsstudier kommer aldrig dit eftersom de inte får en
bra utbildning på högstadiet.
Kanske Kerygma med stöd från andra organisationer, Second hands,
kyrkor och enskilda, skulle bygga denna skola. Det är så intressant att
borgmästaren, som representerar kommunen, kungen som representerar folket och ”hem och
skola” som representerar föräldrarna och personalen som representerar skolan vädjar till oss
om en högstadieskola.
”Vad gör vi?”
Jag hoppas vi kan presentera en budget för detta
skolbygge inom kort.
OL
Lärarteamet

Eleverna

Borgmästaren

Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

En av flickorna på hemmet Rut.
Séverine Yeba bor i staden Parakou i norra
Benin.
När hennes pappa dog kunde inte mamman försörja sin dotter så hon planerade
att gifta bort henne till en man som mamman utsåg. Då var Séverine sjutton år och
ville inte bli bortgift.
Just då besökte pingstpastorn Michael
Sambieni hennes by och hörde om att
mamman planerade att gifta bort sin dotter Då erbjöd han att ta hand om flickan
och efter samtal och diskussioner fick
Séverina följa med pastorn hem till Parakou. Pastorsfamiljen tog hand om henne
och lät henne bo i sitt hem. Efter en tid
placerades hon på hemmet Rut, som blev
hennes räddning.
När hon kom till hemmet Rut var hon
alfabet och kunde varken läsa eller skriva,
men nu fick hon gå i skola och under tre år
utbildades hon till sömmerska. Hon valde
att arbeta med en stickmaskin och när hon

Vid ett antal tillfällen har jag lämnat boken Mathewa till personer
jag mött i olika sammanhang.
Flera icke troende har gett starka
vittnesbörd efter att de läst boken.
Mailet från Annele är ett exempel
på en stark läsupplevelse.

Hej

Jag vill av hela mitt hjärta tacka
dig för boken Mathewa som du
gav mig. Vilken fantastisk bok
och så målande du berättade
allt. Det var nästan så att jag
kände att jag var på plats och
inte bara läste en bok
Tack igen!
Annele

slutade på hemmet Rut fick hon en elektrisk stickmaskin som avskedsgåva.
Efter tiden på Rut fick hon bo hemma hos
pastorsfamiljen och på dagarna arbetar
hon tillsammans med en pastorsfru i en
ateljé där man stickar tröjor och barnkläder m.m. och genom detta arbete får hon
sin försörjning. Nyligen flyttade hon till en
egen lägenhet som hon hyr.
Hon är mycket aktiv i sin kyrka och eftersom hon älskar att sjunga är hon med i
kyrkans kör.
Sèverine är så tacksam för tiden på
hemmet Rut eftersom hon mötte Gud
och fick frid i sin själ
samtidigt som hon
fick en bra utbildning.
Nu är hon 24 år och ber till Gud att få gifta
sig med en man som inte mamman valt
utan en som Gud utsett åt henne.
OL

Ow e Lind esk ärs
Res epro gra m
Oktober
23 – 25
26 – 27

Södvik
Holmsjö

November
03 11.00 Pingst Västerås
Pingst Uddevalla
10 11.00 Gudstjänst
16.00 till 19.00 Bibelundervisning
11 18.00 Undervisning om Israel
16 – 17 Allékyrkan Smedjebacken

December
10
14-15
28 . 01

Arboga
Strömsnäsbruk
Gavelstad Norge.

Reseprogrammet var inte klart
när brevet gick i tryck

Följ med Owe och Ann-Britt Lindeskär till Israel
Välkommen med till Israel med Bibellärare Owe Lindeskär och reseledare Roland
Antonsson. Vi reser tillsammans till de Bibliska platser där Jesus vandrat, och har
med vår svensktalande guide. Det blir en heldag till norra delen till stora bebådelsekyrkan, och Nazareth Village, som är uppbyggd som Nazareth såg ut på Jesu tid.
Vi reser vidare till Genesarets sjö för båtutfärd där vi stannar båten för andakt. Vi
blir sedan bjudna på Petrusfisk till lunch. Sedan besöker vi saligprisningarnas berg,
Kafernaum, samt Magdala. Middag Hotellet och Kvällssamling. Dag fem heldagsutfärd till Jerusalem, vi besöker Betesdadammen och St. Anna Kyrkan. Vi går Via
Dolorosa med 14 stationer, upp till Uppståndelsekyrkan. Lunch på enklare restaurang. Sedan vandring genom de judiska kvarteren. Dagen avslutas med besök i
Trädgårdsgraven. Middag på Hotellet och Kvällssamling. De övriga dagarna, har vi
ett förmiddagspass med bibelstudie, och fri eftermiddag för sol och bad. och efter
middag kvällssamling. Vi kommer också att besöka den Messianska Församlingen
dag 4 och deltaga i deras Gudstjänst. Missa inte en mycket intressant och givande
resa, där du får minnen för livet, undervisningen blir starkt profetiskt inriktad på
var vi är i tiden, Jesus kommer snart tillbaka. Anmälan görs på King Tours Hemsida,
som också är teknisk arrangör. För frågor ring 0431-83089
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Vi ber tillsammans
Den som ber han får….
Be för oss som arbetar inom Kerygma
och alla våra medarbetare.
Be för skolan i Agoua och om visshet
och ledning inför att eventuellt bygga
en högstadieskola.
Be för evangelisterna, hemmet Rut och
kvinnorna som får mikrolån.
Be för Kuba, som upplever en ekonomisk kris just nu.
Be för matutdelningen och kyrkbygget.
Be om ett andligt uppvaknande bland
Guds folk i Sverige och att vi kan förstå tidens tecken som pekar på Jesu
tillkommelse.

Ny ledare för Pingströrelsen i Benin.
För en tid sedan valdes pastor Sodji Gossou som
pingstledare i Benin. Tidigare var han pastor i en
av Cotonous största församlingar.
Nu ser vi fram emot ett gott
samarbete med den nye
ledaren.
OL

Kerygmas nya evangelist i Benin
Kokou Nonovegnon är Kerygmas nya pionjärevangelist i Benin. Han är 26 år och arbetar på en plats
som heter Goro, som ligger i landets norra del. Området är muslimskt till 100% och är känt som ett svårt
område att evangelisera. Pionjärförsamlingen i Goro har 25 medlemmar och lokalen är 12x6 meter.
Taket är på plats men väggarna är ännu inte klara. Muslimer som besöker mötena blir hotade och de
som blir frälsta blir förföljda. Broder Kokou planerar att starta två utposter. Han måste gå till dessa platser vilket tar tid och är jobbigt.
Kokou är ogift men har en flickvän och han hoppas på att gifta sig innan nyår. Han hyr
ett litet hus och nu ser han fram emot att välkomna sin blivande fru till sitt hem. Vi är
glada över att få underhålla broder Kokou och därmed har föreningen Kerygma ansvaret för 20 evangelister i Benin. Vi har även beslutat att ge honom en cykel, så att han
lättare kan nå platserna som han skall evangelisera.
OL

Pascal och Viktorine Sambieni.
Under besöket i Benin träffade vi pastorsparet Pascal och Viktorine. När jag besökte landet första gången
var Pascal ledare för landets Pingströrelse och Viktorine var ordförande för rörelsens kvinnoförbund.
Hon kom till mitt hotell och berättade om hemmet Rut som kvinnorna hade startar. De hade låtit bygga
ett par enkla hus där en handfull flickor fick hjälp och stöd. Viktorine utmanade mig att hjälpa dem med
att bygga ut hemmet för att kunna hjälpa många nödställda flickor. ”Det vi gör nu är en droppe i havet.”
sa hon och vädjade om hjälp från Sverige. Under Viktorines ledning byggdes hemmet Rut och vi kunde
med hjälp från församlingar, enskilda och olika organisationer finansiera projektet.
Pascal och Viktorine är nu pastorspar i en församling i Cotonous
utkant. För tjugo år sedan bestod församlingen av några få kristna och
i dag är medlemstalet tretusen. Inom kort skall församlingen inviga
sin nya kyrka. Jag har fått en inbjudan att vara med vid invigningen.
Eftersom tiden för invigningen inte är bestämd är det osäkert om jag
kan närvara.
OL

Tack!

Vi har inte skrivit om hemmet Rut i detta brev. Den
rapporten kommer i decemberbrevet eftersom vi
inte fått all information om hemmet Rut ännu.

Vi vill uttrycka ett varmt
tack till alla som på olika
sätt bistått oss i vårt arbete. Tack för uppmuntran,
förböner och gåvor till föreningen Kerygma.
När vi nyligen besökte Benin och mötte alla våra
vänner och medarbetare gladdes vi över att vårt lilla
arbete givit så stora resultat.

Pionjärarbetet genom evangelisterna är ett arbete
som ständigt fascinerar och som ger oss anledning
till tacksägelse. I med och motgång arbetar de trofast
och hängivet och resultaten uteblir inte.
Vi tackar Gud för att hans verk går fram bland folk
som inte tidigare hört evangeliet.
Ann-Britt och Owe

