Vecka 22 2017
Kära vänner!
Nu är det snart dags för vår resa till Mueda! Tacksamma för era förböner och ert intresse! Jag
kommer att undervisa om själavård fem timmar om dagen i sex dagar och ser fram emot det väldigt
mycket! Asante kom tillbaka med positiva rapporter om eleverna och hela situationen, så det ska bli
spännande att få se med egna ögon.
Idag har det varit barnens dag i Moçambique. Det firas mer än födelsedagar och jul och mina yngre
arbetskamrater pratar med glittrande ögon om sin barndoms underbara 1 juni. De i min ålder minns
ju mest kriget från sin barndom och ungdom. Barnen på Nova Vida fick varsitt nytt paket
skolmaterial. Det är ju inte så mycket att bli glad för, kan man tycka, men här har man för sig att
skolåret slutar efter barnens dag och inte kör igång igen förrän i mars nästa år! Det blir ju lite för få
skoldagar! Så ett paket med pennor och anteckningsböcker kanske kan stärka läslusten. De fick även
läsk, kex och godis! Det händer inte så ofta där ute i byarna så det är nog inte så farligt trots att den
Moçambikiska läsken är så full av kemikalier att den förbjudits i grannlandet Malawi! Det kan även
vara ett fördolt skydd av den egna marknaden.
Under tiden pågår muslimernas fastemånad Ramadan, även här. Be att de får uppleva glädje, kärlek
och frihet i Kristus! Många är så uppriktiga i sitt sökande! Två av våra arbetare fastar och då ger vi
dem mat på natten istället eller pengar att köpa mat för. Och så försöker vi vara lite nådefulla mot
dem så de inte behöver arbeta alltför hårt på fastande mage. Som väl är så är det inte så varmt vid
den här årstiden.
Annars börjar allt mer och mer kretsa kring vår resa till Sverige i sommar. Jag kommer runt
midsommar och Asante ett par veckor senare, detta för att vi ska kunna närvara i någon mån på alla
olika familjefestligheter i sommar. Det är Joels student i Kenya och Joshuas läkarexamen i Polen. En
sväng till Berlin för min äldste brorsons konfirmation ska jag också hinna med! Och födelsedagar!
Bara en massa roligheter och resor fram och tillbaka!
Sedan, när allt blivit vardag igen i Sverige, kommer vi att arbeta 50 % med information i olika kyrkor
om vårt arbete här i Moçambique. Det ska bli så roligt att träffa er alla! Asante har fått löfte om
arbete på ett lager den övriga tiden och jag har tänkt förkovra mig inom själavård, igen. Vi kommer
att bo i vårt hus i Hagafors i Vaggeryds kommun. Det är även bra att vi kan vara närmare varandra
som familj under detta Sverigeår. Joshua kommer att arbeta i Jönköping, Jennifer studerar där och
Joel kommer också att studera där under nästa skolår. Be för våra återanpassningar att allt kan lösa
sig riktigt bra!
Både bibelskolan och Lamukani kommer ju att känna av att vi är borta men för båda vet vi att detta
år kommer att vara en tillväxtperiod för dem som nu får ta över ansvaret. Vi hyser tillförsikt men
fortsätt att be mycket för dem!
Be också för våra hus här. Vi har egentligen hyrt ut alltihop men nu verkar det som att det är lite
bekymmer med en del av de framtida hyresgästerna. Be att allt löser sig på bästa sätt!
Kära hälsningar Asante och Diane

