Vecka 35 2018
Kära vänner!
Nu sitter jag på Lamukanis kontor igen! Utanför hör jag några extremt högljudda fjärilar! Ja, jag kallar
vårdskoleeleverna så. De har ljusgröngula dräkter med vita, tunna förkläden framför sig. Så man
behöver ingen avancerad nivå av fantasi för att se att de liknar citronfjärilar! Vårdskolan hyr
bibelskolans lokaler på dagtid då den annars står tom. De flesta är väldigt unga och väldigt glada att de
får studera! Att de för så mycket oväsen precis utanför min dörr är väl ett litet pris för att få bättre
sjukvård till ett av världens fattigaste länder. Be att vi som arbetar och studerar på bibelskolan kan vara
goda, kärleksfulla exempel för dessa bullriga, fladdrande fjärilar!
Förutom dem hör jag lastbilar sega sig upp för backen utanför. De är inte så många som precis innan vi
åkte till Sverige för lite drygt 430 dagar sedan. Saker och ting har lugnat ner sig, på gott och ont, på
grund av olika korruptionsskandaler och oroligheter i vår del av landet. Det är svårt att veta vad som är
sant och vad som är lögner. Det har varit många rykten och skrönor, det ena vildare än det andra. Vad vi
vet med säkerhet är att det inte finns någon enhetlig grund till att folk hackar ihjäl varandra ute i byarna
och bränner upp hus, det är inte sekteristiskt våld, som en del vill få det till, och oroligheterna
underlättar inte den långsamma helandeprocess som många med trauman från krigen fortfarande är
mitt i. Be om lugn och ro.
Ibland hör jag det öronbedövande bullret av en gigantisk borrmaskin som hackar sönder korallstenen
som marken här består av! Inte bara hör, det vibrerar ända ut i tårna! Man håller på att bygga en
bensinmack snett emot bibelskolan. Det där med att man ska låta bli att ha lättantändliga vätskor i stora
kvantiteter där man har folk, det har man inte riktigt anammat här. Be att inga olyckor sker!
Barnen som jag brukar höra utanför fönstret är inte här idag. Det kanske är för kallt för att leka ute när
det är bara runt 24 grader varmt? Eller så sitter de inne och tittar på TV. Det är tyvärr allt vanligare och
man ser fler och fler överviktiga barn och vuxna, i alla fall i städerna. Men staten är inte passiv utan har
sett till att man har gymnastiklektioner varje dag. Be att vi kan vara goda föredömen på alla livets
områden!
Och nu hör jag bibelskolans ringklocka! Det är en nyhet för oss. Den låter verkligen mest som Hesa
Fredrik och jag hoppar fortfarande till varje gång!
Bibelskolan som Asante är rektor och allt i allo för, ska börja en ny termin på måndag. Asante ska
undervisa i ämnet Kyrkoundervisning, för första årskursen. Det handlar om hur man undervisar olika
kategorier i församlingen. Jag ska undervisa om Apostlagärningarna, igen. Den här gången med ett nytt
material för andra årskursen. Det ska bli intressant! Nu är bibelskolan uppdelad i två årskurser med en
vikvägg av trä emellan, så det vill till att inte vara alltför bullrig! Be att vår lite slumrande portugisiska
vaknar till liv, igen och att vi får kraft och inspiration för varje dag!
I oktober ska jag resa till Israel för första gången i mitt liv! Det ska bli jätteintressant! Ett ganska stort
smolk i glädjebägaren är att jag kommer att missa ett mycket roligt bröllop! Vår gode vän, kollega och
före detta bibelskoleelev Hélio ska gifta sig med Bertina som går på bibelskolan nu och arbetar som
skolans sekreterare. Be att allt detta går bra!
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Annars sitter jag här med hjärtat alldeles mjukt av tacksamhet! Det var ett underbart år i Sverige på så
många olika sätt, låt mig punktera upp några!



















Joshuas läkarexamen i Polen då jag och Jennifer hade möjlighet att träffa flickvännen Martas
familj för första gången
Min brorson Jakobs konfirmation i Berlin
Joels studentexamen i Kenya som Asante var med på
Att Joel överlevde en svår hjärnhinneinflammation
Fantastiska själavårdsstudier
Extrema mängder svamp som kompensation för fem år utan egen plockning av dessa! Samma
gäller för övrigt också snön!
Svar på bön om möjlighet att hjälpa flyktingar, som medmänniska, evangeliedelare,
mackbredare och chaufför!
Att Asante fick ett jobb där han fick vara ljus och salt i en helt ny miljö
Alla underbara möten med människor i olika sammanhang, främst i olika kyrkor där vi
informerat och predikat
Invigningen av vår nya kyrka i Hok, sammangåendet av pingstförsamlingen och
alliansförsamlingen, där och den fina, spirande gemenskapen i vår nya kyrka!
All tid tillsammans med våra barn och Joshuas numera fästmö
Många möjligheter att besöka min mamma som är 88 år gammal och väldigt glömsk, men minns
att hon är älskad av himlens Gud!
En underbar tjejkonferens i London tillsammans med Jennifer i våra yngsta barns församling
Hillsong.
Släktforskning som lett till att jag mött flera av mina tidigare okända, väldigt avlägsna släktingar
och många nära och välkända också!
Att Asante, Jennifer och jag kunde resa till Polen igen och träffa Martas familj!
Nåd, kraft, inspiration och glädje att vara nästan hemmafru det senaste halvåret då jag bara
arbetat med information på halvtid och målat hus och lagat en massa mat resten av tiden!
Att alla våra barn har och har haft studier och jobb som passar dem, inklusive Marta!
Att vi kunde rösta dagen innan vi åkte. Aldrig i mitt har det väl varit mer angeläget att be om
Guds ledning i röstandet än i år! Be att klokhet och demokrati får råda!

Sådär ja, nu har barnen kommit ut och leker under mitt fönster igen!
Vi ser med glädje hur ni som församlingar stöder hela missionens arbete genom kollekter och
andra sätt att ge på. Nu har alliansmissionen även lanserat ett program där man som individ
lovar att ge en viss summa varje månad, antingen till projekt som främst riktar sig till att barn
ska få drägligare levnadsförhållanden eller till att folk i Sverige och övriga världen får del av den
underbara sanningen att vi har frid med Gud, om vi vill! Vi rekommenderar detta å det
varmaste. Övrig information om detta hittar du på hemsidan.
Många av er är nya som vänner och underhållare, mer information kommer i nyhetsbreven
framöver! Är det någon som inte kan bärga sig får ni höra av er så skickar vi extra information på
en gång.
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Generell information
Av marita.good@alliansmissionen.se (SAMs informationsavdelning) kan ni få bilder med texter,
broschyrer och annat inspirationsmaterial till hemsidor och kampanjer.
Vill du stödja Pemba Theological College? (Bibelskolan) Sätt in din gåva på pg 1 42 86-9 Märk
inbetalningen med P0412
Vill du stödja aidsföreningen Lamukani? Sänd din gåva till Svenska Alliansmissionens plusgiro: 142 86-9
Märk inbetalningen med: P0405
Swish fungerar också! 123 138 89 82 och skriv vad du vill stödja.
Gå gärna in på hemsidan http://www.alliansmissionen.se
På http://alliansmissionen.se/ge-en-gava/fadder/ hittar du information om ett individuellt, långsiktigt
givande!
Tack, kära vänner för allt ert stöd under åren! Tack att ni vill fortsätta hjälpa oss att hjälpa i
norra Mocambique!
Asante och Diane i Pemba
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