Vecka 48 2018
Kära vänner!
Tiden rusar, eller är det vi som rusar? Advent och andra mer obskyra helgdagar ägnat vi oss inte så
mycket åt, men det är fullt upp ändå. Nästa vecka är sista veckan på Bibelskolan så det är lite
vemodig examensångest i luften. Alla fem som slutar är dock personer som vi nog kommer att ha
fortsatt kontakt med, så det känns bra. Be för en härlig slutspurt, eller slutkryp, i alla fall!
Vi la ut följande inbjudan förra gången och svaret blev lite knalt, så jag lägger det här i början av
brevet istället! Vi skulle vilja kunna skriva lite mer ingående om situationer och böneämnen, än vad
som är lämpligt i ett allmänt brev. Ni församlingar och privatpersoner som är intresserade av detta,
låt oss få era adresser. För er som har Facebook skickar jag detta i en grupp på Messenger.
En del av er har hört att vi var utan fungerande kortautomater i fyra dagar. Det var inte så farligt när
det väl var över. Man använder fortfarande sedlar och mynt ganska mycket, på gott och ont, och
man kunde hela tiden ta ut kontanter i bankerna. Man har även sedan många år tillgång till pengar
via mobiltelefonen, liknande Swish. Det är ju en afrikansk uppfinning. Be att det inte rör ihop sig för
dem, igen.
Ni kanske också har hört talas om attacker ute i byarna, här. Det händer lite sporadiska
skärmytslingar mest varje vecka, folk som mister livet, sina hus eller sina tillgångar. Knappt 190
personer sitter nu anhållna här i Pemba och man försöker hålla rättegång med dem. Vår före detta
hemhjälp har pluggat upp sig och jobbar nu på domstolen och med att förhöra kvinnorna i gruppen.
”En del är där med sina små bäbisar, en del har till och med fött barn där i fängelset, men de säger
ingenting, de vet att de har värdefulla hemligheter.” Eller är det så att de inget vet?
Konspirationsteorierna duggar tätt. Be om slut på oroligheterna.
Här betalar vi elektriciteten innan vi använder den, lite som när man köper samtalstid till telefonen.
Det fungerar bra, inga pengar, ingen ström, inget tjafs. Igår kom de, utan förvarning, och installerade
samma system för vattnet. Av någon anledning är jag lite mer skeptisk till att detta ska fungera bra.
Be att jag har fel!
Asante ser till att allt flyter på som det ska, på Bibelskolan. Ja, de här senaste dagarna har det varit så
väldigt bokstavligt. Det kommunala vattnet kommer hit ut där vi bor mycket bättre än där
Bibelskolan ligger. Så vi har fått köra vatten i dunkar ett par omgångar. Vårdskolan med sina
hundratals elever gör åt med mycket vatten under dagarna och även våra elever, på kvällstid.
Alternativet är att städerskan bär vattnet på huvudet flera hundra meter, som man gör ute på
landet. Då är det ingen stor uppoffring att köra det i bilen, istället. Be att vattnet blir mer pålitligt, att
vi kan ordna med vattentankar och andra lösningar för vattnet, inom en snar framtid.
En av våra stipendiater som utbildar sig till lärare, Judite, har förlovat sig med Fernando som går sista
året på Bibelskolan. Vi och andra som står dem nära, bland annat deras pastorer med respektive fru,
var med då ringen träddes på för första gången, officiellt. De och fyra andra par går en
äktenskapsförberedande kurs som jag håller i. De har stort förtroende för oss som varit gifta i snart
27 år. Be att det blir bra och att paren lär sig många knep för att förebygga onödigt lidande! Be att
jag kan peka på Gud och hans kultur i en värld av alltmer förvirrade fakta.
Vi bad om förbön för Nova Vida i det senaste brevet. Det har löst sig bra på ett oväntat sätt; vi har nu
två unga killar som turas om att jobba där en vecka i taget. Ni som är pedagoger får väl mardrömmar
av detta, men vi insåg att det är väldigt svårt för killar som mest vuxit upp i stan, att bo ute på
landet, utan ström, i mer än en vecka. Och flera av barnen som har haft det svårt med läsningen har
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nu börjat läsa riktigt bra! En av dem jobbar på Lamukanis kontor den veckan han är i stan. Vår
brasilianska kollega Selma, som hjälper oss med alla de olika skolprojekten, har förlorat sin mamma.
Selma kommer att vara hos familjen i Brasilien tills i mars, så João som har lärt sig mycket av henne,
kommer att försöka hålla koll på allt tills hon kommer tillbaka. Be om vishet i allt som rör Nova Vida!
Våra barn har det bra i Sverige. Joel strävar på för Sverige för UNHCR i Stockholm. Jennifer, som tar
examen från sin socionomutbildning i januari, är i skrivande stund på anställningsintervju.
Spännande tider! Joshua och hans Marta jobbar på i Värnamo och de trivs bra, trots alla utmaningar
med så mycket nytt på en gång.
Ha en underbar adventstid! Låt julens förberedelser även röra själen och anden!
Tack så mycket för ert stöd och era förböner!
Asante och Diane Manu i Pemba.
OBS! Tänk på att alltid använda manugranbacken@gmail.com när ni skriver och inget annat.
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 Bg-nummer: 140-0753
Märk inbetalningen med P0412
Vill du stödja aidsföreningen Lamukani? Sänd din gåva till Svenska Alliansmissionens Bg-nummer:
140-0753 Märk inbetalningen med P0405
Swish 123 138 89 82 och skriv vad du vill stödja.
Tänk på att vi inte ser vem som ger, så ni inte blir besvikna om vi inte tackar eller på annat sätt låter
er veta att vi tagit emot era gåvor!
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!
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