Vecka 8 2019
Kära vänner!
Just nu står jag på mitt kontor och om jag tittar ut mellan mina ganska smaklösa, kinesiska gardiner
ser jag nästan ingenting, men för an liten stund sedan såg jag mängder av “bullriga fjärilar”! Ja,
hälsoskolan har kört igång igen och jag tror inte de har något tak för hur många de tar in, allvarligt
talat! De hyr in sig på två andra ställen också och bygger sina egna lokaler på samma gång. Så
många, unga, lite nervösa, med mycket framtidstro, det klart att det blir bullrigt. Och deras vita och
päronsplitgröna uniformer gör att de ser ut som något slags psykedeliska fjärilar. Jag tror att jag har
mer tålamod med dem än vad som egentligen är rimligt eftersom de ska bli kollegor; sjuksköterskor,
barnmorskor och andra liknande yrken. Än så läng har jag klarat av att ta mig fram till min
kontorsdörr utan att varken använda knytnävarna, armbågarna eller basrösten, men jag har varit
nära, ett par gånger! Knappt 20% av eleverna är män, skulle jag uppskatta, i vimlet. De läser nog inte
till barnmorskor men i alla andra typiskt kvinnliga yrken är det inte ovanligt att se män, här. Och
kvinnor kan vara chefer och poliser och bensinmacksassistenter. Men det är fortfarande så att 90%
av alla kvinnor och 70% av männen är bönder. Och de allra flesta av dem har inte tillgång till andra
redskap än dem man använder muskelkraft till; hackor, yxor och långa djungelknivar. Be för dessa
ambitiösa pionjärer, de allra flesta första generationens utbildade kvinnor och män.
Om två veckor kör Bibelskolan också igång. Vår sekreterare och hennes man, studierektorn, har båda
haft dödsfall nyligen. Bertina förlorade sin pappa, som var i fyrtioårsåldern. Han lämnade efter sig
tre barn under 10 år, med en annan fru. Helio, förlorade sin faster, igår. Hans pappa gick bort för ca
tio år sedan och Helio har fått ta mycket ansvar för storfamiljen. De är båda runt 25 år. Be för dem
att de kan få tid, både att sörja och att arbeta.
När Bibelskolan startar kommer Asante att undervisa på torsdagskvällar. Det passar bra för då har
jag samling med Lamukani. På måndagskvällarna kommer jag att undervisa i etik, för första gången!
Hoppas jag kan hinna förbereda undervisningsmaterialet och få det tryckt i tid! Asante kommer att
undervisa i ledarskap. Det har han gjort många gånger och som alltid pekar han mer på ledarskapets
tjänande karaktär, än på att domdera och föra oväsen. Be att detta kan bli bra för framtidens ledare
här och vart de än tar vägen över världen!
För er som har många nya i församlingen skickar jag med en beskrivning på vårt arbete som en av
våra underhållande församlingar bad om, för ett tag sedan. De skulle ha den i sitt programblad, en
bra idé kanske, eller på era hemsidor. Vårt arbete är inte hemligt eller utsatt så det går bra att dela.
Tack för all er omsorg och alla era förböner!
Asante och Diane 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 Bgnummer: 140-0753 Märk inbetalningen med P0405
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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!
I vårt arbete som missionärer i ett av världens fattigaste horn möter vi många människor som vi har
möjlighet att hjälpa, varje dag. Vi arbetar med ledarskapsundervisning i samarbete med kyrkorna
här. Ja, allt vi arbetar med har anknytning till undervisning, egentligen. Asante är rektor för
bibelskolan och har också hand om flera teologiska ämnen, bibelstudieteknik och predikokonst. På
bibelskolan utbildar man sig för att bli pastor eller ledare i olika befattningar i församlingarna. De
lektionerna hålls kvällstid eftersom de flesta arbetar på dagarna, man har inte råd att studera på
heltid, i de flesta fall. Under dagtid hyr vi ut bibelskolans lokaler till en organisation som utbildar
sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och olika specialundersköterskor. Det är väldigt roligt att se
att så många vill studera, även om det betyder stora uppoffringar. Jag, Diane, håller i en
organisation som undervisar i att hålla kurser om hiv och aids med utgångspunkt från den kristna
etiken. Äktenskapsförberedelse, etik och själavård faller också på min lott. Vi hjälper även till att
hålla barn i skolan genom att förse dem med skolmaterial. Vi har kontakt med sju olika
organisationer som hjälper utsatta barn, på olika vis. Förutom att ge anteckningsböcker, etc. hjälper
vi dem att utveckla pedagogiken så att barnen får så mycket hjälp i sin utbildning som möjligt. Vi har
även tre stipendiater som studerar på högskolenivå, till lärare. Allt detta hjälper människorna att
själva ta sig ur fattigdom och dålig självkänsla, men det allra viktigaste är att vi gör allt detta med
Guds kärlek, att vi visar dem att de är älskade av Gud som anser att de är för värdefulla för att leva
förkrympta liv utan hopp och utan framtidstro. Det är en stor glädje att kunna hjälpa människor att
nå sin fulla potential och bli vad Gud har ämnat dem till.
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