Vecka 4 2019
Kära vänner!
Tack att ni troget står med oss i vårt arbete för Gud i ett av världens fattigaste hörn! Hoppas att året
startat bra och att ni har börjat känna hopp om våren, även om det ännu inte syns några konkreta
bevis på att den finns!
Bibelskolan har fortfarande lov för eleverna, men inskrivning för nya elever öppnar på måndag och
sedan kör lektionerna igång första veckan i mars. Asante har inte hunnit med alls så mycket
reparationer som han skulle ha velat. Men uterummets tak kommer inte att ramla ner i alla fall. Det
som tagit all hans tid är omorganiserandet av elektriciteten till trefas. Men det kommer att bli
jättebra när det blir färdigt! Be om ca 25 nya elever, att alla återvänder till år två, om de inte har
superbra skäl att göra något annat, om tålamod med alla svekfulla hantverkare!
Hälsoskolan som hyr av oss har också haft lov, fast det har varit mycket aktivitet ändå. Slutprov som
har tagits om, tentaresultat som annonserats på väggen i carporten och jättemånga nya elever som
kommit för att ansöka! Här sker det via ett personligt besök, inte via internet eller brev. Det är
fantastiskt roligt att så många kommer för att studera, att folk förstår vikten av en ordentlig
utbildning. De utbildar sig till sjuksköterskor, laboratorieassistenter och olika sorters
specialistundersköterskor. När man är färdig kan man placeras lite var som helst i landet, som är
dubbelt så stort som Sverige. Det är jättespännande för en del, för andra en fasa. Systemet är inte så
effektivt så många väntar flera månader, utan lön, på att få börja arbeta medan folk dör av brist på
sjukvårdspersonal. En av Lamukanis medlemmar lever i detta just nu. Han vet att han ska jobba i
mellersta delen av landet men han har inte fått sin order att börja, ännu, så medan han går och
väntar hjälper han till på Nova Vida, en vecka i taget. Be att eleverna kan få en bra utbildning och
kunna känna sig förberedda för dessa viktiga positioner. Be att de kan påverkas positivt av att vara
hos oss och möta våra kristna elever, även om de bara ser dem som hastigast i dörren. Be om
generell uppryckning i landet, att folk tar sina arbeten på allvar och gör sitt bästa även när ingen ser
på eller applåderar.
Lamukani har börjat med inköp och distribution av skolmaterial, lite smått. Eftersom skolåret följer
kalenderåret här, är detta en bråd tid för att få igång alla skolor och organisationer som hjälper barn.
Vi har ca 6 barn i byn Samilala som vi hjälper, förutom de ca 30 på själva Nova Vida centret. Alla har
fått nya skoluniformer strax innan jul, och några nya ska få nu i dagarna. I de högre klasserna i
grundskolan behöver man betygskopior och olika andra avgifter för att få fortsätta studera, så vi
hjälper till med det också. Vi har nu 8 stipendiater som vi hjälper här i Pemba. Två är
lärarstuderande, som vi skrivit om förut, de ska nu börja sitt tredje och sista år, som till största delen
är praktik på olika skolor. Vi har en ny universitetsstuderande som ska läsa etik och filosofi under
fyra år, och fem föräldralösa syskon där vi, tillsammans med ett par kyrkor hjälper dem med allt som
föräldrarna skulle ha gjort. Vi försöker, i alla fall. Den äldste, den ende pojken, är 20 år i år, så det
fungerar ganska bra, men vi ser till att hälsa på dem ofta. Som sista insats efter stormen i Samilala,
delade vi ut hackor till att använda i jordbruket. De är gjorda av tillvarataget skrot och både billigare
och lättare än de importerade. Det blev en välkommen present både hos barnens familjer och hos
de äldre damerna som vi hjälper, när vi kan. Kurserna om hiv och aids börjar inte förrän vägarna
torkat upp efter regnen. Just nu, i skrivande stund, smattrar regnet på vårt plåttak. Tack vare en klok
byggmästare som föreslog isolering mellan ytter och innertak mot värmen, riskerar jag inte heller
hörseln. Be för ökade ekonomiska resurser för Lamukani. Hör med Gud vad han vill att du ska göra
för att hjälpa till. På grund av minskat offrande har vi fått halvera antalet kurser och det känns inte
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bra, så mycket gott kommer från dessa kurser, förutom att de räddar liv. Be för vishet i alla de olika
uppgifterna vi står i.
Vi känner oss glada och förväntansfulla inför året som ligger framför! Jag, Diane, kommer att börja
året med att undervisa i ”Etik i församlingen”, för första gången, förmodligen blir det
själavårdsundervisning och apostlagärningarna igen, under de andra terminerna. Asante undervisar
först i Ledarskap och sedan andra teologiska ämnen, förutom att vara rektor och hålla koll på att alla
andra gör det de ska. Jag undervisar också en kurs i äktenskapsförberedelse och det är väldigt roligt
och extremt välbehövligt! Jag har fem par nu och redan fyra nya på kö. Be för vishet på alla sätt, för
nya och pedagogiska sätt att presentera Guds storhets olika aspekter.
Under detta år planerar vi inga resor till Sverige. Våra barn har mer eller mindre spikade planer på
att komma och hälsa på oss, det ser vi fram emot väldigt mycket. De bor ju alla i Sverige, nu. Joshua
firar att hans Värnamo sjukhus vann Dagens Medicins pris för bästa medelstora sjukhus, Joshuas
Marta går från klarhet till klarhet på sitt jobb som inköpsassistent, Jennifer går helhjärtat in för sitt
nya stimulerande och utmanande jobb som socialsekreterare i Värnamo och Joel trivs i storstadens
puls i Stockholm där han förmodligen kommer att börja plugga igen, till hösten. Be för våra barn, när
ni ber för oss. De är alla ansvarsfulla vuxna som klarar sig bra utan oss, men lite extra välsignelser
från Gud sitter aldrig fel.
Tack, än en gång för ert stöd, ekonomiskt och i förbön och allehanda omsorger! Läs gärna
informationen nedan!
Kära hälsningar Diane och Asante

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
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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