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Som vi skrev i förra 

nyhetsbrevet så går tiden fort. 

Vi tänkte börja med att koppla 

tillbaka till det förra 

nyhetsbrevet och de 

böneämnen som vi skrev om 

där. När vi skrev sist så skulle 

barnen precis börja sista 

terminen på året och nu har de 

redan fått sommarlov/jullov. Barnen har klarat av det och de har gjort det så bra!! I januari väntar nya 

utmaningar med nya årskurser och lärare. Vi hoppas tror och ber att det ska gå lika bra då. De har fått 

några kompisar och Ellen och Isak börjar kunna ta sig fram på engelska men tycker det är lättare att 

förstå än att prata. 

Bilen som stod på verkstad när vi skrev sist har vi och åker omkring i nu men vi står fortfarande inte 

som ägare, men den fungerar att köra med de sträckor som vi behöver göra. Fortsätt gärna att be för 

detta och att en lösning på detta kan komma inom kort. 

I Swaziland och Nelspruit har det regnat en hel del det sista. Regnet har hjälpt en del, men det är 

fortfarande torrt i Swaziland och där kommer kyrkan få ekonomisk hjälp från EFK för att dela ut mat 

till de allra mest behövande familjerna. Kyrkan har bra koll på vilka som behöver mat och stöd på 

olika sätt och detta kommer distribueras genom de lokala församlingarna.  

Vi hade även som böneämne att vi skulle komma in mer och mer i våra arbetsuppgifter. Det tycker vi 

att vi har gjort mer och mer. Det är spännande, intressant, utmanande och lärorikt. Mattias har varit i 

Swaziland ett par gånger där han främst jobbat med vattenprojekten, ansökningar och policydokument 

för arbetet. Tyvärr fick vi veta att vi inte fick pengar för nya brunnsborrningar för 2018 men vi har 

som en konsekvens av det beslutet gjort nya ansökningar om att utöka med nya vattenposter till de 

befintliga brunnarna och även sökt medel för en del förbättringar. Be att vi får dessa medel så vi kan 

utföra dessa insatser tillsammans med HUC (församlingsrörelsen Holiness Union Church i 

Swaziland). Även Petra har varit i Swaziland, fast då med fokus på Barnhjälpen och programmet för 

barns rättigheter. Den sista gången var en workshop med HUC:s styrelse och ledare med fokus på att 

följa upp deras arbete och den Policy som de har skrivit för att skapa trygga platser för barn, en 

medvetenhet om barns utsatthet och hur man ska arbeta för trygga platser för barn i hemmet, samhället 

och i kyrkan.  

Barnledar-konferensen i januari närmar sig med stormsteg. Vi ber, hoppas och tror att det ska bli bra 

och givande dagar då barnledare från olika församlingar i Sydafrika, Moçambique och Swaziland får 

träffas. Vi är också i full gång med att planerar en partnerskapskonferens som skall hållas i februari för 

kykoledare från våra sex länder med temat, Mission. Denna konferens kommer vara i Nelspruit. 



Under hösten har Linn Holmberg, från Rimforsa och medlem i vår hemförsamling, varit volontär på 

Missionscentret. Det har varit fantastiskt att ha henne här! Det har även gjort att vi har kunde åka till 

Swaziland tillsammans på invigning av några nya kyrkor över en dag.  

Vi är så tacksamma för många olika saker, det är svårt att nämna alla, men bl.a. så är det att det har 

gått så bra för barnen i skolan, att vi trivs, för Linn, för att vi får vara en del i detta arbete, för alla er 

som finns med och ber och stöttar och bär oss på olika sätt. 

I början på december började vi längta extra mycket efter att Mattias pappa, barnens farfar, skulle 

komma och hälsa på oss över jul. Sorgligt nog så blev det inte så. Tyvärr har vi under de senaste 

veckorna fått ta emot väldigt tråkiga besked gällande Mattias pappas hälsa. Karl-Gunnar har fått 

diagnosen MDS vilket är en form av cancer och hans värden är dåliga och prognosen likaså. Vi har 

därför att åka till Sverige i några veckor för att vara tillsammans med honom, träffa läkare och skapa 

oss en bild av hur vi skall tänka framöver. Planen är att vi åker tillbaka till Nelspruit den 5/1 och 

barnen börjar i skolan den 17/1. 

Detta är vårt stora böneämne och vi behöver mycket ledning för att veta hur vi skall kunna stötta och 

hjälpa honom så bra som möjligt under den här sjukdomstiden. 

Vi önskar er en God fortsättning och ett Gott nytt år! Kramar från oss till er. Gud välsigne er! 

 

  


