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Vi vill börja med att be om ursäkt för att det varit så tyst från oss under några månader. Vi har haft
mycket tuffa månader sedan Mattias pappa fick sitt cancerbesked. Sen december har hela familjen
gjort två resor till Sverige och Mattias har gjorde en extra resa under mars. Även om det har varit
jobbigt för familjen att resa så mycket fram och tillbaka skulle vi inte vilja ha det ogjort, familjen är ju
alltid vår främsta kallelse. Vi har fått ett fint avslut med Mattias pappa och hann också komma hem
för att vara tillsammans med honom de sista dagarna av hans liv. Vi fick kramas, prata, be, läsa bibeln
och bara vara nära honom och det kändes otroligt värdefullt när han till slut tog sitt sista andetag den
25 april. Gud har varit med oss och hans frid har varit påtagligt närvarande genom allt och det är vi så
tacksamma för. Begravningen och denna familjesituation har såklart påverkat oss även i vårt arbete
även om vi gjort vårt yttersta för att fullfölja de uppdrag vi har i Region Afrika. Vi är tillbaka i
Nelspruit sedan 19 maj.
Vi kommer åka hem i sommar och medverka på Torpkonferensen och annars har vi beslutat att vi
behöver vila. Vi hade innan allt detta med pappa drog igång tänkt att vi skulle göra en del
församlingsbesök även om vi står för den här hemresan själva men nu har vi pga. trötthet och
behovet av återhämtning fått tänka om. Däremot vill vi gärna träffa församlingar som vill under
Torpkonferensen. Vi kommer finnas i EFK-världen tältet regelbundet för spontana träffar men vi är
också öppna för att planera in en fika med er som vill. Hör gärna av er till Mattias svenska
mobilnummer om ni vill få kontakt med oss efter 15 juni, 0704831417 eller maila
mattias.lindsmyr@efk.se.

En annan sak som kommer bli en stor förändring för oss är att när vi kommer tillbaka efter sommaren
så kommer familjen Dagernäs att ha flyttat hem för att fortsätta sina tjänster som regionledare från
Sverige. Vi som familj blir då de enda svenskarna på plats i Sydafrika och vi kommer pga. detta också
få en del förändringar i våra arbetsbeskrivningar men det får vi återkomma till i senare nyhetsbrev. Vi
kommer också flytta till Missionscentrets hus och den flytten är i full gång precis nu.
För oss som familj och för arbetet på Missionscentret skulle det pga. denna nya situation vara väldigt
bra om vi kunde hitta en volontär eller volontärer som skulle vilja finnas för oss och våra barn men
också bli en resurs i det arbete vi gör för övrigt utifrån Missionscentret.
Skulle ni känna till någon som skulle vilja komma till oss redan efter sommaren så be dem kontakta
oss snarast för en träff antingen live när vi är i Sverige eller via Skype. Personen måste ha körkort och
vara beredd att köra bil då det är avgörande för att ta sig runt i den här regionen. Personen kommer
tyvärr inte kunna få någon ekonomisk ersättning utan det är på egen bekostnad men detaljerna kring
det kan vi prata mer om när vi har vårt samtal.
Vi vill önska alla en fin sommar och förhoppningsvis träffar vi en del av er på Torpkonferensen .

Tacka för:
- Att vi hann hem till Mattias pappa och att vi fick ett
fint avslut tillsammans.
- Att det har gått så otroligt bra för barnen att komma
tillbaka till skolan efter denna Sverigevistelse.
- Alla människor som visar oss så stor omsorg.

Be för:
- Att flytten ska fungera bra nu i veckan.
- Barnen som kommer att ha exams nu innan vi åker till
Sverige.
- För vila och återhämtning i sommar.
- För hösten och den omställning det blir för hela
familjen.

/Petra och Mattias Lindsmyr med familj

