
                                                                                                                Marghita 18 september 2018 
 

Till våra kära församlingar i Askeby, Kungsör, Lammhult, Linköping, Nykil, Rörvik,  
Sandviken, Söderköping och Värnamo! 
 

Vi vill skicka en hälsning så här i början av hösten. Våra medarbetare är tillbaka från semestern och bar-
nen började skolan förra veckan. Fortfarande har vi sommarvärme på dagarna. 
 

Vi hade en avkopplande ledighet i Sverige. Mycket bad och båt tillsammans med barn och barnbarn. Vi 
fick också tillfälle att segla med missionsbåten Shalom en helg och det var härligt! 
 

Barnen i familjehemmen här i Marghita har haft en bra sommar med fina läger och trevliga utflykter. Barn 
och ungdomar i alla FCEs projekt har fått tillfälle att åka till vår lägergård i Chișlaz. Vi tackar Gud för lägren. 
Bygget av Hygiencenter och Aktivitetshus i en romerbosättning i Marghita behöver bli färdigt. Byggteam 
från Sverige kommer att hjälpa till under hösten. Kom gärna med! För oss personligen är det särskilt roligt 
när vi får besök från våra församlingar. 
 

Vi har en intressant tid framför oss med många besök. Bla kommer styrelserna för EFI Fadder och EFI Se-
cond Hand hit för att möta oss i Marghita. Lördagen den 27 oktober kommer vi att vara med på EFI Fadder
-dagen Linköping. Det är en viktig storsamling där vi hoppas få möta många av er. Vi kommer att vara i 
Sverige 26 oktober – 5 november. 
 

Ledningen av organisationen FCE här i Marghita fungerar mycket bra med våra rumänska medarbetare. 
Ännu har vi en viktig roll då det gäller kontakten med Sverige och vi känner ansvar för att det ska komma 
in de medel som behövs. Vi vet att Gud har allt i sin hand, men bördan är tung många gånger. 
 

2018 är ett kampanj-år för att få fler månadsgivare. Vi önskar och ber att fler ska bestämma sig för att vara 
med. Vi är i ett läge då vi behöver förstärka inkommande medel för att inte behöva avveckla behjärtans-
värda projekt. 
 

Vi ber om Guds välsignelse över Sverige, församlingarna och över er var och en! 
Innerligt tack för allt stöd, omtanke och förböner!   2 Tess 3:16 
 

Många varma hälsningar Lars o Barbro Gustavsson 
 

lars_gustavsson@fce.ro  0040 744 595747      barbro_gustavsson@fce.ro    0040 745 288615 
www.efifadder.se                                                  http://rumfrrumnien.blogg.se/ 
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