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Vi är tillbaka i Sydafrika sedan en månad och vi fick verkligen den där härliga återhämtningen vi
önskade och bad om. Vi har tankat ny energi med många timmar och olika aktiviteter på sjön, något
vi verkligen uppskattar.
Vi är också mycket tacksamma över att ha fått en riktigt bra start här i Nelspruit. När vi lämnade
Sverige var vi lite nervösa för det nya som väntade, ett nytt hus, en ny arbetssituation med familjen
Dagernäs i Sverige och en del nya uppgifter som följd av denna förändring. Jag och Petra var också
lite spända inför barnens skolstart efter en lång och skön vistelse i Sverige med familj och kompisar.
Men allt har fungerat bra och det är vi så tacksamma för!
Gud är god som låtit allt detta som var böneämnen för oss förvandlas till tacksägelseämnen. Allt har
verkligen gått hur bra som helst och vi sa på vägen från skolan idag ”Det känns verkligen naturligt att
bo här nu”. Barnen är nöjda i skolan, har kompisar de umgås med på rasterna och gör ett
imponerande jobb med läxor och prov. Det känns smått overkligt när man tänker på att Ellen och
Isak bara kunde några enstaka ord på engelska för ett år sedan och att nu höra dem umgås och
konversera på engelska och klara sina skoluppgifter med goda resultat. Vi trivs kanonbra i huset på
missionscentret och den nya arbetssituationen fungerar riktigt bra också. Tacka gärna Jesus med oss!
Petra jobbar för fullt inom barnrättsprogrammet med förberedelser inför den kommande
workshopen för lärare som ska vara i slutet på september. Fokus kommer att vara på ”Barns
rättigheter i klassrummet” och hur lärarna kan träna andra lärare inom detta område. Deltagarna
kommer från alla sex länder EFK arbetar med i Region Afrika. Hon kommer även åka till Vilankulos i
Mocambique tillsammans med Anneli och besöka en förskola och lärarna inom organisationen.
Mattias har varit i Eswatini (Swaziland) i början av september och kommer åka dit igen nästa vecka.
Resorna har fokus på att möta de olika kommittéerna som ansvarar för projekten inom
ungdomsarbetet, vattenprojektet och stipendieverksamheten. Mycket goda möten med väldigt
engagerade och tacksamma människor som gör ett stort och viktigt arbete för att sprida Guds rike på
livets alla områden.
Nästa resa kommer mer vara inriktat på församlingsrörelsen och genomförandet av en
organisationsutvärdering för att se hur vi kan fördjupa vårt partnerskap i framtiden. Som alltid
predikar Mattias när han är där då det är ett stort behov av stöd på det området då många av
församlingarna inte har en egen pastor.

Mattias kommer att resa till Zambia i oktober för att besöka
Mpongwe Baptist Association som är vår samarbetskyrka i landet.
Denna kyrka driver också ett stort sjukhus med alla utmaningar som
det innebär. Ta gärna en titt på EFK:s hemsida på projektet 45837,
Hälso och sjukvårdsinsatser. Detta är ett projekt som vi vill se ett ökat
stöd till då det är väldigt viktigt för folket i regionen, detta projekt
rekommenderas för satsningar inom ”Ge för Livet”. Vi kommer
återkomma med mer information från resan dit i oktober så håll utkik
på sociala medier.
Vi har också haft glädjen att få välkomna Linnéa Gustavzohn som
volontär hit till vår familj och Missionscentret. Linnéa kommer från
Rimforsa och kommer vara här i tre månader. Be för henne att hon skall
trivas, utvecklas och smittas av Guds mission. Barnen har mycket läxor
efter skolan och mycket är fortfarande en utmaning och då kommer
Linnéa som en stor hjälp för dem och oss. Hon kommer också göra
insatser administrativt på kontoret samt hänga på i lokala projekt och
workshops som vi gör under hösten.
Vi ser fram emot att Petras föräldrar, Anders och Barbro Lindsmyr,
kommer på besök i slutet på september. Det är alltid härligt att få vara
med familjen och visa upp vårt liv här för de som står oss nära.

Tacka för:
- Alla förböner som vi fått av Er under den svåra tid med Mattias pappas sjukdom och
begravning.
- Att det har gått så otroligt bra för barnen att komma tillbaka till skolan efter denna
Sverigevistelse.
- Den glädje vi känner över att ha fått den här möjligheten, vi känner att vi är på rätt plats
och det är roligt att vara en del av ett så fantastiskt arbete som EFK gör i Region Afrika.

Be för:
- Våra resor till Moçambique, Eswatini, Zambia och i Sydafrika, att Gud skall beskydda oss
och att vi skall få vara med och göra skillnad i de olika sammanhang och för de människor vi
kommer möta.
- Barnens skolgång, att Gud skall ge dem kraft och glädje.
- Mpongwe Mission Hospital och det viktiga arbete som görs där, att Gud skall ge vishet,
resurser och nya sponsorer till detta arbete som betjänar ca 50 000 patienter varje år.
- Linnéa, att Gud skall låta henne ha en fin och givande volontärperiod här hos oss. Be gärna
om en ny volontär till våren.

/Petra och Mattias Lindsmyr med familj

