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TIL MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE.


Då har me endeligt fått tillatelse fra myndighetene til å samlast til møte i møtelokalet igjen; søndag

den 17 mai! Hipp, hipp hurra! Me har fått detaljerte instruksjoner fra det Spanske Forbund av 
Evangeliske Menigheter (hvor vi er medlemmer) for å ta forhåndsregler og gjennomføre en sikker 
og trygg møtesamilg uten fare for coronavirus-smitte! Vi gleder oss masse alle sammen, både 
store og små, til å samlast til møte igjen etter så lang tid, og ikke minst, SE HVERANDRE IGJEN!


I og med at ‘alarm-tilstanden’ ikke blir opphevet før den 24 mai, må den enkelte som kommer 
kjørende eller gående til møtet, ha med seg en skriftlig bekreftelse fra menighetens pastor om at 
vedkommende skal til møtet i tilfelle en blir stoppet og kontrollert av politiet. Det har vært to 
uvirkelige, skremmende og dramatiske uker her i Spania. Ennå gjenstår det godt over 2 uker......


Siste gongen me var samla til møte, var den 8 mars, og da var det INGEN 
som visste og kunne forstille seg hvordan de følgende 2 månedene skulle 
bli! Vi har vært ‘samlet til møter’ hver søndag på Facebook, 2 ganger med 
brødsbrytelse, og mange andre møter og samlinger via internett, så vi har 
hatt god ‘åndelig’ kontakt disse månedene på tross av nasjonal karantene-
situasjon for å forhindre smitte av det lumske og dødelige viruset. Med 

maske og hansker og strenge restriksjoner har en kun hatt lov til å gå til butikken for 
å handle mat og til apoteket for å handle medisiner. Etter hvert nå utover i mai blir 
det mer og mer frihet til å bevege seg ute og samles på offentlige steder. Heldigvis!


I løpet av disse månedene med coronaviruset, har Hjerte-
Ekspressen vært aktiv som aldri før! Me har lokalmyndighet-
enes tillatelse til å sirkulere med varebilen vår, og med to 
varebiler til, så har me delt ut mange tusen kilo med mat til 
familier som uten jobb, inntekt og penger ble sittende inne 
uten mat, uten penger og uten lov til å gå ut! Vi har levert mat 
på døra til flere familier som ikke hadde spist på 2-3 dager! 
Bare denne uken har me i løpet av 3 dager delt ut mat til over 
100 familier! Ære være Gud så har me fått mye mat og per-
sonlig hygiene-produkter fra forskjellige firma, butikk-kjeder 
og et lokalt selskap handlet inn varer til oss for rundt 18 000 
kroner! Takket være mange trofaste frivillige medarbeidere, og 
ikke minst våre trofaste støttepartnere, har me kunnet utføre 

dette omfattende og utfordrende barmhjertighets- og nødhjelpsarbeidet! Me har også handlet mat 
og medisiner til ensomme, eldre mennesker som har dårlig helse og som er livredde for å gå ut! 

Jeg ser at mange av dere følger med arbeidet på Facebook! Vi har publisert det aller meste som 
har skjedd disse månedene! “Vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre ett menneskes 
verden”! Dette er et fantastisk misjonsarbeid som vi utfører sammen!


Me har også vært innvolvert sammen med en lokal forretningskjede med å montere 
tusenvis av sykehus-frakker som ble delt ut til flere sykehus som trengte dem så sårt!


Midt oppi denne corona-virus tilstanden, har jeg vært innlagt på sykehuset 3 
ganger! Siste gangen var denne uken. Jeg ble utskrevet på torsdag etter en 
lever-biopsi på onsdag! Jeg er i god form, men gul i øynene og i ansiktet, og har vært 
aktiv i Hjerte-Ekspressen stort sett hele tiden, men ett eller annet er ikke som det skal 
med leveren...Leverspesialisten tror det er autoimmun gulsott. Det vil si at kroppens 
forsvarssystem ‘går til angrep’ på leveren. Dersom biopsiresultatene neste uke bekref-
ter denne diagnosen, vil legen gi meg en ny, god og effektiv medisin med svært gode 
resultater! Jeg venter i spenning! Legenes lege har ALT under kontroll!!


 Hjertelig takk for forbønn og støtte, spesielt de siste månedene! 

Magdalena som er leder for HjerteEkspressen, ba meg hilse masse til dere og si hjertelig takk for 
støtte til arbeidet og for forbønn i denne krisetiden!  Hilser dere med Rom. 8.28.

Dere må ha det riktig godt og Gud velsigne dere rikelig, både til ånd, sjel og legeme!


Beste hilsen fra Tone.                                                Misjonærunderhold kontonum: 3290.20.33717                                                     





