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NYHETSBREV 
NYTT FRA MISJONSARBEIDET I SPANIA

- JESUS SA TIL DEM: HØSTEN ER STOR, MEN ARBEIDERNE FÅ. BE DERFOR HØSTENS HERRE AT HAN VIL DRIVE ARBEIDERE UT TIL SIN HØST! - 
AUGUST 2022

Spaniamisjonær 
Tone Dysjaland 

Utsendt av De 
Frie Evang. 
Forsamlinger. 

Er med i leder- 
teamet og har  
forskjellige 
ansvarsområder 

Er med i styret i vel- 
dedighetsorganisa-
sjonen Hjerte-
Ekspressen. 

MISJONSKONTO 
JÆREN SPAREBANK 

3290.20.3317 

VIPPS: 766338
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HJERTEEKSPRESSEN  
JÆREN SPAREBANK 

3290.20.51731 

VIPPS: 617408
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CORAZÓN EXPRÉS  
BANCO CAIXALTEA 

IBAN: ES18 3045 2654 
6627 2001 4171 
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Kjære misjonsvenner og medarbeidere 
på Lørdagstreffen! 
Før jeg forteller litt ferske nyheter fra arbeidet, må jeg si hjertelig 
takk for trofast støtte og forbønn! Håper det står bare bra til med 
dere alle! 

Her har det vært fryktelig varmt, og me har hatt frykteligt masse å gjera både i 
menigheten og i HjerteEkspressen! Heldigvis har me aircondition, og me har 
vært, og er friske og raske! Heile juli og august har me vore i ei utvidelses-tid; 
Menigheten AMPC har fått innredet ex-lagerrommet til HjerteEkspressen til 3 
rom; barne-kroken, tenårings-og undgomsrom + VIP-området med salong og 
spisebord! Menighetskafeen ligger i naborommet! 

HjerteEkspressen har flyttet opp til 2 etg. til et lagerrom på ca 500m2!! Det har 
gitt oss mye bedre plass til mat, klær, møbler, senger, rullestoler, barnevogner+
+,  og gir oss mulighet til å kunne hjelpe enda flere mennesker som er i en 
nødsituasjon, og det er det mange av!
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MISJONSHILSEN  AUGUST 2022

TUR TIL NORGE 14 - 30 SEPTEMBER! 
Magdalena og meg skal fortelle mer på Lørdagstreffen den 24 sept. Vi 
gleder oss masse til å være sammen med dere! Vi skal også delta på 
barnetreffen og møtet den18 sept. I Evangeliehuset skal vi også tale i 
kveldsmøtet den 18, være med på formiddagstreff og misjonsforen-
ingen ‘Solglimt’. Vi skal også en tur til bibelskolen i Kr.sand hvor vi skal 
fortelle fra misjonsarbeidet i Spania.  

‘Bedehuskanalen’ har studio der, og en av initiativ takerne til kanalen 
Sven Gunvaldsen, ordner med opptak hvor vi skal intervjues ang. 
misjonsarbeidet! Det blir noen opplevelsesrike dager i Kr.sand!

HjerteEkspressen sitt 
arbeid utvides! 
Både på det praktiske området og 
innflytelsesmessig! 

Siden januar har vi hatt over 100 undommer 
som har vært i praksis hos oss, hjelpt til i 
arbeidet og fått innsikt og oversikt over barm-
hjertighetsarbeidet, og blitt litt kjendt med 
nøden og behovene i Spania. Da legger vi vekt 
på både den åndelige og den sosiale nøden! 
HjerteEkspressen er der for mennesker som er i 
nød. ‘Vi kan ikke forandre hele verden, men vi 
kan forandre ett menneskes verden’! Det er du 
med på! Vi skal fortelle mer den 24 sept.! 

Den eneste sønnen til Emilia datt ned 4 meter 
fra et palmetre hvor han utførte en jobb. Det var 
et mirakel at han overlevde! Vi er mange som 
har bedt for Nacho, og vandret sammen med 
Emilia i disse 3 månedene! På torsdag var han til 
kontroll og fekk beskjeden fra legen om at dei 3 
rygghvirvlene som var ødelagte, var fullstendig 
restaurerte! Begge to vet at det er et mirakel, så 
nå har Emilia bedt Magdalena og meg til å ha et 
takkemøte til Gud hjemme hos seg! 

Skulle hilse masse frå Magdalena. 

Sommermånedene i 
AMPC……. 

er alltid utfordrende tider her i turistområdet. 
Mange jobber i turistnæringen, og det er lite folk 
som kommer til møter og samlinger. Vi regner 
med det vil ta seg opp neste måned når ferietiden 
er over! Samtidig må jeg si at flere søndager har 
vi fått vitnesbyrd hvor ‘menigheten’ har vært til 
stede på arbeidsplasser hvor menighetens folk 
har vitnet og bedt for og med sine arbeidskole-
gaer! Be om at det vil gi frukt og resultater! 

Fra 2-4 sept. skal vi ha høstkonferanse i AMPC. 
Temaet er ‘Den seirende menighet’! Et ektepar 
som er to fine bibellærere, John og Rebecca Polis 
blir sammen med oss! Be for konferansen!
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