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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! - 
NOVEMBER 2022
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Tone Dysjaland 
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Frie Evang. 
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Er med i leder- 
teamet og har  
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Kjære misjonsvenner og medarbeidere 
på Lørdagstreffen! 
Før eg forteller litt ferske nyheter frå arbeidet, må eg seia 
hjertelig takk for trofaste støtta og forbønn! Håper det står bare 
bra til med dokke!  

Nå denne helgen er me med på den store nasjonale matinnsamlingskampanjen. 
Fra matbanken har med fått tildelt to store varesenter hvor me står og ber om 
at kundene også handler matvarer som går til HjerteEkspressen og som me 
deler ut til familier og mennesker i nød. I går samla me inn over 1000 kg med 
mat-varer og personlig hygiene! Hver eneste uke får me henvendelser fra sosial- 
kontoret om mennesker som trenger hjelp. Sist uke var det en familie fra russ- 
land som bor i et flott hus, i et fint strøk med en fin bil, MEN pengene har tatt 
slutt! Visakortet er sperret, kontoen og verdiene i hjemlandet er blokkert så dei 
er i en frykteligt vanskelige situasjon. Den fine bilen trenger en liten reparasjon, 
men det går ikke uten penger,….. Kona i huset som snakker litti spansk, gråt av 
fortvilelse og samtidig takknemlighet då me leverte ei stor eske med masse mat 
og diverse husholdningsartikler. Det er flere og flere familier som trenger hjelp. 
Nøden øker,, og flere og flere familier lever under fattigdomsgrensen! Ære være 
Gud, så komme me i kontakt med mange familier, me prater med dem og gir 
dem håp både for tiden her og for evigheten! Me kan ikkje forandra heile 
verden, men me kan forandra ett menneskes verden! Dette er dokke med om! 

Magdalena ba meg helsa så masse til dere alle! Det står bare bra te med henna!
Hun setter enormt stor pris på at dokke ber for henne og familien! 
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MISJONSHILSEN  NOVEMBER 2022

To elever fra LEV-bibel-
skole i praksis hos oss!  
I en uke var Peter og Victoria sammen 
med oss og fikk innsikt og oversikt over 
misjonsarbeidet. 

Det var to veldig kjekke undommer som ønsket å 
tjene Herren med sine liv, og dei var med på alt i 
misjonsarbeidet; både i HjerteEkspressen, i 
menigheten AMPC og møter i turistkirkene hvor 
Dei blei kjendt med nordmenn, fikk pratet norsk 
+ kjendt med arbeidet som drives også der! Vær 
med og be for Peter og Victoria at Herren fortsatt 
styrer deiras liv og at dei lytter godt til hyrde-
røsten ang. fremtidsplaner! 

Ellers har me hatt det frykteligt travelt med ‘det 
solidariske juletreet’! Det er det fjerde året me 
har prosjektet ‘ingen barn uten julegaver’ hvor 
me har plassert ut 35 pynta juletre med 24 kon- 
volutter som er merket jente/gutt 1-12 år. Folk 
tar med seg en konvolutt og kjøper en gave til 
denne jenta/gutten og kommer tilbake med 
gaven, som vi da henter senest 22 desember. 
Både til jul og til de tre hellige kongers dag, 
deler vi ut gaver til ‘våre brukeres’ barn, til barn 
via sosialkontorer, andre organisasjoner og 
menigheter. Ingen barn/ familie uten julehilsen! 

I menigheten AMPC……. 

har to nye personer funnet sitt åndelige hjem! Vi 
er takknemlige for det, men vi skulle så gjerne 
vært flere! Det er for mange tomme stoler…Vi 
ber, arbeider og er i forventning til Gud om at 
mange mennesker skal bli frelst!  

Vi har kontakt med masse ufrelste mennesker 
som vi har formidlet Evangeliet til, men det 
koster mye for dem å komme til et Evangelisk 
møte! Vil du vil stå sammen med oss i bønn om 
en innhøstning og vekkelse her i området? 
Hjertelig takk, og Gud velsigne dere alle! 

4 Mosebok 6.24-26. “Herren velsigne deg og 
bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse ovet deg og 
være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og 
gi deg fred.” 
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