
HILSEN TIL LØRDAGSTREFFEN SEPTEMBER 2018.

KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE PÅ LØRDAGSTREFFEN!


Da er tiden inne til å sende dere en fersk misjonshilsen igjen! 

Tiden går fort, og det er mye som skjer både her og der! Dessuten er det bare godt 3 måneder 
igjen til jul....Vi har så vidt startet litt med forberedelser og organisering av forskjellige opplegg og 
aktiviteter i forbindelse med julehøytiden!


Håper det står bare bra til med dere alle sammen! Og så må jeg si hjertelig til hver enkelt av dere  
for forbønn og støtte! Vi fortsetter, som aldri før, med å formidle fremtidshåp og hjelp både for 
evigheten og for nåtiden, hjelpe mennesker til både ånd, sjel og legeme!


På onsdag var vi samlet 14 stk. til et mektig bønnemøte i forsamlingen hvor vi ba for forskjellige 
behov. Da vi ‘gjorde bønner, påkallelser, forbønn og takk for alle mennesker, for konger og for alle 
som er i høy stilling, som Paulus formaner oss til i 1 Tim. 2.1-2, la jeg merke til at bare en person 
var spansk, og resten av oss var fra 11 forskjellige nasjoner! Det avspeiler litt av mangfoldet, rik-
dommen og potensialet vi har i forsamlingen!

Frelsen i Jesus Kristus har vi til felles og vi ønsker å nå ut og disippelgjøre nasjonene! De siste 
ukene har ei ung dame fra Cuba kommet trofast til forsamlingen! I ungommen tilhørte hun en stor 
pinseforsamling i hjemlandet sitt. Takk for at dere også står sammen med oss og ber for den 
spanske nasjonen, for folket, for regjeringen og for kongehuset!


Neste uke, torsdag til søndag skal vi ha den årlige høstkonferansen! Vi holder nå på med de siste 
forberedelsene og detaljene. Det blir et rikt og variert innhold de 3 dagene hvor alt er basert på 
visjonen vår hentet fra Esaias 54.2 - “Utvid plassen, spenne ut teppene og strekk dine snorer langt 
ut,” Vi venter mye folk og ser frem til noen rike dager i fellesskap rundt Guds Ord! Lederne + noen 
til fra de tre utpostforsamlingen våre kommer også! Vær med og be om en mektig konferanse, at 
det må bli et “før” og et “etter”!


Søndag den 21 Oktober skal vi delta i den årlige Internasjonale Dagen i Alfaz del Pi! Det er en 
ypperlig anledning til å treffe folk fra mange forskjellige nasjoner og formidle Evangeliet til dem og 
dele ut traktater og NT! Vær med og be om at frafalne kommer tilbake 
til Gud, og at mange mennesker må bli frelst og fri!


Takk for at dere også fortsatt vil be for tenåringene og ungdommene i 
forsamlingen! Dei har nå startet på skolen igjen etter ferien og dei 
møter masse utfordringer på skolen, både med med-elever, lærere og  
innholdet i mye av undervisningen! Som jeg har nevnt tidligere så har 
flere av dem har ufrelste foreldre, så da blir støtten og oppbackingen 
hjemmenfra minimal…


HjerteEkspressen vokser både i omfang og innhold, så vi må kanskje 
‘utvide plassen’ vår, det vil si finne et større lagerrom enn det vi har i 
dag! I august fikk vi 12 rullestoler og flere varianter av gåstoler! Flere 
av disse hjelpemidlene + ei ortopedisk seng, er ute hos flere brukere!
De siste ukene har vi også fått mye mat-donasjoner! Denne uken har 
vi klargjort og delt ut 45 esker med mat til familier og eneforsørgere 
som har skolebarn i huset! Gjett om det kom vel med!

De siste ukene har vi fått henvendelse fra 3 sosialkontor + fra sykehuset, med forespørsel om å 
utføre akutte hjelpetjenester som dei ikke har kapasitet til å gjøre! Vi har fulgt to eldre, ensomme 
damer til lege og sykehus, vår tyske tolk måtte tolke til en tysk pasient som er alvorlig syk. Neste 
uke skal en av våre medarbeidere følge en person som er i psykisk ubalanse til flyplassen for å dra 
hjem til familien i sitt hjemland!

Magdalena ba meg hilse masse til dere! Det står bare bra til med henne! 
Hun er ute på flere hjemmebesøk sammen med Ana fra sosialkontoret i 
Altea!

Hilser dere med Joh.3.36. Beste hilsen fra Tone.




        


