HILSEN TIL LØRDAGSTREFFEN FEBRUAR 2019.
MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!
Da er tiden inne til å sende dere en fersk misjonshilsen igjen! Tiden går fryktelig fort! Jeg regner
med det står bare bra til med dere alle sammen!
Hjertelig takk til hver enkelt av dere for at dere står så trofast med i misjonstjenesten med forbønn
og støtte til det stadig voksende misjonarbeidet her i Spania!
Etter en veldig travel uke, var det deilig i dag tidlig med en stille og rolig
frokost ute på terrassen i sola, 16 grader, i godt selskap med de 2
hundene og se på mandeltreet som blomstrer.......
De siste ukene har flere hundre kilo med mat passert gjennom hendene
mine i forbindelse med innlessing i varebilen og utlevering til mange fasteog flere nye brukere....Det har endt opp med kraftig senebetennelse i den
høyre hånda. Legen ga meg tabletter for betennelsen og sa at jeg bør unngå å belaste armen i 2
uker.........
Alikevel, 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! Vi takker Gud for det store privilegiet å få
være med i Hans tjeneste, ikke sant? Og så fryder og gleder vi oss sammen når Guds Rikes sak
går fremover!!
Magdalena og jeg ser fram til å være sammen med flere av dere i mars! Da skal vi være ‘levende
nyhetsbrev’ og fortelle mer hva Gud har gjort, og gjør her i området! Min yngste bror, Gunnar skal
feire 50 årsdagen sin den 16 mars, og det må jo feires! Vi skal delta i møter og samvær på
Ebeneser, og også i Evangeliehuset i Stavanger!
Den siste måneden har det vært fryktelig mye å gjøre i det stadig voksende og omfattende
misjonsarbeidet i og gjennom HjerteEkspressen og det har før til at både Magdalena og jeg har
sagt fra oss lederoppgaver og tjenester i forsamlingen i Albir. Det var ikke noen lett avgjørelse,
men vi merket at Gud kalte oss til å ta et steg ut i den store misjonsmarken som vi har oppdaget
mer og mer utenforbi forsamlingslokalet! Vi er sendebud i Kristi sted og representerer Guds
frelsende, bankende, kjærlige og varme hjerte både når vi gir mat og varme tepper til uteliggerne
som er sultne og fryser, når vi samtaler med sosialarbeidere og prøver å finne løsninger sammen i
tragiske menneskeskjebner, når vi er sammen med fryktsomme mennesker som
har flyktet for livet fra et Venezuela i krise eller et Colombia, når vi er sammen
med pastorer og ledere her i området som ber om mat og klær til babyer, barn
og voksne......osv. osv.
Den første helgen i april skal vi ha matinnsamling igjen på det store kjøpesenteret Carrefour, så vi hadde klargjøring og omorganisering av lagerrommet vårt,
og gjort det di stand til å ta imot rundt 10 000 kg med mat! Her ser du
Alexandra, en ny frivillig medarbeider i aksjon! Mannen har også blitt frivillige
medarbeider! Dei er fra Uruguay, han er musiker og hun er sanger!
Sist helg var vi en god gjeng med damer fra området her på den nasjonale Aglow kvinnekonferansen som ble arrangert i Calpe, 20 minutters kjøring herfra. Godt over 600 kvinner fra hele Spania
var samlet til skikkelig inspirerende, oppbyggende og utfordrende forkynnelse. Et evangeliserende
ungdomsteam som kaller seg for “Impact” var tilstede og fortalte fra flere kampanjer her i Spania
hvor de hadde fått bedt til frelse med masse ungdommer! Temaet var hele tiden fokusert på hvem
vi er i Kristus, og hva vi har i Ham og det å være i forlikelsens tjeneste!
Takk for at dere fortsatt vil be for den spanske nasjonen, for styresmakter og folket som bor her!
Paulus skriver i 1 Timoteus 2.1-4....”Fremfor alle ting formaner jeg....” Siden siste nyhetsbrev har
statsministeren her kunngjort nyvalg den 28 april, og det blir det tredje stortingsvalget i løpet av 4
år. Som du forstår så er der mye mistillit, rivninger og uro i folket.....
Jeg skulle hilse masse til dere fra Magdalena! Hun setter stor pris på forbønn for henne og
familien! Hun har måttet starte med insulin sprøyter for å få blodsukkeret ned, og så har legene
oppdaget denne uken at skjoldbruskkjertelen er unormalt stor og at stoﬀskiftet er ute av balanse.
Ha det riktig godt alle sammen! Beste hilsen fra Tone.

