HILSEN TIL LØRDAGSTREFFEN SEPTEMBER 2019.
MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!
Da er tiden inne til å sende en fersk misjonshilsen til dere! Regner med det står bare bra til med
dere alle! Jeg skulle så gjerne vært med dere på Lørdagstreﬀen nå i dag for å formidle litt av alt
det som har skjedd her siden sist.......
Men før jeg forteller litt mer gjennom bilder og tekst, vil jeg si 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!
Den spanske nasjonen ja....Dere har vel fått med dere at det blir valg igjen
den 10 november? Siden sist valg i april, har dei politiske partia ikkje klart å
danna regjering. Det er første gang i europas historie at et land har valg 4 ganger i løpet av 4 år, så
vær med å be for Spania som aldri før, for folket, for dei som styrer dette landet, at politikerne må
komme til en god regjerings løsning etter valget til å styre landet videre!
Her langs kysten var det et fryktelig
uvær med uvanlig mye regn for ca 14
dager siden. Mange mistet alt de
hadde, vannet stod opp til 1.5m i
husene og det var masse, masse
ødeleggelser!
Lørdag for 14 dager siden, pratet
Magdalena og jeg om å hjelpe pastor
Patrick og hans forsamling, som
holder til i nærheten av Murcia, en god
times kjøring herfra..... Grytidlig søndagsmorgen, fikk
jeg en melding med nødrop fra Patrick hvor han spurte
om vi kunne hjelpe dem!
Så vi satte i gang en innsamlingsaksjon og kjørte
nedover vår egen varebil, og en enda større varebil
som vi leide, fulllastet med møbler, senger, sengeutstyr, bord, stoler, sengklær, kjøkkenutstyr, bleier,
håndklær, tv, kaﬀe-trakter, og masse matvarer!
Etter at vi hadde lesset av, hadde vi en fantastisk fin
lovsangs- og bønnestund sammen med pastor Patrick
og vennene i forsamlingen han betjener!
Tenk at vi sammen kunne få være med å hjelpe dem
på en praktisk måte, alle disse fortvila menneskene i
en utenkelig fortvila situasjon! Enda vil det ta lang, lang
tid før alt er tilbake “til normalt” igjen etter uværet.
I forsamlingen går det bare bra! Nå i ettermiddag skal vi ha dåpsmøte!
Vi kjøpte inn ett nytt, bra keyboard for godt 2 uker siden, så nå er jeg i gang
igjen med spilling i lovsangsteamet!
Barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen vokser! Et ungt ektepar har nå
startet med å ha ungdomsmøter hver fredagskveld! Takk for at dere ber for
oss og for det voksende arbeidet i forsamlingen!
Magdalena ba meg hilse masse til dere alle! Det står bare bra til med henne og familien!
Hilser dere med den fine og viktige teksten fra Matt. 25.35-40.
Ha det riktig godt og Gud velsigne dere!
Beste hilsen fra Tone.

