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#Familjen Åberg Goes
Thailand

Erling knäckte
cykelkoden i
Sverige

FULLT ÖS HELA HÖSTEN
Sommaren har varit skön med några veckor i Sverige och några
veckor i Thailand. Vi passade på att turista i vår egen region och det
blev mycket bad och en del djungelvandring. Det var fint att få göra
en "hemester" i Thailand innan allt drog igång!

Siri gillar att måla.
Hon går nu på
förskolan.

Vi är just nu uppe i en intensiv period av resande och möter ständigt
nya logistiska utmaningar för familj, skola och arbete. Det går för det
mesta bra även om tempot är högt. Linnea reser under hösten till
Indien, Bangladesh, Centralasien, Taiwan och Sverige, och Tobias till
Bangladesh. Det är fantastiskt att få resa, möta syskon, undervisa och
följa upp vårt gemensamma arbete, men det är också utmanande att
hinna med arbetet på missionscentret och familjen.
Grabbarna trivs bra i skolan. Helmer går nu i årskurs 3 och Erling
"kinder garden". Siri har börjat på förskola ett par förmiddagar i
veckan. Hon stortrivs bland andra barn och jublar när hon kliver in i
lokalen på morgonen. Det känns gott för oss!
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Bröderna Åberg
på utflykt i Chiang
Dao. Mycket
spring i benen.
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BANGLADESH X 2
I mitten av september åkte jag, Tobias,
för att träffa EFKs systerkyrka Faith Bible
Church i Bangladesh. De tränar och
sänder evangelister och pastorer till
områden där ännu ingen kyrka finns.
Målgruppen är landets muslimska
majoritet men man når även många
hinduer. Shimon är evangelist i Sylhet i
nord östra Bangladesh. Han och två
andra familjer flyttade dit med en vision
om att dela evangeliet med människor.
Efter några år stod tyvärr Shimon ensam
kvar i uppgiften då de andra av olika
anledningar tvingades lämna området.
De kristna möts i hemmen, i sk. huskyrkor. Shimon har startat 6 stycken grupper och nu
besöker han dem regelbundet. Flera av ledarna är unga kvinnor och de behöver mycket
stöd för att växa i sitt lärjungaskap och ledarskap. Ett par av grupperna är inte uttalade
"kyrkor" ännu utan fungerar som vuxenutbildning för kvinnor i byarna. Genom ett material
som använder bibelberättelser som exempel lär de sig att läsa och skriva samtidigt som du
får lära sig om vem Jesus är. Jag slås av den hängivenhet som Shimon har för att nå
människor trots att han lever i stor
utsatthet. Det är med stor ödmjukhet jag
tar farväl och sätter mig på bussen
tillbaka till Dhaka.

RELIGIONSFRIHET & ARBETE MOT
MÄNNISKOHANDEL
I flera av de länder där vi arbetar
upplever religiösa minoriteter, däribland
de kristna, förföljelse och utsatthet. EFK
är med och stödjer utsatta
församlingsrörelser med ekonomiskt
stöd och uppmuntran, men vi funderar
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mycket på vad vi kan göra mer. Sedan ungefär ett år tillbaka är vi därför med i ett projekt
som Svenska Missionsrådet (SMR) leder i syfte att arbeta för religionsfrihet. I augusti var jag,
Linnea, i Bangladesh för att påbörja utbildning för vår partnerorganisation World Concern
Bangladesh i frågor kring religionsfrihet och försoningsarbete. I landet råder religionsfrihet
enligt lag, men i samhället accepteras det inte att människor konverterar. Många kristna blir
dessutom diskriminerade eller utsätts för våld på grund av fördomar. Frågor som vi ställer
oss är hur de kristna kan få fortsätta vara ljus men också vara en aktör för försoning och fred
i ett samhälle som riskerar att splittras på grund av nationalism och extremism.
Jag fick även möjlighet att resa tillsammans
med kollegan Kalle till ett av de projekt där EFK
arbetar för att förebygga barnäktenskap. Jag
fick möta en flicka som berättade om hur hon
var på väg att giftas bort. Men tack vare
projektet som gett ny kunskap blåste
föräldrarna av äktenskapet. Istället fick hon
fortsätta att gå i skolan och drömma om att bli
lärare. Vissa dagar känns utmaningarna
överväldigande. Arbetet en droppe i havet.
Men så möter jag den där flickan vars
möjligheter har blivit radikalt förändrade - tack
vare droppen som till slut urholkar stenen.

MISSIONSKONFERENS - KOM, KOM, KOM!
Den 19:e oktober är det missionskonferens i Ryttargårdskyrkan. Det är en fantastisk möjlighet att få
höra, lära och engagera sig mer i EFKs internationella arbete. Det här året kommer ca. 10
representanter från EFKs missionsländer att vara på plats. Läs mer och anmäl er på: https://efk.se/
webb/kalender/missionskonferens-2019.html

BÖNEÄMNEN

VÅR ADRESS

BE för höstens resor och beskydd för

INTERACT ASIA

familjen.
BE för att Gud kallar och sänder människor in

Familjen Åberg

i mission.

Muang, Chiang Mai, Thailand 50000

PostBox 140 Chiang Mai Post Office

BE för kyrkan i Thailand och dess pastorer

tobias.aberg@efk.se
linnea.aberg@efk.se

och ledare.
TACK för att ni står med oss i bön!
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