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#Familjen Åberg Goes
Thailand

Den enkla men
vackra
landsbygden i
Thailand.

Hej!
Nu var det länge sedan ni fick en uppdatering från oss! Tack för alla
hälsningar i jul och nyår. Tyvärr så verkar posten ojämnt äta upp
paket och brev till oss så vi ber om ursäkt om vi inte har hört av oss
och tackat för något som borde ha kommit fram! Posten i Thailand
tycks vara jämförbar med Post-nord så det bästa är att inte använda
den.
Efter ett intensivt år med mycket av varje valde vi att stänga vi ned
under ett par veckor för att fokusera på familjen. Vi reste söderut för
att möta upp Tobias föräldrar vid havet. Det var fint att få vara lediga
tillsammans. Som lite grädde på moset avslutade vi det gamla året
och började det nya med magsjuka, löss och mask i magen. Vi ser
det som att vi inledde 2020 utrensade och redo för nya utmaningar!
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Under januari har
Linnea varit på
resande fot för att
följa upp
missionärer i fält,
bl.a. ett par från
Frankrike som
arbetar i Thailand.
EFK är med och
möjliggör visum
och nätverk så att
paret har kunnat
komma ut.
Mission handlar så
mycket om
samarbeten Messy Mission!
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FRAMTIDSSPANING
När vi spanar in i 2020 så blir det ett år med en del förändringar. I mitten av juni lämnar vi
Thailand för 12 månader i Sverige. Det innebär en stor omställning särskilt för barnen som
under en kort period ska anpassa sig till en svensk skola och lära känna nya kompisar. Men
även om det är lätt att räkna utmaningarna inför ett sådant år så ser vi samtidigt fram emot
att spendera tid med familj och vänner. Vi kommer att bo i Örebro där Linnea har sina
föräldrar, och vi kommer även fortsätta att arbeta med Asien för EFK under hemmaåret
även om arbetsuppgifterna anpassas något efter den nya geografiska situationen.

HÅLLBAR FÖRSÖRJNING - ARBETE ÄR VÄGEN UR FATTIGDOM
Ju längre vi arbetar i regionen ser vi behovet av att utveckla och
stötta projekt som bidrar till arbete och försörjning för individen.
Det kan på många sätt låta självklart, men det är långt i från enkelt. I
en region där utveckling sker snabbt men också ojämnt, dvs.
storstäderna är lika välutvecklade som i Europa men landsbygden
ser på sina håll ut som den svenska landsbygden gjorde för 70 år
sedan, är det svårt för de allra fattigaste att hitta försörjning. I flera
generationer har minoritetsfolken i Thailand levt på vad marken
och djungeln kan ge, men idag räcker inte inkomsterna. Det finns
ett behov att ständigt utveckla odlingsmetoder och möjlighet till att
förädla produkterna.
I januari fick jag, Linnea, möjligheten att besöka två byar där det var skördetid för kaffe.
Egentligen kom jag dit av andra anledningar, men blev fascinerad över det enkla och
hårda arbete det är att odla kaffe. När solen började gå ned över byn rullade flakbil efter
flakbil ned från bergen för att väga och lasta av dagens skörd hos uppköparen. För ett kilo
handplockade färska och ekologiska bönor kunde bönderna få ca. 7 SEK/kg. Ingen som
jag träffade kan leva på bara kaffe utan har flera olika typer av odlingar för att få inkomst
året runt, men introduktionen av kaffe i Thailand har minskat fattigdomen på flera håll.
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Det pratas om att de mest onådda folkgrupperna bor i höglands områden där det passar
bra att odla kaffe. Kanske är det någon som känner sig manad att utveckla kaffekunskap
och söka sig till onådda folk? Spännande tanke!
Under 2020 arbetar vi i Asien för att utveckla området hållbar försörjning. Vi hoppas på att
flera av våra projekt ska allt tydligare stödja människor att klara av de snabba ekonomiska
förändringar som sker på världsmarknaden idag och som ofta slår hårt mot den lilla
jordbrukaren i syd. Vi hoppas även att projekten ska förbereda människor för katastrofer av
olika slag så att deras försörjning återhämtar sig vid oväntade händelser.

HÖSTEN
Vi har redan börjat boka in lite
församlingsbesök i sommar och i höst. Hör av
er om ni vill att vi ska komma!
29-30/8 Elimförsamlingen, Gammelstad
5/9 Ryttargårdskyrkan, Linköping
tobias.aberg@efk.se
linnea.aberg@efk.se

CORONAVIRUS OCH DÅLIG LUFT
I år började vi få rapporter om den dåliga luften tidigare än vanligt. Bönderna uppe i
skogarna bränner av sina åkrar men utövar också gamla metoder som svedjebruk för att
öka sina odlingsområden. Chiang Mai som ligger i en gryta och har mycket trafik blir hårt
drabbad med en luft som riskerar andningsbesvär, allergier och huvudvärk. Vi märker
tyvärr redan på grabbarna att de hostar illa så fort de får en liten förkylning i kroppen.
Skolan har börjat ställa in utomhusaktiviteter och luftrenarna är i full gång. Ofta blir inte
luften bättre förrän i april/maj när regnet kommer så nu ber vi att det ska bli tidiga regn i år.
Nyheten om Coronaviruset svepte in som en storm strax före det kinesiska nyåret när
kineserna reser som mest både inom och utanför landet. Många blir oroliga och vi har flera
kinesiska bekanta som får bära hundhuvud om de har rest i eller tagit emot besök från Kina
under den sista tiden. Sedan en vecka tillbaka måste alla barn ta temperaturen innan de
går in på skolområdet på morgnarna. Vi är inte oroliga men ber att det inte ska utbryta
ytterligare oro.

BÖNEÄMNEN
BE för församlingarna i Kina som just nu inte kan mötas på grund av Coronaviruset.
BE för Helmer, Erling och Siri att de ska klara av den dåliga luften under våren.
BE Gud att sända "kaffemissionärer" till asiens onådda folkgrupper.
TACKA för 2019 och alla de som kommit till tro på Jesus i Asien i vårt gemensamma arbete.
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