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KJÆRE VENNER
FREDS- og JULEHILSEN i navnet JESUS, HAN som Var og Er og som
KOMMMER SNART IGJEN!
MALAWI:
Gammelt hus
og det nye huset,
26 hus er bygget nå
for de foreldreløse.
De nesten 500 barna
får mat, klær og skole

MOSAMBIK..LEDERKONFERANSEN og MODUL - BIBELSKOLEN
Det var over 100 ledere i konferansen for våre medarbeidere i Mosambik 19.-25. november.
70 ledere deltok i de første dagene i module Bibelskole-undervisningen hvor vi underviste i
flere temaer. I konferansen ble det gitt rapporter fra alle provinsene, arbeidet vokser over hele
landet og det er 250 menigheter og over 2.000 husmenigheter.
Det var gledelig å få høre om at mange muslimske familier har blitt kristne og kommer til
menigheter i de nordlige provinsene.
Vi planlegger neste undervisnings-modul i Bibelskolen i april-19. Alle elevene leser i studiegrupper i distriktene nå inntil april.
....................................................
Jeg fikk bo på Gatebarnsentret da konferansen ble holdt i hovedstaden MAPUTO.
Det er et Guds under det som har skjedd gjennom disse årene. Guttene har fått et nytt liv og ny
framtid. Jeg hadde andakten der et par dager, og fikk hilse på den gruppen som er der nå, og
fikk en velkomst-klem av de alle. Vi fikk også en overraskelse i byen da vi skulle reparere noe
på misjonsbilen. Da vi stoppet bilen kom en ung kjekk mann til oss. «Kjenner dere meg igjen»,
sa han. Vi måtte si at det var vanskelige, men han fortalte at han heter Mario og hadde vært på
sentret og kjente meg igjen. Ja, jeg må tilstå at jeg fikk noen tårer i øyekroken av glede. Og vi
takker Gud for det nye livet mange gategutter har fått, ja, det nytter å hjelpe barn i nød!
EVANGELISERINGS-TEAMET /VIDERE UT MED JESUS FILMEN
Jeg hadde et møte med teamleder pastor Benedicto og pastor George. Teamet har nå besøkt
over 30.000elever, de har vist JESUS-FILMEN i mange skoler, ikke bare våre skoler, men andre
også. De har delt ut NY-TESTAMENTER fra GIDEON, og ca. 6.000 har tatt i mot Jesus som sin
Frelser. Vi må huske på dette viktige arbeide i forbønn!
Misjonspengene går også til å underholde dette teamet og driften av misjonsbilen, og til driften
av den nye modul- Bibelskolen som vi startet opp i mai-18. I tillegg går noe også til de
foreldreløse i Malawi.
..............................................
FAMILIENYHETER
Det var med stor glede vi mottok lille Filip inn i vår familie den 16. oktober. Han er sønn til
Stig-Øyvind og Vibeke som bor i Oslo. Så nå har vi 9 barnebarn, mye å takke Gud for!
Fredvår og jeg er fortsatt oppgående og forholdsvis spreke, takknemlige for det!
VI ØNSKER DERE ALLE EN FREDFULL JULEHØYTID OG ET VELSIGNET NYTT ÅR!
Fredvår og jeg feirer julen sammen med familien her. Hilsen med JES. 9;6+7

