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#Familjen Åberg Goes
Thailand

Helmer och Erling
går nu på samma
skola - CMIS.
Erling har börjat
pre-school och
Helmer i 2:an.

Sommar och semester!
Oj, vad det känns som om tiden går fort ibland. Sedan förra brevet
har vi hunnit spendera en välgörande sommar i Sverige och fått träffa
flera av er. Vi är nu tillbaka i Chiang Mai sedan början av Augusti.

Vi hann med en
räkfrossa innan vi
åkte tillbaka till
Thailand

Under sommaren spenderade vi mycket tid i vår stuga i Åsbro och
det blev mycket tid för bad och strandhäng. Helmer och Tobias åkte
på SMAJL - barnläger på Hjälmargården. Temat var "Ta rygg" och
handlade om att följa Jesus. Under tiden åkte Linnea, Erling och Siri
till Göteborg och hälsade på morbror Robert.
En annan av höjdpunkterna var att få träffa er i de församlingar som
stöttar oss. Vi känner så mycket värme och support och det är en
glädje att få möta er och dela det som vi står i. Tack för ert stöd!
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Vi firade gammel
mormor som
fyllde 100 år!

CHIANG MAI, THAILAND

SEPTEMBER 2018

FORSKNING SOM MISSION
Sedan 2,5 år tillbaka bedrivs två stora SIDA-finansierade program i Asien - ett mot
människohandel och ett för barns rättigheter. Flera nya projekt har startats i syfte att fler
barn ska växa upp i trygga miljöer och få goda förutsättningar för framtiden, samt
förebygga människohandel och finna vägar ut ur människohandeln för dem som fallit offer
för den. Inom dessa program finns det även
möjlighet att forska och genomföra studier
för att förbättra och effektivisera arbetet.
Under 2017 och fram till maj 2018 har därför
en studie om människohandel pågått bland
våra partnerorganisationer i Nepal, Indien,
Bangladesh, Kambodja, Laos och Thailand. I
mitten av maj blev rapporten färdig och vi
bjöd in till ett seminarium här i Chiang Mai
där resultatet presenterades. Över 100
personer kom för att lyssna. Det var en blandning av myndighetspersoner, missionärer,
företagare, socialarbetare, lärare och aktivister. Vi ber och hoppas att studien ska få bli till
välsignelse och skärpa arbetet mot den helvetiska slaveri som människohandeln faktisk är.

ANSÖKNINGAR
En del av vårt arbete på missionscentret i Chiang Mai handlar om att "kvalitetssäkra"
arbetet som EFK stödjer och bedriver här i Asien. Det innebär bl.a. att se till att pengarna
kommer fram till de som verkligen behöver det; att arbetsmetoderna är relevanta och bra;
att de som arbetar ute i fält har rätt kunskap,
utbildning och förståelse av problem och
lösning; att arbetet ger ett rimligt resultat; att
stötta och motivera systerkyrkor och
partnerorganisationer i deras arbete och
situation.
Under maj månad skickar de flesta av våra
partner in ansökningar för sitt arbete. Där
beskriver de hur, var och med vilka de
kommer arbeta, och vad de behöver för att
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genomföra arbetet. Utifrån detta kan vi se vilka mål och metoder de har, och vid besök
under året ser vi även om arbetet fortgår såsom de har planerat. Ansökan och uppföljning
är ett sätt för oss att kunna följa arbetet och
hjälpa dem att förbättra sitt arbete för Guds
rike. Det är också ett redskap när det gäller

BÖNEÄMNEN
TACKA för sommarens vila och för alla fina
möten vi fick med församlingar och vänner
i Sverige.

insamling och hur vi ska prioritera EFKs
ekonomiska och personella resurser - var
behövs de mest och var gör de bäst nytta.

TACKA för att barnen trivs i skolan och att
det går bättre med kompisar.

Gud gör så mycket fantastiskt genom det
arbete som sker. Det är en glädje att få vara

BE för bibelskolan ENGAGED under
hösten.

med!

BE för arbetet som sker mot
människohandel, att det ska nå dem som
verkligen behöver det.

STEP OUT och ENGAGED
Under föräldraledigheten har jag, Linnea,

TACK för att ni står med oss i bön!

stöttat upp Step Out-programmet då det har
saknats personal i Sverige. Det innebär bland
annat att jag och Tobias höll ihop en

hemkomstkurs för praktikanterna i början av juni. Det var så roligt att få möta de tio
praktikanterna som har varit ute i EFKs arbete runt om i världen. Vi hoppas att de har fått
mersmak för mission! Under 2019 kommer tyvärr just Step Out att vila. I stället satsar vi på
en bibelskola här borta i Chiang Mai. Vi kallar den "Engaged" - som både betyder
engagerad och förlovad. Engagerad i världen och förlovad med Kristus. Det är en
folkhögskolekurs via Liljeholmens Folkhögskola och syftet är att unga människor ska få
pröva på men också förberedas för internationell mission. Läs mer om kursen på https://
liljeholmen.nu/engaged/

HÖSTENS RESOR:
Linnea:
11-22 Okt.
Sverige för Missionskonferensen
1-11 Nov.
Mongoliet
Tobias:
13-18 Nov.
Bangladesh
3-8 Dec.
Indien, Nagaland
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