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Efter en lång och segdragen karantän börjar livet sakta återta någon form av ny
vardag. Fortfarande är det obligatoriskt med skyddsmask och för det mesta är det
fortfarande mindre folk i rörelse. Många är försiktigt positiva och affärer och
företag har öppnat.
Under karantän tiden, när det var som jobbigast hände även några fina saker. En av
de kvinnor som blivit hjälpt att lämna gatan här i Valencia och som nu bor i skyddat
boende, ville koppla upp i ett zoom möte med oss som hjälpt henne. Denna kvinna
har levt ett mycket hårt liv och hamnade tidigt i prostitution under slavliknande
förhållanden. Hon har tidigare aldrig fått tillfälle att lära sig läsa eller skriva. Vi var
alla så glada att få ett möte med henne. Vi förstod efter ett tag att hon begärt detta
möte med oss för att visa oss att hon fått lära sig att läsa. Att se hennes utveckling
gav oss som team stor uppmuntran. Inte ett öga var torrt när vi hörde henne läsa
högt.
Ett annat glädje ämne under karantäns tiden var att se att de två små
församlingsplanteringarna i utkanten av Valencia, var så snabba med att ställa om i
sitt arbete. De hade inga problem med ekonomin, eftersom deras omkostnader är
låga. Kontakten mellan individer flyttades över till olika digitala plattformar utan
större problem och gemenskapen visade sig stark även under dessa förhållanden.
Under karantänstiden har vi varje vecka kopplat upp oss i digitala möten med våra
medarbetare i motorcykelmissionen. Det är ett stabilt gäng på mellan 8-10
medarbetare per gång. Vi har använt tiden till fortbildning, gemenskap och bön. Det
känns fint att kunna använda tiden till att styrka själva teamet och ladda energi för
det som kommer när samhället öppnar upp igen.
Vi är mycket tacksamma till Gud att så här långt har ingen av våra närmaste
medarbetare eller vänner avlidit av Corona. Första tiden av karantänen var mörk
och tuff för alla, med skenande dödssiffror och ett Spanien i allmän panik.
Spaniens offentliga dödssiffra ligger just nu på ca 27 000 döda, men i dagarna
släpptes statistik jämfört med föregående år, där dödssiffran under Corona
perioden har ökat med 43 000 fler döda än samma period förra året.
Vi kan se redan nu att den tid som ligger framför kommer att innebära starkt
ansträngd ekonomi för många i Spanien med många arbetslösa och fattiga.
Fattigdom, som bekant, är en av de starkaste bakomliggande orsaker till human
trafficking, så det ser ut som att det ligger många utmaningar för oss alla framöver.
Vi får lita på Guds ledning och är tacksamma för att ni som församling står
tillsammans med oss i arbetet här i Spanien.
Vårt arbete bland människor i samhällets gråzon kräver också ekonomiska resurser.
De projekt som vi, i samarbete med EFK, bedriver här i Spanien är:
49531 Evangelisation i MC världen i Spanien.
49532 Stöd till kvinnor på gatan i Spanien.

Böneämnen
Be om vishet och vägledning för församlingsbyggande i en ny tid. Hjälp att
identifiera behoven och hur vi ska fylla dem som församlingsgemenskap.
Be att människor ska komma till tro och in i en upprättelse process, både inom
motorcykelmissionen, anti trafficking arbetet och församlingsbyggande arbetet.
Be gärna om beskydd och hälsa för oss som familj.
Be gärna för vår äldsta son Dennis som behöver jobb och boende i Sverige. Efter två
år på bibelskola söker han deltidsjobb som ungdomsledare eller annat jobb Gud
förser.
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