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#Familjen Åberg Goes
Thailand

Höghöjdsbanan
har övervunnits
under sommaren.

Hej vänner!
Efter ett antal ombokningar av våra biljetter gick till slut flyget i
början av juni och vi kunde landa i ett somrigt Sverige. Med ett par
månader av hemskola och en något ansträngd arbetssituation i
bagaget är det skönt att få lite vila, andas frisk luft och njuta av
"lagom" värme. Det är såklart med blandade känslor vi lämnat
Chiang Mai, vänner och vardag för att bo i Sverige under ett år.
Samtidigt som vi kommer att sakna mycket av det som varit vårt liv
under 4,5 år har vi nu möjlighet att ta igen det vi saknat här i
Sverige. Inte minst ser vi fram emot att möta släkt och vänner och er
församlingar. Vi ber och hoppas att situationen med Covid-19 ska
förändras så att vi kan fira Gudstjänst tillsammans och dela med oss
av våra erfarenheter av vad Gud gör i Asien.
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Oj så mycket
blåbär det finns.
Siri äter och vi
andra plockar.

Syskonen Åberg
är mer påklädda
än vanligt. Vi
börjar anpassa oss
efter det svenska
vädret.
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LÄGET I THAILAND
När vi lämnade Thailand i början av juni hade man börjat lätta på restriktionerna med
utegångsförbud och börjat öppna marknader och köpcentrum. Nu kunde man sitta på
restauranger och äta men med ett rejält avstånd till sina bordsgrannar och eventuella
andra gäster på stället. En del av alla de små butiker och gatuförsäljare som tvingats stänga
i mitten av mars kunde öppna sin verksamhet igen men långt ifrån alla. Många hade inte
haft möjlighet att vänta ut krisen och var tvungna att lämna sina lokaler och platser då man
utan inkomst inte kunnat betala hyran och än mindre köpa mat för dagen. Tillsammans
med några vänner delade vi därför ut matpåsar två gånger i veckan. Vi fyllde dem med ris,
ägg, olja, fisk och nudlar och gav till de som drabbats hårdast av krisen. Kön blev lång varje
gång vi ställde upp våra bord och tog fram påsarna. Det räckte nästan aldrig till alla som
ville ha och vi fick be dem komma tillbaka nästa gång. Det har blivit över 1000 matpåsar
fram till vi åkte och våra vänner har fortsatt efter det. Behovet är stort hos många i Chiang
Mai och vi fortsätter att be att Gud ska gripa in och möta människor mitt i nöden.
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FORTSATT ARBETE FÖR MISSIONEN I ASIEN
Under året i Sverige bor vi i ett litet hus utanför Örebro och vi arbetar vidare med de
uppgifter som vi annars har i Chiang Mai. Att få arbeta med Sverige som bas under en tid
är spännande och vi ser fram emot att få möjlighet att uppdatera er om vad som händer i
vår gemensamma mission i Asien. Förhoppningsvis kan vi komma och besöka er men om
viruset hindrar oss får vi titta på andra lösningar. Vi kommer även finnas med vid EFKs olika
mötesplatser under året och ni som vill kan möta oss där.
Helmer, Erling och Siri väntar på att få börja skolan här i Örebro och de är såklart pirriga
och nervösa inför det. Samtidigt längtar de, precis som vi, efter rutiner och vardag efter
flera månader av annorlunda "familjetid".

ATT STÄLLA SIG TILL GUDS FÖRFOGANDE
Under våra år i Thailand har en berättelse från bibeln följt mig. Det är den om när Jesus
ordnar med mat åt flera tusen människor. Den är ju passande just idag även utifrån
situationen på många platser, inte bara i Thailand, där människor är i behov av just ett
brödunder. Berättelsen finns bland annat beskriven i Johannesevangeliet kapitel 6 och
kontexten är i korthet att Jesus undervisar, tiden går och folket börjar bli hungriga.
Lärjungarna undrar hur de ska kunna ordna med mat till alla dessa människor. Det enda de
hade var fem bröd och två fiskar som en pojke erbjöd dem. Men det skulle ju inte räcka.
Ändå säger Jesus åt folket att slå sig ner på marken. Han tar brödet och fisken och tackar
Gud för maten och låter lärjungarna dela ut den. Det var omkring fem tusen män plus
kvinnor och barn och alla blev mätta. Sedan ber Jesus lärjungarna att samla in allt som
blivit över med motiveringen "så att ingenting förfars". Man samlar ihop hela tolv korgar
med mat som de inte orkade äta upp. Vilken fest! Vilket överflöd!
Många gånger har jag känt mig otillräcklig och ganska liten i uppgiften vi står i men det här
brödundret ger mig perspektiv. För Jesus verkar det vara viktigt vad vi gör med våra
resurser och gåvor. Många gånger tänker jag, precis som lärjungarna, på vad jag INTE kan
och INTE har. Pojken med brödet och fisken tänker annorlunda. Han vet vad han har och
ändå ger han det till Jesus trots att han förstår att det inte kommer att räcka till alla. När vi
kommer till Jesus med våra gåvor och talanger så vill han använda dem till välsignelse för
andra. Tillsammans med Jesus så maximeras vår insats och räcker till långt mycket mer än
vi kan tro. Låt oss därför fortsätta att ställa våra resurser till Guds förfogande. Låt oss
fortsätta att be om brödunder för Thailand och alla de delar av världen där brödet just nu
inte räcker till. Låt oss bli en del av undret genom att samla in det vi har och ge det vidare.
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HÖSTEN
Vi har bokat in några besök i församlingar
under hösten men det finns plats för fler.
28-30/8 Elimförsamlingen, Gammelstad
6/9 Ryttargårdskyrkan, Linköping
7-8/11 Hagakyrkan, Sundsvall
21-22/11 Korskyrkan, Norrköping
tobias.aberg@efk.se
linnea.aberg@efk.se

Tack för att ni står med oss. Vi ser fram emot att ses framöver.
/Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri

BÖNEÄMNEN
BE för oss som familj att anpassningen till livet i Sverige går smidigt.
BE för de minsta som drabbas hårdast av coronakrisen, både gällande hälsa och ekonomi.
BE och TACKA för de olika hjälpinsatser som görs av våra samarbetspartners i bland annat Indien och
Nepal. De sliter hårt för att hjälpa de som drabbats hårt av pandemin.
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