Sommarhälsningar från familjen Mehmedovic, Spanien
Hej kära vänner i understödjande församlingar. Här kommer en liten sommar hälsning
från Valencia. Våren har varit sen med regn och kyla ända in i juni, men nu verkar det som
att sommaren ändå har kommit.
Äntligen kan vi med glädje meddela att vi har fått en lokal till församlingsplanteringen i
Alfafar. En lokal på ca 130 m2, på ett bra läge och framför allt till en låg hyra som vi tror
att församlingen kommer att kunna bära upp själva. Nu ligger utmaningen de månader
som ligger framför att renovera lokalen och köpa in de inventarier som behövs.
Församlingsteamet är redan igång med matutdelning till utsatta familjer i området och
två kvällar i veckan hålls bibelstudier i all enkelhet i lokalen.
Den första maj kunde vi genomföra en
motorcykelgudstjänst utomhus. Genom
att restriktionerna för gudstjänster då
hade lättats kunde vi göra en
motorcykelfest och bjöd in våra vänner.
Det kom besökare från ett flertal av de
tyngsta organiserade klubbarna i
Valencia.
Sammanlagt var det 130 MC
medlemmar som kom till vår
fest/gudstjänst och det blev mycket
lyckat. Vi gjorde formen som en vanlig
motorcykelträff på en utomhusbio där vi kunde parkera ett 60 tal motorcyklar och spela
hög musik. Mitt i allt det festliga kunde vi ha en kort men kärnfull andakt på ca 20 min. Vi
är verkligen tacksamma för alla förböner inför detta, allt blev som planerat med fin
respons från våra besökare. Vår fleråriga relationsbyggande med MC klubbarna börjar nu
ge frukt.
I arbetet mot människohandel har vi kunnat ta upp våra besök på gatan igen. Torsdagar
och fredagar besöker vi två olika distrikt där många försörjer sig på prostitution. Vi kan se
att det nu efter pandemin är det färre kvinnor i våra distrikt. Det skulle ju kunna vara
positivt men våra farhågor är att fler börjat arbeta i lägenhetsbordeller eller genom
internet på grund av pandemin där vi hade stränga utegångsregler under lång tid. Under
sådana förhållanden blir det ännu svårare att komma i kontakt med dem som är sårbara
och i behov av hjälp.
För att återknyta till arbetet med
församlingsplantering och lokalen, så har vi
fått en låg hyra på 300 euro per månad det
första året. I gengäld ska vi lägga nytt golv och
göra en del små renoveringar själva. Nu
behöver vi köpa in stolar, bord, kylskåp och
frys. Vissa livsmedel som ska delas ut till
behövande familjer i området behöver kall
förvaring.

Förutom social verksamhet, så kommer lokalen användas till lärjungaträning och övrig
församlingsverksamhet.
Vill du eller din församling hjälpa till med inköp av nödvändiga inventarier, så tveka inte
att höra av dig till oss eller vår regionledare Anna-Maria Jonsson.
Våra olika insatser är i ständigt behov av ekonomiskt stöd. Vill du, t.ex. stödja MC
missionen, arbetet mot människohandel eller församlingsplantering så kan du göra
det genom att sätta stödet på följande EFK projktkonton: 49531 Evangelisation i MC
miljöer. 49532 projekt mot människohandel i Spanien.

Med ett gruppfoto från vår retreat i Almeria, vill vi önska er alla en trevlig sommar och
Herrens rika välsignelser. Tack för att ni står tillsammans med oss i arbetet bland
människor i samhällets skuggsida.

