Sommar hälsning från familjen Mehmedovic, Valencia, Spainien
Hej kära vänner i understödjande församlingar. Vi ser fram emot att träffa
några av er under sommarens Torpkonferens. Vilken glädje att få samlas på
nytt.
Under våren har arbetet i Valencia fortsatt med lite större frihet nu när de
flesta restriktioner har tagits bort.
En stor event var vår Bike Blessing där drygt 220 motorcyklister från de tyngsta
klubbarna i Valencia kom till vår fest. Det var upplagt som en helt vanlig
motorträff med levande musik och matservering, precis som de är vana. Mitt i
festen hade vi en 15 minuters stund, med kort förklaring av evangeliet och kort
förklaring om begreppet välsignelse och därefter möjlighet till förbön. Flertalet
av våra gäster kom fram för att få förbön med välsignelse över deras
motorcyklar. Vi tror att dessa event är en del av ett långsiktigt arbete, med
personliga relationer som växer fram och möjliggör andliga samtal och på sikt
lärjungaskap.
Dessa event är möjliga genom att vi under åren är aktiva med att besöka de
olika klubbarna och vara på deras event och på grund av det kommer de också
på vår inbjudan.
I april hade vi äntligen möjlighet att i arbetet mot människohandel, ta hela
teamet Silla Vacia, vårt gatuteam till Athen. Vi besökte EFK´s arbete med
Threads of Hope och det fantastiska arbete de gör med fabriken i Grekland. Vi
besökte också Nea Soi en organisation som hjälper kvinnor och män i
prostitution. Vi fick massor av inspiration och ny energi av att träffa dessa två
extra ordinära organisationer. Nu återstår arbetet med att be och söka Gud för
vår specifika situation i Valencia.
Under våren har också arbetet med församlingsplanteringen i Alfafar fortgått.
En stabil grupp finns men antalet personer som kommer till samlingarna kan
variera. Ibland om det är något extra blir lokalen nästan för liten, men vanligtvis
kommer mellan 20 till 30 personer mer regelbundet till samlingarna. När vi gör
sociala insatser i området kommer alltid fler och vill delta. Under maj var vi med
i en event tillsammans med ett 20-tal andra föreningar och samlade in pengar
för att stödja en somalisk förening mot kvinnlig omskärelse. Det var ordnat av
kommunen och blev en positiv event där alla föreningar kunde vara med och
delta.
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.
Tveka inte att höra av dig till oss eller vår regionledare Anna-Maria Jonsson.
Varmaste hälsningar från Anna-Maria och Ferro

