
Vecka 25 2020 

Kära vänner! 

Trots att allt är väldigt annorlunda rusar tiden på! 

Vi har kunnat fortsätta med matdistribution till våra fattiga, utsatta familjer, tack vare era gåvor. Vi 

vet att det är svårt i Sverige och på många andra håll nu också, så vi är väldigt tacksamma för vad ni 

har kunnat ge och uppmanar er att fortsätta att ge till alliansmissionens insamling. Information om 

SWISH nummer etc kommer nedan. Be att många kan känna med folk som verkligen inte har mat för 

dagen och bidra med sina gåvor. 

Det har varit skönt att kunna komma iväg till kontoret och få lite gjort. Ni som varit tvungna att hålla 

er isolerade vet ju hur det är, den lilla hemmavärlden blir hela världen och alla proportioner 

förskjuts. ”Brukar den dörren låta så mycket? De här handdukarna luddar väldigt mycket. etc.”  

Småsaker man inte hinner märka i vanliga fall. Det känns lite mer relevant att ta tag i drygt ett halvt 

ton bönor, ni håller säkert med! Be om vishet om hur vi ska använda vår tid. 

Vi väntar fortfarande på att kunna ha undervisning på bibelskolan. Vid månadsslutet kommer 

förmodligen nya direktiv. Bertina, som är bibelskolans sekreterare, tycker att tre månaders 

föräldraledighet räcker och vill börja jobba några timmar. Vi erbjöd henne mer tid hemma med lön, 

men hon vill hellre jobba.  Asante planerar att köra igång lite försiktiga renoveringsprojekt som inte 

drar för mycket folk. Det är en bra användning av tiden och hantverkarna behöver också leva. Man 

vet att det är illa när elektriker och snickare ringer och frågar om vi inte kan se om något är trasigt 

som de kan fixa. Be att vi kan lösa den här ovanliga situationen på bästa sätt. Be om beskydd för folk 

som ska arbeta.  

I hela landet har bara fyra personer dött av Covid-19 och de allra flesta som blir smittade har inga 

eller milda symtom. Folk orkar inte riktigt att hålla sig hemma, dels på grund av att man är uttråkad, 

har för litet hus, inte förstår hur farligt det är eller för att man faktiskt måste ge sig ut för att tjäna 

pengar för att kunna överleva. Be att det inte ska explodera helt plötsligt i ett redan bräckligt 

sjukvårdssystem. Be för de som är rädda och oroliga.  

Terroristerna har mött ganska hårt motstånd den senaste tiden men många människor är 

fortfarande på flykt. Det kommer att bli svårt att få dem att återvända även när allt är lugnt. Alla hus 

är nedbrända, skolor, sjukhus, broar och annan infrastruktur. Och staden har ju sin lockelse, även om 

det är en liten vilda västern håla som Pemba. Be att terroristerna i allt större utsträckning ska tappa 

gnistan och fly och kunna skaffa sig ett hederligt liv, hellre än att bli dödade i stora skaror som nu 

sker.  

I allt detta har jag fått förfrågan om att hålla en kurs i själavård av traumatiserade människor. Det 

känns väldigt spännande och extremt nödvändigt. Det är på samma tema som kursen jag gick på i 

Kenya, tidigare i år. Be om vishet i urvalet av blivande traumahjälpare. Be om bra samarbete och att 

jag kan delegera på rätt nivå till de som ska hjälpa mig. Be om mod att ta de svåra sakerna vid 

hornen hellre än att smita undan och göra något enklare.  

Tack för alla hälsningar och allt stöd på så många olika vis! 

Ha en riktigt trevlig midsommar! 

Kära hälsningar Asante och Diane Manu 

 



Av marita.good@alliansmissionen.se  (SAMs informationsavdelning) kan ni få bilder med 

texter, broschyrer och annat inspirationsmaterial till hemsidor och kampanjer.  

Vill du stödja Pemba Theological College? (Bibelskolan) Sätt in din gåva på Bg-nummer: 

140-0753 Märk inbetalningen med P0412 

Vill du stödja aidsföreningen Lamukani? Sänd din gåva till Svenska Alliansmissionens Bg-

nummer: 140-0753  Märk inbetalningen med P0405 

Swish  123 138 89 82 och skriv vad du vill stödja.  

Tänk på att vi inte ser vem som ger, så ni inte blir besvikna om vi inte tackar eller på annat 

sätt låter er veta att vi tagit emot era gåvor!  

Gå gärna in på hemsidan http://www.alliansmissionen.se  

På http://alliansmissionen.se/ge-en-gava/fadder/ hittar du information om ett individuellt, 

långsiktigt givande! 
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