
Marghita 8 oktober 2019 

 

 

Till våra kära församlingar i Askeby, Kungsör, Lammhult, Linköping, 
Nykil, Rörvik, Sandviken och Söderköping 

 

Vi önskar er alla Guds välsignelse! Tack att ni troget står bakom oss och 
tack för alla förböner för oss och alla dem vi har omkring oss! Vi får den 
kraft vi behöver dag för dag och vi ber om vishet i allt vi gör.  

Vi är nu inne i en intensiv period med olika grupper, som kommer och 

åker. Drygt en månad med överlappande team, som tar sig an olika 

arbetsuppgifter. Vi vill att de ska känna sig hemma och trivas och att 

de ska få uppleva pulsen i FCEs verksamhet. Samtidigt får de använda 

sina gåvor och vara till välsignelse. För oss alla här är de till stor hjälp 

och uppmuntran. Det är gott med gemenskapen vi har med varandra. 

Tillsammans med våra ledare, Lidia Micula och Vali Ferche, förbereder vi en resa till Sverige. Vi kommer att 

medverka i en EFI Fadder-dag i Värnamo den 19 oktober. Hoppas att vi får möta många av er där! 

FCE har tvingats göra en förändring, som vi ber om förbön för. Ett av alla projekten kallas familjehem. Det 

finns idag två familjehem med sammanlagt 13 barn, varav de flesta är tonåringar. Myndigheterna låter oss 

inte längre ha ett föräldrapar, som lever med barnen dygnet runt. Det ska vara personal med åtta-timmars-

skift och vi är oroliga att familjekänslan försvinner. Dessa barn, som varit övergivna, behöver all trygghet de 

kan få. Vi ber för dem alla att de ska lära känna Jesus och vilja följa Honom. 

Tack igen för era förböner! ”Jag är övertygad om att Han, som har börjat ett gott verk hos er också ska 

fullborda det till Kristi, Jesu dag.” 1 Fil 1:6 

Många varma hälsningar Lars och Barbro Gustavsson 

 

lars_gustavsson@fce.ro  Följ Lars på facebook här  

barbro_gustavsson@fce.ro   Läs Barbros blogg här 

 www.efifadder.se       Följ EFI Fadder på facebook här 
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