
”Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och 

Samarien och ända tills jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 

Marghita 7 juni 2019 

Vi önskar er, våra kära församlingar, en Välsignad Pingsthelg! 

Det är en stor högtid med rika löften. Vi tackar Gud för Hans trofasthet, som vi får uppleva dagligen. Vi är trötta och 

oerhört tacksamma för allt stöd och alla förböner. Det har varit mycket uppmuntrande med alla, som varit hos oss i 

Marghita i vår. Då det kommer folk från våra egna församlingar blir vi extra glada. 

Det var en glädjedag då Hygiencentrat och Aktivitetshuset i romerbosättningen Tudor invigdes den 17 maj. Från start 

till mål har det varit en lång sträcka, som tagit tid. Vi ser nu att det varit en förberedelsetid då vi kommit 

människorna nära trots att de verkade svårnådda från början. Gud verkar i dessa människors liv och vi längtar efter 

att se dem upprättade. 

Snart är det sommarlov och semestrar och vi ber om beskydd över barnen och ungdomarna, att det ska fungera bra 

med vikarier och att alla ska få den vila och återhämtning, som behövs. Vi ska i sommar stänga ett familjehem, så det 

blir förändringar för både barn och anställda och det ber vi om förbön för. Vi vill att de alla ska känna trygghet och 

kunna förtrösta på en älskande Far. 

Vi kommer att stå för EFI Fadder i Stråkenhallen under Nyhemsveckan och hoppas på att få träffa många av er där. 

Tack att ni finns! Många varma hälsningar/ 

Lars och Barbro Gustavsson                                                     

 

Invigning av Hygiencenter och Aktivitetshus i Marghita 17 juni 2019 

 

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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