
Våra kära församlingar i Askeby, Kungsör, Lammhult, Linköping, Nykil, Rörvik, Sandviken och 

Söderköping! 
Sommaren närmar sig sitt slut, men naturen ger fortfarande så mycket, inte minst i dignande 

trädgårdar. Vi lever fortfarande i en märklig tid och förhoppningsvis har vi lärt oss en del om att inte 

kunna planera och inte ta saker för givet. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna delta i det som 

ni som församlingar gör. Vi uppskattar och beundrar er. 

Det är nu fem månader sedan vi drog oss undan det vanliga livet för att skydda oss från pandemin så 

gott vi kan. Vi är involverade och följer det som händer i  i Marghita och vi åker dit någon dag i 

veckan. Just nu är det semestertid, men FCE har lyckats driva verksamheten i de olika projekten. 

Barnen har fått aktiviteter, utflykter och mat även under sommarlovet. Flera matkasseutdelningar till 

utsatta människor har gjorts och vi tackar alla som gett extra bidrag till detta. 

Vi tackar för all omsorg och ber om fortsatt förbön. Efter nedstängning och någon form av kontroll, 

slår nu antalet smittade och döda i Covid nya rekord varje dag. Brist på förtroende för regering och 

myndigheter är ett stort problem i Rumänien och man kan märka en rebellisk inställning bland folk, 

vilket inte bådar gott för fortsättningen av pandemibekämpningen. 

Tack vare sommar och värme samlas många kyrkor utomhus även om man måste bära munskydd i 

mötet med andra människor. Kanske social distans är svårare i ett land där man är van vid att vara 

tillsammans och vara nära varandra.  

Fortfarande är smittspridningen inte så stor i vår del av landet och vi ber om fortsatt beskydd över de 

våra i FCE. Vi ber för alla dem vi har i vår vård att Gud ska få beröra, att de ska växa i tron och komma 

närmare Honom.  

Vi vill vara i tjänst för Herren och vi behöver er syskon.  

”Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn 

genom att nu som förut tjäna hans heliga!” Hebr 6:10 
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