
 
Marghita Rumänien 18 april 2019 

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

Sandviken, Söderköping och Värnamo! 

Vi närmar oss Påsken och även om den är en vecka senare här i Rumänien, så vill vi sända 

denna hälsning idag och önska er alla en välsignad påskhelg! Det är verkligen en stor högtid 

då vi får påminnas om vad Jesus gjort för oss! Vår längtan är att människor vi har runt omkring 

oss ska få upptäcka vem Jesus är och att ta emot Honom som sin Frälsare.  

Vi har i vår haft många besök bla byggteam, som hjälper oss praktiskt. För oss betyder det rik 

gemenskap förutom allt som blir gjort. De är till välsignelse och blir själva välsignade. Flera 

grupper kommer framöver med en topp i mitten av maj då det ska bli invigning av det sk 

Hygiencentret/Aktivitetshuset i en romerbosättning i Marghita. 

 

Påsken är en viktig högtid för många i Marghita 
 



Vi kommer att göra en liten turné i slutet av april och början av maj för att presentera utveckling 

och behov i FCE Marghita. Under Nyhemsveckan kommer vi att finnas med en monter i 

Stråkenhallen för EFI Fadder. Hoppas vi möter många av er där! Säg till om du kan hjälpa till. 

Vi är öppna för att besöka er när det är möjligt. Tack vare teknik kan vi ge en snabbhälsning i 

en gudstjänst även om vi inte är fysiskt närvarande. Säg till om ni vill ha en brevhälsning till ett 

speciellt tillfälle eller om vi kan medverka på något sätt. 

Tack att ni står med oss i förböner och för annat stöd! Fortsätt att be om beskydd över våra 

barn och ungdomar. Be också om styrka och vishet över alla anställda, särskilt de som har 

ledarfunktioner. 

Glad Påsk och Gud välsigne er alla! 

”Våra synder tog han själv på sig, bar dem i sin egen kropp som en tjänare när han spikades 

upp på korset, för att vi skulle bli kvitt synden och kunna leva på rätt sätt. Hans sår helade er.” 

1 Petr 2:24 The Message 

Varma hälsningar Lars och Barbro Gustavsson 

 

Vi besöker 

 

Frikyrkoförsamlingen Rörvik 27 april kl 18.30 

Pingstkyrkan Habo 28 april kl 10.30 

Frälsningsarmén Norrköping 2 maj kl 14.00 

Storegårdskyrkan Eksjö 2 maj kl 19.00 

Korskyrkan Ludvika 4 maj kl 15.00 och kl 18.00 

Vallhovskyrkan Sandviken 5 maj kl 11.00 

 
 

lars_gustavsson@fce.ro    Följ Lars på facebook här 

barbro_gustavsson@fce.ro    Läs Barbros blogg här 

www.efifadder.se 

www.facebook.com/efifadder.fce 
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