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Guds fred alle misjonsvenner i nord og sør, øst og vest i vårt landstrakte land.
Endelig så har vi igjen fått gleden av å få hilse på vennene her i Spania, og gjensynsgleden var 
stor.
Nå, sist søndag, var vi var samlet til formiddagsmøte i San Pedro, og kvendsmøte i Marbella.
Veldig hyggelig også i San Pedro, og hilse på en ny søster.
Etter møtet var det enkel servering med  en bit kylling, litt salat og pomfri, porsjonert ut i små 
porsjoner. Og også en bit  «tortilla de patatas» for dem som liker det. Mange sliter med økonomien, 
og det er en velsignelse å få en talerken med mat i menigheten.
I Marbella var der flere nye ansikter å se. Spennende å få hilse på nye venner,  som er kommet til
menigheten mens vi har vært i Norge.
Unge mennesker i sine beste år, er blitt frelst og døpt det siste året. 
Selvom det har vært en veldig varm sommer i Spania, har møtene gått sin gang, med de forskjellige 
aktivitetene. Det har jo ikke vært så enkelt å få kontakten med mennesker i gatene, pga pandemien, 
men her må alle ha munnbind på når de er ute, så da respekterer folk hverandre, og kan ta imot en 
traktat. Ingen kommer inn i butikkene uten munnbind.
I menigheten har vi en søster som heter Lidia, og hun er gift med Cezar, som ikke er frelst. 
Lidia kom til møtet på søndag, alene som hun pleier. 
MEN etter at møtet var slutt, og vi står utenfor og  snakker med folk, kommer Cezar. Vi har snakka 
flere ganger med han om evangeliets enkle vei, men han har stått imot, og har hatt masse 
undskyldninger . Men der ute på terrassen denne søndagskvelden, tar Cezar imot Jesus....En 
vidunderlig opplevelse.Takk og lov.
Kjære bror og søster, vær med å be om at han i sannhet må komme igjennom til et liv med Gud. 

Så takker vi så hjertelig for all økonomisk støtte, og forbønn. Det gjelder enkeltpersoner, 
menigheter og søstermisjoner .
TUSEN HJERTELIG TAKK.
I Hebr. 13.16, står det :» Men glem ikke å gjøre godt, og dele med andre. For slike offer
er til behag forl Gud.» Videre i Rom. 12.13, står det : « Kom de hellige til hjelp i deres
nød «.
Gud velsigne dere alle
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