Dar er Salaam d. 20. maj 2018

Kære venner,
Her i Dar es Salaam har vi haft rigtig meget regn den sidste tid, men nu begynder det at stilne af og
temperaturen falder samtidig, da vi er på vej ind i ”vinter-halvåret” - så det er dejligt ☺
Lene er netop kommet tilbage fra 10 dage i Danmark, hvor hun var med til at fejre sine forældres
guldbryllup. Det var en højtidelig og glædelig dag fyldt med gode minder og stor taknemmelighed. Der
var også tid til at besøge Cecilie i København og Asbjørn på KG.
På HOPAC er de afsluttende eksaminer i fuld gang for 9.-12. klasse. Det er en spændende men også
stressende tid for eleverne. Kristine har endnu fire af slagsen. Hun glæder sig til at blive færdig med det,
så hun kan nyde den sidste tid i Tanzania, og få sagt godt farvel. Næste skoleår bliver hun elev på
Solgården i Tarm.
I Soma Biblia er der fuld gang i salget af den nye lutherske salmebog, det går rigtig godt, og den første
måned har der kun været få udfordringer med salg og distribution. Af de 81.000 stk vi skal sælge af dette
første optryk, er der nu under 10,000 tilbage på hovedlageret her i Dar. Se evt et blogindlæg fra sidste
uge: http://www.dlm.dk/blog/salmeboeger-i-kassevis
På onsdag rejser Ole med alle Soma Biblias medarbejdere til Morogoro hvor Soma Biblia har
medarbejderseminar fra torsdag til søndag. 37 medarbejdere deltager fra afdelingerne i Mwanza,
Arusha, Mbeya, Iringa og Dar es Salaam. Bed gerne for både rejsedage og seminardage. Der skal være
bibeltimer, foredrag, workshops, sports aktiviteter, socialt samvær, m.m.
I slutningen af juni rejser vi på otte ugers ferie/orlov i Danmark, hvor vi blandt andet skal fejre at
Asbjørn bliver student fra KG, samt at vi har været gift i 25 år! Det glæder vi os meget til!
Bedeemner
-

Medarbejderseminar for Soma Bilia i Morogoro
Eksaminer på HOPAC
Kristines afslutning i Tanzania
Nye missionærer til Tanzania, både i Dar, Iringa og Kiabakari.
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