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KÆRE VENNER OG NÆRKONTAKTER!
Endnu en gang må jeg skrive til jer om ændrede planer og atter er det et af de svære af
slagsen. Det viser sig, at den stilling, som jeg var stillet i udsigt i Cambodja alligevel ikke bliver
mulig på en god måde for alle parter. Derfor kommer min ansættelse i LM til at slutte sidst på
året.
Jeg skrev sidst, at jeg stadig oplevede at Gud havde
et kald til mig. For nuværende ser det ud til at jeg
skal leve det kald i Danmark fremfor Cambodja. Det
tror jeg Gud bl.a. var ved at forberede mig på, ved at
en tidligere missionær talte med mig om, hvor vigtigt
det er at få sagt farvel. Samtidigt må jeg også sige,
at det er svært at skulle afslutte i utide.
Som det ser ud lige nu er jeg stadig sygemeldt. Jeg
regner med at kunne tage til Cambodja senere på
året for at pakke mine ting ned og få sagt farvel.
Jeg prøver også at begynde at se fremad: der skal
findes et sted at bo og jeg skal have en bil. Arbejde
må der også søges senere, der er lidt tid endnu, da
jeg først skal være rask og så holde min ferie.
Jeg forstår ikke Guds plan i alt dette – men jeg er
stadig sikker på, at Han ikke glemmer og stadig har
det fulde overblik selvom jeg ikke har. Jeg er tryg ved
at Han er en trofast Gud! Valmuen overlever ikke
uden at være forbundet med sin næringskilde – sådan
er forholdet til Gud også!
Mange TAK for medleven og forbøn – via mails, sms
og snakke – det hjælper meget at dele byrder og glæder.
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•
•
•

Tryghed i at Gud er med gennem svære dage
Jeg er omsluttet af forbøn og Guds omsorg
Tid sammen med familie og venner

FORBØN :
•
•
•

De kristne og kirken i Cambodja
Nye missionærer – også til Cambodja
Ny fremtid for mig i Danmark

