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CAMBODJA – SÅ ER JEG PÅ VEJ!
INVITATIONER:

HVAD SKAL DER SKE?

Der er et par muligheder for at ønske mig en god rejse:

Jeg er nu snart på vej til Cambodja. Der er kun 3 uger
til at jeg sidder i flyveren på vej til Siem Reap. Der er
sket en lille ændring – så nu skal jeg være i Siem Reap
indtil nytår og flytter så til Phnom Phen efter nytår.

1.

Indvielses- og udsendelsesfesten d. 14.8 kl. 10.30 i
Aroskirken, Aarhus V. Invitationen kan ses på
Aroskirkens hjemmeside: www.aroskirken.dk.

2.

Åbent hus tirsdag d. 16.8 fra kl. 15 til ca. 19 på
Tværmarksvej 22A, Risskov (hos Jan og Elisabeth)

Det giver gode muligheder for at lære begge områder
lidt at kende. En anden vigtig fordel er, at jeg kommer til at være tæt på Axel Rye Clausen, som er teamleder
nu, og derved få en god introduktion.
Jeg glæder mig til at komme afsted, selvom det stadig er med mange sommerfugle flagrende rundt. Men jeg er
taknemmelig for, at jeg allerede har oplevet mig utroligt omsluttet af forbøn under opholdet på All Nations,
og det giver mig tryghed på den videre færd. Jeg er blevet vældig glad for dette vers, sagt ind i en situation,
hvor Israel skal vente, men læs gerne mere: JER. 29.11: Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer, siger
Herren

HVAD ER SOMMEREN GÅET MED?

Efter afslutningen på All Nations – hvor En route-holdet sang In Christ
Alone (en af mine ynglingssange), tog en fra holdet og jeg et par dage til
Skotland. Det blev bl.a. til en tur rundt om Loch Ness – vi så dog kun
Nessies bobler i overfladen… Men det var dejligt lige at have et par dage,
inden turen gik hjem til Danmark.
Jeg har været så privilegeret at være bo hos min yngste søster og hendes
mand under mit ophold i Danmark, og hvor man får denne dejlige solnedgang. Heldigvis har der også været
tid til at besøge venner, være i sommerhus, sheltertur (både stor udfordring for mig og mine nevøer – men
det gik rigtigt fint), sommermøder i Aroskirken, spise godt, tage et par dage til Samsø og såmænd også et par
småture til bibelcamping.
Ellers er tiden også gået med pakning af mine kasser, som jeg nu næsten er færdige med. Skal lige skrive
listerne rene og sætte dem på kasserne. Og så pakke kufferten – så er jeg klar!

Mange hilsner LISBETH
HOLD KONTAKT MED MIG :
BLOG:
lisbethreuss.wordpress.com
MAIL:
Privat: lisbethreuss@gmail.com
Arbejdsrelateret: lrs@dlm.dk

TAKKEEMNER:
 Et godt ophold på All Nations Christian
College i foråret
 En dejlig sommerferie i Danmark
 At være omsluttet af forbøn

FORBØN :
 Jeg må falde godt til i Cambodja
 Jeg må kunne lære sprog og kultur
 De cambodianske kristne og de øvrige
missionærer fra LM

