Kære venner og nærkontakt-kredse/frimenigheder,

11. november 2018

Det er snart længe siden I har hørt noget fra os i Dar es Salaam. Vi beklager manglen på opdateringer fra os - det har
været nogle meget travle måneder.
Faktisk skrives denne hilsen fra Minneapolis i staten Minnesota, USA.
Soma Biblia og vi har i flere år haft gode venner og kontakter der aktivt
har støttet Soma Biblia både med forbøn og økonomi. Nu vurderede
Soma Biblias bestyrelse og ledelse at tiden var moden til en decideret
fundraising tur. Derfor er Lene og jeg rejst på en 16 dages tur der deles
mellem staterne Minnesota, Wisconsin og Colorado. Det har været et
stort arbejde at blive klar til turen, og mange kræfter i Soma Biblia har
trukket i samme retning, for at udstyre os med projektbeskrivelser og
gode idéer til måder at støtte Soma Biblia på. Første store programpunkt
er godt overstået, et arrangement for op mod 70 lutherske menigheder
som alle har en venskabsmenighed i Iringa Stift. Der fik vi gode kontakter
og oplyst mange om muligheden for at bestille bøger gennem Soma
Biblia, når de ønsker at give deres venskabsmenigheder en gave eller
anden støtte.
De kommende 10-12 dage skal vi mødes med andre lutherske menigheder i USA og kristne forlag og organisationer som
vi håber vil have interesse i at spæde til nogle af vores mange projekter, som vi ikke har økonomi til at lancere uden
støtte udefra. Det drejer sig bla om udvikling af en Soma Biblia App, podcast-programmer til radio og hjemmeside,
trykning af traktater til unge, udvikling af organisationsstrukturen i Soma Biblia, støtte til muslim evangelisation, og m.m.
Under vores ophold i USA er vi i gode hænder hos amerikanske venner hele vejen igennem, så det er en stor velsignelse
og er også med til at reducere omkostningerne betydeligt for hele turen.
Bed meget gerne for disse møder, som kan blive afgørende for hvad vi har mulighed for at lancere af nye tiltag de næste
par år. Tiltag der gerne skal bære Soma Biblia frem mod 2020 og være med til at realisere de strategiske mål som Soma
Biblias bestyrelse har sat op. Vi ønsker at nå endnu længere ud i Tanzania, ikke mindst den opvoksende generation af
unge tanzaniere for hvem en smartphone er hver-mands eje og bøger noget de voksne og gamle roder rundt med!!
Hjemme i Dar glæder vi os rigtig meget over vores nye naboer Helle og Poul Høeg, som ankom i begyndelsen af
september. Poul deler sin arbejdstid mellem Soma Biblia og DLMs administration, og er kommet godt i gang med
opgaverne.
Vi har i dette efterår måttet vænne os til at have alle tre børn i DK, idet Kristine nu er startet på Efterskole Solgården,
hvor hun i øvrigt stortrives! Så det er et stort takkeemne! Asbjørn tager et fri-år med arbejde efter gymnasiet, og Cecilie
fortsætter med studierne i Kbh.
Denne hilsen er allerede blevet lige vel lang - vi håber I har det godt hvor I er. Tak for forbøn og medleven!!
Mange hilsner fra et frostklædt Minneapolis!
”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” Ef.2,10

Kh Lene og Ole

