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Ortodox påsk. 

I början på januari 
öppnades det upp för mig 
att resa tillbaka till USA för 
att fortsätta arbetet med 

Personlig updatering 

Det har varit ett tag sedan 
jag skrev sist. Det känns 
som tiden bara flyger 
förbi. Nu är vi redan i maj 
månad [OBS juni!] 
Den 22 maj 2021 var 

Jubilee Campaign. Efter 
flera COVID-19 tester 
fick jag grönt ljus för att 
resa. Det har varit bra att 
kunna komma in till jobbet 
igen och träffa kollegor. 

PRAISE + PRAYER

Det finns mycket att tacka 
Gud för i det gångna och 
nya året:

• Sudan avskaffade deras 
apostasilag 

• Australien och 
Nederländerna lyfter 
avskaffandet av 
dödsstraff för apostasi- 
och hädelse. I mars 
2021 var 51 länder med 
i ett offentligt uttalande 
om att arbeta för detta 
i FN. Sverige var en av 
länderna. 

• Två riksdagsledamöter 
svarade positivt 
gällande petitionen för 
att erkänna exmuslimers 
rättigheter och fortsätter 
aktitvt att lyfta frågorna i 
riksdagen. 

• EU Parlamentet röstade 
igenom en resolution 

Jag jobbar på Jubilee 
Campaign 75% och 
resten med Set My 
People Free. 

Jag vill tacka Gud 
att allt det praktiska 
ordnade sig och jag har 
någonstants att bo. Har 
också en extra soffsäng 
så ni är välkomna att 
hälsa på! 

Eftersom det mesta av 
arbetet sker online är 
jag sällan i DC, annars 
brukade vi ofta åka in 
för möten och så vidare. 
Men över 1:a påsken 
i april åkte jag in och 
kunde ta några bilder 
på körsbärsträden efter 
jag hälsat på min kusin 
från Sudan som bor i 

http://www.jubileecampaign.org/
https://www.dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unhrc-2018-2020/statements/46th-session-human-rights-council/joint-statement-australia-death-penalty-blasphemy-apostasy
https://www.dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unhrc-2018-2020/statements/46th-session-human-rights-council/joint-statement-australia-death-penalty-blasphemy-apostasy
https://medium.com/set-my-people-free-se/set-my-people-free-v%C3%A4lkomnar-europaparlamentets-resolution-att-anmoda-pakistan-att-upph%C3%A4va-sina-5ba8a66f61ed


South Carolina.
I USA ser Covid-restriktionerna lite annorlunda ut. Man måste bära ansiktskydd när 
man ska handla men samtidigt är flera kyrkor öppna. [Är glad att ni kan träffas fysiskt i 
församlingarna i Sverige nu också!]
I februari så kunde Set My People Free hålla en manifestation i Göteborg. Kamal och 
Jan-Inge lastade alla affischer  [Tack Norrebo Trä!] som skulle vara där. Där höll vi en 

minnesstund för Pastor 
Raymond Koh. Den 13:e 
feburari var det fyra år sedan 
staten kidnappade honom 
på öppna gatan. Härifrån 
skrev vi också ihop ett brev 
som skickades till Malaysiska 
staten. 

Samtidigt hade Open Doors 
SE gjort en namninsalmling 
som de lämnade över till 
Malaysiska ambassaden i 
Stockholm. Flera likanande 
aktioner skedde världen 
över. Fortsätt gärna be för 
Pastor Raymond Koh - att 

han ska återfinnas. Be 
särskilt för hans familj, frun 
Susanna Liew och deras tre 
barn som har fått gå igenom 
milstolpar av livet [giftermål, 
barn] utan honom. 

https://www.facebook.com/freedom2worship.org/posts/10158996058234570?__tn__=-R
https://www.mynewsdesk.com/se/open-doors-sverige/pressreleases/open-doors-besoeker-malaysiska-ambassaden-foer-pastor-raymonds-sak-3071388
https://www.mynewsdesk.com/se/open-doors-sverige/pressreleases/open-doors-besoeker-malaysiska-ambassaden-foer-pastor-raymonds-sak-3071388


som sätter press på 
Pakistan att avskaffa 
deras hädelselagar. 

• Ett par som suttit 
i fängelse för 8 
år på grund av 
hädelseanklagelser har 
frisläppts tack vare bön 
och ovan resolution. 

Böneämnen
• Att trycket ska fortsätta 

- att länder inte kan 
ursäkta sig att de straffar 
människor för att de 
väljer att lämna Islam. 

• ALGERIET: kyrkorna har 
varit stängda sedan 2019 
(innan Covid19) och 
staten vägrar att öppna 
dem. Kyrkorna som 
har stängts ner består 
främst av kristna konvertit 
medlemmar. Be för alla 
försök att öppna kyrkorna 
ska lyckas.  

• ENSKILDA FALL: Vi 
vill gärna att ni ber för 
två människor Hamid 
[pappa till fyra barn] och 
Apollinaris Darmawan 
[70åriga Indonesier]. 
Domstolen i Algeriet 
dömde Hamid till fem 
års fängelse för en 
facebook post från 
2018. Samtidigt dömde 
domstolen Darmawan 

till fem års fängelse för 
att ha kritiserat Islam. 
Båda är exmuslimer 
och straffas främst för 
att de har lämnat Islam. 
Be gärna för dem. Det 
är flera organisationer 
som försöker att lyfta 
deras fall. Be gärna att 
de ska lyckas. Be om 
Guds frid och hälsa då 
förhållandena i fängelset 
är tuffa.  

• ALMEDALEN: Vi har 
börjat förberedelserna 
för Almedalen som 
kommer hållas online. 
Be att det ska göra 
skillnad och att  vi ska 
nå människor med 

informationen. Be gärna 
också att vi kan få med de 
talare vi har efterfrågat. 

• SOMALILAND: 
Flera kristna under 
pågående rättegång 
där. Be att de ska bli 
frisläppta. Tacka Gud 
för de internationella 
observatörer som följer 
rättegången. 

• IRF SUMMIT: 13-15 
juli kommer flera 
organisationer vara med 
under en konferens för 
religionsfrihet. SMPF 
tillsammans med andra 
organisationer kommer 
att hålla ett side-event 
om rätten att konvertera.  


