Tiden går fort och nu Advent!. Vi har varit här i två och en
halv månad.
Nu har vi äntligen skrivit kontrakt på vårt hus som vi ska hyra!
Vi har önskat ett boende med tomt, med mangoträd, nära stan, med
plats för nya vänner, med tillräcklig säkerhet för läget i landet, lagom
pris och möjlighet att betjäna i hemmet. Det har vi nu hittat. Tack
Jesus!
Den 8 december kommer (om allt går som det skall) flyttlasset från
Sydafrika med möbler som vi får ta över från EFK afrika
kontor som nu tar en annan form då.
Församlingen börjar växa ur sin lokal, människor blir döpta och det är
tid att välja ledarskap i församlingen som i huvudsak består av unga.
Just nu kommer nya studenter som börjar sin nya termin denna vecka
som flyttar hemifrån från landsbygden till staden utan familj.
Förändringar som sker i landet gör att det aldrig mer kommer vara
detsamma. Mer än någonsin behövs församlingen.
Hela församlingsrörelsen HUC befinner sig i en spännande tid, då nytt
ledarskap ska väljas - tillika ungdomsstyrelse som har förändrat väldigt
mycket för ungdomarna senaste åren.

Det är tid för skifte helt enkelt! Väldigt spännande och lite bävande.Vi
väntar otåligt på uppehållstillstånd men har annars mycket att vara
tacksamma över!

Detta händer i församlingen
Söndagen den 7 november hade vi medlemskurs! Det var fullt hus och
det fanns en sån glädje till medlemsintag, så få ville vänta med att
skriva under sitt medlemskap! Sedan dess har ca 25 överlåtit och
anslutit. I söndags döptes 4 stycken, tre unga vuxna och en mamma,
ny i tron som aldrig tillhört någon kyrka.
Att lära känna varandra är ett viktigt fokus, för att människor blir
sedda, erkända i sina gåvor och personligheter, chans till upprättelse,
utformande av team- för oss alla på alla plan. Det är väldigt härliga
människor vi jobbar med. Det händer mycket i varje samtal vi får.
Båda parter lär sig. Det finns en hunger till Jesus och till utveckling
och förändring.
Vi har börjat forma olika team för att skapa en grund i nuvarande och
framtida arbete. Det är för många här en ny tanke. Vi har som mål
att skapa ett gemensamt ägandeskap i det vi gör, där utbytet mellan
varandra blir viktigt. Det får ta sin tid.Det finns en stark gudsfruktan
och passion att se Guds kärlek ta gestalt i Manzini hos en betydande
del av gänget. En sån förmån att få jobba nära dessa människor!

•

Bön: Vi har bön för staden i Matsapha varje fredag, där många
studenter bor, universitet och den betydande företagsparken
finns i landet. På onsdag kväll bön för församlingen.

•

Lovsång: skapar team, kontinuitet och djup.

•

Predikoteam: Tema nu och framöver i predika under söndagar är
att gå tillbaka till den första församlingen och dess grundelement
i budskap framifrån.

•

Välkomstarbete. Det kommer en del nya både från HUC, de
troende som inte har något församlingshem, från gatan och
kontakters kontakter. Ett nytt gäng studenter flyttar just nu in.
Vi ber om visdom hur dessa ska kunna välkomnas och inlemmas,
tillsammans med andra nya som kommer.

•

Church-hangout efter söndagsgudstjänsten går vi oftast till en
park, umgås, gör aktiviteter och pratar. Oftast är fotografering
ett önskat inslag.

•

Vi börjar bli medvetna om att en ny lokal som är vår egen skulle
behövas med mer utrymme och möjlighet att träffas även i
veckan, sedan vi hyr av en annan församling för närvarande som
varit väldigt förmånligt. Gud får förse med det vi behöver.

Det händer i kommande tid:
Nytt ledarskap- Efter dop och välkomnande av alla medlemmar är det
tid att välja kommitté som deras ledarteam kallas.. Vi står som
självskrivna i det teamet sedan vi avskiljts som pastorer. Det finns

flera i nuvarande team som vi hoppas få jobba vidare med. Ledarskap
väljs i form av kommitte av medlemmarna i församlingen.Valet görs nu
5 december
Bön och Fasta - Därför har vi just nu en Bön och fastevecka
tillsammans, så att Gud får stå i centrum och leda.
Vision- Med nytt ledarskap går vi in i en tid då Vi behöver tillsammans
förstå Guds vision och tanke med församlingen i Staden på lång och
kortare sikt, både i Manzini och Matsapha.
Ungdomskonferens I slutet på december för HUC’s ungdomar då vi
kommer vara med och undervisa. Det är en viktig konferens för
ungdomarna, där det också kommer bli ett skifte i ledarskapet.

Detta händer i våra liv:
Boende
Vi kommer hyra ett hus som ligger relativt kort gångavstånd från
stadskärnan. Huset har ett gästrum och en bra social yta, både ute
och inne - viktigt. Andreas ville ha en grillplats och jag ville ha ett
mangoträd. Det fanns båda. Ett lagom stort hus för att både ha plats,
men samtidigt inte skapa stor distans nivåmässigt.Våra ena grannar är

djup troende muslims från Pakistan. Vi hälsade på i hans bilfirma igår.
Vi ber om en fin ingång i relationen.

Visum - Uppehållstillstånd
Visumfrågan drar ut på tiden vilket påverkar andra saker runt omkring.
En sån enkel sak som att köpa bil och lite krångligare att ta in möbler
från Sydafrik t.ex. Tyvärr strandade ansökan av olika anledningar,
byråkratiska orsaker, samt oroligheter. Ny ansökan är inlämnad med
förmodat svar nästa vecka - hoppas vi.

Språket.
Sakta men säkert börja orden trilla in, men det känns som vi puzzlar
ett tiotusenbitarspuzzel med bara himmel. Vi har lärare tre tillfällen i
veckan. Grammatikens komplexitet som förändrar spelplanen ideligen
och vi behöver övernaturlig förståelse hur det hänger ihop och att de
nya orden och kunskapen befästs. Vi behöver ett genombrott..
Frestelse finns att fokusera på annat som är mer konkret...

Kontakter
Förutom arbetet i den församlingsgrupp som mer och mer överlåtna
kontakter med början till fina relationer, har vi fortsatt fått
kontakter utanför kyrkan. Gymmet är en källa till flera kontakter.
Andreas har mött flera som han pratat med under sina
morgonpromenader..Vi ber om djup i dessa och fler.

Detta händer i landet
Läget - Sedan förra månaden har det varit lugnt utan strejker samt
nedstängningar. Intention om förändring har inte avmattats men den
verkar på annat sätt.
Skolor har varit stängda i över en månad igen pga oroligheterna, efter
att endast hållits öppet ett kortare tag i höst, tidigare utifrån Covid.
Det finns en stark oro för hur det ska gå för eleverna. Nu har
skolorna precis öppnat igen och vi hoppas Covid inte skall tvinga fram
en ny look down.
Storm- Hagelstorm med mycket regn har härjat i landet med stor
förstörelse som drabbat de fattiga hårdast där 8000 lämnades
bostadslösa med hagel stora som golfbollar, 2 dog. Covid-Det nya läget
och information kring Omicron kommer enbart från källor utanför
landet. Det sker ingen mängd in- och utresor i landet och beredskapen
är obefintlig. Man fortsätter med befintliga restriktioner
(utgångsförbud, munskydd överallt, skolor öppna deltid, alkoholförbud
efter 17, sprita händerna i varje affär/offentligt rum). För oss kan
det bli aktuellt med en tredje dos inom ett par veckor.

Mitt i allt ger Gud oss chansen att vända sig till Honom för att höra om
hans planer och tankar som är långt högre än våra.
Ett nytt Hopp får chans att spira i ett större beroende av Jesus Kristus
själv.

Be med oss!
- Visum - Uppehållstillstånd
- Smidig inflyttning och etablering av vårt hem.
- Församlings Familjens skydd och tillväxt
- Det nya ledarskaps teamet
- Visdom för oss
- Att språket får lossna
- Lokal för en växande församling
- Att landet får vända om
- Att vi får en fin jultid då vi anar att saknaden av familj och speciellt
våra barn blir påtaglig.

Dessa församlingar har beslutat att vara
med och stödja oss ekonomiskt
•

New Life Stockholm (New Life Sollentuna, New Life Alvik, New Life
Hässelby, Fridhemskyrkan, Elim Skärholmen, Mission Road, New Life
South)

•

New Life Göteborg
Askersunds Baptistförsamling
Brunnsparkskyrkan
Insjöns Frikyrkoförsamling
Lugnetkyrkan
Ljungby Baptistförsamling
Söderportskyrkan
Brunnskyrkan Värnamo
Pingstkyrkan Sollentuna
Fridsförsamlingen, Tidaholm
Holy Oasis Ministries

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Highlands Church (Minnesota)
Samt enskilda individer och familjer

Varma hälsningar från
Sandra och Andreas Palm mitt i ett URBAN ADVENTURE!

Vi har flyttat till Manzini!
Som ni säkert vet har vi åkt ut som missionärer genom EFK till Manzini Eswatini (fd
Swaziland) för att arbeta med församlingsplantering i urban miljö se vår infofolder HÄR.
Vi är otroligt tacksamma för all kärlek och uppmuntran vi har fått i vår process för att åka ut
som missionärer.
Se även vår film från Manzini HÄR
Ni kan även se varför några församlingar valt att understödja oss här
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