
RAPPORTER, RESOR OCH FÖDELSEDAGAR... 
På EFKs missionscenter i Chiang Mai är det febril aktivitet under 
januari-februari - bokslut ska göras, rapporter från alla projekt 
kommer in och ska skrivas om till församlingar och andra finansiärer, 
och planering för året sker i detalj. Det är en intensiv men rolig tid då 
saker sammanfattas och vi kan se hur mycket arbetet betyder för 
individer men också påverkar till förändring av strukturer. 

MONGOLIET 
Vanligtvis reser vi inte så mycket i januari just på grund av aktiviteten på kontoret, 
men i år blev det nödvändigt att göra en kort resa till organisationen FARM i 
Mongoliet. Jag (Linnea) och vår kollega Maria var där för att hålla i en träning om 
hur vi kan inkludera mänskliga rättigheter i vårt utvecklingsarbete och på så vis 
tydligare engagera myndigheterna att ta ansvar för sina medborgare. Det var 
intensiva dagar med träning och planering av ett nytt projekt inom klimat och 
jordbruk. Förhoppningen är att vi ska få finansiering via Svenska Missionsrådet 
och Sida.   
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Under nyår var vi 
iväg på semester 
söderut. Barnen 
fick bada och vi 
kunde njuta av 

ledighet. 

Linnea har ett 
gäng kvinnor som 

hon springer 
regelbundet med 
- en välsignelse att 

både kunna 
motionera  och 

bygga relationer 
samtidigt!

#Familjen Åberg Goes  
Thailand  

CHIANG MAI, THAILAND MARS 2023



Vi har fler samarbetsorganisationer i Mongoliet så jag passade även på att träffa representanter för dessa. 
Mission innebär alltid relationer och samarbeten av olika de slag. Vi behöver varandra för att tillsammans se 
Guds rike växa fram, men som vi alla vet kan relationer också vara svårt. Två av våra partners står just nu i 
utmanade situationer och som Gud måste ingripa i.  

BANGLADESH 
Strax efter Mongoliet reste jag igen. Den här gången till Bangladesh med EFKs missionsideolog Daniel 
Råsberg. Han var på besök i Asien och ville se lite av arbetet här. Vi reste ned till södra Bangladesh där EFK 
är delaktig i ett projekt bland människor som lever i stor utsatthet på grund av klimatförändringar och 
klimatrelaterade katastrofer. Där arbetar vår partner genom kyrkor och självhjälpsgrupper för att öka 
möjligheten till försörjning och klimatanpassning.  

Vi mötte flera kvinnogrupper som var i gång med olika typer av småföretagande som gav möjlighet till 
deras barns skolgång. Det ser ut att vara enkla lösningar på svåra problem. Samtidigt är den största 
utmaningen sällan bara inkomst och pengar utan också fråga om självförtroende, känsla av värdighet och 
betydelsen av upprättelse. Många av de vi arbetar med är minoriteter som lever i kanten av samhället.  

Jag är oerhört tacksam över att EFK har partners 
och medarbetare som är rotade i tron på Jesus 
och har engagemang för utsatta. Varje dag 
arbetar de hårt för att stödja människor i deras 
vandring till en värdigare och tryggare tillvaro.  

Det var för gången som jag var tillbaka i 
Bangladesh sedan innan COVID. Jag slogs av att 
många kvinnor var klädda i heltäckande burka. 
Jag frågade vår partner om detta och de 
berättade att fundamentalismen har ökat under 
pandemin.   

EN BERÄTTELSE FRÅN BANGLADESH 
”Där ute är vår mark” säger B och pekar rakt ut i den breda floden. Det var en cyklon som förändrade inte 
bara landskapet utan hela familjens livssituation. De var inte rika tidigare heller men nu bor de på nåder på 
en släktings tomt och B är daglönare på de omgivande fälten. Inkomsten är osäker och svälten väntar alltid 
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BE FÖR 
• Mongolia Mission Center (MMC) som just nu 

söker ny ledare och behöver hitta nya 
strukturer för att arbetet ska kunna utvecklas. 

• Joint Christian Services (JCS) som också 
söker ny ledare och är i en svår ekonomisk 
situation. 

• Finansiering av det nya projektet.  



runt hörnet för att sluka både barn och vuxna.Genom att ge 
kunskap om alternativa inkomstkällor, utbildning och 
fungerande varningssystem för katastrofer kan människor 
sakta ta sig ur en akut överlevnadsfas till att våga planera för 
morgondagen. B visar mig ankorna som de har fått genom 
projektet och som de säljer äggen från. Jag frågar B vad han 
drömmer om. ”Att mina barn ska få bra och trygga arbeten” 
svarar han och ler lite när han vallar ankungarna framför sig. 
Det finns trots allt hopp i blicken. 

BARNEN OCH VÅREN 
Vi har nu gått in i mars-månad och har i skrivande stund besök av barnens farmor och farfar. Mars är våra 
barns födelsemånad och vi får tillfälle att äta tårta hela tre gånger under mars. Helmer fyller snart 12 år och 
är numera i ”middle-school” med allt vad det innebär; ungdomsgrupp, skåp i skolan och oproportionerligt 
stora fötter. Erling fyllde 9 år den 1:a mars och har fullt upp med kompisar och fotboll men också finurliga 
skämt och pajaskonster. Siri fyller 5 år och dansar balett, målar och spelar fotboll. Barnen mår bra och trivs 
med livet.  Det är roligt att få besök från Sverige och få dela några dagar tillsammans i vardagen här. 

Närmast i tid väntar nu en ny träningskonferens för våra 
partnerorganisationer. Det ska bli roligt att återigen 
samla en stor del av EFK Asiens partner för att lära och 
dela erfarenheter kring hur vi bygger motståndskraftiga 
samhällen. Efter det börjar en reseperiod för oss igen då 
Tobias ska till Singapore och Indien, och Linnea till Laos.  

Linnea arbetar också en hel del med rekrytering av nya 
missionärer. Det är väldigt roligt men också utmanande 
att hitta finansiering. 

I sommar kommer vi att bli kvar här i Chiang Mai för 
arbete och semester. Vi brukar ju resa till Sverige men 
efter samtal med både våra lokala kollegor och chefer i 
Sverige har vi kommit fram till att det är en god lösning 
för det här året.  
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BE OCH TACKA FÖR: 
• Människorna i södra delen av landet vars liv påverkas 

svårt av klimatrelaterade katastrofer. 

• Landets kristna - att de ska känna uppmuntran att leva 
ut sin tro och peka på Jesus .  

• Att religionsfrihet ska få råda för alla.  

• Vår samarbetspartner WCB som gör ett fantastiskt 
arbete i landet.  

BE OCH TACKA FÖR: 
• Att barnen mår bra och att de har vänner. 

• Kraft och fortsatt glädje i arbetet.   
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UNGA VUXNA-RESOR 
I år går två unga vuxna-resor av stapeln.  Jag (Tobias) är ansvarig tillsammans med Jenny Jonsson i Sverige 
och Pernilla Ardeby i Nepal. Vi vill uppmuntra unga vuxna att få se vad mission kan innebära idag. Den 
första resan går till Mongoliet i mitten av juni och den andra till Nepal under hösten.  

Läs mer här, sprid gärna informationen i era församlingar och hör av er till Tobias! 

Tack för att ni står med! Hör gärna av er om ni har frågor eller tankar! 

/Tobias, Linnea, Helmer, Erling och Siri 

"Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar 
varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner 

från himlen." Ps 85:11-12 
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VÅR ADRESS 
Interact Asia c/o Aaberg  
P O Box 140  
Chiang Mai 50000  
Thailand 

E-POST 
tobias.aberg@efk.se 
linnea.aberg@efk.se 

TELEFON/WHAT'SAPP 
+66 95 1263616 - Linnea 
+66 95 2752236 - Tobias 

mailto:tobias.aberg@efk.se
mailto:linnea.aberg@efk.se
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