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FRAMTIDENS UTMANINGAR
i har nyligen börjat ett nytt år – ett 
år med stora och viktiga utmaning-
ar både för oss som enskilda 
personer men också som organisa-
tion. När vi ser utvecklingen som 
sker i vår värld så tror jag många 
utav oss frågar hur det ska bli och 
vad som kommer att ske.

Framtiden 
ligger i Guds händer och vi har stor 
tilltro till Honom när det gäller vår 
världs framtid och utveckling. Att veta 
att Gud har allt under kontroll är den 
trygghet och förtröstan vi har som 
äger en personlig tro på Honom.

Att känna Guds omsorg och hans 
oändliga godhet är nog det bästa som 
vi kan hänvisa till i denna allvarliga tid.

I den förtröstan fortsätter vi i vårt 
arbete att kunna hjälpa de mest utsatta 
– och för dem som behöver vårt stöd och hjälp.

I Matteus evangelIuM står det i kapitel 7:8. ”Ty var 
och en som ber, han får, och den som söker han finner, 
och för den som bultar skall dörren öppnas”

Detta talas om den som känner behov av att vända sig 
till Gud med sina behov och den längtan man har efter 
ett liv i Guds gemenskap.

Det finns inget som är så tryggt i denna tid som att 
ha en personlig relation till Jesus Kristus och att få 
uppleva hur han ger styrka och kraft till oss personligen. 

Det jag vill säga och ge dig, min vän som läser detta, 
det är att tron på Gud är det enda som ger oss en 
framtid och ett hopp.

I teaM MIssIon fortsätter vi vårt arbete med att hjälpa 
våra vänner och medarbetare i Lettland och 
Filippinerna. Vi vet att de behöver hjälp - vi vet att de 
känner tacksamhet över det arbete vi lägger ner hos 

dem. Det är detta som inspirerar och ger 
oss mod att fortsätta att satsa våra medel 
för att lindra nöden - stötta skolor och 
daghem – sprida evangeliet och få se 
resultat av detta. 

Detta vill vi inte vara utan – därför 
fortsätter vi – och med Din hjälp kan vi 
utföra en insats som vi annars inte skulle 
kunnat göra. Än en gång– TACK för Din 
insats, och Gud välsigne Dig.

Med tillönskan om Guds välsignelse
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Framtiden ligger i 
Guds händer och vi 
har stor tilltro till 

Honom när det gäl-
ler vår världs fram-
tid och utveckling. 

Signerat

V

 lars-owe karMeborg
 vice ordförande 

för team Mission
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Filippinerna

fter julledigheten så har det 
varit dags att komma tillbaka 
till skolan. Eleverna i 
Pandayan är mycket glada 
över att träffa sina kamrater, 

klasskamrater och lärare igen. 

Innan de gIck på julledighet så hade vi 
ett julfirande där elever och föräldrar 
träffades. Vi hade ett kort program med 
uppmuntran där huvudpunkten var 
barnen som uppträdde och framförde ett 
julspel om Jesu Kristi födelse. Barnen 
spelade Maria, Josef, änglarna, de vise 
männen och några av barnen spelade 
också olika djur. 

Syftet med julspelet var att visa 
händelserna vid Jesu födelse för dessa 
barn och få dem att känna känslorna 
som han själv upplevde. Det kändes bra. 
I början var de blyga men i slutändan 
klarade de sig riktigt bra. Så vi lärare är 
glada och stolta över deras prestation. Vi 
delade också gåvor mellan oss. 

nu har vI varIt i gång ett tag på det 
nya året och har genomfört andra 
kvartalsexamen där barnen har fått 
genomföra prov för att få betyg i de 
olika skolämnena. Examen görs varje 
kvartal på skolåret. Eleverna i våra klasser 
är mycket aktiva. Vi har gett föräldrarna 

många tips som de kan använda för att 
träna sina barn inför proven. 

vI är så tacksamma till Herren för 
hans vägledning och till alla föräldrar 
som alltid vägleder sina barn och stöttar 
dem i allt. Vi är också så tacksamma för 
alla som hjälper till att nå våra förskole-
elevers, våra sponsorers och all personals 
och lärares drömmar. 

Tack till er alla på Team Mission 
Sverige för att ni fortsätter att stötta vår 
skola. Må Herren Gud välsigna er.

Leonora P.Jurado och nerma s. 
aLcanar,  Pandayan

Tillbaka till skolan i Pandayan
e
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Nytt år, nytt hopp
tt nytt år representerar ett nytt 
hopp som vi har fått från Jesus. 
Under januari månad är alla så 
förväntansfulla över vad som ska 
hända och ske under året. Gud 

verkade verkligen under år 2022 och 
fortsätter under år 2023. 

Alla förskoleelever har haft två veckors 
julledighet och då passade vi på att städa 
området runt skolan så att inget skulle 
störa inlärningsmiljön för barnen när de 
kom tillbaka från julledigheten. Mul-och 
klövsjukan ökar fortfarande, så 
provinsmyndigheterna i Batangas 
fortsatte att implementera att eleverna 
skulle få undervisning i klassrummet tre 
dagar i veckan och de två övriga dagarna 
får de ta uppgifter med sig hem. De 
första veckorna i januari så anpassade sig 
eleverna till skoldagarna igen efter att ha 
varit lediga.

Men nu så är vi i full gång igen. 
Många barn har fått hosta på grund av 
vädret. Vi gör allt vi kan för att inte 
smitta varandra, så varje dag tvättar 
eleverna händerna i handsprit innan de 
kliver in i klassrummet för att motverka 
smittor. Vår kock Mylin Pantoja, 
prioriterar alltid god näringsrik mat och 
en hälsosam miljö för barnen. I linje 
med detta så utför föräldrarna också sina 
plikter och ansvar i och utanför 
klassrummet, så det är alltid rent och 
fint. De städar klassrummen och 
omgivningen med mera. 

FöräldrarNa är viktiga i förskolear-
betet och vi vill att de ska vara delaktiga. 
De skapar alltid solidaritet och enighet 
för att underlätta inlärningen för barnen.

FörskollärarNa FörskolaN i 
BataNgas.

E

dEcEmBEr är dEN spEciElla 
månaden på hela året. Det är en tid då 
alla är exalterade över att få fira Jesu 
födelse och kärnan i kärlek och givande. 
Även under årets ljusaste månad drog 
nytt kaos och sjukdom in på Filippinerna. 
"Mul- och klövsjuka" kom till vårt land, 
och det var framför allt barnen som har 
varit målet för denna typ av sjukdom. 
Provinsmyndigheterna i Batangas 
implementerade att varje förskola skulle 
genomföra tre dagars lektioner ansikte 
mot ansikte i klassrummet och reste-
rande två dagar skulle ske med hemupp-
gifter utifrån ett modulärt lärande. 

UNdEr dEcEmBEr hade vi också en 
julfest på förskolan. Alla var så inspire-
rade, både barn och föräldrar och 
föräldrarna blev framför allt inspirerade 
när de lyssnade på när Guds ord 
predikades av pastor Mary Anne P. 
Gomez. 

De blir motiverade och stärkta på 
grund av de andliga och praktiska 
lärdomar som de får höra. I den andra 
delen av programmet framförde barnen 

ett specialnummer. Sedan var det dags 
för julklappar. Både barn och föräldrar 
var glada att utbyta presenter och de var 
särskilt glada för sällskapsspelen som 
delades ut som priser till vinnarna i de 
olika tävlingarna som vi hade. 

på jUldagEN Fick eleverna en speciell 
present som bestod av väskor och 
skolmaterial från en sponsor. Dagen före 
nyårsafton fick de ytterligare presenter av 
en sponsor som delade ut matpaket som 
de kunde ta med sig hem.  

Glädje och tacksamhet kunde ses i 
varje barns ansikte under denna 
underbara tid av givande och kärlek. Det 
är inte bara december månad som är en 
period av att ha ett generöst och 
älskande hjärta. Varje dag behöver vara 
en jul för oss alla. Även i den tuffaste 
situationen för våra bröder och systrar, 
grannar eller till och med närmaste 
fiende, måste vi sprida kärlek, tala och 
agera på kärlekens språk som vår Kristus 
Jesus har gjort för oss.

FörskolaN i 
BataNgas

agera julens språk året om
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Höj den sociala 
medvetenheten

dla en känsla av öppenhet och 
respekt för mångfald hos ditt 
barn under deras uppväxt, för 
att utveckla social gästfrihet." 
Clement Chau

Många föräldrar inser att deras barn 
ofta ser sig själva som universums 
centrum. Men barn visar också en otrolig 
förmåga att vara nyfikna, fundera och 
relatera. Även spädbarn visar en medfödd 
förmåga att anpassa sig till andra 
spädbarns känslor. Barn verkar vara 
naturligt benägna att känna empati med 
kamrater som blir sårade eller mobbade. 
I stort sett är barn lika medvetna om sin 
sociala omgivning som de är egocen-
triska. Medan vuxna har tillgång till 
media för att lära sig om världen, 
tenderar ett barns förståelse av den 
sociala världen vara begränsad till hans 
familj, lekkamrater och klasskamrater. 

Det är upp till föräldrar och lärare att 
hjälpa barn att bli medvetna om 
likheterna och skillnaderna mellan 
kulturer och bland människor med olika 
nivåer av förmågor, bakgrund och 
familjetyper. Social medvetenhet hjälper 
barn att förstå hur de passar in i världen 
när de utvecklar sina värderingar och 
attityder om andra.

SociodramatiSk lek är ett utveck-
lingsanpassat sätt att odla en känsla av 
öppenhet och respekt för mångfald från 
tidig ålder. Traditionella sagor är rika på 
detaljer om andra kulturer och männis-
kor, och ditt barn kanske vill utforska 
dessa identiteter genom rollspel. Ge 
barnen utrymme att utforska, agera och 
föreställa sig dessa berättelser. 
Utklädnings- och rollspelsaktiviteter som 
relaterar till fester eller traditioner från 
olika delar av världen kan bidra till att 
främja en känsla av uppskattning för 
kulturella skillnader och väcka nyfikenhet 
att lära sig mer om andra människor. 
Tänk på att rollspel inte är en föreläsning 
i samhällskunskap, utan snarare en 
möjlighet att fritt föreställa sig hur det är 
att ta på sig en annan identitet. Här är 

några tips som hjälper ett barn att 
utveckla social medvetenhet:

• Hej och hej då. Små barn har en 
anmärkningsvärd förmåga till språkinlär-
ning och ordförråd. Prata med barnet 
om hur människor kan tala olika eller 
använda olika ord för att säga samma 
saker. Börja med det välbekanta, vilka är 
de olika sätten att säga hej och adjö på 
din familjs primära språk. Gå sedan vidare 
för att utforska dessa ord på andra språk. 
Gör färgglada kort med hälsningsord på 
olika språk och lägg upp dem runt om i 
huset. 

• En inbjudan att fira. Olika semestrar 
från världskulturer är bra utgångspunkter 
för att lära sig om olika människor och 
platser. Gör det till en familjeaktivitet att 
läsa eller lära dig om speciella evenemang 
eller fester som sker i en annan del av 
världen. Arbeta tillsammans för att skapa 
julkonst och rätter och bjud in vänner 
och familj att ta del av firandet. 

• Vänskapshjul. Börja med ett litet 
foto av ditt barn i mitten av ett papper. 
Lägg sedan till bilder på ditt barns 
vänner i en cirkel runt utsidan. Rita en 
linje från ditt barns foto till varje vän i 
hjulet, skriv ner likheterna och skillna-
derna mellan ditt barn och varje vän. Har 
de två barnen samma hårfärg? Gillar du 
samma leksaker? För äldre barn, identifie-
ra likheter och skillnader mellan vänner 
också.

Jean S. mangaco, 
förSkolan i Bataan

o
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Snart börjar lägerSäSongen på 
lägergården Latgale Dzintars. Även i år 
är det fullbokat och vi ser fram emot att 
välkomna barn och ungdomar och ge 
dem en härlig lägervistelse. Många barn 
och ungdomar väntar med spänd 
förväntan på att det snart är dags. 

Vi har kunnat anVända gården 
även under vintersäsongen för utflykter 
för barn och när en stor möteslokal är 
iordningsställd går det att anordna större 
sammankomster. Men först behöver 

toalett- och duschanläggningen bli klar. 
Arbetet med det har pågått under 
vintern och snart är den färdig att 
användas. 

Men det som fattas nu är att det 
behövs väggar mellan toaletterna och 
duscharna och det behövs en vattenbere-
dare. Så vi vädjar till stöd och hjälp för 
att kunna köpa in de sista materialen för 
att iordningställa allt.  

FörSamlingen i Daugavpils ansvarar 
för två barnläger och ett ungdomsläger 
under sommaren i år. Ett läger har redan 
blivit betald genom sponsorer i Sverige 
men församlingen behöver stöd till 
ytterligare två. Var gärna med även till 

hoppfullt – men fortsatt stöd för barnen      behövs

arn och ungdomar är viktiga 
och vad vi gör för dem nu 
kommer också påverka 
framtiden. Församlingen i 
Daugavpils har ett stort fokus 

på dem och anordnar många aktiviteter 
för att möta barnens behov på olika 
sätt.

– Den mest grundläggande tjänsten 
för barnen är söndagsskolan i vår kyrka, 
berättar Natalja Bogdanova. Vi har ett 
helt team av människor som på olika 
sätt jobbar med dem. Varje söndag har 
vi skola och efteråt får alla barnen god 
mat och nyligen har vi börjat bjuda alla 
besökare som kommer på söndagsguds-
tjänsten på lunch igen. 

– Våra ungdomar är engagerade 
under gudstjänsten men också efteråt 
då de är involverade i köksserveringen. 
Deras uppgift är att diska efter lunchen. 

Vi har ockSå Startat en drama-
klubb för ungdomar och tonåringar. 
Vårt mål är att uppföra ett drama när vi 
har evangelisation, så vi på ett enkelt 
och tydligt sätt kan berätta om Guds 
kärlek. 

Under julen hade vi julfirande för 
barn i kyrkan och ute på de olika 
utposterna. De fick julklappar och också 
polkagriskäppar från Sverige. Det finns 
en historia runt dessa polkagriskäppar 
som berättades och de var goda att äta. 
En nyhet för många då de inte gick att 
köpa i Daugavpils.

Två gånger i månaden åker vi till 
Malta för att möta människor i alla 
åldrar. Rosa och ett team av ungdomar 
håller barnaktiviteter i samband med 
gudstjänsterna. 

Vi är så glada och tacksamma för alla 
möjligheter som vi har att kunna stötta 
och visa barn kärlek och visa dem att de 
är värdefulla, så de stärks som männis-
kor och växer till. 

tVå gånger i månaden hämtar vi 
barn från barnhem och annan 
verksamhet och tar med dem ut till 
lägergården. Här får de frisk luft, kan 
leka och sporta och träffa andra barn 
och ungdomar. De utvecklas och njuter 
av gemenskapen. 

Lägergården har en stor betydelse då 
vi på det här sättet kan använda den året 
runt. Snart är det dags för sommarläger 
och många barn ser fram emot att få 
delta. 

mycket Sker i Daugavpils för barn 
och ungdomar och här tar församling-
ens ungdomar ett stort ansvar för att 
det ska fungera. Vi är så glada för 
ungdomarna som vill engagera sig i 
barnarbetet. De växer till som ledare 
och tränas och utvecklas i sitt ledarskap. 

natalja bogdanoVa 
deSirée harknäS

b
lägergården ger barn och familjer 
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barnen      behövs
att stötta dessa läger. Det betyder 
enormt mycket för de barn och 
ungdomar som kommer. 

25 mars Hålls årsmöte för Latgale 
Dzintars i Daugavpils. Då kommer 
styrelsen också få träffa ett par som kan 
gå in som dagliga ledare för arbetet på 
plats. 

Barn och ungdomar i Daugavpils 
behöver ditt fortsatta stöd. 

Desirée Harknäs

och familjer stor glädje
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ånga människor 
försöker beskriva 
meningen med livet 
och det som sker 
och oavsett hur vi 

förstår det, så förblir det 
komplicerat och obegripligt för 
nästan alla människor. 

Gud skapade livet utformat 
för att människan skulle kunna 
njuta av och upprätta en 
relation med honom för evigt. 
Bibeln säger att vi har en fiende 
som kom för att döda, stjäla 
och förgöra oss. Med detta 
påminner Gud oss om att livet 
är en kapplöpning att springa 
och krigföring att utkämpa. 
Själva anledningen till att Jesus 
kom som segrare och 
övervinnare, och vi kan inte 
förneka att nuvarande farliga 
tider är här. 

Tro är helT enkelT aTT 
lita på Gud i alla situationer, 
vilket gör människan uthållig 
och säker på vad vi inte ser och 
känner. Från tidernas begyn-
nelse till nu, har tusentals och 
åter tusentals varit trons hjältar 
efter att de prövats, provocerats 
och förföljts.

Låt mig presentera Alfonsa 
Espiritu, 66 år, en änka med en 
son och barnbarn. Alfonsa som 
vi normalt kallar Fe, har varit 
med i Team Mission under de 
senaste 11 åren. 

Fe är en hängiven dietist på 
vår förskola, älskad av alla och 
som verkligen bryr sig, med ett 
mycket gott vittnesbörd om att 
vara en person som du kan lita på, på 
grund av hennes tro på Gud.   

När hennes man gick bort för tre år 

sedan blev det tufft för denna troskvinna 
med de utmaningar hon fick i livet. Hon  
blev deprimerad och sjuk. Senare fick 

hon diagnosen utvidgning av 
hjärtat och hypertyreos. Hon 
får också svullna ben som hon 
hittills inte vet varför det sker, 
eftersom hon inte har 
tillräckligt med pengar för en 
konsultation hos en specialistlä-
kare. 

Fe har ingeT eget hus. Hon 
stannar också kvar i kyrkan som 
vaktmästare. Hennes situation 
är inte lätt. Hon behöver 
verkligen hjälp med stöd till 
sina mediciner. Allt har gått 
upp och hennes tro testas, men 
hon fortsätter att göra vad hon 
kan dag för dag och hålla den 
goda kampen i tro. Fe är en 
bra kvinna och många vill 
hjälpa till, men alla har egna 
problem och kan inte stötta i 
den mängd som behövs. 

Team mission har varit i 
omtänksam tjänst och hjälpt 
människors olika behov i flera 
länder och vi vet att genom er 
kära läsare, kan Fe få medicinsk 
hjälp och ett bättre liv.  

På förhand vill vi tacka er så 
mycket för det stöd som ni kan 
ge. 

Gud lovade...  "För den som 
ger bara så mycket som en 
bägare friskt vatten åt en av 
dessa små därför att det är en 
lärjunge, sannerligen, han ska 
inte gå miste om sin lön".

Du ger mycket glädje i 
många liv och det uppskattar vi 
verkligen.

Återigen, vår tacksamhet och 
Gud välsigne er alla.

lenora a. Corpuz

glädje att leva ett 
liv i tacksamhet 
m
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Filippinerna

43:e året med hjärtan  som forsätter beröras

Kära Team mission 
sverige,
Må nåd och frid från Gud 
vår Fader och Herren Jesus 
Kristus vara  din. Den här 
hälsningen är till för 

uppmuntran och styrka. Gud verkar och 
rör sig framåt! Ett genombrott är på väg 
i Kristi kropp genom den Helige Andes 
kraft.

min familj och jag fick möjlighet att 
besöka kyrkor i mentorskaps- och 
coachningssyfte.  Det var verkligen 
uppmuntrande besök. Jag blev påmind 
och fick insikt om vilken betydelse Team 
Missions arbete har haft och jag fylldes 
av tacksamhet till Herren för teamets 

hjärta och uppdrag. På varje plats där 
Team Mission förskolor har byggts, finns 
det också en kyrka, där föräldrarna och 
eleverna kommer för att prisa och tillbe 
Gud. Vilka fantastiska verk. Allt detta är 
till Guds ära! 

vi vill lyfTa fram Team Missions 
vision och mission som har nått så 
många människor, berört, betjänat och 
förvandlat människor. Alla förskolor har 
verkligen haft och har en stor betydelse 
genom att så många barn har fått 
sponsring av er faddrar. 

Flera barn från Team Missions 
förskolor är nu professionella och 
försörjer sig själv och andra och några av 
dem är lovsångsledare, musiker och 

kyrkoledare. De är stödjande medlem-
mar i vår kyrka här, inom UPCI som 
grundades av vår biskop Romeo Corpuz 
Sr. Grattis Team Mission. Bra jobbat! 

1 KorinTierbreveT 15:58 står det: 
”Var därför fasta och orubbliga, mina 
älskade bröder, och arbeta alltid hängivet 
för Herren, eftersom ni vet att ert arbete 
i Herren inte är förgäves”. 

Fler fruktbara år framöver till Team 
Mission Sverige och Team Mission 
Filippinerna! Gud välsigne er alla!  Tills 
jag skriver igen, håll oss i dina böner 
som du är i våra.  Du finns alltid i mitt 
hjärta. 

Din syster och partner i Jesu tjänst,
maggie g. Quiring

”
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Filippinerna

eam Mission är inne på sitt 
43:e år. Under alla dessa år har 
så mycket hänt av både 
framgång och motgång. Men 

trots allt som vi har mött så har Gud varit 
med och fört oss igenom så att arbetet 
att hjälpa människor har kunnat fortsätta 
på Filippinerna och i Lettland. 
Katastrofer och pandemier har inte 
kunnat hindra Team Mission att fortsätta 
stödet.  

Så många människor i alla åldrar har 
fått stöd, utbildning och utveckling, 
näringsrik mat, kläder och sjukvård. På 
så sätt har de kunnat ta ett steg ut ur 
fattigdom och med stärkt självförtro-
ende kunnat i sin tur räcka ut en hand 
till sin nästa. Det är något som vi vill, att 
det vi gör leder till att människor blir 
självständiga. 

På så sätt kan vi hjälpa nästa person i 
behov. Det finns så många människor 
som behöver stöd och hjälp. Jesus själv 
säger: ”Människor är illa medfarna. Be 
därför Skördens Herre att han sänder ut 
arbetare”. Du och jag behövs i denna 
värld.

När vår gruNdare Christer 
Lindberg mötte Romeo Corpus på 
Filippinerna första gången, tog Romeo 
fram en karta över Filippinerna och 
delade sin vision. Steg för steg började 
visionen sedan att ta form. Christer 
upplevde att det var något som vi i 
Sverige skulle vara en del av och ”Guds 
vision vår mission”, blev mottot. Den 
första förskolan startade som utökades 
till fler. Ett lågstadium startade som 
utökades till grundskola som idag har 
undervisning ändå upp på gymnasium-
nivå. Bibelskolan har format evangelister 
och pastorer och församlingar har 
grundats på plats efter plats. 

Urbefolkningen på Mindoro utveckla-
des och driver nu själva projekt för att 
fortsätta nå fler. Jag glömmer aldrig 
mannen jag träffade på Mindoro när vi 
utvärderade ett projekt. Jag frågade 
honom vilken betydelse projektet hade 
haft för honom och han svarade: -”Jag 
har fått självförtroende, så att jag kan gå 
till borgmästaren och säga: Du måste 
bygga en väg så mina barn kan komma 
till skolan”. Eller när jag fick träffa några 
av de första barnen som kom och åt 
lunch i lägenheten i Daugavpils. Utsatta 
barn som nu är vuxna och har egna 
familjer och som berättar vilken 
betydelse det har varit för dem när de 
fick mat av Mamma Slava och Pappa 
Cola genom Team Missions matutdel-
ningar.  

I tIdNINgeN kaN du läsa en hälsning 
som vi har fått från Maggie Quiring. 
Maggie ansvarade tidigare för en av våra 
förskolor som nu drivs helt självständigt 
och hennes hälsning uppmuntrade oss 
när hon berättade hur insikten fyllde 
henne när hon fick se den betydelse som 
Team Mission har fått ha på plats efter 
plats på Filippinerna. 

Listan är lång på allt som har 
förändrats för människor och samman-
hang. När man stannar upp och tänker 
på allt detta så fylls man av tacksamhet 
och glädje. Det är Guds under på plats 
efter plats.

En delad karta, en delad vision. 
Hjärtan som berörs och människor som 
blir förvandlade. Allt detta beror på 
Gud och på dig. Din trofasthet att stötta 
arbetet har betytt så mycket och 
fortsätter att betyda så mycket. Det vi 
gör betyder mer än vad vi kan ana. Stort 
tack. Låt oss fortsätta många år till. 

desIrée HarkNäs

43:e året med hjärtan  som forsätter beröras

t
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aturvetenskap är ett av 
skolämnena som står på 
schemat i förskolan och en dag 
när det var dags för naturveten-
skap hade vi en härlig 

diskussion om växter. Vi pratade om en 
växts olika delar och dess betydelse och 
eleverna var mycket delaktiga och kom 
fram till många saker. Jag delar konversa-
tionen med er som vi hade. 

Så här beSkrev vi en växts olika delar 
och betydelse: Blommor är källan till frön 
och frukter av växten. Frukt är det som 
blir mat och som vi kan ha nytta av att 
äta. Löv är det som ger skugga och de 
övriga löven blir den andras skratt som 
sedan blir växt eller kompost. Grenar är 
stödet för varje växt där blommor eller 
frukter kan växa. Trädets kropp stödjer 
växtens delar och stärker trädet. Roten 
fungerar som grunden för en växt eller 
ett träd. 

vi diSkuterade ockSå att varje del är 
viktig för växten. Växten klarar sig inte 
utan någon del, utan varje del är viktig. 
Vi diskuterade också om stora och små 
träd. Eleverna gillade uppgiften. Det var 
riktigt roligt och spännande för dem att 
lära sig mer om växter. Som lärare kände 
jag en stor tillfredsställande känsla när jag 
fick se hur eleverna lärde sig. Vi är 
verkligen tacksamma för det kontinuer-
liga stödet för våra elevers framtid. 
Kanske en framtida vetenskap. Vem vet? 
Tack, våra kära sponsorer Team Mission 
Sverige, att vi kan fortsätta undervisa 
barn. FörSkolan i Prenza

n

Filippinerna

Härlig gemenskap i 
ämnet naturkunskap



            team mission       nr 1     2023            13 

Filippinerna

år Herre är verkligen god, 
Han överger oss inte och 
fortsätter att ta hand om oss i 
alla livets situationer. Så snart 
vi gick in i december månad 

var vi upptagna med att förbereda 
årsdagen för vår kyrka, där eleverna i 
Team Missions förskola och deras 
föräldrar också deltog. Barnen sjöng och 
dansade liksom sina föräldrar. Nästa 
händelse vi förberedde var julfesten som 
vi sedan höll närmare jul. Kyrkan fylldes 
av skratt och applåder under julfesten, 
barnen var glada liksom sina föräldrar, 
och vi hade förberett en tävling och de 
blev väldigt nöjda med att alla fick ett 
pris och en julgåva. Barnen hade också 
ett presentbyte mellan varandra, och alla 
var nöjda med vad de fick. Firandet 
avslutades med att alla gick därifrån 
mätta och glada. Även om alla gick på 
jullov så gav vi dem några aktiviteter i 

läroboken, så att de kunde fortsätta med 
sina studier även när de var hemma.

Nytt år, eN Ny fas i vårt liv och i 
studierna och vi vill skapa en lycklig 
upplevelse över att vi är tillsammans till 
slutet av våra studier. Sedan det nya året 
började har vi varit upptagna med att 
studera, även om många fortfarande har 
varit frånvarande från klassen på grund 
av det kalla vädret. Många barn blir 
sjuka och de flesta av dem har hosta, 
feber och förkylningar.  Vi ger dem 
läxor, så att de inte kommer efter i 
skolan för det är något som oroar dem. 
Vi ser deras ansträngning att lära sig 
eftersom de alltid gör uppgifterna vi ger 
dem. 

Vi lär barnen väl och de tycker om 
varje dag de kommer till oss. Vad de lär 
sig i skolan som exempelvis att be innan 
de äter fortsätter de att göra hemma. 

Barn som från början var blyga och grät 
när de kom, är nu aktiva i klassen och 
umgås med sina klasskamrater.  De kan 
lätt memorera bibelverserna vi ger på 
grund av träningen och de upprepade 
recitationerna i klassen.  

När jag ger dem en uppgift kan de 
göra den på egen hand och de tar tag i 
den direkt och avslutar omedelbart. Jag 
är glad att se att många av dem kan 
skriva sina namn och även läsa. Som en 
lärare för små barn, blir jag glad när jag 
ser att de lär sig och njuter av mina 
lektioner och jag är glad över att de 
kommer. Vi tackar föräldrarna som 
outtröttligt tar med sina barn till skolan 
och tålmodigt lär sig hemma. Vi riktar 
också vårt uppriktiga tack till var och en 
av sponsorerna och personalen på Team 
Mission som outtröttligt hjälper barn. 

eleNita tabios

Nytt år med en ny fas
V
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■ Det händer ibland att man drabbas av 
problem och svårigheter. I den 
situationen kan man känna sig ensam 
och man tycker att man inte har någon 
att dela nöden med. Här på Team 
Missions kontor samlas vi varje tisdag till 
bön och förbön. 
 Vi känner det som en förmån att få 
vara förebedjare och då speciellt för Dig 
som känner att Du står ensam i bönen. 

 Vi vill dela förbönsgemenskapen med 
Dig. Även om vi inte kan bedja till
sammans, utan att det sker var för sig, så 
vet vi att vi har en bönhörande Gud. 
 Det kommer ofta in tacksägelseämnen, 
från personer som fått uppleva konkreta 
bönesvar. Det inspirerar oss i vår 
förbönstjänst och stärker vår tro. Du ska 
veta att Du är välkommen med Dina 
böneämnen. Med tillönskan om Guds rika 

välsignelse och vi står samman i bön och 
förbön. 
 Du kan ringa oss på nedan nämnda tid, 
skicka oss ett brev eller mejla till info@
teammission.net
 Ring gärna på tisdagar mellan klockan 
10.00–13.00. Då kan Du tala med någon 
i förbönsteamet. 02112 24 20.
 Ring eller skriv till oss och berätta om 
du varit med om något böne svar.

   VI VILL BLI ER NÄTVERKSINSTALLATÖR
Datauttag Kat 6
Fiberoptik
Telefonväxlar med mera

   FÖR GRATIS KONSULTATION
Ring 08-645 90 40, 040-29 54 00
www.pritell.se
Vi utför arbeten i hela Sverige  
samt i Köpenhamnregionen

Be tillsammans med oss varje tisdag 

  

SWISHA din gåva till Team Mission  
på nummer: 123 90 13 202                   

”I honom har våra 
hjärtan sin glädje, 
vi förtröstar på 
hans heliga namn”
 Ps 33:21

Förbönstjänst 
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Ett års fadderskap för ett barn på Team 
Missions förskolor på Filippinerna 1800 kr.
Ett halvårs matfadderskap Filippinerna 500 kr.
Valfri gåva till Filippinerna eller Lettland.

Ge bort en gåva 
som gör skillnad

För 200 kronor i månaden kan du vara med och hjälpa till så att 
barnen på lägergården får el, så lampor och kontakter fungerar. 
Fyll i på sista sidan av tidningen med namn och adress och skicka 
in till team mission eller mejla till info@teammission.se.  

Bli elfadder på  
lägergården i Lettland
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   www.kryss.nu - korsord på nätet

 B   T   T  L   R  S  Å
 E K A R   F I K A R   E F T E R 
S T U V E R I A R B E T A R E N  Ö
 T R A V E N   Y R D E   A L A S K
  S N A T T A  A  N O S   S K A
 M E S   U   I S D A N S   O   I
N E R E   R E K T O R   A V L E D A
 L  R Ö N N   A R L A   R E S Å R
 L E   S E R U M   A N S A   S K O
 A N G E R   R S V   D I K T E N  
 N A R R A S   T I K A R   E N I G
 M   Y   D E L Ä G A  E K O  N Å
N Å L  S E K E L   R E N   L O G
 L Ä T E   O D L A 
  R O   I N N E
 U   P U D D I  Ö
K N I P P E   N A V
 D   A P   E G G A
G E R   T U R E N
  E P A   A N A T

Grattis till vinnaren av korsordet från 
december, Elisabeth Walfridsson. 

Här är det rätta korsordet.

Nu finns boken ” Världens 
sista dagar” åter att köpa. I 
"Världens sista dagar" 
beskriver pastor Ingvar 
Harknäs vad som sker under 
vedermödans sju år. Genom 
syner, uppenbarelser och 
bibelord får vi följa världens 
sista dagar. 

Gör din beställning på info@teammission.se 
Pris 129 sek plus porto

Korsordsvinnare

Nu går det att beställa 
Världens sista dagar



JA! Jag vill gärna bli fadder!
Filippinerna      Fadderbarn 150 kr/mån       Familjefadder 175 kr/mån      Matfadder 75 kr/mån       Mobilakliniken 100 kr/mån  

Lettland             Fadderbarn 150 kr/mån        Elfadder 200 kr/mån   

   Jag vill veta mer om era projekt 

Namn:

Adress:  

Postadress: 

Skicka till: Team Mission,Transformatorgatan 2, 2 tr,   721 37 Västerås. 

Din insats kan förändra liv.

Bli fadder nu! 

”Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var naken och ni gav mig 
kläder...  Vad ni gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig.”
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