
 
Kjære venner! 

 

….” At Han for deres skyld blev fattig da Han var rik, for 
at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike!”  2. Kor. 8,9. 

 

Er ikke dette fantastisk!!  Guds sønn som forlot all rikdom og herlighet 
forat vi skulle få del i alt sammen med Han! Dette er budskapet og hva 
som er grunnen til at vi feirer Hans fødsel år etter år!! Vi er gjort til 
medarvinger gjennom Guds store gave !! 

De ytre omstendighetene kan være så forskjellige rundt omkring, men 
budskapet er det det samme og er grunnen for vår glede og taknemlighet. 
Vi opplever underet gang på gang når noen tar imot Jesus; at gleden og 
håpet blir tent og underet skjer. Julens budskap er like aktuellt og 
kraftig i dag som for vel 2000 år siden! 

 

 
Her går vi enda i en gledesrus over at vi endelig har fått tillatelsen til å 
starte opp universitetet ved lov! Det har vært 5 lange venteår, men nå 
har vi lagt alt dette bak oss og det er nå  travle forberedelser med 
markedsføring og innskrivning av studenter. Vi jobber også med å få de 
rette professorene til studieretningene, og forbereder innvielsen av 
universitetet som blir 3- 5 februar. 

Ellers har Eva vært opptatt med å handle inn julegaver til barna på 
sentrene i fra fadderne. Armene strekker knapt til alle poser og pakker 
som skal bæres, men alt strev oppveies når hun ser gleden i øynene til 
alle barna!! 

På torsdag og fredag hadde de avslutningene på 
sentrene hvor barna deltok med sang og spill. Det er 
utrolig å se hvor flinke de er, og selvfølgelig skal alle 
tantene ha mye av æren for utholdenhet og flott jobb. 



Regntiden har plutselig kommet over oss og det pøser ned eller hagler 
flere ganger om dagen. I morges våknet vi til tett tåke og få plussgrader, 
så det er vel ikke så langt fra hva dere har mange steder hjemme..... bare 
at dette skulle være sommeren vår!..... 

Vi takker dere alle for støtte og hjelp til arbeid og til oss gjenno året, og 
ønsker dere alle;  

   

                          EN GLEDELIG JUL  og  ET VELSIGNET NYTT ÅR!!      

 

Hjertelige og varme hilsener i fra;  

Helge og Eva Marie!                                                                                                                        

 

 

 

 

 


