
 

Hej familj & vänner 

Bilagan har bilder och dår står allt det som du kan 

läsa här.  Men för att se bilderna som jag refererar 

till borde du öppna bilagan. 

 

Som du ser av bergsvyerna är vi nu i Norge. Bilden 

är tagen från vårt fönster. Vi har varit här nästan 

tre veckor. 

Paret du ser är Rolle och  Anne Aalto, lastbilen 

tillhör dem. De blev svaret till vår bön att Gud 

skulle ordna en lastbil eller någonting tillräckligt 

stort, så att vi inte skulle behöva göra fyra resor med 

den största möjliga släpkärra som vi kan dra med 

vår bil. Allt vi hade rymdes i lastbilen. Aaltos var 

också den huvudsakliga hjälpen att bära allt upp 

genom en lång rad av trappor. En norsk man dök 

upp för att hjälpa med de tyngsta sakerna. 

Vad helst vi saknade, Herren skaffade det genom vår 

hyresvärd. Vi lämnade lite saker till Röda Korset i 

Finland och i Ilmestysmaja i Lahtis. Hyresvärden 

skaffade bättre versioner av de sakerna, som till 

exempel två tillbakalutade läderstolar – direktörstil. 

Herren har välsignat oss. 

Vi ska inte hålla möten i Norge innan den 5 

december. Vi sätter sedan igång i Januari 2011. 

Tills dess kommer de flesta mötena att vara i 

Finland och ett veckoslut i Stockholm, Sverige. 

Likväl, ända sedan vi kom hit har vi blivit 

tillkallade att be för flera församlingsmedlemmar 

och unga kristna. Böneämnen har varierat från 

sjukdom och skador i olyckor till juridiska saker. 

Med en del saker behöver vi vänta att se resultat. 

Men halleluja, i tre fall kom helandet nästan genast. 

Det jag tycker bäst om var en 3-årig pojke på 

sjukhus med  39,5 graders feber och utslag på sin 

kropp. Jag sade till pappan att lägga sina händer 

på sin son och be efter mig. Efter bara några 

minuter somnade pojken i normal sömn, hans 

föräldrar märkte att febern hade gått ner. Doktorn 

kom in och bekräftade det och märkte att allt utslag 

var borta. Fadern sade till mig att han vill lära sig 

det här och frågade hur länge vi skulle stanna där. 

En annan församlingsledare sade till oss 

att han vill arrangera möten de sex första 

månaderna 2011 med oss för att undervisa 

om de här sakerna. Andra pastorer och 

ledare har redan uttryckt sin önskan att vi 

skulle komma och hjälpa. Det är därför vi 

är här. 

Så sakerna börjar ordna sig och komma 

på plats. 

Be att  vår ansökan för uppehållstillstånd 

går genom så fort som möjligt. Utan det 

kan vi egentligen inte etablera vårt arbete 

här ordentligt.. 

En del av er som ber och funderar på att 

stöda oss ekonomiskt kan hjälpa nu. Vi 

måste visa till det Norska 

immigrationsverket, att vi har mera 

tillgångar att försörja oss med än vår 

militärpension. Vi behöver visa ett gott, 

kontinuerligt stöd över de tre eller fyra 

följande månaderna. Var ledd av Anden 

hur mycket, men tiden är nu. 

Vi tackar Gud för er alla och förväntar oss 

att se några av er på besök här för att 

hjälpa oss men också för att se det vackra 

Norge. Det är fantastiskt! 

Vi älskar er alla.  

Kevin and Deborah Maritn 


