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EN STOR TAKK! 
Kjære Betania Kristiansand 

I løpet av 2018 har vi opplevd mye i den tjenesten vi står i her ute i 
Nord-Thailand. Blant annet at vi fant en tomt som vi har vår lørdags 
og søndagsskole på, og det er på et strategisk sted. Vi samler barn og 
ungdom fra 5-15 år her og vi har vært oppe i å samle over 30 barn.
Måkkham gjør en god jobb med å undervise de miste fra Bibelen og i 
Shan språket, og hun var savnet da hun ikke fikk vært der på tre-fire 
måneder på grunn av graviditet og fødselen til vår datter Elisabeth. 
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Vi ville bare sende dere en liten hilsen fra oss her ute i Nord-Thailand å takke dere for 
penge støtten vi har fått av dere i 2018.  
Pengene vi har fått av dere til oss som familie, og å hjelpe oss til nå ut til shanfolket, har 
betydd veldig mye for oss! 
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Vi samlet også over 60 shan folk på tomten vår i november da 
vi hadde et team på besøk, og flere tok imot de Gode 
Nyhetene og sa de ville bli kjent med Jesus. 
Vi regner med at flere enn dette vil komme på vår store 
julefest den 22. desember. 

Vi hadde også nylig dåp av to ungdommer som vi har kjent 
siden de var barn, og vi var veldig begeistret for dette. 

I løpet av julen har vi og vil vi også være med på å fortelle om 
julens budskap til over 150 shan gjennom blant annet 
julefester, der få har hørt om jul og dens egentlige budskap. 
Vi vil også gi ut gaver til de som har lite.

I år har vi også fått et ekstra familiemedlem til å feire jul med, Elisabeth, som nå allerede er over 
to måneder gammel. Hun er til en stor glede for oss alle!
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Vi ønsker dere en riktig god jul og et velsignet nytt år!  
Hilsen Tore, Måkkham, Anna, Sarah og Elisabeth


