
MÅNEDSHILSEN FOR SEPTEMBER 2020
KJÆRE MISJONSVENNER; FORBEDERE OG STØTTESPILLERE.

Det har nå gått en tid siden vi skrev månedshilsen sist. Vi har vært i Norge siden januar mnd., og det
pga av koronaen, og Eddie har vært til kontroll. Prøvene er takk og lov fine. 
Selv om vi er hjemme i Norge, så går arbeidet i Spania for fullt  . Lederne for de forskjellige 
menighetene fortsetter med møter, og bønnemøter. En gang i mnd har de bønn og faste, da begynner
de kl 10 om kvelden, og det kan vare til utpå morgensiden. Når de er samlet til møter, går alle med 
munnbind, og de har de samme regler ellers som her i Norge. Men saken er bare den at hver dag så 
hører vi bekymringsmeldinger på nyhetene fra den spanske helseministeren. Han er virkelig 
bekymret. Mange tar det ikke på alvor dette med å bruke munnbind og å holde avstand. 
Stiftelsen Sions Berg, blir mer og mer en viktig del av arbeidet i Spania. Den kan hjelpe 
mennesker  som er i nød. De som ikke har mat, er en ting, men de som ikke har arbeid og et sted å 
bo, er den største utfordringen. . Vi hjelper en del av disse til livets opphold, og alt tyder på at det 
blir en krevende høst. 
I skrivende stund er der en familie med 3 barn som spør om hjelp til et sted å bo. Uten økonomi, 
og et sosialt hjelpeapparat rundt dem, er det ikke enkelt. Husleia ligger ofte på fra 5 til 7 000 kr. Da 
må de betale et forskudd, og leie for en mnd eller to, så det blir fort penger av det. 

Vi vil avslutte denne lille hilsen med noen vers fra Romerbrevet 12. :  10 Vær varmhjertede mot 
hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre! 11 Vær ikke lunkne i deres iver; vær 
brennende i ånden; tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i 
bønnen.   13 Ta dere av de hellige i deres trang;   legg vinn på gjestfrihet! 14 Velsign dem som 
forfølger eder; velsign, og forbann ikke! 15 Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende!  

Vi takker så hjerteligst for all forbønn og midler som dere trofast er med om.
Må Gud velsigne den enkelte av dere.
Misjonskonto : 2801 30 68 269, Fadderkonto : 2801 29 84 644
Misjonskasserer Åslaug Høyland. Mob :975 34 535
Mail : borghildeddie.bakke@gmail.com
Facebook : Eddie og Borghild Bakke DFEF Misjonærer
Mob : 45238978
MVH
Borghild og Eddie.

  
                       Familien som nå trenger hjelp 


