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FRÅN FÖRSAMLINGEN ARKEN

Tack för en härlig Faddergalakväll!

Kvällens gästartister var Nenne Lindberg med sitt band, kända bl a från Kanal 10. Med musikalisk skicklighet, stor glädje och entusiasm
sjöng de välkända sånger av lite äldre årgång och med ett klart evangeliskt budskap. Det var verklig frälsningsglädje och stor igenkänningsfaktor hos publiken som gärna klappade takten och sjöng med. ”Det är i det ögonblicket som man delar det man har, som man
upptäcker den stora glädjen i att vara personligt kristen - man förlorar aldrig något när man delar med sig”, sa Nenne Lindberg.
Arken Worship inledde och avslutade kvällen med sång och en grupp barn från församlingen medverkade med musik och sånger.
Videoreportage och vittnesbörd från Arkens missionsprojekt i bl a Vitryssland, Kambodja, Nepal, Indien, Rwanda, Uganda och Filippinerna visades. Pastor Linda inspirerade till kvällens insamling som gick till flickhemmen i Nepal och Kolkata och till djurfarmen/mejeriet i Katmandu. Alla intäkter från café, second hand, lotteri och insamling/gåvor blev sammanlagt drygt 120 000 kronor. Vi sänder ett
stort tack till alla lokala företag som var med och sponsrade genom att ge lotterivinster och matvaror till serveringen, och stort tack
till alla som på olika sätt var med och gav! Du kan se inspelningen från Faddergalan på www.youtube.com, sök på TVarken.

En underbar konferens i Vitryssland -

nu vill vi hjälpa vår dotterförsamling att växa

Många ville ha förbön på konferensen i Minsk (överst).
Pastor Linda och pastor Olga betjänar i bön (vänster).
Pastor Olga, biskop Leonid Voronenko tillsammans
med pastor Linda (höger).

”I hans närvaro – helande och utrustning” var namnet på den troskonferens som anordnades i september av de kristna församlingarna i ”Full Gospel Association” i Vitryssland,
dit pastor Linda Bergling var inbjuden som huvudtalare. Dessa dagar blev en oförglömlig upplevelse av den helige Andes beröring, både för de pastorer/ledare som samlades
till seminarium första kvällen, och för de mer än tusen konferensdeltagarna. Gud närmade sig varenda person individuellt och berörde dem som var i behov av ett Gudsmöte. Som Linda predikade - så blev det: Jesus älskar varenda en av oss och betjänar oss
personligen. I lovsången fanns både proklamation av Jesu seger och en djup kärleksförklaring. Du kan läsa mer på www.arken.org/mission/internationell helandejänst.
Arkens dotterförsamling i Minsk, Church of the Glory of God, förvaltar visionen om
helande och upprättelse genom gudstjänster, helandecenter och kvällsbibelskola.
De har en stor längtan att nå ut till ännu flera människor i Vitryssland och vi behöver
många sponsorer som vill stödja arbetet regelbundet. Vill du vara med och hjälpa
dem att växa? Du kan ge en engångsgåva till bankgiro 549-7714 , märk inbetalningen ”Vitryssland”. Vill du bli månadsgivare är du välkommen att kontakta Arkens
missionsavdelning på E-post mission@arken.org eller telefon 08- 58884022.

Församlingen Arken, Energivägen 9, Box 134, S-196 23 Kungsängen SVERIGE

Teamet från Arken tillsammans med flickorna och ledarna på Vi fortsätter bygga flickhemmet i Katmandu Nepal - toaletter, duschar, kök, inredning samt iordningcentret i Kolkata Indien.
ställande och inhägnad av tomten. Buffelfarmen växer, planerad start av ett mejeri efter årsskiftet.

Rapport från resan till Kolkata

foto: Arkens arkiv

Under en vecka i oktober besökte Göran och Margot Zetterlund och Els-Marie Norberg från
Arkens missionsavdelning vårt utvecklingscenter i Kolkata. Att få tillbringa en hel vecka i
gemenskap med flickorna på centret, ha lovsång, bön, lekar och aktiviteter och äta tillsammans
var mycket positivt och gav en djupare relation både till flickorna och ledarna. Alla utrustning
till lekplatsen är beställd och gungorna på plats - till flickornas stora förtjusning. Arbetet med
tomten och parkeringen fortsätter. Gå gärna in på www.youtube.com, sök missionarken och
titta på den senaste filmen från centret.

Resa till Israel i december

Den 30/11 - 10/12 kommer pastor Linda Bergling och team från Arken att återigen besöka
församlingar och organisationer i Israel. Det blir möten i bl a Ashkelon och Sderot, besök
hos pastor Avi Mizrachi i Tel Aviv samt ett två-dagars seminarium om förbön i Beer Sheva
där Anita Björk från Arkens helandecenter kommer att undervisa. Pastor Linda kommer att
undervisa på en kvällsbibelskola i Ashkelon och träffa ledaren för själavårdscentret “Anchor of
Hope”, Katherine Snyder i Jerusalem. I början av november hade Arken besök av Herbert Hillel
Goldberg, 87-årig messiansk jude och överlevare från andra världskriget. Han och hans söner
driver sedan många år organisationen LEMA´AN ZION i Jerusalem och under besöket i Israel
kommer vi även att få se mer av deras arbete. Vill du stödja Arkens Israelarbete kan du ge din
gåva till bankgiro 549-7714, märk din inbetalning “Israel”.

Väckelse i Kambodja

Arkens mission har gett stöd till fadderbarn i Pnom Penh Kambodja sedan 1992. Barnhemmet
ligger i nära anslutning till kyrkan Compassion of Christ Church som leds av pastor Sophal
och Deborah Ung. De 40-tal barn som vi stödjer har ett traumatiskt förflutet som gatubarn,
utsatta för kriminalitet och övergrepp. Tack vare fadderstöd får barnen växa upp i en trygg och
kärleksfull miljö, de får mat, mediciner, kläder och undervisning. Barnen har fått en ny framtid
och flera av de äldre är idag medarbetare i församlingen. Just nu får vi ta del av den väckelse
som berört hela församlingen. Så här berättar pastor Deborah:
- I början av juni i år ledde Gud oss till en by som heter Kean Svay där det just hade varit en
hemsk översvämning. Vi åkte dit och delade med oss av Jesu kärlek. Många gav sina liv till Jesus första dagen. Vi tackar Gud för hans kärlek till människor. Under de senaste månaderna har
vi fått se en ökning av befrielser och helanden i vår församling. Gud helade mirakulöst flera
nyfrälsta som kom från byn vi besökt. En man hade en tumör bakom höger öra. En söndagsgudstjänst när vi bad tillsammans för helande sjönk plötsligt tumören ihop och försvann,
och mannen blev omedelbart helad. Det här var bara ett av många under som skett den sista
tiden. Nyligen har vi också döpt flera av de nyfrälsta och även våra barn på barncentret. Deras
liv har blivit förvandlade och de har blivit uppfyllda av Guds kraft.

Julgåvor till barnen

Sverige

Bankgiro 549-7714 eller till
Swish nr 1230 337 782
Norge
Handelsbanken 9046.12.44180
Danmark Danske Bank reg.nr 9570
kontonummer 8984220
Finland Handelsbanken
Fi 81 3131 3001 1336 77
Inbetalning från utlandet till Handelsbanken i Sverige:
IBAN/Big:
SE 78 6000 0000 0001 0731 2468
Swift: HANDSESS

Bankgiro 900 - 1934
Swish 123 900 1934
Använd gärna 90-kontot för gåvor till
projekten i Kolkata och Nepal

Vi önskar er alla
en Fridfull Jul
och ett Gott Nytt År!
KONFERENSER/SEMINARIER
FIRA JUL & NYÅR på Arken
Julafton 10.00 Julkrubban och sedan
gudstjänst, Gunnar Bergling
Juldagen 10.30 Linda Bergling
Annadagen 10.30 Thorbjörn Holst Larsen
Nyårsafton 10.30 Gunnar Bergling
18.00 Nyårsfirande med mat
22.00 Nyårsmöte
Nyårsdagen 16.00 Linda Bergling

SEMINARIUM 15/2-18/2
Annie Schaug

SEMINARIUM 9/3- 11/3

Ge bort en julklapp med mervärde i år! Vi vill ge våra
fadderbarn i olika delar av världen ett härligt julfirande med Jesus i centrum. Julgåvorna välsignar både
barnen och deras familjer/släktingar med t ex mat,
husgeråd, filtar eller annat de behöver för sitt dagliga
liv. Sätt in din gåva på BG 549-7714 och märk din
inbetalning “Julgåva”.
Pastor Israel i Madras Indien med fadderbarn.

Reception 08-588 840 00

KONTONUMMER

direkt missionsavd. 08-588 840 20

Stefan Salmonsson

HELG med Birger Skoglund 22-25/3
Helandedagar 29-31/1, 19-21/2,
19-21/3, 16-18/4
Följ våra möten på:
www.arken.org eller på
www.youtube.com/TVarken

mission@arken.org

www.arken.org

