
Nu åker jag!

För nästan två år sedan började en längtan i mitt hjärta att åka ut som missionär för att
jobba pionjärt, undervisa bibeln och gärna jobba med unga-vuxna. Efter en hel del bön,
samtal och planering så är det äntligen dags att åka! Mina biljetter är bokade till den
17 november redan! O�ciellt börjar jag den 1 januari och då börjar även sponsringen, så om vi
har haft ett samtal tidigare kring detta så följer ett personligt mail för att återkoppla med dig.
Men om du inte haft möjlighet tidigare att stå bakom denna mission ekonomisk men befinner
dig nu i ett annat läge idag så vill jag uppmuntra dig att be över detta, ifall du ska överlåta dig
till en summa under en viss tid. Men tänk, NU ÄNTLIGEN ÅKER JAG! Nu händer det!

Be gärna för allt praktiskt och för min roll i teamet som just  nu innebär hjälp med kök och lovsång.



“O� ja� ka� hjälp� någo� unde� livet� gån�
O� ja� ka� tr�st� någo� me� et� or�, e� sån�

O� ja� ka� vis� någo� väge� he� til� Gu�
Bli� de� menin� me� hel� mit� li�”

En av mammas favoritsånger som jag bär
med mig i livet och särskilt nu när jag ska ut på mission.

Jag dras mellan en
förväntan och en glädje för
det som ligger framför och
att tjäna Gud på det sätt han
har kallat mig. Men samtidigt
sörjer jag att lämna Sverige,
min familj, mina vänner och
allting som känns tryggt och
bekant. Men Gud har lovat att
ta hand om mig och alla dem
jag lämnar kvar här. Han har
lovat att ge mig ett hem i
Italien.

Jag var med på TV!
& jag finns på spotify!

På youtube är det bara att
söka på “Vision Sverige Carlsén” och
min intervju är mot slutet.

En av mina sponsorer har
publicerat två av mina sånger
på spotify, så sök på mitt namn
så kommer dom upp: “I know the
cross” & “Voice it”! Den senare är en profetisk sång över Italien.

Glöm inte heller alla uppdateringar på min instagramsida: Pisamissionen_tessan! KRAAAAAAM PÅ ER!!!


