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Vad har Gud lärt mig?
Jo, att Italien är en så kallad "varm kultur". Som svensk
håller jag mig ofta till att-göra-listan och italienarna
börjar istället dagen med en grov skiss av vad den ska
innehålla men hamnar ofta i långa samtal eller
spontana middagar som inte slutar före midnatt. Det
finns fina saker i båda kulturer. Mitt hjärta växer så det
knakar för dessa underbara italienare! 

EN FANTASTISK GUD

Boende i Pisa!
På mirakulösa vägar har Gud
gett mig en lägenhet ett
stenkast från det lutande
tornet!!! I dagarna skriver jag
kontrakt. Jag är så tacksam för
ett HEM, så välkommen HEM
till mig! 

Fyllde 
31 år!

BIL-PROJEKT
Som Pisa-bo kommer jag att behöva pendla mellan skolan och
hemmet. Tåg funkar för en tid, men enligt mina lokala vänner
är tågcentralen i Pisa en otrygg plats och de råder mig att
införskaffa mig en bil för säkrare resor. Så jag startar en
insamling specifikt för BILPROJEKTET. Vill du vara med och ge
till detta så skulle jag vara supertacksam, hör av dig till mig
direkt på carlsenterese@gmail.com , KRAM!

Vi är supertaggade att få tillbaka våra studenter den 20
mars, då har de spenderat de senaste 3 månaderna i
Cambodia och jobbat med mission i lokala organisationer.
Främst har de utbildat barn i engelska,  deltagit i sociala
hjälpinsatser och fått dela evangeliet på kreativa sätt.
Söndagen efter deras ankomst till Italien ska de dela mer
vittnesbörd på gudstjänsten. Jag kan knappt bärga mig, jag
är så nyfiken på vag Gud har gjort i deras liv!! 



EN FANTASTISK GUD 
RELATIONER
Gud har gett mig goda kollegor som jag absolut älskar! På
basen där vi bor tillber vi varje morgon tillsammans, sen äter
vi både lunch och middag ihop och på kvällen kan det bli en
spontan filmkväll eller spelkväll. Vi har en god stämning och
uppmuntrar varandra ofta. Vi har alla lämnat familj och land
för att komma hit och arbeta med denna skola, så det är fint
att vi funnit en familjär gemenskap tillsammans. Jag är också
oerhört tacksam för mina nya italienska vänner. Utan dem
skulle jag inte ha fått lägenheten, den tillhörde en tjej från
församlingen här som låter kontraktet gå över i mitt namn.
Bilden nedan är på oss tjejer som spelar "dutch blitz" i
lägenheten som jag ska skriva kontrakt på.  

Min roll har under de senaste månaderna varit att administrera
köket, vilket innebär att hålla alla måltider under budget och
närinsgsrika. I ett pionjärt arbete har måltiderna varit viktiga
eftersom de ger en trygg rutin till den annars händelserika vardagen
där vi samtidigt samlas och ser varandra och umgås tillsammans. En
viktig uppgift som har varit lärorik och rolig men som jag nu lämnar
vidare till min kollega.

Jag kommer istället att leda i lovsång på basen varannan
morgon. Sen startar vi ett nytt område på basen som kallas
"H&H" Hospitality & Housekeeping, det blir min uppgift att
leda detta. Alltså alla gäster, talare och studenter som
kommer och går blir omhändertagna av mig. Varje
födelsedag som ska firas och andra roligheter blir mitt
ansvar att administrera. KUL! Gästvänlighet ligger mig varmt
om hjärtat!

TACK för alla donationer, förböner och samtal. Det betyder
så oerhört mycket att få stöd. Jag ÄLSKAR att höra från er och
jag ber för er! 

BÖNEÄMNE:
Be gärna för bil-projektet och en smidig inflytt  
 till min lägenheten.


