
Alby, 14 december 2006 
 
Till alla församlingar och vänner som stöder arbetet i Jordanien. 
 
Med hälsning om en God jul och ett Gottnytt år vill jag sända ett tack för ert trogna stöd 
under det gångna året till missionen i Jordanien. Jag vill säga ett personligt tack men 
framförallt har jag också många hälsingar från alla vänner och medarbetare i Jordanien. De är 
så tacksamma för era förböner och stöd som får komma till välsignelse på så många sätt. 
 
En kort sammanfattning av året 
IBRA:s kontor har åter fått se en rekordstor skörd av brev och mejl till följd av de satsningar 
som gjorts på kristna satellitsända Tv-program. Vi läser brev med underbara vittnesbörd om 
hur Jesus har fått förvandla människors liv. Under året har vi byggt en dopgrav på balkongen 
till vårt kontor. Vi har tidigare döpt våra vänner i badkaret på toaletten men med vår nya 
dopgrav funkar det bättre och vi hoppas få döpa lika många som vi gjort i år och ännu fler. 
 
Veterinärprojektet fortsätter framgångsrikt. Vi bygger relationer med beduinbefolkningen och 
förbättrar deras levnadsvillkor. Genom att vi kan rädda livet på många sjuka djur och öka 
produktiviteten i deras hjordar innebär det att de har fler djur som de kan sälja vid behov för 
att försörja sin familj. Vår veterinär möter idel glada och tacksamma beduiner och den 
tacksamheten sträcker sig även vidare till er som gör detta projekt möjligt. 
 
Personligen har jag under året gjort fem resor för att på plats följa upp det arbete jag varit med 
att starta och varit involverad i under de 6 år jag arbetat i Jordanien. Många gånger önskar 
man att man skulle slippa dessa resor och kunna vara på plats permanent. Men som 
situationen är nu har jag och Pernilla bestämt oss för att ha vårt hem i Alby/Bredäng 
tillsvidare. Jag kombinerar mitt Jordanienarbete med studier på högskolan här i Stockholm 
och börjar till våren en utbildning med inriktning på bistånd och u-landsarbete. 
 
Varmaste fridshälsningar från  
Andreas och Pernilla Alexandersson och alla vänner i Jordanien.     
                                                                                 

         

                                                                     



Ytterligare lite mer detaljerad information: 
 
Veterinärprojektet och arbete i Edom: 
Vår veterinär Hassan har haft mycket att göra och vi har letat efter en andra veterinärer att 
anställa i projektet såsom det också var planerat från början. Det har inte varit så lätt att hitta 
någon. Men under våren blev Rami Halaseh klar med sin veterinär utbildning och anställdes i 
projektet i maj. Rami kommer från Zarqa och har som Hassan familjerötter i södra Jordanien 
vilket underlättar kontakter med befolkningen. Han tillhör Baptistkyrkan i Zarqa och är en 
varmt troende, som har ett hjärta för att vinna fler, bl. a. startade han en kristen studentgrupp 
när han studerade på universitet. Vi är glada och mycket nöjda med Ramis arbete i projektet 
så här långt. Tyvärr ungefär samtidigt som Rami anställdes meddelade Hassan att han 
önskade avsluta sin anställning p.g.a. att han fått godkänt en visumansökan till Kanada som 
han lämnat in flera år tidigare. Chansen att få ett Kanadensiskt pass är en dröm för många 
Jordanier, och Hassan ville inte missa detta tillfälle. Så tråkigt nog för oss, i slutet av 
sommaren slutade Hassan och Rami fick ta över som ensam veterinär i projektet. 
 
I februari drabbades södra Jordanien av ett mycket kraftigt störtregn. Eftersom landskapet 
består av höga berg med dalgångar blev effekten förödande. Regnvattnet samlades upp i 
bergen och skickades med våldsam kraft ner i dalgångarna. Många beduiner hade sina 
vinterläger i just dessa dalgångar och drabbades mycket hårt då deras tältläger och ägodelar 
blev bortspolade med floden. Många djur drunknade och även några få människodödsfall 
inträffade. Tack vare att vi kände till området så väl kunde vi snabbt komma de drabbade till 
hjälp. Vi delade ut matpaket med basvaror, filtar och även foder till de djur som överlevt. Vi 
tackar de svenska kyrkor som svarade på vårt rop på ekonomisk hjälp och för era förböner. 
 
Vi har också fortsatt vårt arbete bland skolor och enskild hjälp till speciellt utsatta familjer. 
 
JFM 
När det gäller personalstyrka så har Hagop och hans familj under sommaren kommit tillbaka 
till Jordanien. Hagop var ju tillsammans med Bashar den som startade evangelisationsarbetet 
med JFM för många år sedan. Hagop är ett energiknippe, visionär och inspiratör som vi nu är 
glada att ha tillbaka. Han har nu också ett eget underhåll och kan jobba heltid med vår 
mission. Vi har fortfarande brist på personer som kan jobba med oss på heltid. Men vi ber att 
Gud skall leda oss och hjälpa oss att utveckla arbetet i rätt takt och att han sänder oss 
människor som vill vara med oss att tjäna i Guds rike. 
 
Vi har under flera år haft ett arbete bland Druser i östra Jordanien. De leds av en kille som 
heter Wajdi och under det senaste året har vi också fått hjälp av en holländsk missionär som 
tidigare jobbat i Libanon. Under året har vi fått se hur vårt långsiktiga arbete fått börja bära 
frukt, människor har öppnat sig för Jesus och vi har fått ett väldigt bra förtroende bland folket 
där. 
 
I augusti fick vi hjälp av PMU att göra en genomgång och utvärdering av vårt arbete. Niclas 
Lindgren kom från Cypern och vi hade tre dagars grundlig utvärdering. Vi kom fram till olika 
saker som vi var bra på och saker vi behövde förbättra. Vi fick i uppdrag att bearbeta 
resultatet och kommer sedan att mötas igen under 2007 för att diskutera vad vi kommit fram 
till. 
 



Utvärdering av året 
Om man ser över hela året så kan man väl säga att vi har sett en bra utveckling av arbetet i 
östra Jordanien, det beror bl.a. på att vi har haft personalresurser att kunna satsa mer där. 
IBRA:s radio- o TV-uppföljning har fungerat bra med många frälsta och döpta, en växande 
brevskörd och vi har haft hjälp av många nya duktiga volontärer.  
 
När det gäller södra Jordanien känns det lite som ett mellanår eftersom det inte har hänt lika 
mycket som tidigare när jag varit på plats och kunna driva arbetet framåt där. Det har inte 
heller funnits någon annan som har kunnat bära ansvaret att driva på. Bashar som var den som 
skulle hjälpa mig med det har haft andra uppgifter i församlingen och i Amman som har tagit 
hans tid. Skiftet med en ny veterinär gjorde också att vi tappade lite fart i projektet under 
sommaren. Men nu känns det bättre. Rami, vår nya veterinär har nu kommit in i arbetet och 
fungerar mycket bra. Ett annat stort plus är att Hagop är tillbaka och kan nu gå in och hjälpa 
mig med ansvaret för södra Jordanien och med veterinärprojektet. Vi känner tacksamhet när 
vi ser hur Gud har varit med och välsignat och lett vårt arbete till där vi är idag och vi tror på 
en bra utveckling under 2007. 
 
 
Andreas Alexandersson 
Alhagsvägen 106 
145 59 Norsborg 
andreas@swissmail.org
mobil:0704-912457 
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