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Kära vänner, Jag vill dela lite information om arbetet i Jordanien dels vad som hänt under året 
och vad som ligger framför oss.  
 
Veterinärprojektet 
Vår veterinär Rami fortsätter vecka efter vecka att göra besök bland beduinernas tält i öknen i 
södra Jordanien. Efter min senaste resa nu i november kunde jag konstatera att vårt projekt 
verkligen gett effekt. Beduinerna förstår nu vilken investering det kan vara att köpa medicin 
och vaccin till sina djur. Genom denna förståelse kan de tjäna tusentals kronor som istället 
kan användas till familjens försörjning. Under sommaren kom det en epidemi med mul- och 
klövsjuka till Jordanien. Rami förutsåg detta och de familjer som ingår i vårt projekt kunde 
vaccinera sina djur. Detta ledde till att alla dessa familjers djur klarade sig till motsats till 
andra ställen där tusentals djur dog. Om epidemin hade drabbat de fattiga familjerna i vårt 
projekt hade de inneburit en katastrof för dem. Rami berättar också att han vid flera tillfällen i 
samtal med beduinerna han nu lärt känna haft möjlighet att dela sin tro. Vi ser vårt projekt 
som en möjlighet att fortsätta att bygga goda relationer. En av beduinerna har också bekänt att 
han tror på Jesus. Jag fick inte riktigt klart för mig hur långt han kommit i sin tro. Men ni får 
gärna fortsätta att be för Rami och beduinerna, om Guds beskydd och Guds ledning. 
 
Fas II 
Vi förbereder nu också för en andra fas i veterinär projektet. Den skall starta när nuvarande 
projekt når sitt slut till sommaren. Veterinären kommer då att resa till ett par nya områden och 
utöka antalet familjer han besöker. Sedan kommer vi parallellt att ha en eller flera kvinnor 
som jobbar med kvinnorna och barnen bland beduinerna. Vi planerar också att samarbeta med 
skolorna i området och erbjuda kurser i modern pedagogik för lärarna. Här har vi dock ett 
stort böneämne - vi har svårt att hitta de kvinnor som kan tänka sig att jobba bland beduiner-
na. Vi behöver hitta någon som har rätt kunskap och ett kall att göra detta. Vi tror att Gud har 
förberett någon för detta men vi vet inte vem det är än. Bed att vi hittar denna person snart! 
 
Zigenare 
Vi har under flera år jobbat bland zigenare i Jordanien. Det har nu också öppnat sig 
möjligheter i Syrien. En pastor från Syrien bodde under några år i Jordanien och vi lärde då 
känna honom. För ca tre år sedan flyttade han tillbaka till Syrien och började arbeta i en lokal 
församling där. I området där han verkar finns en betydande grupp av zigenare, dessa lever 
under mycket fattiga förhållanden i tält/kåkstäder utanför det övriga samhället. Pastorn 
började lära känna dessa människor och insåg snart de stora behov som fanns hos denna 
grupp. Vi har diskuterat hur man skall kunna hjälpa zigenarna. Därför jobbar vi nu med en 
projektansökan till PMU för att starta ett projekt där vi skall arbeta med två olika 
problem/behov. För det första, 99 % av zigenarna saknar kunskaper i att läsa och skriva. För 
det andra, de saknar helt ID-handlingar, medborgarskap i sitt eget land. Därför saknar de 
också de medborgerliga rättigheter som andra invånare har såsom rätt till t.ex. sjukvård eller 
annan social hjälp. Deras barn har inte ens rätt att gå i den statliga skolan. Zigenarna är inte 
flyktingar utan människor som bott i landet i generationer.  
 
Druser 
Vi fortsätter också vårt arbete bland druser i Jordanien. Vi har ett par personer som jobbar på 
heltid med denna folkgrupp och vi har fått ett jättefint förtroende i den by där vi huvud-
sakligen är. Några personer har blivit frälsta och många fler visar intresse för evangeliet. Då 
och då har vi också fått hjälp av UMU-team som bl.a. annat gjorde olika sportklubbar och 



aktiviteter under sommaren. Vi har också haft gratis klinikdagar och aktiviteter för skolorna. 
Tyvärr fick en av våra medarbetare problem med säkerhetspolisen och kan inte längre jobba 
med oss. Detta är ett problem som varit det sista året och många kristna organisationer har 
haft problem med tillstånd från myndigheterna och några har blivit utsparkade från landet. 
Bed gärna för detta! 
 
Irak 
Hagob, som en del av er kanske träffade då han besökte några församlingar i Sverige i 
september, har nu inlett det arbete han då berättade om. Efter samma modell som vi tidigare 
tillämpat i Jordanien görs nu en dörr-till-dörrkampanj i Bagdad. Man jobbar med två olika 
team. Ett team knackar dörr och gör en markandsundersökning där man frågar vad man tycker 
om olika TV- och Radiostationer bl.a. IBRA:s sändningar. Man ser då också om de har ett 
intresse för de kristna stationerna och frågar om de vill veta mer om kristen tro och erbjuder 
ett besök av det andra teamet som jobbar med uppföljningsbesök. Varje person kommer att 
besöka 1 500 hem per månad och alla får en gåva i form av en CD med en mycket intressant 
film! Vi samarbetar med två kyrkor i Bagdad och Hagob har just varit och hållit en träning för 
de första två teamen, 6 personer i dörr-till-dörrteamet och 8 personer i uppföljningsteamet. Vi 
tror och hoppas att vi snart skall ha 25 personer som jobbar med detta i Irak och gärna ännu 
fler. Personerna i dörr-till-dörrteamet jobbar på heltid medan uppföljningsteamet jobbar på 
frivillig basis. Vill du/ni vara med att stödja en missionär i Irak så är varje litet bidrag 
välkommet. En heltid kostar endast 3 900 kr per månad! 
 
IBRA 
Under året flyttade vi IBRA:s kontor och AWFM:s kontor till samma lokaler i Amman. Det är 
något som vi talat om förut men som inte varit praktiskt av säkerhetsskäl. Nu känns det dock 
mycket bra och som ett naturligt steg. Som förut får vi mycket brev från LIFE-channels TV-
sändningar och man tröttnar aldrig på vittnesbörd om hur människor upptäcker det nya livet i 
Kristus. Vi är nu också glada över att kunna jobba med personliga besök i Irak via de 
uppföljningsteam som nu tränats där. Irak är det land vi har fått mest brev ifrån och det har 
känts tungt ibland att inte personligen kunna besöka människor där. Men tack och lov så kan 
vi det nu. 
 
Jag vill tacka er alla för era förböner och stöd till missionen i Jordanien och dess grannländer. 
 
Guds rika välsignelse! Hälsningar från Andreas och Pernilla Alexandersson. 
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