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Reach Beyond Sverige

TACKA GUD FÖR:
• Radioprogrammen i
Tjuvasjien
BE FÖR:
• Rehabbygget i Tjuvasjien
• Studioprojekten i
Ryssland

Hur går det i Tjuvasjien?
I lördags spelade man in fyra
nya radioprogram. Det sa Pavel
och Natasha när Sture pratade
med dem på Skype i början på
veckan. Man sänder nu två program i veckan på vardera 15
minuter.
Eftersom den person som sköter
tekniken jobbar i veckorna är det
lördagarna som blir inspelningsdagar. Då har Pavel och Natasha
förberett ett antal program så att
de kan spela in och redigera klart
programmen på ett effektivt sätt.
Arbetet med Rehabbyggnaden
har också pågått under somma-

ren och fortsätter fortfarande.
Väggar och tak är klara. Snickare från en annan församling gör
nu fönstren. När de är klara ska
de sättas in så att byggnaden blir
bättre rustad inför vintern. Sen
återstår mycket av arbetet innanför väggarna.
Bristen på pengar har bromsat
bygget under sommaren. Man
önskar få bygget klart så fort
som möjligt för att kunna hjälpa
människor i missbruk att hitta
tillbaka till ett meningsfullt liv.
Vill du hjälpa till att få klart
byggnaden så sätt in en gåva på

Reach Beyonds PG 680 680-6
och skriv ”Rehab Tjuvasjien”.
Sture planerar att besöka Tjuvasjien i början av nästa år för
att följa upp arbetet och uppmuntra våra medarbetare.

Två studior i Ryssland
Tillsammans med Alexei har
Sture jobbat med två olika studioprojekt i Ryssland under
hösten.
Den ena studion är nästan klar.
Det återstår bara några finjusteringar som ska göras i samband
med att Alexei åker dit för att
hålla en ny utbildningshelg.
Det andra projektet jobbar vi
med denna vecka då Alexei är
på plats. Vi bygger och monterar

akustikboxar och gör mätningar.
Sture och Alexei hjälps åt genom
att kommunicera via Internet.
Det är en studio som byggts i ett
mediacenter av en av våra partners. De jobbar med att utbilda
kristna personer i att använda
media. Nu behöver de en studio.
Den nya studion kommer att ge
dem ytterligare möjligheter att
utbilda fler som kan och vill engagera sig i media.

Kom med mig
Kom med mig - är en utmaning
jag levt med ett tag. Jesus sa det
med orden ”Följ mig!”
Att lära sig från andra, att följa någon som kan mer än jag
är ett bra sätt att lära sig. Reach
Beyond erbjuder möjligheter att

pröva på mission i olika former.
Det finns möjligheter att göra
det inom hälso- och sjukvård,
vatten projekt eller radio/video.
Mer info om olika praktikplatser
finns på www.reachbeyond.se
under rubriken ”Internskip”.

Tack för att ni står med oss i vårt gemensamma missionsarbete
Sture & Karin Nordquist

Förberedelse för att göra en test av
studioakustiken.

