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I början av året såg det ut
som om april och maj skulle
bli väldigt intensiva månader
med resor och konferenser
ända fram till 1 juni då Sture
kommer att gå i pension.
Nu med facit i hand är det
ganska tomt på den typen av
aktiviteter
i
kalendern
bortsett från ett antal
virtuella möten. Vad hände
egentligen?
När vi skriver detta skulle vi
varit på Reach Beyonds Europakonferens i Nederländerna.
Om två veckor skulle vi varit
med på SAM:S årskonferens
i Gullbranna. Inget av
detta kommer att genomföras
vid den planerade tiden.

www.alliansmissionen.se
www.reachbeyond.se

TACKA GUD FÖR:
• Det som Herren gjort
genom Stures 40 år i
missionens tjänst.
• Natasha och Pavel våra trogna arbetare i
Tjuvasjien.

BE FÖR:
• Ingela och Jan som tagit
över ledarskapet för
Reach Beyond Sverige.
• Karin och Stures fortsatta tjänst för Herren.

Sture tillsammans med Ingela och
Jan som nu tagit över rodret för
Reach Beyond Sverige
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snordquist@reachbeyond.org
sture.nordquist@crossmail.se
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M: 070-589 55 87
T: 0281-130 00

Ett församlingsbesök som
skulle gjorts i april är nu
planerat att genomföras i
september i stället.
Ja, mycket är annorlunda.
Skönt att Gud är den samme
i allt detta.
Från den 1 maj har Ingela
Tauson och Jan Korpegård
tagit över som missionsledare
för Reach Beyond Sverige.
Sture
finns
med
i
bakgrunden som coach
under maj månad för att
hjälpa dem att komma in i
alla olika och mångskiftande
uppgifter.
Sen är det naturligtvis
mycket som måste avslutas
under den här sista månaden.

Sture och Karin monterar akustikpaneler vid Radio Vida i Spanien

Ett stort tack
När jag reste ut till Italien för
40 år sedan anade jag inte att
det skulle bli missionsarbete
med SAM och HCJB/Reach
Beyond i hela mitt aktiva
yrkesliv. Nu står jag vid
tröskeln till att bli pensionär,
en liten konstig känsla måste
jag säga.

Det har varit en underlig
känsla att besöka er som
underhållare och veta att en
lång epok nu är över.

Det var också en underlig
känsla att besöka Tjuvasjien
tillsammans
med
Jan
Korpegård i februari med
vetskapen att detta var min
sista resa dit som missionsledare.

Vi önskar er Guds rika
välsignelse och hoppas
att vi kommer att mötas i
olika sammanhang även i
framtiden.

Vi vill avsluta det här brevet
med att säga ett varmt tack
för era förböner, er omtanke
och ert underhåll under alla
dessa år.

Sture coachar Natasha och Oleg
med redigering av radioprogram

Sture gör en akustikmätning

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

