Lena och Peter Fridlund
Om oss
Vi heter Lena och Peter
Fridlund, vi gifte oss 1987.
Vi har tre vuxna barn och
ett barnbarn, alla tre barnen
är utflugna sedan ett par år.
Vi blev båda frälsta i mitten
på 80-talet, Lena under sin
utbildning till undersköterska i Göteborg, Peter under
sin militärtjänstgöring i
Sollefteå. Innan vi träffades
och gifte oss upplevde vi
båda två en längtan och
kallelse att arbeta med
mission. Lena utbildade sig
till sjuksköterska och Peter
arbetade på den tiden inom
skogen och vidareutbildade sig inom den. Livet tar inte
alltid den väg man tänker sig och på grund av olika
omständigheter valde Peter att sadla om och utbilda sig
till sjuksköterska. När vi var färdigutbildade och fått
lite yrkeserfarenhet, hade vi flyttat runt på flera olika
platser. Vi kände att vi inte ville bryta upp barnen ännu
en gång och valde att bosätta oss i Fränsta ett samhälle
sju mil väster om Sundsvall, där vi blev kvar under 17
år. När barnen flyttade en efter en började tankarna
på mission åter att väckas, och en process startade i oss
omkring 2007. Vi var fast rotade där vi bodde och i den
församling vi var verksamma i, men Gud verkade i oss
mer och mer. Vi lyssnade runt med olika människor och
flera pekade på utbildningen promis (Programmet för
mission och interkulturella studier) på Örebro missionsskola. Under terminen i Örebro bestämde vi oss för att
sälja det hus vi hade, flytta till Örebro för att Peter skulle
kunna läsa teologi ett år.

Vår kallelse
I den process vi gått igenom sedan längtan att få jobba
med mission åter väcktes till liv, ser vi det som att vi

har ställt oss till Guds förfogande med våra utbildningar, vårt församlingsengagemang, och den yrkes- och
livserfarenhet vi har. Vi känner en kallelse att få ställa
oss i missionens tjänst, och att ge till människor som
inte fått samma möjlighet som oss, och dela lite av det
goda vi har. Vi har under de senaste åren konkret bett
att Gud skall visa oss var vi kan användas i hans mission. När vi fick kontakt med alliansmissionen och det
arbete som finns i Chad, och det arbete som planeras
där ser vi att vi skulle kunna göra en insatts, och ser det
som ledning från Gud att få vara en del i det.

Vårt uppdrag
Eftersom vi båda är sjukvårdsutbildade kommer våra
arbetsområden att ligga inom hälsovården. Stora delar
av Tchad är väldigt fattigt, människor kan inte läsa och
skriva. De har därmed inte den kunskap de behöver
om sjukdomar och hur man kan förebygga ens de
enklaste saker, eller hur man ska ta den medicin man
får. Aids är också ett stort problem och förebyggande
arbete behöver göras. Många är rädda för att tala om
att de är smittade, vilket gör det svårare för dem att få

tag i bromsmediciner. Utöver att hjälpa mäniskor med
deras sociala behov kommer vi att bygga relationer med
människor för att också så småningom kunna dela
med oss av vår tro till dem. Vi kommer troligen att bo i
staden Bol som ligger vid Tchadsjön.

Besök i församlingar
I mån av tid kommer vi gärna till er och berättar mer
om oss själva och det uppdrag vi kommer att gå in i.

Hör av er till oss på mail peter.fridlund@levnu.se eller
telefon 070-310 25 16 (Peter) 070–31 01 995 (Lena).
Vi kommer att sändas ut genom Svenska Alliansmissionen som blir vår arbetsgivare i Sverige. Allt
ekonomiskt stöd skickas via dem. För mer information kontakta missionssekreterare Gerd Pettersson på
mail gerd.pettersson@alliansmissionen.se eller telefon
0733–81 49 08.

TCHAD
LANDINFO
Yta: 1,284 miljoner km2 (3 gånger så stort som Sverige)
Invånare: 12,5 miljoner (2012)
Förväntad livslängd: 50 år
Huvudstad: N’Djamena (ca 1 miljon invånare)
Språk: franska (officiellt), arabiska (officiellt) samt mer än 120 språk och dialekter
Läs- och skrivkunnighet: 33,6 %
Religion: muslimer 53 %, kristna 38 %, andra 9 %
BNP/invånare: 816 USD (2013) (Sverige 57 895 USD)
FN:s Human Development Index rankar Tchad som det fjärde fattigaste landet
i världen, med 80 % av befolkningen under fattigdomsgränsen.
HISTORIA
Tchad har varit bebott sedan 600-talet före Kristus. Genom sitt geografiska läge
har det genom historien varit en skärningspunkt för handelsvägarna genom Sahara.
Här bildades rivaliserande småstater. På 1800-talet började Frankrike intressera
sig för området som blev ett franskt protektorat år 1900. Landet blev självständigt
1960. Sedan dess har en lång rad militära kuppregimer avlöst varandra vid makten. Decenniers konflikter har krävt flera hundra tusen människoliv
– direkt eller indirekt
GEOGRAFI
Tchad indelas i tre större geografiska regioner: en ökenzon i norr som
är mycket torrt och varm, men som kan ha minusgrader nattetid. En
halvtorr gräszon i mitten av landet, och en mer fruktbar savann i söder
där klimatet är tropiskt. Tchadsjön, som landet är uppkallat efter, är
den största våtmarken i Tchad och den näst största i Afrika.
BOL
Staden bol ligger på norra sidan om Tchadsjön. Staden har cirka
11 000 invånare. Befolkningen tillhör i huvudsak folkgrupperna
kanembu och buduma. Isalam ärd en dominerande religionen.
INTRESSANT!
Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en
genomsnittlig invånare i Tchad, skulle vi behöva 0,9 jordklot.

