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Jag (Hanna) sitter just nu i soffan hemma i vår lägenhet med en liten sovande tjej i knät och 

med solen som skiner utanför fönstret. 

Sedan vi kom tillbaka till Medicine Hat för tre veckor sedan har vi varit välsignade med en 

varm och skön höst. 

På grund av några vindar som brukar komma kan vädret skifta plötsligt. Vilket innebär att 

ena dagen kan vara solig och riktigt varm medan nästa dag kan graderna ha sjunkit 10-20 

grader. Så är vädret under hela året, så det blir spännande att uppleva vintern här för första 

gången. 

Flygresan hit gick bättre än förväntat. Gud var verkligen med oss alla tre. Amina åt och sov i 

princip hela resan från Gävle till Calgary, vilket vi är extremt tacksamma för.                                 

Som jag skrev har vi varit här i drygt tre veckor nu. Lärjungaskolan, (Pursuit Internship) med 

sina 16 elever drog igång för ca tre veckor sedan. Vi har elever från Kanada, USA, Tyskland 

och Filippinerna. Det är en spännande tid som ligger framför med mycket förväntningar från 

både elever och personal.                                                                                                                                         

I fredags avslutade vi Ignite Week som är en enveckas skola med temat; det profetiska. I höst 

hade vi 6 elever som deltog i den skolan som går tillsammans med Pursuit Internship-

eleverna. En av Ignite Week studenterna är mor till en elev från vårens Internship och en 

man vars fru var del av vårens Ignite Week har valt att delta denna höst. Det är roligt att se 

att ordet sprider sig och fler får höra om skolan. Det har varit en fantastisk vecka där Gud än 

en gång har fått visa vem Han är och hur stor Han är. En kvinna har fått uppleva den Helige 

Ande för första gången och fått påbörja ett inre helande. En elev på skolan vars pappa kom 

förbi för förbön blev helad efter att ha varit sjuk i många år! Det är otroligt häftigt att få vara 

del av detta och att få se att Gud är densamma igår, idag och i evighet! 

 

Det är mycket som händer denna höst. Här närmast (på fredag) kommer vi att ha "Hosting 

His Presence", -ett dygn av bön och lovsång. Global Prayer house är ett bönehus som med 

inspiration från David i Gamla Testamentet vill bygga upp en plats där bön och lovsång 

ständigt ska vara pågående.  

 

Ni kanske kommer ihåg att vi skrev i ett tidigare nyhetsbrev att vi blivit välsignade med en 

bil?! För två veckor sedan var vi och skrev på papper och ordnade med försäkring och köpte 

en registreringsskylt, så nu är den vår! Det är helt otroligt vad människor har välsignat oss 

med stora och små ”saker”. 

 

Tack för att ni är med oss i vår tjänst! 

/ Hanna, Joakim & Amina 



Ps. ”Hosting His Presence” kommer att livestreamas, så vi kommer att lägga ut en länk till 

det på Facebook om någon skulle vilja vara med. 

 

- På Arlanda, redo att checka in vårt bagage 

 

- Vår Ford  

 

- Avslutningsmiddag för Ignite Week  


