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Kære Venner
Onsdag d. 19. pakker vi bilen og kører til Danmark på
Juleferie. Vi glæder os til at fejre højtiden med vore skønne børn,
svigerbørn og barnebarn.. Gode venner har stillet deres dejlige
sommerhus til vores rådighed. Gud er god!
2018 er ikke gået stille hen, men har været fyldt med nye tiltag,
rejser og udvidelse af tjenesten.
PILGRIM HOUSE 2 er ved at være færdigt. Et stort
ombygnings arbejde er snart afsluttet og en lejlighed på 250 m2 midtbys vil snart danne rammerne for et
kristent kollegie for unge, studerende piger, som har brug for støtte til videre uddannelse.
40 piger fra udsatte familier i flere landsbyer deltog i et forebyggende projekt og færdiggjorde det med et
fint diplom til efteråret.
Det er snart et år siden, vi åbnede YOUTH HOUSE, et værested for unge og teens i byen. Vi har ansat en
ungdomsarbejder, som både arbejder i skolerne med forebyggende arbejde og også til daglig er tilstede i
vores lokaler hvor unge i 13-17 års alderen er flittige gæster. Hver fredag har vi KLUB, hvor ca 50 unge
stuver sig sammen for at blive udfordret i deres personlige vækst.
Kirkebyggeriet går fremad, og det bliver
nogle dejlige lokaler for den voksende
kirke i Riscani. Kirken i Falesti har også
fået bygget ekstra lokaler til deres
ungdomsarbejde, og Rehabcentret har
udvidet virkefeltet og startet endnu et
center i et hus nær hovedstaden, Chisinau.
Der har også været rejseaktivitet: Besøg
i DK, bl.a. på Summer Camp i Kolding,
hvor der også blev samlet ind til arbejdet.
Vi var med på Europe Teen-Challenge
stævnet Polen. Desuden har vi haft flere
ture til menighederne i Ukraine. Et af
højdepunkterne var årets løvhyttefest for
Pastorer og ledere med ægtefæller, som var samlede til vores årlige juleretræte i
Bahmut, Moldova…
alle ”Pilgrim” menighederne i Tjatjevo,
Ukraine og indsættelse af en ny præst i Nadvorna (vores sidste menighedsplantning i Ukraine) .
På familie fronten er 2018 det år, hvor Stephan og Elisa gav hinanden deres klare JA ved et smukt bryllup
d. 5. maj. Simon vores ældste blev fast ansat på Grundfos og Jonathan tiltrådte i Dronningens livgarde. Vi
takker Gud for omsorg for vore børn
Vi ser med forventning og taknemlighed frem til 2019; særlig beder vi om forbøn for en større
evangelisations kampagne med Per Hyldgaard i juni, som vi er ved at tilrettelægge.
Vi vil gerne, om vi kunne takke jer alle personligt for
al støtte, kærlighed og omsorg vi oplever fra venner og
kirker. Tak for jeres indsats for arbejdet i Moldova og
tak for besøg og for hilsener. Vi værdsætter jer meget.

Vi ønsker alle en Glædelig Julefest
og et velsignet 2019
Pilgrimmene i Moldova
Holdet bag julebasaren i kulturhuset i Riscani 16.dec. Det er
medarbejdere i missionen, pigerne fra Pilgrim House samt folk fra
menigheden.
Vores telefon numre er:
00373 687 82723 eller 00373 683 34497
E-mail adresse: mail@pilgrims.dk
Hjemmeside: www.pilgrims.mono.net eller Facebook: Pilgrims International
Vores foreningskonto: Nr: 5990 1066411 Vores egen bankkonto er: 5990 1153920 (Her kan der ikke udstedes kvittering)
Det er meget vigtigt, at I tydeligt angiver, hvis gaven er øremærket til bestemte personer eller formål!!

