
Hoppas att er jul och nyår var fantastiska och att det 
nya året har fått en bra början.
Själv hade jag en underbar jul hemma i Dalby. Det 
var verkligen en stor glädje för mig att få kunna vara 
hemma med min familj och fira jul tillsammans med 
dem i snön.

KÄRLEK.
För er som inte har hört innan så friade Robert till 
mig den 17e december och jag sa ja. Det var en 
stor överraskning för mig, men en bra sådan. Vi har 
vetat länge att vi vill spendera våra liv tillsammans 
men det känns ändå väldigt nytt och spännande att 
faktiskt ha lovat varandra det nu. Vi kommer att 
gifta oss i Dalby i slutet på augusti i år.

DTS.
För ungefär två veckor sedan startade 2011s DTS, 
vi har nu tolv tjejer som är här för att söka Gud och 
lära känna Honom bättre. Som ni har hört
planerade jag att inte staffa denna DTSen eftersom 
jag ville spendera mer tid och energi på outreachen 
till strippklubben och våra lokala outreacher här i 
Kalifornien och på att hjälpa Project 61 att planera 
mer outreacher för kyrkorna i området. Men för ett 
par månader sedan kände jag att Gud sa till mig att 
Han skulle förse mig med allt jag behöver och att 
Han skulle utvidga mitt arbete. Samtidigt fick jag 
reda på att folk som just anslutit sig till vår bas som 
staff ville vara med och staffa DTSen vilket betydde 
att vi skulle nu har fler staff än någonsin innan.

Detta i sin tur betydde att min arbetsbörda för DTSen 
skulle bli betydligt minde, alltså kändes det genast som 
en möjlighet och en bekräftelse för vad Gud hade sagt 
till mig.

Vi är alltså nu inne på vår andra vecka på DTSen och 
eleverna ska hela veckan få undervisning om att höra 
Guds röst vilket är en otroligt viktig del i YWAMs
missionsarbete.
Ännu en gång känns det som en stor ära att få vara en 
del i dessa tjejernas liv och särskilt under denna
intensiva perioden då de har pausat sina vanliga liv för 
att kunna sätta Gud först och hitta Hans plan för sina 
liv. Under vår första vecka här bad vi även tillsammans 
med våra elever och vi hörde tydligt och i enighet
allihopa om vilka länder vi ska till. Det första landet är 
Kina och vår nya staff familj, familjen Klomp, kommer 
att ta halva DTSen dit och jag kommer att ta resten av
eleverna till Israel och Etiopien. Det känns väldigt
spännande att få se andra delar av Afrika och att få åka 
till Mellan Östern vilket jag velat länge. Jag kommer att 
skriva mer om vår outreach senare på min blogg:
www.springishere.wordpress.com
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STRIPP KLUBB.
Jag lyckades inte få ihop nog med donationer från de 
olika skönhetssalongerna jag gick runt till i november 
för att kunna sätta ihop fina julklappar till tjejerna som 
jobbar på stripp klubben jag vill nå ut till. Detta
kändes först som ett stort misslyckande för jag vet att 
jag hörde från Gud att jag skulle ge dessa gåvorna från 
Gud till tjejerna. Men jag gick till Gud med min
besvikelse och Han sa att Hans ord fortfarande står kvar 
och att Han fortfarande har bett mig att göra detta och 
att det inte var ett misslyckande. Så jag bestämde mig 
för att ge tjejerna en Alla Hjärtans Dag gåva istället för 
en julklapp. Sen jag kom hit till USA igen har jag lyckats 
få ihop allt jag behöver och jag ska få hjälp från mina 
elever att skriva personliga kort till alla som ska få ta 
emot en present. Gud är så trofast och jag vet att det 
Han har sagt kommer att ske.

Hej Vänner



KONST.
En liten rolig grej som har hänt är att två stycken 
kaféer i området vill sätta upp min konst, ett kafé 
ska ha konsten uppe under två månader och det
andra kaféet under en månads tid. Jag är
fortfarande inte klar med alla tavlor och foton och 
jag har ingen aning om hur jag ska hinna med det 
mitt i allt annat. Men ännu en gång så vet jag att 
Gud har sagt till mig att Han ska använda min konst 
för att tala till andra människor om Hans kärlek och 
sanning så jag ska helt enkelt göra mitt bästa och 
lita på Honom för resten.

FRAMTID.
Jag och Robert har nu fullt upp med att planera 
vårt bröllop, men ännu mer, att planera vad som 
ska hända i våra liv after bröllopet. Vi vet vad vi är 
kallade till att göra, men vi har ännu inte hört från 
Honom om vilket vårt första steg ska bli. Det enda vi 
vet är att vi vill spendera vårt första år eller två i ett 
tredje världen land och tjäna under en redan
existerande organisation. Så under dessa första åren 
spelar det inte någon större roll för oss exakt vad vi 
gör. Vi vet att Jesus kallar oss till att arbete med 
kvinnor och barn i sexindustrin, att bevara deras 
oskuldsfullhet och ge dem en framtid och ett hopp 
i Guds kärlek. Men vi känner att först, oberoende av 
vad vi jobbar med så vill vi lära oss att tjäna
tillsammans och lära oss att ha ett äktenskap innan 
vi börjar leda någon annan. Vi vet att vi har ett kall 
på vårt liv att bo och dela våra liv med de fattigaste 
människorna i världen och även om det kan verka 
vara en svår grej att försöka sig på direkt efter att vi 
gift oss så vill vi lägga den grunden för vårt
äktenskap direkt. Vi vill lära oss att leva med
varandra och älska varandra under svåra
omständigheter och inte bli beroende av de
bekvämligheter som är tillgängliga för oss om vi 
skulle välja att bo i USA eller Sverige. Vi vill göra 
detta eftersom vi vet att vi kommer att leva utan 
dessa bekvämligheter under en stor del av vårt liv.
Så just nu söker vi Gud efter vilken organisation och 
vilket land vi ska söka oss till. Robert har arbetat 
med en organisation i Mozambique som heter Iris 
Ministries och jag jobbar såklart med YWAM så valet 
står just nu mellan de två, men också ett par andra 
mindre organisationer. Det är en väldigt spännande 
tid i våra liv, men också lite läskigt eftersom allting 
är så nytt och mycket förändras.

BÖNEÄMNEN.
Att jag skulle leva av Guds nåd, kraft, glädje och 
vara helt beroende av Honom nu när jag har 
mycket att göra.
För bröllopsplanering för mig och Robert.
För mitt och Roberts förhållande, att vi ska få 
ta del av allt som Gud har för oss under vår 
förlovningstid och att vi skulle kunna förbereda 
oss för äktenskap. Och för vägledning om vart 
Gud vill föra oss efter vi gift oss.
Strippklubbs outreachen. För öppna dörrar och 
hjärtan.
För mina DTS elever, att de skulle vara öppna för 
allt som Gud har för dem. Be särskilt för tjejerna 
i min smågrupp, Karman, Marissa, Audrey och 
Salome.
Outreachen till Israel och Etiopien. Att vi som ska 
dit skulle få Guds hjärta för människorna där och 
att vi skulle kunna förbereda oss väl.
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VILL DU VARA MED Och STÖDjA MIg I åR?

Detta året kommer att vara ett ganska innehållsrikt år för mig vilket också kommer att
innebära en del extra kostnader för mig. Jag ber dig att tänka och be över om du vill vara 
med och hjälpa med det i år.
Jag har blivit så otroligt välsignad av de gåvor som jag fått under de senaste åren och jag 
tackar så mycket för det. Varenda gåva, liten som stor har betytt väldigt mycket för mig, 
inte bara i den meningen att jag kan betala mina räkningar, flygresor och andra kostnader, 
men det är också så uppmuntrande att det finns människor som står bakom mig och
uppmuntrar mig i det jag gör.

Först vill jag bara säga att dina gåvor INTE kommer att gå i första hand till mitt och Roberts 
bröllop. Jag vet att det jag får är till mitt missionsarbete och jag vill hedra dig och spendera 
pengarna väl. Om det är okej för dig att jag använder dina gåvor till bröllopet så skriv ett 
mail och säg det till mig, om du inte gör det så kommer dina gåvor att användas endast till 
vårt missionsarbete. Just nu försöker Robert och jag hitta på andra sätt att få ihop pengar 
till bröllopet.
Så om du känner att du vill vara en del av det jag gör så är här en liten översikt av en del av 
de kostnader jag kommer att ha i år. De flesta av dessa kostnader kommer jag att behöva 
betala för i slutet av mars i år.

DTS Outreach till Israel och Etiopien, flygresa: cirka 14 700 kr
Kostnader medan vi är i Israel och Etiopien: cirka 8 000 kr
Flygresa till Sverige för att se familjen och bröllop: cirka 8 000 kr
Flygresa till det för tillfället okända land som jag och Robert
kommer att bosätta oss i efter vi gift oss: cirka 14 000 kr

Jag litar på att Gud kommer att förse mig med allt jag behöver för Han kommer aldrig att 
lämna mig och Han är god. Så jag fråga dig igen om du kan tänka dig att be över om du vill 
vara en del av detta.

Om du vill gå så är min bankinfo här:
Swedbank. Clearingnr: 8079-6 Kontonr: 74 003 993-8

Tack och hoppas att 2011 blir ett fantastiskt år för dig.
Kärlek och frid,
Paulina


