
Godt Nyttår fra oss I Australia. 
 
Her er noen ord fra oss. Ikke noen bilder denne gangen, men vi kommer sterkt tilbake! 
 
Fjoråret var veldig annerledes enn vi kunne forestilt oss, men det var det jo for alle. 
Jeg gikk fra å jobbe fulltid med driftsavdelingen , og sakte men sikkert flyttet over til kjøkkenet, eller ¨food and 
community¨ som det heter.  
Fra og med dette kvartalet skal jeg jobbe halv stilling i kjøkkenet og ca halv stilling med radiostasjonen vår.  Jeg begynte 
å involvere meg i radiostasjonen på slutten av fjoråret og ba om å få mer tid der i år.  Jeg vet ikke hvordan dagene mine 
der blir seende ut, men går inn i rollen med åpent sinn. 
 
Katie venter tålmodig på at vi skal få startet opp Disippel Bibelskole (DBS) her på basen som hun skal være med å lede.  
For øyeblikket ser det ut til at den første starter opp i juli. 
Når det skjer må vi finne en god løsning på arbeidsfordeling med tanke på våre forpliktelser og barna.  
Vi er allerede i samtaler med noen av lederne for å sette opp noe som kan fungere greit. 
 
Ungene har det fint og mangler ikke lekekamerater. Elias fikk akvarium på sin forsinkede fødselsdag i fjor og har på kort 
tid rukket å få 3 akvarium, 9, 20 og 60 liter. Han tar godt vare på sine små og har bygget opp masse kunnskap over kort 
tid. Han har også vokst forbi Katie i høyde og har nå tatt opp jakten på meg! 
 
Isabella bruker mye tid på lesing, og en god del tid på kreative kreasjoner på papir, med lego eller symaskin. 
 
Hanna og Anika leker for det meste, og er verdens beste venner når de ikke krangler over små filleting. 
Anika fyller snart 6 år og skal begynne med skole denne måneden. (skoleåret her følger kalenderåret)   
 
Om ikke lenge seiler sykehusskipet vårt opp til Papua Ny Guinea (PNG) igjen, men ikke for å utføre helsetjenester med 
det første.  
Covid gjør det fortsatt for vanskelig å gjøre outreach (turer for å gjøre arbeidet vårt), så skipet skal brukes som  
internat for den første Disippeltreningsskole (DTS) i Port Moresby! (PNG sin hovedstad) 
Vi skulle gjerne tatt del i noe av det arbeidet, men kan ikke forlate Australia før reiserestriksjonene blir trappet ned.   
Det er en prøvelse til tider å ikke kunne reise noe sted, men det har gjort det lettere at Gud kalte oss til  
Townsville først og fremst, og ikke gav oss konkrete planer om å være på skipet eller andre steder. 
 
Vi håper å kunne reise på outreach her i Australia med den neste DTSen, men det avhenger av hva slags tur det blir.  
Skolen begynner i slutten av januar og outreachen starter i april, så de vet ingenting om hva som kan skje enda. 
 
Til sist må vi nevne noe som kan bli vår største utfordring dette året.  
Vi har vært på utkikk etter en egen bolig/eiendom siden vi kom til Townsville,  
og har muligvis funnet stedet Gud har for oss. 
Det er en eiendom ikke langt fra basen, hvor huset brant ned for ca 10 år siden og har stått tom etter det. (huset er helt 
borte)  
Vi har klart å finne ut eierens etternavn og postboksnummer ved hjelp av lokale myndigheter,  
så for noen dager siden sendte vi et brev for å se om eieren er interessert i å møte oss. 
Vi setter stor pris på om dere kan huske å be for eieren av eiendommen og at han vil være villig til å møte oss. 
 
Det var det for denne gang, og takk for at dere tok dere tid til å lese hva som foregår på vår side av kloden. 
 
Beste hilsener for det nye året 
 
Thomas, Katie, Elias, Isabella, Hanna og Anika 
 
 


