Levende Vann
MISJONSSENTER
Kjære alle dere trofaste medarbeidere, givere og venner.
Vi ønsker dere alle et fantastisk Nytt År. Tusen takk for det dere har gitt hver
enkelt av dere.

KALININGRAD
Vi har i året som er gått fått ett nytt barn i
huset hvor Maria og Guennadi bor. Daniel
Eroshevic heter han og er født 25.03.2001.
Alle barna hos Maria og Guennadi ser ut til
å ha tilpasset seg hverandre og stortrives

Nicolay, Guennadi, Valeria, Maria, Anja, Igor og Daniel
Edvard, Slava, Snesjana, Victor, Anastasia og Danuta.
Pappa Slava og Daniel foran
Mamma Snesjana har i år hatt problemer
med ryggen og vært innlagt på sykehus til
behandling før jul. Det ser ut til å gå bedre
nå så husk på henne og familien i bønn.
Pappa Slava har derfor i en tid måtte være
hjemme med barna.
Oksana og Anatoly er blitt velsignet med en
sønn denne høsten. Han heter David og ble
født 09.09.17. Oksana tar fortsatt mye
ansvar for det administrative.
Denne høsten fikk vi endelig godkjenning
for å registrere barna i huset. Det kostet 80.000 Rubler, ca. 12.000 kroner. I tillegg har det
vært flom to ganger slik at det har vært ganske mye ekstra kostnader i år. Vi takker for hjelp
og støtte dette året. TUSEN TAKK.
Dette året sender vi kortutgaven av årsbrevet vårt. Hele brevet kan du lese på
www.levendevann.no Dersom du ønsker å få det tilsendt på mail så skriv til oss på
post@levendevann.org
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KENYA
I Pokot er det nå blitt 12
menigheter. Vi har startet 2 skoler
hvor ca 130 barn har fullført sitt
første skoleår.

Innvielsesfesten i Lomut
Denne høsten fikk vi gjort ferdig
hovedkirken vi har bygget i
Lomut som er blitt et riktig
staselig bygg

Her er noen av de første skolebarna i
Dungdung som har fullført første år og
lært seg å lese og skrive. Vi har nå utvidet
med 2 klasserom og bygd bolig for
hovedlæreren som vi har ansatt.

Vi har også startet et forprosjekt for
boring av brønner igjen. 22. januar reiser
Øystein ned for å være sammen med en
geolog som skal undersøke
grunnforhold for om mulig å finne vann
på 3 nye steder. De første Moringa
trærne er plantet i Kachiluk hvor også
den første maisåkeren er plantet på
området vi har kjøpt. Vi gleder oss veldig
til fortsettelsen.
Bishop Paul Rutto og Pastor Mercy Rutto fra Lighthouse tabernacle Intl. Church i
Eldoret er hovedansvarlige for arbeidet som drives av oss i Kenya.
Lørdag 26. mai feirer Levende Vann Misjonssenter 20 år og vi ønsker deg
velkommen til festen. Se utfyllende informasjon og påmelding på hjemmesiden
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