Kära Bärare!

FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL!
När vi nu gått in i 2018, och blickar fram emot årets
Nyhemsvecka så gör vi det med härliga minnen
från förra året när vi tydligt fick manifestera att det
handlar om Jesus, det är honom vi har i centrum
när vi möts. Men vi gör det också med årets tema
som är ”För den här världens skull” där vi också
får markera tydligt att vårt uppdrag är att nå nya
människor med de goda nyheterna. Under våren
kommer vi allteftersom att programmet faller på
plats med olika talare och andra medverkande,
presentera detta på vår webbplats och i sociala
medier. Säkert får vi anledning att berätta mer om
detta i nästa bärarlagsbrev också…
När vi talar om temat så kommer man ju helt
naturligt att tänka på att Nyhemsveckan sedan

många år faktiskt når mycket längre än bara
till tallarna på Nyhemsområdet. Våra populära
webbsändningar går ju faktiskt att se från hela
världen. Bara de senaste sju dagarna har vår webb
besökts av gäster från Sverige, Norge, Finland,
USA, Australien, Sydkorea, Österrike, Kina, Tyskland
och Spanien. Men tittar vi på tiden från förra årets
Nyhemsvecka så har vi besökare från 88 olika
länder!
På webben når du både våra videosändningar,
men också den direktsända Radio Nyhem som
förutom webben också sänds över ett stort antal
närradiostationer ut över vårt land. Vi bad Ove
Jonsson, som är en av eldsjälarna bakom Radio
Nyhem, att skriva några rader till er i bärarlaget:
Fortsättning >
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släktingen, ”Nu måste jag åka ut till Nyhem / Mullsjö
och se hur det är, jag har ju aldrig varit där förut! ”

Radion är ju ett så bra media, för du kan
göra något annat under tiden du lyssnar! Vi
får varje år in lyssnarrapporter att man lyssnar, som te.x. i bilen, på jobbet, i sängen på sjukhuset,
i häktet, rensar ogräs i trädgården, i traktorn när man
håller på med höskörden, i ladugården när man mjölkar korna. Ja, listan kan göras lång. Som en kvinna
berättade att hon hade fem radioapparater på i huset, i de olika
rummen
med Radio
Nyhem, för
att inte missa
något! Vi har
också fått
rapporter att
man lyssnar
via sin dator
i många andra länder runt vår jord, som Pakistan,
Frankrike, England, USA, Australien, Argentina m fl. ”
En man som besökte Nyhem berättade för
mig, att hans släkting som inte brukar gå
till någon kyrka hade lyssnat flera dagar på
Radio Nyhem i sin stad där han var bosatt. Nu blev
han så intresserad av Nyhemskonferensen. Då säger

En kvinnlig lyssnare i Norrland skrev ett vykort och tackade för sändningarna och skrev
att hon inte kan åka ner till Nyhem då hennes
kropp inte orkar med någon längre resa. Hon är så
glad över Radio Nyhem och lyssnar nästan dygnet
runt! En annan lyssnare ringer och säger till oss att
hon är så tacksam, över alla intressanta program
som vi har mellan mötena i den stora Nyhemshallen.
Man får reda på så mycket mer om vad som händer
på konferensen genom Radio Nyhem! En Midsommarafton ringer en kvinna till oss i sändningen och
jag frågar henne hur hon kommer att fira Midsommar? Då svara
hon, jag är så
ensam, men
jag skall lyssna
på er i Radio
Nyhem! Radion skall bli
mitt sällskap. ”

Tack Ove och hela gänget bakom Radio Nyhem
för en fantastisk insats. Och det är väl på plats att
säga ett tack till vår avgående ordförande Mikael
Samuelson som skrivit de här bärarlagsbreven
under några år nu. Mikael kommer fortsätta
engagera sig i Nyhemsveckan, men nu i en
annorlunda roll. Fram tills valberedningen finner
en ny ordförande så kommer vi som skriver detta,
att efter bästa förmåga, leda arbetet vidare.
Ett tack också till Kenneth Holmberg som under
många år skött vårt register över bärarlaget och
haft kontakten med er när ni önskar ändra något.
Och förstås, ett oerhört stort tack till dig som är
med i bärarlaget och supportar Nyhemsveckan
året runt, både med ekonomi och med förböner.

Med önskan om Guds rika välsignelser
Andreas Andersson och Martin Holmberg

Föreningen Nyhemsveckan, 565 92 Mullsjö • Tel. exp: 0392-615 000 • bararlaget@nyhemsveckan.se • www.nyhemsveckan.se

