
 

 

 
 

Carola och Lars Back  Fangliao 3.3.2014            

P.O.Box 42 

940 99 FANGLIAO  Carola.Salo-Back@felm.org   Lars.Back@felm.org 

TAIWAN R.O.C   

Kära vänner, Jesu frid! 

Det var som en folkfest på terminalen i Kaohsiung 24.1. när vi anlände. Där möttes vi av en hel hop 

vänner, bl.a. fem pers. från Fangliao frs. Det blev många glädjetårar o kramar. Kaija undrade senare, är ni 

såhär omtyckta o saknade? Dagen därpå firade vi vår 15 års bröllopsdag, i samma stad där det begav sig.  

Så är vi här i Fangliao igen,med samma postbox som tidigare. Men hur blev det så? Jo, vi levde hela 

hösten s.a.s med ena foten i Taiwan och den andra i Finland i väntan på FMS.s beslut. Den 2. jan. kom 

beslutet att vi får återvända till Taiwan så fort vi är klara. Past. Outi Laukkanen stannade hemma vilket då 

betydde att Carola också kunde ta hennes jobb i Pingnan frs. Vi fick tom ärva lägenheten som var hyrd 

för henne sedan 1.aug. Så dit åkte vi direkt från flyget. Past. Selma Chen hade ordnat med täcken o annan 

utrustning för oss tre. Vi reste nämligen tillsammans med vår nya missionär diakon Kaija Grundell från 

missionärsmötet i Hong Kong. Lägenheten var stor o vacker men låg avsides o dyr i vårt tycke. Ingen 

stadstrafik fanns till området så nu var det cykel eller taxi som gällde. Redan följande morgon var vi alla 

tre överens om att här är en besvärande lukt, medförande huvudvärk för  Carola och Kaija. Vi 

konsulterade både Selma som är ansvarig för LCT:s församlingsanställda o missionärer samt Pingnan 

frs`s evangelist Grace, om de kunde omfatta att vi överger mögellokalen. Efter tre nätter meddelade vi 

hyresvärdinnan att vi flyttar före kinesiska nyåret om hon ger tillbaka en månads hyra. Det gick hon med 

på. Vi hade stöd av en syster Peggy, metodistkyrkan, som bor i grannhuset. Hon kom o hälsade på innan 

vi skulle träffa hyresvärdinnan. Hon satt hos oss 30 min o på den tiden hann hon redan få en 

”mögelattack” som hon delgav vår hyresvärdinna. 

Kaija sov endast fyra nätter hos oss innan hon flyttade till sin lägenhet i Kaohsiung. Selma hade redan 

sökt ut fyra alternativ och tillsammans med Carola o Kaija hittades en lokal som var Kaija i smaken.   

Vi fick låna Peggys bil så vi hann returnera grejorna till lagret i Wantan. Det nödvändiga bar vi med oss 

när vi styrde kosan mot Hengchun o Lomakoti den 29.1. Carola skulle predika i mässan i Chaochou redan 

2. febr och i Fangliao 9. febr..Innan vi lämnade Pingtung hade vår gamla vän Agnes ringt från Fangliao o 

berättat om en ledig etta utan kokvrå som är vägg-granne till vår tidigare lokal. Husets disponent ville att 

vi skulle titta på lokalen innan hon ger bort den. Jag, Lars, tände inte på förslaget men som känt 

”kvinnans list övergår mannens förstånd”. Så sade man förr i världen. Jag var o målade i Manchou 

barnträdgård när Carola ringde o vackert frågade om vi kunde åtminstone titta på ettan? Hm, visst. Hyran 

är förstås bara 112 € /mån så det skulle nog sitta bra. Vi tänker  på missionoffren! 

Hit gick vi sedan direkt från gudstjänsten 9.2. o här stannar vi. Vi har sedan sovit bara ett par nätter i 

Hengchun pga av jobbet. Här i vår nätta lya har vi allt i ett rum+br med samma havsutsikt som tidigare. 

Egentligen är Fangliao väldigt lämplig som boningsort här i södra Taiwan. Nära till allt o goda tåg- och 

bussförbindelser åt alla håll. Jag har jobb både i Manchou o Hengchun hela våren o kanske hösten med, 
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så Pingtung hade varit olämplig för mig. Evangelistparet i Pingnan frs är glada över vårt beslut att flytta 

hit till renare luft. Pingtung ligger så nära industrierna och har mycket dålig luftkvalitet. Carola hjälper till 

där ändå två dagar i vecka, tisdag och fredag förutom predikan o HHN tredje sö i mån, till glädje o 

inspiration för vännerna. 

Carola fortsätter: I fredags var jag på invigningen av massage salongen som syster Duan från Pingnan frs 

öppnat. Det var en omsorgsfullt planerad tacksägelsegudstjänst med bön, tal sång och musik. Lunch 

serverades efteråt med aborigine rätter eftersom systern  hör till den folkgruppen. Det slog mig att vi 

borde ha en välsignelse av vårt nya hem, som seden är här också. Angående vårt boendet hade vi tänkt 

som så att Fangliao frs klarar sig, men nu inser vi hur bra det är att vi bor på orten till stöd för Henk och 

Rose. Det är skönt att bo på känd ort och slippa anpassa sig till en ny omgivning. Och vad enkelt det är att 

städa en så liten bostad!! Tack för förbön för vårt boende! En underbar Guds ledning! 

Jag har haft predikan att förbereda till varje söndag sedan 2.2, i fem olika församlingar. Och jag får 

fortsätta med det.  Jag är glad för denhär uppgiften, likaså för medverkan i filippinskornas grupp i 

Hengchun. Och hembesöken vill jag inte försumma.   

Be gärna för Pingnan evangelisten Graces mamma, dialyspatient som har dessutom problem med hjärtat 

och lungorna. Hon är kristen men inte pappa och syskonen. Helande av relationerna behövs också i fam. 

Kina, Taiwan o Hong Kong missionärer med barn samlade till möte i Hong Kong i jan. 2014  

Tack för era förböner och ert stöd för missionen som möjliggör vårt atbete här.     

Med önskan om en välsignad fastetid och en glad påsk 

Era tillgivna Carola och Lars 


