
 
 
 
  

 

 

Riikka-Maria & Tomas Kolkka    

Nyhetsbrev – december 2015 
 

Hej kära vänner

 

Här igen, hälsningar från det varma Thailand! 

Vår andra arbetsperiod startade för några dagar 

sedan när vi anlände till flygplatsen i Bangkok. 

Vår hemlandsvistelse i Finland varade drygt fyra 

månader och trots att den var kort och mycket 

intensiv var tiden i Finland också väldigt givande 

och mångsidig. Därför är vi nu tacksamma och 

glada över de gångna månaderna, och är nu 

ivriga att se vad som kommer att hända under 

den här nya arbetsperioden här i norra Thailand. 

Under hösten hade vi möjlighet att besöka alla 

våra avtalsförsamlingar runtom i Finland och 

berätta om missionsarbetet. Och än en gång 

kunde vi se med egna ögon hur många 

fantastiska vänner och stödjare vårt 

gemensamma arbete har i alla församlingar! 

Under besöken kunde vi också träffa 

församlingsmedlemmar i alla åldrar: i 

församlingens barnklubbar, skolor, 

missionskretsar, på de äldres dagverksamhet 

osv. Vi fick också medverka i många gudstjänster 

och  

hade möjlighet att berätta om vårt arbete som 

pågår i norra Thailand i flera olika sammanhang. 

Och utöver alla våra gamla och trofasta 

avtalsförsamlingar hade vi också glädjen att 

besöka våra två nya avtalsförsamlingar, 

nämligen Johannes församling i Helsingfors och 

domkyrkoförsamlingen i Tammerfors. Ett stort 

tack både till alla våra avtalsförsamlingar och 

Lärarnas Missionsförbund för den gångna 

hösten. 
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Nyfikna och invriga inför den nya 

arbetsperioden 

Vi har kunnat påbörja den här nya 

arbetsperioden på gott humör. Det har varit en 

stor välsignelse att vi inte har behövt flytta här i 

Chiang Rai utan har kunnat fortsätta att bo i 

samma hus som tidigare. Matias har kunnat 

återvända till sin gamla skola där han har alla 

sina skolkompisar. Även arbetet har förblivit 

detsamma och sker för det mesta bland 

luaminoriteten uppe i små bergsbyar i 

Nanprovinsen. 

Såsom i fjol firar vi jul även i år bland luafolket i 

bergen. Julhelgerna och mellandagarna går alltså 

för det mesta i arbetets tecken när vi är med och 

ordnar julfester i nio olika bergsbyar. Den första 

julfesten äger rum redan den 19 december på 

gummiplantagen i Suan Yang, och den sista den 

30 december i byn Huai Thon. Hoppas att vi alla 

har möjlighet att stanna upp inför julens 

underbara glädjebudskap, ” I dag har en frälsare 

fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” 

(Luk. 2:11). 

 

 

 

Med önskan om en välsignad advents- och jultid, 

Riikka-Maria, Tomas, Matias och Ella 

 

 

Tackämnen: 

Arbetsfylld men samtidigt en mycket givande 

hemlandsvistelse i Finland 

De inspirerande besöken i våra 

avtalsförsamlingar 

Att Matias och Ella har anpassat sig väl till 

många stora förändringar 

Böneämnen: 

Vår andra 44 månader långa arbetsperiod i 

Thailand 

Kyrkans julfester i olika byar 

Guds välsignelse och beskydd under de långa 

bilfärderna på smala och slingrande bergsvägar 
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Finska Missionssällskapet förverk- 

ligar Guds kärlek i ord och handling.  

Vi arbetar i 30 länder tillsammans 

med närmare hundra lokala kyrkor 

och samarbetsparter.  

www.finskamissionssallskapet.fi  

Stöd vårt arbete: 

FI38 8000 1400 1611 30    

BIC: DABAFIHH  

Märk donationen med 

missionärernas namn 

Riikka-Maria och Tomas Kolkka samt Matias och Ella  

Riikka-Maria och Tomas jobbar med språk-, musik- och församlingsarbete 

bland luaminoriteten i bergsbyarna i norra Thailand.  

Deras arbete stöds av Ingå och Johannes församlingar i Borgå stift samt de 

finska församlingarna Joutjärvi, Pielavesi, Sonkajärvi, Tammerfors domkyrka  

och Lärarnas Missionsförbund (Opettajien Lähetysliitto). 

Riikka-Maria, Tomas, Matias och Ella Kolkka; 610/140 Moo 4, Soi 5/4, 

Sinthanee 10, Rimkok, Chiang Rai 57100, THAILAND 

tomas.kolkka@felm.org        riikka-maria.kolkka@felm.org  
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