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Hejsan, hoppas ni har det bra där hemma.
Mycket har hänt nu i februari.  Vi har äntligen lämnat Spanien och är
nu i Senegal och det betyder att vi har påbörjat vår field service!!
Dock blev vi lite sena. Vi skulle ha börjat segla första veckan i februari
men tyvärr så blev det lite problem med logistiken och andra saker,
så vi började segla den 10:e till den 14:e. Det var väldigt lugnt. Inte
mycket hände på vägen till Senegal, förutom att vi såg valar, delfiner
och ett och annat skepp. Vi har fått våra första patienter som har
kommit ombord för att göra incheckning och förbereda för
operationerna. Med det har vi också fått vår "Day Crew". Det är
frivilliga personer från Senegal och Gambia som kommer hit och
jobbar under dagarna i de olika avdelningarna, inklusive däck,
sjukvård och maskinrummet. Många av dem har varit med innan som
"Day Crew" men vissa är helt nya. Otroligt att vi är så många, tycker
jag. Vi är runt 500  personer (med day crew) totalt. 
En liten sak som jag har tänkt på är hur lätt det är att haka upp sig på
all ondska, hat, tvivel och misär som finns i världen. Men det är därför
det är så viktigt, tror jag, att inte glömma bort att vi är Guds Skapelse
och det betyder att vi kan göra gott även om vi människor skadar
varandra. Så en viktig sak man kan ta med sig är att strunta i vad
världen säger, det finns otroligt mycket gott även om allt det
depressiva som står på nyheter och sociala medier ibland kan 
 kännas överväldigande. 
En vers jag kom att tänka på är Joh 1:4-8 "I Ordet var liv, och livet var
människornas ljus. Och ljuset lyser i  mörkret, och mörkret har inte
övervunnit det."
 Så med det skrivet så vill jag åter tacka för alla era böner. Hoppas att
ni alla har det bra. 
Guds rika välsignelse till er alla.
Mvh, David Sandberg

davidakerbeot
 

Det bästa med seglingen till Senegal var nog att jag
fick vara styrman ;) Uppgifterna varierade lite när vi
seglade. Vi höll oss för det mesta uppe på bryggan. Vi
var fem stycken, inklusive vår officerare, som jobbade
samtidigt. En av våra uppgifter var vakthållning, att
hålla utkik efter skepp, valar, flyktingar eller föremål
som kan skada skeppet m.m. En annan del av vår
uppgift var navigering och såklart styrningen. 


