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 Snart dags!  
 
Här kommer det första nyhetsbrevet från oss: familjen Linevåg - Christine och 

Andreas med barnen Lovis, Tilde och Laban. Vi är blivande missionärer i 

Nicaragua. Som sjuksköterskor på en liten hälsocentral i staden Bilwi på 

Nicaraguas östkust, ska vi få vara med och vara en del av samarbetskyrkan 

Moravakyrkans sociala arbete. I väntan på att oroligheter som råder i landet ska 

klinga av kommer vår resa påbörjas till det närliggande landet Panama. Fokus 

kommer där ligga på språkstudier samt fungera som en resurs för den 

församling som Moravakyrkan nyligen planterat i staden. Vår förhoppning är att 

kunna resa vidare till Nicaragua efter årsskiftet. 

 

”När det var som mest då var det bäst”. En strof ur en dikt min mormor gärna 

citerar. Kanske är det just där vi befinner oss nu! En tät förväntan i luften, pirr 

över hur det kommer bli. Barnen kommer ofta med frågor som ibland är svåra 

att svara på.  Många tankar cirkulerar kring praktiska saker. Ska rivjärnet med? 

Kan man ha lingonsylt i packningen? Hur ska tiden som är kvar användas? 

 

Sakta men säkert börjar ändå det mesta falla på plats. Hälsodeklarationer, intyg 

och vaccinationer är avklarad. Två flyttlass med möbler, kläder och husgeråd 

har körts. Vår hund har fått en jättefin familj att vara hos under vår tid borta. Vi 

börjar få klart över husrum för våra första månader. Biljetterna är återigen 

bokade, 2:a oktober lyfter planet mot Panama City. Leva storstadsliv känns som 

en spännande utmaning för oss som vanligen rör oss i en mer naturnära miljö. 

Vår äldsta har dotter har tagit steget in i skolans värld och börjat förskoleklass. 

En trygg och fin skolstart. Vår förhoppning är att efter avresa kunna fortsätta 

hålla en nära kontakt med hennes klass via gemensamma forum på nätet. 

 

Genom allt har vi upplevt oss så burna i förbön. Trots att vi är inne i en tid av 

uppbrott och ovisshet känner vi som familj ofta frid över situationen. Vi gläds 

och våndas, jobbar med förberedelser, säger farväl, packar, undrar och längtar!  

 

Från djupet av våra hjärtan vill vi säga TACK till er som valt att stå med oss på 

denna resa. Tack för omtanke, förbön och ekonomisk hjälp. Utan er vore detta 

inte möjligt. Följs oss gärna på instagram och på bloggen (som är under 

uppbyggnad). Vi kommer även fortsättningsvis skicka ut nyhetsbrev med jämna 

mellanrum. 

 

Vår förhoppning är att ni ska uppleva att vi gör denna resa tillsammans! Be 

gärna för situationen i Nicaragua och våra nyfunna vänner i Bilwi.  

 

Gud Välsigne Er! Varma Hälsningar från familjen Linevåg 

Nyhetsbrev 1/2018-09-13 

 

 
Mycket packning blir det. 

 

  
Här kommer julsakerna 

fram. 

 

 
Tar tillvara på hösten med 

familjen. 

 


