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Hej! 

Här kommer en första hälsning från Panama City. Det har nu gått sex veckor 

sedan vi landade i denna miljonstad med sina skyskrapor, fuktiga klimat, 

fantastiska grönska och många hjälpsamma människor. Den första ”puckeln” 

med allt vad det innebär av frustration, hemlängtan och trötthet är avklarad. 

Även om platsen här är temporär är det skönt att kunna säga att vi i en lägenhet 

på tolfte våningen hittat en plats där vi känner oss hemma. Trafikens 

öronbedövande sus, tutande taxibilar, solens brännande strålar, lukten av 

nyfallet regn och gamla sopor. Allt detta är intryck som nu hör till vana och 

vardag. Barnen har på ett otroligt sätt anpassat sig till de nya levnadsvillkoren.  

En vanlig vardag består av spanskstudier på skolan under förmiddagen. Vår 

äldsta dotter Lovis läser också spanska och hon lär sig snabbt! Inte alltför sällan 

rättar hon vårt uttal På eftermiddagen råder studietid. Hemläxorna duggar tätt 

men det är bra. Vi är mycket motiverad att lära oss tala mer obehindrat. 

Tillvaron präglas av att få vardagspusslet med barn och studier att gå ihop, 

ibland kommer känslan av ensamhet smygandes. Söndagarnas gudstjänst med 

efterkommande gemensam måltid i kyrkan är ett välkommet avbrott i den 

annars inrutade vardagen. Trots att vi inte förstår predikan och sångerna (hålls 

på miskito, ett språk som talas av miskiterna- ursprungsfolk i Nicaragua) känner 

vi oss välsignade i gudstjänsten och inte minst i samvaron efteråt. Hur tydligt är 

det inte att vi är en kyrka, med bröder och systrar runt om hela jorden! 

På grund av den rådande politiska situationen i Nicaragua har säkerhetsläget för 

att sända ut oss som familj till Bilwi återigen utvärderats. Missnöjet över 

regimen i landet kvarstår och läget är långt ifrån stabilt men på den karibiska 

kusten där vi kommer att befinna oss, har livet något sånär återgått till det 

vanliga. Vi är därför glada att meddela att vi fått klartecken från Equmenia k:ans 

missionsråd att vi får flytta till Bilwi. Det känns tryggt och väldigt bra att få 

representera en kyrka som tar så stort ansvar för sina anställda. Vi känner också 

en stor förtröstan på Gud i allt detta. Vår förhoppning är att flytten kommer att 

ske runt jul. 

För ett par veckor sedan besökte Andreas Bilwi tillsammans med vår 

samordnare Ulrika Morazan. Det var väldigt uppmuntrade att få höra om 

klinikens framtidsvisioner och för Andreas att se hur det pågående arbetet på 
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kliniken gått framåt på många vis. Som följd av det oroligheter som råder i 

landet möter kliniken nya utmaningar. Fattigdomen har blivit större. I delar av 

staden har andelen prostituerade ökat. Det finns många behov och vi längtar 

mycket efter att få komma på plats och komma igång att arbeta tillsammans med 

sjuksköterskorna och läkaren på kliniken. Samtidigt är vi tacksamma för den tid 

av förberedelse och studier som vi får här i Panama. 

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till er därhemma som med er omtanke, böner 

och ekonomiska medel gör det möjligt. Detta är något vi gör tillsammans. 

Fortsätt gärna be för situationen i Nicaragua och för människorna där. 

Följ oss gärna vidare på bloggen och instagram (se adress nedan). 

All välsignelse! Varma Hälsningar från Christine, Andreas, Lovis, Tilde och 

Laban. 

 

 

 
Kliniken i Bilwi med 

sjuksköterskan Elma. 

 

 
Matservering efter 

gudstjänsten. 

 


