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Återigen snart dags!  
 

”Sol ute, sol inne, sol i hjärtat, sol i sinnet”. Orden på den gamla broderade 

bonaden beskriver väl det tillstånd som råder. Årstiden här i Panama börjar 

övergå från regnperiod till torrperiod. Solens strålar värmer något oerhört. 

Luften känns inte längre fuktig utan torr och varm. Men ”brisa fresca” en svag 

vindbris typisk för denna tid runt jul gör värmen lite mer behaglig. Solen i 

hjärtat kommer av fler anledningar. Två månaders nyttiga och intensiva 

språkstudier med mycket livspusslande har nått sitt slut och vi kan pusta ut. Vi 

är också så glada att ha farmor och farfar här på besök. Som barnen har 

längtat! Nu är de här och vi ska få fira jul tillsammans. Återigen påminns vi 

om hur härligt det är att få vara en del av ett sammanhang, föräldrar, familj, 

släkt, vänner, församling! Tack Gud för allt detta!   

 

Såhär i adventstid klingar julsångerna starkt från kören och elpianot i 

kyrklokalen. I fläktarna fladdrar färgglada girlanger och en stor julstjärna. 

Pastor Felton har under två söndagar talat kring överlåtelse och tro. I väntan på 

Jesu födelsedag påminns vi om det stora och viktiga som sker när vi förlitar 

oss på Gud och de löften som för evigt består.   

 

Vi upplever återigen en tid av avslut och uppbrott. Om en dryg vecka flyger vi 

till Nicaragua. De tre månader som vi fått här i Panama har gett oss en bra 

språklig grund att bygga vidare på. Vi känner också att det bär, vi klarar att 

vara familj och leva småbarnsliv på andra sidan jorden.  Nu ser vi mycket 

framemot att få komma på plats i Bilwi. 

 

Stå gärna med oss i bön för: 

 

 Församlingsplanteringen här i Panama. Många av dess medlemmar 

arbetar illegalt här och kämpar för rättigheten att få stanna. 

Församlingen står ständigt inför ekonomiska utmaningar och bär en 

dröm om att få hitta en plats att bygga en egen kyrka på.  

 

 Moravakyrkan i Bilwi. Konflikten i landet påverkar livet i 

församlingen. Be för vishet hos de som står i ledningen.  

 

 Bed för oss. Den kommande flytten till Nicaragua. Att barnen och vi 

ska få hitta vänner och knyta kontakter som kan få växa.  

Nyhetsbrev 3/2018-12-20 

 

 
Besök i parken med 

farföräldrarna. 

 

 

 
Adventsfirande på kyrkan. 

 

 

 
Farföräldrarna Göte och 

Ulla-stina anländer. 
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Tillslut vill vi säga tack för att ni finns och för det förtroende ni visar gentemot 

oss som familj.  

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

tipsa om spännande läsning i senaste numret av Equmen. Läs om Amalia i byn 

Esperanza (utanför Bilwi) som gör ett fantastiskt arbete som pastor i sin by.  

Vi önskar God Jul och ett riktigt Gott nytt År!  

Hälsningar från Christine, Andreas, Lovis, Tilde och Laban. 

 

 

 
Årliga Lussebaket! 

 


