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        Torka, konflikt och framtidstro 
 

Sorlet från våra barn som leker och klättrar i träd med några av 

grannbarnen letar sig in genom de gallerförsedda fönstren i vårt hus där 

vi sitter för att författa några rader om det vi står i just nu. Med jämna 

mellanrum dunsar det till i plåttaket ovanför. Sommaren är också 

mangons tid och vi njuter av att varje morgon kunna plocka diskbaljan 

full av rödgula solmogna mango.  

 

Det råder torka här nu, sommarhettan och de uteblivna regnen får 

brunnarna att sina. Bristen på tillgång till rent vatten märks. Överallt ser 

man människor bärandes på dunkar och hinkar för att hämta vatten. Med 

torkan följer sjukdom, så har det varit även för oss. En längre tid av 

sjukdom kulminerade i att Christine blev riktigt dålig och fick föras till 

sjukhus. Det beslutades därefter att vi skulle få åka till Managua för 

bättre sjukvård samt möjlighet till återhämtning. Det blev vändningen! 

Rätt behandling och vila fick hela familjen att tillfrisknade så vi kunde 

återvända hem till vårt hus här i Bilwi.  

 

I början av maj kom vår samordnare Ulrika Morazan samt hennes 

företrädare Bertil Widén på besök. Besöket föranleddes av situationen i 

vår samarbetskyrka, Moravakyrkan (konflikt med hot om splittring som 

omnämnt i tidigare böneupprop). De lyssnade med klokskap in, och 

visade stöd i den svåra situation som råder. Till följd av det som hänt har 

pastorer blivit utslängda från sina hem och församlingar. Vi fick 

tillsammans med Ulrika och Bertil möjlighet att fira gudstjänst, äta och 

samtala med några av de berörda pastorsfamiljerna. Det var rörande att 

höra dem berätta från hjärtat om vad som hänt och hur de påverkats. 

Förhoppningen om att situationen i kyrkan ska kunna lösas utan splittring 

lever trots detta fortfarande stark och många har anslutit sig i bön om 

försoning. För oss som familj hade besöket från Sverige betydelse på 

många plan. Det var härligt att få samtala på svenska, ta del av 

uppmuntrande hälsningar från era församlingar, mumsa smågodis och 

delta i berikande sammankomster i kyrkan.  

 

Nyhetsbrev 5/2019-05-18 

 

 
Barnens initiativ att sälja 

mango vid grinden.  

 

 
Laban gillar att följa med och 

hämta vatten. 

 

 
Efterlängtat besök från 

Sverige firas med mango och 

chokladbollar. 
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Vårt arbete på kliniken fortgår och har under den sista tiden kommit att 

handla en hel del om planering och administration. Vår ansats är att 

tillsammans med våra kollegier hitta sätt att underlätta arbetet av 

klinikens- och apotekets alla administrativa uppgifter. Handskrivna listor 

blir till mallar och exelfiler.  På detta sätt kan mer tid frigöras för den 

direkta patientvården. Samtidigt fortsätter vi förstås med det praktiska 

arbetet. Den senaste tiden har tillströmningen av nya patienter till 

kliniken ökat. Med det också behovet att utrusta kliniken för att kunna 

möta en patientgrupp där ålder och typ av besvär varierar stort. Förutom 

att stödja oss som missionärer, så går det att ekonomiskt stödja klinikens 

utveckling genom att ge en gåva till Equmeniakyrkan och märka den 

med 45370. Det har Donsö Missionkyrkas Secondhand gjort. Det är med 

stor glädje vi nu arbetar med att prioritera och förbereda för de 

kommande inköpen. Förutom den planering som pågår gällande kliniken 

är vi nu också i färd att planera vårt sommaruppehåll i Sverige. Vi 

hoppas kunna få besöka några av er församlingar som står med oss. 

 

TACK allihop för ert engagemang och era gåvor och för det böner som 

bär oss fram i med och motgång! Tillsammans kan vi få vara med och 

utgöra en skillnad. 

 

Stå med oss i bön för: 

- Moravakyrkan. Be för försoning, enhet och en väg framåt.  

 

- Friskt vatten. Regn som får marken att grönska och 

brunnarna att återfyllas. 

 

- Klinikens framtid. För ledning, ekonomi och rätta 

prioriteringar. Be för de människor som vi möter. 

 

- Vår familj, för barnen, att det ska få vara friska och fortsätta 

växa och utvecklas.    

 

Guds rika välsignelse önskar vi er! 

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

 
Hembesök med läkare och 

sjuksköterska. 

 

  
Staden Bonanza belägen i 

gruvdistriktet Las Minas som 

är Mayanga indianernas 

territorium. Andreas deltog i 

en distriktskyrkokonferens 

där. 

 

 

 
Solnedgång över de gröna 

kullarna i Sakalwas, Las 

Minas. 
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