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Tillsammans för evangeliet  
 
Nyhetsbrev 12                            20:e februari 2018 
 

 
För alla trogna tittare av ”På Spåret” så upptäckte ni säkert att de var på besök i 

huvudstaden som ligger närmast ekvatorn, Quito för ett tag sen. Det var ingen lätt 

fråga och det var heller inte lätt att komma på namnet på Eucadors huvudstad för 

de tävlande. En fråga handlade om marsvin, detta älskade husdjur för många, 

men som här betraktas som ett vanligt djur för uppfödning. Uppe i bergen äts ju 

marsvin och nu för tiden är det mest vid festliga tillfällen man serverar detta djur, 

då det är relativt dyrt.  

Det var ju uppe i bergen som ”På Spåret” höll till och det är stor skillnad på livet 

vid kusten där jag bor. Regnperioden har verkligen satt igång på allvar och det 

regnar mer eller mindre varje dag och natt. Det i kombination med hög 

luftfuktighet  (87% idag) gör att allt inomhus känns småfuktigt mest hela tiden. Då 

det är mulet är det inte så höga temperaturer utan det håller sig runt 27-28 

grader. Jag tycker ändå att det räcker till även om många tycker att det är svalt.  

 

Skolorna slutade den 9.e februari och har alltså sitt långlov nu.  

På skolan Telmo Marquina har Equmeniakyrkan bidragit med ekonomiska medel 

för att deras nybyggnation ska sätta igång nu under lovet. När skolorna börjar sitt 

nya läsår den 16/4 så ska allt vara klart. Man har stark tilltro till att Herren är med 

i alla olika faser och att det ska ske så som man planerat. Det man hoppas på är 

att en förbättrad infrastruktur ska göra att fler föräldrar väljer skolan för sina barn 

och det får vara ett böneämne då ett höjt elevantal är en nödvändighet för 

skolans ekonomi.  

Jag har fortsatt att vara på skolan fram till dess att skolbarnen fick ledigt. Mitt 

arbete där blir alltifrån nödutryckningar till att planera samtal med barn där det 

finns viss oro från lärarnas sida. Det handlar främst om att lärarna önskar att jag 

ska ta tag i barn som visar upp ett utåtagerande beteende då det stör för alla i 

klassrummet eller vid inlärningsproblem. Ofta har ju barnen problemen med sig 

hemifrån och många är de barn som lever i miljöer där det är bråk hemma eller 

där de blir försummade. 

 

 
 
Min lokala kyrka har 
som tradition att alltid 
inleda det nya året 
med en faste- och 
bönedag. På 
nyårsdagen så 
samlades man redan 
klockan 9 för att då ge 
det första av 2018 till 
Herren. Man har en 
halvdagsfasta då man 
avstår från mat fram 
till i vilket fall kl 14, då 
samlingen avslutas. 
Detta med att fasta 
och be tillsammans i 
kyrkan  som ett 
kollektiv är något man 
ofta gör här.  
 
Att sätta igång redan 
på morgonen gör att 
en låång sovmorgon 
försvinner, men själva 
tanken med att ge det 
första av mitt år, mitt 
liv, av mig själv är god.  
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Många gånger uteblir föräldrarna från en kallelse, men iIbland lyckas det att 

föräldrarna förstår allvaret i situationen när det gäller deras son eller dotter, men 

steget kan vara långt till att vidta nödvändiga åtgärder, då pengar spelar en roll 

att få bra hjälp t ex vid en utredning för att se vad det är som orsakar problem vid 

inlärningen. Det finns i princip inga specialpedagoger på skolor så lärarna önskar 

att barnet utreds så att de kan få rekommendationer i vilka inlärningsmetoder som 

kan vara bäst lämpade för ett visst barn. Alla barn oavsett handikapp har rätt till 

skolgång och att inkluderas i en vanlig klass, så lärare har ett idoga arbete att se 

till att alla barn lär sig efter sina förutsättningar. De är ju dessutom ensamma 

vuxna på klasser med uppemot 35 barn, ibland 40 barn i de statliga skolorna. 

Man har betyg från första klass och dessutom betyg i uppförande.  

Jag hoppas verkligen att skolmiljön blir bättre på Telmo Marquina och att 

ljudnivån kan dämpas i samband med nybyggnationen. Då man är van vid 

mycket oväsen här så är det möjligtvis lättare för dem, men jag har många 

gånger funderat hur det är möjligt att överhuvudtaget lära sig något med så 

mycket stök och bök runtomkring och då ljudet från skolgården går rakt in i 

klassrummen. 

 

Tillsammans med Ulrika Morazán som är Latinamerika koodinator och tre 

musiker som arbetar inom Equmeniakyrkan, Jacob Wessbo, Hanna Ekstedt och 

Lena Wohlfeil så fick jag förmånen att vara chaufför, guide och tolk på work 

shops, samlingar och annat när de mötte Förbundskyrkans lokala kyrkor och 

nationella ledarskap. Det blev ett mycket positivt utbyte av tankar, ideér och 

funderingar på hur man gör gudstjänst, musikens plats och hur den kan förstärka 

det budskap eller tema som förmedlas.  

Vilken teologi uttrycks i de sånger vi sjunger? Det blev många och viktiga frågor 

som ställdes. Då många lovsångsmusiker här tillhör den yngre generationen så 

upptäcktes ett behov av en tydligare kommunikation med pastorn så att man inte 

enbart väljer musik efter eget tycke och smak. Lovsången med dess budskap är 

ofta något som man bär med sig under resten av veckan och då är det viktigt med 

samstämmighet i det talade ordet och sången. För mig var det intressant att få se 

vilken bra och öppen dialog som tog plats mellan två länder och två olika 

systerkyrkor.  

 

 

 

Många avger de där 
klassiska nyråslöftena 
kvällen före och de 
flesta har sina 
förhoppningar inför ett 
nytt år.  
 
Att då så där i starten 
få fundera över vad vill 
jag med detta nya år 
när det gäller mitt 
andliga liv och vad tror 
jag att Gud vill för mig, 
med mig är ju viktiga 
frågor.  
 
Att också som kyrka 
tillsammans få be om 
vad det är som Herren 
vill för oss och på den 
plats där vi är satta att 
vara salt och ljus blir 
speciellt när folket går 
samman och gör det. 
 
Så när vi fortfarande 
är i början av detta år; 
 
Vad önskar du för ditt 
andliga liv under detta 
år?  
 
Vad vill Gud med och 
för dig i den situation 
du befinner dig i? 
 
Vi är ju inga 
ensamlirare i Guds 
rike utan han har satt 
oss samman i laget 
som bröder och 
systrar, vilket innebär 
att det är på de 
premisserna jag är 
med.  
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Under helgen som passerat höll Förbundskyrkan kyrkokonferens. Det var ca 200 

personer som samlades på Kyrkans lägergård vid Santo Domingo. Jag fanns 

med som observatör. Bertil Svensson från Equmeniakyrkan är nu på besök i 

Ecuador och var också med. Då man hade nyval till de flesta poster förra året 

handlade det nu främst om att godkänna olika årsberättelser samt några 

stadgeförändringar. På lördagskvällen var det en festhögtid när vi firade 

gudstjänst med traditionell folkmusik och dans från Cayambe i samband med 

pastorsordination och nattvardsfirande.  

 

Under jul- och nyårshelgerna hade jag det lugnt. Däremot så jobbade Pepe för 

fullt då han täckte upp för en kollega som hade semester. Efter att han slutat sina 

pass hade vi en fin liten tripp till Cuenca som är en vacker kolonialstad uppe i 

bergen.  

 

Det som ligger närmast för mig nu i mars är att jag ska till Cayambe och träffa 

personalen på barnhemmet/ transitboendet ännu en gång. I januari var jag där 

och fortsatte på temat kring barn som varit sexuellt utnyttjade och hur man kan 

arbeta med dem. En vecka är vikt för att åka till Esmeraldas och ha olika 

workshops för kvinnor om våld i nära relationer. Förbundskyrkan har för tillfället 

inget eget arbete i den nordvästra provinsen som gränsar till Colombia, men en 

av missionärerna från USA, Denise Garcia har varit där i samband med olika 

poesi- och kreativa workshops, så hon är den som står för dessa kontakter. Det 

blir en ny del av landet för mig och nya människor också. Vi hoppas att det blir 

goda träffar då vi också kan få förmedla hopp till dem vi möter.  

 
Tack för alla era böner! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra syskon väljer vi 
ju inte och det kanske 
är något vi hakar upp 
oss på hos vissa.  
 
Så vad är det som 
ändå bygger upp 
gemenskapen och får 
och för oss mot en 
gemensam riktning? 

 
Paulus säger dessa 
ord till församlingen i 
Filippi. 
  
Jag tackar min Gud 
var gång jag tänker på 
er, alltid,  
i alla mina böner för er 
alla.  
Och det är med glädje 
jag ber för er: ni har 
varit med i arbetet för 
evangeliet ända från 
första dagen, 
och jag är övertygad 
om att han som har 
börjat ett gott verk hos 
er också skall 
fullborda det till Kristi 
Jesu dag.  
                     Fil 1:3-6 

 
Hur får och kan du 
tjäna i och genom din 
församling? 

 
Här blir jag ofta 
påmind om när andra 
ber att vi kan visa 
tacksamhet till Gud 
som ger oss ytterligare 
en dag till att leva. 
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Böneämnen är: 
 
 

 Bed för skolan Telmo Marquina och deras projekt med 
nybyggnation.   

 
 Bed för Förbundskyrkan, dess nationella ledning, pastorer och 

lokala församlingar.  
 

 Bed för mig och min familj här.  

 

           Guds Frid! Gunilla 

 

 

 

 
Trädtomat som man gör juice av.  

Det är verkligen inte 
en självklarhet utan ett 
tacksägelseämne. 
Även de dagar vi får 
under 2018 kan vara 
ett tack till vår Gud 
och en fortsatt bön om 
den helige andes 
vägledning för var 
dag.  
 
Vi kan också be att vi 
tillsammans som 
systerkyrkor får vara 
med i det fortsatta 
arbetet för evangeliet. 
Tillsammans gör vi det 
vi inte kan själva. Det 
är en gåva och 
utmaning att stå och 
gå tillsammans, men 
det berikar varje 
person, varje kyrka 
och det gör evangeliet 
rikare.  
 
Och vi får hoppas och 
tro att Hans verk 
kommer att fullbordas.  
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Susana i El Chaco. Hon bor på en gård och föder bl.a. upp marsvin.  
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De svenska musikerna med Washington Armas, Daniel Meza, Wilfrido Velasquez 

och Christopher Hoskins på Ipee:s huvudkontor i Quito. Ipee är Förbundskyrkan 

här i Ecuador.  

 
Ungdomar som deltog i en work shop om lovsångsmusik i Montecristi. 



 

  Equmeniakyrkan 
Gunilla Eliasson    www.equmeniakyrkan.se 

Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  Pg 90 03 28-6 

Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795 
Skype: gunilla_eliasson 
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se 

  
Från projektet ”Den barmhärtige samariten” i Manta där personer kan få hjälp för att starta företag. Här är bageriet 
och brödbutiken tillsammans med de volontärer som arbetar i projektet.  

 
Från Förbundskyrkans årsmöte – kyrkomötet som gick av stapeln mellan den 16-18:e februari.  
Här förbön för de fyra nya pastorerna som ordinerades med respektive familj.  


