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Nu skriver vi snart ett nytt år. Igen. Ett nytt decennium som inleds
dessutom. Vad snabbt 2019 har gått kanske en del tänker, jag gör
det i vilket fall, men tittar man på vad det innehöll, vad som hände
och vad man gjort så har det varit tolv innehållsrika månader av
både regn och solsken. Att sätta sig ned och tänka tillbaka nu när
jag skriver till er gör ju att jag sammanfattar de sista månaderna
och jag tror att det ibland är bra att ta sig tid att se över, göra en
överblick för att se hur det har varit och om det är något som jag
skulle vilja förändra eller förbättra. Det behöver inte göras den sista
månaden av året som sedan resulterar i nyårslöften som kanske
ändå inte kan hållas, även om nu årsslutet inbjuder till en revidering
och översikt av året som gått. Att kolla av min kurs i livet är något
som vi borde göra oftare. Vad vill Gud säga mig om min uppgift?
I samband med mina
Vad vill jag bidra till i och med mitt liv?
studier nu har jag läst de
Det har varit som en våg av protester över Sydamerika denna höst.
Ecuador var först ut i oktober och sedan har det varvats med
nyhetsbevakning från Chile, Bolivia och nu sist Colombia. Ecuador
befann sig i undantagstillstånd under tolv kritiska dagar som
skakade om och lamslog landet med våldsamma upplopp,
demonstrationer och protester. Landets president och regering
mötte den 13:e oktober företrädare för ursprungsbefolkningen för
att hitta en lösning och i samband med att man drog tillbaka
bränslehöjningen som utgjort startskottet för olika grupper av
ursprungsbefolkningens protestmarsch så blev det lugnt på gatorna
igen. Sedan dess har det varit lugnt på ytan i varje fall även om
situationen är mer komplex i sig.
I oktober var jag i Chile och Concepción på CIPE:s konferens.
CIPE är en sammanslutning av förbundskyrkor med fokus på
Latinamerika. Representanter från förbundskyrkor från Argentina,
Uruguay, Ecuador, Colombia, México, USA, Dominikanska
Republiken, Norge och jag från Sverige samt givetvis värdlandet
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fem Moseböckerna och
jag har återigen lärt känna
bibelns berättelser fast på
ett annat sätt.
Mose som en frontfigur
och huvudperson har
fångat mig. När han kallas
av Gud så tror jag att vi är
många som kan känna
igen oss. ”men vem är väl
jag, jag som inte har de
rätta orden, snälla välj
någon annan istället”.
Undanflykter, beräkning
av kostnaden, låg
självkänsla, faktiska
problem med talet och att
de andra kommer nog inte
tycka att det är någon
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Chile fanns med. Ytterligare ett land var representerat och
välkomnades som medlemsland och det var Brasilien. På grund av
de protester som kulminerade i huvudstaden Santiago precis vid
konferensens början var det en del av talarna och många av
delegaterna som inte kunde resa vilket gjorde att vi var ett halverat
gäng som fanns på plats. Då latinos är mästare på spontanitet och
att göra allt så bra som möjligt med kort förberedelsetid stuvade
man om i programmet som med deras uppfinningsrikedom blev
riktigt bra.
Andra saker som hänt är att jag var med på pastorsretreaten i
september och höll föredrag om sexualiteten i äktenskapets olika
perioder. Visst var jag nervös innan då det var pastorerna och
deras respektive inom hela Förbundskyrkan som skulle lyssna. Det
fick ett positivt mottagande och jag fick förfrågan om att lyfta detta
ämne i församlingar då det är viktigt, men fortfarande ett tabu att
prata om.
Föräldraskola på skolan Telmo Marquina då temat var om hur man
som förälder kan prata med sina barn för att utbilda dem och på så
sätt förebygga sexuella övergrepp har varit en uppgift. Så jag har
känt mig som en kristen sexolog och tror verkligen att ämnet
sexualitet behöver lyftas upp av kyrkan.
Ett avslut med personalutbildning på CasaHogar, transitboendet för
omhändertagna barn har jag också gjort. I november hade jag en
heldag för teamet som nu vuxit till mer än 15 personer och vid ett
senare besök blev jag avtackad på ett pampigt sätt med blommor,
presenter, vackert tal och en middag. Jag har följt teamet och
stället sedan det öppnade under vårkanten år 2017.
En väldigt rolig nyhet är att projektet ”Alas de Libertad” – ”Vingar till
frihet” har startat. Den 17:e november var det invigning i El Shaddai
kyrkan i Montecristi som ligger i norra kustdistriktet, vilket är där
projektet ska finnas för församlingarna och det omgivande
samhället som skolor, föreningar, kommunen och de som önskar
utbildning i frågor som rör våld i nära relationer. Det ligger rätt i
tiden, mord på kvinnor som utförs av en närstående hörs ofta på
nyheterna nu för tiden vilket gör att människor börjar få upp ögonen
för att det är en problematik som det varit tyst om alldeles för länge.
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vidare idé kanske är
ingredienser för att tveka.
Mose protesterar och det
fina är att Gud och han
faktiskt har en dialog. Gud
lyssnar och säger att
brorsan Aron ju kan vara
en hjälp. Då är de i alla fall
ett team. Mose, en redan
gammal man, 80 år, blir
kallad till ett
specialuppdrag och det i
hans slutfas kan vi ju
tänka idag när ungdom
premieras på
arbetsmarknaden. Moses
viktigaste tid i livet när det
gäller tjänst börjar då. Gud
utrustar honom under
vägen. Han bli en viktig
ledare, en profet, en
befriare för Israel som
först blir en nation på
riktigt under
ökenvandringen. Hans
känslighet för Gud övas
också upp och han får
vara med och se Guds
härlighet. Han får vädja för
folket, blir en medlare och
förebedjare inför Gud.
Han får pröva sin vishet
som domare och
lagstiftare. Oerhört
skiftande uppgifter blir
hans vardag. Idag skulle
man kanske kalla det att
ha många bollar i luften.
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Det blev sannerligen en rivstart för projektet när Elin Alavik,
kommunikatör för Equmeniakyrkan kom för en veckas intensivt
kuskande i och dokumenterande av landet och de verksamheter
som Equmeniakyrkan stöttar här. En work shop utomhus för
kvinnor då temat våld och olika typer av våld gavs och två
workshops för barn för olika åldrar angående att förebygga sexuella
övergrepp. Det skedde i Manta i ett nytt område där kyrkan ”La
Victoria” har arbetat i sedan det byggdes för främst de som
drabbades av jordbävningen. En vanlig måndagskväll riggades
högtalare, mick, projektor och annat upp på gatan och ca 35 vuxna
kom och lyssnade. Detta är Ecuador och kusten vilket gör att om
man inte har något annat för sig så dyker man upp och kollar läget
när man hör musik spelas på full volym. I barngrupperna var det 32
barn som fick utbildning. Folk hängde dessutom ut genom fönster
så några fler kanske tog till sig budskapet om att våld i vilken form
det än utövas inte är ok.
Under hela hösten har jag läst teologi och har försökt hänga med
så mycket jag kunnat och det innebär att vara extremt disciplinerad
för att kombinera med jobbet. Jag längtar efter lite ledigt nu vid jul
och ser fram emot det. Studierna kommer jag att fortsätta med till
våren.
En glädjande nyhet är att Pepe har fått uppehålls- och
arbetstillstånd för ett år med start från beslutsdatum i november,
men det går att ansöka om förlängning på plats i Sverige. Planen är
att resa till Sverige under mars månad, men i skrivande stund finns
inget exakt datum. Då har jag varit ute i fem år och behöver
återvända till Sverige för minst ett år. Väl i Sverige får vi se hur allt
funkar och vad Gud öppnar upp. Vi landar i stugan på Bolmsö och
hoppas på en tidig och skön vår. Rent mentalt känns det som att
jag avslutar en del saker och efter nyår tror jag att det kommer att
kännas som att räkna ned.
Närmast framöver finns arbete i projektet som jag ska finnas med i
när det blir lite mer på fältet. En grupp svenskar från kursen ”Till
jordens yttersta gräns” kommer i januari och jag ska finnas till för
dem under den veckan som halva gruppen befinner sig på kusten.
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Gud ses inte i första hand
som en arbetsgivare utan
som en nära vän och
förtrogen för Mose.
Även i detta
specialuppdrag.
Vilket är ditt uppdrag som
Gud kallat dig till?
Hur undviker du att Gud
blir en som bara vill ha en
massa av dig och där du
först och främst får odla
en innerlig vänskap?
Mose levde ett långt liv,
men fick aldrig gå in i
löfteslandet. Trots att det
varit målet för hela uttåget
ur Egypten och
vandringen är Mose inte
uppgiven eller sur för det
utan accepterar Guds
beslut.
Vi som kristna är ju också
på väg, på vandring och
har mycket att uträtta
längs med vägen. Njut av
rastplatserna, fyll på med
kraft så att alla faser av
livet får bidra med sin
skönhet. Det är då vi
också kan ge av vad vi
fått.
Hur Gud kallar Mose finns
nedtecknat i 2 Moseboken
kap 3.
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I februari blir min sista medverkan i Apg 29 för denna gång, så jag
får ut och resa igen till Chile.

Böneämnen är:
 Bed för skolorna som drivs av Förbundskyrkan.
 Bed för barnhemmet, CasaHogar Emanuel, för personalen,
barnen och deras situation.
 Bed för Ecuador och Förbundskyrkan här.
 Bed för mig och min familj här och den sista tiden i landet.
 Bed för Apg skolorna i Chile och Argentina som startar i
januari 2020.
 Bed för Alas de Libertad – projektet angående våld i nära
relationer.
Jag vill tacka för alla böner! Projektet är igång och att Pepe har fått
visum för Sverige är konkreta bönesvar.
En riktigt God Jul
&
Ett Gott Nytt År önskas er alla!

Gunilla & Pepe
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På besök i en församling i Quito där
jag hade undervisning om sexualiteten inom äktenskapet.

I Chile på konferensen under nationernas kväll då jag
invigde min Guayaquilklänning. Just den kvällen var jag ecuadorian.
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Storstilad avtackning av Rolando Escola.

Första workshopen för Alas
de Libertad. Här i ett bostadsområde i Manta.
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Utbildningen för de små barnen.

På skolan Telmo Marquina. Eleverna håller upp biblar och fröken tackar Sverige för bidrag till inköp av
biblar, specifik gåva från Mullsjö secondhandbutik. Elin Alavik in action med att intervjua rektorn på skolan.

Gunilla Eliasson

Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11
Durán Ecuador
Tel hem: 00593-(0)4-4603169 Tel mobil: 00593-(0)969798795
Skype: gunilla_eliasson
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se
Pg 90 03 28-6

Invigningsgudstjänst för projektet i norra kustdistriktet – ovan.
Guayaquil har smyckat sig inför julen - nedan. Framför står Johanna Bondesson, volontär och student inom
Glokal och Elin Alavik.
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