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NYHETSBREV

Vad förknippar du med mission egentligen? 
Vilka tankar och bilder dyker upp?

Ibland undrar jag också vad som egentligen är mission med ett frågetecken efter? 
En aspekt som jag blivit påmind om under mars månad har varit att det är brobyggen, att vi hör
ihop i den världsvida kyrkan, över allt som kan skilja och vara annorlunda så är vi ett i Kristus. Inte
alldeles enkelt, men självklart på sätt och vis. En kropp, en kyrka, en som sträcker sig över hela
världen. 

Ett stort glädjeämne i februari var att vara med "Vingar till Frihet" i en vecka. Det är projektet där
man arbetar för att förebygga våld i nära relationer samt att ge samtalsstöd till den som så vill.
Paola presenterade en ny work shop som handlar om att 12-16-åringar ska reflektera och prata
tillsammans genom att spela och interagera om vad det innebär att ha äkta förtroende för någon
och på så sätt kunna identifiera kontroll, makt och "giftig" kärlek i den första förälskelsen. Detta
för att förebygga framtida relationer med våldstendenser. De föreläser också för kvinnor, företag,
skolor och jag var med ute på landsbygden där 12 kvinnor fick en gedigen utbildning om vad som är
goda relationer inom familjen.   (se foton sista sidan)



"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är
ni ett i Kristus Jesus" Galaterbrevet 3:28

ALLA ÄR VI ETT I KRISTUS

Nu i mars månad kom Ulrika Morazán, Karin Wiborn och Joakim Hagerius på besök för att
uppmärksamma samarbetet mellan Equmeniakyrkan och Förbundskyrkan. 50 år tillsammans.
Det skulle minsann avspeglas bland annat under Förbundskyrkans årsmöte/kyrkokonferens och
möten med diverse pastorer och ledare. 

I mina uppgifter som tolk under deras besök insåg jag att de utmaningar som nämndes från
båda kulturerna var en hel del som hade gemensamma beröringspunkter samtidigt som vissa
svårigheter är unika för sin kultur. I Ecuador är det vanligt att en pastor eller ledare för en
församling har ett "vanligt" arbete för att kunna försörja sig och familjen och det pastorala
arbetet görs på all annan tid. Det tillhör ju inte vanligheterna hemma i Sverige. Hur får vi unga
vuxna att bli engagerade i kyrkan och inte försvinna efter tonårstiden eller under
universitetsåren? Det var ett ämne som berörde både Sverige och Ecuador. Det var spännande
att se vad som berör oss tillsammans som kyrka. 



Ögonen glittrade på Cristian Farinango, som fungerat som ledare i det distrikt där han arbetar
som pastor. Inte så litet stolt berättade han, att äntligen, så skulle fem ledare/pastorer som
tjänat under flertalet år få ordineras till pastorer. Någon mer än tjugotalet år i tjänst. I Kichwa
distriktet var det stor glädje när de fem pastorerna ordinerades i en gudstjänst på
lördagskvällen under årskonferensen. Från att bara varit tre ordinerade så är de nu alltså åtta i
det distriktet. Det är ett erkännande och leder till en bättre arbetsfördelning då det är en
ordinerad pastor som håller i nattvard, vigsel och begravning. Totalt ordinerades sex män i
mogen ålder som synes på fotot ovan. 

Det var mycket som skulle avhandlas, men också mycket som skulle firas den 18-20:e mars. Det
var inte bara 50 års firande utan till och med 75-årigt jubileum, då ECC, Evangelical Covenant
Church från USA är den andra långvariga samarbetspartnern. ECC skickade sina första
missionärer till Ecuador 1947, vilket ca tjugo år senare ledde till att Förbundskyrkan bildades
som en självständig kyrka. Historien är viktig och knyter oss samman och samtidigt önskade
alla blicka framåt och ta sig an det som hör framtiden till.  

När Karin och Joakim åkte hade de under en vecka fått se både djungel, berg och kust efter att
ha kuskat runt i Ecuador. Det är fördelarna med Ecuador att det inte är så extremt långa
avstånd utan det går att hinna se mycket på kort tid. 

Ulrika stannade lite längre, så med henne hade vi en missionärsträff då vi som är utsända av
Equmeniakyrkan träffades. Familjen Hermansson Vallejos kom hit till Ibarra och vi fick umgås
tillsammans. 



Från Zuleta -ovan
Skolan Fransisco Aigaje - vänster, utbyte av gåvor på Årskonferensen -
höger

Något som är svårt att ta in är att det pågår ett krig i Europa. Visst rapporteras det på
nyheterna här, men det blir inte lika nära som jag förstår att det är för er som nu ser flyktingar
komma och där också den geografiska närheten till Ukraina påverkar. Equmeniakyrkan har
rapporterat att den katastroffond som finns förmedlar ekonomiska medel till samarbetskyrkor i
grannländer till Ukraina bland annat Moldavien och att ni var snabba med att skänka. Tack! Så
bra! Vi får fortsätta be och ge! Både till katastroffonden och andra projekt eller ändamål som
ligger på vårt hjärta. Det gör skillnad. 

I arbetet här är det en längtan att fortsätta göra skillnad. I enskilda samtal genom att förmedla
hopp till den som bara ser mörker, genom att stötta Genesis och Paola i "Vingar till Frihet"
genom mentorskap så att de orkar möta kvinnor som lever i våld och misshandel, genom att
prata om kvinnors rättigheter, genom att ge redskap för framtiden till ungdomar som är osäkra
på vad de ska göra med sitt liv och att fortsätta finnas här för den som behöver. 



För Förbundskyrkans fortsatta arbete och de beslut som togs under årskonferensen
För vårt arbete här i Ecuador
För den medicinska kampanjen för kvinnor den 18-24:e april i djungelområdet där jag
ska finnas med som samtalsstöd 
För Pepes turistvisumansökan inför sommarens resa till Sverige. Vi hoppas på ett fem-
årigt visumtillstånd. 

BÖNEÄMNEN

Det kommer att bli nya arbetsuppgifter för oss båda, vilket vi tror kan bli berikande. Pepe med
ett projekt i att anlägga en liten miniplantering på en bit mark vid en av kyrkorna här i Ibarra
och där odla morötter, tomater, paprika med mera. Barn eller ungdomar från kyrkans
verksamheter hoppas vi ska vilja vara med. Jag ska vara en dag/vecka på en skola, Fransisco
Aigaje, som ligger högt upp bland bergen ovanför Cayambe. Skolan som stöds av
Equmeniakyrkan är riktad till ursprungsbefolkningen Kichwa som bor där och rektorn har
önskat psykosocialt stöd.
Guds rika välsignelse 

Pepe & Gunilla




