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Ibarra mötte oss med en härlig värme när vi kom tillbaka tillbaka till Ecuador. Nu har vi varit här i
drygt en månad och solen visar sig oftast en stund varje dag. Sommaren kom till slut även här med
varmare och torrare klimat. Fast snart ändrar det sig, säger de bofasta. Det kommer regn och rusk i
oktober om vädret håller sig till de vanliga mönstren. 

Väder och vind, det som vi svenskar är duktiga på att prata om och inleda samtal med är ju extremt
viktigt. Det blev vi varse under sommaren i Sverige då vattennivån i sjön bara sjönk och sjönk och
inget regn visade sig på himlen. Oavsett vilket land vi befinner oss i så är det ju livsviktigt med rätt
förutsättningar för tillväxten av grödor och även för tillgången på vatten. 

Sommaren var fin i Sverige och Småland även om det in i det sista var dramatiskt om vi skulle
komma norrut. Pepe fick avslag på visumansökan, det överklagades och han fick sitt pass från
Colombia precis i tid. Några dagar innan avresedatum blev vi tvungna att åka till ett hostel nära
flygplatsen för att undvika att fastna i hemmet och inte kunna ta oss till flyget. Det startade en
nationell strejk i hela landet som varade i 18 dagar med starka protester från
ursprungsbefolkningen. Vägarna spärrades av och Ibarra var helt isolerat under denna tid. 



"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett
barn kommer aldrig dit in" Och han tog dem i famnen, lade händerna på
dem och välsignade dem.  Markus 10:14b-16

JESUS - BARNENS FÖRSVARARE

Samtal har sedan förts mellan olika parter och just nu är det lugnt i landet. Men hade vi inte
åkt den dagen vi gjorde hade vi inte kommit med flyget som till råga på allt blev inställt och
ändrat till en dag senare. 
Pepe fick sedan ett mail när vi var i Sverige om att han har rätt till ett visum för fem år, ett
beslut som Migrationsdomstolen i Malmö tog. Så det blev bönesvar ändå, även om det blev lite
kringelikrokar på vägen. 

Under sommaren var vi med på missionskonferensen som Equmeniakyrkan ordnar varje år för
sina missionärer. Dessutom besökte vi några församlingar och det är ju extra roligt då vi får
namn och ansikten på er som troget tjänar i era församlingar. Tack till er!
En glädjens dag var den 14:e augusti då det var ordination av diakoner och pastorer på
Kyrkokonferensen i Vårgårda. En kallelse sedan många år bakåt i tiden uppfylldes då jag fick
stå på podiet och få förbön som nybliven pastor. 



Här är nu livet igång som vanligt. 
Jag fortsätter med samtal i de båda lokala församlingarna här i Ibarra, varav en del är
uppföljningssamtal och en del är nya. Skolan Fransisco Aigaje hade sin läsårsuppstart den 1/9
och då presenterades all personal för föräldrar och elever. Nu är jag där ungefär en gång/vecka
och fokus är psykosocialt stöd. 

Den 12-17/9 var jag med projektet Vingar till Frihet i Pedernales. De hade workshops på en
skola i en utsatt by en bit utanför staden dit föräldrarna hade bjudits in. Det övergripande
temat var våld riktat mot kvinnor och våld inom familjen och hur man istället kan behandla
varandra på ett bra och sunt sätt. Dessutom hade vi workshops i kyrkan. Pastor Lauro Mero har
ambitionen att också uppföra en byggnad för söndagsskolan och de litar på Gud när det
kommer till det ekonomiska. Det var 2,5 år sedan jag var i Pedernales och då var det
invigningen av kyrkan som var höjdpunkten och en milstolpe för församlingen. Nu fanns det
AC i kyrksalen, två kontor med möbler, en stor tillbyggnad i form av en matsal och kök för
olika evenemang. Det var uppbyggande att se att de inte tröttnar i sin vilja i att förbättra och
bygga upp lokalerna, men också människorna. Jag erbjöd samtal för folk både från
församlingen och andra. 

Människor är medvetna om machokulturen, men har kanske inte reflekterat så mycket om vad
den egentligen gör med en familj och vilka konsekvenser det får i längden. Ibland undrar jag
också över detta med att känna igen sig i att "jag/vi har det ju så", men inte veta hur eller
kunna komma ur fastställda strukturer. Viktigt är i alla fall att man lyfter temat och pratar
öppet om det. Att ingen säger något eller låtsas som att våld inte finns hjälper ju ingen. Att
också få höra att det inte är ok att bli slagen eller höra en massa okvädingsord kan vara en
räddningsplanka för den som normaliserat en våldsspiral. På pappret finns det också vägar att
gå för att anmäla en våldsverkare, sedan hur det verkligen fungerar i praktiken är en annan
sak. När Vingar till frihet är ute har de alltid någon kontakt som de kan referera till för stöd
och hjälp.



Invingningsgudstjänsten för Apg 29 den 4/9 i Cayambe -ovan
Vingar till Frihet teamet i Pedernales 

Pepe har återtagit sin idé med småskaliga odlingar och har fått fason på tomaterna och
paprikan i det växthuset som byggdes på tomten till El Divino Pastor - kyrkan. Där växer också
nyplanterad sallad nu. Vi båda fortsätter våra kontakter med kichwaförsamlingarna som vi
redan haft kontakt med.
 
Nästa vecka ska jag vara med på skolan Apg 29 och hjälpa till med själavårdssamtal och
förmodligen en del tolkning. Det blir vid några tillfällen till under hösten som jag kommer att
vara där. 

 



Att Apg 29 skolan ska få bli till välsignelse i deltagares och ledares liv och att den får ge
avtryck i Ecuador
Att Vingar till Frihet ska få fortsätta påverka människors liv
Att CIPE konferensen som hålls i Quito mellan den 17-22/10 kan få vara uppbyggande
och stärkande i relationerna mellan spansktalande Förbundskyrkor. Ledare från USA,
Mexico, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay samlas i värdlandet Ecuador. 
Att vårt liv här kan få vittna om Jesus

BÖNEÄMNEN

Att lägga fokus på barnen och utbilda barnen är ett långsiktigt preventivt arbete och det är
viktigt att kyrkan står upp för dessa små då uppfostran ofta sker med hot och aga här. Det är så
betydelsefullt att Jesus lyfter upp barnen i sin famn. Han visar att de är viktiga, att de inte
befinner sig på en lägre nivå, trots att de är små, utan han placerar dem i jämnhöjd med sig
själv och använder sina händer till att välsigna dem. En önskan är att få vara en del av det
arbetet.

Guds bästa för er
Pepe & Gunilla




