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NYHETSBREV

Varje år när det börjar lacka mot jul kommer ju oåterkalleligt en reflektion över hur året kunde gå
så snabbt samt att det snart är dags att glänta på dörren till ett nytt oskrivet år. Det vare sig man
har förberett sig eller inte. Året bara knackar på och på sätt och vis blir det ju insläppt oavsett om
vi öppnar dörren eller inte. 

I tisdags åkte alla i kvinnogruppen på utflykt till Jhoni som bor strax utanför Ibarra. Vi hade en
stund av gemenskap, en andakt tillsammans och utbytte egenhändigt tillverkade ”julkort” där ett
löfte från Gud skulle ingå och en chokladbit. Under andakten uppmanandes vi att reflektera vilken
gåva av Gud som vi fått under 2022 och många vara snabba på att dela detta med alla oss
närvarande. 

En gåva är ju inget vi förtjänar. Den bara ges för att givaren vill ge den. Vi behöver inte vara
duktiga och prestera något för att få den. Den ges fritt och utan motprestation. Vad för gåva har du
fått av Gud under 2022? Ibland tar vi saker och ting för självklara och ibland är det bra att stanna
upp ett tack och också rikta ett tack till alla goda gåvors givare. Nu vid jul är det ju så mycket som
händer och som ska hinnas med. Mat, klappar, gran, städning och allt vad du lägger till som viktigt
inför julen. 



Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.  
                                                                                                     Jesaja 9:6

JULENS STÖRSTA GÅVA

Tänk på julgåvan som vi alla fått. Till mänskligheten sände Gud sin son, vilken gåva och som vi
varje december får påminna oss om och ta en liten paus från det som stressar. Det är en gåva
till oss alla, men också till var och en av oss. En gåva blir ju inte känd förrän vi tagit emot den
och så att säga öppnat den och kollat in innehållet. Vad betyder den gåvan, Jesus Kristus själv
för dig?

Sedan förra nyhetsbrevet har jag varit två veckor på APG 29 skolan. Det var två fina veckor där
jag fick fungera som själavårdare och sista veckan fick jag också vara gästlärare och undervisa i
relationer, sexualitet och själavård. 



Den 26/11 var avslutningsgudstjänsten då glädje och sorg blandades. APG 29 skolan är en
fantastisk möjlighet för unga människor att växa och utvecklas både som människor och i sin
tro under tre månader. Att det är i ett annat land ger ju extra utmaningar, men också en chans
att lära sig ett annat språk och en annorlunda kultur. Evangeliet både breddas och berikas,
utmanas också för den delen av att kulturer mixas. 
Nästa skola blir under våren i Mexico.  Kolla in  Equmenias hemsida om apg 29. 

Under sista halvan av oktober fick jag en chans att följa med Ulrika Morazán, samordnare för
Latinamerika i Equmeniakyrkan till Nicaragua. Där är Moravakyrkan vår samarbetskyrka. Det
var många besök som gjordes och extra viktigt i den process som Moravakyrkan står i där. 

Under drygt fyra år har kyrkan präglats av splittring både nationellt och lokalt och det finns
många sår både hos vanliga kyrkomedlemmar och hos ledare och pastorer. Båda grupper har
börjat samtal med varandra för en framtida enhet, men det är många saker som behöver komma
upp så att ett djupgående helande kan ske.
 Jag fick bland annat lyssna på människor smärtsamma berättelser som innehåller våld och dela
min erfarenhet i några seminarier kring temat ”Kriser, trauman, förlåtelse och försoning” på
en stor nationell konferens i Koom, i nordöstra Nicaragua. Konferensen samlade 500–600
deltagare så den var inte liten. 
Floden blev min vän för att svalka av sig och för att bokstavligt talat bada. Det var fint att få
lära känna både folk från Mayagna och Mesquito och deras ödmjukhet inför livet och vår Herre. 

 



Alldeles nyss har Pepe och jag varit i djungelområdet här i Ecuador. Där var det planerat olika
workshops till barn, tonåringar, par och föräldrar kring olika teman som deras ledare eller
pastorer önskat. 
Vi fick också träffa en ny folkgrupp för oss Cofanes som är ursprungsfolk då vi besökte
Sinangue. Där fick jag berätta för barnen mellan 6-12 år i deras skola hur vi kan ta hand om
våra kroppar för att också prata om att ”Min kropp är min” och genom den korta föreläsningen
öppet glänta på locket till områden som kan vara tabu att prata om och så förhoppningsvis
förebygga sexuella övergrepp. 
Yolanda Rayo är en missionär bland sina egna. Så mycket tid och engagemang som hon lägger
ner var en inspiration för oss att se och vi hade många fina samtal då vi bodde i hennes hem
under tre nätter.

Vi träffade missionär Hanna Eriksson, från Finland som arbetar i en by som heter Rukullakta.
Där bor människor från Kichwabefolkningen och vi fick hålla till i deras ”Folkets hus” då det
inte finns någon kyrka på platsen. Hanna arbetar med barn och ungdomar främst, men då hon
känner hela byn så är hon en viktig förebild för alla där. 
Vi hade en work shop om förälskelse och relationer för tonåringar och en till föräldrar där vi
tog upp detta med att barnen i ett huj växer upp och blir tonåringar och den förändring på alla
plan som det innebär. När vi talade till tonåringar riktade Pepe in sig på killarna för att prata
män till män och att en man är respektfull och kärleksfull. Det blev fina möten och samtal i
båda grupperna med en stor öppenhet. Vi var förvånade att de öppnade upp så, även Hanna då
hon sa att man ofta är restriktiv med folk utifrån.

Floden blev återigen vårt stora badkar för att svalka av oss under vår vecka. Det var så varmt
att glasögonen inte höll sig på plats utan jag fick ideligen skjuta upp dem på grund av
svettpärlor i ansiktet. Lite äventyr också i att ge sig ut på helt främmande skumpiga vägar där
vi emellanåt fick fråga efter vägen i varje korsning. GPS eller vägskyltar är icke existerande
mitt ute i djungeln.

 



El Cabeno med Yolando och hennes son -ovan och andra foton
från djungeln.
På sista sidan finns foton från Nicaragua.

Samtal och själavård är ju återkommande i de båda lokala församlingarna här i Ibarra. Även
våra besök på skolan Fransisco Aigaje. Nästa gång ska jag prata till de som går i sjunde och
sjätte klass om ”Känslor, behov och beroenden med fokus på alkohol och droger”. Då blir de
indelade i tjej- och killgrupper. 

Vi kommer vara lediga en del över jul och nyår och då passa på att träffa Pepes släkt i storstan
Guayaquil. I Durán bor ju Priscilla, Pepes dotter så det känns roligt att vi kan fira jul
tillsammans. 



Att Moravakyrkan i de båda grupperna ska få del av Guds vishet om vad en äkta
försoning innebär
Att Förbundskyrkan ska fortsätta sprida evangelium och backa upp de lokala
församlingarna
Att Ecuador som land får bukt med den höga kriminaliteten och drogrelaterade
brottsligheten
Att ny glädje och inspiration ska få fylla oss inför 2023
Att vårt liv här kan få vittna om Jesus

BÖNEÄMNEN

Både Pepe och jag vill tack er för allt stöd som ni bidragit med under
året som gått. För böner och ekonomiskt understöd säger vi ett
STORT TACK!!!

Vi önskar er också en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
Pepe & Gunilla




