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Nygammalt 
 
 
Nyhetsbrev 17                              18:e juni 2019 
 

 
Vi gav oss av när sommaren i Norden precis började kändes det som. 
Förra onsdagen kom vi så tillbaka till Ecuador och Durán, hit där det 
alltid är sommar i alla fall temperaturmässigt. Just nu sitter jag under en 
svart plastduk på vår infart för att få lite fläkt av de stilla vindpustar som 
drar förbi ibland. Utomhus är det 26 grader och inomhus två grader 
mer, så jag har sett till att jag har ett utomhuskontor i alla fall på 
förmiddagar innan solen blir allt för stark.  
 
Maj månad i Sverige bjöd på allehanda upplevelser och möten. Vi 
besökte några församlingar bland annat Lagan, Vårgårda och Borås 
och vi var på Kyrkokonferensen inom Equmeniakyrkan som detta år 
hölls i Jönköping. Familj och vänner fick vi också möta.  
Jag fick uppleva den där fina vita mattan i naturen när marken täcks av 
vitsippor och senare hägg, syrener och liljekonvaljer.  
Då maj detta år var riktigt kall, mest hela tiden, så fick vi båda se hur 
våren kom till Sverige lite trevande, dröjande och jag tyckte att det var 
underbart att få vara med om det efter att inte ha firat in våren på fyra 
år. Hur naturen vaknar upp och blir ny är mäktigt och även alla dessa 
nyanser av grönt är svårslaget som upplevelse och obeskrivligt vackert. 
Man behöver vara med. 
 
Pepe fick se snö falla från himlen för första gången i sitt liv och det var 
en märklig upplevelse för en som är född och har bott i princip hela sitt 
liv i tropiskt klimat.  
Så lagom till att studenterna sprang ut och ”Den blomstertid nu 
kommer” sjöngs så satt vi på flyget över Atlanten och semestern i 
kombination med arbete var slut.  
 
 

 

 
 
 
Varje droppe räknas. 
Att diska under 
rinnande vatten är 
en lyx. Att inte inse 
att det är bra att 
spara och vara 
återhållsam med det 
som är 
nödvändigheten för 
liv är … 
 
Vad tänker du? 
Oansvarigt? 
Ogenomtänkt?   
Till och med Dumt? 
 
Äntligen kom 
vattnet. Sedan 
september förra året 
har vi haft problem 
med vattentillgången 
och nu äntligen så 
verkar det som att 
vattnet fylls på i vår 
cistern på angivna 
dagar och utan 
problem.  
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Här håller jag på att återuppta allt igen och om någon vecka ska jag 
iväg till Cayambe för att träffa personalen på transitboendet/ 
barnhemmet. Det är lite nygammalt över allt (utan att göra någon 
koppling till Bosse Larsson) då det handlar om att ta upp det gamla 
igen fast allt är totalt annorlunda här än i Sverige.  
 
Projektet om ”våld i nära relationer” hoppas jag ska kunna starta 
framöver. Det är distriktet Costa Norte som främst utgörs av provinsen 
Manabi som har skrivit en projektansökan som är inlämnad till Face, 
kyrkans sociala/ diakonala gren. Det är fortfarande vissa formella bitar 
som ska till och sen förhoppningsvis kan det dra igång så smått. 
Positivt är att pastorerna är eniga om att ett sånt här arbete behövs och 
ser behoven av det.  
EQ-Kvinna höll sitt årsmöte under konferensen och jag hade fått 
förfrågan om att inleda med ett föredrag om just våld i nära relationer i 
hem och församling, så jag gav lite inblick i situationen i Sverige samt 
utblickar till Ecuador. Statistik från Sverige talar sitt tydliga språk om att 
det inte enbart är ett fenomen någon annanstans eller en problematik i 
tredje-världen. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka  
150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit 
misshandlad av den andra föräldern. Så även på hemmaplan behövs 
temat lyftas upp och arbete i förebyggande syfte är så viktigt för att 
barn inte ska fara illa i våldsamma miljöer eller i sina familjer samt att 
kvinnor inte ska behöva vara rädda inom hemmets fyra väggar.   
 
I Ecuador har jag tidigare berättat om behovet att ta i dessa frågor och 
det är särskilt välkommet att kyrkan gör det då kyrkan bör verka för en 
kultur av fred och allas lika värde.  
Paz y Esperanza (Frid och Hopp) som är en idéburen kristen 
organisation i Guayaquil och som arbetar just med detta gjorde en 
studie år 2013 för att se om våld förekom i kristna hem och familjer. 
Man frågade 416 personer via enkäter, gruppintervjuer och enskilda 
djupintervjuer i ett spann av alla kristna samfund. Resultatet blev som 
så att 7 av 10 evangeliskt vuxna kristna hade under de senaste tre åren 
varit utsatta för våld i hemmet vid minst ett tillfälle. Då räknas även 
psykiskt och sexuellt våld in. 
 
 

Vi får väl se om det 
består. Det har varit 
långa månader av 
att inte veta om vi 
har vatten hemma 
för tvätt, disk, dusch, 
toa. Dricksvattnet 
köps på 20 
litersflaskor, så det 
har vi kunnat styra 
över själva.  
 
Vatten en 
nödvändighet för allt 
växande som ska ge 
rik skörd, men innan 
dess krävs något 
annat. Ett frö, ett 
korn som dör.  
 
Lyssna noga! Om ett 
vetekorn inte 
begravs i marken 
som dött blir det 
aldrig mer än ett 
korn, Men om man 
begraver det skjuter 
det skott och blir till 
många, många korn. 
Likadant är det med 
livet: Om man 
klamrar sig fast vid 
livet som det är, då 
dör det för en. Men 
om man släpper 
taget om livet, i 
dödsföraktande 
kärlek, då har man 
det kvar för alltid, 
äkta och evigt.  
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Under mars månad så var min anledning att åka till México att 
undervisa på Apg 29 skolan. Innan dess så önskade jag ta tillfället i akt 
att besöka kvinnor inom Pactokyrkan som just jobbar med dessa bitar, 
att stödja kvinnor som är utsatta av olika slag för att de ska få en egen 
röst och våga använda den. Det blev en del uppslag och idéer till 
arbetet här. México precis som Ecuador är ju en utpräglad machokultur.  
På Apg-skolan träffade jag ledare och elever som hade sin bas i 
México City för tre månader. En del ecuadorianer ger sig nu ut i världen 
via Apg 29 och får också möjligheten att både teoretiskt och praktiskt 
studera bibeln. Det är ju den enda typ av bibelskola som finns inom 
Pactokyrkan här. Till hösten blir det två nya skolor, en i Spanien där 
Emmanuel Bratt ska vara skolledare och en i Thailand där Johan 
Einarsson blir skolledare från svenskt håll.  
 
Förbundskyrkan hade sin årskonferens i slutet av mars och  
Franklin Riera återvaldes som ledare för den nationella kyrkan.  
 
Direkt efter kyrkokonferensen här var jag med på en 
”djungelexpedition” då det var medicinsk outreach till El Cabeno och El 
Chaco som ligger i djungelområdet. Den var riktad enbart till kvinnor 
och för första gången fick jag se ett uppdämt behov av att söka 
samtalshjälp och att det var som att den skam som ibland kringgärdar 
detta med att blotta sina emotionella behov var som bortblåst. Alldeles 
för många ville samtala med ”psykologen”, så jag fick till och med neka 
några kvinnor samtal då det inte fanns tid för dem.  
Inte hade jag anat att djungeln är så bergig och det var första gången 
jag var lite längre in i Ecuadors Amazonasområde. Även där fanns 
växter och blommor som verkar blomma enbart för Guds öga och ära. 
 
Böneämnen är: 
 

 Skolorna – Telmo Marquina och Teodoro Kelly, dess ekonomi, 
personal och elever.  

 Bed för barnhemmet, CasaHogar, för personalen, barnen och 
deras situation.  

 Bed för projektet ”Våld i nära relationer” om att formaliteterna 
ska ordna sig och att det ska vara möjligt att dra igång snart. 

 Bed för mig och min familj här. 

Följ mig, om du vill 
stå till min tjänst. Då 
är du där jag är, 
alltid redo att stå till 
tjänst. Fadern 
kommer också att 
berömma och 
belöna alla som står 
till min tjänst.  
 
Vad i dig eller ditt liv 
behöver dö, 
begravas för att 
något nytt ska spira?  
 
Låt dessa rader ur 
Johannesevangeliet 
12 med ”The 
Message” 
språkdräkt få 
inspirera och 
utmana dig.  
 
Vad  
skulle behöva 
bevattnas för att du 
ska ge rik skörd?  
 
 
Så fortsätter vi att 
tjäna på den plats 
som vi kallats till.  
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 Missionärerna som arbetar med Pactokyrkan 
presenteras på kyrkokonferensen. USA, Finland, Spanien och Sverige är representerade som 
länder.  

        Glad sommar och med önskan om en trevlig midsommar!      Gunilla 
   Pepe är med på ett hörn också! 
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På den medicinska outreachen fick vi låna den lilla vårdcentralen som finns i El Cabeno, men dit 
det endast kommer läkare en-två gånger/ månad om de har tur. Kvinnor satt redan och väntade på 
oss när vi kom dit.  
 
Nästa sida visas foton från djungeln. Visst är det vackert! 
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