
Hej vänner 

Hoppas att ni alla mår bra. Vi ville berätta lite hur vi har det och vad vi tänker inför framtiden. 

Fram till och med september fick vi ju låna ett hus av en familj i församlingen här i Övik och det var 
verkligen toppen. Nu sedan 1 oktober har vi flyttat till en lägenhet och det går bra det också, det går 
ju att hitta bra begagnade möbler till bra pris här i Sverige, så vi har fått iordning det mesta nu. Känns 
lite skönt att ha vårt eget också även om det är mer trångt nu än förrut. 

Jag fick fortsätta på vikariat efter sommaren på samma äldreboende som jag började arbeta på i juni 
och där trivs jag bra. De yngre barnen började på förskola i september, Nehemja (Nimo) tycker det är 
fantastisk roligt men lille Amos vill helst vara hemma. Fanuel har börjat söka jobb, han har sökt hos 
de flesta bilmekaniker men har inte hittat något ännu, så så länge han är hemma låter vi Amos vara 
hemma mycket också. Det går bra för Noah i skolan också, han går ju i 4 an nu och han är duktig, 
även om det kan kännas lite kämpigt med svenskan ibland. 

Som vi alla vet så är ju Corona långt ifrån över än och det har därför inte känts rimligt att planera 
utresa för oss till Etiopien i början på nästa år. Vi känner istället att vi vill satsa helhjärtat på ett 
senare datum för att slippa behöva ändra planerna om och om igen, så därför har vi sagt att vi satsar 
på att flytta tillbaka till Etiopien i augusti 2021. Flera andra faktorer har också spelat in i det beslutet. 
Det var rätt omvälvande att flytta i mars utan några som helst förberedelser och vi håller fortfarande 
på att anpassa oss till livet i Sverige, vi har ju nyss flyttat till lägenhet, börjat förskola o.s.v., så vi 
känner att vi inte orkar med ett uppbrott igen de närmsta månaderna utan behöver få andas ut ett 
tag och mentalt förbereda oss ordentligt under våren inför flytten nästa sommar/höst. Det passar 
också bra för oss att börja undervisning på nya ställen i Etiopien i samband med en ny termin, istället 
för mitt i. Vi har ju redan ett gäng grupper som väntar på oss som vi precis hade börjat 
undervisningen i i mars, på dessa platser kommer vi att börja undervisningen igen när vi kommer ner. 

 

Det blir alltså nu ett avslut på den förra missionsperioden för oss när det gäller budget o.s.v. Och så 
satsar vi på en ny period som räknas från halvårsskiftet juli 2021. Hur lång perioden ute blir har vi 
inte bestämt än, men vi lutar mot 3 år. Det besked vi gett till understödjande församlingar och vill 
även ge till er nu är att vi inte förväntar oss att ni fortsätter att ge från och med nu, och att ni får en 
ny förfrågan att vara med inför nästa period. Det som getts hittils kommer naturligtvis att sparas och 
blir en hjälp till att få ihop allt som behövs till den nya budgeten, och skulle man vilja ge även under 
våren som kommer så sparas även det och blir till stor hjälp. Vi har önskningar att kunna öka vissa 
poster i budgeten och vi har vissa tillkommande kostnader inför den nya perioden så varje gåva är till 
oerhörd hjälp och välsignelse, men ni är så klart fria att göra som ni vill. 

 

Hör gärna av er om ni undrar över något, tack så mycket för era förböner och ert stöd. 

 

Guds välsignelse, 

 

Hanna och Fanuel 


