
Hej!         Addis Abeba, 19 sep 2021 

Tänkte skriva en första hälsning här i från Etiopien för den här perioden. Vi reste ju ner hit för drygt 3 
veckor sedan, den 25:te augusti och tanken är att vi ska vara här under en treårs-period den här gången.  

Det var lite spännande med resan hit då det gällde att få till Coronatest och rätt Covid bevis. Nya 
visumbestämmelser och upptäckten av att ett av våra uppehållstillstånd skulle gå ut dagen då vi reste in i 
landet gjorde också att vi blev lite oroliga några dagar innan vi åkte på om vi skulle bli insläppta eller inte. 
Men allt gick som smort, det uppstod inga problem alls under resan. P.g.a. att Fanuel är född i Etiopien har 
vi alla ”Ehiopian by Origin ID” uppehållstillstånd i landet, och de anmärkte inte på utgångsdatumen utan 
släppte in oss och vi har kunnat förnya det sedan vi kommit hit utan problem. En del andra 
missionärsfamiljer har till skillnad från oss haft väldiga problem att få visum på sistonne.  

Även konflikten i tigrayregionen var ju något som gjorde att vi fick fundera med församlingen några vändor 
extra om vi verkligen skulle flytta ner hit nu igen. Men jag måste säga att vi inte har lagt märke till den 
särskilt mycket sedan vi kom hit, en del småpratar om det ibland, men förrutom det känns allt som vanligt 
här i Addis. 

Sedan vi kom hit har vi bott i ett av gästhusen på Norska lutherska missionen, förhoppningsvis får vi stanna 
här tills vi hittar ett hus i närheten att hyra. Vi bor ju mitt emot skolan som barnen går på och därför vill vi 
hitta ett boende så nära som möjligt med gångavstånd. Redan i Sverige tänkte vi på ett hus som ligger ca 
50 meter neråt gatan som vi tittat på tidigare men vi hade ingen aning om om det skulle vara ledigt eller 
inte. Nu visade det sig att de som bor där med stor sannorlikhet är på väg att lämna landet och vi går nu 
bara och väntar på besked om och när vi kan få flytta in där. Det är bättre än huset vi bodde i förra 
perioden, stort och fint (fast gammalt) med 3 sovrum och stor trädgård. Be gärna att vi får det, för det 
skulle vara helt fantastiskt perfekt för oss.  

 

Det har regnat en hel del sedan vi 
kom hit varje dag, men nu har det 
faktiskt varit fint väder de senaste 
3 dagarna så troligen är den 3 
månaders långa regnperioden nu 
äntligen över. Pojkarna har varit 
ute och lekt på gården här i alla 
väder. 

 

 

Den första september började barnen skola här. Nimo går förskoleklass, det är helt på engelska för första 
gången för honom men han verkar trivas och hans engelska utvecklas mycket varje dag, så det känns 
jättebra. Noah går nu i femman, vi kände att vi ville satsa mer på svenskan den här perioden eftersom han 
har tyckt det varit jobbigt att flytta mellan engelska och svenska skolor. Så vi satsar på svenskan och läser 
även SO och NO ämnen på svenska hemma nu med böcker vi fått med oss från Sverige och så går han 
matte och en del andra praktiska ämnen i skolan här några timmar per dag. Nästa år kommer han att 
kunna läsa alla ämnen på ”Sofia distans”, svensk skola på nätet för utlandssvenskar, som finns tillgängligt 



från årskurs 6, om vi känner att vi vill göra så då. Vi har även hittat en tjej som kommer hit och passar Amos 
på dagarna och en annan som jobbat hos oss även förra gången vi var här som hjälper till med matlagning 
o.s.v, så på så sätt kommer jag hinna med både arbete och att hjälpa Noah med skolarbetet.  

På fritiden har barnen roligt med vänner här på gården, en norsk-etiopisk familj från tidigare bodde kvar 
här och igår kom en annan norsk-svensk familj hit med barn som de leker med. Vi har även träffat och 
hälsat på barnens farmor och farfar och kusiner en del sedan vi kom hit. Förra helgen var det nyårshelg 
här och nästa helg är det storhelg igen, så vi är inne i en tid med mycket firande och högtider här. Noah 
har bevittnat både får och koslakt sedan vi kom hit, vi andra har hållit oss undan. 

Annars har vi (eller mest Fanuel) varit upptagna med att 
fixa en hel del praktiska saker som vi varit tvugna att börja 
med här innan vi kan dra igång med undervisningen, 
förnya uppehållstillstånd, förnya körkort, besiktiga bilen, 
o.s.v. Bilen har ju stått still i över ett år och nu var luften i 
den så dålig att han var tvungen att göra en helrenovering 
innuti, ta bort allt och rengöra. Precis som förra gången 
den var avställd hittade han råttbo i AC:n o.s.v. Det är nu 
fjärde dagen han jobbar med att få den ren. Nästa vecka 
ska den på en verkstad för en ordentlig service också innan 
vi kan börja köra med den. 

Vår tidigare medarbetare och tolk Samuel, kunde tyvärr inte fortsätta med oss denna perioden då han fått 
ett annat jobb, men han har en vän som han introducerat för oss och som vi bestämt oss för att 
provanställa. Han har erfarenhet av att undervisa som lärare och talar flytande Orominja, har bott en hel 
del på landsbyggden, brinner för Gud och verkar ha det som behövs för att jobba med oss, så vi hoppas 
att det ska bli riktigt bra. Han heter Marshet. 

Vi kommer att dra igång undervisning på de ställen som vi började på precis innan vi var tvugna att avbryta 
och lämna landet i mars 2020. Det är i området runt staden Butajira i byar som ligger 5-15 mil rakt söder 
om Addis. Ledarna där håller nu på att annordna för en första omgång med ledarsamlingar på dessa 
platser, eftersom vi känner att vi behöver inspirera dem på nytt så att de annonserar och drar ihop så 
många som möjligt till undervisningen. Eftersom vi är mittemellan två storhelger vill de att vi startar det 
hela efter att helgerna är över.    

Det känns spännande att vara tillbaka och vi hoppas 
att Gud ska göra mycket under denna treårsperiod. 
Tack för alla era förböner och ert stöd. Vi hörs snart 
igen! 

Guds välsignelser, 

Hanna, Fanuel, Noah, Nehemja och Amos 

 

 


