
                 Hej kära församlingar och understödjare,     25 juni 2020 

Hoppas att ni har det bra i sommarvärmen. Som de flesta av er känner till så är vi ju hemma i Sverige i Övik nu 
sedan i slutet på mars. Det blev ju beslutat i missionsrådet här i Övik att vi skulle komma hem p.g.a. situationen 
med Corona. Sedan mitten på mars var det förbjudet att samlas i kyrkorna och vi fick avbryta allt vårt arbete och 
Noahs skola stängde också i samma veva. Ambassaden rådde svenskar att åka eftersom det kunde bli så att alla 
flyg skulle ställas in och det senare skulle vara omöjligt att ta sig ur landet. Vi kände oss också lite oroliga över den 
begränsade tillgången till sjukvård det skulle bli under en Coronakris, och hur det skulle gå om någon av oss i 
familjen skulle behöva sjukvård. Även vissa andra faktorer spelade in i beslutet att vi skulle komma hem. Sedan 
gick allt väldigt fort för att vi inte skulle fastna, två dagar efter att beslutet tagits var vi hemma i Övik. Det blev en 
liten rysare på slutet då den första biljetten vi köpte ställdes in och vi snabbt fick köpa nya, dubbelt så dyra 
biljetter, men allt löste sig till slut och vi kom hem säkert.  

Det känns skönt att vi fick komma även om det blev så plötsligt och oförberett, först efter ett tag här förstod vi 
riktigt att nu har vi flyttat till Sverige. Redan efter några veckor hemma hos mina föräldrar så löste det sig också 
med boende för oss, då ett par i församlingen lånade ut sitt hus till oss och själva flyttade ut till sin stuga, så nu 
har vi ett stort hus att bo i och här får vi stanna september ut. Nu har vi börjat söka lägenhet från första oktober. 
Noah fick redan i april börja skolan i sin gamla klass och han har trivts väldigt bra, jag har fått jobb på ett 
äldreboende hela sommaren och Fanuel kommer att vara föräldraledig med de små till sista augusti. Från 1 
september har vi fått förskoleplats till dem och han blir då arbetssökande.  

Tanken är att vi ska åka tillbaka till Etiopien när läget har stabiliserat sig och kyrkorna är öppna igen så vi kan 
fortsätta arbetet men det är ju jättesvårt att veta när det blir, vi hade hoppats på oktober men vi kanske måste 
stanna till början på näste år ändå, eller ännu längre om det inte har ordnat sig. Enligt vad vi hört har smittan 
spridit sig ganska ordentligt i Etiopien nu, även om man inte får den informationen via nyheter. Vårt kontrakt på 
huset i Addis Abeba gick ut nu i juni och nu håller Fanuels syskon på att packa ihop alla våra saker och flyttar dem 
till ett par rum som vi kommer att hyra som förråd tills vi kommer tillbaka. Det känns lite tråkigt att förlora den 
bostaden som vi trivdes så i, men vi tror att Gud nu har något ännu bättre åt oss.  

Jag vill också skicka med några glimtar från arbetet, det vi hann med under våren innan vi åkte. Under januari 
avslutade vi 7 av våra grupper i området öster om Addis, vi hade ungefär 500 st som examinerades och vi är 
tacksamma över allt Gud gjort i det området och fortsätter göra genom dessa elever som nu fått hela 
undervisningen och kan gå vidare och fortsätta undervisa. 

                                          

                                                            Examen i en av grupperna i januari. 



Under februari förberedde vi för nya grupper i ett nytt område söder om Addis och samtidigt avslutade jag en 
sista grupp med 50 evangelister som kom samman från ytterligare flera olika byar där vi inte hunnit undervisa 
själva. Eftersom de tjänar på heltid i sina församlingar var de verkligen effektiva storytellers. Ett exempel är 
Hussein här under som vittnade vid examensgudstjänsten om att han undervisar 240 personer i sin kyrka bland 
vilka många är ofrälsta, förrutom det berättar han också för många utanför kyrkan och hade ditintills fått leda 10 
till frälsning. 

                                            

     Examen för evangelisterna 

               

   Jag talar i den fina klänningen de gett mig som tack.                                         Hussein                                                                           

Under de första veckorna i mars började vi då undervisa på 8 nya platser och det blev en otrolig respons, vi hade 
totalt 800 elever de veckorna, på ett ställe sa de: ”Vi har verkligen bett att vi ska få undervisning och här kommer 
bönesvaret.” Vi kände oss otroligt peppade och så plötsligt så fick vi bara avbryta direkt efter de första 
berättelserna. Men vi vet att alla dessa människor väntar på att kyrkorna ska öppnas igen och vi ska komma 
tillbaka och fortsätta, så det ser vi verkligen fram emot.  

Tack för att ni fortsätter att be för oss. Be gärna för oss och speciellt våra barn i alla dessa omställningar, och att 
det löser sig bra med boende både här och i Etiopien. Be gärna för församlingarna där nere. Många av 
församlingarna vi arbetat i tidigare har hört av sig nu och ber om hjälp. Eftersom de inte får in några offer nu har 
de inte kunnat betala lön till sina pastorer och evangelister och de har det nu jättesvårt. De skulle behöva 1000 kr 
för varje pastor/evangelist per månad, är det några av er som vill och kan vara med och hjälpa till med en gåva till 
detta så får ni gärna höra av er.   



Vi vet att ni har fått förfrågan från Övik här om underhåll när det gäller hemmaperioden nu och en ny uteperiod 
och många av er har svarat och vi är väldigt tacksamma för allt ni har möjlighet att vara med med. Efter 
sommaren kommer de att skicka en ny förfrågan gällande en ny uteperiod även om vi inte kan sätta något exakt 
utresedatum än.  

Guds välsignelse till er alla, 

Hälsningar, 

Hanna och Fanuel 

                                             

    Pojkarna i solen på vår altan tidigt i våras. 

 


