
Vecka 18 2022 

Kära vänner!  

Nu är vi då framme i Moçambique, äntligen! Ett år och en vecka blev det i Sverige. Försenade och 

förvirrade visum, läkarbesök och olika covidrestriktioner är de logiska förklaringarna till varför vi blev 

kvar så länge, men vi ser att Gud har haft sin hand med i allt detta. För tillfället är vi i Maputo men vi 

räknar med att flyga till Pemba i mitten av veckan. Vi har passat på att hälsa på i vår systerkyrka här. 

Munskydd och korta gudstjänster gäller fortfarande, så med nattvard och hälsningar från Sverige via 

oss, blev det allt lite rumphugget. Men underbart roligt att träffas igen, som alltid! Be för den fina 

församlingen i Hulene och hela Allianskyrkan i Södra Afrika. Be också för oss om beskydd här och 

under vår resa norröver.  

Här i Maputo är det höst med svala vindar och bara runt 24 grader varmt. Det är alltså ett perfekt 

sätt att acklimatisera oss till Pemba, att vara här några dagar. Där är det runt 32 grader nu, men det 

blir lite svalare framåt svenska midsommaren. Be om förmåga att anpassa oss till högre temperatur 

och allt annat som vi varit ifrån under året som gått. 

Det vi kommer att göra nu är att officiellt lämna över våra olika arbeten och projekt till dem som i 

verkligheten redan har tagit över det mesta. Vi är väldigt tacksamma att detta oplanerade 

övertagande har gått så bra. Nu gäller det för oss att hålla fingrarna borta och bara stötta där det 

verkligen är nödvändigt. Rent praktiskt ska vi också rensa ut kontor och hus. Det är roligt att kunna 

göra sig av med saker som kan bli till välsignelse för någon annan. Be om vishet, tålamod och 

förstånd i allt detta! 

Vi ser också fram emot att hälsa på i alla de olika församlingarna vi har haft kontakt med under åren 

och ta avsked. Många av dem har bibelskolans gamla elever i ledande positioner och det är så stolta 

och lyckliga stunder att se dem ta ansvar och göra skillnad för Guds rike. Be om goda avslut på alla 

sätt. 

Oroligheterna i vår provins har lugnat ner sig till nästan normala nivåer och gasprojekten börjar köra 

igång så smått. Många människor har återvänt till sina nedbrända byar för att odla. På grund av 

klimatförändringarna kommer inte sådd och skörd som de ska, så folk har inte fått tillräckligt för att 

klara dem till nästa skörd, i år heller. Det krävs stora förändringar i jordbruket för att det ska kunna 

anpassas till de nya situationer som råder, men få har den kunskap och de ekonomiska resurser som 

krävs. För många är lösningen att skaffa sig en utbildning och ett arbete i en stad eller större by, men 

vem ska då odla mat så det räcker till alla? Här behövs globala, långsiktiga initiativ för att undvika 

stora matkriser, världen över. Naturligtvis påverkar kriget i Ukraina också, liksom överallt annars. 

Ökade bränslepriser ger ökade priser på allt annat, som vanligt. Folk här är också förfärade och 

förstår inte varför Putin vill döda, precis som alla vi andra.  Be över denna trista verklighet och om 

handlingskraftiga regeringar, globalt. Vi vet ju att Gud kan ge oss vishet och mod att lösa svåra 

situationer, som han gjort så många gånger förut. Och ett och annat underverk, som grädden på 

moset skulle inte heller sitta fel! 

Vi hoppas kunna höra av oss snart igen! 

Kära hälsningar Asante och Diane  

  


