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        En tid av väntan 

 

Det är höst i Sverige. Luften känns kall och frisk. Löven har skiftat 

färg, förskolorna är i full gång och tillvaron lunkar på med arbete och 

vardagsbestyr för de flesta runt om oss. Så var tanken även för oss. 

Vårt planerade sommaruppehåll nådde sin ända för tjugofem dagar 

sedan men vi är ännu kvar. Det anses just nu för osäkert för oss att 

kunna resa tillbaka till vårt hem i Bilwi.  

 Den konflikt som pågått i vår samarbetskyrka sedan i januari i år har 

kraftigt förvärrats. En utbrytargrupp inom Moravakyrkan gör anspråk 

på att vara kyrkans nya ledning. Detta har skapat skarpa reaktioner och 

splittring i församlingarna. Den 29:e augusti trappades konflikten upp 

ytterligare då en stor grupp beväpnade män med våld intog kyrkans 

nationella huvudkontor i Bilwi. Kyrkoledaren och hans fru hölls 

fångna under flera timmar och utsattes för hot och slag. Flera andra 

viktiga byggnader för kyrkan intogs under de närmsta dygnen, så även 

Clinica Morava, vår arbetsplats. I dags datum är byggnaderna 

fortfarande belägrade. Mycket hopp läggs nu till det kommande 

nationella kyrkomötet i november där val av ny kyrkoledning ska 

genomföras. Förhoppningen är att merparten av 

Moravaförsamlingarna i landet kommer för att delta. Det kan i så fall 

verka i rätt riktning för försoning, enhet och en väg framåt. 

Under sommaruppehållet fick vi möjlighet att besöka våra respektive 

familjer på Donsö, i Bollnäs samt uppe i Jämtland. På 

missionärskonferensen i Karlskoga fick vi under ett par härliga 

sommardagar undervisning och fin samvaro med de andra för 

sommaren hemmavarande missionärerna i Equmeniakyrkan. Vi har 

också gjort några församlingsbesök. På cafékväll i Alfta missions k:a 

fick vi berätta om livet och arbetet i Nicaragua. Presentationen väckte 

nyfikenhet och vi fick många efterföljande frågor. Församlingsbesök i 

Vännäs gav oss kraft och inspiration. Det var spännande att för en helg 

få komma och dela våra erfarenheter men också ta del av hur 

församlingen arbetar där. 

Nyhetsbrev 6/2019-09-30 

 

 
Fortsatt svåra tider för 

Moravakyrkan. 

 

 
Hit har sittande kyrkoledning 

provisoriskt fått flytta pga. 

pågående belägring.  
 

 
Klinikchef Elma ordnat med 

reparation av vägen till kliniken 

inför orkansäsongens början. 

 



 

andreas.linevag@equmeniakyrkan.se  Equmeniakyrkan 

christine.linevag@equmeniakyrkan.se  www.equmeniakyrkan.se 

Blogg: www.linevag.com   

Instagram: familjenlinevag 

Det är en ny och underlig situation att befinna sig i, vi är 

utlandssvenskar i Sverige. Vi väntar, ber och håller kontakten med 

våra vänner i Bilwi.  Vi känner ändå en stor lättnad över att vi ännu 

var kvar i Sverige när oroligheterna bröt ut och är tacksamma för att vi 

har det så bra här. Barnen har snabbt hittat tillbaka till sina tidigare liv 

och även fått möjlighet att börja i skola och förskola. Vi uppskattar 

närheten till familj, vänner och bekvämligheter. Men längtar också 

tillbaka till enkelheten och tystnaden och den vardagen som blivit vår i 

Bilwi.  Arbetet på kliniken, vännerna, gudstjänstlivet, solmogen 

mango och barnenens lek med grannbarnen.  

Vi hoppas och ber att konflikten i Moravakyrkan ska nå fram till en 

lösning. Vi har siktet inställt på att återvända för att fullfölja vårt andra 

år. Vi upplever verkligen en stor omsorg från er allihop! Tack för att 

ni tar emot oss, bär oss i bön och finns som ett stöd i vardagen med 

omtanke och små hälsningar. Era böner och gåvor gör och har varit 

med och gjort skillnad för många människor i Bilwi. 

 

Stå med oss i bön för: 

 

- Moravakyrkan. Be för de kommande kyrkomötet, att det 

ska kunna genomföras utan störningar från 

utbrytargruppen. Be för pastorer och 

församlingsmedlemmar som drabbats svårt av splittringen.  

 

- Klinikens framtid.  Ett slut på belägringen. Att det viktiga 

arbetet på kliniken och hembesöken ska kunna återupptas.  

 

- Vår familj, för tålamod och ledning i denna situation av 

väntan och ovisshet.    

 

Varma Hälsningar från Christine, Andreas, Lovis, Tilde och Laban. 

 

 

 
Kärt besök! Hemma på gården 

hos mormor och morfar. 

 

  
Vi hoppas snart kunna packa om 

resväskorna med sommarkläder! 

 

 
Laban och Hassan trivs gott i 

varandras sällskap. 

 


