
Hej!          2 april 2021 

Sist jag skrev berättade jag att Robyn skulle resa hem till Australien, och att jag skulle fortsätta att ta 

hand om centrat. Jag har haft flera kollegor som turats om att vara här med mig, men jag har haft 

fortsatt ansvar för centrat. Det har hunnit bli ett helt år nu och det är ganska tungt nu. Jag hade 

några dar lediga i november, men annars är det jobb hela tiden, ganska ofta även på helgerna.  

För ett par veckor sen kom Jay och Jodi Pettygrove hit. De planerar att vara här i 6 veckor, så jag har 

jobbat tillsammans med dem för att de ska kunna ta över, och jag kunna ta lite ledigt.  

Men samtidigt så börjar antalet fall av covid öka, och myndigheterna manar till större försiktighet. 

Även i vår provins och runt stan där jag bor finns nu många fall. Man behöver speciellt tillstånd för 

att resa mellan provinser, och ett negativt covid-test. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att få 

lite semester, när jag inte kan resa bort. 

För några dagar sen, tidigt söndag morgon 28 mars, hade vi inbrott här. Vi hade ju några alvarliga 

inbrott under 2019, och nu händer det igen. Ett gäng klippte sönder staketet, och smög sig på vår 

säkerhetsvakt, slog honom och band honom. De stal också både hans radio och hans telefon. Sen 

bröt de sig in på kontoret, och angränsande rum. De bröt upp flera dörrar, och vände upp och ner på 

allt. De tog alla kontanter, och en hel del annat av värde. De fick också med sig hela kassaskåpet. Det 

var ju väldigt tungt, men det måste ju ha varit ett större gäng så de kunde väl hjälpas åt. I skåpet 

fanns pengar, några nycklar, och också mitt pass. Senare under dagen hittade vi kassaskåpet i ett 

buskage några hundra meter härifrån, uppbrutet och tomt. 

Det tog ett tag innan säkerhetsvakten lyckades komma ur snörena de bundit honom med, och då 

väckte han mig och en annan man som bor på centrat, så vi kunde ringa efter säkerhetsbolaget. 

Polisen kom senare under morgonen.  

Som ni förstår är det här väldigt jobbigt både för mig och för de andra som bor här. Det värsta är väl 

att inte veta om det kommer att hända igen, och var de i så fall tänker bryta sig in. Jag känner 

speciellt med säkerhetsvakten som jobbat här länge och som blivit en god vän. Inbrottet ger ju också 

mycket extra arbete, med reparationer, polisrapporter och försäkringspapper.  

Att få ett nytt pass är också komplicerat. Det finns ingen svensk ambassad här i landet, bara ett 

konsulat, och de kan bara ge mig ett tillfälligt pass. Och det är inte säkert att alla flygbolag 

accepterar det. 

En annan nyhet är att det ser ut som om vi får ställa in invigningen av Fanamaket Nya Testamente 

ytterligare en gång, pga. situationen med fortsatt spridning av covid i landet.  

Jag hoppas att snart kunna resa hem till Sverige för en kortare viloperiod, men det är som sagt inte 

så lätt, utan pass och med så mycket färre flyg pga. pandemin. 

Den här tiden har fått mig att inse hur mycket jag behöver hämta styrka i tron på Gud. Jag är i en 

situation där jag inte har någon annanstans att vända mig. Jesus har lovat att vara med mig varje 

dag, och jag har många löften i Bibeln att luta mig mot. När Paulus ber Gud att bli fri från det som var 

jobbigt, så säger Herren: “Min nåd är allt du behöver.” Och Paulus kommenterar med: “Därför vill jag 

helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.” och lite senare säger han: “När jag 

är svag, då är jag stark.” (2 Kor 12: 9-10) 

Det är svåra verser att förstå, och ändå svårare att leva, men jag är glad för den här möjligheten att 

få skrapa lite på ytan av vad det betyder att vara stark i min svaghet. 



Be gärna för mig. Be att jag ska kunna få lite ledighet. Be Gud att Han låter passet komma till rätta, 

eller att jag ska kunna resa på ett tillfälligt pass. Be om beskydd för inbrott och kriminalitet, och för 

beskydd från covid. 

Och be att jag kan hämta styrka i de löften som vi har i Guds Ord. “Han som verkar i oss med sin kraft 

och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka...” Ef 3:20 

 

Hälsningar, 

Lisbeth 

lisbeth_fritzell@sil.org  

 

Så här såg det ut på kontoret efter inbrottet: 
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