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En alltför idyllisk sommar
Egentligen skulle vardagen ha infunnit sig hemma i Ecuador. Vi skulle nu ha kommit igång
med arbetsuppgi:er, nya utmaningar, barnen hade kommit in i den hårdare studierytmen i
skolan och antagligen börjat känna sig hemma med gamla och nya kompisar. Vi hade i
dessa dagar med viss längtan @Aat på vänners instagrambilder av den svenska sommarens
magi, en varm midsommar, ljusa näAer, allt det underbara som är Sverige.

Men nu blev det ju inte så. Vi får vara här i sommarens skönhet och fascineras. Vi är lediga
e:er en vår av blandat arbete, i samtal med pastorer och vänner i Ecuador, med det
mentorsteam som kyrkan försöker få etablerat, med det nya projekt i Manabí som ska
motverka våld i nära rela@oner och i kontakt med församlingar här i Sverige. Vissa dagar är
det fullt upp, stressigt @ll och med, andra dagar känns det svårt och kons@gt aA arbeta på
distans. Vi är nog inte de enda som känner så. Men sam@digt så fantas@skt aA världen
kommit så nära och aA teknologi som för bara några år sedan o:a strulade nu fungerar för
det mesta. Det är möjligt aA besöka små församlingar runt om i Ecuador för aA delta i en
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gudstjänst, dela en predikan, hälsa på vänner. Till och med en vigsel online gick aA
genomföra för en @d sedan.
Ecuador har liksom hela La@namerika drabbats hårt av pandemin. De städer som
drabbades @ll en början har nu en lugnare situa@on, medan andra städer, bland annat
Quito, drabbas hårt just nu. Från Montecris@, där vi bor, får vi rapporter om aA läget är
ganska lugnt. Två syskon i församlingen dog i början av pandemin men just nu hör vi inte
om nya fall. Parallellt med smiAan så har poli@sk turbulens uppståA med
korrup@onsanklagelser mot poli@ker. Några har lämnat landet, ﬂera har avgåA. Bland annat
gick priset på liksäckar upp från 15 USD @ll 150 USD i vissa sammanhang, så tyvärr har
somliga tjänat pengar på allt deAa lidande.
Några som inte tjänat pengar, men kämpat desto mer, är alla de pastorer i Pactokyrkan som
fortsäAer aA stödja och hjälpa miA i den svåra situa@onen. I samtal beräAar vänner om den
frustra@on de lever med, alla de behov de möter och o@llräckligheten. Equmeniakyrkan har
stöAat ekonomiskt @ll pastorslöner och @ll matkassar @ll drabbade. Behoven kvarstår så om
du har läst enda hit så swisha gärna en slant @ll Equmeniakyrkans katastroﬀond, 900 32 86,
märk med “Corona”. Tack!
Så miA i den svenska sommaridyllen (även regn hör @ll svensk sommar) så slås vi av hur
förmånlig vår situa@on är. Inte för aA känna dåligt samvete, men för aA uppskaAa ännu
mer det vi har och får. Vi vet inte när vi kan komma iväg @ll Ecuador men vi har försik@ga
förhoppningar om aA det ska gå aA åka nu under hösten.
Bed för Ecuador, bed för oss!
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