Addis Abeba, 15 mars 2018
Hej kära församlingar, understödjare och vänner!
Hoppas att ni alla mår bra! Nu har vi varit här i Etiopien i 2 månader och äntligen ska jag få till
att berätta lite för er om hur vi har det. Det känns bra att vara tillbaka igen även om det har
varit ett par omtumlande månader med mycket jobb att få till allt praktiskt och med att anpassa
sig och försöka få igång en ny vardag här.
Bara några dagar efter att vi kom hit så började ju Noah skolan här. Han går i första klass på
Svenska skolan. Men det enda som är svenskt med den nuförtiden är att rektorn är svensk och
så finns det en svensk lärare som har svenskspråkundervisning en timme om dagen för de som
har svenska som modersmål, vilket bara är ca 10 av 80 elever. De resterande lektionerna är på
engelska och det är etiopiska lärare. Undervisningssättet skiljer sig en del från Sverige, det är
längre dagar och mer sitta still och jobba, det i kombination med språket har gjort att det varit
ganska tufft för Noah att anpassa sig. Vi får fortfarande kämpa rätt mycket med att få honom
att vilja gå i skolan och jag är med honom ca 1 timme per dag på de svåraste lektionerna då han
vill att jag ska översätta åt honom. Det bästa är i alla fall att han fått en privatlärare i engelska
som hjälper honom enskilt på hans nivå 4 timmar i veckan, då han får gå ifrån klassen. Annars
är rasterna toppen, de har en stor fin skolgård där de spelar fotboll varje rast, vilket Noah
älskar.
Eftersom det blev så tufft i början med Noahs skolgång så funderade vi och höll på länge med
att söka efter bostad. De bästa bostadsområdena där vi också kunde hitta billiga hus att hyra
ligger i utkanten av Addis och ganska så fort hade vi preliminärt bestämt oss för ett hus som vi
redan haft på gång medans vi var i Sverige. Problemet var bara att trafiken här i Addis är
fruktansvärd och de skulle ta ca 1 och en halv timme för Noah att åka till skolan varje morgon.
Det i kombination med att jag även behöver hjälpa Noah en del i skolan under dagarna gjorde
att vi fortsatte söka efter något bättre bostadsalternativ närmare skolan. Till slut var det någon
som tipsade oss om att fråga på Norska lutherska missionen, mitt emot skolan. Jag hade ingen
aning om att de hade lägenheter till uthyrning men när jag gick dit så visade det sig att det
fanns en lägenhet ledig och att de godkände oss eftersom vi är missionärer som bl.a. undervisar
i Mekane Yesus kyrkan här i landet.

Utsikt från vår lägenhet

Så nu bor vi här sedan en månad tillbaka och det är verkligen Gud som har försett oss med
detta mirakel. Vi har 2 minuters gångväg till Noahs skola, vi har en stor trädgård med
fotbollsplan, lekplats, studsmatta o.s.v. som vi delar med bland annat 4 andra barnfamiljer. Alla
dessa familjer är blandfamiljer, alltså som oss, mellan Europa och Afrika, så alla 10 barn liknar
Noah och de har verkligen blivit hans bästa vänner, de spelar fotboll och leker hela
eftermiddagarna tillsammans. Även Nimo (Nehemja) älskar att vara ute i trädgården och leka.
Detta är verkligen mer än vi kunnat önska eller drömma om, sådana här platser hittar man inte
lätt i Addis Abeba, så tack för era förböner, ni som bett om en bra lösning för bostad åt oss.

Lek i trädgården
Lägenheten är lite trång, det finns bara 2 små sovrum, men det kan hända att vi så småningom
kan byta till en större lägenhet på gården när någon annan blir ledig. Den var redan möblerad
när vi flyttade in men vi hade en massa möbler kvar i Jinka som vi var tvugna att hämta upp hit
till Addis, så ett annat tacksägelseämne är att de har ett stort förråd på ”Svenska
pingstmissionens gästhus” där vi nu fått packa in alla våra grejer. Fanuel var nere några dagar i
Jinka där han ordnade med frakt av möblerna, hämtade vår bil som vi också förvarat där och
träffade församlingsledarna i området. Tillsammans med Övik, Luleå och eventuellt med hjälp
från några Second hand butiker kommer vi att bygga en ny kyrka i fängelset i Jinka så de
samtalade om det.
Den här terminen ska vi börja undervisa i nordöstra Etiopien i ett område som heter ”Norra
Shewa”. Det har varit lite trögt för oss de senaste veckorna att komma igång med
undervisningen. Dels har det varit och är fortfarande oroligheter i landet och en del dagar
stängs alla vägar av så att man inte kan resa runt. Detta har hindrat oss från att åka ut ur Addis.
Sedan var det också så att ledaren för ”the Evangelical Church Fellowship” i Norra Shewa var
upptagen några veckor och inte hade möjlighet att samla ihop till en ledarträff åt oss där så att
vi kunde planera arbetet tillsammans med dem. Men så äntligen i måndags fick han till det och
vi var där och träffade dem. De var väldigt possitiva och bad om ursäkt att de dragit ut på tiden.
De hade redan tänkt ut 7 platser runt om i området där de föreslog att vi skulle börja
undervisningen. Nästa vecka ska vi tillsammans med dem åka runt till dessa platser för att träffa
församlingsledarna på varje ställe, informera, inspirera och planera hur vi ska lägga upp
undervisningen på varje ställe. Vi kommer att åka till varje ställe en gång per vecka och
undervisa, vissa dagar kommer vi hinna med 2 platser, en på förmiddagen och en på

eftermiddagen, men det blir också mycket restid emellan då platserna ligger med ca 1 timmes
avstånd mellan varje och mellan 2-5 timmars resväg från Addis Abeba.
De senaste veckorna har vi även haft några möten på huvudkontoret för Hiwot Brehan kyrkan
här i Addis. Hiwot Brehan är det samfund som startats av Svensk pingstmission här i landet. Vi
har tillsammans med församlingen i Övik bestämt att under denna perioden arbeta som
partners med Hiwot Brehan, för att känna att vi tillhör någonstans och för att det ska kännas
lite tryggare för oss att stå under deras vingar. De var väldigt possitiva till samarbete. De jobbar
nu bl.a. på att försöka hitta någon som de kan anställa åt oss för att åka runt med oss och
undervisa. Annars kommer detta samarbete inte påverka och betyda någon stor skillnad för hur
vi jobbar, vi kommer även i fortsättningen att undervisa kristna från alla församlingar, inte bara
Hiwot Brehan.
Sedan ett par veckor har vi även anställt en tjej som jobbar hemma hos oss och hjälper oss med
barnen och hushållet och det fungerar bra. Vi känner att det är ett bättre alternativ än att sätta
Nimo i förskola redan nu. Det finns en förskola på svenska skolan men de tar inte in barn under
3 år.
Jag tänkte sluta med att dela några böneämnen. Be gärna för Noah, att han får trivas och att
det ska börja gå lite lättare med skolan och språket. Be också att vi ska få en bra medarbetare
som reser med oss runt. Be för det politiska läget, att det får vara lugnt och att vägarna får vara
öppna så att vi kan resa runt. Och be för de platser där vi ska börja undervisa, om förberedda
hjärtan, så att många kristna vill vara med och brinner för att berätta vidare berättelserna för
folket i sitt område och att många får komma till tro.
Tack så mycket för ert stöd och era förböner. Guds välsignelse över er alla!

Varma hälsningar från familjen Dahlqvist.

