Vecka 19 2017
Kära vänner!
Vi går mot svalare tider! Idag på morgonen önskade jag nästan att jag tagit på mig något mer än Tshirt och långbyxor för min morgonpromenad. Runt 28 har vi nu och det måste jag säga är en rätt
behaglig temperatur!
Denna lite rumphuggna vecka känner vi oss nästan normala, igen! Vecka efter våra Sverigegäster
hade åkt hem fick vi en ordentlig influensa, båda två. Asante stapplade runt rätt så bra men jag var
ganska utslagen och kunde inte arbeta på nästan hela veckan. Sedan hade vi besök av
paraplyorganisationen PROFORTE som hjälper alla anslutna bibelskolor i norra Moçambique. Besöket
varade i tre dagar och de fyra delegaterna bodde i vårt gästhus så Asante lagade frukost till dem och
såg till att allt flöt på. En hektisk vecka som ledde till att vi nu är helt accepterade som fullvärdiga
medlemmar. Jag fick undervisa både på måndagen och på fredagen eftersom vår kollega blev fast ett
par tre dagar i Nairobi. Flygbolaget LAM, som är Moçambiques statliga bolag, har haft mycket
problem med plan som tagit ovanligt lång tid att laga. Nu har man dock släppt embargot mot andra
flygbolag, så vi får väl se hur det går. Vi har efterfrågat billigare flygresor och det kanske vi får med
bättre konkurrens. Det är inte bra för miljön, men alternativet, två veckors bilfärd är nog inte heller
så bra!
Den första maj firas ju här också och är en ledig dag, så då passade vi även på att fira HV71s vinst! Vi
är inga fantaster men har man något att fira ska man väl ta vara på tillfället! Första maj firas här med
konvojer av små flaklastbilar som man bygger upp olika scener på. Sjukhuset kan ha en man i en säng
som får blodtransfusion. Vattenverket en tank med vatten som skvimpar runt och någon statlig
myndighet ett skrivbord med stämplar och skrivmaskin! Det är mycket fylleri också …
En god vän i Sverige har låtit sina födelsedagspengar gå till bibelskolan och nu håller det på att bli
bland annat ett nytt soltak för bilarna. Vi bygger det stadigt av aluminium den här gången så att det
kan stå emot både de salta vindarna och kokosnötterna från grannens tomt. Hälsoskolan har ännu
inte fått grönt ljus till att köra igång. Nu väntar myndigheten på planritningen av bibelskolan där alla
ombyggnader ska framgå. Här är det ofta så att myndigheter ber om ett dokument i taget så hela
processen blir så långsam som möjligt. Ett av många hinder på väg mot ett fungerande samhälle.
Nästa vecka får ni be extra mycket för oss! Asante ska upp till staden Mueda, närmare gränsen mot
Tanzania, och undervisa i kyrkohistoria på bibelskolans filial, där. Och jag får dansa på borden här i
Pemba i ensamt majestät. Det ska säkert gå bra. Jag kommer att undervisa och jobba på kontoret
som vanligt, naturligtvis. Under tiden där kommer han att undervisa 2,5 timmar på förmiddagen och
lika mycket på kvällen i fem dagar och 6 timmar på lördagen. Det är två olika grupper på
veckodagarna och på lördagen är alla tillsammans. I juni ska jag göra samma sak med själavård men
då ska Asante följa med mig. Han tycker kanske att jag behöver en livvakt och jag är glad för
sällskapet! Han kommer även att undervisa på en mindre församlingsbibelskola, då. Sedan i slutet på
juni åker jag till Sverige igen och Asante kommer i juli, men det återkommer vi till!
Tack att ni är med oss, kära vänner!
Varma hälsningar Asante och Diane i Pemba

