
Till min familj, Pingstkyrkan i Tyresö. 
 
Ett nytt år med nya möjligheter! 
 
Vet som vanligt inte hur jag ska börja eller vad jag ska försöka att få med, vill ju berätta allt 
men det går inte. Det är så mycket upplevelser varje dag och Gud verkar både i mitt liv och i 
andras runt omkring mig. 
  
Det har varit en tid av mycket blandade känslor, Anna som bott med mig i ca 4 månader åkte 
hem den 21 december och det var konstigt att säga hejdå, men samtidigt var det en start på 
något nytt för mig här nere. Sen kom mina föräldrar den 22 dec och stannade en vecka och vi 
fick en trevlig tid tillsammans. Jag hittade lite julskinka och de hade med sig glöggkryddor 
mm så det blev en jul med snö och familjen trots att jag är här nere och det var uppskattat. Vi 
hann under den veckan också ta en tur till kusten och se Split och lite annat på vägen. Pappa 
predikade på julafton och det var uppskattat! Samma dag som de åkte tillbaka till Sverige så 
kom 3 tjejer från Täby ner på besök för att vara här under nyåret. Det var konstigt att stå på 
flygplatsen och säga hejdå med tårar i ögonvrån och sen gå en trappa ner för att omfamna 
tjejerna med glädje. Vi firade nyåret med mina vänner i församlingen och fick några härliga 
dagar tillsammans. Så det var omvälvande tid med återseenden och avsked och nu är jag 
ensam kvar här nere med en ny tid framför mig. 
 
Vill också passa på att tacka för mail och hälsningar som kommit hit ner under tiden här! Det 
är skönt att känna att ni är med mig här nere i arbetet och jag hoppas att ni vet att jag är med i 
tankar och böner! Tack! 
 
Det är intressant att vara i ett land och i en stad som är öppen för samtal om Gud och där det 
gudomliga inte är konstigt utan en naturlig del av livet, samtidigt är det skrämmande att se hur 
många lever i en stor lögn. Precis innan nyår var det ”BAJRAM SERIF MUBAREK 
OLSUN” det är en festhögtid för muslimerna då de slaktar ett får till minne av det tillfälle då 
Abraham tog med sig Isak till berget för att offra honom men Gud sände ett får istället. Enligt 
muslimerna så var det inte Isak som skulle offras utan Ismael och därför så firar de denna 
högtid med att slakta ett får och ge det till familj och vänner. Jag trodde inte att det fortfarande 
existerade, men att offra ett lamm är något som varje muslimsk familj fortfarande gör här. 
Dessa tider är det svårare för vår församlings medlemmar då de inte vill lyckönska sina 
familjer och vänner Bajram och de hamnar i diskussioner och förföljelse.  
I vår församling har de beslutat sedan start att inte fira några ”religiösa” högtider för att det 
inte ska skapa traditioner och problem så vi firade inte jul, precis som vi inte firar påsk eller 
liknande. Det kan vara lite svårt ibland men det hjälpte till att mamma o pappa var här och vi 
fick fira julen och gå på midnattsmässa i den katolska katedralen. 
 
Vår Alpha-kurs är snart slut och vi har redan sett en kvinna ge sit liv till Gud! Det är alltid 
intressant att se någon ta emot Jesus i sitt liv och hon kom till tro genom sin son. Hennes son 
Srdjan, 25 år gammal, har varit narkoman under en lång tid i sitt liv och gjort alla dumheter 
man kan tänka sig för att få tag på knarket. Han var verkligen det svarta fåret i hans familj. 
Men han åkte till ett rehabiliteringscenter i Kroatien och efter ca 9 månader kom han tillbaka 
till Sarajevo med en stark tro på Gud. Hans mamma berättade för oss på Alpha att hon bara 
var tvungen att komma då hon såg den förändringen som skett i Srdjans liv. Från att va det 
svarta fåret till att bli den ”heligaste” i familjen. Så det är ett underbart tacksägelseämne! 
 



Ungdomsgården rullar också på och vi får fler och fler besökare. Varje lördag har vi mellan 
25-30 ungdomar som kommer kl 15 när vi öppnar och stannar till vi stänger kl 21. Vi försöker 
hitta tillfällen att knyta kontakter och bygga djupare relationer och jag tror att vi lyckas 
ganska bra. Vi som jobbar med ungdomsgården är väldigt olika varandra och jag tror att vi 
kompletterar varandra bra, men samtidigt har jag som tjej ständigt tryck på mig att få fler 
tjejer att komma. Ni känner ju mig och jag är ju lite mer åt det ”grabbiga” hållet så det är lite 
jobbigt, men jag tror att Gud kommer att vara med mig och hjälpa mig att lösa det. Vi fick 
möjlighet att nu i januari åka på en ungdomskonferens i Mostar, de försöker ha en på hösten o 
en på våren, och vi lyckades få med oss 6 grabbar från ungdomsgården som vi jobbat med en 
hel del. Det var en uppskattad konferens och de var med på varje samling plus att vi tog lite 
extra diskussions tid med dom. Ingen gav sitt liv till Gud, men jag vet att det kommer att ske 
och den dagen kommer de att vara så starka och stå stadigt så var med och be för dom ännu 
mer. Jag knöt också lite kontakter med de andra församlingarnas ungdomar och deras ledare 
så nu ska vi som bor i närheten av varandra börja samarbeta på ett bättre sätt och se till att 
våra ungdomar får tillfällen att träffas en gång i månaden. Jag kommer också att åka till 
Zenica, till baptistkyrkan där, för att hjälpa till med deras ungdomsgrupp. Så vi bygger vidare 
arbetet bland ungdomarna här och försöker att hjälpa varandra. Nu skulle vi bara behöva en 
minibuss så att vi kan ta med oss våra ungdomar på lite turer och så att vi kan välsigna 
varandra med besök. 
 
Jag försöker också att finnas med utanför församlingen bland ”vanliga” människor och har 
skapat lite kontakter med några musiker som jag berättade om förut och de relationerna växer 
och vi blir bättre och bättre vänner. I december blev jag även inbjuden till Ambassadören på 
Luciafirande, det var ca 100 personer där i hans lägenhet som alla hade anknytning till 
Sverige på olika sätt och jag fick några kontakter som jag försöker att hålla kvar. Det är alltid 
bra att ha lite kontakter på ambassaden, inom EU, Militären mm. En man jag träffade, Lars, 
jobbar med skatter och med indrivningsverksamhet här nere och vi fick en bra kontakt och jag 
berättade för honom att jag är här och jobbar för kyrkan. Han blev väldigt intresserad och sa 
att han inte träffat någon förut här nere som jobbar inom kyrkan och han frågade om han fick 
komma på någon gudstjänst. Så i söndags var han med på vår gudstjänst för första gången och 
han verkade känna sig riktigt hemma och jag tror att han gillade det han hörde. Så nu får vi se 
vad Gud gör i hans hjärta och hur jag kan få vara en fortsatt länk i hans liv. Det är komiskt att 
Gud måste skicka vissa människor långt bort till andra länder för att de ska våga närma sig 
kyrkan och den kristna tron! 
 
Vi har också nu de två första helgerna i januari varit i full gång i kyrkan med att dela ut 
”julklappar” till en massa barn i staden. Under hela december övades det på ett drama som vi 
nu spelat upp 12 gånger under två helger. Vi satte upp lappar i ett bostadsområde, där vi vet 
att det finns många som har det illa ställt, om att det skulle vara drama och paketutdelning. De 
fick ringa och anmäla sig för att få komma. Telefonen slutade aldrig att ringa! Under dessa 12 
föreställningar fick vi möta ca 900 barn plus deras föräldrar! Ge dom ett bra budskap och 
presenter som de kanske aldrig förut fått. Det var fascinerande att se deras blickar under 
föreställningen, så koncentrerade och lyckliga! Jag slutar aldrig att förundras över hur mycket 
kraft och passion församlingen här lägger ner på allt det som de gör! 
 
Det finns så mycket att berätta, men jag vet inte hur jag ska få ner det på papper så att ni 
förstår, men jag känner att jag är på rätt plats och att Gud använder mig här och att jag får 
vara till välsignelse. Jag ser hur andra får kämpa för att komma människorna och 
församlingen nära men Gud har öppnat dörrarna här i församlingen på vid gavel för mig och 
jag förundras över det varje dag. 



Jag gick och i december och besökte två av ziginarflickorna som kommer till kyrkan i deras 
hem. Öppnade en dörr och stod i en mörk hall men kunde höra röster så jag knackade och de 
kom och öppnade dörren till rummet där de var och bjöd in mig på kaffe. Där satt de i ett litet 
rum, pappan satt och åt mat framför Tv:n, Cima, Dina och deras äldre syster satt där på 
soffan. Allt som de behövde var i detta enda rum. Där var spisen för matlagning, soffan där de 
umgås och sover på om natten, tvätten hängde på tork, tv:n stod på och allt var tätt ihop 
packat. Men vi fick en trevlig stund tillsammans och jag fick möjlighet att träffa deras pappa 
som inte är så positiv till att flickorna kommer till söndagsskolan. Det är ledsamt att se hur 
vissa familjer har det, men var med och bed för dom att de två flickorna får växa upp med en 
stadig grund i Gud. 
 
Jag önskar att ni alla kunde komma hit och dela livet med mig här nere, men jag vet att det 
inte är möjligt, men vet också att ni alltid är med i bön för mig och det är jag otroligt tacksam 
för! Nu har vi alla ett nytt år framför oss och jag ber att församlingarna både hemma och här 
ska få växa både i antal men också i hängivenhet och tillbedjan! 
 
Guds välsignelse önskar jag er alla!!! Saknar er och tänker på er alla dagligen! 
 
Kram Hanna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


