
Kära vänner! 
 
Nu sitter jag här som vanligt med en kopp kaffe i handen och det börjar bli min 
”cheif” (en stund av njutning som ingen kan ta ifrån mig). Och mitt i den 
njutningen så går det inte att njuta fullt ut eftersom jag ser allt det som finns och är 
runtomkring mig. Våren har kommit och träden står i blom och det är underbart, 
men med våren kommer också alla tiggare fram… de sitter och går överallt. Vissa 
är lättare att gå förbi än andra men varje gång så står man inför tanken på vad man 
borde och ska göra åt det. En del behöver verkligen en hjälpande hand men absolut 
inte alla och att hitta sätt att hjälpa den som behöver är inte alltid så lätt som man 
kan tro. Det andra som jag verkligen har tänkt på är att det ska bli så skönt att 
komma tillbaka till Sverige i sommar några veckor för att få andas frisk luft och 
slippa se all den smuts som är överallt här. Det eldas en hel del här för att värma 
upp husen och då används mycket kol och det tillsammans med de gamla bilarnas 
avgaser ger en tung luft över hela staden, som en dimma som aldrig försvinner. 
Och går man till ett café för att samtala med vänner så är det en tjock rök av 
cigaretter, man får välja noga vilka kläder man tar på sig, för de går inte att ha på 
sig dan därpå. Men det positiva är väl att de nu äntligen börjat med lite 
sophantering och jag hoppas att det kommer att hjälpa, men jag tror att det tar lång 
tid. 
 
I församlingen har det hänt en del och det har varit en jobbig tid, men då vi också 
ser att Gud vill något och vi tror på stor seger. Vår pastor och lovsångsledare åkte 
på en resa till USA de medverkade i en konferens och det var skönt för dom att få 
komma iväg och få bli välsignade. Det gav oss här hemma lite mer att göra och det 
blev veckor av mycket varierande uppgifter då hemgruppen och dess kärlek för 
varandra betyder desto mer. Man märker hur mycket församlingsledningen betyder 
i en församling när saker och ting händer och glädjen var stor när de kom tillbaka.  
(Jag kan tyvärr inte dela med mig av allt det jobbiga, men hoppas att ni är med 
ännu mer i bön!) 
 
Första helgen i mars hade vi besök av fd narkomaner från Bosnien, Kroatien, 
Serbien, Slovenien och Bulgarien. Det var ca 60 personer som kom tillsammans i 
en underbar konferens där Gud verkligen rörde vid många av oss. Det var den 
första konferensen av detta slag i det här området och jag vet att alla åkte därifrån 
med en längtan att mötas igen och att nästa gång vara ännu fler! Vi avslutade 
konferensen med att be för Sarajevo uppe på en av kullarna där man ser hela staden 
och tårarna kom rullande utför mina kinder. Att träffa vännerna från Bulgarien var 
nyttigt och det fick upp mina ögon igen för situationen här. De var chockade över 
de trasiga husen och att det mesta fortfarande är förstört sen kriget och det var 
nyttigt för mig att få upp ögonen för det igen, på nåt sätt har jag vant mig vid hur 
det ser ut här.  
I vår församling har vi fått kontakt med fler och fler av de fd narkomaner som varit på 
behandlingshem och kommit tillbaka till staden, men det krävs mycket av oss som församling 
för att stötta dess killar och tjejer och tyvärr kan vi inte alltid hjälpa dom tillräckligt. De som 



står fasta är vi tacksamma för, men det finns en hel del som vacklar och faller. De flesta av 
dom har också under sin tid med bl. a. heroin fått hepatit C och det är en sjukdom som inte 
alltid syns men finns där under ytan. Sasa vår pastor har gått igenom behandlingen och han 
fick först veta att han var fri från det, men vid sista kontrollen kunde man konstatera att det 
kommit tillbaka och för att genomgå behandlingen igen måste han få fram en hel del pengar 
och det går inte utan Gud. Davor däremot, en anna kille, han har också genomgått denna 
behandling och har fått klartecken på att han är fri och det är ett så stort tacksägelseämne. Han 
kommer nu sista mars att gifta sig med Sandra, en av mina bästa vänner, som jobbar på 
kontoret här i församlingen. Det ska bli en upplevelse att få vara med på bröllop här nere! Jag 
har just nu en del att göra för att se till att de har mat och tårtor på bordet till dess, men hela 
församlingen är med och hjälper till. Ska också få förmånen att vara fotograf och följa dom 
hela dagen. 
Önskar att ni alla kunde komma hit och vara med i allt som händer här nere. Vi har underbara 
bönemöten, hemgruppsmöten och gudstjänster då vi verkligen delar livet med varandra. Allt 
som ni och vi gör ger ringar på vattnet. Ni har hjälpt mig att få vara här och tjäna dom här i 
församlingen och de här i församlingen har en missionär i Burkina Faso. Det är intressant att 
se att de också satsar i mission där de har chansen. Att hjälpa en pastor där kostar 
församlingen ca 50 sek i månaden. Så vi får en del härliga rapporter därifrån ibland.  
Ungdomsgården rullar på och vi bygger kontakter som jag tror och vet kommer att leda någon 
stans. Vi har bett att det ska komma fler tjejer och i lördags dök det upp en tjej. Vi snackade 
en del innan hon var tvungen att gå hem. Efter en stund kom hon tillbaka med en hennes hund 
som hon ville att vi skulle se och vi fick en ännu bättre kontakt och jag vet att hon kommer att 
komma tillbaka och jag ber att Gud ska leda våra samtal ännu djupare. 
 
Det var ett tag sen jag skrev och sen dess har jag hunnit fylla år och firade det ordentligt med 
middag på en restaurang med tjejkompisarna och så teaterbesök med ca 15 personer från 
församlingen. Det var dock en utmaning eftersom allt var på bosniska, men det gick det 
också. Sen tog jag 4 dagars semester och passade på att ta bilen till Montenegro. En väninna 
från Täby kommer ifrån Budva vid kusten i Montenegro så hon bjöd mig dit då hon skulle ner 
och hälsa på sin familj. Det blev intressanta dagar så jag fick se livet och den otroligt vackra 
kusten och lära känna hennes familj. Hon sa en intressant kommentar under tiden jag var där: 
- Hanna, det finns bara en kristen kyrka i vår stad, de andra är katolska.  
Jag slutar aldrig att förundras över dessa människors kopplingar till religion och folkslag och 
hur mycket det betyder trots att de inte har fattat vad Gud kan göra för dem. Önskar att alla 
kunde möta Jesus som deras frälsare och fatta vad livet går ut på. 
På resan hann jag också stanna till i Mostar och träffa några av pastorerna och 
ungdomsledarna där. Det är så intressant att samtala med dom och lära sig hur de jobbar i de 
olika städerna här i landet och vilka olika situationer de möter. Mostar är en otroligt delad stad 
så för att fungera där finns Evangeliska kyrkan på båda sidorna av floden som delar staden i 
den östra(muslimska) och den västra(kroatiska) delen.  
Ni som känner mig vet ju att det alltid händer saker omkring mig av lite olika slag och i 
december fick jag tillgång till en bil som har varit till stor välsignelse för mig och 
församlingen. Den har gjort att jag kunnat hjälpa till ännu mer och avlasta pastorerna och 
deras bilar. I slutet på januari parkerade jag bilen inne i stan på ett ställe där man inte får, det 
gör man hela tiden här, men polisen såg min bil och såg till att få den bortfraktad. Jag blev 
snopen och fick betala en slant för att få den tillbaka. Trafiken här i stan är helt sanslös och 
jag är glad att jag klarat mig från olyckor ända tills förra veckan då jag körde in i en bil och 
blev ståendes tills polisen kom och vi fick reda ut saken. Jag trodde att jag skulle få skulden 
och det var det alla sa till mig och eftersom jag är utlänning så är risken ganska stor. Men Gud 
var med mig och polisen dömde till min fördel, men jag fick en liten del i skulden och fick 



böta ca 500 sek. Det var värre för den andra kilen som blev av med körkortet i 3 månader. 
Men vi båda klarade oss utan skador och det var tur det! Och nu är det försäkringens tur att ta 
över och jag får börja ta mig fram till fots och det är inte så dumt det heller för man ser 
världen på ett annat sätt när man tar sig fram mitt i den och kan njuta av allt det som Gud har 
skapat runtomkring. 
 
Så rullar livet vidare… kaffet tar slut… och solen går ner… och utan att kunna förändra 
världen så ser jag att det finns alltid en hel del vi kan göra för att förändra en del där vi är och 
lever för stunden. Som vi sjunger i lovsången: Öppna mitt hjärta för dig Gud, kom ge mitt inre 
ditt ljus, så jag kan se dig! 
 
Guds välsignelse till er alla och tack för alla böner! 
 
Kram Hanna Skoog, er syster och vän. 
 


