
Vår och sommarvärme. 
 
Det känns att våren och sommaren har kommit på allvar, både på värmen i luften, 
blommorna som står i full blom men också i mitt liv. Den tunga perioden börjar 
tryckas undan och hjärtat blir lättare. Vet inte om det är för att jag kommit över den 
kulturchock som alla säger att man får, eller om det är för att jag ser datumen för 
min hemresa inom räckhåll. Jag kommer hem 3 veckor i juni och det ska bli 
underbart att få träffa familjen igen och se en del vänner, få ladda batterierna igen 
och komma tillbaka till Sarajevo med en ny och stor glädje i hjärtat. Mitt liv har 
verkligen förändrats sen jag kom hit ner och jag har nog ändrats en del som person 
med, även om jag hoppas att jag inte har förändrats alldeles för mycket. Att leva i 
en annan kultur och dela livet med andra på det sättet som man gör här nere, 
speciellt i församlingen, gör att man som Svensk måste förändras. Men det är 
nyttigt och jag tror att jag får nytta av lärdomarna från den här tiden vid andra 
tillfällen senare i livet.  
 
Musik är nyckel till mycket och jag trodde inte att det skulle påverka mitt liv 
härnere så mycket som det gör. En av dem som jag fick lära känna utanför 
församlingen när jag kom i september var en tjej som heter Lana. Hon är sångare 
och har en bra röst och lever för att få sjunga och spela. Så för att försöka få en 
karriär skapade hon ett band och började spela på pubar, restauranger och caféer i 
stan och det var så jag mötte henne genom hennes basist som är med i vår 
församling. Jag gillade henne från första början och ville verkligen försöka skapa 
en go kontakt med henne så jag fick ändra mitt liv lite. Vet inte hur många gånger 
jag tackat nej i Sverige till att gå ut på sådana ställen och hänga på nätterna, men nu 
fick jag förändra mitt liv om jag ville bli hennes vän. Så sen jag kom hit går jag ut 
och lyssnar nästan varje gång hennes band spelar på något ställe i staden och det är 
allt mellan 2-4 gånger per vecka. Men under de här månaderna har jag verkligen 
visat henne att jag är där för henne och att jag vill vara hennes vän och vår vänskap 
har växt och vi ses nu nästan varje dag. Hon är muslim, inte jätte aktiv, men 
traditionerna är djupt rotade i hennes liv. Basisten (Mario) och jag ber ofta för 
henne och jag vet att det kommer att ge resultat. För några veckor sen hade vi som 
evangeliskt troende församlingar en gemensam gudstjänst i en hyrd lokal i stan och 
jag bad Lana att komma eftersom jag skulle sjunga i lovsångsteamet. Vi, Mario och 
Jag, stod nervöst och väntade utanför lokalen och hon dök tillslut upp! Det var 
underbart att se henne där att hon fick höra budskapet även om hon var nervös och 
helst av allt ville gå därifrån. Gudstjänsten var kanon och vi var ca 300 som 
tillsammans bad för Bosnien och för vår stad och sjöng lovsång som fick taket att 
lyfta! Med hjälp av musiken ärar vi Gud och vi bygger broar med människor i 
staden. Var med och fortsätt att be för Lana, jag vet att hon kommer att bli frälst 
och när det händer kommer det att ge stora ringar på vattnet! 
 
Vi har haft en riktig glädjehögtid i församlingen, bröllop! 
Sandra & Davor gifte sig och jag fick vara med hela vägen med planring, bakning, 
matlagning och på själva dagen följa dom i deras traditioner. Här är traditionen 
sådan att de närmaste samlas hemma hos brudens familj ca 2 timmar innan den 
borgerliga vigseln för att umgås med familjerna och äta lite mat och drick kaffe 
tillsammans. När vi väl kom till kyrkan, efter bilkortege genom stan med blommor 



på bilarna och ett väldigt tutande, så fylldes den snabbt upp av vänner och familj. 
En enkel ingångsmarch och sen lovsång och predikan på 30 min så var det 
vigselakt, byte av ringar och kyssen. Ett otroligt tillfälle för oss att ge evangelium 
till familj och vänner som aldrig varit i kyrkan förut, helt underbart!! Sen en fest 
som heter duga med mingel, fotografering, dans, sång och musik. Vilken härlig 
äkta glädje det finns i dessa människors liv trots allt de varit med om. De vet hur 
man tar vara på glädjen! 
 
På ungdomsgården var vi tvungna att göra lite förändringar för att vi fick in för 
mycket barn, så vi satte upp lite nya åldersgränser och det känns som om vi får 
bättre kontakt med dom som kommer nu. Jag fick via Vänersborg ner lite pengar 
till ett elpiano så nu kan jag börja ge pianolektioner till några tjejer för att knyta 
djupare kontakter. Det pianot blir en välsignelse för hela församlingen i lovsången, 
söndagsskolan, barngrupper och när nästa CD ska spelas in. Vi fick också besök av 
ett team från USA en vecka och det var uppskattat av ungdomarna då vi gjorde en 
speciell satsning och teamet delade med sig av drama, vittnesbörd och akrobattrick. 
En del av barnen och ungdomarna har börjat komma på våra gudstjänster och det är 
en välsignelse. Med teamets hjälp åkte vi också hem till en av gubbarna i 
församlingen för att hjälpa honom att städa hans lägenhet! Jag säger bara WOW. 
Det var så skitigt att vi inte visste vart vi skulle börja. För att ens kunna vara där 
fick vi öppna fönstren och sen röja det värsta så att vi alla kunde komma in. Vi var 
10 pers i 6 timmar som städade och skrubbade. Mannen var i alla fall tacksam och 
sa att vi kom med ljuset till hans lägenhet och det stämde eftersom nu efter att vi 
tvättat fönstren kunde ljuset komma in igen. Det finns olika sätt att tjäna Herren på 
och det är skönt att få stå i hans tjänst. 
 
Nu, sista helgen i april åkte vi, 13 st från Sarajevo, till en konferens i Belgrad och 
för mig var det en stor välsignelse. Jag fick möjlighet att träffa Urban & Carina 
Ringbäck dela tankar och livet med dom över en helg och det var en välsignelse. 
Jag njöt av att sitta där och få höra en predikan på svenska och de sjöng svenska 
sånger. Det var som att få vara hemma för en helg fast jag hade mina bosniska och 
serbiska vänner med mig. En underbar upplevelse!  
 
Jag jobbar vidare varje dag och knyter nya kontakter med människor jag möter och 
ber att Gud ska leda varje steg och varje beslut som jag tar nu och framöver. Även 
om jag inte alltid känner att jag gör någon nytta så ser jag ändå att jag har min plats 
här just nu och att jag är mitt i Guds plan. Jag får vara med och knyta ett nätverk 
och de ser att de kan lita på mig och att jag är här för deras skull och förtroendet 
växer och uppgifterna med det.  
 
! Era böner betyder så otroligt mycket! Kan inte tacka er nog, Tack!  
 
Guds välsignelse till er alla! 
 
Kram Hanna 


