
En höst med mycket växlingar. 
 
Så nu är det dags igen att skriva en liten rapport till er därhemma igen och det är 
underbart att få sitta ner och fundera över det som har hänt och blicka tillbaka lite på 
tiden som faktiskt rinner iväg. Hösten har kommit men man kan fortfarande sitta ute 
på dagarna när solen skiner och njuta av en kaffe eller en lunch, men mornarna och 
kvällarna är kyliga och jackorna för vintern har redan börjat komma fram. Jag kan 
inte fatta att jag har varit här i mer än ett år nu och samtidigt som det känns som om 
jag varit här länge så känns det som ganska nyss som jag sa hejdå till alla i Sverige. 
 
I församlingen har vi den sista månaden haft ett stort ombyggnadsprojekt. Vi fick 
besök av ett team från Calvary Church i Chicago, Assembles of God, de kom 23 
stycken härligt galna och arbetsvilliga människor den yngsta runt 35 och den äldsta 75 
år. De hade med sig pengarna för ombyggnaden och en del verktyg som kom väl till 
pass och så satte vi fart. De var här under 10 dagar och vi arbetade hårt från kl. 7-20 
varje dag utom söndagen som blev en sightseeing dag. Våra planer för de dagarna var 
att få massor med saker gjort, men en del missförstånd gjorde att det tog lite längre tid 
än beräknat med vissa saker så när teamet åkte hade vi nytt staket runt vår tomt, de 
gamla delarna var nymålade, vi hade nybyggda skåp på toaletterna och ett extra förråd 
under trappan i kyrksalen och vi hade en massa! nya kablar inhuggna i väggarna för 
nya uttag och belysning och det var skönt, men vi hade en hel del kvar att göra. Så 
efter teamet åkt hade vi ytterligare 2 veckor med otroligt mycket slit för att få färdigt 
taket som läckte och slipa om parkettgolvet och lacka det, och måla väggarna och sen 
städa av allt vilket tog mycket tid eftersom allt var täckt med damm. Även människor 
i närområdet såg vår renovering och det gav ringar på vattnet då grannar och butiker i 
närheten började måla sina fönster, städa upp i trädgårdarna och många kom förbi och 
frågade om vår kyrka. Det blev ett vittnesbörd i hela trakten. Men i söndags öppnade 
vi kyrkan igen efter en månad och glädjetårarna strömmade när vi såg vår kyrka se 
helt ny ut igen! Denna månad av arbete har varit skön, men jobbig och för mig var 
teamet från Chicago en välsignelse och uppmuntran. Att få spendera tid med äldre 
människor som uppmuntrar och sliter för samma sak som jag så blev den personliga 
välsignelsen för mig större av deras besök! När alla kablar var dragna och de nya 
lamporna satt där de skulle så kunde jag, Neno och Zeljko äntligen åka hem, men 
Neno tittade på oss o sa: - vi måste vänta tills det blir lite mörkare å vi får se hur det 
ser ut. Och så stod vi där i ca 30 min till och bara väntade på att mörkret skulle 
komma så att de fick testa de nya dimmrade lamporna. Om ni var här skulle ni se 
Neno´s glädje när all fungerade som det skulle och han fick testa funktionen av en 
dimmer för första gången i sitt liv! Tänk hur vi tar så mycket för givet….och de saker 
vi tar för givet kan ge otroligt mycket glädje åt en annan människa i vår närhet! 
 
Under vår arbetsperiod så var det Ramadan över hela världen även om man i Sverige 
inte märker av det så tydligt så märks det otroligt mycket här. Under dagarna går folk 
till jobbet som vanligt, men lunchställena som annars är överfulla står tomma men på 
kvällen går det knappt att hitta en ledig plats. Det är intressant att se de gamla 
herrarna sitta med maten framför sig och bara vänta på signalen som gör att de får äta. 
Och så kommer kanonskottet och de tackar Allah och sätter skeden i soppan och 
hugger in. Frågade några av grabbarna från ungdomsgården om de ville hjälpa oss 
med renoveringen, men eftersom de inte äter på dagen så har de inte mycket kraft till 
det så de bad om ursäkt och kom bara förbi och hälsade ibland. Den 27:e i månaden är 
en speciell natt då de har bönenatt och enligt historien så var det den natten då 



Muhammed fick koranen i sin ”hand”. Sen så när månaden är slut så övergår den i 
Bajram som blir ordentligt påtagligt. Allt är stängt, men då är det skönt att man bor i 
en delad stad så när vi behövde nåt för avslutningen i vårt bygge kunde vi åka till den 
serbiska sydsidan och allt var öppet och fungerade som vanligt. Det är en konstig 
känsla att finnas mitt i detta dalade land och speciellt i en delad stad! 
 
Mitt i vår arbetsvecka tog jag en helg ledigt och med några Svenska vänner åkte vi ut 
på nya vägar och körde in till Montenegro. Vägen var så underbart vacker och man 
åker över berg och genom en Canyon och vyerna är helt oslagbara! Men vägen i 
Bosnien innan gränsen till Montenegro är inte vad man tror att en av de stora vägarna 
till ett annat land ska se ut. Den var så smal och hade inga räcken, och det var inte 
små stup som man körde utmed, och vissa bitar var utan asfalt och jag vet inte hur vi 
klarade av att möta bussar o bilar på den vägen utan att köra av eller krocka men 
någon av alla dessa kossor och får som ville dela vägen med oss. Om ingen sagt till 
mig innan hur vägen såg ut hade jag trott att jag var på fel väg och jag skulle ha vänt 
om igen och aldrig kommit fram. Men vi kom fram till Podgorica och njöt av en kväll 
där och sen på morgonen åkte vi ner genom landet till havet och där kunde vi njuta av 
en kaffe vid havsstranden. De andra var fega, men jag tog mig ett dopp, troligtvis det 
sista i år, och njöt av det fortfarande varma vattnet. Vi tog sen vägen till Kroatien och 
stannade en natt i Dubrovnik och det var skönt att strosa runt i denna underbara stad 
när den inte var full av turister. Så jag fick en helg av njutning och avkoppling och det 
var precis vad jag behövde! 
 
Ungdomsgården har varit stängd nu under renoveringen, men eftersom den första 
Bowlinghallen i Sarajevo öppnat så tog jag en lördagskväll och drog med ca 10 st dit 
och vi hade en rolig kväll! De hade aldrig provat på Bowling förut och det var kul att 
kunna ta med dom ut och göra något sådant med dom och inte bara träffas i kyrkan 
och i området omkring. De var tacksamma och jag tror att det blir fler besök till 
Bowlinghallen framöver. Nu på lördag ska vi öppna gården igen och det blir nog en 
trevlig start då vi kommer att ha Pingisturnering och fira nyöppnandet med pizza! ☺ 
 
Så livet rullar på och tiden flyger iväg känns det som. Jag har fått en rumskamrat från 
USA fram till i december då hon åker hem igen, men det är trevligt med lite sällskap 
även om det känns ovant att ha någon annan inpå livet dygnet runt. Men hon har en 
hel del för sig och så även jag så jag hinner lämna lägenheten innan hon går upp och 
jag går oftast till sängs innan hon kommer hem så det fungerar bra. 
 
Jag har också bokat biljett hem till Sverige över Jul och Nyår. Så jag landar i Sverige 
(Göteborg) den 22 december och tänkte fira Jul med hela familjen i Alingsåstrakten 
sen blir det till att vara hemma i Sthlmsområdet kring Nyår och jag inbjuder härmed 
alla att fira min födelsedag den 4 januari i Grindtorpskyrkan Täby (förhoppningsvis) 
innan jag den 5 Januari måste ta flyget från Göteborg tillbaka hit ner för att hjälpa till 
med nyårs pjäsen och utdelning av paket till ca 1500 barn. 
 
Så jag hoppas att jag ser er alla snart igen och att ni fortsätter att be för mig och vårt 
arbete här nere i Sarajevo! 
 
 
Guds välsignelse! 
Hanna Skoog, Guds tjänarinna. 


