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Kära Vänner! 

Även detta annorlunda år går mot sitt slut, ett år av sorg, glädje och mycket lärdom. Ett år som präglats av 

pandemin i hela världen. Argentina är ju ett av länderna som har haft den längsta nedstängningen. Hela 

landet bommade igen i mars, skolorna har varit stängda sedan dess, likaså våra daghem. Flygen slutade gå 

från en dag till en annan och först i slutet av november började flygtrafiken komma i gång igen. 

Långfärdsbussarna får börja med sina resor först nästa vecka för gränserna mellan provinserna har varit 

stängda hela tiden. Nästa vecka så får även alla äntligen åka med lokal trafiken igen, hittills har bara de som 

haft ett speciellt tillstånd för att åka till jobbet kunnat ta bussen. 

När jag skrev sista brevet i juli så var det fortfarande lugnt på corona fronten här i 

Salta. Sista halvan av augusti ökade smittan plötsligt och snabbt och härjade vilt 

under ett par månader.  I centralförsamlingen var det över 40 familjer som blev 

sjuka. Vi hade en lång bönelista med alla namn för att inte glömma bort att be för 

någon. Gud är god och så gott som alla blev helt återställda. En man blev svårt sjuk 

och fick flytta hem till Herren. En av kvinnorna, Hevelia, 79 år, blev också svårt sjuk 

och låg på intensiven i två veckor. När hon vaknade upp från koman så sa Gud till 

henne att hon var där för att be för patienterna och för personalen. Så det gjorde 

hon, en av sjuksköterskorna bad om förbön och tog emot Jesus den dagen. Hevelia är 

nu helt återställd igen. 

Daniels familj drabbades hårt av viruset, han förlorade en moster, en morbror, en faster, en farbror och fyra 

kusiner. Flera läkare och sjuksköterskor och även 10 pastorer i provinsen Salta miste sina liv under dessa två 

månader. 

Under hela året har vi haft möten, undervisning, barn och 

ungdomsverksamhet  och annat online. Varje morgon har vi ledare turats 

om att sända en andakt via en ljudfil på whatsapp. Det positiva är att 

församlingsmedlemmarna skickar  filerna vidare så på det viset har vi nått 

ut till fler människor än vanligt.  

Det verkar som om viruset har tagit en paus från Salta så nu får vi ha 

möten i kyrkan återigen men med alla försiktighetsåtgärder. I går hade vi 

t.o.m ett specialmöte bara för de lite äldre, de grät av lycka över att få 

komma till kyrkan. På kvällen hade vi dop. En av dem som döptes var 

Dulce, en flicka som blivit frälst genom tonårsarbetet. Hela hennes familj 

var med på mötet för första gången.  

Samma dag var det dop på två platser till. Tio personer döpte sig i en 

plastbassäng i vår utpostkyrka i El 

Carril.  

I bersgbyn Molinos var det dop 

för första gången någonsin . Två 

modiga kvinnor och en man döpte 

sig i floden. En av kvinnorna heter Claudia och hon blev frälst när vi 

hade barnmöten i en by som heter El Churcal för några år sedan. 



På grund av alla nedstängningar så blev kyrkbygget i Molinos väldigt 

försenat, men nu har det i alla fall äntligen kommit igång. Det första som 

ska byggas är en samlingsal. Facundo och Alejandra, våra missionärer i 

byn Molinos, är entusiastiska. De har fått många fina kontakter med 

byborna under  de år som de bott här och 

flera har blivit frälsta.   

 Under detta året har vi delat ut flera hundra matkassar till behövande. Den här 

veckan ska vi handla en speciell julmatkasse för att dela ut. Pandemin har slagit 

hårt mot ekonomin, priserna stiger hela tiden. Många har blivit utan arbete 

eller får helt enkelt inte ut sin lön. Det är inte bara i de fattigaste områdena vi 

delat ut matkassar utan det finns även medelklass familjer som haft det svårt 

de är månaderna.  

Från början hade vi två matserveringar där vi fick hjälp av kommunen med 

matvaror, Den ena, i Sanidad, fick lov att stänga då personalen blev sjuk i 

corona. Den andra i 15 de septiembre fungerar fortfarande tre gånger i veckan. 

Medans mammorna står i kö utanför när de ska hämta maten så passar Alejandra ,en kvinna i församlingen, 

på att predika för dem.  

Nästa söndag har vi vårt julmöte i kyrkan. I år blir julspelet lite 

annorlunda i och med att vi inte får samla massa barn. Så vi gör en film 

i stället. Vi har ju fått hem både Jessica och Jonathan så de hjälper oss 

med det. Filmen kommer att visas på söndagskolvideon som vi skickar 

varje söndags f.m och på kvällsmötet. Då kommer vi även att sjunga de 

fina julsångerna. Ser fram emot det.  

Kan tala om att jag kommer till Sverige den 28 december och stannar i en månad. Ska framför allt hälsa på 

min mor som som är 81 år, och hennes man som har varit sjuk.  Jag har inte träffat dem på fyra år. Det blir ju 

svårt att hälsa på er andra med tanke på all corona smitta som finns i Sverige nu. Vår önskan är kunna komma 

både jag och Daniel vid ett annat tillfälle för att få träffa er alla.   

Önskar er Guds rika välsignelse ! Tack för allt ert stöd under året som gått! 

 

God Jul och  

Gott Nytt År! 

 

 

Varma och soliga hälsningar från Annica och Daniel. 


