
  

 

En tid av kulturtrötthet! 

När det tar 7 st besök hos internetleverantören och över en månad 

innan tjänsten är på plats, när vi har haft flera försäljare för saker vi 

behöver som lovat att återkomma, men inte hör av sig, när människor 

skrattar åt oss när vi gör vårt bästa med språket för att de tycker vi 

uttalar saker lustigt och du märker att dessa saker tar fokus och 

energi från dig så du glömmer allt goda som händer då inser du eller 

kanske din omgivning först att du är lite kultur trött… 

  

 

… vi skall inte använda detta nyhetsbrev åt att gnälla för vi vet att 

det är en del av kultur anpassningen att tidvis så påverkar allt du är 

med om dig på ett sätt att du kan bli lite mer svart vit och negativ än 

vanligt. Det är skönt att vi fått förberedelse via PROMIS innan samt 

att vi har människor med erfarenhet som kan lyfta vår blick då det 

behövs. 

 

Istället vill vi berätta om  

• Vår vardag nu 

• Församlingsplanteringen 

• Utmaningar vi möter 



 

  

 

 

Men först en liten tillbakablick 
Vårt hem   

Vi fick tillgång till vårt hem som ligger nära stadskärnan 9 december. 

8 december hämtade vi möbler, kyl och tvättmaskin från Nelspruit då 

missionscentret där läggs ner och timing var perfekt - Tack älskade 

Jesus! Vi hämtade saker två dagar innan Pelle och Sara Bågesund skulle 

åka hem. Vi fick även chansen att ta över en del husgeråd från dem. 

Resan gick mycket smidigt och passeringen via tullen fungerade mycket 

bra. Våra grejer transporterades med en djurfoder transport som 

skulle åka tillbaka till Matsapha efter att lämnat en last med foder. Vi 

är tacksamma för er som var med och bad för alla detaljer. Vi 

flyttade in våra saker i ett hus som fortfarande målades om och det 

fanns lite spännande detaljer, men i slutändan var vi så tacksamma att 

få landa innan vi fick Covid. En av de bästa sakerna vi har införskaffat 

är en grill gjord av vår gamla varmvattenberedare. 

 

  



 

Covid jul 

Vi fick Covid och sannolikt Omicron som många andra nu fått. 

Intressant var att vi tog testet i samma rum som vi tog PCR test för 

att åka till Sydafrika veckan innan. Det var lite blandat att bli sjuk 

här, svårighet att få tag i information, lyckan att få vara sjuk i eget 

hus samt tanken på en till jul i karantän (precis som förra året). Efter 

någon dag så fick vi reda på att  Step-outarna Marcus och Jesaya 

också hade Covid så vi bjöd ner dem till Manzini till en gemensam 

karantänsjul. Det kändes skönt att ha dem med oss så vi slapp sakna 

familj och inte minst våra barn för mycket. 

 

  

 

  

Ungdoms Konferensen 

Mellan Jul och nyår fick vi vara med på den årliga nationella 

ungdomskonferensen som HUC ungdomar ordnar varje år. Med tanke på 

att innan jul vi haft så höga smittotal av Covid var vi lite förundrade 

att konferensen blev av. När vi tittar i backspegeln så kan vi med 

förståelse utifrån Guds angelägna omsorg se att det inte blev någon 

kluster smitta en viktig sammankomst. 



 

Konferensen var mycket fin och uppskattad av ungdomarna och för oss 

var det härligt att få vara med och betjäna på olika sätt. Bland annat 

med undervisning två förmiddagar. Under konferensen valdes även en 

ny ungdomsstyrelse. De som väljs tar det som ett oerhört stort 

förtroende att få betjäna Gud, församlingsrörelsen och ungdomarna 

med detta. Det var en högtidlig stund där Gud var nära. 



  

Uppehållstillstånd och ID 

I mitten av december fick Sandra till slut uppehållstillstånd i två år 

och Andreas fick för 6 månader. Efter ett brev från HUC till 

myndigheten så fick även Andreas uppehållstillstånd till november 



 

2023. Förra fredagen fick vi även våra ID kort. Det underlättar 

oerhört, inte minst mentalt att veta att det finns en utlovad tid i 

vistelse i Eswatini med möjlighet att bygga en tillvaro och ett liv. Tack 

alla som bett med oss för detta!! 

 

 

Vi hade även några dagar semester efter nyår då vi bodde på en Lodge som 

drivs av en Svensk kvinna och hennes man. Vi passade på att klättra upp på 

Sibebe Rock 

 

Vår vardag nu 
Vi njuter av att bo i eget hem, kunna laga mat och ta emot gäster. 

Vårt hem har även blivit en mötesplats för församlingen som vi är 

tacksamma för. Vi kan ta en kvällspromenad ner på stan eller gå ner 

till Manzini Club och ta ett bad när vi önskar.  



 

I vår vardag söker vi Guds ansikte, möter människor- både från och 

utanför kyrkan, studerar språket, deltar och leder församlingslivet och 

planerar på olika sätt för det som ligger framåt och nätverkar med 

representanter inom rörelsen och fortsätter att upptäcka staden och 

landet. Vi försöker träna 3 gånger i veckan och det går ofta rätt bra. 

När det gäller möten så ser vi vikten av att ge rum både till möten 

med människor i eller på väg in i församlingen såväl som människor som 

är utanför radarn för kyrkan för tillfället. 

Det finns många saker att kunna fokusera på som är i koppling eller 

indirekt koppling till det vi gör. Det är viktigt att vi får urskiljning att 

göra rätt saker och inte fokusera på fel saker eller för många saker. 

 

Församlingsplanteringen 
Vi har ett ganska stadigt gäng som kommer som ligger på mellan 25-40 

stycken. Vi ses tillsammans från två städer Manzini och Matsapha som 

ligger nästgårds med universitet och företagspark. Studenterna som är 

en betydande del av gemenskapen, har precis kommit tillbaka eller för 

att starta sina studier, eller för en ny termin. Viktig uppstartstid. I 

den tiden har vi  nu börjat tiden med ny kommitte där vi ska sätta 

vision och planera vilka vi ska nå och vad vi ska lägga tid, pengar på 

och göra som församling. 

I lördags hade vi därför vår första workshop med ledningsgruppen för 

vår församlingsplantering i Manzini Eswatini. Vi har påbörjat en resa 

där vi tillsammans skall söka svaren på frågorna Varför, Vem, Vad och 

Hur.  

Varför skall vi plantera en församling i staden? (Vad är vårt 

existensberättigande?) 

Vem skall vi nå? (Vår/våra målgrupper) 

Vad skall vi göra?  

Hur skall vi göra det? 



 

Många av de vi jobbar med kommer från landsbygden och är uppvuxna i 

en församling i skärningspunkten mellan den kultur som vuxit fram med 

hjälp av missionens arbete och traditionellt tänkande, kultur och 

religion. 

Nu bor de i staden och får brottas med sin historia med den brottning 

som finns på landsbygden, stadens utmaningar och möjligheter, 

sekulariseringen och även de tydliga globala influenserna.  

Vi frågade varför tror ni vi ställer alla dessa frågor? Ni vill att vi 

skall forma en vision tillsammans som håller även när ni flyttar vidare - 

var svaret. De är annars vana att det kommer en stark ledare som 

säger hit går vi och alla behöver anpassa sig. Vi hade spännande 

processer tillsammans. Vi har precis börjat skrapa på ytan och en dag 

rinner iväg såå snabbt. Det blev både en hel del skratt och 

stretchande i tanken och tysta stunder av funderande och feedback i 

tankar - rikt. Det blir mycket att omfamna för oss alla, och det är 

väldigt viktigt för oss att vi går tillsammans. 

Vi vet vårt historiska Arv 

Vi vet att vi skall plantera en missionell växande församling i urban 

miljö för 2022 och framåt! 

I övrigt ser vi det som ett oskrivet blad. 



  

Praktiska Utmaningar  
Vi har ingen permanent möteslokal för tillfället.  

Det positiva med detta är att vi kan betona att vi inte bygger kyrka 

utan församling. Utmaningen blir att folk inte vet var vi träffas samt 

att det inte finns rum för andra träffar. 

Just nu har vi bön, lovsångsövning, samtal och ledningsgrupp hemma hos 

oss. Roligt att huset används, men det  kan bli energi dränerande. 

Det vi vet dock är att de som inte kommit in fullt i församlingen lätt 

försvinner vid lokalbyten. Något som vi redan sätt, vi erfarit under vår 

tid i New Life och i de smarta böckerna kan vi läsa om det. Det är lite 

smärtsamt att veta att det sker samtidigt som vi också är styrda av 

lokalkostnader i val av rätt möteslokal. Att inte har lokal från vecka 

till vecka tar kraft och fokus. 

 

Vi ser också att det sliter på både ledning och församling att inte veta 



 

vart vi ska vara. Vi har lyckats ganska bra att hålla ifrån oss en 

självfördömelse att vi inte lyckats skapa förutsättningar än så länge. 

Ljud 

En sak som också blivit mer akut för oss är behovet av att köpa egna 

instrument och ljudutrustning. Vi har haft en fundraising under hösten 

då vi ville börja med en Keyboard. Nu behövs allt på en gång. Det ger 

möjlighet att växa i tro där summan för investering övergår mångas 

tanke för vad som är möjligt. Vi ber att Gud ska förse och vi har 

börjat se vissa möjligheter. 

Tro 

Det känns på flera plan väldigt viktigt att ledarteamet mognar så att 

de kan omfamna drömmar, se människor och våga tänka på rätt sätt 

gällande lokaler och ekonomi. 

Utåt  

Vi har också fått kontakt med en kvinna som brinner för arbete med 

de utsatta kvinnorna i staden. Det börjar bildas ett nätverk av fem 

kyrkor king den längtan. Det är en målgrupp som få kyrkor når och har 

beredskap och kärlek till. Deras utsatthet är stor och det behövs 

mycket vishet i hur vår del kan/se ut. Det är inte så svårt att få 

kontakt. Senast mötte vi en tvåbarnsmamma som stod vid vägen en 

fredagkväll för att kunna försörja sin familj. Hon tror på Jesus och 

hoppas på att han kan hjälpa henne. 

Planteringen i relation till församlingsrörelsen HUC 

Vi har blivit tillkännagivna som en egen församling redan, vilket är både 

skönt och utmanande då det kräver mer ansvar från församlingen från 

vårt dagliga arbete för Manzini 

Vår älskade församlings rörelse har en egen brottning kring framtida 

ledarskap och det känns viktigt att allt landar på ett mjukt sätt med 

god riktning framåt. 



 

  

Utmaningar vi möter i våra 

personliga liv 
Kulturtröttheten 

Vi inledde med kulturtröttheten. Vi har kommit in i kulturen på många 

sätt som första steg, sedan blir det mer utmanande när man förstår 

så pass mycket att man inser hur mycket man inte förstår och inte kan 

påverka som krockar med bilden av en tänkt möjlig verklighet. Det 

känns viktigt att inte fastna i negativa tankar och mönster. Vi vill 

därför gärna att ni hjälper oss att be att vi får lite mer örnperspektiv 

och lätt kan lyfta på hatten och säga JAJEMÄN när det känns motigt 

och bara köra vidare med varm tålmodighet i förtröstan framåt. Vi tar 

också hjälp av erfarna människor i vår närhet. 

Språket 

Vi har lärt oss en del, men när kultur trötthet och  församlings 

utmaningar kommer, är det lätt att tappa fokus då vi kommit i en 

svacka språkmässigt, även om vi tror det är superviktigt. Det kan vara 

dags göra lite förändringar. Det är utmanande att både uppfinna 

läroplan, läromedel och handleda oerfarna (dock utbildade) matte och 

lantbrukslärare att utbilda i sitt andraspråk  oc för oss okänt 

tredjespråk. Vi kan behöva byta lärare, vi vet inte. Be gärna att 

Nomcebo får annat jobb, för då blir det lättare att byta.  Be om 

glädje och uthållighet och passion - och ett språkunder.  



 

Boendet  

Vår hyresvärd har haft huset till försäljning och ingen har hört av sig 

på ett tag och vi har sänkt axlarna. Nu har två sällskap intressenter 

på kort tid varit och besökt oss. Vi tror vi kommer kunna stanna, men 

om någon köper det kan vi behöva flytta inom ett par månader om de 

inte köper för att hyra ut (vilket många gör också). Vi har sett ett 

boende ner för gatan som skulle kunna bli tillgängligt snart , men då är 

det viktigt att vi får ett klart och tydligt besked typ omgående. Vi 

tror dock att vi ska stanna. 

 

 

Tacka Gud för  
• Uppehållstillstånd 

• Ett hem 

• Hängivna passionerade människor i vår närhet och i arbetet 

• Guds Godhet i våra liv i stort och smått 

• Ungdomskonferensen 

• Uppstart i lördags med Teamet 

 



  

Be med oss! 
För oss 

• Guds närvaro och kraft  

• Prioriteringar- Att vi gör rätt saker i rätt tid och takt med Gud. 

• Språket  

• Att vår husägare skall bestämma sig för att inte sälja eller sälja till 

en som vill hyra ut långsiktigt 

• Kraft i vardagen 

• Tålamod och glädje i kulturmöte och arbete och vardag 

Församlingen 

• Arbetet med Vision i nära samarbete med den Helige Anden 



 

• Lokal till församlingen 

• Möte med de osedd/onådda med frälsning och strategier 

• Att vi får chans att fånga upp studenterna nu i början på terminen 

som flyttar int till staden. 

Holiness Union Church 

• Val av en dynamisk styrelse som tillsammans med Pastorsteamet kan 

leda församlingsrörelsen framåt 

• Ungdomsrörelsen som har nytt ledarskap. Den gamla ledaren valde 

att lämna Holiness Union Church, men vi tror att till slut skedde det 

på ett fint sätt. 

• Vision framåt i tro och glädje 

Kontakter 

• Be om rätt kontakter som i sin tur kan bli ingång till olika kulturer 

• Till människor som kan ge värdefull kunskap om staden och människor 

vi ska nå. 

• Med fler människor som ska vara med som Gud kallar till oss som 

resurser från fler skikt i samhället. 

 

Dessa församlingar är med och stödjer oss 

ekonomiskt 

• New Life Stockholm (New Life Sollentuna, New Life Alvik, New Life 

Hässelby, Fridhemskyrkan, Elim Skärholmen, Mission Road, New Life 

South) 

• New Life Göteborg 

• Askersunds Baptistförsamling 

• Brunnsparkskyrkan 

• Insjöns Frikyrkoförsamling 

• Lugnetkyrkan 

• Ljungby Baptistförsamling 

• Söderportskyrkan 



 

• Brunnskyrkan Värnamo 

• Pingstkyrkan Sollentuna 

• Fridsförsamlingen, Tidaholm 

• The Highlands Church (Minnesota) 

• Citykyrkan, Linköping 

• Samt enskilda individer och familjer 

 

 

Varma hälsningar från 

Sandra och Andreas Palm mitt i ett URBAN ADVENTURE! 

  

 


