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”Be gärna för 
kaffet, att det jobb 
som läggs ner nu, 
ska ge god skörd i 
framtiden. Inte 
bara i gott kaffe, 
utan också i för-
vandlingen av män-
niskors liv.” 



Om Jipijapa 

Jipijapa i syd av Manabi provincen 

och har 65,976 invånare i en yta 

av 1,420 Km2  nära havet. 

Så stod det på den bonad vi hade över 
köksbordet när jag var liten, och som mina 
föräldrar fortfarande har i sitt kök. Som ni 
kanske vet så är det kaffe för hela pengen här i 
Jipijapa just nu. Mest för Samuel, som jobbar 
nästan dygnet runt med projektet. Förra veckan 
byggde de solskyddet till plantorna. Ett nät som 
är som ett tak över hela kyrkans bakgård. Och i 
helgen påbörjade vi arbetet med att sätta alla 
plantor i påsar, där de ska växa till sig tills våren 
då de ska planteras ut. 
Dock hade ingen av oss riktigt kalkylerat på hur 
mycket arbete det kräver att sätta 12000 
plantor i plastpåsar med jord. På två dagar 
gjorde vi ca 350 påsar!!! Det är ju ingenting :
( :) . Men nu har de byggt en liten maskin som 
ska göra arbetet med att fylla påsarna lättare… 
Vi får se hur vi löser det hela, för om vi 
fortsätter i den här takten tar det ju en månad 
att få det klart och det går ju inte… 

I söndags tog vi dock paus från allt och åkte 
hela församlingen på en retrit med distriktet. En 
härlig dag med gudstjänst, dop, och bad. 

Be gärna för kaffet, att det jobb som läggs ner 
nu, ska ge god skörd i framtiden. Inte bara i gott 
kaffe, utan också i förvandlingen av människors 
liv. 

/Emma 

 

 

Vi arbetar i Ecuador som missionsarbetare 
utsända av Equmeniakyrkan till Iglesia Del 
Pacto Evangelico Del Ecuador (I.P.E.E) 

Vår familj består av Samuel, Emma och vår 
dotter Sigrid och son Silas. Samuel har läst på 
THS och blev ordinerad till pastor i 
Missionskyrkan 2011, han hade sin första 
tjänst i Redbergskyrkan i Göteborg. Emma har 
tidigare arbetat som informatör på equmenia 
och har läst själavård på Liljeholmens 
folkhögskola. Under våren 2012 läste vi på 
Missionsinstitutet i Örebro. 

Vi flyttade till Ecuador våren 2012 för att 

arbeta som missionsarbetare. Vi bor i staden 

Jipijapa i provincen Manabí, ca en halvtimma 

från havet. Här arbetar vi i en liten församling 

som heter La Divina Gracia, med ca 25 

medlemmar. Vi jobbar även med den 

nationella kyrkans arbete. Samuel sitter med i 

pastorsrådet och Emma jobbar med 

kommuniktion och sitter med i styrelsen för 

FACE. 

 

ECUADOR 

Jipijapa 

Manabí 

KAFFETÅREN DEN BÄSTA ÄR 

AV ALLA JORDISKA DRYCKER 
15 DECEMBER, 2014 

http://familjengunnarsson.com/samuel/equmeniakyrkan.se
http://ipeecuador.com
http://ipeecuador.com

