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Hanna Widlund, 19, är i Ecuador:
Vad överraskade dig mest?

– Det var mycket faktiskt! Kanske mest den otro-
ligt stöttande, positiva och kärleksfulla atmosfären 
bland studenterna här på skolan och hur det har 
lett till att man själv känner en sådan trygghet. Jag 
känner verkligen att man har kunnat dela både 
svåra och tunga saker ur sitt liv och bara få kärlek 
och stöttning från alla runt omkring.
Vad har varit den största utmaningen? 

– Kombinationen av språk- och kulturskillnader. 
Det mest påtagliga är ute på praktik då vi är in-
delade i mindre grupper och på olika platser. Det 
kan vara ganska utmanande när man inte riktigt 
förstår språket och inte heller kulturen. Det blir 
lätt missförstånd, men blir lättare och lättare med 
tiden. Och jag har ju lärt mig saker också. Min span-
ska har förbättrats och ”allt löser sig”-kulturen som 
råder här ska jag försöka ta med mig hem. Även för 
ecuadorianerna har det varit utmanande, då kultu-
rerna inom landet skiljer sig väldigt mycket.

Vad är det viktigaste du lärt dig?
– Jag har lärt mig mycket om Gud och om mig 

själv. Innan jag kom hit var jag väldigt osäker på 
var jag stod i min tro och i mig själv. Men ju längre 
tid jag har varit jag har varit här, desto mer har jag 
vuxit i mig själv och i min relation med Gud. Det 
viktigaste jag lärt mig är nog att Gud alltid är med 
oss och att vi kan lita på Honom, även om det kan 
vara svårt ibland.

”Jag lär mig om  
Gud och mig själv”
På Apg29-skolorna runt om i världen 
knyts kontakter för livet. Deltagarna får 
hjälpa andra och växa i sin egen tro. Just 
nu pågår två skolor, en i Ecuador och en 
i Kongo.

En interna-
tionell och 
multikulturell 
missions- och 
lärjungaskola. 
Fokus ligger 
på att lära 
känna Jesus, 
dig själv och 
vad Gud har 
lagt i ditt liv 
för att betjäna 
världen.
Startade 2004  
i Ecuadoroch 
är i dag ett 
nätverk med  
14 länder. 
Alla som är 
över 18 år och 
längtar efter 
att lära känna 
Jesus kan söka. 
Ansök här: 
equmenia.se/
apg29/ 
ansokan
Under 2019 
görs sko-
lor i Mexiko 
och Finland 
(våren), samt 
i Thailand 
och Spanien 
(hösten).

APG29

Hanna och Ida har 
utmanats av språk- och 
kulturskillnader  under 
sin tid i Ecuador. 


