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 Vad hände sen? Alla har vi människor som på olika sätt 
har kommit in i våra liv och gjort starka intryck, men 
sedan tappar vi kontakten och vi undrar ibland vad har 
hänt med hänt med dessa människor. En sådan person är 
för många här i Sverige, en flicka från Colombia som 
heter Lilia Ibañez. Hon har ett mycket starkt vittnesbörd 
om hur som ung hamnade på gatan i Bogota och levde i 
djup misär. Men tack vare människor som hade ett stort 
hjärta för henne och hennes kamrater som levde på 
gatan fick hon möjligheten till ett nytt liv. I den processen 
var det även flera från Sverige som var en del. Lilia har 
även gjort ett uppskattat besök i Sverige, där hon 
berörde många med sitt starka vittnesbörd.  
För ca 20 år sedan fick hon möjlighet att komma till USA, 
för att gå på en bibelskola där. På skolan träffade hon 
även sin man och de har nu två barn tillsammans. 
Lilia är bara ett av så många exempel som visar att, även 
om vi bor långt ifrån varandra, kan vi vara med och 
förvandla människors liv. 
 
En hälsning från Lilia Lee i Auburn Alabama, USA. 
Jag är så tacksam till Gud att han hjälpte mig att komma 
till USA för 20 år sedan för att arbeta som missionär. Han 
har tagit hand om mig hela tiden och har skyddat mig 
varje dag. Jag har nu en fantastisk familj, mina två barn 
Katherine och Israel och min man Josh en man som älskar 
Gud och som älskar mig. Jag är så tacksam till Gud som 
har gett mig allt detta. 
Jag arbetar nu som undersköterska på ett sjukhus i 
Auburn, staden där jag bor. Under tiden för pandemin 
fick jag ta hand om patienter som hade covid-19. Det var 
en svår tid och jag såg så många människor dö här på 
sjukhuset där jag arbetar. Det gjorde mig väldigt sorgsen 
och jag blev till slut mycket deprimerad av att se alla som 
dog. Av den anledningen bytte jag jobb och arbetar nu 
med koloskopi, för att söka efter cancer hos våra 
patienter. Nu är det mycket lugnare och det här jobbet är 
inte lika stressande som mitt tidigare då jag tog hand om 
covidpatienter.   
Min man Josh jobbar hela dagen från morgon till kväll på 
ett företag som heter U.P.S och är ett företag som 
levererar paket. Min dotter Katerine är nu 15 år och hon 
går i nian och tränar karate. Hon springer också 
tillsammans med skollaget och förra året kom hon på 
andra plats i delstaten Alabama. 
Min son Israel är 11 år och går i femte klass. Han tränar 
också karate och gillar att spela tv-spel på fritiden. 
Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig 
detta underbara liv som Gud hade förberett för mig här i 
USA. När jag var liten levde jag på gatorna i Colombia, 
utan hopp och utan utväg. Men Gud visade mig att om 

jag satte mitt hopp till honom skulle han ge mig mitt 
hjärtas önskningar.  
 

Nu försöker jag uppfostra två fantastiska barn och jag 
har en så underbar familj, det enda jag kan säga är ”tack 
Jesus” för allt som du ger mig. Jag är också väldigt 
tacksam för alla människor som har stöttat mig och 
hjälpt mig på vägen hit och som jag vet ber för mig och 
min familj. Jag vill säga ett stort tack så mycket för allt ni 
gör och har gjort för mig. Jag hoppas att Gud kommer att 
återgälda er varje dag i era liv.  

Många varma hälsningar från mig och min familj 
Lily Lee 
   
Nya projekt 

 
 

 

Livet är verkligen ett mirakel! 

Från vänster Katherine, Josh, Lilia och Israel 

Nya skolsalar i Montelibano 



Efter en lång tid med stora svårigheter under pandemin 
har Colombia börjat öppna upp igen. Det har också blivit 
lättare att genomföra byggprojekt och flera skolprojekt 
har genomförts runt Montelibano.  
I Montelibano är det många organisationer stöttas av 
Compasion, en stor internationell organisation som 
bidrar till de löpande kostnaderna genom ett fadder-
barnsprogram. Men Compasion har som krav att det ska 
finnas ändamålsenliga lokaler och då hjälper Amigos till 
med att bygga lokaler som är godkända av Compasion. 
 
Skolan i San Francisco har också fått bidrag till 
upprustning av skolan lokaler. På fotot syns en vägg som 
precis har färdigställts av en organisation med konst-
närer som åker runt och gör väggmålningar på skolor. 

 
Gång på gång blir vi påminda om naturens enorma 
krafter. Ofta möts vi av nyheter om bränder, torka, 
skyfall och översvämningar över hela världen. Även 
Colombia har drabbats mycket hårt med översvämningar 
på flera håll. Speciellt svårt har det varit kring floden 
Cauca där översvämningar har gjort att stora arealer med 
odlingar har blivit förstörda. Det har i sin tur gjort att 
många har haft svårt att få tillräckligt med mat och 
Amigos har därför vid flera tillfällen hjälpt till med 
matpaket.  
Nu har vi fått tråkiga nyheter om att även skolan i San 
Francisco, i Cartagena har blivit drabbad av våldsamma 
regn och översvämningar. Skolbyggnaden klarade sig bra 
även om stora delar blev översvämmad men värre var 
det för grannarna i området. De har drabbats av över-
svämningen och en av grannarna fick sitt hus helt raserat 
och är i desperat behov av hjälp. Lourdes som är rektor 
på skolan har skickat en förfrågan om Amigos kan vara 
med och hjälpa till och självklart vill Amigos vara med och 
lindra behoven. 
 
 

 
Något att tänka på. 

Det finns bara två sätt att leva vårat liv. Ett är som 

om inget är ett mirakel. Det andra som om allting 

är ett mirakel. 
--Albert Einstein 
 
För fler foton och information, titta gärna in på 
Amigos Facebooksida, ”Amigos – Vänner för livet” 
___________________________________________________________________________ 

Om du är intresserad av något av följande, skicka in 
denna talong till nedanstående adress.  

Jag vill bli fadder till ett barn i Colombia för 

 200kr/mån.  

 Jag vill bli gruppfadder för 150 kr/mån.  

 Jag vill bli stödmedlem för 200 kr/år. 

Jag vill vara med på Amigos e-postlista för att få 

 information om arbetet i Colombia. 

 Jag är intresserad av att delta som volontär i ett 

 Amigosprojekt. 

Jag är intresserad av att åka med på en resa till 

 Colombia. 
Namn:
 _____________________________________________  
 

Tfn:
 _____________________________________________  
 

E-post:
 _____________________________________________  
 

Adress:
 _____________________________________________  
 
Postadress:
 _____________________________________________  
 

En av grannarna till skolan i San Francisco. 

örstörda hus 

Skolan med sin nymålade väggmålning 

Amigos - Vänner för livet 

Skövde Baptistförsamling Badhusgatan 27, 541 31 Skövde, Tfn. 0705-311211 
Swish 123 209 66 83, BG 5615-1152 e-post. amigos@elimskovde.se 

 


