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I maj var Temesghen Berhane och 
Habtom Tewolde, från den evangelisk-
lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE) i 
Sverige i samband med att EFS firade 
150-årsjubileet av missionen i Afrika. 
Även ELM fick ta hand om gästerna 
under några dagar.

Deras guide Jonny Bjuremo berättar:
Torsdagen den 12 maj besökte vi 

Nytt Hopp i Helsingborg och mötte 
asylsökande där. Sedan körde vi till 
Strandhem och eritreanerna träffade 
Bibel- och Lärjungaskolan på fredags-
förmiddagen. Det var ett fint möte 
även om eleverna var förvånade över 
att gästerna inte nämnde svårigheterna 
i landet. På kvällen åkte vi till Åhus 
och sammanträde med Nämnden för 
Utlandsmission (NUM).

NUM-sammanträdet
Vice president Habtom Tewolde häl-

sade NUM och uttryckte glädje över 
att ha en god relation till vännerna i 
ELM. Trots olikheter i utseende och 
kultur och trots att vi bor på skilda 
platser är vi enade i Kristus genom 
samma evan gelium, samma Gud och vi 
har samma mål. Han framförde häls-
ningar från medlemmarna i ELCE och 
uppmanade att inte ge upp och tröttna.

Nya kyrkor och radiomission i hårt prövat land
sprida evangeliet på vilka sätt som 
helst. Med radio går det att nå män-
niskor överallt och programmen spelas 
in i Asmara, produceras i Kenya, och 
sändningen sker från Sydafrika.

Musikskolan i Asmara fungerar 
mycket bra och är en av de två musiksko-
lor som finns i Eritrea, den andra tillhör 
regeringen. En utmaning är kostnader 
för instrument. De instrument som finns 
är 25 år gamla, många är utslitna och nya 
går inte att få tag på i Eritrea. 

Den största svårigheten i att sprida 
evangeliet är regeringens restriktioner. 
ELCE respekterar reglerna och tror att 
det är viktigt för enheten i landet, men 
det försvårar evangeliets spridning.

Kärt möte
Lördagen den 14 maj bjöd Karin 

och John-Erik Ekström gästerna på 
en rundtur i trakterna av Kristianstad. 
På söndagen medverkade gästerna vid 
ELM Syds gudstjänst i Hässleholm. 
De fick möjlighet att ge ett vittnesbörd 
och en hälsning från ELCE. 

På måndagen körde vi till Ingels-
träde för att hälsa på familjen Bengts-
son. Det blev ett kärt möte med Sture 
Bengtsson och hans familj. Sture som 
är känd i Eritrea som ”mannen som 
dog och uppstod” efter att han över-
levt ett fall på dryga tio meter från det 
kyrktak som numera är den lutherska 
kyrkan i Asmara. 

På måndagskvällen inbjöd mis-
sionsföreningen i Örkelljunga till 
missionsmöte. Temat var ”Andens vind 
över världen” och det passade utmärkt 
eftersom det var annandag pingst. 
Qeshi Haptom predikade och Temes-
ghen förmedlade missionsinformation 
från Eritrea.

SAMMANSTÄLLT AV STEFAN NYHOLM

Generalsekreterare Temesghen Ber-
hane uttryckte tacksamhet för ELM 
och för privilegiet att besöka syskon 
i Sverige och få dela utmaningar och 
glädje i evangeliet. 

ELCE är tacksamma att årsmötet i 
april gick bra. Den största frågan var 
vem som skulle bli ny president, och 
för de kommande tre åren sände Gud 
Simon Ghebrekristos.

1866 
började 
arbetet 
med att 
sprida 
evan-
geliet i 
Eritrea, 
och detta 
fortsätter 
ELCE 
med 
inom 
olika 

verksamheter. Missionsarbetet drivs 
främst av pastorer, och den största 
utmaningen är att få nya predikanter 
och pastorer. I början av 2016 exami-
nerades sex elever från Beleza Pastors 
Training och de har sänts ut i försam-
lingsarbete som pastorer.

Nya kyrkor har byggts på tre platser, 
ett arbete som kyrkans medlemmar 
engagerats i. Vissa församlingar växer 
markant, särskilt där studenter deltar. 
Många unga kommer till bönesam-
lingar och bibelstudier. Även söndags-
skolan växer, och många ungdomar och 
kvinnor är engagerade ledare i detta. 
Kyrkan har ca 20 000 medlemmar.

ELCE driver en dövskola, med hjälp 
från partners i Sverige, Norge, Tysk-
land och Schweiz. 500 barn står i kö 
för att komma in på skolan.

Radiomission är en annan viktig 
verksamhet då det inte är fritt att 

Eritreanska gäster besökte Strandhems Bibel- och Lärjungaskola. Foto: Jonny Bjuremo



Peru
Missionärsdagar före uppbrott: I början av 
maj åkte alla skandinaviska missionärer och 
volontärer till ett gästhem i Las Pircas, norr 
om Chiclayo, för några dagar av vila, bad, 
samtal och andlig och social gemenskap.

Även missionssekreterare Helene 
Koefoed-Jespersen var med på missio-
närsdagarna. Det var fint för gruppen att 
få vara tillsammans en sista gång innan 
gruppen splittrades. I dagsläget befinner 
sig alla missionärer och volontärer hemma 
i Skandinavien. Det innebär att det är tomt 
på medarbetare i norra Peru i sommar fram 
till i augusti då Steffen och hans familj samt 
familjen Smetana återvänder för fortsatt 
missionärstjänst.
Skolresa: Innan vårterminen avslutades åkte 
den danska skolan i Piura (Elisabeth och 
Daniel Ambrosen) och den svenska skolan 
i Chiclayo (Cornelia och Filip Smetana) till-
sammans de med skandinaviska volontärer-
na (Milka, Lærke och Ida) på en gemensam 
skolresa till Canchaka uppe i bergen ett par 
timmars bussresa från Piura. Där övernat-
tade de på en gård med gästhem, fick rida 
på hästar, träffa andra djur samt plocka och 
prova att rosta kaffe. Barnen överentusias-
tiska efter en spännande skolresa.
Pastorsdagar i Chiclayo: En del i vår strategi 
för missionsarbetet i Peru handlar om att 
stärka det andliga ledarskapet och detta 
görs bl.a. genom att med jämna mellanrum 
arrangera pastorsdagar. I slutet av april 
åkte kyrkans pastorer och unga predikanter 
tillsammans med Steffen och Janne till en 
lägerplats utanför Chiclayo för några dagars 
uppbyggelse, vila och gemenskap. Jan 
Ulrik Smetana bloggar: ”Det känns väldigt 
värdefullt att få stödja pastorerna på detta 
sätt. De sliter i vardagen, att få tid att slappa 
av med god mat och gemenskap är viktigt, 
men också att få uppmuntra varandra att 
kämpa vidare genom att fördjupa oss i vår 
allra heligaste tro.”
Studentgrupp i Chiclayo: I kyrkan i Las 
Brisas har man nu startat en ny student-
grupp. Det är Timoteo, en av kyrkans unga 
predikanter och engelskalärare på universi-
tetet, som leder gruppen. Movevolontär Ida 
Gustafsson bloggar: ”Studentgruppen fyller 
en bra funktion, det är inte bara en vanlig 
ungdomsgrupp, sådana har vi ju redan. 
Men den här gruppen handlar lite mer om 
apologetik och teologi, hur man kan tro och 
försvara sin tro när man går på universitetet 
och att verkligen se på vad Bibeln säger. --- 
Var gärna med och be för att denna grupp 
ska få leda till verklig visdom.”

Eritrea
Generalsekreterare Temesghen Berhane 

och vice president Qeshi Haptom Tewolde 
hälsar och tackar för god gemenskap och 
välsignad samvaro. (Se föregående sida.) 
ELM har fått inbjudan till kyrkans jubileums-
firande i höst med anledning av att det i år 
är 150 år sedan de första svenska missio-
närerna kom till Eritrea. ELCE hoppas på 
möjlighet för svenska deltagare att få inrese-
visum till landet. NUM har börjat fundera på 
hur en sådan delegation skulle kunna se ut. 
Tack för att Ni fortsätter att be för ELCE.

Etiopien
Insamlingen ”Nöd Etiopien” hade i början 

av juni inbringat 641 000 SEK till vilket vi sä-
ger ett hjärtligt tack. Redan nu strömmar tack-
hälsningar in från låglandet i Etiopien trots att 
de ännu inte nåtts av någon hjälp. En hjälp-
sändning planerad till måndagen 
den 20 juni har förberetts noga 
eftersom myndigheterna har ögo-
nen på kyrkan för att kontrollera 
att allt går rätt till. Kyrkans ledning 
meddelar att 3 346 hushåll med 
14 637 personer kommer att vara 
föremål för den första insatsen. 
Vi gläds över att få vara med och 
räcka en hjälpande hand till våra 
syskon i Jesus Kristus. Vidare 
kommer även hjälpen till alla an-
dra som bor i området och ingen 
lämnas därhän om de inte tillhör kyrkan. Detta 
skapar en god ingång för evangeliet vilket 
kyrkan redan har märkt av.

Barnhemmet ACYM i Asella har haft 
svårigheter att rekrytera barn på grund av 
att myndigheterna lokalt har försökt styra 
över detta. Nu har kyrkan fått tillstånd att 
rekrytera från alla sina sex synoder enligt 
ursprungsplanen. Vi är mycket glada över 
att barnhemmet nu kan öppna för fler barn 
från kyrkans synoder. 

De ekonomiska svårigheterna som 
förlamat kyrkan i den Östra synoden är nu i 
princip lösta. Qes Daniel, prästen som tjänar 
i Harrar, har gått igenom alla kvitton och 
pärmar och kontaktat myndigheterna. Det 
visade sig att de anklagelser som kommit 
från myndigheterna inte stämde utan de 
hade fattat beslut om att bestraffa kyrkan 
utan någon som helst grund. Det hela hand-
lade om obetalda pension- och skatteavgif-
ter för de anställda. Den tidigare förestånda-
ren är dock fortfarand++e suspenderad för 
brister i administrationen. 

I slutet av juni inbjuder den evangelisk-

lutherska kyrkan i Etiopien, EELC, till 

pastorskonferens, årsmöte och examen. Allt 

detta går av stapeln i Asella och vi ber att 

det kommer att bli välsignade dagar.

Kenya
Vi är mycket glada över att Kerstin Nils-

son nu temporärt har bosatt sig på Ogango. 

På just denna plats är konflikten inom ELCK 

som mest påtaglig. Vi ber att Kerstin skall 

få ingång i alla de olika grupper som finns 

i kyrkan. Vi ser tydligt att Herren placerat 

Kerstin i detta uppdrag just nu på just 

denna plats. Gudomligt planerat!

Efter en ganska lång tid av tystnad har 

kyrkans generalsekreterare svarat på de 

hälsningar vi skickat. Kyrkan befinner sig i 

en svår situation och vi ber att det inom en 

snar framtid skall kunna komma en lösning 

på problematiken.

Fredsarbetet har kommit igång och 

kyrkans ledning får nu löpande uppdate-

ringar av Kerstin. Detta arbete behövs både 

i kyrkan och i samhället i stort.
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Move
I dagarna kommer vår volontär Ida Gus-
tafsson hem till Sverige igen. Ida har under 
ett läsår arbetat med skolundervisning för 
de svenska missionärsbarnen i Chiclayo. 
I tillägg till detta har hon fått göra goda 
insatser i ungdomsarbetet i Las Brisas och 
San Antonio. Ida har varit väldigt upp-
skattad av så väl missionärsbarnen och 
kollegorna samt våra peruanska vänner i 
kyrkan i Chiclayo. Vi vill tacka henne för 
hennes insatser och önska henne Guds 
rika välsignelse vidare i livet. Ida berättar 
gärna om sina upplevelser från Peru så 
önskar ni bjuda in henne till er förening/
ungdomsgrupp kan ni kontakta henne på: 
idas1@live.se

Kerstin Nilsson vid bilen ”Den blå åsnan” (se hennes 
blogg). Bild från Facebook.
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