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VEM ÄR DU? 

Jag heter Arvid Birgersson, är 20 år 
och är volontär i Peru. Det som dock 
är lite speciellt är att jag är född i Peru 
och bodde i Chiclayo under min första 
tre år. Mina föräldrar var missionärer 
för ELM.

VAD GÖR DU I PERU?

Jag har varit här i staden Arequipa se-
dan början på januari. Mina uppgifter 
har varit att hjälp barnen Smetana med 
deras skolgång, under tiden deras för-
äldrar – Ann-Charlotte och Jan Ulrik – 
studerar spanska. Dock kommer det att 
förändras en del när jag anländer till 
Chiclayo då jag kommer att hjälpa till 
i missionsarbetet där en del. Uppgifter 
som nämnts är undervisning i gitarr, 
piano och bas. I början av juni åker jag 
hem till Sverige.

VAD VAR DET SOM GJORDE ATT DU ANSÖKTE 

OM ATT RESA UT SOM VOLONTÄR?

På ELM Syds sommarmöte i somras 
planterade Rakel Smetana idén om att 
jag skulle bli volontär. Tanken fastnade 
och började gro, så efter en del bön 
och tankeverksamhet så skickade jag 
in min ansökan. Hade jag dock inte 
levt en del av min barndom i 
Peru så är jag inte säker på att 
jag skulle ha ansökt, så Gud 
planerade det fint.

HUR KÄNNS DET ATT VARA TILL-

BAKA I PERU?

Det är med blandade känslor som 
jag har fått uppleva Peru ännu en gång. 
Visst trivs jag, och tror att jag kommer 
att göra det ännu mer när jag kommer 
till Chiclayo, då jag känner igen saker 
därifrån. Jag var sju senaste gången 
jag besökte staden och har egna min-

nen och inte bara foton. Samtidigt så 
finns det mycket som jag saknar med 
Sverige: språket, vintern, naturen och 
självklart min familj...

VAD ÄR DET BÄSTA MED PERU?

Det bästa med att vara volontär i Peru 
är nog att jag får möjlighet att på ett 
konkret sätt få vara en del av Guds ar-

bete. När det kommer till själva 
landet så är jag mycket glad 
över maten. Dessutom är 
många av människorna här 
väldigt trevliga och öppna 

men jag kommer nog få 
uppleva mer av detta i och med 

att jag kommer att jobba närmare 
peruanerna i Chiclayo.

HUR HAR VOLONTÄRTIDEN PÅVERKAT DIG 

HITTILLS? 

Den har varit mycket lärorik på många 
områden. Då flytten till Peru inföll 

med flytt hemifrån så var det lite extra 
speciellt. Har man levt med sin familj i 
över 19 år så blir det en stor förändring 
när man inte längre har dem i rummet 
bredvid. 

Tiden här har också fört mig närma-
re Gud och jag har fått inse att jag mås-
te lita på honom för att jag ska kunna 
fungera och verka i den vardag han har 
satt mig i. Just nu som volontär i Peru. 
Det som jag har fått och kommer att få 
uppleva under min vistelse här kommer 
och har redan präglat mitt liv.

RAKEL SMETANA, UMEÅ

Tillbaka i Peru – intervju med volontär Arvid Birgersson

VILL DU, PRECIS SOM ARVID, 
arbeta som volontär i något av ELMs 
missionsländer? Gå då in på www.
lets-move.nu och läs mer och skicka 
in din ansökan. Move är ELMs arbete med 
volontärer och gruppresor för ungdomar till ELMs 
missionsländer.

Arvid (t.h.) tillsammans med pastor Rudolfo, som jobbar i församlingen där Arvid döptes för 20 år sedan.



Etiopien
Styrelsen i den evangelisk-lutherska kyrkan 
i Etiopien (EELC) har beslutat att bygga ett 
nytt höghus på kyrkans tomt i Addis Abeba. 
Huset kommer att bestå av sju våningar 
högt affärskomplex. Kyrkan har bildat en 
byggkommitté som består av professionella 
medlemmar som tillika har sin hemvist i vår 
kyrka. Ordförande är kyrkans president qes 
Dawit Tufa. Byggnaden hoppas man ska ge-
nerera inkomster till kyrkans arbete i landet.

Den 6 mars kom Elsie och Sture Bengts-
son tillbaka till Sverige. De har under tiden 
av några veckor fått vara med och inviga två 
nybyggda kyrkor, Meki och Sululta. Läs mer 
om invigningen i Sululta i aprilnumret av 
missionstidningen Till liv.

I april reser Henrik Højlund (ELM), Olof 
Göransson (Scriptura) och Jonny Bjuremo 
(ELM) till Etiopien för att delta i kyrkans 
årliga pastorskonferens och årsmöte. Pas-
torskonferensen stöds av ELM och litteratur-
missionen Scriptura.

Hösten 2014 beviljades ett stipendium 
ur ELMs musikfond till Andualem Abera, 
musiker i EELC. Per Hector, volontär i ELMs 
administration, träffade honom senare 
på plats i Addis Abeba och berättar: ”På 
söndagen var vi i kyrkan i Addis och när 
Andualem fick reda på att det var jag som 
var där, kom han fram och presenterade sig. 
Han ledde lovsången i kyrkan, spelade gitarr 
och var försångare. Han var väldigt tacksam 
för att han fått bidrag till sina musikstudier 
och bad om en hälsning till er. Det var roligt 
att få träffa honom. Han kommer att betyda 
mycket för ungdomskören och musikverk-
samheten i övrigt och delar med sig av det 
nya han lär sig.”

Kenya
Årsmöte i Kenyas evangelisk-lutherska 
kyrka (ELCK) planeras till årsmöte till den 
27 mars 2015. Förhoppningsvis kan man 
välja flera nya funktionärer i kyrkan; två av 
de tre posterna ärkebiskop, generalsekrete-
rare och kassör kan väljas vid ett årsmöte. 
ELCK lider av inre konflikter, så det är ett 
stort böneämne att årsmötet kan hållas utan 
oroligheter.

Personalen på barnhemmet Bethesda 
Childrens Ministry (BCM) i Nakuru gör re-
gelbundna hembesök hos barnens föräldrar 
och släktingar. De har även utökat verksam-
heten med uppsökande av barn som lever 
i misär. BCM har regelbundna möten och 
träffar med organisationer som står dem 
nära lokalt. BCM är beläget utanför staden 
vilket har föranlett personer att önska en 
gudstjänstfirande församling på barnhem-
met. Detta har uppfyllts under året och 
ledare för församlingen är pastor Samwel 
Langat.

Kenyavolontär Amanda Mattson bor på 
Chesinende och en av Amandas uppgifter 
är att undervisa i ”Life skills” på en gymna-
sieskola i närheten. Lektionerna bygger på 
både undervisning och samtal kring värde-
ringar, självkänsla, utmaningar i tonåren, 
livsförändringar med mera. Amanda och vår 
missionär Kerstin Nilsson brukar också vara 
med när den kristna skolgruppen för tjejer 
träffas utanför skoltid för att sjunga, dela 
bibelord, be och umgås tillsammans. Det 
betyder mycket för dessa tjejer att Kerstin 
och Amanda deltar på deras samlingar.

Peru
Efter ett halvårs språkstudium kan missionä-
rerna Ann-Charlotte och Jan Ulrik Smetana. 
Nu flyttar familjen (vecka 13) till Chiclayo 
där de ska bo och arbeta de närmaste åren. 
Tillsammans med volontären Arvid Birgers-
son besökte de Chiclayo för någon månad 
sedan så de har sett vart de kommer. Då 
fick de också besöka byn Luya, där kyrkan 
har evangelisationsarbete och där man vill 
ha hjälp av familjen Smetana.
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Be för
• för familjen Smetanas ingång i Chiclayo 

och för processen med deras uppehålls-
tillstånd

• att våra peruanska gäster ska få visum 
för inresa i Sverige senare i vår

• för pastorskonferens och årsmöte i 
Etiopien

• om ett gott årsmöte utan strider i Kenya

Tacka för
• kyrkoinvigningarna i Etiopien

• alla barn som kommit i kontakt med och 
blivit hjälpta av BCM

• våra utsända volontärer och missionärer

Strax över fyra miljoner kronor 
behöver vi samla in under 2015 till 
ELMs missionsarbetet i utlandet. 
Därför behöver vi många som vill 
bära arbetet med både bön och 
börs.

Du kan stödja ELMs missionsar-
bete ute i världen genom att sätta in 
pengar på Plusgiro 558 43-7 eller 
Bankgiro 476-1144. Märk inbetal-
ningen ”Utland”. Eller om du vill 
ange ett särskilt land, t ex ”Kenya” 
eller ”Peru”.

Att bli fast månadsgåvogivare är 
också ett bra alternativ. Ladda ner 
en blankett från hemsidan: 
www.elmbv.se/images/stories/
elmbv/doc/autogiro.pdf

Med bön och börs

Per och Andualem

Sture och Elsie vid kyrkoinvigningen i Sululta, Etiopien.

Smetanas på besök hos kyrkans president Harold Llontop.


