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Söndagen den 29 oktober fick jag vara 
med om ett högtidligt firande av re-
formationen tillsammans med alla tre 

församlingarna i den 
lutherska kyr-

kan i Chic-
layo samt en 
grupp från 
Piura. 

Vi var cirka 
60 personer 

samlade i den ny-
byggda kyrkan i Las 
Brisas till en gudstjänst 

som varade drygt två tim-
mar. Efter gudstjänsten serve-

rades middag på typiskt peruanskt vis. 
Den peruanska maten har en speciell 
plats i mitt liv och jag blev inte besviken 
idag heller: getgryta med ris samt linser 
och sallad som tillbehör. Maten servera-
des på en papperstallrik och som bestick 
fick jag en liten plastgaffel inlindad i en 
servett. Att försöka dela köttbiten med 
en mjuk plastgaf- fel under 
tiden jag 
h ö l l 
tal l-
r i -

ken 
med 
a n d r a 
h a n d e n v a r 
inte så lätt. Tur att jag fick 
en servett att torka mig på. Som mål-
tidsdryck serverades chicha morada, en 
saft gjord på röd majs och som i smak 
påminner om svartvinbär. Det hela 

Tid för fest och reflektion i Peru

avnjöts till hög musik så jag fick sitta 
väldigt nära och nästan skrika till min 
granne för att kunna föra ett samtal. 

Som alltid när det är fest i Peru utgjorde 
tårtan avslutningen. Det vanliga är att 
man sjunger ”Happy Birthday”-sången 
i samband med att tårtan bärs in till ju-
bilaren. Därefter skärs den upp i bitar, 
läggs på engångstallrikar och stoppas i 
små plastpåsar. Tanken är att man ska 
ta med sig sin tårtbit hem och äta den 
där för att kunna dela med sig till dem 
som inte var inbjudna till festen. Men 
denna dag fanns det inga plastpåsar utan 
jag fick äta min tårtbit på 
plats i kyr-
kan innan 
jag tog 
avsked av 
mina vänner. 

Efteråt slår det mig 
att många av dem jag 
lärde känna för tolv år sen när jag ar-
betade i Chiclayo inte var med på guds-
tjänsten. Jag får tillfälle att besöka en 
av dessa mina vänner följande dag. På 
grund av en sjukdom på nervbanorna i 
benen har hon de senaste tio åren fått 
allt mer ont och kan numera knappt gå. 
Hon har inte arbetat under de senaste 
två åren och när jag frågar henne vad 
hon gör om dagarna säger hon:
– Inte mycket, jag kan inte på grund av 
min värk. Jag hade ju min lilla restau-
rang innan men fick lägga ner den, jag 
kan knappt skala en potatis längre. I min 
ensamhet har jag börjat sjunga lovsång-
er eftersom det ger mening och glädje 
att få vara i Jesus närhet. Relationen 

till honom är viktigare för mig än att få 
vara frisk. Men det gör naturligtvis inte 
smärtan mindre. Jag önskar fortfarande 
att få bli frisk och kunna gå normalt, 
men det är inte det viktigaste för mig.

Tänk vad olika våra livsöden kan bli! 
Jag bor i Sverige, har sällan ont och 
går till mitt arbete varje dag. Hon bor 
i Peru, kan knappt gå till följd av sin 
svåra värk och sitter ensam i sitt hem 
om dagarna. Jag gick på sjukbesök för 
att uppmuntra men när jag gick därifrån 
kände jag mig gladare än när jag gick 
dit. Orden i Psalm 62:2 och 63:4 fick ett 
ansikte: Bara hos Gud har min själ sin 
ro, från honom kommer 
min frälsning. Din nåd 
är bättre än liv, därför 
ska mina läppar prisa 
dig.

HÅKAN EKSTRÖM

Håkan Ekström, tidigare missionär för ELM i Peru, har varit tillbaka i landet tillsam-
mans med missionssekreterare Rakel Smetana i samband med femhundraårsfiran-
det av reformationen. Här delar han några intryck från firandet i Las Brisas och från 
ett sjukbesök hos en gammal vän.



Peru Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo, IELCH
Reformationens 500-årsjubileum har firats 
stort i norra Peru under hela oktober månad. 
Även missionärerna anordnade en reforma-
tionsfest den 18 oktober som hela kyrkan in-
bjöds att delta i. (Läs mer på elmbv.se/blogg). 
Jubileumsmånaden avslutades med en 
gemensam gudstjänst den 29 oktober i Las 
Brisas. Här närvarade missionssekreterare 
Rakel Smetana och före detta perumissionär 
Håkan Ekström som reste till Peru på upp-
drag av Nämnden för utlandsmission (NUM). 
Vid gudstjänsten hälsade NUM kyrkan med 
orden ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att 
den väldiga kraften ska vara Guds och inte 
komma från oss”. (2 Kor. 4:7)

Under den årliga konsultationsveckan 
som sedan följde pågick samtal mellan 
kyrka och mission. Under ELMs samtal 
med kyrkan belystes kyrkans ekonomi och 
pengahantering utifrån den årliga ekono-
miska ansökan till ELM. Frågor om givande, 
nya inkomstkällor och ledarträning lyftes. 
Vidare samtalades om hur kyrkan kan ta 
ansvar för sina pastorer som sliter hårt utan 
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lön och inte kan satsa helhjärtat på försam-
lingsarbete eftersom de behöver arbeta vid 
sidan om för att försörja sina familjer. Kyrkan 
och ELM ser risken i att ökat stöd kan skapa 
beroende – samtidigt som kyrkan blir starkt 
begränsad när de ekonomiska medlen inte 
finns. Samtalen skedde i god anda och un-
der ömsesidig öppenhet och förtroende. 

4–5 november anordnades missionärsda-
gar i Piura. Familjerna Smetana, Anders-
son och Madsen deltog samt den danske 
volontären Mathias Falck Poulsen, som bor 
och arbetar i Piura. Missionärsdagar av detta 
slag är väldigt viktiga för gemenskapen och 
för att få vila och rekreation.

Eritrea Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, ELCE
Det rapporteras om oroligheter i huvudstaden 
Asmara. Vi ber vidare för folket och landet. 
Vi har ännu inte lyckats föra över det årliga 
stödet enligt verksamhetsplanen 2017.

Etiopien Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC
EELC har goda kontakter i södra delarna av 
landet. Här finns det utvecklingsmöjligheter. 
Samtidigt är kyrkans ekonomi och admi-
nistration svag och det finns en stor oro för 
framtiden. 

Nödhjälpen som samlades in i Sverige 
under 2016 och 2017 har kommit fram och 
ELM har via EELC gett extra matransoner 
till 20 000 personer i Zwai-Dogda-området. 
Det har kommit regn och situationen har 
förbättrats. ELM känner stor tillfredsställelse 
över att EELC utfört ett komplett arbete med 
nödhjälpen.

14–27 november 2017 besökte mis-
sionssekreterare Jonny Bjuremo Etiopien. 
Barnhemmet i Asella har stora svårigheter 
med att etablera sig och ELM har beslutat 
att ge utökat stöd till barnhemmet. 

Prästutbildningen Lutheran Theological 
Seminary (LTS) i Asella fungerar utmärkt 
och kyrkan har här möjligheter att rekrytera 
framtida tjänare i kyrkan.

16 november till 6 december 2017 finns 
David Appell i Etiopien framför allt för under-
visning vid bibelskolan Damot Bossa i Soddo 
i Wollaita-synoden. Kyrkan har under flera 
år frågat efter en korttidsinsats av en svensk 
teolog.

Kenya Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK
7–14 november 2017 besökte Jonny Bju-
remo Kenya.

ELCK har visat en imponerande utveckling 
efter att kyrkan utsett en tillförordnad ärke-
biskop. Joseph Ochola, tidigare biskop i Sjö-
stiftet, har visat att han vill ena hela kyrkan. 
Beviset på detta är en konferens som alla 
pastorer bjöds in till i oktober och den hölls 
på Matongo. Det har inkommit positiva rap-
porter från olika håll vilket tyder på att ELCK 
går mot att samlas till ett. Vi gläds mycket 
åt att medarbetarna nu kan se framåt och 
planera för evangelisationsarbete. 

Kerstin Nilssons arbete med fred och förso-
ning kommer att efterfrågas av kyrkan och av 
de olika folkgrupperna och kyrkan vill att hon 
fortsätter sitt arbete. 

ELCK vill knyta barnhemmet i Nakuru 
närmare till kyrkan. Barnhemmet har en ny 
ledare och delvis ny inriktning på arbetet. 
Antalet barn växer hela tiden och BCM riktar 
mer och mer in sig på skolverksamhet. Detta 
får till följd att arbetet ute på gatan tonas 
ner. BCM önskar rekrytera barnen innan de 
hamnar i kriminella nätverk.


