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Nu har jag varit volontär i Piura i om-
kring nio månader och min tid i Peru 
går mot sitt slut. Mitt främsta arbete i 
kyrkan har varit caféarbete i Piura där vi 
har startat ett café för unga studerande 
som kan komma och köpa en billig kopp 
kaffe eller en kaka. Målet med caféet är 
att vi med tiden ska skapa kontakt med 
de unga så att vi kan arbeta med dem 
och i lugn och ro. Därför handlar mitt 
arbete om att servera kaffe och försöka 
prata lite med de studerande.

Innan man har hunnit se sig om är 
man redan på väg hem till Danmark 
igen. Tiden flyger iväg! Men det gör 
den ju när man är mitt uppe i kyrka, 
café, vänner, upplevelser och en annan 
kultur och andra traditioner. För det 
här är bara några av de saker som min 
vardag består av här i Peru. Det är fan-

tastiskt att ha fått följa caféets utveck-
ling under den tid jag har varit här – för 
utveckling har det verkligen varit! Då 
jag anlände i september var caféet bara 
tre månader gammalt, vilket betydde 
att de flesta kvällarna i caféet var stilla 
och lugna och till och med utan besö-
kare några kvällar. Men under tiden 
jag har varit här har caféet utvecklats 
så mycket att det ibland har varit svårt 
att hinna med i köket – något som ju 

Ett år som volontär i Peru

egentligen är fantastiskt! 
Men det försvårar också 
det primära arbetet, att ta 
kontakt och prata med be-
sökarna. Med det sagt, är 
det en stor välsignelse att 
vi har så många upptagna 
kvällar! Det betyder ju att 
konceptet fungerar och att 
vi får arbeta med de unga. 
Särskilt runt jul märkte vi 
av ett ökat antal besökande. Några helt 
avgörande orsaker är att vi hela tiden 
arbetar med att utveckla våra ”menyer” 
med nya delikatesser. Dessutom har vi 
fått parasoll med små lampor i utanför 
caféet, vilket har fått det att se mycket 
mer inbjudande ut. Och för det tredje 
har vår reklam för caféet också 
ökat. Vi gör ofta inlägg på Fa-
cebook och dessutom kom en 
grupp unga YouTubers* förbi 
caféet i slutet av januari. De 
recenserade stället och våra 
produkter, vilket har gett en 
positiv inverkan då caféet fick 
en utmärkt recension.

Vad har jag fått ut av det?
Nu när min tid dessvärre 

är slut här i Peru kan man ju fråga sig: 
vad har jag egentligen fått ut av vistel-
sen här? Det är svårt att sätta ord på vad 
knappt ett år i Peru har gett mig. Men 
om det ska sägas kort, så har jag fått 
många erfarenheter – för erfarenheter 
har det verkligen varit! Att ha bott och 
arbetat i ett land långt borta från allt vad 
man känner till och älskar, har haft sin 
påverkan. Man lär sig en hel massa sa-
ker om sig själv och man växer i ansvar. 
Viktigast av allt: jag har fördjupat mig i 
Bibeln. Jag har vuxit och utvecklat mig 

mycket andligt sett – något som i mångt 
och mycket är Steffen Baagø Madsens 
förtjänst. En gång i veckan har jag 
haft ett bibelstudium med Steffen, vil-
ket verkligen har varit positivt för mitt 
trosliv då vi har haft ett fokus på bibel-
kunskap och fördjupning. Bibelstudiet 
har varit en väldigt fin upplevelse då 

utgångs-
p u n k t e n 
har varit 
sådana sa-
ker som 
jag har 
haft på 
h j ä r t a t . 
Dessutom 
har den 
a n d l i g a 

fördjupningen varit riktigt positiv då 
vardagen här i Peru är så fylld av olika 
kyrkliga aktiviteter.

MATHIAS FALCK POULSEN

VOLONTÄR I PIURA, PERU

* YouTuber. Person som lägger ut film-
klipp på en egen kanal på YouTube och 
följs av ett antal tittare.

Hur är det att arbeta som volontär i ett land långt hemifrån? Vilka utmaningar möter man? Vad får man 
uppleva och vilka erfarenheter tar man med sig hem? Mathias Falck Poulsen från Danmark berättar här 
om sin tid som volontär i Piura, Peru.

Mathias tillsammans med besökare på caféet i 

Piura.



reste till Sverige sam-

lades alla ELCKs 

biskopar, en sådan 

samling hade varit 

helt otänkbar för 

bara några år se-

dan. Många har ropat 

till Gud om en lösning på 

den svåra kon-

flikt som pågått 

i ELCK. Det som 

nu har skett är 

helt enkelt ett 

stort och gläd-

jande mirakel. 

Nu fortsätter 

arbetet med att 

få olika personer 

att ta tillbaka 

anmälningar till 

domstol. Sedan kan det förberedas för val av 

ny ärkebiskop. Framtiden ser mycket ljus ut 

för ELCK. Kyrkan behöver stärkas i samhö-

righet och gemensamma mål. ELM ber och 

hoppas på att ELCK kan inta en ledande 

position i Östafrika.

Danvas Nyakundi hälsade från Bethesda 

Children’s Ministry, BCM, där han är före-

ståndare. Barnhemmet har kontakt med 

drygt hundra barn.

Move
Den 19 juli åker en Move-grupp på sju 

deltagare på missionsresa till Kenya tillsam-

mans med reseledarna Miriam Svensson 

och Emma Persson för att under cirka tre 

veckors tid få uppleva Kenya och missions-

arbetet där. Målsättningen är att hjälpa till på 

barnhemmet BCM i Nakuru och få besöka 

församlingarna i staden, samt att åka ut på 

landsbygden för att besöka de kristna där. 

Följ missionsresan i 

bön och på rese-

bloggen på ELMs 

hemsida.
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Peru Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo, IELCH 
Familjen Jan Ulrik och Ann-Charlotte 

Smetana har nu avslutat sin period i Peru. 

Efter några dagar i New York på hemvägen 

kom de till Sverige 9 juni. Jan Ulrik och Ann-

Charlotte har en så kallad efteranställning 

fram till 5 oktober för återhämtning, återan-

passning och enstaka informationsuppdrag, 

till exempel vid ELM Syds sommarmöte den 

13–15 juli och på Fridhems sommarläger 

den 26–29 juli. Be att det ska gå bra för hela 

familjen att återanpassa sig till livet i Sverige. 

Familjen Hjalmar och Lisa Unosson 

studerar språk och kultur i Arequipa i södra 

Peru. Sonen Erik går i förskola. Familjen 

väntar tillökning i slutet av juni. Fortsätt att 

följa familjen i bön och på resebloggen, 

elmbv.se.

Steffen, Kate och Lea Madsen kommer 

att vara i Danmark på mittperiodsvistelse 

13 juli–21 september. De medverkar vid en 

missionsgudstjänst i ELF-kapellet i Kristian-

stad den 12 augusti. Följ familjen i bön! 

Julkampanjen 2017 inbringade mer än 

förväntat så kyrkan valde att spara en del 

pengar och ge några matkorgar i samband 

med mors dag den 13 maj.

I maj var pastorsgruppen från Chiclayo i 

Piura för gemensam undervisning och samtal. 

Dagarna var mycket uppskattade och de sam-

tal som fördes var viktiga för kyrkans framtid.

Fortsätt att be om fler missionärer till 

Peru. Det finns stora möjligheter, men hela 

tiden begränsas vi av bristande resurser. 

Speciellt i Piura är behoven stora och det 

fortsatta arbetet där är helt beroende av om 

vi kan sända fler missionärer.

Eritrea Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritre, ELCE
Den 21 maj kallade ELCE till konsul-

tationer i Uppsala. Kyrkans ordförande 

Simon Gebrekristos och generalsekreterare 

Temesghen Berhane mötte företrädare för 

ELM, EFS och Svenska kyrkan. ELCE önskar 

satsa på utbildning och välkomnar utländska 

lärare och önskar även att sända studenter 

utomlands. 

Ledarna från 

ELCE deltog även 

vid ELMs årskon-

ferens. Verkligt 

glädjande var att 

se hur kyrkole-

dare från Eritrea 

och Kenya möt-

tes och delade 

erfarenheter.

Etiopien Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC
I slutet av maj samlades EELC till årsmöte 

i staden Meki i Arsi-provinsen med det så 

kallade Compassion-projektet som huvudfrå-

ga. I detta arbetar man med tusentals fattiga 

och föräldralösa barn.

I september har EELC bjudit in en grupp 

från ELCK i Kenya. Neema Lutheran College, 

NLC, i Matongo har öppnat upp för att ta 

emot studenter från EELC. Detta samarbete 

mellan de båda länderna är mycket gläd-

jande då de står varandra nära vad gäller 

kultur och teologi.

Vid den teologiska utbildningen i Asella 

har beslut tagits om att knyta två tidigare 

studenter till institutionen. Tammehru från 

Dire Dawa och Desta från Hadiya studerar 

just nu för att senare ta över ansvaret för 

den teologiska utbildningen i Asella.

Kenya Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, 
ELCK

Vid ELMs års-

konferens i början 

av juni besökte två 

representanter från 

ELCK Sverige. Det var 

tillförordnade ärkebis-

kopen Joseph Ochola 

och barnhemsförestån-

daren Danvas Nyakundi. 

Biskopen hade goda 

nyheter. Kyrkan som under en längre tid 

kämpat med inre strider har nu påbörjat en 

försoningsprocess. I höstas kallade Ochola 

alla pastorer till Matongo, många kom och 

det valdes en grupp till att gå vidare med 

försoningsarbetet. Strax innan biskop Ochola 

Familjen Smetana strax före avresan.

Ochola och Gebrekristos vid ELMs årskonferens.

Danvas Nyakundi Temesghen Berhane 


