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Susanne berättar:
Jag känner både så mycket glädje 

och en stor saknad när jag tänker till-
baka på tiden på ACYM. I minnet tar 
jag mig tillbaka till en vanlig dag med 
barnen. Det är omkring lunchtid. Jag 
och Miriam vandrar längs den ojämna 
stigen, omgiven av brunbränt gräs som 
leder oss ner till barnhemmet. Längre 
ner i backen börjar vi skymta plåttaket 
till tjejernas hus. De yngre tjejerna som 
precis kommer från skolan får syn på 
oss och påbörjar en kapplöpning för att 
bli den första som får en kram. Tillsam-
mans vandrar vi sedan hand i hand mot 
matsalen. Det är Yallfall en åttaårig tjej 
med nyfikna ögon och en energi som 
aldrig tycks ta slut, 

där är Meheret 9 år, en tuff tjej som 
har fått vara med om mycket och som 
egentligen bara vill bli sedd. Axa, 8 år, 
har alltid har ett busigt leende på läp-
parna. En till Meheret, 10 år, har alltid 
fullt upp med något projekt. 

En dag på ACYM

Allvar och lek
Framme vid matsalen blir det 

fler kramar. Tibeso en kille på 
ungefär 11 år, välkomnar oss 
med ett glatt ”Susa” och ”Ma-
ria”. Tolvårige Kedir ger oss 
också ett blygt leende. De äldre 
killarna och tjejerna som fick 
lunchrast tidigare är nästan 
färdiga med maten och måste 
snart bege sig tillbaka till sko-
lan. Efter lunchen blir det lite 
galna och busiga lekar med de 
yngre barnen. Ibland åker även telefo-
nen fram. Galgaljo, en busig kille på 10 
år, även känd under namnet Linslusen, 
börjar då genast med alla möjliga akro-
batiska övningar, i hopp om att hamna 
på åtminstone några foton. Klockan 14 
börjar skolan igen även för de yngre 
barnen. 

Efter skolan har barnen en del läxor 
som måste göras. Senare på eftermidda-
gen håller vi i frivillig extraundervisning 
i engelska. De flesta är ändå intresserade 
av det, särskilt två 12-åriga killar, He-
nok och Magelan, som fastän det spe-
las en intressant fotbollsmatch på TV, 
väljer att sitta med engelsk grammatik. 
Tiden fram tills det mörknar ägnar bar-
nen oftast åt fotbollsspelande och vissa 
dagar i veckan även till olika aktiviteter/
bibelstudium i kyrkan. Efter kvällsma-
ten tillsammans med alla barnen är det 
åter dags för en lekstund, innan det är 
dags att säga hejdå.

Jul på ACYM
Nu är ju julen på ingång och under 

den tiden såg dagarna lite annorlunda 
ut för barnen. De fick ledigt från skolan 
och några av barnen hade möjlighet att 

hälsa på släktingar, men de allra flesta 
stannade kvar på Boarding school. Da-
garna innan jul fylldes av körövningar 
inför det stora julfirandet i kyrkan. Det 
började med att alla barn i kören sjung-
ande kom gående in i kyrkan med ljus 
i händerna. Sen blev det en dramati-
sering av julevangeliet, uppläsning av 
bibelverser och ännu mer sång. Efter 
firandet får barnen något extra gott att 
äta till kvällsmat och kanske en choklad-
bit.

Julgåva till barnhemmen
I år önskar ledningarna för ACYM 

och Bethesda Children Ministry i Ke-
nya (som ELM också stöder) ordna lite 
extra fint för barnen vid jul. Har du inte 
köpt alla julklappar än eller om du vill 
ge en extra gåva, är detta ett utmärkt 
tillfälle! Ge barnhemsbarnen en god jul! 
Se nästa sida för information om betal-
ningen.

SUSANNE JOHANSSON

STUDERANDE, EKSJÖ

I Etiopien stöttar ELM organisationen Asella Children Youth Ministry (ACYM). För nästan exakt tre år sedan reste Susanne 
Johansson och Miriam Göransson dit som volontärer och fick förmånen att lära känna alla killarna och tjejerna på Boarding 
school som drivs av ACYM. 

pekar söderut

Yallfall



Vi kan med glädje meddela att ELMs eko-

nomiska stöd till kyrkan i Eritrea har kommit 

fram. Det första försöket misslyckades men 

nu är kanalerna öppna. Den evangelisk-

lutherska kyrkan i Eritrea, har genom 

generalsekreterare Temesghen Berhane 

besökt Etiopien. Där träffade han ledare för 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien 

(EELC). Kyrkorna står på samma goda 

teologiska grund och bör verkligen hitta ett 

löpande samarbete.

EELCs ledare kommer att besöka Kenya 

tillsammans med missionär Evans Orori 

från Svenska Lutherska Evangeliföreningen 

i Finland. Detta besök är ett resultat av flera 

års kontakt och planering. I första hand 

kommer gruppen från Etiopien att besöka 

Matongo och den teologiska utbildningen. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya har 

större resurser och en mer utbyggd teologisk 

utbildning än EELC. Eventuellt kan ett mer 

permanent samarbete etableras.

David Appell har besökt Etiopien under tiden 

12 november till 9 december. Han inledde 

med att undervisa vid den teologiska utbild-

ningen i Asella. Sedan reste han vidare till 

södra delarna av landet för att undervisa vid 

bibelskolan Damot Bossa, Wollaita-synoden. 

Vi ser fram emot en mer detaljerad rapport 

från David.

Barnhemmen i Kenya och i Etiopien sänder 

hälsningar till ELM och tackar för julgåvan. 

På barnhemmet 

Bethesda Children 

Ministry (BCM) i Na-

kuru, Kenya, har jul-

gåvan resulterat i en 

så kallad ’boys camp’. 

Under flera dagar 

samlades nuvarande 

pojkar tillsammans 

med pojkar som 

tidigare bott på BCM. 

Det bjöds på en lång rad olika aktiviteter och 

som en höjdpunkt döptes flera av pojkarna.

I Etiopien har Asella Children and Youth Mi-

nistry (ACYM) handlat extra god mat till jul-

firandet. ACYM kommer inom det närmaste 

att rekrytera 

flera barn till 

barnhemmet. Vi 

kan i nuläget konsta-

tera att barnhemmen i både Kenya 

och Etiopien fungerar på ett tillfredsställande 

sätt. Personal och styrelse för respektive 

barnhem gör sitt yttersta för att verksamhe-

ten ska fungera. ELM har fått 150 barn och 

vi är glada över att 

få utrusta och forma 

dessa barn till goda 

samhällsmedborgare. 

ELM ber och hoppas 

att alla dessa barn får 

en personlig relation 

till Jesus.

Julinsamlingen till 

förmån för BCM och 

ACYM pågår fram till den 15 januari 2019. 

Hjärtligt tack för alla gåvor.
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Missionsnytt från Östafrika

David Appell

JULKAMPANJ 
2018Barnhemmen i 

Etiopien & Kenya
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MISSIONSFEST

Lördag
12 januari kl 16:30 
på Missionsgården 

Strandhem

Anmäl till kvälls-
maten senast den 
7 januari på info@
strandhem.nu eller 

0435-500 77

• Daniel Ringdahl predikar
• Sång av Prim Väst

• Förbön för 
Håkan och Sinnika, Tindra och 
Thea Ekström som reser till Peru 
som missionärer och
ELMs nye missionsledare 
Daniel Ringdahl

• Kvällsmat med 
   peruansk touch!

Dop på BCM.


