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Det är en aning omtumlande att vara 
i ett nytt land. Det är många intryck, 
många nya människor, nya platser, nya 
relationer, nya arbetsområden, och 
mycket annat nytt att ta in och bearbe-
ta. I skrivande stund sitter jag på bussen 
mellan Chiclayo och Piura i norra Peru 
för att hjälpa familjen Ekström att flytta 
in i sitt hem i Piura där de ska bo och 
arbeta de kommande 18 månaderna. 
I Chiclayo har vi installerat familjen 
Unosson, som kommer att tillbringa de 
närmaste fyra åren i staden.

Sprida evangelium – inte kultur
ELM har varit i Peru sedan mitten 

av 1990-talet och bedrivit mission här, 
främst i Chiclayo. Man kan givetvis 
ifrågasätta varför västerlänningar ska 
åka iväg och grunda kyrkor och bedriva 
mission i utlandet men ELMs missions-
arbete handlar inte om västerländsk 
kultur eller liknande utan om evan-
gelium. Gud har i alla tider arbetat för 
att alla folk ska få möjligheten att lära 
känna honom och det sista Jesus sa till 
sina lärjungar var: 

Men när den helige Ande kommer 
över er, ska ni få kraft och bli mina 
vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och 
Samarien och ända till jordens yttersta 
gräns. (Apg. 1:8)

Korruption stort problem i samhället
Chiclayo är Perus fjärde största stad 

Missionsledaren reflekterar

med cirka 750 000 invånare. Runt om-
kring staden är det öken och det regnar 
sällan, vilket gör staden väldigt dammig. 
Generellt sett är det en stad med halv-
dan renhållning och väldigt varierande 
kvalitet på vägar och hus. Korruption 
är ett stort problem vilket till exempel 
kan få som konsekvens att gatan utanför 
kyrkan i stadsdelen Las 
Brisas grävdes upp förra 
året men arbetet stan-
nade av under borgmäs-
tarvalet. Staden fick en 
ny borgmästare som inte 
ville prioritera vägen 
och därför är nu gatan 
fortfarande uppgrävd 
och ingen vet om el-
ler när någon kommer 
att slutföra arbetet. 
Korruptionen med-
för även en stor brist på tillit till andra 
människor. 

Viktigt arbete med familjer väntar 
Vid ett möte med kyrkans ledning här-

omdagen berättade de om utmaningar-
na de står inför och jag slogs av hur svårt 
det är att få med sig männen. Kvinnor 
och barn kan man få kontakt med och få 
med i någon typ av barnverksamhet el-
ler liknande men männen är mycket mer 
svårf lörtade. 
Det är givetvis 
inte unikt för 
Chiclayo utan 
en mer gene-
rell svårighet 
men jag glad-
des åt berättel-
serna om barn 
och unga som 
kommer i kontakt med församlingarnas 
arbete och tog med mig bekymret över 
att inte kunna nå männen. 

Familjen är viktig i en peruansk kon-
text och därför blir det extra kännbart 
med de utmaningar som finns inom fa-
miljestrukturen. Därför var det oerhört 
uppmuntrande att höra representanter 
från kyrkan berätta om engagemanget 
för att arbeta med äktenskap och de 
kunde berätta om flera personer som 

har kommit in i försam-

lingsgemen-
skapen genom detta arbete. 

Det känns så roligt att kunna sända 
Hjalmar och Lisa Unosson till staden 
med det uttalade målet att stärka det här 
arbetet. Hjalmar är socionom och Lisa 
psykolog och jag är övertygad om att de 
kommer att passa perfekt på platsen och 
i uppgiften. Det är ännu inte klart pre-
cis hur arbetet ska se ut men det kom-
mer att utarbetas under våren i samråd 

med kyrkan. 

Nu har vi åkt drygt tre tim-
mar genom ett ökenland-
skap och börjar närma oss 
Piura. Det ska bli spän-
nande att få se arbetet och 
få träffa både våra utsända 
och våra kristna syskon här 
i Piura.

DANIEL RINGDAHL

MISSIONSLEDARE

Under sin första resa till Peru funderar ELMs nye missionsledare över uppdraget, landet, kulturen 
och mycket annat. Glädjen är stor över alla missionärer som nu finns i landet.

pekar västerut

Från vänster: Sinnika Ekström, Maria 
och Daniel Ringdahl, Håkan Ekström, 
Hjalmar, Erik, Lisa och Annelie Unosson

Familjen Ekström på plats i sitt nya hus.

Flyttlasset anländer till familjen 
Unossons bostad.
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Den 16 januari landade en grupp svenskar 

i Peru: Håkan, Sinnika, Tindra och Thea Ek-

ström, Daniel och Maria Ringdahl och Rakel 

Smetana. I Lima checkade gruppen in på 

Hostal El Patio, ett mysigt vandrarhem i lite 

antik stil med många fina blommor och med 

gångavstånd till havet. Där fanns redan Hjal-

mar, Lisa, Erik och Annelie Unosson på plats. 

I Lima fanns tid för lite myndighetskontakter, 

avkoppling och gemenskap. 

Den 19 januari landade hela det svenska 

teamet i Chiclayo där Unossons ska bo och 

verka de närmaste fyra åren. Steffen Baagø 

Madsen tog emot gruppen på flygplatsen. Ef-

ter lite praktisk hjälp har nu Unossons slagit 

sig till ro i sitt nya hus i området Puerta del 

Sol i utkanten av Chiclayo stad och det finns 

goda förutsättningar att de kommer att trivas 

där. Hjalmar har också hunnit med ännu en 

tur till Lima för att ta körkort, vilket gör att fa-

miljen nu känner sig lite friare eftersom de 

kan ta sig fram lättare i Chiclayo med mis-

sionens bil.  

Den 22 januari var det möte med kyrkans 

ledning i Chiclayo. Håkan Ekström, Daniel 

Ringdahl och Rakel Smetana representerade 

ELM. De båda missionärsfamiljerna Ekström 

och Unosson välkomnades att arbeta tillsam-

mans med kyrkan. Det var goda samtal i 

viktiga frågor och man enades kring ett av-

tal mellan ELM och IELCH (den evangelisk-

lutherska kyrkan) som sedan officiellt under-

tecknades. 

Den 23 januari åkte Ekströms, Ringdahls 

och Rakel till Piura, där familjen Ekström 

kommer att bo och arbeta de närmaste 18 

månaderna. Det är ett stort bönesvar att vi 

äntligen har fler missionärer på plats i Piura. 

Vår missionär Steffen Baagø Madsen och 

hans fru Kate har slitit hårt de senaste två 

åren i ett verkligen gott arbete. I Piura vän-

tade en fin lägenhet på familjen Ekström med 

gångavstånd till kyrkan. Nu har Ekströms flyt-

tat in och trivs bra där. Tindra och Thea har 

kommit igång med distansstudierna. I Piura 

fick ELM-representanterna chansen att träffa 

familjen Madsen lite mer samt volontärerna 

Sofia Grahn, Mathias Lanting och Marlene 

Møller Holm. Studentcaféet är igång och 

volontärerna gör en fantastisk insats. För ett 

par månader sedan startades en ungdoms-

grupp för studenter som ett konkret resultat 

av caféarbetet. Ungdomsgruppen träffas var-

je lördag och några av dem har även börjat 

komma med vid församlingens gudstjänster. 

De svenska gästerna fick också möjligheten 

att fira gudstjänst med församlingen i Piura 

och Daniel Ringdahl predikade.

Den 28 januari åkte Daniel och Maria Ring-

dahl hem till Sverige igen. Vi har anledning 

att tacka Gud för deras besök i Peru. Daniel 

har fått en god inblick i missionsarbetet i Peru 

och fått lära känna våra utsända och våra na-

tionella vänner, så hans besök var betydelse-

fullt. Maria Ringdahl, som åkte med privat, 

fick vara till stor hjälp i det praktiska arbetet 

så även hennes besök uppskattades mycket 

av våra utsända. Rakel Smetana stannar yt-

terligare några dagar innan hemresa.

Ny volontär läsåret 19-20
Vi låter vår nya volontär presentera sig: 

”Jag heter Anna Nord, är 22 år och upp-

vuxen i Helsingborg. Efter gymnasiet gick 

jag Strandhems bibel- och lärjungaskola och 

därefter ELUs ungdomsledarutbildning på 

Glimåkra folkhögskola. Jag är nu inne på mitt 

tredje år som ungdomsledare i Markaryds 

församling, en välsignad tid. Jag åker ut till 

sommaren 2019 när min tjänst i 

Markaryd är slut. 

Min huvudsakliga uppgift 

i Peru kommer att vara att 

handleda yngsta barnet i 

familjen i hennes skolgång. 

Utöver det finns det möjlighet 

att vara delaktig i arbete med ett 

ungdomscafé och musiken i församlingen. 

Det bästa sättet för mig att bli förberedd är 

att umgås mycket med Gud och våga lägga 

allt i Hans händer och lita på att när Han kall-

lar så förser Han också med det som behövs. 

Vi har en stor Gud och det är ett privilegium 

att få bli kallad och använd av Honom.”

Missionsnytt från Peru

Den som vill få familjen Ekströms info- och 
bönemejl kan anmäla sig till 
hakan.ekstrom@elmbv.se.
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ELF KRISTIANSTAD
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Information och inspiration om ELMs nya fält Främre Asien.
Medverkande: Göran Stenlund, Brita Jern SLEF, Johanna Wargh 
som bott i Främre Asien.

Gudstjänst | predikan - Göran Stenlund SLEF.
Enkel måltid | anmälan till: Sofia Nilsson 0736498527, 
sofia.nilsson@elmbv.se senast den 27 februari. 
Information och Inspiration om ELMs nya fält Främre Asien.
Medverkande: Göran Stenlund, Brita Jern SLEF, Johanna Wargh 
som bott i Främre Asien.
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FRÄMRE 
ASIEN

FRIDHEM | VÄNNÄS
Lördag 16 februari

14:00 | Information om Främre Asien | Johanna och Jonny Wargh
                 Parallell undervisning för barnen
16:00 | Vi äter i grillstugan
17:00 | Eftermiddagsmöte | predikan - Göran Stenlund

SACKEUSKYRKAN | UMEÅ
Söndag 17 februari

11:00 | Gudstjänst | predikan - Göran Stenlund
                   Lunch 
13:30 | Information om Främre Asien | Johanna och Jonny Wargh
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ELM har med stor glädje 
antagit en ny volontär för 

läsåret 19-20: Anna Nord. Vi 
vill gärna ha fler volontärer till 
Piura så du är välkommen att 

ansöka på 
www.lets-move.nu 


