
MIssIon I utlandEt

evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna 
Vänner (eLM-BV eller eLM) har etablerat mis-
sionsarbete i fyra länder i afrika samt i Syd-
amerika. Fler kontakter håller på att knytas, 
framför allt i asien.  

erItrea är ELM-BVs äldsta missionsland. Mis-
sionsinsatserna går tillbaka till 1911, och innan 
dess, genom Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 
verksamhet, till mitten av 1860-talet. 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELcE) har 
mer än 12 000 medlemmar i 72 församlingar och 
betjänas av 40 präster. ELM ger ekonomiskt stöd 
till ELcE, bland annat till en musikskola i Asmara 
som har 58 elever. Det totala anslaget till ELcE för 
2009 uppgår till nästan 100 000 kronor.

etIoPIeN är ELM-BVs andra missionsland, på sätt 
och vis en fortsättning av insatserna i grannlandet 
Eritrea sedan år 1921. 

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELc) har 
mer än 20 000 medlemmar i 140 församlingar 
med drygt 40 präster och cirka 120 evan gelister 
och lärare. ELMs totala anslag till EELc för 2009 
uppgår till mer än 600 000 kronor. Under det 
gångna året har en stor insats gjorts i samband 
med ett kyrkbygge i Asella, ett projekt som invig-
des i mitten av mars. Från och med hösten 2009 
fokuserar ELM på att särskilt stödja det teologiska 
seminariet i Asella, när en treårig kurs för blivande 
pastorer påbörjas.

keNya är ELM-BVs tredje missionsland. Arbetet 
påbörjades 1948 och har resulterat i en omfat-
tande verksamhet i den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Kenya (ELcK) med 90 000 medlemmar 
600 församlingar, 130 präster, 200 evangelister 
och 58 diakonissor. 

ELM har tre missionärer i Kenya: Lina Jämstorp 
och Sofi a nilsson arbetar med gatubarn i städerna 

nakuru och Gilgil och Kerstin nilsson är aktiv i 
församlings- och skolarbete i rift Valley-provinsen. 
ELMs totala budget för Kenya uppgår till nästan 950 
000 kronor, en tredjedel som anslag till ELcK och 
två tredjedelar för att bekosta missionärsinsatser.

PerU är ELM-BVs fjärde missionsland. De första 
missionärsinsatserna i norra Peru påbörjades 1994. 
Sedan 2007 fi nns chiclayos evangelisk-lutherska 
kyrka (IELcH), som har tre församlingar med drygt 
100 medlemmar och två lokala präster. 

ELM har två missionärer som bistår i försam-
lings- och missionsarbetet: Maggan och Erik 
Andersson. Lördagen den 22 augusti hålls mis-
sionshögtid i Markaryd för makarna Elin och 
Mattias Lindström, som i september reser till Peru.

ELMs totala budget för 2009 uppgår till drygt 
950 000 kronor, en femtedel som anslag till 
IELcH och fyra femtedelar för att bekosta 
missionärsinsatser. 

Mission 
– att berätta om Jesus
Kristen tro gör trotsigt anspråk på att omfatta sanningen. Jesus 
påstår själv att han är avgörande för varje människas liv och framtid. 
Därför gav han sina lärjungar i uppdrag att sprida evangeliet, att be-
rätta om honom som är ”vägen, sanningen och livet”. ELM vill göra 
som lärjungarna – berätta om Jesus, han som är vår räddning. 

Under de snart hundra år som ELM bedrivit mission har många 
kommit till tro på Jesus, kyrkor har vuxit fram och många människor 
har också fått hjälp genom skolarbete och sjukvård.

Elever på Chesinende secondary school i Kenya.
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Nya koNtakter håller på att knytas med:

INDIeN. ELM-BV har under de senaste åren knutit 
kontakter med en evangelisk-luthersk kyrka i In-
dien. Vid årsskiftet sändes på ELMs uppdrag Fred-
rik Hector, Kristina Lunnergård och Mikael Hector 
till Tuni i Andhra Pradesh. Kyrkan heter Bethesda 
Lutheran Ministries och har 25 församlingar med 
lokala pastorer.

Ytterligare ett besök i Indien planeras från 
ELMs sida under hösten 2009. ELM har ett 
budgeterat anslag på 50 000 kronor som delvis 
används för att finansiera dessa besök i Indien.

kaMBoDJa. Luthersk Missionsforening (LM) i 
Danmark påbörjade missionsarbete i Kambodja 
år 2003. Fem missionärer är aktiva i undervis-
ning och sjukvård. ELM har under några år haft 
kontakt med sjuksköterskan Viktoria Skilling, 
Umeå, för tänkbara insatser på ELMs missions-

fält, men några relevanta uppgifter har inte lagt 
sig tillrätta för henne. Viktoria har därför sökt 
efter andra möjligheter och LM i Danmark har 
kallat henne för tjänst, med planerad utresa till 
Kambodja under hösten 2009. Missionshögtid 
kommer att hållas den 25 juli på Missionsgården 
Fridhem i Vännäs.

VarMt tack för stöd genom förbön och gåvor  
till missionsarbetet. Kontakta oss gärna om du 
har frågor eller synpunkter på arbetet!

Roland Gustafsson
Missionsföreståndare

08-559 23 142, 076-165 15 59
roland.gustafsson@elmbv.se, www.elmbv.se

Många barn kommer till kyrkan i las lomas i Peru. I Indien väntar många människor fortfarande på att få höra 
evangeliet om Jesus.

Stöd ELMs mission!
Plusgiro 5 58 43-7
Bankgiro 476-1144

Jesus sade: Ni skall bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien och ända till jordens yttersta gräns. aPG. 1:8
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