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Barnen i C S Lewis böcker om Narnia 
går in i klädskåpet och kommer ut i 
en annan, för dem okänd, värld. Där 
pågår livet parallellt med livet hemma 
i England. Samtidigt och lika verkligt 
men ändå helt annorlunda. För mig var 
klädskåpet en tio timmars flygresa mel-
lan Frankfurt och Nairobi.

Ett flygplan är en bubbla som rör sig fram 
genom lufthavet. Fascinerande var det att 
följa vår färd över Europa på bildskärmen 
på ryggstödet framför för att efter en 
stunds sömn upptäcka att vi var över 
norra Afrika. En blick ut genom fönstret 
– Nilen i solnedgång!

Flygplanet blev för mig ett gränsland 
mellan två världar liksom klädskåpet för 
besökarna i Narnia, men omvänt beträf-
fande årstiden. Från novemberregn och 
kyla till sommar och värme. Och ingen 
lyktstolpe mitt ute i en skog men däre-
mot en månskära som hade ”kantrat” och 
hängde som en glad mun på den svarta 
natthimlen.

I Kenya lever människor som är som 
vi men i en parallell värld och med vitt 
skilda förutsättningar. Längs vägarna 
står kvinnor och män i tusental och säljer 
grönsaker och frukt som de har odlat på 
sina små gårdar. Dag efter dag reser andra 

från slummen till hotell och rika hushåll 
för att tjäna pengar till mat, kläder och 
skolgång för sina barn. I Kenya räknas 80 

Resa till en annan värld
procent av befolkningen som kristna men 
de liksom vi behöver försonas med Gud 
och med varandra. Våldsamma och upp-
slitande konflikter behöver få ett slut där 
liksom här.

Upptinade relationer
Ett land med ständig sommar (med våra 

mått mätt) där islossningen på många stäl-
len ändå verkar vara så långt borta och där 
vänskapen mellan kristna är djupt nedfru-
sen. Men här och där händer något nu och 

då. Det varma vattnet från en källa med 
helande och läkande vatten sipprar fram 
och i en liten församling börjar smältvat-
ten droppa. Människor finner vägen till-
baka till varandra, de ser att de är förlåtna 
och kan förlåta varandra. 

En viktig insats görs här av vår mis-
sionär Kerstin Nilsson tillsammans med 
gruppen Lutheran Healing Spring Mi-
nistries när de håller seminarier om fred 
och försoning i församlingarna.

Barn som blir lösta ur ”förstening”
Många barn i Kenya far illa då deras 

föräldrar inte kan försörja dem eller har 
avlidit. Risken är stor att de hamnar på 
gatan i ett miserabelt liv där de utnyttjas 
eller hamnar i missbruk och kriminalitet. 
De går miste om en barndom där de kan 

utvecklas på ett hälsosamt sätt i kärlek 
och med fasthet. I Narnia drog Vita häxan 
fram i sin släde genom landet och förste-

nade invånare. Livet på gatan innebär en 
”förstening” där barnen fastnar och inte 
kan vara de livfulla individer som Gud 
har skapat dem till. Många gatubarn, men 
långt ifrån alla, kan lösas ur detta liv som 
inte är något liv. På kyrkans barnhem möts 
de med värme och kärlek, de får möjlig-
het att gå i skolan och att komma bort från 
de destruktiva sammanhangen. Bethesda 
Children’s Ministry i Nakuru är ett av 
dessa barnhem och det som ELM är med 
och stöttar.

Nytt liv spirar fram
När häxans makt över Narnia slutligen 

bröts kom våren omedelbart. En varm 
vind svepte över landet och där drivorna 
smälte bort spirade nytt liv fram ur jor-
den. Den lutherska kyrkan i Kenya växer 
och vill gå vidare till nya platser. Nyfödda 
kristna växer fram i en jordmån som har 
mjukats upp genom tidigare och nutida 
förkunnares och missionärers ”ordbruk” 

och diakonala arbete. Många präster, 
evangelister och andra kristna har själva 
vuxit upp i tro som resultat av tidigare ge-
nerationers generösa gåvor till missionen. 

Det finns fortfarande stora möjligheter 
att bidra ekonomiskt eller genom en egen 
arbetsinsats inom ELMs mission i Afrika 
och Sydamerika!
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Peru, Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo
Familjen Andersson: Henrik och Rebecca 
har kommit igång bra med språkstudierna. 
De flyttar från Arequipa till Chiclayo i slutet 
av februari för att påbörja sina konkreta 
arbetsuppgifter. Be för det kommande upp-
brottet samt att de ska trivas gott i Chiclayo. 
Läs mer på ELMs reseblogg.

Helene besökte Peru: ELM Danmarks mis-
sionssekreterare Helene Koefoed-Jespersen 
har varit i norra Peru för att samtala med 
kyrkan och möta missionärerna. Helene 
rapporterar att det har regnat kraftigt i norra 
Peru vilket orsakat kaos på vägarna och i 
städerna och även förstört några hem.

Pastorsutbildning: En av kyrkans pastorer, 
Harold Llontop Sandoval, kommer inom kort 
att flytta ner till Arequipa i södra Peru för att 
studera på pastorsutbildningen på det luth-
erska seminariet SETELA i två år. ELM finns 
med och finansierar detta och vi önskar gärna 
investera för att öka den teologiska stabiliteten 
i kyrkan. Be för församlingen i Las Lomas som 
nu lämnas utan egen pastor. Planen är att de 
övriga prästerna och predikanterna inom kyr-
kan ska turas om att predika i Las Lomas.

Besök från Ecuador: Den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Chiclayo har sedan några år ett ut-
byte med en evangelisk-luthersk församling i 
Cuenca i södra Ecuador. För en kort tid sedan 
kom en grupp från denna församling för att 
besöka Piura och delta i det evangeliserande 
arbetet där. Steffen skriver att man delade ut 
foldrar  om kristen tro på universitetet, fram-
förde ett drama där och på ett par andra plat-
ser, åkte runt i lokalbussar och bjöd på chok-
lad och berättade om Jesus samt gjorde en 
kampanj på Facebook för våra församlings-
aktiviteter. Det synliga resultatet var att en ny 

person har kommit i kyrkan två gånger och att 
det kommit fyra nya studenter till församling-
ens engelskakurs. Be om att dessa människor 
ska få möta Jesus på ett personligt plan.

Etiopien, Etiopiens evangelisk-lutherska 

kyrka (EELC)
Besökare från Etiopien: Under januari 
gästades ELM av fyra vänner från EELC. Det 
var qes Dawit Tuffa, kyrkans generalsekrete-
rare, qes Mussie Alazar, kyrkans president, 
qes Samuel Bekele, ledamot av kyrkans 
styrelse och ato (herr) Eyob Bekele kyrkans 
projektledare. 

Gästerna kom till Sverige för att sam-
tala med NUM och ELMs styrelse om olika 
ärenden som rör vårt gemensamma uppdrag. 
Främst ville vännerna från Etiopien förklara 
kyrkans planer på att bygga ett höghus på 
kyrkans tomt i huvudstaden Addis Abeba. 
Etiopiens ekonomi växer stadigt för varje år. 
Kyrkan äger värdefull mark som de vill utnyttja 
på bästa sätt genom att bygga ett stort hus 
som kommer att ge värdefulla inkomster.

EELC har stora möjligheter att gå till nya 
områden och att etablera arbete i de större 
städerna i landet. Det gäller även att få in 
pengar till löner och omkostnader för befint-
ligt arbete. 

ACYM: Vi har glädjen att meddela att kyrkans 
barnhem, Asella Children and Youth Ministry, 
ACYM, har tecknat ett avtal med Asella stad. 
Detta innebär att barnhemmet nu är registre-
rat och kan inleda en omfattande rekrytering. 
Vi är tacksamma för detta bönesvar och 
fortsätter att be för barnhemmet.

Nöd Etiopien: Insamlingen har inbringat 
1 405 000 varav 630 000 kronor har 
bekostat den första insatsen. EELC planerar 
nu för en andra omgång i samma område. 
Folket i låglandet är i stora behov av mat 

efter den värsta torkan på flera år. Det har 
även inkommit önskemål från södra delarna 
av landet om katastrofhjälp. Insamlingen 
avslutas 31 mars.

Kenya, Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya
Fredsarbetet:Kerstin Nilsson, ELM:s mis-
sionär i Kenya, går vidare med freds- och 
försoningsarbetet. 

Ärkebiskopsval: Kyrkan planerar för val av 
ny ärkebiskop. Vi ber att kyrkan lyckas välja 
en lämplig ledare inom kort.

Filmare: I slutet av januari till början av 
februari besökte Mattias Larsson från Kris-
tianstad barnhemmet Bethesda och hans 
uppgift var att producera en film om arbetet.

Move
Volontärer: Ester Birgersson och Julia Nils-
son återvänder snart till Sverige igen. Vi 
tackar både Gud och dem för deras insatser 
i Kenya och önskar dem Guds välsignelse 
vidare. Ester och Julia besöker gärna din 
förening/ungdomsgrupp. Vill ni boka in dem 
kan ni höra av er direkt till dem eller till 
Rakel Smetana (rakel.smetana@elmbv.se) 

Resa 2017: Reseledaren Kim Ytterstedt fort-
sätter att planera för sommarens moveresa 
till Peru. Det är fortfarande öppet att anmäla 
sig och det finns några platser kvar. Gå in 
på www.lets-move.nu för mer information 
och anmälan. Det är begränsat antal platser 
så håll dig framme om du vill följa med.
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Gåvor till Etiopien märks 
”Nöd Etiopien”!

Vårens insamlingskampanj

Musikskolan i Asmara
Byggnaderna på musikskolan som drivs av den lutherska 
kyrkan i Asmara, Eritrea, är i stort behov av renovering efter 
många års verksamhet. Förutom att utbilda unga kyrkomed
lemmar i musik är skolan ett viktigt medel för evan gelisation.
Insamlingsmålet är 100 000 kr för denna kampanj som pågår 

februari till april. 
Var med och stöd det viktiga arbetet på musikskolan!

Betalningsuppgifter här intill. Märk Din gåva med ”Asmara”.


