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Mina uppgifter i kyrkan är att stå för 
lovsång, undervisa i musik, medverka i 
bibelstudier, undervisa i engelska och 
dessutom försöka få kontakt med ung-
domar, till exempel genom att hålla i 
brädspelskvällar och annat. Tills vidare 
undervisar jag tre barn och två vuxna i 
gitarr och en vuxen i piano. Undervis-
ningen i musik är i första hand tänkt för 
att få mer musik i kyrkan för just nu är 
det bara jag och en annan gitarrist som 
spelar i kyrkan på söndagar. Musikun-
dervisningen innehåller notlära, ack-
ordlära, skalor, teori och mycket annat.

Engelskundervisning
I engelskundervisningen har jag två 

elever på mellannivå och Steffen har 
fem-sex stycken på basnivå. För mitt 
vidkommande börjar alltid undervis-
ningen med att de ska lära sig några nya 
ord, därefter ett temaarbete och till sist 
en lek med verb. Ett exempel på tema 
kan vara olika yrken. Nivån på kunska-
perna sträcker sig från sådana som inte 
kan någon engelska alls till sådana som 
kan göra sig förstådda på engelska och 
har ett ganska stort ordförråd.

Hittills har vi bara haft tre deltagare 
på brädspelskvällarna men det beror på 
att jag ville undersöka om det fanns in-
tresse – och det fanns det – så nu har jag 
bjudit in alla deltagarna på engelskun-
dervisningen.

Musik i församlingen

Vänner i staden
Jag har också fått ett par goda kamra-

ter i Piura som jag är tillsammans med 
en del. Den ene har jag varit i Paltas-
haco med, det var en fin upplevelse. 
Paltashaco är en liten stad uppe i ber-
gen relativt nära Piura. Planen är att jag 
gärna ska komma i kontakt med några 
fler unga människor så att det förhopp-
ningsvis kan bli någ-
ra fler unga i kyrkan. 
Utöver det använder 
jag en del tid på att 
lära känna kulturen 
och språket då det 
för mig är ett ganska 
komplicerat språk 

Volontären Daniel Birkmose är utsänd av ELM Danmark. 
Här berättar han om sin vardag i Piura.

och mycket annorlunda kultur. Jag läg-
ger också en del tid på att lära in nya 
spanska sånger som jag kan använda i 
församlingen. Det är ett arbete som jag 
tycker mycket om.

DANIEL BIRKMOSE
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Peru, Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo
Familjen Andersson har landat i sitt nya hem 
mitt inne i Chiclayo centrum. Lägenheten 
ligger bara cirka fem minuters gångväg från 
Smetanas och den svenska skolan vilket 
underlättar i arbetet och i det sociala utbytet 
dem emellan. Henrik och Rebecca säger att 
barnen har det bra och att det gått bra med 
alla uppbrott. Familjen ser nu fram emot att 
komma till rätta i Chiclayo och komma in i sina 
arbetsuppgifter. Fortsätt be att de ska trivas i 
Chiclayo.

Familjen Smetana har varit lite trångbodda i 
sin lilla lägenhet men har nu fått möjlighet 
att hyra en lägenhet till i samma hus. Detta 
öppnar också möjligheter att ha offentliga 
samlingar inne i centrum, till exempel med 
den kristna studentgruppen som kyrkan dri-
ver. Kyrkan har under många år velat nå in 
i centrum med sin verksamhet så vi hoppas 
att detta kan vara en öppning för det. 

Mattias Lindström reser den 17 april på 
NUMs uppdrag till Peru i tio dagar för att 
undervisa kyrkans predikanter och pastorer 
och även ute i de olika församlingarna i 
Chiclayo och i Piura. Mattias ska också ta 
sig tid med våra utsända och uppmuntra 
dem i deras tjänst och samtala med kyrkan.

Etiopien, Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka
David Appell besöker 3–10 april Harrar för att 
undervisa på en konferens för evan gelister 
och pastorer. 

Besökare från Etiopien: Under fyra veckor 
i maj och en vecka i juni 2017 besöker tre 
etiopiska gäster Sverige. De kommer under 
uppdraget ”Mission i retur” och de kommer 
att predika, undervisa och be ute i fören-
ingar och församlingar. Hör gärna av dig 

om du vill ha besök i det 
sammanhang där du är 
verksam (maggan@
jamstorp.se eller 
jonny.bjuremo@
elmbv.se).

Det planeras för flera 
temadagar med gästerna 
från Etiopien med temat: Hur 
når vi muslimer med evangeliet?

Besökarna: generalsekreterare qes Dawit 
Tufa, ordförande qes Mussie Alazar och 
kassör Meaza Semerab 

Insamlingen ”Nöd Etiopien” avslutas 31 
mars och det är en liten bit kvar till målet! 
En slutgiltig rapport publiceras när alla gå-
vor är sammanräknade. Kyrkan förbereder 
fas två i distributionen till låglandet. Hjärtligt 
tack till alla som gett ett bidrag.

Kenya, Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Kenya (ELCK)

Ärkebiskopsval: ELCK 
kommer att välja ny 

ärkebiskop i augusti. Vi ber 
för valet och att kyrkan kommer 

att enas. 

Fredsarbetet: Missionär Kerstin Nilsson 
går vidare med freds- och försoningsarbetet. 
Signaler inväntas från huvudkontoret om 
nästa steg i arbetet. Ursprungsplanen var 
att Kerstin skulle flytta från stift till stift för 
att etablera ett fungerande fredsarbete både 
regionalt och lokalt.

Eritrea, Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Eritrea (ELCE)
Återupprättad kontakt: En glädjande nyhet är 
att kontakten med ELCE är återupprättad. 
Både samtal och e-post fungerar. Kyrkans 
president qeshi Simon Gebrekristos plane-
rar att besöka Sverige i april i olika uppdrag 
och vi vill gärna träffa honom. Vi ber vidare 
för en öppning i kontakten med ELCE. Det 
är en stor sorg att vi inte kan besöka våra 
vänner.

Nytt fält
ELM har gjort två resor för att undersöka 
möjligheten för ett nytt missionsfält. Resorna 
ska nu avrapporteras till NUM och styrelse 
för att se hur vi går vidare. Missionsvän-

nerna uppmanas att följa processen i bön!

Move
Ester Birgersson och Julia Nilsson har 
återvänt till Sverige. De 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) 

Volontärer: Nu söker vi volontärer som kan 
arbeta ett läsår i norra Peru från och med 
hösten 2017. Arbetsuppgifter matchas 
utifrån gåvor, intressen och behov med 
fokus på evangelisation, församlings-
arbete, studentarbete, musikundervis-
ning, engelskundervisning samt barn- och 
ungdomsarbete. Välkommen att skicka in 
din volontäransökan senast den 30 april på 
www.lets-move.nu.
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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”.

Boka in 

gästerna!

Uppnått: 17840 kr 1 mars Mål: 100 000 kr 30 april


