
SEPTEMBER 2016 AKTUELL MISSIONSINFORMATION FRÅN ELM-BV

Plusgiro: 5 58 43-7 • Bankgiro: 476-1144 • Swish: 123-495 65 95

I Las Brisas ser man nu fram emot att 
snart kunna inviga den nya kyrkan. 
Peru-missionären Steffen Baagø Mad-
sen berättar: 

Egentligen var inte tomten så stor men 
läget var bra, så när den blev till salu 
reagerade kyrkan snabbt och köpet 
kom till stånd. Sedan gick det några år 
innan kyrkan kunde börja byggas.

Idag står där en byggnad på tre 
våningar. På första våningen domine-
rar kyrksalen. Den har fått den största 
delen av de 90 m2 som grunden är på. 
Andra våningen har ett rum och intill 
ligger ett kök där man kan undervisa 
i matlagning. Dessutom finns det 
tvättstuga, badrum och två rum som är 
tänkta som prästkontor respektive rum 
för barnverksamhet.

Tredje våningen har i stort sett 
samma uppdelning som den andra. 
På taket finns ett rum till som mest är 
tänkt för förvaring. En tvättstuga finns 
här också och resten av taket som är 
platt kan man också använda till olika 
saker om man vill – kanske en grill för 
trevliga kvällar?

Jag har ställt några frågor till min fru 
Kate Vasquez de Madsen som har ritat 
och stått för bygget.1 

Nybyggd kyrka i Las Brisas!
oss och de kom aldrig tillbaka. Det 
påminde oss om att mycket kan hända 
men att vi alltid kan ha tillit till Her-
ren, även om det kan vara svårt ibland.

När ska kyrkan öppnas?
– Det blir invigningsgudstjänst den 

6 november vilket är strax innan vi har 
möte mel-
lan kyrkan 
(IELCH) 
och mis-
sionerna. 
Vi hoppas 
nu att vi 
efter en 
lång period 
av utma-

ningar kan nå ut till fler människor här 
i Las Brisas. Tidigare har kyrkan legat 
avsides men nu ser alla den och vi ber 
att Gud ska använda sig av detta.

Vilken del av bygget har varit viktigast 
för dig?

– Altarväggen, 
jag tror att den är 
den viktigaste delen 
i en kyrka. Det är 
också den del som 
ännu inte är färdig, 
för vi har praktiska 
utmaningar med 
att kunna göra den 
som vi önskar, men 
vi arbetar hårt just 

nu med att lösa det 
och jag ber till Gud att Han ska hjälpa 
oss att få ett gott resultat. Man blir 
också lite nervös för om det hela ska 
leva upp till folks förväntningar, men 
nu får vi se vad som händer!

1 Kate är arkitekt och president i Evangelisk-

Lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH), Peru

Hur har det varit att ansvara för det här 
kyrkbygget? 

– Det bästa är att vi nu sent om sider 
får vårt eget ställe, vi har under lång tid 
hållit till i hyrda eller lånade hus men 
nu är det annorlunda. Nu ska vi inte 
flytta igen, om inte Gud vill flytta oss, 
förstås, men nu har vi vårt helt 
egna hus! Dessutom är läget 
riktigt bra på huvudgatan i Las 
Brisas; restauranter, apotek och 
små butiker finns i närområ-
det. Det blir en fin möjlighet 
till att öppna dörrarna för det 
kringliggande samhället så att 
vi kan lära känna människorna 
bättre och bjuda in dem till 
kyrkan.

Har något varit svårt?
– Ända sedan början har vi haft 

utmaningar med bygget. Att bygga 
i Chiclayo (anm: Las Brisas är en 
stadsdel i 
Chiclayo) 
är inte 
lätt då 
det finns 
många 
regler. 
Och även 
om det 
finns reg-
ler är inte 
alltid de 
som är satta 
till att bestämma överens om hur reg-
lerna ska tolkas. Dessutom var vi med 
om att en maffialiknande gruppering 
kom och ville ha pengar för att låta oss 
bygga i fred. Då blir man lätt rädd för 
de tvekar normalt inte inför att skada 
folk eller stjäla material. Lyckligtvis 
höll vår Gud och Far handen över 

Altarväggen

Kök



Peru
Steffen med familj: Nu finns Steffen och 
hans familj i Piura och har flyttat in i det hus 
där Christina och Filip Ambrosen bodde tidi-
gare. De har landat väl i Piura, de trivs och 
har börjat komma in i sina arbetsuppgifter. 
Steffen kommer att fungera som pastor i 
församlingen. 

Kate kommer att hjälpa till i församlingens 
kreativa kvinnogrupp, som träffas en gång 
i veckan för att tillverka något tillsammans 
samt fika och ha en andakt tillsammans. 
Kate fortsätter också som kyrkans president, 
d v s kyrkans administrativa ledare.
Volontär i Piura: ELM Danmark har numera 
en dansk volontär som under ett läsår kom-
mer att bo och arbeta i Piura. Han heter Da-
niel Birkmose och är 23 år. Daniel är redan 
igång med 
att hjälpa till 
med nyplan-
teringsarbe-
tet, i kyrkans 
musikverk-
samhet och 
i de engel-
skakurser 
som bedrivs 
i kyrkans 
lokaler där 
ungdomar 
från universi-
teten deltar. 
Smetanas: 
Familjen Smetana har nu börjat komma 
in i vardagen igen efter besöket i Sverige i 
sommar. 

Adam har gått ut nian och har studieup-
pehåll detta år. Han ska bland annat stu-
dera mer spanska på egen hand. Cornelia, 
Filip och Ella har börjat den peruanska 
skolan igen. Eftersom vi inte har någon 
svensk volontär i Chiclayo sköter Annis den 
kompletterade undervisningen i den svens-
ka skolan. Det gör att Annis tyvärr behöver 
trappa ner sitt engagemang i kyrkans barn- 
och kvinnoarbete. Fortsätt gärna att be om 
volontärer som kan resa ut till vårterminen 
så att Annis återigen kan lägga sin arbetstid 
på missionsarbetet. 

Janne har påbörjat sina regelbundna be-
sök i Luya på torsdagarna. På söndagarna 
brukar familjen ofta åka till Luya på förmid-
dagen för att delta i gudstjänst där, och 
sedan på eftermiddagen till San Antionio för 
att delta i gudstjänsten där.

Besök i Peru: I november kommer Rakel 
Smetana och Erik J Andersson att resa till 
norra Peru för att ha de årliga samtalen 
med kyrkan och för att träffa och samtala 
med missionärerna. Erik kommer också att 
undervisa och predika något utifrån kyrkans 
önskemål.  

Eritrea
Visum: Vi väntar på besked från Asmara 
angående den visumansökan som inläm-
nats av kyrkan för Henrik Nilsson, Samuel 
Bengtsson och Stefan Ekström. De är valda 
som representanter av ELM för att närvara 
vid Evangelisk-Lutherska kyrkans i Eritrea 
(ELCE) firande av missionen 150 år. Kyrkan 
har förberett stora festligheter och hoppas på 
att deras partners blir beviljade inresevisum.

Tack för alla förböner för ELCE och deras 
arbete.

Etiopien
Tillväxt: Etiopiens Evan gelisk-Lutherska Kyr-
ka (EELC) vädjar om förbön i den situation 
som råder i landet. Massmedia rapporterar 
om upplopp och demonstrationer som har 
krävt många människoliv. Kyrkan växer i 
antal medlemmar och nyligen prästvigdes 
tio präster i de södra synoderna. Huvud-
kontoret gör regelbundna resor ut i landet 
och har en tydlig målsättning att nå ut till 
nya områden.
Delegation till Etiopien: ELM vill uppmunt-
ra kyrkans strävan att nå ut och vid NUM-
sammanträdet (Nämnden för utlandsmis-
sion inom ELM) 2-3 september beslutades 
att sända en delegation till Etiopien. David 
Appell från Sverige och Lars och Britt-Marie 
Brixen från Danmark reser till Etiopien 4-28 
november. Målet med denna resa är att 
besöka platserna Kindo, Kamba och bibel-
skolan i Damot Bossa. Kyrkan har under 
en längre tid önskat att ELM skulle besöka 
dessa platser för att uppmuntra folket.
Inbjudna till Sverige: NUM beslutade även 
att bjuda in två representanter från EELC till 
Sverige för att samtala om det stora bygg-
projektet som kyrkan planerar för i huvud-
staden Addis Abeba. Detta besök kommer 
att ske i januari 2017. Vidare beslutade 
NUM att bjuda in tre personer från kyrkan 
till Sverige i maj 2017. Detta är ett besök 
under punkten ”Mission i retur” i verksam-
hetsplanen 2017.
Nöd Etiopien: ELM riktar ett stort tack till 
alla som bidragit till insamlingen ”Nöd 
Etiopien”. Vi passerat hela 997 000 SEK 

och har som mål att nå 1,6 miljoner SEK. 
Behovet är stort och kyrkan rapporterar att 
det finns flera områden som längtar efter 
nödhjälp. Följ insamlingen på elmbv.se och 
ge generöst. Det har visat sig att kyrkan inte 
bara mättar hungriga människor utan även 
når ut med budskapet om Jesus Kristus till 
nya grupper. 

Kenya
Fredsarbetet: Vår missionär Kerstin Nilsson 
rapporterar flitigt om freds- och försonings-
arbetet i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i 
Kenya (ELCK). ELM ser det som en stor 
välsignelse att Kerstin fått detta uppdrag just 
nu. Tack för att Ni ber för Kerstin och för 
kyrkans strävan att få harmoni i arbetet.
Resa: Den 22 november till den 7 december 
reser informatör Stefan Nyholm och mis-
sionssekreterare Jonny Bjuremo till Kenya 
för att samtala med kyrkan, möta Kerstin 
Nilsson och besöka barnhemmet Bethesda 
i Nakuru. 

Move
Volontärer i Kenya: Nu finns våra volontärer 
Ester Birgersson och Julia Nilsson på plats 
på Bethesda Children Ministry i Kenya. 
Ester och Julia ska vara i Kenya i drygt 
fem månader. Följ dem i bön och på ELMs 
reseblogg, www.elmbv.se/blogg
 
Moveresa 2017: Nu har NUM beslutat att 
2017 års moveresa ska gå till Peru som-
maren 2017. Håll utkik för mer information 
framöver under hösten.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA OCH VÅRA BLOGGAR

www.elmbv.se • www.elmbv.se/blogg REDAKTÖR:

Stefan Nyholm, stefan.nyholm@elmbv.se

Stöd ELMs missions arbete:
Swish: 123-495 65 95

Plusgiro: 5 58 43-7 
Bankgiro: 476-1144

Gåvor till Etiopien märks ”Nöd Etiopien”!

Bild från försoningsarbetet i Kenya. 
Läs mer på www.elmbv.se/blogg

Den danske volontären 
Daniel Birkmose i Peru.


