
en liten kostnad. Varje morgon kommer 
ca 65 barn för att fylla de fyra klassrum-
men som finns här. Klockan elva får de 
varsin kopp av chai-te och halv ett får 
de sedan mat, antingen gederi (majs och 
bönor) eller ugali (majsgröt) och suku-
mawiki (typ spenat).

En dag för mig och Julia kan se ut så här:
Klockan sju väcks vi av barnen som 

kommer. De pratar, leker och skrattar 

precis som på en svensk skolgård. Då har 
killarna som bor på Bethesda redan gått 
till sin skola. En skillnad jämfört med 
den svenska skolan är att det inte behövs 
några städare. Istället är det elevernas 
uppgift att se till att klassrum, toaletter 
och gårdsplaner är rena och fräscha när 
skolan börjar, vilket gör att de ofta behö-
ver vara där tidigt.

När Julia och jag har ätit frukost läm-
nar vi vårt gästhus för att vara med och 
hjälpa till i klasserna. Vi får rätta läxor 
i flera olika ämnen, lära dem svenska 
lekar/övningar under idrottstimmarna 
och ibland hålla i lite undervisning. Vid 
tedags är det ofta vi som häller upp och 
serverar, detsamma gäller lunchen. Vi 
får även diska koppar och tallrikar som 
använts, vilket görs för hand.
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Att åka till ett annat land och jobba där 
som volontär i sex månader är inget 
man bara gör. För även om det kan låta 
spännande och verka som ett roligt 
äventyr (vilket det verkligen är), är det 
också fullt av utmaningar. 

Den tid som jag hittills har tillbringat 
i Kenya har definitivt varit ett äventyr. 
Ibland har det varit roligt och lätt, då 
har det varit enkelt att förstå varför man 
tog beslutet att åka. Andra 
dagar har det varit tufft. De 
dagarna kan jag ibland funde-
ra på varför jag åkte. Att be-
finna sig i ett land långt borta 
från familjen, där kulturen 
och språket är annorlunda 
kan ibland kännas riktigt job-
bigt. Ingen förstår en, varken 
människorna runt en eller 
familjen/vännerna hemma i 
Sverige, man känner sig helt 
ensam. Men det har inte gått 
en enda dag då jag har ångrat 
att jag åkte. Jag kan fundera 
på varför jag åkte och ibland inte lyckas 
hitta svar men jag ångrar mig inte.

Det kan vara svårt att beskriva hur livet 
här i Kenya är för mig, men jag ska göra 
ett försök. Vi (Julia Nilsson och jag) bor 
på Bethesda Children Ministry (BCM) 
utanför Nakuru. Bethesda är ett barn-
hem och en skola. För tillfället bor här 
23 killar som kommer från gatan. På 
Bethesda får de en andra chans genom 
att få mat, husrum, kläder och skolgång. 
Eftersom skolan på Bethesda bara har 
klasserna 0-2 går de flesta av killarna 
här i den statliga skolan som ligger ca 3 
kilometer från barnhemmet.

Barnen som går i skolan på Bethesda 
kommer från familjer som inte har råd 
att betala för skolan. På Bethesda er-
bjuds barnen mat och undervisning till 

Livet på Bethesda
Killarna kommer hem från skolan på ef-
termiddagen (mellan tre och sex) och då 
gäller det att ha energi. Vi brukar där-
för försöka få några timmars paus innan 
detta. Sen är det bara att börja jobba 
igen. Vi är med killarna i det arbete som 
de gör. Ofta handlar det om att förbe-
reda maten: hacka, koka, rensa, röra osv. 
Det finns alltid uppgifter som killarna 
ska sköta, så som städning, tvättning 
och kor men det brukar ofta finnas tid 

till lite fotboll, spel och lek 
också.

Halv sju har de aftonbön 
och sen är det dags att äta. 
När maten är uppäten och 
tallrikarna diskade finns det 
tid för läxor. Har man inga 
läxor kan man titta på TV el-
ler roa sig på något annat sätt. 
För mig har kvällarna blivit 
något av en favorittid. När jag 
får hjälpa killarna med läxor-
na känner jag att jag verkligen 
får göra något.

När vi slutligen drar oss 
tillbaka till vårt gästhus brukar klockan 
vara runt nio. Då är jag ofta trött efter 
en hel dags arbete. För även om man 
inte gör så mycket hela tiden är det lätt 
att tömma energiförrådet. En annor-
lunda kultur och nya intryck är saker 
som tar på krafterna och även om jag 
varit i Kenya i en och en halv månad nu 
finns det fortfarande saker som är an-
norlunda.

Jag hoppas att du som läser det här har 
fått en liten bild av hur det är att vara 
volontär på Bethesda. Det går upp och 
ner men när det är tufft är det viktigt att 
påminna sig om att man inte är ensam. 
Gud går med varje dag.

ESTER BIRGERSSON
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SE FLER BILDER PÅ NÄSTA SIDA!

Ester (t v ) och Julia och några av killarna.



Peru
Många av er har följt utvecklingen gällande 
kyrkbygget i Las Brisas i Chiclayo. Även 
om inte allt är klart ännu står kyrkan färdig 
att börja användas. Den 6 november har 
församlingen kallat till kyrkoinvigning. Erik J 
Andersson och Rakel Smetana kommer att 
närvara vid invigningen samt våra missionä-
rer Steffen Baagø Madsen med familj och 
familjen Smetana. 

Den 6 oktober fick Jan Ulriks mor Ruth 
Smetana flytta hem till Jesus. Med anled-
ning av detta kommer familjen Smetana 
hem till Sverige för att under några veckor få 
umgås med familjen samt närvara vid Ruths 
begravning. Följ familjen i bön.

I november varje år brukar den evangelisk-
lutherska kyrkan i Peru kalla till samtal och 
förhandlingar med samarbetande mis-
sionsorganisationer. Detta år kommer Erik J 
Andersson och Rakel Smetana att närvara 
vid dessa samtal i Chiclayo. Eriks resedatum 
är den 2-16 november och Rakels den 4-30 
november. Förutom samtal med kyrkan 
finns tid att samtala med våra utsända 
missionärer, besöka Piura samt närvara vid 
kyrkoinvigningen i Las Brisas. Erik kommer 

också att undervisa och predika en del.

Eritrea
Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea 
(ELCE) förbereder en stor fest för att fira 
150-års jubileum av att de första missio-
närerna landsteg i Massaua, Eritrea den 
15 mars 1866. ELM har fått en hälsning 
med ett imponerande program dit alla 
samarbetspartners är inbjudna. Tyvärr har 
visumansökningarna för de tänkta represen-
tanterna från ELM, Henrik Nilsson, Stefan 
Ekström, Samuel Bengtsson och Paul-Otto 
Kjøller fått avslag.

Etiopien
I samband med Sture Bengtssons begrav-
ning besökte qes Mekonnen Geremew 
Sverige. Han representerade Etiopiens 
evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Han 
informerade vid flera samlingar om det nya 
ledarskapet i EELC. Qes Mussie Alazar, 
president, och qes Dawit Tuffa, generalse-
kretare. Den tidigare generalsekreteraren 
qes Endale Augichew har gått vidare till an-
nat uppdrag. Han har fått ett uppdrag i en 
organisation som tjänar och utrustar alla de 
evangeliska kyrkorna i Etiopien. EELC har 
stora förhoppningar på att qes Endale även 
i fortsättningen kommer att bidra till EELCs 
utveckling.

Qes Mekonnen kunde meddela att kyrkans 
arbete går framåt och det framförallt i de 
södra delarna av landet. Nyligen har det 
skett prästvigning av 17 nya präster. De nya 
orterna som vi bör lägga fram i förbön är: 
Kindo, Kamba och Konso. Den sistnämnda 
har en egen organisation med hela 80 000 
medlemmar och EELC har tecknat ett sam-
arbetsavtal med vännerna i Konso.

Etiopiens regering har infört undantagstill-
stånd som kommer att gälla i sex månader. 
På grund av det rådande säkerhetsläget i 
landet har vi tyvärr fått ställa in resan för Da-
vid Appell, Lars och Britt-Marie Brixen som 
var planerad till den 4-28 november.
Be för Etiopiens folk om politiskt lugn och 
mer regn.

Insamlingen Nöd Etiopien hade i början av 
oktober kommit upp i 1 031 382 SEK vilket 
vi tacksamt meddelar. Samtidigt vädjar vi 
om fortsatt generösa gåvor till projektet.

Kenya
22 november till 7 december besöker 
Stefan Nyholm och Jonny Bjuremo Kenya 
och den Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Kenya, (ELCK). Besöket handlar om att 
samtala med ledningen i ELCK, hälsa på vid 
barnhemmet i Nakuru, Bethesda Children 
Ministry, BCM. De kommer även att ha rejält 
med tid för vår missionär Kerstin Nilsson 
som arbetar med fred och försoning. Tack 
för att ni ber för detta besök hos vännerna 
i ELCK.
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Några flera av killarna på Bethesda. 
Läs reportaget på sidan 1!

Move

En del av våra läsare kommer ihåg 
Barnabas Mebrahtu från Eritrea. Han 
porträtteras i ett program från finska Yle.
Barnabas är inte längre aktiv i den 
lutherska kyrkan, men vi får ändå några 
glimtar från ELMs missionshistoria. 
Programmet kan ses här:
http://arenan.yle.fi/1-2633231
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