
två översta våningarna behöver en sista 
touch och utsidan behöver en skvätt 
målarfärg. Våning två innehåller för-
samlingslokaler med kök och ska också 
kunna användas som café. Våning tre 
kan användas som boende för försam-
lingens pastor eller för att hyra ut och 
få en inkomst till kyrkan.

Gudstjänsten inleds med välkomst-
hälsning och sång och sen predikar 
WMPLs missionssekreterare Juan 
Fernadez över texten i Apg 2:42-47 
om den första kristna församlingen. På 
väggen sitter skyltar som påminner om 

att vi 
just firat reformationsdagen: Solo Es-
critura – Skriften allena, Solo fe – Tron 
allena, Sola gracia – Nåden allena. På 
den andra väggen står bibelordet från 
Rom 1:17: ”Den rättfärdige ska leva av 
tro”. Efter predikan blir det förbön för 
kyrkan och församlingen och sedan får 
ELMs missionsledare Erik J Andersson 
äran att utföra själva invigningsdelen. 
Därefter är det dags för hälsningar, 
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Det är den 6 november och vi befinner 
oss i stadsdelen Las Brisas i Chiclayo. 
Jag kliver in i en fullsatt kyrkolokal där 
alla, som sig bör här i Peru, har fullt upp 
med att hälsa på varandra. Det pussas på 
kinderna här och där, ljudnivån är ganska 
hög och livlig och stämningen är på topp. 

Kyrkans församlingar i Las Lomas 
och San Antonio har sammanlyst sina 
gudstjänster idag för att vara med på 
denna högtidliga invigning av den nya 
kyrkan. En handfull personer har också 
rest ända från Piura, dvs en tre timmars 
bussresa. Kyrkan är fullsatt och de 
av de 150 närva-
rande som inte får 
sittplats står i hallen 
vid entren. 

Jag ser mig 
omkring i den nya 
kyrklokalen, som 
enligt mitt tycke är 
otroligt vackert och 
smakfullt designad. 
Själva korset är 
utskuret i väggen 
med lampor i hålet, 
vilket gör att korset lyser upp 
lokalen. Lamporna i taket sprider 
en varm känsla. Det är Kate 
Idrogo Vásquez, kyrkans admi-
nistrative ledare och gift med vår 
missionär Steffen Baagø Madsen, 
som ritat och designat kyrkan. 
Hon är utbildad arkitekt och det 
märks. Dagen till ära hänger ballonger 
i taket som går i samma färg som själva 
kyrklokalen. Stilfullt.

För ca tre år sedan föddes visionen 
att bygga en kyrka i Las Brisas. Arbetet 
gick ganska långsamt i början, delvis 
beroende på lite strul med peruanska 
myndigheter. Men den sista tiden har 
det gått i rasande fart. Nu står bygg-
naden färdig att användas, även om de 

Ingivning av ny kyrka i Las Brisas, Chiclayo
först från USA, Danmark och Sverige 
och sedan från de olika församlingarna 
som också bidrar med olika sånger. 

Det blir ingen fest i Peru utan att 
det finns god mat och tårta. Så snart 
den (hyfsat långa) gudstjänsten är över 
förvandlas kyrkolokalen på några sekun-
der till en matsal. Tallrikar med färdiga 
portioner delas ut och ljudnivån stiger 
igen. Tårtan är specialdesignad med 
lutherrosen. Allt är väl genomtänkt och 
planerat i detalj. 

Församlingen i Las Brisas sliter på 
olika sätt och just nu står de också 
utan pastor. De löser detta genom att 
få besök av någon annan av kyrkans 
pastorer eller predikanter, eller att se 
på predikningar på video. Men det 
är klart att mycket av församlingens 

arbete ligger nere när för-
samlingen inte har en egen 
pastor och antalet guds-
tjänstbesökare har succesivt 
sjunkit. Ändå, mitt i detta, 
så växer det upp en stor och 
fin kyrka. Denna nya kyrka 
betyder otroligt mycket, 
både för församlingen och 
för kyrkan i stort. Kyrkans 
president framförde under 
tårar sitt tack till Sverige 
och Danmark för ekono-
miska bidrag till kyrkbygget. 
Även om vi alla vet att själva 
byggnaden egentligen inte 

betyder något, så kan vi ana det symbo-
liska i detta: Gud arbetar – mitt i det 
som är litet och ringa. I svagheten får 
Han större utrymme. Låt oss fortsätta 
att be för församlingen i Las Brisas, att 
Herren ska arbeta i och genom denna 
församling och välsigna denna nya 
kyrklokal så att den får vara ett medel 
för att människor ska få växa i tro och 
att fler ska få möta Jesus. 

RAKEL SMETANA



Peru
Erik J Andersson och Rakel Smetana har 

varit i Peru, vilket framgår av artikeln på 
sidan 1.

De var också bland annat i Chiclayo för 
att samtala med kyrkan. Då undertecknades 
det nya avtalet med kyrkan, Iglesia Evangé-
lica Luterana de Chiclayo (IELCH). Detta 
avtal har arbetats fram under ett par års tid 
och är det första som tecknas mellan ELM 
och IELCH. I och med detta tas nya och 
viktiga steg mot kyrkans självständighet och 
relationen till kyrkan som jämbördig samar-
betspartner stärks. 

Erik och Rakel har också fått tid att 
samtala med våra missionärer samt besöka 
både Luya och Piura för att ta del av för-
samlingsarbetet på dessa platser.

Rakel skriver i bloggen på elmbv.se den 
14 november:

”En intensiv men rolig vecka är över. 
Det har varit många och långa samtal med 
kyrkan på dagarna. Dels kring det sam
arbetsavtal vi tillsammans arbetat fram, dels 
angående kyrkans önskemål om kommande 
missionärer, kyrkans vision och framtids
planer, hur kyrka och mission hanterar de 
ekonomiska resurserna, hur man tar hand 
om kyrkans präster och predikanter m.m. 
Intressanta och viktiga frågor att arbeta 
vidare med. Under dagarna så avrapporte
rades det också från kyrkans olika försam
lingar och verksamheter och vi fick en god 
överblick.”

Eritrea
Vid Nämnden för utlandsmissions senaste 
sammanträde hade vi förmånen att bjuda 
in ledaren för Evangelisk-lutherska kyrkan 
i Eritrea (ELCE), president Qeshi Simon 
Gebrekristos. Före sammanslagningen med 
den Evangeliska kyrkan 2006 var han en av 
ledarna för den Lutherska kyrkan i Eritrea.

2016 har vi haft tre personer från kyrkan 
på besök och detta ger en god inblick i kyr-
kans arbete och vi är glada och tacksamma 
över besöken. 

Följande information delgavs NUM: 
• Musikskolan i Asmara startades med några 
få elever av Barnabas Mebrahtu. Lärarna 
som undervisar idag är en produkt av Bar-
nabas undervisning. Han är inte längre aktiv 
i kyrkan, men skolan som han startade är 
fortfarande aktiv och bär frukt. Musikskolan 
har daglig aktivitet med runt 45 elever. 

• Kyrkan i Asmara är alltid full vid sönda-
gens gudstjänster, så även vid engelska-
undervisningen som också sker i kyrkan. 
Det är främst den unga generationen som 
leder gudstjänsterna. Pastorer bjuds in för 
att predika och dela ut nattvarden. 

• Det teologiska seminariet (Training center 
of theology) i Belessa har svårt att hitta nya 
lärare. EFS har lovat att bekosta en utbildning 
men om denna inte blir av, kan det finnas 
möjlighet att genomgå utbildningen via kor-
respondens.

• Musikskolan fungerar bra men nya instru-
ment behövs. Ett bidrag har tagits emot från 
ELM på ca 4670 dollar. Man hoppas kunna 
resa till Dubai för att köpa instrument till 
skolan och datorer till Belessa, då det är ett 
problem att det teologiska seminariet inte 
äger några datorer.

Etiopien
Landet har drabbats av oroligheter och tving-
ats införa undantagstillstånd. Kontakterna 
med Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka 
(EELC) har under den senaste perioden varit 
sparsamma. Representanter från EELC ska 
bjudas in till Sverige för att samtala om olika 
frågor. Vi planerar för besök i både januari 
och maj. I början av året stannar vännerna 
från Etiopien endast i tio dagar för möten 
med NUM och ELMs styrelse. I maj kommer 
gästerna att resa runt i landet för att inspirera 
oss som kristna bröder och systrar. 

Det senare besöket går under namnet 
”Mission i retur”. Välkomna att ta kontakt med 
missionssekreteraren för att anmäla intresse 
av att få besök av vännerna från Etiopien.

Insamlingen ”Nöd Etiopien” har kommit 
upp i 1,2 MKr och vi riktar ett stort tack till 
alla som bidragit. Nu gör vi en rejäl satsning 
inför julhelgen och hoppas nå upp till målet 
1,6 miljoner SEK. Behoven är fortsatt stora 
och vi vill på allt sätt vara med och hjälpa 
våra vänner som inte har mat för dagen. Vi 
kommer att få en utförlig rapport från våra 
gäster från EELC i januari 2017. 

Kenya
22 november till 7 december besöker infor-
matör Stefan Nyholm och Jonny Bjuremo 
Kenya. Resan kommer att gå via Nairobi till 
barnhemmet Bethesda i Nakuru och vidare 
till Chesinende där vår missionär Kerstin 
Nilsson bor. I Nairobi kommer Stefan och 
Jonny att traditionellt hälsa på vid kyrkans 
huvudkontor. Det är glädjande att konstatera 
att Kerstin Nilsson, som arbetar med freds- 
och försoningsprojekt, har fått en god in-
gång hos olika grupper. Det är främst inne i 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) 
som fredsarbetet efterfrågas. Kerstin sänder 
regelbundet rapporter från sitt arbete. Vill 
du ha dessa nyhetsbrev, vänligen anmäl ditt 
intresse till administrationen. 

Vi gläds över att Strandhems bibel- och 
lärjungaskola har besökt Kenya. Vi tackar 
för alla härliga bloggar som detaljerat beskri-
vit deltagarnas upplevelser i Afrika. 

Move
Move-resa: NUM har beslutat att nästa 
Move-resa sommaren 2017 går till Peru. 
Reseledare är Kim Ytterstedt. Håll utkik 
efter mer information framöver. Resan kom-
mer att lanseras vid årsskiftet.

Move-volontärer: Vi är glada över våra vo-
lontärer i Kenya, Ester Birgersson och Julia 
Nilsson. De trivs gott på Bethesda Children 
Ministry (BCM) och med sina uppgifter där. 
De hjälper till i BCMs skola för barn från 
slummen på dagarna samt hjälper till och 
har olika aktiviteter med barnen som bor på 
Bethesda på kvällarna. BCMs egen pastor 
Samwel Langat är deras handledare och 
tar väl hand om dem. I november månad 
hjälper de till vid Strandhems besök i Kenya 
och i december kommer de att bo på 
Matongo och hjälpa till på Emanuel Children 
Home eftersom BCM då har stängt för jul-
lov. I januari återgår de till sina uppgifter på 
Bethesda i Nakuru. Följ tjejerna på ELMs 
reseblogg.
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