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Efter ett par dagar i Masai 
Mara tillsammans med 
gästerna Stefan Nyholm 
och Jonny Bjuremo kunde 

jag avsluta nästan 1 1/2 månad med 
gäster och återgå till ett mer normalt 
arbetsliv. 

Jag har blivit inbjuden till några 
synoder (andliga stormöten) för att 
undervisa om fred och försoning och 
använder delar av HWEC-konceptet 
(”Helande av skador från etniska kon-
flikter”). Ibland är det svårt att an-
passa undervisningen på ett bra sätt, 
ibland lättare. I förtröstan på att Her-
ren leder, hoppas och ber jag att de 
människor jag får möta också får del 
av sånt som hjälper dem.

Ibland säger människor att ”min” 
undervisning blivit till välsignelse för 
dem eller deras församling. Det är 
svårt för mig att se men är ju ett stort 
tacksägelseämne i så fall! 

Jag kör ganska mycket och lyssnar 
gärna på sång och musik i bilen. Vo-
lontärerna Ester och Julia hjälpte mig 
att få fram kassetterna med advents- 

och julsånger 
så nu kan jag 
njuta av de 
fina sångerna 
när jag kör!

Den späda rosen fina, Som doftar 
salighet, I mörkret skall den skina, 
Besegra dunkelhet. Sann Gud och 
männska sann, Oss arma mänskor 
frälsa Från synd och död han kan.  
LH 98:3

Så vill jag önska er alla en riktigt god, 
vilsam och välsignad Jul- och Nyårs-
tid! 

KERSTIN NILSSON

Ps. Om du vill ha mina Rundbrev 
(allmän info) och/eller Förbönsmail 
(speciellt för försoningsarbetet) så 
skriv en rad till mig på kerstin.nils-
son@elmbv.se.

Julhälsningar från våra utsända

Även här i Chiclayo firar vi 
snart Jesu födelsesfest – ju-
len. Det hålls många julfester 
(s k chocolatadas), i försam-

lingarna såväl som i barngrupper och i 
kvinnogrupper. Även om värmen ibland 
gör det lite svårt för oss att riktigt förstå 
att vi snart firar jul, så vittnar både jul-
pyntet i affärerna och den allmänna jul-
kommersen om att det faktiskt är jul. På 
många offentliga platser i Chiclayo har 
man pyntat med stor julkrubba. Kvällen 
före julafton firar vi julgudstjänst i San 
Antonio. På Juldagen ska Janne predika 
i Luya. Det har getts rikligt med möj-
ligheter under advent att påminnas om 
det viktigaste – att tacka Gud för att han 
blev människa och världens frälsare. 

Vi ser fram emot 2017 med tillförsikt 
eftersom Gud lovat att gå före och leda 
oss! I februari kommer familjen Hen-
rik och Rebecca Andersson, med sina 
två små flickor, till Chiclayo som kort-
tidsmissionärer. De är verkligen ett bö-
nesvar och vi är övertygade om att de 
kommer att bli till stor välsignelse, både 
för oss och för kyrkan! Vi ser också fram 
emot att få se den lilla församlingen i 
Luya växa och mogna i tron, liksom 
kyrkan centralt. 

Inneslut gärna både oss och fa-
miljen Andersson i era förböner. 
Be också för kyrkan, församling-
arna och dess medlemmar, att de 
får kraft att nå ut med evangeliet 
här i Chiclayo och att Gud ut-
rustar goda ledare för tjänst i de 
olika församlingarna.

Jesus är gåvan, given åt Jorden. 
Gud denna gåva åt syndare ger.
Kära hälsningar

FAMILJEN SMETANA

” ”

Julgran i Nairobi.
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En liten julhälsning från oss 
volontärer, Julia och Ester, 
här i Kenya. Vi vill först och 
främst tacka för att ni ber för 

oss, människorna vi möter, kyrkan och 
landet. Vi känner båda att det är tryggt 
att få vila i att vet att ni hemma i Sverige 
ber för oss och att ni ber för dem vi mö-
ter. Alla dagar som volontär är inte lätta 
och då är det extra skönt att få vila i att 
Gud går med oss i allt, i allt det vardag-
liga, nya och utmanande. Fortsätt gärna 
be för oss, arbetet och människorna vi 
möter på olika sätt.

Det är ca tre och en halv månad se-
dan vi kom till Kenya och vi har fått 
vara med och tjäna och se så mycket på 
många olika platser och sätt. Nu i de-
cember har vi varit på ett barnhem, Em-
manuel Children´s Home, på Matongo, 
som drivs av SLEAF. Julen kommer vi 

att fira hemma hos Kerstin Nilsson till-
sammans med henne och andra männis-
kor vi fått lära känna här. Vi tycker båda 
att det känns spännande men också an-
norlunda och lite nervöst, det är första 
julen utan våra familjer. Men det kom-
mer säkert bli en minnesvärd jul!

Vi hoppas att även ni ska få en fin 
och minnesvärd jul i Sverige, njut av 
gemenskapen med 
varandra och ta vara 
på den. Ta hand om 
varandra och dela 
julglädjen med var-
andra. 

En riktigt GOD 
JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR önskar vi 
er alla! 

JULIA OCH ESTER

Jag kommer ju från Danmark, så jag är faktiskt 
inte så van vid en vit jul, men jul i Danmark är 
vinter. Det är potatis och skinka, det är marsipan 
och en äkta julgran. Det är också en hel massa 

andra saker. Vi har ju nyligen flyttat från Chiclayo till 
Piura och ska i år fira vår första jul här i Piura och vi ska 
äta julmiddag med andra människor.

Nu är det inte bara jag utan också Kate som bor i ett 
område som är ovant för oss. Från Chiclayo är vi vana 
vid kikärter med russin och oliver, tillsammans med 
anka, fläskkött eller kalkon. Här i Piura är kikärterna 
utbytta mot spaghetti, ja, de säger här i Piura att de helt 
seriöst äter spaghetti till jul. Det ska inte vi, det är inte 
jul för någon av oss. I gengäld är det viktigaste med 
julen det samma oavsett var man kommer ifrån – Jesus, 
världens frälsare. Han föddes till jorden och det kan vi 
fira och glädja oss över. Oavsett hur vi gör det!

God Jul och ett välsignat gott nytt år till er alla!

STEFFEN BAAGØ MADSEN

”

”



Peru
Nya utsända till Peru: Under det senaste året 
har vi letat efter någon/några som kunde resa 
till Chiclayo för att hjälpa till med missionärs-
barnens skolgång. Gud har äntligen hört våra 
böner och vi kan nu med glädje meddela att 
Henrik och Rebecca Andersson, Mölndal, 
reser till Peru i mitten av januari på en kort-
tidsinsats på ett år. 

Vid sidan om skolarbetet kommer de 
också att hjälpa till i missions arbetet. På 
elmbv.se finns en presentation av dem.

Tacka och prisa Herren för att Henrik och 
Rebecca ställt dig villiga att användas i mis-
sionens tjänst. Följ familjen i bön när de nu 
förbereder sig inför utresa.

Smetanas: Enligt den ursprungliga planen 
skulle familjen Smetana stanna i Peru i tre 
år, dvs fram till sommaren 2017, men de 
har nu beslutat att förlänga sin period året 
ut. Det äldsta barnet, Adam, kommer att 
flytta hem och påbörja gymnasiet hösten 
2017. 
Ny president i IELCH: Den lutherska kyrkan 
i Chiclayo har meddelat att kyrkans ledare 
Kate Idrogo Vasquéz har avslutat sitt uppdrag 
som president och överlämnat till Hans Ver-
kerk García som nu är kyrkans president. 

Eritrea, Evangelisk-lutherska kyrkan (ELCE)
ELCE har genomfört en stor fest i Imkullo 
den 5 november med anledning av att 
det i år är 150 år sedan de första svenska 
missionärerna landsteg i Massawa, Eritrea, 
år 1866. ELMs representanter erhöll tyvärr 
inget inresevisum, men däremot har vi fått 
en direktrapport från Ezra Gebremedhin, 
kyrkohistoriker från Uppsala, ursprungligen 
från Eritrea. Läs Gebremedhins artikel i 
januarinumret av Till Liv. 

Vi gläds åt ELCE:s möjlighet att nå ut med 
evangeliet och hoppas och ber att vi inom 
det närmaste får besöka landet.

ELCE har arbetat med att översätta boken 

”The way of life” till tigrinya och Scriptura har 
generöst ställt upp med ett ekonomiskt bidrag.

Etiopien, Etiopiens Evangelisk-lutherska 
Kyrka (EELC)
EELC har nu inkommit med en rapport om 
hur de använt insamlade medel till ”Nöd 
Etiopien”. Det är glädjande att kyrkan tydligt 
rapporterar och att nödhjälpen verkligen 
når fram. Nu gör vi en ny satsning över 
julhelgen fram till mars 2017 för att slutföra 
projektet ”Nöd Etiopien”. Behoven är fort-
farande stora och folket i låglandet käm-
par för att komma i kapp efter flera år av 
uteblivet regn. Fram till sista november har 
det kommit in 1,2 miljoner svenska kronor. 
Vi framför ett stort och hjärtligt tack för alla 
dessa gåvor.

I januari planerar vi för att välkomna fyra 
gäster från Etiopien. De är officiellt inbjudna 
av Nämnden för utlandsmission, NUM, för 
att delta i samtal om relationen mellan EELC 
och ELM. Ärendet är främst den insamling 
som pågår i Etiopien till det planerade hög-
huset på kyrkans tomt i Addis Abeba, vilket 
ELM har ställt sig tveksamt till, medan EELC 
motiverar detta enormt stora projekt som att 
vinna eller försvinna som kyrka. Tack för att 
Ni ber för dessa samtal. NUM bekostar re-
san för två av gästerna. De andra två betalar 
sina flygbiljetter med privata medel.

Sedan oktober 2016 råder undantagstill-
stånd vilket har resulterat i att de tidigare stri-
digheterna i landet minskat. Vi ber och längtar 
efter att landet skall få harmoni och fred.

Det lutherska seminariet i Asella, LTS, 
meddelar att 10 nya studenter har inlett för-
sta studieåret av totalt tre. Vi gläds mycket 
över att LTS välsignats med nya studenter 
som rekryterats från alla synoderna.

Kenya, Evangelisk-lutherska Kyrkan, ELCK
22 november till 7 december besökte infor-
matör Stefan Nyholm och missionssekrete-

rare Jonny Bjuremo Kenya. Besöket innehöll 
samtal med kyrkoledningen, möte med 
personalen vid barnhemmet Bethesda i Na-
kuru, gemenskap med vår missionär Kerstin 
Nilsson och våra volontärer Ester och Julia. 
Dessutom besök på/i: Chesinende, Matongo, 
Iterio, Ogango, Sigowet, Saino och Atemo.

ELCK lider av konflikter i kyrkan som 
medför att hela kyrkan påverkas negativt. 
Samtidigt pågår ett imponerande arbete på 
gräsrotsnivå. Barnhemmet Bethesda vill 
stå neutrala i konflikten och verksamheten 
fortgår enligt planerna, så långt som vi kan 
bedöma. Nästan 120 barn får dagligen god 
omsorg vid barnhemmet. Det växer upp 
nya huskroppar på området som används i 
skolundervisningen. Bethesda har som mål 
att rekrytera mycket unga barn från svåra 
förhållanden innan de hamnar ute på gatan.

Vår missionär Kerstin Nilsson går vidare 
med freds- och försoningsarbetet inom 
ELCK. Det är ett skriande behov av just 
denna typ av undervisning och vägledning 
både inom ELCK och i landet i stort. Kerstin 
reser tillsammans med Lutheran Healing 
Spring Ministry, LHSM, runt och håller sam-
lingar. Stefan och Jonny träffade styrelsen 
för LHSM och samtalade under en dag om 
deras arbete.

Move
Movevolontärerna: Eftersom Bethesda Child-
ren Ministry nu har jullov befinner sig våra 
volontärer, Ester Birgersson och Julia Nils-
son, på Matongo för hjälpa till på Emmanuel 
Children Home. 

De kommer sedan att åka till Chesinende 
för att fira jul tillsammans med vår missio-
när Kerstin Nilsson. I januari återgår de till 
sina uppgifter på Bethesda i Nakuru. Följ 
tjejerna på ELMs reseblogg.
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Missionsmöte
Välkommen till missionsmöte i Åstorps 

missionshus lördag den 15 januari 
klockan 14:00!

Det blir predikan av Qes Dawit, general-
sekreterare i lutherska kyrkan i Etiopien, 
och av missions ledare Erik J Andersson. 
Därefter välsignelsestund för familjen 
Andersson.


