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I Åstorp har vi under många år haft ett 
missionsmöte i mitten av januari. I bör-
jan av december kontaktade vi Jonny 
Bjuremo och frågade honom om han 
kunde komma och medverka på vårt 
möte. Efter en kort betänketid lovade 
han att komma. En stund senare åter-
kom han och berättade att han kommit 
på att just den söndag vi talat om hade 
han gäster från Etiopien och undrade 
om inte de också kunde vara med. 

Självklart gladde det oss att få så fint 
besök och flera av oss i Åstorp som 
besökt Etiopien var väl bekanta med 
gästerna. Läge för ett fint och givande 
möte.

Ett par dagar senare ringde Rakel 
Smetana och berättade att en ung familj 
från göteborgstrakten hade lovat att 
åka till Peru för att bland annat hjälpa 
till med skolundervisning för familjen 
Smetanas barn. Eftersom Rebecca och 

Missionsfest i Åstorp
Henrik inte hade någon bak-
grund inom ELM ville de 
gärna träffa och lära känna 
missionsvännerna som sän-
der dem till detta uppdrag. 
Därför undrade Rakel om 
vi inte kunde slå ihop be-
söket från Etiopien med en 
presentation och välsignel-
sestund för familjen Anders-
son. Alla i vår förening var 
positiva till detta och villig-
heten att hjälpa till att ordna en riktig 
missionsfest var påtaglig. Vi bad om och 
satsade på att många människor skulle 
komma. Entusiasmen var stor och vi 
gladde oss över att behöva öppna upp 
hela missionshuset vilket vi inte gjort på 
länge.

Den 15 januari, en solig men kall sön-
dag var vi redo att ta emot våra gäster. 
Glädjen var stor när den ena bilen efter 
den andra svängde in på parkeringen. 
Många glada återseenden mellan gamla 
och nya vänner från olika håll i Sve-
rige och inte minst med vännerna från 
Etiopien. Benedikte Nilsson hälsade 
välkommen och efter ett par sånger 
övertog qes Dawit och Jonny talarsto-
len. Dawit talade utifrån Efesierbrevets 
första kapitel om att alla människor är 
utvalda till att vara Guds barn. Det be-
ror inte på vilka vi är eller vad vi gjort 
utan allt är grundat på vad Jesus gjort 
och det är bara i honom vi har förlåtelse 
för alla synder. Alla människor vet inte 
om detta men borde få veta det och det 
är vårt uppdrag att tala om det.

Programmet fortsatte därefter med 
sång av Thomas Suki och sedan tog 
Stefan Ekström över och ledde en väl-
signelse- och förbönsstund för Rebecca, 
Henrik, Mathea och Clara Andersson. 
Många ville vara med i denna förbön 
även om inte alla kunde vara med fram-

me vid altaret. Vi hoppas och ber att 
förbönerna för våra medarbetare inte 
ska tystna när de har rest långt bort från 
vårt land och vardagen kommer och vi 
står mitt uppe i ett ofta slitsamt arbete 
här hemma.

Efter en fikapaus med hög stämning, 
goda kakor och fin information av våra 
missionssekreterare fick vi höra mer 
sång av Thomas. Erik J Andersson av-
slutade sedan vår fest med att predika 
över 1 Tess 1: 1-10.

Vi i Åstorp är glada för att vi fick möj-
ligheten att ordna detta möte och tack-
samma över att det kom så många. 
HERREN välsignade oss i vårt arbete 
och var nära med sin Ande och berörde 
många.

ARNE ENGSTRÖM, ELM ÅSTORP

Henrik och Rebecca Andersson

Benedikte Nilsson var mötesledare.

Qes Dawit Tufa predikar, Jonny Bjuremo tolkar.



Peru, Iglesia Evangélica Luterana de Chic-
layo (IELCH)  

Nya utsända till Peru: Henrik och Re-
becca Andersson med barnen Mathea och 
Clara åkte till Peru den 16 januari. Under 
fyra veckor kommer de att bo i Arequipa i 
södra Peru för att studera språk och kultur. 
I slutet av februari flyttar de till Chiclayo där 
Henrik kommer att arbeta med missionärs-
barnens skolgång och så ska de tillsam-
mans få hjälpa till i missionsarbetet. Tacka 
och prisa Herren för att Henrik och Rebecca 
ställt sig villiga att användas i missionens 
tjänst. Följ familjen i bön när de nu ska lära 
sig ett nytt språk och en ny kultur. 

Piura:  Kyrkan har flyttat till mer ända-
målsenliga lokaler. Nu finns bättre möj-
ligheter att starta ett café, som allt sedan 
starten funnits med som en av visionerna 
för nyplanteringsarbetet i Piura. De egna 
lokalerna gör det lättare att inbjuda till olika 
aktiviteter och lättare för folk att se att det är 
en kyrka.

Studentarbete: Studentgruppen i Chic-
layo fortsätter att träffas. I januari fortsätter 
gruppen och Ann-Charlotte kommer att 
undervisa i engelsk konversation

Barndag i Luya: Strax före jul arrangera-
des en barndag i Luya då ett 40-tal barn 
samlades. Jan Ulrik skriver:  ”Söndagen före 
jul begav vi oss tillsammans med delar av 
studentgruppen [...] till Luya. Studentgrup-
pen hade samlat ihop pengar under året och 
ville ge något till barnen i Luya. Församlingen 
i San Antonio och missionen (ELM) hade 
också bidragit till festen. Dennis höll i en 
barnsamling om hur Jesus, världens Frälsa-
re, föddes hit till jorden. [...] Vi hoppas kunna 
samla barnen till söndagsskola här i början 
av året, och detta blev en härlig upptakt. Be 
för barnen och arbetet i Luya!”

Etiopien, Etiopiens evangelisk-lutherska 
Kyrka (EELC)

ELM framför ett hjärtligt tack för alla gåvor 
som har kommit in till Nöd Etiopien. Vi är nu 
uppe i ca 1,4 MKr, målet är 1,6 MKr. Kyrkan 
har inkommit med en detaljerad rapport om 
en första insats under 2016. Nu väntar vi på 
en plan över hur resterande medel skall an-
vändas. 

Även om situationen har förbättrats en del 
för folket i låglandet så är de fortfarande i 
stort behov av stöd. Tack för att Ni fortsätter 
att ge till våra etiopiska vänner.

I mitten av januari hade vi besök av fyra 
gäster från EELC. Vi återkommer med rap-
porter från detta besök.

Asella Children and Youth Ministry, 
ACYM, står inför att anställa en ny förestån-
dare. Eyob Dinqo, tidigare föreståndare, går 
vidare i andra arbetsuppgifter i kyrkan.

ELM längtar efter att få sända några kort-
tidsmissionärer under 2017. Under 2016 
blev det inte möjligt eftersom Etiopien drab-
bades av politisk oro. Nu är läget lugnt och 
enligt rapporter helt under kontroll.

Rapporter från det teologiska seminariet i 
Asella, LTS, talar om att de tio nya studen-
terna som börjat där trivs utmärkt. Kraven 

för intagning har höjts bland annat vad 
beträffar kunskap i engelska.

Kenya, Evangelisk-lutherska Kyrkan, ELCK
Under 2017 ber vi särskilt för stundande 

val av president i Kenya. Vi ber även för det 
val av ny ärkebiskop i ELCK som aviserats. 
Dessa två val kan innebära oroligheter både 
i samhälle och kyrka. ELM är tacksam över 
att missionär Kerstin Nilsson finns på plats. 
Hon arbetar vidare med freds- och förso-
ningsarbete i både samhälle och kyrka. Ker-
stin har ett välsignat stöd av arbetsgruppen 
Lutheran Healing Spring Ministry, LHSM. 

I slutet av januari till början av februari 
reser Mattias Larsson från Kristianstad till 
Kenya. Han reser på uppdrag av NUM, 
nämnden för utlandsmission, för att besöka 
barnhemmet Bethesda. Mattias kommer att 
dokumentera arbetet vid barnhemmet ge-
nom att producera en film. Mattias har själv 
ordnat med ekonomiska bidrag till resan. 
ELM riktar ett stort tack till Mattias för denna 
värdefulla insats.

Nytt missionsfält
ELM fortsätter att arbeta aktivt med att 

söka ett nytt missionsfält. Under februari 
och mars reser en delegation från ELM till 
två olika destinationer för att undersöka 
vilka möjligheter som kan finnas. Var gärna 
med och be att Gud ska öppna och stänga 
dörrar. Be om lyhördhet och vishet.

Move
Move-volontärer: Ester Birgersson och Julia 
Nilsson är nu tillbaka på Bethesda och 
fortsätter med sina uppgifter där. Både Ester 
och Julia har under januari månad haft 
besök av sina föräldrar. Tjejerna avslutar sin 
tid i Kenya i slutet av februari. Följ dem på 
ELMs reseblogg, www.elmbv.se/blogg.
 
Move-resa 2017: Move-resan 2017 till som-
maren går till Peru. Reseledare är Kim Ytter-
stedt från Kungälv. Gå in på www.lets-move.
nu för mer information och anmälan. Det är 
begränsat antal platser så håll dig framme 
om du vill följa med på resan. 

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA OCH VÅRA BLOGGAR
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Gåvor till Etiopien märks 
”Nöd Etiopien”!

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”.


