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”Ropa till Herren, hela jorden, brist ut i 
jubel och lovsång! Lovsjung Herren med 
harpa, med harpa och lovsångsljud, 
med trumpeter och hornstötar. Ropa av 
glädje inför kungen, Herren!” 
Psalm 98:4-6

1998 öppnade musikskolan i Asmara 
sina portar och bjöd in till den första 
sommarkursen. Barnabas Mebrahtu, 
eritrean utbildad i Finland, kallades av 
ELM att etablera den första musiksko-
lan i Eritrea. Han reste till Dubai för att 
köpa instrument och så började utbild-

ningen på lutherska kyrkans område i 
Asmara. Barnabas har arbetat i flera år 
vid musikskolan. Han gjorde ett grund-
ligt och noggrant arbete som vi fort-
farande ser resultaten av. Musik skolan 
blev inte endast ett kortvarigt ”mis-
sionsprojekt” den lever i högsta grad 
fortfarande i dag. 

Skolans ledare idag heter Yonathan 
Semere och han bekräftar att Barnabas 
arbete haft stor betydelse för skolan. År 
2007 anställdes sex av de tidigare stu-
denterna vid skolan som lärare. 

Verksamheten idag
Skolan har idag tre heltidsanställda 

varav en verksamhetsledare, en sekrete-
rare och en som städar. Till detta kom-
mer sju musiklärare som fått sin utbild-
ning på skolan. Målet med utbildningen 

Musikskolan i Asmara 
– ett framgångsrikt missionsprojekt 

är att träna unga människor till att tjäna 
kyrkan genom musik. Skolan vill även ge 
ungdomar möjlighet att upptäcka musi-
ken som en viktig del av livet. Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Eritrea, ELCE, 
satsar hårt för att hålla hög standard 
på undervisningen. Undervisningen är 
både teoretisk och praktisk och skolan 
erbjuder även individuell undervisning 
för omkring 80 personer.  Det som ut-
märker skolans aktiviteter är de brass-
ensembler som finns i städerna Asmara, 
Keren, Barentu och Mendefera. 

Ekonomisk kamp
Skolan kämpar med dålig ekonomi 

och man har under flera år vädjat om 
stöd för inköp av instrument. ELM har 
genom Svea Erlandssons musikfond 
gett bidrag och en tysk organisation 
har lyckats skicka en del instrument. I 
kontakt med Equmenia-kyrkan i Torsby 
i Värmland har ELM fått några kornet-
ter som eritreaner tagit med sig till lan-
det. Skolan hoppas även att deras bästa 
studenter skall få stipendier för högre 
studier utomlands, vilket kan leda till att 
statusen kontinuerligt höjs för skolan.

Kyrkans nuvarande ordförande qeshi 
Simon Gebrekristos har sex barn varav 
tre söner som är aktiva vid musikskolan 
i Asmara. Enligt Simon är musikskolan 
väletablerad i landet. Flera av de tidiga-
re studenterna undervisar nu på andra 

musikskolor runt om i landet. De flesta 
av Eritreas musiklärare är från ELCEs 
musikskola i Asmara, där Simon har 
uppdraget att undervisa i kristen tro. 
I undervisningen ingår det två timmar 
bibeltimmar per vecka. Här har kyrkan 
en viktig uppgift i att fostra nästa gene-
ration in i en kristen gemenskap särskilt 
med tanke på att eleverna kommer från 
olika bakgrund. Här finns deltagare från 
både den ortodoxa kyrkan och musli-
mer. Simon gav exempel på hur ungdo-
marna lär sig sånger som de sedan tar 

med sig hem. Hans muslimska vänner 
upplever att deras barn är i tryggt förvar 
när de studerar vid musikskolan.

Renoveringsbehov
De byggnader som används uppför-

des i början av 1900-talet och några i 
mitten av 1900-talet. Husen är i dag i 
stort behov av att renoveras. Därför 
har ELM i sin verksamhetsplan avsatt 
100 000 SEK för 2017 och drivit en 
kampanj under februari–april för att 
samla in dessa medel och det är alltså 
inte för sent att bidra. 

Tack för att Du som läser detta ber för 
våra vänner i Eritrea och ger ett generöst 
bidrag till renoveringen av skolan (se be-
talningsuppgifter på nästa sida).

Jonny BJuRemo



Peru, evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo
Tack till alla er som gett en extra gåva till 
missionsarbetet i Peru. Tack vare era gåvor 
kan vi ha missionärer på plats för att hjälpa 
och stödja, både kortsiktigt och långsiktigt, 
andligt och lekamligt. Fortsätt att Be och 
Ge – inte bara just nu utan även framöver 
när denna katastrof lagt sig. Era gåvor har 
möjliggjort att några nödställda i Piura fått 
konkret hjälp. Jan Ulrik skriver: 

”I onsdags åkte jag tillsammans med 
pastor Merci och José Luis (Pepe) till Piura 
för att hälsa på Steffen och besöka några 
byar som drabbats hårt av översvämningen. 
Med oss i bilen från Chiclayo hade vi, tack 
vare er missionsvänner som delar med er, 
300 kg ris, 60 kg socker, matolja och pasta. 
Byarna ligger i något som kallas det nedre 
Piura och som drabbades mycket hårt när 
floden översvämmade i slutet av mars. Stef-
fen hade kontaktat två pastorer, Merci och 
Pepe genom vilka vi kunde kanalisera vår 
nödhjälp till tre byar och det gavs möjlighet 
för dem att genom Guds ord uppmuntra de 
drabbade och be tillsammans med dem. 

En man som hette Santiago vill visa oss 
sitt hem. Han berättade ett han hade ett fint 
hus med trädgård där barnen brukade hålla 
till och leka. En gård med rosor och två 
hektar mark med risodling. Allt detta hade 
närmast försvunnit. Det är svårt att förstå 
hur snabbt saker kan tas ifrån en. Pastor 
José Luis (Pepe) talade och påminde att 
detta kan lära oss att inte sätta vårat hopp 
till saker utan det enda nödvändiga är att 
vi sätter vårat hopp till Gud/Jesus. Mannen 
instämde och sade att han tackar Gud mitt 
i allt. Santiagos berättelse gav starkt intryck 
på mig. Jesus ord, ”en människa lever 
inte bara av bröd utan av Guds ord”, blev 
levande, här vittnar en man som förlorat allt 

att Gud inte har lämnat honom. Det var en 
fin stund vi hade där i sanden och bråten. 
Gud är med dem i detta. Santiago berättade 
också att som väl var kom floden på förmid-
dagen, hade den kommit på natten hade 
vi alla kanske drunknat, nu lyckades alla 
rädda sig, några med helikopter andra på 
flytande saker. ”Vi har förlorat allt, men vi är 
tillsammans och alla är välbehållna”.

Etiopien, etiopiens evangelisk-lutherska kyrka 

(eeLC)
Den 3-10 april medverkade David Appell på 
en pastorskonferens i Harrar, Etiopien. Han 
skriver följande hälsning:

Jag har haft en fantastiskt fin upplevelse 
i Etiopien. Allt har gått bra. Torsdag och 
fredag var jag med på pastorskonferen-
sen. De dagarna närvarade även folk från 
andra kyrkor. Det var cirka 50-60 personer 
med på konferensen, varav cirka 30 från 
lutherska kyrkan. 

I övrigt fick jag tid till goda samtal med 
både qes Mussie och qes Dawit. Jag upp-
lever dem som goda ledare och har stort 
förtroende för dem.

Jag är väldigt tacksam för resan jag fick 
göra. Den gav mig mycket personligen och 
jag hoppas att jag också fick ge något till 
dem. De uttryckte i alla fall stor uppskatt-
ning för min medverkan.

Läs mer i majnumret av Till Liv!

2 maj till 6 juni 2017 kommer gäster från 
EELC till Sverige, qes Dawit Tufa, kyrkans 
generalsekreterare och qes Mussie Alazar, 
kyrkans ordförande. De kommer för att under-
visa, predika och be. Detta är ett besök inom 
ramen för ”Mission i retur”. ELM längtar efter 
att få del av den starka tilltron till Guds ord 
genom den helige Ande som präglar EELC.

På följande platser kan Du lyssna och sam-
tala med gästerna från EELC:
3 maj kl 15, Partille, Svenska kyrkan
6-9 maj, Kristianstad, ELF-kapellet, ELM Syd
11-14 maj, Örkelljunga, ELM Syd
16-17 maj, Helsingborg Nytt Hopp, ELM 
Syd
18 maj, Temadag kl 19:00, Nytt Hopp, 
Bollbrogatan 8, Helsingborg
20 maj, Kulla, Blekinge, ELM Syd
24-31 maj, Umeå/Vännäs, ELM Nord
2-5 juni, Stockholm, Roseniuskyrkan, ELMs 
årskonferens
6 maj Kristianstad kl. 16-18, 11 maj Örkel-
ljunga kl 19 och 20 maj Kulla kl 19 inbjuds 
till temadagar i ämnet: Kristen tro och islam. 
Ämnet är verkligen aktuellt och vännerna 
från Etiopien har ständigt en iver att nå 
muslimer med evangeliet. Dawit växte upp i 
en muslimsk familj, Mussie möter dagligen 
muslimer. Vad handlar islam om? Vad står 
det i Koranen? Hur kan vi möta människor i 
Sverige i dag som längtar efter evangeliet? 

Kenya, evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya
Under tiden 6 april till 3 maj är vår missio-
när Kerstin Nilsson i Sverige på semester, så 
att hon kan se fram emot de arbetsuppgifter 
som väntar inom freds- och försoningsarbe-
tet i Kenya. 

Kyrkans årsmöte som planeras under 2017 
verkar vara svårt att genomföra på grund av 
alla domstolsprocesser. Vi ber och hoppas att 
årsmötet med val av ny ärkebiskop ska kunna 
genomföras inom det närmaste.

Move
missionsresa till Peru: Åtta ungdomar 

reser i sommar till Peru på en missionsresa. 
Under fyra veckor kommer de att besöka 
Chiclayo och Piura för att hjälpa till i mis-
sionsarbetet och lära känna missionärerna 
och kristna peruanska ungdomar. Resele-
dare är Kim Ytterstedt. Följ förberedelserna 
i bön.

Volontärer: ELM söker volontärer till norra 
Peru för ett läsår från och med hösten 
2017. Arbetsuppgifter matchas utifrån 
gåvor, intressen och behov. Välkommen att 
skicka in din volontäransökan senast den 
30 april på www.lets-move.nu
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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”.

Uppnått: 59 302 kr 1 april Mål: 100 000 kr 30 april


