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Tänk på de under Herren har gjort, på 
hans tecken och hans domslut. 
Psalm 105:5

Denna bibelvers var temat för en stor 
konferens i södra Etiopien 18–19 no-
vember 2017. Vi, Evans Orori, missio-
när i Etiopien, qes Mekonnen Geremew, 
rektor vid den teologiska utbildningen, 
David Appell, korttidsutsänd och Jonny 

Bjuremo körde nästan 80 mil från hu-
vudstaden Addis Abeba. Staden heter 
Karat och är belägen i området Konso. 
Här har Etiopiens evan gelisk-lutherska 
kyrka (EELC) kontakt med en evange-
lisk-luthersk grupp på 60 000 personer. 
I två dagar samlades 7 000 personer, 
kanske fler, omöjligt att räkna. Guds 
ord var i centrum och människorna 
lyssnade ivrigt.

EELCs arbete i södra delarna av Etio-
pien växer starkt och de unga syno-
derna ansvarar själva för tillväxten. De 
äldre synoderna kämpar med nedlägg-
ning av skolor, svag ekonomi och vi-
kande medlemsantal. De evangeliska 
kyrkorna, inklusive EELC, kämpar 
mot en osund karismatik som lovar stor 
framgång i form av hälsa och ekonomi. 
Självutnämnda profeter och apostlar 
samlar folk i tusental till stora konfe-

Öppet för evangelisation

renser. ELM vill även fortsättningsvis 
ge EELC stöd till utbildning. Det finns 
stora behov av detta just nu och landet 
ligger öppet. 

Vi vädjar om generösa gåvor till den 
kampanj som ELM erbjuder under fe-
bruari till slutet av april 2018. Den syf-
tar till att samla in gåvor som går 
till den teologiska utbildningen i 
Asella, Etiopien. Där går i nuläget 
tio studenter som kommit halv-
vägs i sin treåriga utbildning. (Se 
vidare artikel i Till Liv februari 
2018.)

David Appell gör återkommande 
besök i Etiopien och han kommer 
att resa till Etiopien även under 
2018. ELM är tacksam över att 
personer som David ställer sig till för-
fogande till tjänst, vi vill på allt sätt gå 

vidare och sprida budskapet om vad 
Herren har gjort. Evangeliet om rädd-
ning och frälsning för alla människor är 
första prioritet för missionssällskapet 
ELM.

JONNY BJUREMO

MISSIONSSEKRETERARE

I november besökte missionssekreterare Jonny Bjuremo Etiopien 
– ett land med stora utmaningar men med ett folk som är mottagligt för Guds ord.

Vårkampanj • LTS i Asella!
Vårens insamlingskampanj går till Lutheran Theological Seminary 
(LTS) i Asella, Etiopien.
Arbetet med att ge teologisk utbildning är grundläggande för att 
den lutherska kyrkan i Etiopien ska fungera. 
Här utbildas de präster och evan gelister som ska gå ut med evan
geliet i sitt hemland som ligger öppet och mottagligt.

Genom Dina gåvor kan ELM
• Ge fortsatt stöd till seminariet och dess treåriga teologiska utbildning.
• Bistå vid utredning av möjligheten av att kunna ge utbildning på 
teologie kandidatnivå.
• Hjälpa LTS att fungera som navet för teologisk utbildning inom kyrkan.

Insamlingen pågår till och med den 30 april.
Tack för din gåva som du märker med ”LTS”!

(Giro och Swishnummer här nedanför)

David Appell, studenten Dawit Kanko och Evans 

Orori. Foto: Jonny Bjuremo I klassrummet på LTS. Foto: Jonny Bjuremo



ACYM, i Etiopien, längtar efter att förbättra 

sina respektive verksamheter. ELM har inlett 

ett omfattande utredningsarbete för att på 

alla plan uppmuntra och höja kvalitén vid 

barnhemmen. ELM har beslutat att arbeta 

utifrån tre fokusområden: 

1. Stärka relationen

2. Stärka ledarskapet genom utbildning

 3. Ökat ekonomiskt bidrag

ELM önskar att arbeta närmare och 

tydligare i relation till barnhemmen. De når 

nästan 200 barn från fattiga förhållanden. 

Dessa vill vi rusta genom undervisning om 

Jesus som världens Frälsare. Vidare erbjuda 

mat, kläder och möjlighet till utbildning. 

Peru Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo, IELCH
I slutet av januari månad påbörjar Lisa 

och Hjalmar Unosson en fem veckors kurs 

i missiologi vid Församlingsfakulteten i 

Göteborg med Rune Imberg som kursan-

svarig. Den 25 februari kommer det att vara 

en välsignelsestund i deras hemförsamling, 

Sankt Pauli i Göteborg. Sedan flyttar de till 

Skåne och fortsätter med missionärs- och 

peruutbildning i ELMs egen regi. De kom-

mer också att besöka föreningar, till exempel 

ELM Örkelljunga och Filippi, Lund, den 18 

februari. Missionärsinvigningen kommer att 

ske den 4 mars i Ekets missionshus. Utresa 

planeras i början av april.

Strax före jul arrangerade några av försam-

lingarna julfester för barn, så kallade choco-
latadas vilket är en vanlig tradition i Peru och 

inom kyrkan. Dessa julfester är ofta välbesökta 

och många barn får ta del av undervisning, 

sång och gemenskap. Så var det även i år. 

Det är stort att kyrkan är så ivrig att nå ut med 

evangeliet i sin närmaste omgivning. 

I början av året har skolorna sommarlov 

och då brukar kyrkan varje år arrangera 

evangeliserande barnläger i församlingarna. 

Var med och be för dessa läger och att 

många barn då ska få höra om Jesus.

Eritrea Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, ELCE
Kyrkans generalsekreterare Temesghen 

Berhane hälsar ELM hjärtligt välkommen 

att delta i kyrkans årsmöte 23–25 februari 

2018. Han har lämnat in två namn från 

missionsledningen i ELM till myndigheterna 

för att ansöka om inresevisum. ELCE längtar 

efter att ELM skulle få komma på besök. I 

nuläget vet vi inte hur myndigheterna svarar. 

Vi ber att ELCEs årsmöte blir välsignat.

ELM vill ännu en gång informera om att 

den insamling till musikskolan som genom-

fördes under 2017, tillsammans med andra 

bidrag till kyrkan, har kommit fram. ELCE 

står inför ganska akuta reparationer av mu-

sikskolans lokaler. Musikskolan i Asmara är 

till stor glädje för många unga eritreaner. De 
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rapporter som kommer från musikskolans 

verksamhet berättar om en livlig aktivitet.

Etiopien Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC
Den 8 december kom David Appell 

hem från ett drygt tre veckor långt besök i 

Etiopien. Han har i huvudsak undervisat vid 

bibelskolan Damot Bossa i Wollaita-synoden. 

Vi saxar något ur den intressanta rapport 

som David skrivit:

”Seminariet (Damot Bossa) har stor po-
tential att bli en viktig utbildningsplats i södra 
Etiopien. Guds rike är på tillväxt i södra Etio-
pien. Här behövs, nu och framöver, många 
arbetare i den stora skörden. Seminariet är 
beläget i EELCs största synod med 12 000 
betjänade medlemmar. Här finns många po-
tentiella studenter att rekrytera till seminariet.

Om ELM bidrar med kortkurser på semi-
nariet i Damot Bossa skulle seminariet/EELC 
kunna bjuda in folk från närliggande synoder 
att, tillsammans med seminariets ordinarie 
elever, delta i sådana kurser. Detta lyfte le-
darna för seminariet fram som en möjlighet. 

Sammantaget måste jag säga att det är 
väldigt givande att arbeta tillsammans med 
EELC i Etiopien. Vi behöver dem minst lika 
mycket som de behöver oss – inte minst 
deras förböner. Om tillfälle ges – och Gud 
vill – åker jag gärna till Etiopien igen för att 
arbeta i EELC.”

  Tidigare missionären Bengt Hjort arbetar 
tillsammans med en grupp i Etiopien vidare 
med en bok om EELCs historia. Han har 
besökt landet i oktober 2017 och gör ett 
nytt besök just nu. Vi är tacksamma över 
att Lunds missionssällskap också stöder 
bokprojektet. Bengt besöker, tillsammans 
med EELCs ledare, äldre medlemmar 
som fortfarande minns mycket av kyrkans 
historia. Även i Sverige har missionärer med 
erfarenhet av Etiopien ställt sig tillförfogande. 

Kenya Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK
Kerstin Nilsson, ELMs missionär i Kenya, 

är i Sverige fram till början av mars. Sedan 

reser hon till Kenya för att påbörja en ny 

period på fyra år. Det freds- och försonings-

arbete som Kerstin arbetar med är efterfrå-

gat både i den evangelisk -lutherska kyrkan i 

Kenya, ELCK, och i det kenyanska samhället 

i stort.

Barnhemmen 
Bethesda Children’s Ministry, BCM, i Ke-

nya och Asella Children and Youth Ministry, 

Välsignelsestund
för familjen Unosson

25 februari kl 11 
i högmässan i Sankt Pauli kyrka

 Missionärsinvigning
4 mars kl 14

 i Ekets missionshus

Varmt tack till alla som bidrog till 
ELMs julkampanj. Under en dryg må-
nad fick vi in totalt 59 000 kr det vill 
säga 236 julkorgar – nästan dubbelt så 
mycket som vi räknat med. 

I december delades 125 julkorgar 
ut. Resterande 111 korgar kommer 
att delas ut till behövande familjer i 
samband med Mors dag, den 13 maj, 
vilket är en stor högtidsdag i Peru.

Församlingarna i Peru rapporterar 
att utdelandet har gått väldigt bra. 
Församlingsmedlemmarna själva ut-
trycker en tacksamhet över att på 
detta sätt ha kunnat nå människor 
med evangeliet och samtidigt kunnat 
ge dem välbehövlig mat inför jul. De 
som fick ta emot en canasta gjorde 
det också med stor glädje och tack-
samhet.

Våra bröder och systrar i Peru hälsar 
med ett stort tack till alla givare!


