
Sommarhälsning från  
Päivi och Peter i Arusha, Tanzania

I slutet av november 2013 flyttade vi till Arusha i Tanzania. Päivi arbetar med rådgivning 
till kyrkans primärsvårdsarbete med särskild inriktning på hiv/aids och barnhälsovård. 
Peter arbetar som LMC secretary. LMC står för Lutheran Mission Cooperation och är ett 
samarbetsorgan för den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och dess internationella 
samarbetspartners. EFS är en av många medlemsorganisationer inom LMC. Peter arbe-
tar med kyrkans ledning och på stiftsnivå med att bland annat hjälpa till att förmedla 
och följa upp missionsmedel. Det blir många möten med människor som bestämmer i 
kyrkan. 

Päivi får komma till den enskilde individen ute i massaj-
byarna, till änkan, den aids-sjuke, det föräldralösa barnet, 
familjen som lever i misär och till den sjuke i livets slutske-
de. Livet för dem är inte lätt, varken ute i byn eller på stans 
”bakgård”. Vidden i våra arbetsuppgifter är stor.

Kyrkan finns där för att hjälpa dessa människor. Kyrkan 
ger rådgivning och själavård före och efter hiv-test, under-
närda barn får hjälp med mat, föräldralösa skolbarn får 
hjälp med skoluniform, skor, skolväska och antecknings-
material och så vidare. Päivi träffade en liten härlig kille på 
1½ år som nu väger sex kilo men för några veckor sedan 
vägde han bara tre kilo. Massaj-änkor får stöd och verktyg 

för att klara sig och kunna ta hand om sina barn och hitta nya möjligheter med hjälp av 
mikrolån. Det är ett privilegium och få vara medvandrare till våra systrar och bröder.

”Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkornas försvarare, en Gud som ger 
de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.” Ps 68:6–7

Hälsningar,
Päivi och Peter

Ps. Vi behöver era förböner! Vill ni följa oss i vår 
vardag och i vårt arbete, gå in på vår blogg:  
blog.amani.nu

Arusha, maj 2014
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Hej alla vänner i Sverige!
I slutet på december 2013 flyttade vi, Henrik och Maria med våra tre barn Johan-
nes, Hanna och Ellinor till Mwanza som ligger vid södra delen av Viktoriasjön.  

Vi trivs bra i denna mångkulturella miljonstad. Mycket här är annorlunda 
jämfört med Sverige. Både hur det ser ut, smakar, doftar och låter – det är färg-
starkt, vackert och kaotiskt. Vi möts av kärlek och glädje, samtidigt som många 
har det svårt. Det bästa av allt är nog den kollektiva omsorgen människor visar 
varandra. Här möter man livets med- och motgångar tillsammans. 

Vi kände oss snabbt hemma. Troligtvis på grund av att vi tidigare bott i grann-
landet Kenya. Men det var före småbarnstiden. Nu får våra barn det stora privi-
legiet att växa upp med vänner från alla världens hörn med helt olika levnads-
förhållanden och värderingar.

I skrivandets stund är vi igång och studerar swahili, för att sedan 
kunna börja arbetet i den lutherska kyrkan i East Lake Victoria 
Diocese. Henrik, som är präst kommer att arbeta med försam-
lingsplantering och  att utrusta evangelister genom lärljungaträ-
ning. Detta kommer ske främst bland Sukumafolket. Många i 
denna stam har ännu inte nåtts av evangeliet. Maria som är diakon 
kommer att hjälpa kyrkan att forma ett diakonalt arbete bland 
utsatta barn och även vara till stöd för de diakonala insatser som 
redan är igång bland fattiga och nödlidande människor. 

I starten handlar våra arbeten mycket om att följa med våra 
medarbetare ut på fältet för att lära oss hur stiftet jobbar inom 
dessa områden och därefter kunna vara med och bistå med våra 
erfarenheter och kunskaper. 

Vår bön är att Guds vilja ska få bli tydlig för oss och våra medar-
betare, så att vi kan prioritera rätt där nöden är stor och beho-
ven många. Vi önskar att kunna vara närvarande och delaktiga 
missionärer som får förmedla Guds kärlek. 

Vänliga hälsningar  
familjen Polback

Mwanza, maj 2014
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Följ gärna vår blogg: polbackiafrika.efs.nu



Sommarhälsning från familjen Nordén  
i Addis Abeba, Etiopien
Att åka ut som missionär är ett ärofyllt och väldigt komplext uppdrag. 
Vi har under många år längtat efter detta uppdrag och så äntligen 
kom det och vi fick flytta till Etiopien 2012 för att börja arbeta med 
Mekane Yesuskyrkans ungdomsarbete via deras huvudkontor. Varför 
är det komplext? Jo, att flytta en hel familj från ett tryggt och välkänt 
Sverige till ett land som vi kände oss helt främmande inför var, och är, 
en utmaning. Det kan handla om enkla vardagsgrejer, som var man 
ska handla en viss ingrediens till sin maträtt. Men också givetvis större 
och mer övergripande frågor som hur arbetar man med ungdomar i 
Etiopien på ett kultursmart sätt? 

Samtidigt kan vi se att vi får vara med i det stora missionsuppdraget som EFS en 
gång fick från Gud. Vi får finnas med och dela med oss av våra erfarenheter för 
att på så sätt bidra med nya tankar om hur ungdomsarbete kan organiseras. Vi 
märker också att de utmaningar som ungdomar står i, som vi upptäckt genom 
vårt arbete med Salt och dess verksamhet i Sverige, inte ser så annorlunda ut 
här i Etiopien. Unga människor kämpar även här med identitet, tillhörighet, 
värde och mening. Vi hoppas att vi genom Mekane Yesuskyrkans ungdomsav-
delning får finnas med och forma lärjungar som kan bära kyrkan vidare. 

Tack för att Du finns med och bär vår familj i bön! 

Med en önskan om en härlig sommar, 
Jonas Viktoria Samuel och Ester

Följ gärna vår blogg: familjennorden.wordpress.com/

Viktoria och Jonas arbetar med att utbilda barn- och ungdomsledare i Etiopien. 
Bilden togs i samband med en utbildning vid Betel Mekane Yesus i Addis Abeba.

Addis Abeba, maj 2014
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Sommarhälsning från Ulf Ekängen,  
Dodoma, Tanzania
Jag är lärare och arbetar i Dodoma stift med barns rättigheter, kurser för barn- 
och ungdomsledare. Dessutom jobbar jag mycket med massajer. 

"Nya sätt att vara kyrka" har jag frågat efter åtskilliga gånger. Vi måste våga gå 
utanför de gängse ramarna för att nå folk med det glada budskapet.
Sedan i fjol har vi startat gudstjänster för morankrigare – unga massajmän – här 
i stan. Gudstjänster har inte någon liturgi utan blir det vi för stunden gör dem 
till. Ordet predikas på deras eget språk och undervisning ges i för dem angeläg-
na och livsnödvändiga ämnen: bland annat aids, mikrolån och nya djurmedici-
ner.

Allt avslutas med att vi dricker den snudd på – för dem – heliga drycken sur-
mjölk. På detta sätt har vi nu nått åtskilliga massajer som sakta lär sig att bli 
bekanta med Ordet och som börjar att fundera över sin livssituation och vi tror 
att "Där händer möts, där händer saker". Bed för oss!
 
 Misisi Engai – Lovad vare Herren (på massajspråk)
 Mwalimu (läraren) Ulf

Dodoma, maj 2014
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