
Och Guds ord hade framgång 
mission i 

lninnesruna över 
skrivit redan 1915. 

redan 1893 hade befunnit 

Fosterlandsstiftelsen 
1866 var det med 

till 
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man olika väder
anlände till La

medlemmarna i denna 
försökte man 

skrinlades ca 1900. 

hade man som" ar
vIslonen att nå Dessutom 
EFS' Afrika-missionärer ganska omgå-

ende till BV. Det därför nahlrligt för Vän-
ner att direkt ett eget arbete med för-

om att därifrån nå in i 

Missionsvännerna inom BY, den första ledningen, be-
land och folk, även om arbetet 

koncentrerades till Eritrea. Ca 1920 hade man 
där man övervägde att öppna ett andra 

missionsfält. Bland alternativen fanns - Kenya! Emellertid 
ändrade i Etiopien drastiskt just då. Ef-

lade BV:s Ke-

efter ett nytt 
med det gam

och försök till 
ha gjorts. Des

kunna betraktas såsom 
måst tills vidare på grund af en 

förhållandena inom de områden, som 
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mellan 
ana 
område där bl.a. 

Slutet av citatet kan 
och turkanastammarna återfinns. 

n"..,to.tt"" på olika sätt. 
ett missionsfält i 

Nya Kenya-planer 

Den l 

talet förändrade situationen för de flesta 
Hösten 1936 blev akuta för BV:s 

Eftersom BV 
fortsätta den kontinenten. var man tveksam 
till de romersk-katolska kolonialmakterna - främst 
men även 
kade alltså 
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tveksam till 
fastlandsdelen nuvarande Tan-

Varför denna tvekan? Det var inte i första hand för 
att EFS också tänkte 

i andra Tanganyika, 
och Rwanda. Däremot hade 
fallit. 4 

stället att kisii-stammen 
ternativ. 

att återer-

alternati-

blev första al-
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Till staden Kisii kom de båda sändebuden i februari. 
Efter förberedande kontakter med kolonialmyndigheterna 
fick de möta den afrikanska lokalbefolkningen på tre stäl
len. Samtliga förhandlingar ägde rum den 27 februari. 6 

Inom alla "lokationerna", den kenyanska varianten av 
socknar, välkomnades BV, men i Wanjare-Iokationen var 
beslutet enhälligt och en tomt anvisades direkt. Redan 
inom en dag hade BV fått en tomt på flera tunnland, som 
omgående utvidgades av ungdomarna i grannskapet - de 
släppte självmant till sin fotbollsplan. - Som en kuriositet i 
sammanhanget kan noteras att gymnasiet på Itierio nu
mera har ett framstående fotbollslag, som vid flera tillfäl
len vunnit de kenyanska skolmästerskapen! 

Arbetet går i stå 

Ganska omgående återvände de båda resenärerna hem till 
Sverige. Styrelsen beslöt enhälligt i april att öppna det nya 
fältet? Genast påböliades också förberedelserna för att 
skicka ut missionärer till det nya fältet. 

Men nu var andra världskriget under uppsegling. Anton 
Jönsson hann ta sig till Kenya, för ett flyktingarbete bland 
etiopier i norra Kenya, innan alla kommunikationer bröts. 
Däremot misslyckades flera senare försök att skicka ut 
andra missionärer: 

Utresan för familjen Stark blev förhindrad; Sigurd Stark 
hade blivit prästvigd för tjänst i Kenya, och läst både 
medicin och swahili i England. I stället återvände Starks 
senare till Etiopien, där de tidigare arbetat. 

Paret Salomonsson rekryterades också för tjänst i Kenya. 
De avskildes 1940, men till Kenya kom de först 1948 efter 
ett par års tjänst i Etiopien. I Etiopien placerades också 
paret Hjort, som först rekryterats till Kenya. 

Det gick alltså nio långa år, ilman BV kunde sända ut 
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I väntan på att flyttlasset skall gå frå1l Itierio till Matongo. 
Slutet av 19S0-talet. 

sina första missionärer till Kenya, Gunborg och Martin 
Lundström. Då var det t.o.m. ganska osäkert om tomten 
på Itierio fanns kvar, eller om den överlåtits till någon 
annan. 

Arbetet byggs upp 
I januari 1948 kom Lundströms till Kisii. Märkligt nog 
hade afrikanerna i Wanjare bara någon vecka dessförinnan 
beslutat att vänta ett år till- sedan skulle marken överlåtas 
till någon annan; spekulanter fanns det gott om. 

Lundström satte direkt igång med att bygga upp en 
station på ltierio. I början var förhållandena ganska primi
tiva, men redan inom några år började stationen växa. Där 
finns nu, dqgt 45 år senare, ett mindre sjukhus, tre skolor 
med tusentalet elever, en kyrkobyggnad och huvudkonto
ret för den lutherska kyrkan i Kenya, ELCK. 
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Lundströms upp en ny station 
under årens vuxit 

samma sätt och består nu av klinik, två 
lärarseminarium m.m. den 
startade redan 1957, har nu vuxit till att bli ett 

Guds 

med ett 50-tal elever. 
stämmer alltså in förbluffande väl 

men man kommer också lätt att 

och allt vidare. 

framgång 

De första lutheranerna döptes av Enok 5alo-
monsson i december 1951. 17 unga män 

en kvinna till en av 

människor kommer tro 
får vi som kristna 
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Trots att man kan konstatera 
begåtts inom ELCK under årens 
att Gud fått leda arbetet till både 

svar kan en sådan Lex. dessa: 
En sund biblisk T/lnn/1"111 - den upplevs som 

biblisk. 
stormöten spelar en viktig roll. De har 

ofta en missionerande och trosstärkande funktion. 
Ett starkt lekmannaengagemang är i sig positivt, men det 

gör det också lättare för vanliga kristna att växa i sin tro 
och bli frimodigare i evangeliserandet. 

Medvetet arbete i Lex. Nairobi, Kisumu, Kaka-
mega, Nyamira, O.S.v. Förhoppningsvis kommer arbetet 
som byggs upp i Nakuru och Eldoret, två av Kenyas störs
ta att bli betydelsefullt för den kommande utveck-

schools") 
varit viktiga. 

flera sätt har ELCK:s 

De dörrarna 
handlar om att 

öppna 

BV:s missionsarbete i Itierio 
1948. Men redan inom fem år 

Matongo. 

och evan
intellektu
("Primary 
har också 
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Arbetet i kisii- och luo-stammarna har med åren växt på 
ett glädjande sätt. I vardera stammen har vi numera ca 
100-150 församlingar. - Medan BV-missionärernas insat
ser fr.a. gällt kisii-stammen, har finlands-svenska missio
närer från Evangeliföreningen ("SLEAF") särskilt varit en
gagerade i luo-arbetet på landsbygden sedan mitten på 
1960-talet, medan finska missionärer (från "LEAF") varit 
med om att bygga upp arbetet i t.ex. storstaden Kisumu. 

Många av den lutherska kyrkans kyrkolokaler inom 
dessa stammar ligger på strategiska platser, där tusentals 
eller tiotusentals människor rör sig varje dag: Kyrkan i 
Nyamira ligger strax bakom distriktssjukhuset, kyrkan i 
Kisumu utmed Nairobi-vägen och passeras dagligen av 
tiohlsentals människor, o.s.v. 

Redan i början på 1960-talet bÖliade arbetet spridas till 
nya områden, främst tillluhya- och kipsigis-stammarna. I 
dessa områden har arbetet fortsatt att växa, om än i lång
sammare takt. 

Arbetet i Nairobi, också det påbörjat på 1960-talet, har 
haft sina speciella problem. Ändå har arbetet där vuxit 
språngvis, och det har en oerhörd betydelse inför framti
den. För afrikanska förhållanden motsvarar Nairobi unge
fär London, Paris eller Berlin i Europa. I denna stad har 
ELCK alltså arbetat i drygt 30 år, och kyrkan på Uhum 
Highway har en fantastisk placering. 

Under 1970- och 1980-talen har arbetet successivt växt 
till allt fler nya områden. Den krigiska och konservativa 
maasai-stammen öppnar sig alltmer för kristendomen. I 
flera områden i södra och sydvästra Kenya har ELCK nu 
börjat en liten men spirande verksamhet, understödda av 
särskilt finska missionärer. 

Maasai-erna är besläktade med en annan stam, sam
buru. Inom den stammen har ELCK arbetat sedan 1970-
talet (främst genom amerikanska missionärer tillhörande 
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Eleverna i evangelistkurselZ ETC 16 på avslutningsdagen, 
tillsammalZs med rektorn. (BlalZd eleverna fan/1s bl.a. ell suba, 

en pokot, en digo från Mombasa och en maasai!) 

World Mission Prayer League, WMPL). Sommaren 1995 
utexaminerades de första lutherska samburu-evangelist
ema från det teologiska seminariet på Matongo, MLTC. 

En märklig utveckling har skett inom pokot-stammen. 
Fram till 1970-talet levde pokotema isolerade från resten 
av Kenya. Men just när de började öppna sig för omvärl
den började norska missionärer att arbeta där på ELCKs 
uppdrag. Arbetet växer nu oavbrutet. Antalet församling
ar är över 50, varje år döps 500-600 personer, o.s.v. Nyli
gen har tre pokoter avslutat sin evangelishttbildning på 
MLTC. 

Ett arbete som också växer, om än i långsammare takt, är 
det i norra Kenya i Marsabit-området. Församlingsbyg-
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gandet är komplicerat i och med att så många människor 
där är nomader och lever på kreaturs- och kamelskötsel. I 
dagsläget har Marsabit-distriktet flera hundra kristna, och 
va1ie år döps flera tiotal muslimer där. 

Söder om Mombasa, vid kusten, bedriver kyrkan också 
ett pionjärarbete inom digo-stammen. Även om den and-

Bcatricc, hllstru till Jos/ma 01lYnlzclzn Ndubi. Bildcn togs /lär 
maJ1nell avsllltade ell tvåårig eVnllgelistkurs. Mallncn arbetar 

JllI S01l1 evangelist i kipsigis-sta11lIllell. 
Foto: Katrilla och RUlle 111lberg. 
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liga marken är hård där - mer än 90% av befolkningen är 
muslimer - sker ändå en viss tillväxt. Va1ie år döps några 
f.d. muslimer, och f.n. har ELCK fyra församlingar i Mom
basa-området. 

Den lutherska missionen i Kenya började alltså för 
knappt 50 år sedan. Ur detta arbete har utvecklats den 
lutherska kyrkan, ELCK, som numera arbetar i ca 20 av 
Kenyas drygt 45 distrikt (län). 

Utmaningar inför framtiden - och böneämnen 

Det arbete som Bibeltrogna Vänner startade i Kenya för 
snart 50 år sedan drivs nu aven självständig luthersk 
kyrka, ELCK. Sedan 1977 är det fem missioner som under
stöder; förutom BV handlar det om två finländska, en 
norsk och en amerikansk missionsorganisation. 

Det är märkligt att se hur väl Nyströms vision stämmer 
in på det arbete som Gud fått uträtta genom den lutherska 
kyrkan i Kenya. Samtidigt får det inte glömmas bort att 
ELCK just nu brottas med många och svåra problem vad 
gäller personal, ekonomi etc. Många viktiga vägval kom
mer att göras inom de närmaste åren. 

Låt oss därför både tacka Gud för vad han gjort hittills i 
Kenya, och lägga fram ELCK i våra förböner, särskilt våra 
afrikanska kristna med kyrkoledningen i spetsen. Tre bö
neämnen skall kanske nämnas särskilt: 

Arbetet bland 11lllslimer: antalet muslimer i städerna och 
i östra Kenya är mycket stort. Många av dem är öppna för 
att ta emot evangeliet, men då behöver vi finnas tillhands 
för att räcka dem det! 

Arbetet i städerna: enbart i Nairobi växer befolkningen 
med 100.000-200.000 personer per år (d.v.s. Nairobi växer 
med Uppsalas befolkning varje år!). Större delen av dessa 
människor föds in i slummen eller flyttar dit. Även där 
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ELCK med 

att 

den kristna 
pen. 

Arbetsfältet i 
ver bäras i förbön! 

är så stort, så stort men det 

LE AF 
MLTC 

NLM 
SLEAF 

WMPL -

1 BV:s 
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RUlle 

Evangelical Lutheran in Kenya; 
Kenyas evangelisk-lutherska kyrka (kallades 
tidigare LCK) 
Finska Lutherska Evangeliföreningen 
Matongo Lutheran Theological College; 
kyrkans teologiska seminarium på Matongo 
Norsk Luthersk Misjonssamband 
Swedish Lutheran Evangelical Association 
of Finland/Svenska Lutherska Evangeli
föreningen i Finland 
World Mission Prayer League; amerikansk 
missionsorganisation ("världsmissions
bönegemenskapen" ) 

en både intressant och roande skild
i BV 1911-1961, s. 152 H. 
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