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Brita Jern

Mission under 100 år

Missionsarbetet har berikat mångas liv, också mitt. I huset 
intill mitt barndomshem på Kyromossan i södra Vörå bod-
de min farmor Ingrid. I början av 1960-talet var hennes 

barn på väg att flyga ut ur boet. Hemmet var på många sätt ett säte 
för Evangeliföreningens missionsarbete. Här samlades byns syföre- 
ning, här ordnades missionsfester och hit anlände brev och besökare 
från såväl Japan som Kenya. Och här växte en av Kenyamissionens 
pionjärer upp, Sven Klemets. År 1964 sändes min farbror Sven med fru 
Linnéa till Afrika som missionärer. Tomrummet efter dem var påtag-
ligt även för en tvååring. Fastrarna frågade mig vart Sven och Linnéa 
tagit vägen. – Akifika ! fick de till svar. Sven och Linnéa Klemets, och 
innan dess Gustav och Märta Norrback med familj, reste till Svenska 
Lutherska Evangeliföreningens nya missionsfält Kenya. På hemma- 
plan fick det nya fältet snabbt genomslag. Inom några få år blev Kenya- 
missionen ett välkänt begrepp inom SLEF. Vid den tiden hade SLEF 
funnits i fyrtio år, men bedrivit missionsarbete inom den odelade 
Evangeliföreningen i nittio år. Då SLEF grundades i september 1922 
låg missionsfältet i Japan. Arbetet där skedde i samarbete med fin- 
ska Evangeliföreningen ( Sley ). För SLEF blev slutet av 1950-talet och 
början av 1960-talet gränslandet mellan Japan och Kenya. 2000-talet 
förde sedan med sig nya missionsfält vid sidan av Kenya.

SLEF : s mission i Japan

SLEF fick år 1922 ansvar för två av den odelade Evangeliföreningens 
missionärer i Japan. Det var Aura och Ruben Lindgren. De stannade 
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i Japan åren 1917–1924. Ruben Lindgren hade växt upp i Sankt Pe-
tersburg, där han gått i svensk skola. Han kom till evangelisk tros- 
övertygelse genom pastor Isidor Eriksson som verkade i stadens sven-
ska församling. Genom samme Eriksson fick Lindgren en särskild 
nöd för » hedningarna « och antogs till Evangeliföreningens missions-
skola i Helsingfors, dit han anlände år 1912. Aura och Ruben Lindgren 
gifte sig strax innan utresan till Japan år 1917. Också Aura hade vuxit 
upp i Sankt Petersburg. Den gamla hedendomen i Japan upplevde de 
» tung och tryckande som den japanska sommarluften «. Men det fanns 
också ljuspunkter. En av dessa ljuspunkter var japanen Kanetaro Gomi 
som Ruben Lindgren berättat om i Hemåt 1924.

Kanetaro Gomi var en av de japaner som Ruben Lindgren fick döpa. 
År 1923 låg Kanetaro lungsjuk för döden. Men hans största nöd var 
inte sjukdomen eller fattigdomen, utan sorgen över att han inte kun-
de vittna för sina medmänniskor om Kristus. Hans sjukrum blev ett 
kapell där han bad, vittande och skrev brev. Men det räckte inte för 
Kanetaro. Han ville vittna för de stora massorna. Så en dag fick Aura 
och Ruben Lindgren budet att Kanetaro låg på sitt yttersta. Då de 
mötte honom i sjukrummet lyfte han sin avmagrade, genomskinliga 
hand uppåt med ett lyckligt leende. På ett papper skrev han :  » Jag har 
övervunnit världen. « Han gjorde orden i Johannesevangeliet 16 : 33 till 
sina egna. I Kristus hade även Kanetaro Gomi vunnit, trots att döden 
höll sitt strupgrepp på honom. På samma papper skrev han vidare att 
han de senaste tre åren varit som allra lyckligast – de åren då han känt 
sin Frälsare. Utåt sett var det just de åren som Kanetaro var som sjukast, 
fattigast och mest utstött. Men nu såg han med ett förklarat leende upp 
mot en öppen himmel. Och han välkomnades dit med öppna armar ! 

Det såg ut som om Gud inte hört Kanetaros brinnande bön om att 
helst en gång få vittna för de många. Ruben Lindgren fick uppdraget 
att jordfästa den utstötta, fattiga mannen. Till begravningen väntade 
Lindgren just ingen. Japanerna fruktade lungsoten som döden. Men 
på det utsatta klockslaget fick missionären lägga ännu en överraskning 
till de många andra som han hade upplevt i Japan – omkring 150 per-
soner bänkade sig i salen där begravningsgudstjänsten skulle hållas ! 
Hur var detta möjligt ? Förklaringen var att Kanetaro Gomi under de 
tre sjukdomsåren bott i ett uselt litet ruckel, utstött av alla. Stadsbor-
na ställde det så att de ingenting hade att skaffa med honom. Men så 
observerade de att missionären och hans fru regelbundet besökte den 
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sjuke. Stadsbornas förvåning och nyfikenhet kände inga gränser. Vil-
ken stark amulett ägde månne dessa utlänningar när de vågade trot-
sa sjukdom och död på detta sätt ? Så dog den gudfruktiga Kanetaro. 
Hans sorgegudstjänst annonserades vitt och brett till alla i den stads-
del där han hade bott. Och nu insåg stadsborna att de hade chan-
sen att få en lösning på sin gåta – utlänningarnas hemlighet. Så kom 
det sig att bänkarna fylldes i den lutherska mötessalen på Kanetaros 
begravningsdag. Nu hade Kanetaro Gomis stora stund kommit, den 
stund då han skulle få vittna för de många. Missionären utgick från 
Kanetaros sista ord :  » Jag har övervunnit världen. « Han förklarade Ka-
netaros hemlighet, varför Kanetaro dött som en överlycklig människa. 
Det var genom Kristi seger som Kanetaro till sist också han hade seg-
rat. Nu hade Kanetaro – efter sin död – till slut fått peka på Guds 
lamm för de många. Förunderliga är Herrens vägar.

Ruben Lindgren gjorde gärna hembesök. Han döpte även flera ja-
paner. Lindgren var en god själasörjare som predikade på ett varmt 
och inträngande sätt. Han var en av dem som medvetet stod upp för 
den lutherska bekännelsen. Lindgren ledde föreningens missions- 
arbete i Suwa, där han höll gudstjänster och bibelförklaringar. Sär-

Evangeliföreningarnas missionärer i Japan år 1922 samlade till rådplägning 
med inhemska arbetare. Längst bak står Aura och Ruben Lindgren. Sittande i 
den övre raden från vänster Irene och Artturi Karén. Foto :  SLEF : s arkiv.
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skilt nära hjärtat låg barn- och ungdomsarbetet. Aura Lindgren del-
tog aktivt med sin make i arbetet i församlingarna, i synnerhet i sön-
dagsskolarbetet. Hon hade också egna » bibelelever « vid Röda Korsets 
sjukhus i Kamisuwa. Efter återkomsten till Finland studerade Ruben 
Lindgren till präst. Paret återvände aldrig till Japan trots förfråg-
ningar på 1930-talet. Ruben Lindgren var kaplan i Södra svenska för-
samlingen i Helsingfors och aktivt med i SLEF : s verksamhet, från 
slutet av 1940-talet som styrelsens viceordförande. Han dog år 1954. 
Aura Lindgren levde till 91 års ålder och dog i Helsingfors år 1981. 

År 1922 hade den odelade Evangeliföreningen endast tre missionä-
rer i Japan, varav Lindgrens var två. Men hösten 1922 anlände förstärk-
ning från Finland. En av de missionärsfamiljer som kom var Artturi 
och Irene Karén. De verkade under fyra perioder i Japan fram till år 
1960. Familjen fick sju barn. Artturi blev år 1918 vigd till missionär ef-
ter genomgången missionskurs. Han var finskspråkig, men hade insett 
att det var bra att kunna många språk. För att lära sig svenska reste 
han till Korsnäs en sommar. Där var Jakob Immanuel Bäck kyrkoher-
de. Det första Bäck gjorde var att sätta Artturi att predika. Artturi 
hänvisade till sin dåliga svenska. Då rev prosten en predikan ur pos-
tillan och sände honom upp i predikstolen. I Korsnäs träffade Artturi 
folkskollärarinnan Anna Irene Tengström som blev hans hustru. Då 
Karéns anlände till Japan hösten 1922 förde de med sig ungdomlig iver 
och kraft. Det fanns ett stort behov av ny entusiasm eftersom den ena 
missionären efter den andra hade lämnat fältet. I Japan arbetade Irene 
Karén med barnträdgård och söndagsskola. Hon skrev flitigt i SLEF : s 
tidskrifter. Hon skrev även brev till missionsvännerna i Finland och 
berättade om förhållandena i Japan. Efter den stora jordbävningen i 
Tokyo den 1 september 1923 skrev Irene Karén : 

Jag antager, att ett och varje om den här timade hemska jordbävningen, 
blivit berättat, och vill därför ej » öka sten på bördan «. Gud Fader i sin 
stora kärlek vill göra sig påmind hos oss. Han vill göra sitt namn stort 
bland Japans folk, och oss sina sändebud vill Han hålla vakna. Huru 
underbar är Han icke vår Gud, som har allt i sin hand, även naturens 
krafter. Men ack ! Huru hårda och förhärdade äro icke människorna, 
vilka dock en gång blivit skapade till Guds avbild. Så hårt insomnade 
i syndens sömn, att icke ens de häftigaste omvälvningar i naturens rike 
kunna komma dem att vakna upp och förskräckta fråga :  var är rädd-
ning ? Dock finnas de, vilka i dessa nu timade händelser se vårens teck-
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en, den eviga vårens, och komma i håg ordet :  » lyften upp edra huvuden, 
ty eder förlossning nalkas «. Inneslutande oss alla i Guds nåderika hägn 
bifogar jag ännu de hjärtligaste hälsningar från oss alla :  Kirsti, Hellin, 
Arthur och Irene Karén.

Japan utgjorde hårdbearbetad mark. Det som lockat Evangeliföre- 
ningen till Japan år 1900 var landets överlägsenhet i Asien. Lyckades 
man föra evangeliet till Japan, resonerade man, skulle även övriga länder 
i Asien nås. Men det var inte så enkelt. Även om japaner kristnades och 
några rentav blev församlingsledare, var det ett svårt och slitsamt arbete. 
Missionärerna satsade på förkunnelse och bibelstudier. Barnen var en 
viktig målgrupp. Evangeliet förkunnades ihärdigt och många japaner tog 
också del av det. Men själva frukten såg man inte mycket av. Japanerna 
praktiserade både shintoism och buddhism. Shintoceremonierna 
tillämpades vid födelse och bröllop, medan buddhismen kom till 
användning i livets slutskede och vid minneshögtider. Det gällde att 
hålla sig väl med alla gudar för att livet skulle vara tryggt och säkert, 
både på jorden och inför det som väntade efter det. Det här gjorde att få 
japaner vågade lämna de traditionella religionerna. År 1933 räknade de 
finländska missionärerna 1450 aktiva döpta japaner. Ungefär en tredje-
del av dem kom från Suwa, där Evangeliföreningen fått sitt första egna 
arbetsfält år 1906. I början av 1930-talet utvidgades missionsarbetet till 
Tokyo, vidare till Iida och norrut till Sapporo.

Missionsarbetet i Japan drabbades av svårigheter under andra 
världskriget. Artturi Karén var en av de sju finländska missionärer 
som arbetade i Japan under kriget. Hans familj bodde i Finland. I sin 
femtioårshistorik över Japanmissionen berättar Karén om krigsåren. 
Kristna missionärer tvingades lämna sina poster i skolor, kyrkor och 
församlingar. De flesta missionärer lämnade Japan, men inte finlän-
darna. De hölls under noggrann uppsikt, men fängslades inte. Natio- 
nen Japan hindrade också sina egna landsmän att höra missionärer-
nas predikningar. Missionärerna uppmanades från hemlandet att åter-
vända till Finland. I början av år 1946 hade alla finländska missionä-
rer lämnat Japan. Missionsverksamheten var slut. I Finland dämpades 
missionsivern. Man misströstade och skrev i tidningarna :  » Japanmis-
sionen slut «. 

Men också andra världskriget tog slut. År 1945 meddelade Japan att 
kristna förkunnare åter var välkomna. Slutet av 1940-talet präglades 
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av en ny iver i missionsarbetet både inom Sley och SLEF. Det behöv-
des nya missionärer. Den grånade pastorn, Japanmissionären Vihtori 
Savolainen reste till Japan för att försöka samla de skingrade försam-
lingarna och organisera missionsarbetet på nytt. Han anlände till Ja-
pan med sin fru år 1947. Det visade sig att antalet kristna i Japan hade 
minskat till en fjärdedel. Många kyrkosamfund var upplösta. Följande 
år sände Sley ut nya missionärer och arbetet återupptogs. Länge sak-
nade man medel att bygga upp förstörda kyrkor och missionärsbostä-
der eller underhålla pastorer. I oktober 1948 var antalet kristna i Japan 
drygt 300 000, varav två tredjedelar var protestanter, resten katoliker. 
Antalet lutheraner var 1 889. År 1949, efter nästan femtio års arbete i 
Japan, bildades en evangelisk-luthersk kyrka. De infödda prästerna var 
då sex till antalet. Från 1949 till 1952 rådde en » kristen boom « i Japan. 
Samma fenomen märktes också inom andra religioner. 1940-talet slu-
tade därför ljust och lovande. Under 1950-talet tilltog dock den japan- 
ska självkänslan och därmed även viljan till självbestämmanderätt. Int- 
resset för kristen tro minskade. Den lilla lutherska kyrkan i Japan gick 
dock vidare, stödd av Evangeliföreningarna i ett Japan som snabbt 
återhämtade sig ekonomiskt.

Efter kriget uttalade sig SLEF hoppfullt om sin Japanmission. Mål-
sättningen var först en arbetare som man ensam kunde underhålla, se-
dan en missionär ur den egna kretsen och slutligen en egen missions-
station. År 1946 beslöt SLEF : s styrelse att försöka få fram en egen 
missionär. I Sändebudet började man publicera uppmuntrande artiklar 
från de finskspråkiga Japanmissionärerna. Också uppmaningar till att 
bilda syföreningar infördes. År 1948 meddelade SLEF att man hade en 
egen missionärskandidat vid namn Gottfrid Söderbacka. Han anlände 
med sin fru Gunnel till Japan år 1952. Nu ökade understödet i SLEF. 
Sley välkomnade en representant från SLEF till det gemensamma 
missionsutskottet för arbetet i Japan. Ny medlem blev Ruben Lind-
gren. SLEF : s tidskrifter införde mycket material om och från Japan. 

Gunnel och Gottfrid Söderbackas insats i Japan begränsade sig till 
en arbetsperiod. De återvände till Finland år 1956 och reste runt och 
visade en film som gav en god inblick i missionsarbetet. Efter att Sö-
derbackas avgått ur SLEF : s tjänst sökte föreningen efter egna missio-
närskandidater. SLEF : s föreståndare Samuel Häggqvist uppmanade 
till förbön för detta. I övrigt fortsatte samarbetet kring Japanmissio-
nen med Sley inom ramen för missionsutskottet.
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Sin fjärde och sista resa till Japan företog makarna Artturi och Irene 
Karén i november 1954. Arbetsperioden varade till år 1960. Detta var 
en glädjens tid då de kunde skönja frukterna av sitt arbete. I slutet 
av 1950-talet bidrog SLEF ekonomiskt till anställningen av fru Irene 
Karén. Hon skrev flitigt i Sändebudet och besökte även SLEF : s sam-
lingar under sin tid i hemlandet. En kort tid understödde SLEF även 
Ilma Ruth Aho som var utsänd av Sley till Japan. Efter år 1960 fort-
satte SLEF att ekonomiskt stöda arbetet inom Japans förenade luth-
erska kyrka. Någon egen missionär hade man inte. Som slutvinjett på 
Japanmissionen kallade SLEF år 1963 Hisashi Shiobara från Japan till 
Finland som stipendiat för två år. I Japan hade Shiobara läst svenska 
med Irene Karén. Hon fungerade också som tolk för Shiobara under 
hans resor i Svenskfinland. Shiobara blev en kär vän för många och 
utgjorde en fin final på SLEF : s Japanmission.

Hemmafronten

Vid Japanmissionens tillkomst år 1900 sattes föreningens verksam-
het i funktion även för missionsarbetet. Intäkter kom från enskilda, 
syföreningar, missionsfester och serveringar. Föreningens kringresan-
de predikanter redovisade de ihopsamlade medlen till expeditionen i 
Helsingfors, varefter de rapporterades i Sändebudet. År 1912 var anta-
let syföreningar i den svenska grenen av Evangeliföreningen 58. Anta-
let var i stort sett oförändrat fram till 1922. Bland de syföreningar som 
sänt in missionsmedel i december 1922 fanns Dickursby, Forsby, Kirjais 
i Nagu, Rekipeldo och Åggelby. Rekipeldo är det finska namnet på 
Rejpelt by i södra Vörå. Det var där jag växte upp. Något exakt årtal för 
när Rejpelt syförening bildades kan inte redovisas, men den utgjorde 
helt klart frukten av den evangeliska väckelsen under senare delen av 
1800-talet. Första gången Rejpelt ( Rekipeldo ) syförening omnämndes 
i inkomstredovisningen i Sändebudet var år 1901. Den hörde därmed 
till de tre tidigaste Japansyföreningarna på svenskt håll. De övriga var 
Vasa ( 1899 ) och Purmo ( 1900 ). Rejpelt syförening hade sin livligas-
te verksamhet på 1920- och 1930-talen. Troligen samlades den varje 
vecka. Programmet bestod av sång ur Sionsharpan och läsning ur an-
daktsböcker. Värdinnan föreslog alltid den första sången. Hon hade 
vanligen också sökt upp de texter som skulle läsas. Paus med servering 
med en slant till Japanmissionen var obligatorisk. Man handarbetade, 
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delvis med egna handarbeten, men också med sådant som skulle säljas 
på den årliga auktionen under sensommaren.

Min faster Elna Linnéa Klemets har berättat om sina första minnen 
från symötena i början på 1930-talet. Då var barnen med, åtminstone 
när symötena hölls hos Linnéas farmor, men även i andra gårdar. Det 
som Linnéa särskilt mindes var att Österholms Majs alltid läste välsig-
nelsen, och att alla till sist sjöng » Bred dina vida vingar «. Österholms 
Majs var född år 1864 och hörde till syföreningens äldsta medlemmar 
på 1930-talet. Åldrarna blandades. Med i samma syförening var min 
farmor Ingrid Westerlund, gift Klemets, som på 1920-talet kommit 
med som nybliven småskollärarinna i byn. År 1936 splittrades Rejpelt 
till följd av storskiftet. Då blev det uppehåll med syföreningsverksam-
heten. Sedan kom kriget år 1939. Under andra världskriget ( år 1942 ) 
arbetade 37 syföreningar i SLEF, många av dem för Japanmissionen. 

Rejpelts syförening på 1920-talet : Stående från vänster Johanna Kullas, Jenny 
Herdin ( gift Wik ), Johanna West ( gift Bengs ), Ingrid Westerlund, gift Klemets, 
Johanna Svens, Anna Bengs, Anna-Lovisa Svens, Hanna Bengs ( gift Simons ), 
Lovisa West ( gift Kock ), Anna-Lisa Jåfs ( gift Berg ), Anna-Brita Jåfs ( gift 
Boström ), Anna Klemets ( kallades Backholm, gift Luoma ), Lovisa Svens, Anna 
Nyman. Sittande från vänster : Jenny West ( gift Savela ), Maria Grannas ( född 
Kattil ), Jenny Kullas ( gift Höglund ), Lisa Ehrs ( född Bengser ), Maria Öster- 
holm ( född Jåfs ), Brita Westerdahl, Johanna Bjons ( kallades allmänt Hanna- 
moster ), Lovisa Ehrs, Lisa Fors, Lisa Israels. Foto : Erik Hägglund.
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Efter kriget kom syföreningen i Rejpelt igång på nytt. Det var Samuel 
Häggkvists förtjänst, han hade blivit ny föreståndare i SLEF år 1952. 
På grund av storskiftet låg gårdarna i Rejpelt nu långt från varandra. 
Man fick ta till häst och släde för att komma sig till symötena. Symö-
tesvärdinnan bjöd vanligen in alla grannar. Det var fullt hus i stugorna. 
På det sättet blev symötesverksamheten samtidigt mission på hem-
maplan. När SLEF : s predikanter gästade församlingen medverkade de 
också vid symötena i Rejpelt. Men den tiden liksom decennierna inn-
an, var kontakten mellan syföreningarna och missionsfältet minimala.

Mot ett nytt missionsfält

Japan var som nämnts inget lätt fält. Frukten av arbetet var inte hel-
ler stor, särskilt inte efter andra världskriget, och i synnerhet inte i 
förhållande till befolkningsmängden som helhet. Trots ett hängivet 
och idogt arbete, trots kärlek till japanerna och till missionens Her-
re, förblev antalet döpta och aktiva japaner lågt. Japan var kulturellt 
och tekniskt välutvecklat och de sociala hjälpbehoven små. Det som 
missionsarbetet kunde tillföra i Japan var uttryckligen förkunnelse av 
evangeliet om Frälsaren Jesus Kristus. Man kunde däremot inte ver-
ka till exempel inom sjukvård. Till detta kom att man som missionär 
måste lära sig japanska. Det gällde att studera i två år. SLEF : s mis-
sionshistoria ger intrycket att missionsarbetet i Japan inte var någon-
ting som SLEF drev framåt. Någon medveten missionärsrekrytering 
verkar inte ha förekommit före andra världskriget. SLEF hade svårt 
att få fram missionärer ur de egna leden. Och fick man, stannade de 
endast en period. Familjen Karén arbetade visserligen i Japan under 
flera årtionden, men fru Karén vistades med barnen i hemlandet åren 
1936–1954. Rekryteringen av missionärskandidater försvårades också 
av att det i regel endast var präster eller folkskollärare man sände ut. 
En faktor som hörde ihop med att missionärerna var få, var att kon-
taktytorna mellan hemlandet och missionsfältet var fåtaliga. Under 
långa tider saknade SLEF egna missionärer som kunde medverka i 
föreningens tidskrifter. Även om finskspråkiga missionärers artiklar 
översattes, förblev missionsarbetet främmande för SLEF : s understöd-
jare. Missionärsbesök var ännu mer sällsynta.

SLEF : s missionsarbete i Japan var långt beroende av systerföre- 
ningen Sley. Ett gemensamt missionsutskott ledde arbetet, men kom-
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munikationerna var långsamma och osäkra, och överföringen av peng-
ar komplicerad. Sleys verksamhetsledare Veikko Tamminen besökte 
Japan år 1926, men i övrigt leddes arbetet genom brevväxling. Det ge-
mensamma missionsutskottet hade två platser reserverade för SLEF, 
men under långa perioder deltog ingen av SLEF : s representanter i ar-
betet. SLEF hade inte heller någon långvarig, drivande missionsinspi-
ratör i likhet med Sleys Verneri Niinivaara. Prosten Valfrid Söderholm 
( verksamhetsledare 1944–1952 ) och Samuel Häggkvist ( verksamhets-
ledare 1952–1959 ) var båda missionsdrivande verksamhetsledare, men 
deras verksamhetsperioder var förhållandevis korta. Det var predikan-
ternas uppgift att resa runt och hålla japanmissionsfester. Inom SLEF 
var det predikanterna Leander Eriksson och Walter Fredriksson som 
samlade in medel och sporrade till fortsatt arbete för Japanmissionen. 
Fredriksson slutade resa för Japanmissionen år 1957. SLEF upplevde 
att det självständiga missionsarbete som föreningen år 1945 hade ef-
terlyst, saknades. Resultatet var att missionsarbetet inte stimulerades 
på samma sätt som SLEF : s övriga sektorer. 

Det var bland ungdomarna i SLEF som frustrationen över det stag-
nerade missionsarbetet först kom till uttryck. Vid det första missions-
lägret i Jeppo år 1956 stod diskussioner på programmet, bland annat om 
missionsarbetet. Det var ett försök att komma framåt i en låst situation, 
eftersom SLEF upprepade gånger fått avslag på sina missionärskandi-
dater från den lutherska kyrkan i Japan. Med anledning av detta rik-
tade Evangeliska Unga i norra Österbotten i maj 1958 en skrivelse till 
SLEF : s styrelse. Styrelsen svarade att föreningen fortsättningsvis skul-
le koncentrera sig på Japan och inte splittra sig på flera fält. I november 
1958 uttalade SLEF : s ungdomsutskott ett önskemål om att föreningen 
skulle anställa en missionär i Japan. I styrelsens diskussion nämndes 
Sven Klemets, Gottfrid Söderbacka och Gustav Norrback. Då kyrkan 
i Japan meddelade att Sven Klemets inte var välkommen, frågade sig 
SLEF : s styrelse om det inte var dags för en omprövning av valet av 
missionsfält i föreningen. Detta var i januari 1961. Styrelsen ansåg att 
läget i Afrika var vida mer brännande och att det vore skäl att ta reda 
på om föreningen kunde göra något där. Något beslut fattades inte, 
utan understödet till missionen i Japan fortsatte som tidigare. 

Ett år senare, i januari 1962, var även Gustav Norrback aktuell som 
missionärskandidat. Också denna gång kom ett avvisande svar från 
Japan. Vid samma möte informerades SLEF : s styrelse av Kenyamis-



109Mission under 100 år

sionären Martin Lundström från Bibeltrogna Vänner i Sverige. Han 
berättade att dörrarna i Kenya var öppna. I december samma år, 1962, 
mottog SLEF ett brev av samme Lundström, som nu föreslog att 
SLEF skulle bygga en missionsstation i Kenya. Lundström visste så-
ledes vilken knapp han skulle trycka på ! Styrelsen förhöll sig posi-
tivt till förslaget. Den beslöt att föreståndare Anders-Gustaf Stjern-
berg skulle företa en rekognosceringsresa till » Africa « på våren 1963 
för att utreda saken. Styrelsen räknade ut att Stjernbergs resa skulle 
kosta 3 000 mark. Vid sitt möte i april 1963 mottog SLEF en bank-
bok. Medlen skulle få användas enligt styrelsens prövning. Bankboken 
innehöll 2 945,01 mark – eller lika mycket som Stjernbergs Kenyaresa ! 
När Stjernbergs resa var genomförd, möttes styrelsen för att föreslå 
för SLEF : s årsmöte att missionsarbete skulle upptas i Kenya bland 
maragolifolket. Årsmötet i juni 1963 beslöt således att börja med mis-
sionsarbete i Kenya. Familjen Gustav och Märta Norrback kallades till 
missionärer och de besvarade omgående kallelsen positivt. Familjen 
Norrback reste till Kenya i oktober 1963. I september 1963 diskuterade 
SLEF : s styrelse ännu en » tänkbar missionärskandidat för framtiden «, 
nämligen Sven Klemets med fru. Detta ledde till att Linnéa och Sven 
Klemets reste till Kenya i maj 1964. 

Långt innan SLEF : s Kenyamissionspionjärer nåddes av någon ytt-
re kallelse hade så som gott alla av dem nåtts av en inre kallelse. Linnéa 
Klemets berättar i minnesteckningen över Sven Klemets Bara en van-
lig missionär att hon fick en missionärskallelse redan i söndagsskolan. 
Hon vågade inte nämna det åt någon. Under sitt folkhögskolår i Vasa 
lärde hon känna Sven Klemets och förenades med honom i sitt kall. 
För Sven var missionärskallelsen något som hade väckts i samtal med 
hemförsamlingens präster Håkan Bäck och Sven Jakobsson omkring 
år 1954. Sven yppade inte sin kallelse för familjen, men han berättade 
om den åt Gunnel och Gottfrid Söderbacka, som hade återvänt från 
Japan 1956. Genom dem fick familjen reda på Svens planer. Svens fa-
milj betraktade planerna som helt verklighetsfrämmande. Hösten 1959 
sökte sig Sven Klemets till Borgå Folkakademi för att få en bättre 
grundutbildning. Efter det var han helt inriktad på missionärsbanan. 
Gustav Norrback har i Hemåt 1998 och 1999 berättat om sin missio-
närskallelse. Den bar han på ända sedan han, halvt bortkommen, del-
tagit i ett möte i Storsjö skola och för första gången i sitt sextonåriga 
liv upplevt evangeliets nåd för sin betryckta själ. Det var våren 1948. 



110 kapitel  iii

Missionärstanken behöll han för sig själv, men berättade om den för 
sin blivande fru Märta. Dessa SLEF : s Kenyamissionspionjärer hade 
således det gemensamt att de tidigt nåtts av en kallelse, men inte vågat 
yppa den för någon. Men de var beredda. 

SLEF : s mission i Kenya

Ända från starten år 1963 arbetade SLEF inom den nybildade 
evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, Lutheran Church in Kenya 
( LCK ), senare Evangelical Lutheran Church in Kenya ( ELCK ). 
SLEF : s åkerteg i Kenya kontrasterade nästan i alla bemärkelser med 
den man haft i Japan. Arbetets ledning blev tydligare, hemmafronten 
mer inspirerad och aktiv, missionärerna lättare att rekrytera och fält- 
arbetet i Kenya en framgång. Men början blev svår. SLEF : s missionä-
rer sändes till Maragoli i västra Kenya, norr om staden Kisumu. Men 
läget där blev konfliktfyllt och ohållbart. Missionärerna fick emellertid 
snabbt nya uppgifter på annat håll. Sensommaren 1968 var tiden inne 
för SLEF : s dröm om en egen missionsstation. Då mottog SLEF en 
begäran från den lutherska kyrkan i Kenya om att SLEF skulle inrikta 
sig på luofolket. Efter diskussion bland missionärerna och i hemlan-
det, besvarades frågan med ett ja. Fördelarna ansågs vara att man skul-
le kunna koncentrera sig på ett enda språk ( luo ) samt att koncentra-
tionen på en folkstam skulle stärka hemmafronten.

En missionsstation var inte bara en dröm hos SLEF, det var ett mis-
sionsstrategiskt arbetssätt. En missionsstation utgjorde ett samhälle i 
sig. Den strävade till att vara ekonomiskt självbärande och skulle inte 
åsamka den sändande organisationen några kostnader, utöver missio-
närslöner. Evangeliserande verksamhet och annan uppbyggande verk-
samhet skulle dels försiggå på stationen men dess verkan skulle även 
nå den omgivande trakten. I sin mest utvecklade form inbegrep stra-
tegin en hel rad med missionsstationer. Tillsammans skulle evangeliet 
med hjälp av dessa stationer » erövra « ett helt område. Den lutherska 
kyrkan i Kenya hade redan ett par etablerade missionsstationer, Itierio 
och Matongo, där SLEF : s missionärsfamiljer Klemets och Norrback 
bodde efter Maragolitiden.

Efter att en bro hade byggts över Atemofloden, och ett skolhus upp-
förts som ersättning för tomten, kunde den första missionärsfamiljen 
flytta in på Atemo i augusti 1969. Det var familjen Linnéa och Sven 
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Klemets. Arbetsstrategin var klar :  evangelisation, undervisning och 
sjukvård. Även Atemo försågs med odlingar, till exempel kaffeplantor 
och fruktträd. Snart invigdes ett kurscenter med tillhörande internat. 
Vid den här tiden fanns det inget motsvarande inom den lutherska 
kyrkan. Det nybyggda centret möjliggjorde en omfattande skolnings-
verksamhet, bland annat för lekmän. En klinik och senare även ett BB 
inrättades också. Atemo blev för många år framåt en viktig stödjepunkt 
för missionsarbetet och en boningsort för SLEF : s missionärer. Atemo 
missionsstation var givetvis också ett sätt för SLEF att koncentrera 
boendekostnaderna och underlätta koordineringen av missionärernas 
gemensamma utrymmen och transporter. Uppbyggnaden av Atemo 
missionsstation kröntes med den kyrka som invigdes år 1974. Fram till 
dess hade gudstjänsterna hållits i församlingshemmet. I och med upp-
förandet av kyrkan slutfördes byggprojektet Atemo som pågått sedan 
år 1967. Kyrkan hade sin bakgrund i en insamling som hade ordnats 
i Finland med anledning av Kenyamissionens tioårsjubileum år 1973.

Trots koncentrationen till luo-området fortsatte missionärerna att 
besöka Maragoli. Verksamheten på Atemo gick starkt framåt. Under 

Atemo kyrkas invigning 22.9.1974. Församlingen tågar in, men alla rymdes inte 
in. Foto :  Sven Klemets.
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verksamhetsåret 1969–1970 döptes 77 personer inom luo-området. Un-
der samma tid döptes i Maragoliområdet 19 personer. Arbetet kring 
Atemo stimulerades av att folket länge väntat på en missionsinsats. 
Under mina egna missionärsår i Kenya fick jag uppfattningen att be-
greppet » mission « stod för förbättrade levnadsomständigheter. Så blev 
det också på Atemo. Där hade alkoholen tidigare flödat och hem-
bränningen varit ett stort gissel. Men förkunnelsen av evangeliet var 
den viktigaste missionsuppgiften för SLEF. Sven Klemets och Gustav 
Norrback vittnar i sina brev från slutet av 1960-talet om att åhörarna 
i trakten kring Atemo under predikningarna lyssnade uppmärksamt, 
men inte visade tecken på att förstå till exempel att Gud skulle hjälpa 
och frälsa också sådana som gjort illa. Andra gånger var samförståndet 
däremot helt uppenbart, till exempel när missionären talade om att den 
som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.

Till den gynnsamma utvecklingen i Kenya hörde att SLEF stän-
digt kunde sända nya arbetare. Förutom familjerna Norrback och 
Klemets reste Majgret Stjernberg ( gift Lillsjö ) och Maj-Len Åbonde 
( gift Onditi ) till Kenya under 1960-talet. SLEF : s missionärer enga-
gerade sig i kvinnoarbete och söndagsskolverksamhet. Under 1970-ta-
let fanns det 60 söndagsskolor med 2 000 barn fördelade på luo- och 
kisiiland, Kisumu och Nairobi. Också församlingsarbetet gick framåt. 
I Nyanzaområdet ( luoland ) fanns det omkring sexton predikoplatser 
fördelade på två församlingar. Majoriteten av medlemmarna var unga. 
I skolorna bedrevs ingen som helst luthersk undervisning, därför sam-
lade missionärerna elever till läger under loven, där de undervisades i 
Guds ord. 

SLEF gick i mitten av 1970-talet in för en nysatsning i närheten av 
Atemo – en yrkesskola. Den öppnade i februari 1977. Behovet av duk-
tiga, praktiskt utbildade arbetare i trakten var stort. Tanken hade även 
fått näring av ett Finlandsbesök. I början av 1970-talet besökte finska 
undervisningsministeriets representant Kalevi Siikala Östafrika för att 
utröna möjligheterna att kanalisera statlig u-hjälp via missionsorgani-
sationer. Siikala besökte även Atemo. Han ansåg att en yrkesskola på 
landsbygden i Kenya skulle vara ett behövligt alternativ för de unga. I 
sin rapport till utrikesministeriet föreslog Siikala att ett yrkesinstitut 
skulle byggas på Atemo i samråd med finska staten och dess u-hjälp. 
Yrkesskolan förenade praktisk undervisning och kristen fostran. År 
1978 beviljades SLEF finländskt biståndsmedel för den. Siikala citera-
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des i den Kenyamissionsbroschyr som SLEF år 1970 gav ut för att pre-
sentera Kenyamissionen. Han uppmärksammade på detta sätt Kenya-
missionens hemmafront på att missionärerna är personer som gett sig 
ut på landsbygden och lever med människorna där, ofta under svåra 
förhållanden. Missionärerna lär sig folkets språk, något som är syn-
nerligen viktigt för att undervisningen ska nå fram. Även Borgå stifts 
biskop John Vikström besökte Atemo. I januari 1979 sammanfatta-
de Vikström besöket med att konstatera att Borgå stifts satsning på 
Kenyamissionen varit en god satsning, och att de offrade medlen hade 
använts rätt. Han ansåg vidare att arbetet haft framgång och fann det 
därför meningsfullt att arbetet skulle fortsätta. Att det andliga livet 
hos de kenyanska kristna bröderna och systrarna hade fördjupats, kun-
de Gustav Norrback intyga vid ett återbesök i Kenya år 1979. 

SLEF sände under 1970-talet ut tre nya missionärspar, Brita och 
Jorma Iiskola, Boris och Iris Sandberg, Siv och Tom Bergman samt 
två sjukvårdare, och Helena Holmgård ( gift Holst ) och Lisen Enlund 
( gift Söderbacka ). Under 1980-talet sände SLEF ut åtta nya missio-
närer, tre par och tre enskilda. Alf och Mona Wallin, Bernhard och 
Lisen Söderbacka, Brita och Olof Jern samt lärarna Birgitta Nynäs 
och Katarina Wistbacka och skoladministratör Solveig Nylund. Alla 
stationerades på Atemo, men Solveig Nylund arbetade delvis vid kyr-
kans dåvarande huvudkontor på Itierio och familjen Wallin flyttade 
småningom till Rukongo missionsstation.

Hemmafronten

Hemma i Finland växte understödet för missionsarbetet. Japanmis-
sionen var visserligen ännu under 1960-talet kär för många, men små-
ningom bildades allt fler Kenyamissionssyföreningar. Dessa inspirera-
des av de brev som missionärerna skrev till Sändebudet. 

Den syförening som jag ovan berättat om, Rejpelt syförening, fort-
satte även den sin verksamhet. 1950-talets häst och släde förbyttes i 
1960-talets taxibil. Byns taxichaufför Lennart Nykvist körde syföre- 
ningsmedlemmarna för en billig penning. Syföreningen hade nu en 
egen missionärsfamilj på missionsfältet, som regelbundet försåg hem-
gården i Rejpelt med brev. År 1962 understödde Rejpeltborna ännu 
Japanmissionen. Från 1963 angav syföreningen » yttre missionen « som 
sitt insamlingsändamål. Syföreningen leddes av svägerskorna Ingrid 
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Klemets och Maria Englund. Mötena hölls i bondgårdar och värdin-
norna bjöd in sina grannar och vänner. På detta sätt kom många ur 
näromgivningen att lyssna till Guds ord. Så här beskrev Ingrid Kle-
mets ett symöte i ett brev daterat den 17 november 1966 till sonen Sven 
Klemets i Kenya : 

» Nu har vi haft symöte här, 36 personer var det utom hemfolk och präs-
ten. En god samvaro är det när Guds ord förkunnas och sången lju-
der till hans ära. Pastor Jakobsson talade över en vers ur psaltaren som 
handlade om Guds lov. Han glömde inte er i bön heller. Han stod en 
stund och talade med Haapalas värdinnan. Jag förstod att hon uppskat-
tade det. Hon förstår ju inte vårt språk. Jag lät honom läsa ditt senaste 
brev om rövarna på Matongo. Vad kan vi säga annat än hedendomens 
mörker ? Nog finns det tjuvar överallt men ordningsmakten gör sitt här. 
… Det hade regnat förut, igår sken solen. Det var några köldgrader så 
vägarna var hårda. Någon frågade om jag hade beställt vädret. Maria 
Jansson från Jörala är den mest tacksamma kvinna man kan bjuda till 
ett symöte. Jag ringde henne på förmiddagen, jag tänkte nästan glömma 
bort henne. Hon tackade flere gånger för bjudningen och tar sig fram 
på cykel. Lika hjärtligt och ödmjukt tackar hon när hon går. Doktorn 
hade sagt att hon har så dåligt blod så han ville ha henne på sjukhuset 
för undersökning, men detta hindrade inte henne att komma flere kilo-
meter på peden till Måsan. « 

1970-talet blev det sista decenniet för Rejpelts syförening. Mötena 
hölls nu varannan vecka. Om somrarna ordnade syföreningen auktion 
på byns samlingshus, sista gången i augusti 1979. År 1980 hölls SLEF : s 
årsfest i Vörå och då fanns det inte tid att ordna någon auktion. Syföre- 
ningsledet hade också tunnats ut och verksamheten upphörde efter 
det. Det var dags för någonting nytt. Missionsvännerna i södra Vörå 
började nu samlas till det som kallas Vörå församlings missionsring. 
Den är fortfarande verksam och understöder Kenyamissionen.

Läsåret 1968–1969 vistades familjen Sven Klemets i Rejpelt på så 
kallad viloperiod. Även familjen Norrback kom till Finland på vilo-
period. De hemkomna missionärerna uppmuntrade påtagligt hemma-
fronten genom sina besök i understödsgrupper och församlingar, med 
förkunnelse och missionsinformation. De uppmanade hemmafronten 
att på ett ekonomiskt kännbart sätt stöda uppbyggnaden av Atemo. År 
1969 redovisade SLEF ett ekonomiskt uppsving för Kenyamissionen. 
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Detta ansågs bero på missionärernas information samt på att SLEF 
nu hade en egen missionsstation i Afrika.

Samma år som SLEF : s arbete i Kenya kom igång fick Finland en 
kyrkolag som uppmärksammade missionsarbetet. Församlingarna 
kunde nu uppta poster för missionen i sin budget. Den officiella stifts- 
kollekten till Kenyamissionen ökade märkbart under några års tid. 
Kenyamissionen hade således vind i seglen också i hemlandet. Under-
stödet för det nya arbetet var livaktigt och offerviljan var stor. Pengar 
kom från privata gåvor, kollekter, syföreningar, serveringsinkomster, 
sparbössor, skolor, juniorföreningar och från det årliga missionslägret i 
Jeppo. När SLEF år 1967 ordnade den första gruppresan till missions-
fältet i Kenya, lockade den sådana som ville bevittna SLEF : s satsning 
i Afrika. I västra Kenya besökte deltagarna bland annat Atemo och 
Maragoli. Resenärerna fick en god inblick i arbetet och en förnyad 
glöd för missionens sak. Detta inspirerade i sin tur hemmafronten.

I december 1969 antogs SLEF som en av Evangelisk-lutherska kyr-
kans missionsorganisationer i Finland. Förstärkta biskopsmötet hade 
fastslagit att kyrkan inte har någon orsak att grunda något eget offici-
ellt missionsorgan. Redan tidigare hade biskopsmötet godkänt Finska 
Missionssällskapet och Sley som kanaler för kyrkans mission. År 1970 
firades som ett särskilt missionsår inom Evangelisk-lutherska kyrkan 
i Finland. Den kenyanska lutherska kyrkans president, pastor James 
Otete Nchogu, och den första luoprästen, Richard Olak, inbjöds till 
Borgå stift. I synnerhet Richard Olaks besök inspirerade hemma-
fronten. Han vann mångas hjärtan. Olak var en man med andlig res-
ning. Under min tid som missionär på Atemo var det fascinerande att 
lyssna till Olaks predikningar och märka hur han på ett särskilt sätt 
kunde fånga sina åhörare. Olak blev betydelsefull även för SLEF : s 
missionärer. Under sina många Finlandsresor hade han registrerat nå-
got av finländarnas tänkesätt och utgjorde därför en värdefull sam-
talspartner för missionärerna. Det gällde särskilt frågor med kulturell 
anknytning. 

I hemlandet utvecklade SLEF strukturerna för sitt missionsarbe-
te. Ett missionsutskott tillsattes och en missionssekreterare anställ-
des. Till uppgifterna hörde bland annat informationsverksamhet för 
Kenyamissionen. År 1971 ordnades följande gruppresa. Resenärerna 
kunde denna gång konstatera att Atemo var ändamålsenligt utbyggt 
och utgjorde stödjepunkten för missionsarbetet i luoland.
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När det gällde inkomsterna till missionen stod syföreningarna år 
1971 för 19 procent medan 40 procent kom från kollekter och 18 pro-
cent från personliga gåvor. Församlingsanslagen utgjorde 11 procent 
och resten kom från avdelningar och sparbössor. Vid den här tiden 
slog de så kallade missionsmiddagarna igenom. De gav en god slant 
till missionsarbetet, samtidigt som de gav tillfällen att sprida missions-
information. Trots att föreningens övriga sektorer kämpade med un-
derskott, översteg inkomsterna till yttremissionen utgifterna ännu i 
början av 1970-talet. I mitten av 1970-talet var de stora inkomstök-
ningarnas år förbi. SLEF uppmuntrade hemmafronten till fortsatt of-
fervilja och påpekade att inremissionsarbetet är en viktig förutsättning 
för ett effektivt yttremissionsarbete. Inom SLEF gjordes det grund-
läggande arbetet för missionen fortsättningsvis i syföreningar och ar-
betsgrupper. År 1976 räknade man med 111 sådana grupper. 

Efter många års övervägande gick SLEF på 1980-talet in för det så 
kallade församlingsavtalssystemet. Detta innebär att en församling ge-
nom avtal med en av kyrkans missionsorganisationer förbinder sig att 
ekonomiskt understöda en missionär. I gengäld kan församlingen räk-
na missionären som sin egen och få direktkontakt till fältet. Systemet 
hade funnits i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sedan 1960-talet, 
men inom SLEF hade man tvekat länge, förmodligen för att man inte 
till alla delar hade förstått systemet. Lappfjärds församling blev den 
första församling som tog ett fadderansvar för SLEF-missionärer. Det 
skedde på församlingens initiativ år 1986. I slutet av 1990-talet hade 
SLEF tecknat 27 sådana församlingsavtal.

Sommaren 1991 besökte Evangeliska Ungas Ungdomskör Kenya 
under tre veckor. Detta var den första ungdomsmissionsresan från 
Finland till missionsfältet. Men inte den sista. Nya gruppresor arran- 
gerades, i regel vartannat år. En särskild kategori utgjorde de så kal- 
lade Safari-resorna som uttryckligen riktade sig till ungdomar. Grupp-
resan var en arbetsform som SLEF sedan 1960-talet medvetet bedrivit. 
Resorna gav deltagarna god inblick i fältarbetet och inspirerade till en-
gagemang på hemmaplan. Besöksverksamheten pågick också i motsatt 
riktning. Under femtio års tid, räknat från det första besöket år 1970, 
mottog SLEF åtminstone vartannat år ett besök från Kenya. Många 
av gästerna inbjöds till SLEF : s årsfest och besöken kunde koordineras 
med systerföreningen Sleys årsfest. Men många gäster inbjöds också 
till SLEF : s årliga missionsläger /missionsfest i augusti. Missionslägret 
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hade ursprungligen hållits i Jeppo församling, men på 1970-talet börja 
det ambulera mellan olika församlingar. I augusti 2003 hölls SLEF : s 
missionsfest för första gången utanför Österbotten, då i Borgå.

SLEF : s status som kyrkans missionsorganisation förnyades år 2013, 
i likhet med andra missionsorganisationers, genom ett grundavtal om 
missionsarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vid det 
här laget var SLEF : s missionärer föremål för 30 missionärsavtal i Bor-
gå stifts församlingar. Antalet syföreningar och andra missionsgrup-
per uppgick år 2013 till 62. Totalt samlade syföreningarna in 38 652 
euro. Eftersom de traditionella understödsgrupperna för SLEF : s 
missionsarbete hade minskat sedan 1990-talet, gick SLEF år 2013 in 
för ett stödringssystem med modell från systerorganisationen Sley. 
Kring varje missionärsenhet skapades en stödring till vilken vem som 
helst kunde anmäla sig. Som medlem får man ett månatligt informa-
tionsbrev och betalningsanvisningar. Systemet föll väl ut och blev ett 
viktigt komplement till den traditionella understödsverksamheten.

Kyrkokören sjunger i Rukongo kyrka. Foto : Tom Bergman.
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Utvidgning av arbetet i Kenya

SLEF : s missionsarbete i Kenya gick i mitten av 1980-talet in i ett nytt 
skede då ytterligare en missionsstation etablerades. Sonderingar efter 
en lämplig plats hade pågått ett par år då missionär Alf Wallin på an-
modan av pastor Richard Olak, under SLEF : s årsfest i Korsholm år 
1985 presenterade alternativen för en nyetablering. Missionsledning-
en i Finland gav klartecken för ett område nära Viktoriasjön i Gwasi. 
Planerna godkändes av den lutherska kyrkan i Kenya. Genom etable-
ringen i Rukongotrakten utvidgades den lutherska kyrkans arbete i 
luoland. Luodistriktet Nyanza, där SLEF hittills arbetat, delades från 
och med år 1989 i två distrikt.

I Finland ordnades år 1987 en insamling för uppbyggandet av Ru-
kongo missionsstation. Tomtmarken köptes i maj 1986. Det första 
dopet hölls den 14 december 1986. Då döptes 26 barn och 8 vuxna, 
och 18 personer konfirmerades. På Rukongo hade ortsbefolkningen 
genom sin länsman framfört ett önskemål om en yrkesskola. SLEF 
gick in för att koncentrera arbetet på Rukongo till en yrkesskola och 
församlingsarbete. Yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic ( RYP ) 
startade i januari 1991. Ett bostadshus för missionärer hade blivit klart 
i mars 1988 och missionärsfamiljen Mona och Alf Wallin hade flyt-
tat in. 

Missionärerna från Atemo besökte ibland även Rukongo. År 1988 
hade Linnéa och Sven Klemets med dottern Lisbeth inlett en ny ar-
betsperiod bosatta på Atemo. Under ett predikobesök på Rukongo i 
september 1990 blev Sven Klemets ormbiten. Han avled efter ett par 
timmar. Händelsen var en chock för alla, inte minst för oss som då 
var missionärer. Min första tanke när jag fick beskedet att min farbror 
hade dött av ett ormbett, var att nu får vi alla packa och åka hem. 
Man kan inte arbeta där riskerna är så stora, tänkte jag. Men ingen 
åkte hem. I stället gick arbetet vidare. Min egen familj flyttade rentav 
till Rukongo. Men både i Kenya och i Finland frågade sig många vad 
Gud hade för mening med det inträffade. Gustav Norrback anlände 
samma höst till Atemo för att under ett par månader undervisa 
församlingshjälpare på en långkurs. Tanken hade varit att Gustav 
Norrback skulle undervisa tillsammans med Sven Klemets. I stället 
fick Gustav börja sin fältvistelse med att jordfästa Sven. Gustavs besök 
såg vi missionärer som en Guds skickelse i rättan tid.
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På Rukongo firades gudstjänsterna till en början ute i det fria och 
senare i det församlingshem som uppfördes. I juni 1994 kröntes upp-
byggnaden av Rukongo missionsstation med en kyrka. Prosten An-
ders-Gustaf Stjernberg hade startat en insamling för kyrkbygget se-
dan han hittat en slant på gatan i Helsingfors. Stjernberg kunde, 83 år 
gammal, själv närvara och förrätta invigningen. År 2001 genomfördes 
en miljövänlig och kostnadsmässigt välkommen förbättring av vatten-
borrhålet på Rukongo som försågs med soldrift. Projektet var ett sam-
arbete mellan SLEF och finska staten. Ännu i skrivande stund, tjugo 
år senare, förser borrhålet hela byn med vatten genom solenergi.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att etableringen av Ru-
kongo missionsstation säkerställde den lutherska kyrkans expansion i 
dessa trakter. Rukongo ligger avsides och vägarna är tidvis usla, varför 
det inte är lätt för någon utifrån att ta sig dit. Antagligen skulle inte 
heller missionärerna från Atemo ha besökt Rukongotrakten särskilt 
ofta, eftersom vägarna är mycket tröttsamma. Det var alltså en god 
lösning att detta » hardship «-område fick en sådan tyngdpunkt som 
en missionsstation innebär. Från år 1988 till år 2021 hade SLEF : s mis-
sionärer placerade på Rukongo, med undantag för åren 2005–2009. 
År 2005 drabbades Rukongotrakten nämligen hårt av kyrkopolitiska 
konflikter. Församlingarna kunde inte enas om vilket stift de skul-
le tillhöra, och situationen utnyttjades för ekonomiska oegentligheter. 
Personmotsättningar gjorde att antalet kyrkobesökare drastiskt mins-
kade. År 2009 tillsatte den lutherska kyrkan i Kenya en regionkoor-
dinator för Rukongotrakten. Samarbetsklimatet i trakten förbättrades 
avsevärt tack vare detta.

Ett prövningens årtionde

1990-talet förde med sig utveckling, nyheter och problem i SLEF : s 
mission i Kenya. Med sin satsning på luoland hade SLEF upplevt 
många fördelar. Koncentrationen på en enda stam var ändå något som 
tidvis drog till sig kritik. Även andra påhopp förekom. SLEF : s ar-
bete i Kenya ifrågasattes på ledarplats i Kyrkpressen sommaren 1990. 
Tidningen undrade om finska staten och SLEF ska fortsätta att stö-
da Kenya med tanke på landets tvivelaktiga ledning. Med anledning 
av detta togs under SLEF : s missionsläger i Övermark i augusti 1990 
behovet av mission i Kenya till tals. Missionslägerdeltagarnas svar på 
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frågan om SLEF ska fortsätta med missionsarbete i Kenya blev ett 
rungande ja. Under åren 1984–1986 hade finska statens stöd till utveck-
lingsländerna överlag stigit, i synnerhet det stöd som kanaliserades via 
missionsorganisationerna. Med anledning av detta gjorde Utrikesmi-
nisteriet en utredning av hur missionsorganisationerna hade förvaltat 
stödet. Man konstaterade att SLEF : s yrkesskola invid Atemo var ett 
gott exempel på att utvecklingsbidraget nått fram.

Två orosmoln på den afrikanska himlen som i hög grad kom att 
prägla Kenyamissionens arbete var aidskatastrofen och korruptionen. 
Missionärernas arbete påverkades av att många kenyaner insjuknade 
och dog i aids. Korruptionen i sin tur gjorde det svårt att komma fram-
åt i arbetet. Även inom den lutherska kyrkan uppstod på 1990-talet 
problem med ekonomiska oegentligheter och brutna överenskommel-
ser. Kyrkopolitiska spänningar och konflikter ökade. Eftersom SLEF : s 
missionärer arbetade bland luofolket och den stammen i flera avseen-
den utestängdes från kyrkans beslutande organ, blev det svåra läget spe-
ciellt kännbart för SLEF : s missionärer. År 1998 kom att bli ett verkligt 
prövningens år. Det var första gången som luofolket inom den luther-
ska kyrkan splittrades sinsemellan. Kyrkoledningen förde vid den här 
tiden en annan linje än många av kyrkans medlemmar, och en opposi-
tion bildades. Till denna hörde många luopräster. De önskade medbe-
stämmanderätt och öppenhet. När ledningen tystade ner oppositionen 
och suspenderade flera präster låg klyftan i öppen dager. En känsla av 
osäkerhet rådde. Människor som tidigare haft ett gott förhållande till 
varandra fick uppleva att den andra parten bytte sida i konflikten. Ing-
en visste längre vem det gick att lita på. Det var tungt att verka som 
missionär vid den här tiden. Till detta kom svårigheter med att få ar-
betstillstånd. Missionärerna upplevde frustration och hjälplöshet, men 
också i detta gav Herren kraft. Under år 2000 fördes försoningssam-
tal mellan prästerna i Nyanza distrikt. Gud verkade och splittringar-
na minskade. Under år 2000 förbättrades det kyrkopolitiska klimatet 
inom den lutherska kyrkan. Människofruktan byttes mot gudsfruktan. 
Kyrkans väg mot mognad och självständigt ansvarstagande gick vidare, 
men det ekonomiska läget ingav fortfarande stora bekymmer.

En nyhet inom den lutherska kyrkan i Kenya vid den här tiden var 
att kyrkan år 1996 valde sin första biskop. Kyrkan hade fram tills dess 
haft en president i ledningen. Ungefär vid samma tid började kyrkan 
utbilda diakonissor. Diakonissutbildningen gav ett gott tillskott till 
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kyrkans helhetsarbete. En utbildning som SLEF särskilt satsat på un-
der åren i Kenya var lekmannautbildning. Många så kallade hjälpare 
hade under årens lopp skolats på kurscentret på Atemo. Hjälpare och 
evangelister ledde kyrkans gudstjänster, medan det krävdes präster att 
handha sakramenten. 

Under 1990-talet sände SLEF ut rekordmånga nya missionärer, fyra 
familjer och fyra enskilda :  Ingemar och Marlene Klemets, Anna och 
Kristian Norrback, Bertel och Karin Nygård, Chamilla och Kristi-
an Sjöbacka samt Rut Åbacka, Marie-Helene Bernas-Otieno, Hele-
na Sandberg och Pamela Ahlskog. Den första av andra generationens 
Kenyamissionärer blev Kristian Norrback, som tillsammans med hus-
trun Anna och familjen kom till Kenya år 1992. Den första missionärs-
familj som flyttade in på Rukongo, och inte på Atemo, var familjen 
Marlene och Ingemar Klemets. De bosatte sig år 1995 på Rukongo 
missionsstation. Vid denna tid genomfördes inom Evangeliförening-
en smärtsamma saneringar på hemmaplan. Mot den bakgrunden var 
beslutet att sända ut nya missionärer glädjande. År 1993 firade SLEF 
Kenyamissionens 30-årsjubileum och konstaterade att SLEF hittills 
haft totalt trettio missionärer på fältet i Kenya. 

Nätverkens tid

I och med 1990-talets slut var epoken med bara ett missionsfält i 
SLEF förbi. År 2002 antog SLEF en uppdaterad missionsstrategi 
som bland annat föreskrev :  » Eftersom SLEF är en liten missions-
organisation är det inte ändamålsenligt att splittra dess resurser på 
alltför många områden eller språkgrupper. « Trots detta leddes SLEF 
under 2000-talet till flera nya områden och alltfler språkgrupper. 
2000-talet blev nätverkens tidevarv i SLEF : s missionshistoria. Tidi-
gare hade SLEF samarbetat med Sley i Japan och med fyra missions-
organisationer inom den lutherska kyrkan i Kenya. Nu utvidgades 
SLEF : s nätverk. 

Först ut var Estland. SLEF : s insatser i Estland hade kommit igång 
år 1989 och bestod av kontakter med den lutherska kyrkan och in-
satser i församlingarna. Ungdomar från Estland kom bland annat till 
Finland för att studera språk vid Evangeliska folkhögskolan i Vasa. 
Åren 1996–2012 hade SLEF även Heikki Mutso anställd i Estland 
med uppgifter inom ungdoms- och scoutarbete. SLEF räknade inte 



122 kapitel  iii

Estlandsarbetet som ett missionsarbete, utan som en förlängning av 
hemlandsarbetet. I slutet av 1990-talet bad Estlands lutherska kyrka 
( EELK ) om missionärer. Behovet av undervisning i den kristna trons 
grunder var stort. Budet riktades till missionsorganisationerna i Fin-
land, bland dem SLEF. SLEF ansåg sig sakna resurser att sända mis-
sionärer på heltid, men predikobesök kunde genomföras. I oktober 
2003 inleddes SLEF : s predikoverksamhet i Estland. Nu började SLEF 
tala om » Estlandsmission «. Verksamheten bestod av två predikobesök 
per år, allt på frivillig basis. I verksamheten deltog bland annat Juhani 
Martikainen, Hans Sandberg och Bengt Strengell. Predikanterna höll 
söndagsgudstjänster och möten tillsammans med den inomkyrkliga 
herrnhutiska väckelserörelsen ( brödraförsamlingarna ). Litteratur- och 
radioarbete ingick också. Småningom upphörde predikantresorna och 
SLEF såg sig om efter en annan uppgift, vid sidan av det ekonomiska 
stödet till Estlands missionscentral. Från år 2012 började SLEF ordna 
årliga ungdomsresor till Estland i evangelisationssyfte, i första hand 
för medverkan vid barn- och familjeläger i västra Estland. 

Den bit av Estlandsarbetet som fick den tydligaste kopplingen till 
SLEF : s missionsarbete var samarbetet kring Rael Leedjärv. Rael hade 
studerat svenska vid Evangeliska Folkhögskolan i Vasa och kommit 
med i SLEF : s ungdomsverksamhet. Hon deltog bland annat i SLEF : s 
första Safari-resa till Kenya år 1998. Rael Leedjärv kallades av SLEF 
till missionär i Kenya, där hon verkade åren 2004–2008. Rael Leedjärv 
utgjorde en konkret frukt av SLEF : s arbete i Estland. Som stöd för 
hennes insats gjordes ett samarbetsavtal mellan SLEF och Estlands 
lutherska kyrkas missionscentral. Att Estlands lutherska kyrka ge-
nom SLEF fick möjlighet att ha en egen missionär i Afrika gjorde att 
många ester blev mer bekanta med missionsarbetet, i synnerhet med 
arbetet i Afrika.

Nästa nya nätverk för SLEF : s vidkommande var bibelöversätt-
ningsarbetet och samarbetet med Bible Translation & Literacy ( BTL ) 
i Kenya. Anna och Magnus Dahlbacka kallades år 2002 av SLEF till 
missionärer inom bibelöversättningsarbetet. Samma år tecknade SLEF 
ett avtal med Wycliffe Raamatunkääntäjät ( WRK ). I det skedet var 
målgruppen inte klar. Men genom Guds förunderliga vägar kom en 
kallelse från en amerikan i Kenya. Dean Apel hade läst SLEF : s mis-
sionsblad Salamu, där Anna och Magnus Dahlbacka presenterades. 
Han kontaktade SLEF : s missionsledare och skrev :  » Samburufol-
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ket väntar ännu på Bibeln på sitt språk. « Detta upplevdes som Guds 
kallelse till Samburu. Efter lingvistikstudier i Australien flyttade 
Anna och Magnus Dahlbacka till Kenya år 2005. De anslöt sig till 
BTL : s projekt i Samburu som tekniska bibelöversättningsrådgivare. 
Samburuerna saknade då såväl skriftspråk som Bibel. Staden Maralal 
blev bibelöversättningsprojektets bas. År 2009 utkom projektets förs- 
ta publikation, julberättelsen. Anna Dahlbacka arbetade i huvudsak 
med utvecklandet av ett skriftspråk. År 2012 anlände familjen Eva 
och Ove Gädda som missionspraktikanter till Maralal. Det gav mer-
smak och familjen återkom år 2014 som SLEF : s missionärer inom 
bibelöversättningsarbetet i Samburu. Samburuortografin fick fastare 
former, också tack vare att man i Samburu omfattade det föreslag-
na skrivsättet. Anna Dahlbacka utarbetade även en ordbok. Magnus 
Dahlbacka arbetade tillsammans med de lokala bibelöversättarna på 
översättningen av Nya testamentet. Eva Gädda undervisade missio-
närsbarnen och Ove Gädda initierade en audioversion av Nya tes-
tamentet på samburuspråket. Eftersom en stor del av sambururerna 
inte är läskunnig var detta ett viktigt steg. Ove Gädda organiserade 
en inspelning av hela Nya testamentet och såg till att ljudkort för 
smarttelefoner producerades och spriddes. Arbetet fortsatte till år 2017 
då SLEF : s missionärsfamiljer återvände till Finland. Innan dess hade 
Magnus Dahlbacka påbörjat en utbildning till internationell bibel- 
översättningskonsult. Efter avslutad utbildning fortsatte hans an-
ställning i Evangeliföreningen, nu med huvudsaklig bas i Finland. 
Magnus Dahlbackas uppdrag som bibelöversättningskonsult omfattar 
olika översättningsprojekt, tillsvidare alla i Kenya.

En glädjens milstolpe nådde bibelöversättningsprojektet i Samburu 
i december 2019 då det nyöversatta Nya testamentet gavs ut. Utgiv-
ningen firades i Maralal under festliga former den 14 december. Från 
SLEF : s sida deltog 21 personer i en fest som bevistades av 2 500 per-
soner. I SLEF : s grupp ingick Samburumissionärerna, missionärer från 
västra Kenya och Etiopien samt representanter och gäster från hem-
landet. Vid festen utgavs också den första ordboken samburu–engel-
ska och minneskort med Nya testamentet i audioversion. Unikt var att 
den första upplagan av Nya testamentet ( 5 000 exemplar ) såldes slut 
på ett par timmar. Samburuprojektet var enligt BTL det första projekt 
som utgav en audioversion vid sidan av det tryckta Nya testamentet. 
Efter utgivningen av Nya testamentet fortsatte arbetet med en över-



124 kapitel  iii

sättning av Gamla testamentet. Magnus Dahlbacka utsågs av BTL till 
projektets huvudkonsult. 

Samarbetet kring bibelöversättningsarbetet förde SLEF in i helt 
nya sammanhang, såväl geografiskt som språkligt. Förutom att SLEF 
har lärt känna Wycliffe i Finland och BTL i Kenya, har Samburu 
och nomadfolket med samma namn, öppnat helt nya infallsvink-
lar på SLEF : s mission i Kenya. Bibelöversättningsarbetet har också 
inneburit ett samarbete med laestadianska sammanhang i Finland, 
genom att en av missionärsfamiljerna räknar detta som sitt andliga 
hem. Hemmafronten har förts in i bibelöversättningsarbetet genom 
rundbrev och skriftliga rapporter, men också genom besök. Flera av 
SLEF : s Safariresor för ungdomar har besökt Samburu och även några 
av de traditionella gruppresorna nådde området. 

Nästa nätverkssamarbete berörde Främre Asien och inleddes för 
SLEF : s del år 2007. I centrum för detta har i många år stått en luth-
ersk församling i Istanbul. Historien går tillbaka till 1709 då Sveri-
ge skickade en luthersk präst till Konstantinopel. Finland var då en 
del av det svenska riket. År 1741 beslöt sig Sveriges parlament för ett 
kyrkbygge i Konstantinopel. Också från Finland fick man medel. Kyr-
kan stod år 1748 färdig i Sveriges konsulats trädgård i Konstantinopel. 
Den ersattes år 1858 av ett gotiskt träkapell. Fram till år 1884 avlöna-
de Sverige en svensk präst vid kapellet. Några lutherska gudstjänster 
hölls sedan inte på flera årtionden, förrän några finländare bosatta i 
Istanbul, år 1999 började hålla gudstjänster i kapellet. När man fann en 
finländsk präst som behärskade turkiska, byttes gudstjänstspråket till 
turkiska. Den lutherska församlingen kunde småningom registreras 
och fick år 2005 namnet Istanbuls Lutherska Kyrka. Det lilla kapellet 
blev för trångt, men gudstjänsterna har fortsatt i andra utrymmen. Till 
kyrkan hör också församlingar i andra trakter i närområdet. 

Tack vare detta nätverk har SLEF fått en vidgad referensram och 
en inblick i andras synsätt och livsvillkor. SLEF har lärt känna flera 
finska organisationer som länge varit engagerade i det här ämnesom-
rådet. Ytterligare har perspektivet vidgats till att omfatta satellitnät-
verket SAT-7, som verkar i denna del av världen. De nya öppningarna 
upplevs relevanta och behoven angelägna att bemöta.

Följande samarbete berörde ELM i Sverige. SLEF kontaktades 
år 2007 angående ekonomiskt stöd för sällskapets missionär Kerstin 
Nilsson. Kerstin Nilsson, långvarig Kenyamissionär, var redan bekant 
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för SLEF och SLEF : s missionärer. Frågan ledde till att SLEF i 
samarbete med ELM år 2007 sände Kerstin Nilsson till Kenya. Hon 
verkade till en början inom församlingsarbete och undervisning. 
Senare kom hon att engageras i den lutherska kyrkans freds- och 
försoningsarbete i Kenya. Ett freds- och försoningsarbete kom år 2011 
igång enligt konceptet Healing Wounds of Ethnic Conflicts ( HWEC ), 
utvecklat vid Le Rucher i Frankrike. Följande år organiserades freds- 
och försoningsarbetet inom den lutherska kyrkan i Kenya under be-
nämningen Healing Springs Ministry. 

Det senaste tillskottet på SLEF : s missionskarta är Etiopien. År 
2016 inledde SLEF missionsarbete på det fält som i nästan hundra års 
tid varit ELM : s missionsfält. Till bakgrunden hör att SLEF : s Kenya- 
missionär Heidi Nygård hade gift sig med den kenyanska lutherska 
prästen Evans Orori. De bar båda på en missionärskallelse. År 2011 
nåddes SLEF av en kallelse från bibelskolan Asella Lutheran Theolo-
gical Seminary ( ALTS ), inom Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka 
( EELC ). Skolan behövde en lärare för blivande evangelister. Ären-
det fick vila i väntan på att Evans Orori skulle få finländskt medbor-
garskap. När detta krav uppfyllts kallades Evans och Heidi Orori till 
missionärer i Etiopien av SLEF. De reste till Etiopien år 2016 och ver-

Paus på kyrktrappan under en kurs som Helena Sandberg höll i Harar i Etiopien 
i januari 2022. Foto :  Helena Sandberg.
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kade där till november 2021. Evans undervisade vid två treåriga evan- 
gelistkurser, medan Heidi Orori var engagerad i ett elevhem på Asel-
la, samt i kyrkans kör- och musikarbete. År 2019 sände SLEF Edny 
Fors som missionär till Etiopien, främst som lärare för missionärs-
barnen. Sedan februari 2021 är Helena Sandberg SLEF : s missionär i 
Etiopien med utbildning till kristen fostran inom EELC som sin hu-
vuduppgift. I november 2021 tvingades SLEF evakuera sina Etiopien-
missionärer till Kenya på grund av oroligheter. De kunde alla i början 
av år 2022 återvända till Etiopien. För Edny Fors och familjen Ororis 
del avslutades uppdragen i Etiopien under våren 2022.

Även om SLEF har nästan sextio års erfarenhet av Östafrika, har 
uppdraget i Etiopien bjudit på helt nya infallsvinklar. Språket, kulturen 
och maten i Etiopien är en helt annan än i grannlandet Kenya. Men 
uppdraget är detsamma :  att förkunna evangeliet för allt skapat.

Missionsarbetet i Kenya under 2000-talet

Nätverkstänkandet genomsyrade även SLEF : s missionsarbete i Ke- 
nya under 2000-talet. Samarbetet mellan SLEF och de lokala stiften 
tätnade. Missionärerna arbetade sida vid sida med de lokala med-
arbetarna. Exempel på det här var det teamarbete som uppstod 
kring söndagsskolan och diakonissornas hembesök. I samarbete med 
den lokala kyrkan utarbetade Helena Sandberg åren 2002–2005 ett 
kristendomsmaterial. Det så kallade PPI-materialet används i luthersk 
troslära i kyrkans fadderskolor. SLEF : s mångåriga lekmannautbildning 
fann nya former då kyrkans evangelistutbildning år 2004 flyttade in 
i yrkesskolans byggnader vid Atemo. Yrkesskolan hade upphört på 
grund av elevbrist. Bibelskolan Atemo Bible College ( ABC ) skötte 
i tio års tid en del av kyrkans evangelistutbildning. År 2014 dimitte-
rades den femte och sista gruppen på 19 evangelister. Församlingsun-
dervisningen fortgick och kretsade kring ämnen som änkor, äktenskap 
och kristna familjer. Aidsdrabbade stöddes genom missionärsbesök, 
men också finansiellt. I slutet av 2010-talet gick SLEF i samarbete 
med den lutherska kyrkan in i en helt ny arbetsgren, nämligen stads- 
mission. Chamilla och Kristian Sjöbacka engagerades från år 2018 i 
Dunga församling söder om Kisumu. Arbetet utföll väl och upplev-
des som att gå i beredda gärningar. I slutet av 2010-talet knöts två av 
missionärerna till Matongo bibelskola inom dess präst- och diakoniss-
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utbildning – en vidareutveckling av den utbildningsuppgift som setts 
som angelägen inom SLEF : s Kenyamission. 

Flera projekt genomfördes med stöd från finska staten. Ett tioår-
igt utbildningsprogram för landsbygdsungdomar ( REP ) försiggick 
åren 2004–2014. Projektet gav 64 föräldralösa ungdomar yrkessko-
lexamen eller studentexamen, några därtill universitetsexamen. Ef-
ter några års paus genomförde SLEF en rad vattenprojekt drivna 
med solenergi. Två berörde Atemotrakten och ett förlades till Nya-
gowa. På Rukongo förverkligades år 2013 ett projekt, vars vattenådra 
dock sinade. Detta var första gången som ett av SLEF : s vattenpro-
jekt misslyckats. I februari 2020 hade SLEF samlat in medel för ett 
nytt borrhål. Denna gång gav hålet rikligt och gott vatten och tack-
samheten var stor.

Något som blev allt vanligare var korttidsinsatser. SLEF tog emot 
flera praktikanter och även andra korttidsarbetere. Detta gav många, 
särskilt yngre personer, inblick i missionsarbetet och ett ökat intresse 
att stöda det. En del praktikanter blev långtidsmissionärer. De som 
deltagit i dylika insatser fick ofta någon uppgift inom missionsar-
betets hemmafront. Korttidsinsatserna var dock beroende av att det 
fanns långtidsmissionärer som kunde agera mottagande part. Under 
2000-talets första decennium sände SLEF ut tolv nya missionärer 
till den lutherska kyrkan i Kenya :  Joel Norrvik, Hanna Nybäck ( gift 
Lemmetti ), Rael Leedjärv ( gift Östman ), Heidi Nygård ( gift Orori ), 
Henrik Östman, Kerstin Nilsson samt familjerna Albert och Carina 
Häggblom, Heidi och Martin Sandberg och Jan-Erik och Marian-
ne Sandström. Albert Häggblom blev prästvigd för tjänst i Evangeli- 
föreningen. Han prästvigdes i Borgå år 2005. Under 2010-talet sän-
de SLEF ut endast en ny missionär till den lutherska kyrkan i Kenya, 
Ingrid Jern ( gift Mutai ). Övriga utsända under 2010-talet berörde 
SLEF : s övriga fält och har redan omnämnts. Förutom dessa var även 
fem personer anknutna till SLEF : s nätverk i Främre Asien.

Hösten 2005 undertecknade SLEF ett samarbetsavtal med den 
lutherska kyrkan i Kenya, det första i sitt slag. Avtalet reglerade sam-
arbetet mellan SLEF och ELCK för fem år åt gången. SLEF : s fält- 
ekonomi omstrukturerades och största delen av administrationen flyt-
tades till Finland. År 2006 inrättades ett missionskontor på Atemo. 
Missionärerna tog där emot hjälpbehövande, vilket minskade besö-
karströmmen till missionärernas hem. 
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År 2008 inleddes dramatiskt i Kenya. Det politiska valet i 
december 2007 hade förorsakat stora konflikter, våld och hat 
mellan stammarna. Fyra av kenyamissionärerna evakuerades till 
Finland, medan missionärerna i Samburu stannade kvar. Efter sega 
medlingsförhandlingar förbättrades situationen och missionärerna 
kunde återvända till Atemo i mars 2008. Till en början ägnades mycket 
tid åt nödhjälp. Situationen i landet normaliserades under året, men 
behovet av försoningsarbete kvarstod. Även Atemo blev föremål för 
konflikter. Ännu år 2014 hade SLEF två missionärer på Atemo. De 
tvingades den 8 februari 2015 bort från Atemo på grund av oroligheter. 
Sley kom SLEF till mötes och missionärerna fick hyra in sig på Sleys 
område i Kisumu. I april 2016 eskalerade händelserna på Atemo på 
nytt. Ännu år 2020 var situationen på Atemo missionsstation insta-
bil. Missionärerna återvände inte som långtidsmissionärer till Atemo, 
men SLEF behöll fyra hus för tillfälliga vistelser. Efter femtio år var 
tiden med missionärsnärvaro på Atemo förbi. Konflikterna och oro-
ligheterna förde också med sig helt nya inslag i missionsarbetet. För 
att motverka den korruption som genomsyrade samhället ordnade 
SLEF år 2013 ett ekonomiseminarium. Till detta inbjöds representan-
ter för institutioner som fick ekonomiskt stöd av SLEF. Seminariet 
behandlade redovisning och upphandling och vikten av transparens 
och ärlighet. SLEF kom också att engagera sig i freds- och förso-
ningsarbetet i Kenya.

Undan för undan föll det traditionella arbetssättet med utgångs-
punkt i missionsstationer bort. Samtidigt ändrade missionärens roll. 
Under 2010-talet uppfattade sig missionärerna som jämbördiga med-
arbetare i kyrkan, där de tidigare haft ledande positioner. Teamarbete 
i en mångkulturell miljö blev det nya arbetssättet. Många missions- 
insatser gavs över till det lokala stiftet. En var SLEF : s kursverksam-
het, en annan ansvaret för uppförandet av kyrkobyggnader, en tredje 
ansvaret för utdelning av skolmaterial. Överlag präglades 2010-talet av 
ett gott samarbete mellan missionärerna och de lokala stiften. Under 
sin tid som tillförordnad ärkebiskop år 2018 tog Joseph Ochola initia- 
tiv till en försoningsprocess i den lutherska kyrkan i Kenya. Kyrkan 
utvecklades tack vare detta positivt, efter år av inre konflikter. Situa-
tionen för de unga i Kenya blev emellertid alltmer frustrerande. Ut-
sikterna att få jobb var mycket dåliga och SLEF förmådde inte möta 
det ökade behovet av skolavgiftshjälp. Församlingarnas ungdomsverk-
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samhet gick på sparlåga, och ungdomarna fick inte det utrymme de 
behövde. Detta var bakgrunden till att SLEF började satsa på de unga 
i stiftet Lake Diocese. Målet var att nå ungdomarna och få dem med i 
kyrkans aktiviteter. Medel för detta hade samlats in under Kenyamis-
sionens 50-årsjubileum år 2013. Satsningen föll väl ut och ungdomar-
na återkom till kyrkan. Inriktningen på ungdomar har fortsatt sedan 
dess. En del av detta var den ungdomsledarresa som SLEF ordnade 
till Finland sommaren 2017. År 2018 genomfördes en motsvarande resa 
till Etiopien.

När coronapandemin år 2020 slog till evakuerades SLEF : s Kenya-
missionärer till Finland för sex månader. I början av pandemin präg-
lades Kenya av rädsla för hur landet skulle klara en pandemi. I slutet 
av året hade inställningen helt ändrat. Man hade insett att livet trots 
allt gick vidare. Hösten 2021 öppnade kyrkorna och skolorna efter näs-
tan ett års nedstängning. Användning av munskydd, handhygien och 
verksamhet utomhus blev det nya normala.

Mission under 100 år

Lokala präster och söndagsskollärare i Kisumu visar upp det nyutgivna engelsk-
språkiga söndagsskolmaterialet tillsammans med Chamilla Sjöbacka och ärke- 
biskop Ochola längst till höger. Foto : Kristian Sjöbacka.
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Tillbakablick

När jag år 2022 blickar tillbaka på SLEF : s hundra år av missionsarbe-
te, kan jag konstatera att antalet missionsfält gått från ett till fem. På 
100 år har SLEF haft 64 missionärer, 58 av dem efter år 1962. SLEF 
har inte bara byggt en missionsstation, utan två. SLEF har i snart sex-
tio år fått bedriva ett självständigt missionsarbete. Utan tvekan har 
detta stimulerat hemmafronten. Historien visar att hemmafronten till 
och med ibland tagit över rodret när utvecklingen riskerat komma 
av sig. Olika generationer har med glädje omfamnat missionsarbe-
tet. Församlingar och SLEF : s understödsgrupper har bett för arbe-
tet och samlat in de medel som behövts. Lokala ledare har axlat an-
svaret för syföreningar, mötesverksamhet, barngrupper, allt på frivillig 
väg. SLEF har med åren utvecklat en sakkunskap och ett kunnande 
som även fått vara andra organisationer till hjälp. Genom alla nätverk 
och allt samarbete har SLEF fått många värdefulla kontakter, mottagit 
hjälp och fått ny inspiration i arbetet. 

När jag ställer de hundra årens missionsverksamhet i relation till de 
strategier som väglett arbetet, märker jag att de står överens med var-
andra. Målet har alltid varit att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. 
SLEF har slagit vakt om den lutherska läran och bekännelsen. Utbild-
ning och skolning av infödda har prioriterats. Bibeln och andlig litte-
ratur har haft en central plats. SLEF har byggt kyrkor och gärna bi-
dragit till att de kristna haft ställen att samlas på. SLEF : s missionärer 
har fått räcka sina hjälpande händer åt fattiga, nödlidande, sjuka och 
utstötta, både materiellt och andligt. SLEF har gått på djupet med sitt 
missionsarbete, missionärerna har lärt sig språket, bosatt sig i bushen 
och trängt in kulturen. Hemmafronten har levt med i fältarbetet, bett 
och offrat, gråtit och glatt sig. Missionssinnelaget och intresset hos 
hemmafronten kan ha växlat, men det har hållit i sig. Det har fått sin 
näring av grupp- och festverksamhet, brev och tidskrifter, besök och 
gruppresor. Framför allt har missionssinnelaget inspirerats av Guds 
ord, den helige Ande och Jesu löfte om att han är med oss alla dagar 
intill tidens slut.


