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En kille och en tjej, 
utsända av Smyrnakyrkan 
i Älvängen, befinner sig 
denna månad tillfälligt 
hemma i Ale efter att ha 
jobbat med biståndsarbete i 
asiatiska länder.

Markel Sundeen, som 
har en agronomutbildning 
i botten och som under ett 
antal år jobbat inom bank-
världen med inriktning mot 

lantbruk, har sedan ett år 
tillbaka varit projektledare 
för ett jordbruksprojekt i 
Nordkorea finansierat av 
SIDA genom PMU Inter-
life (Pingstmissio-nen). 
Projektet går ut på att sti-
mulera nordkoreanerna att 
utveckla andra grödor än ris 
och majs, som är de domi-
nerande grödorna. Landet 
har ju under vissa tider varit 

svårt drabbat av hungersnöd 
och det är viktigt att kunna 
öka den egna matproduktio-
nen. Markels huvudaktivitet 
är att hjälpa till att stärka 
potatisodlingen.

Genomförandet sker 
genom lokala kommittéer 
utsedda av myndigheterna 
på 6 platser i landet. Själv 
bor han i huvudstaden Pyon-

gyang, då det krävs många 
och regelbundna kontakter 
med olika myndigheter.

Vistelsen i Nordkorea 
sker i etapper om cirka två 
månader i taget och Markel 
har hittills genomfört 3 
sådana och räknar med att 
i slutet av september, när 
visumformaliteter med 
mera är klara kunna resa 
ut för en ny insats. Under 
hemmavistelserna hemifrån 
med projektet och med 
att sköta ett eget mindre 
jordbruk i anslutning till 
föräldrahemmet i Tussebo. 
Den närmaste utmaningen 
är att planera inför nästa års 
odlingssäsong inom pro-
jektet i Nordkorea och att 
uppföra lagerbyggnader för 
potatis.

Ellen Björkestedt, reste i 
mars detta år ut till Bangla-
desh, som Smyrnaförsam-
lingens och PMU Interlifes 
stipendiat för sex månaders 
missionspraktik. Denna har 
bedrivits i Birganj, en plats 
uppe i nordvästra delen av 
landet, åtta timmars resa 
med tåg från huvudstaden 
Dhaka. Arbetet har varit 
förlagt till ett elevhem för 
cirka 200 barn och ungdo-
mar i åldern 9-16 år, ”Home 
of Peace”. Ellens uppgifter 
har bestått i att undervisa i 
engelska, främst att försöka 
utveckla deras förmåga till 
konversation. Hon har också 
organiserat och byggt upp 
skolans bibliotek.

Hon har naturligtvis även 
deltagit i den lokala försam-
lingens barn- och ungdoms-
aktiviteter.

Ellen har fått arbeta till-
sammans med ett missio-
närspar Daniel och Kicki 
Torén, utsända av Pingst-
kyrkan i Kungälv. Under 
sommaren drabbades Bang-
ladesh av en ny cyklon, 
då cirka 1000 människor 
omkom och hundratusentals 
blev hemlösa. Genom PMU 
Interlife kunde Toréns 
snabbt i samarbete med det 
nationella Pingstsamfundet 

ordna med matdistribution 
för 6500 familjer, inköp av 
500 tält och återuppbyggnad 
av 500 hus och 15 skolor i 
två distrikt. Smyrna Second 
Hand i Älvängen skänkte 
försäljningen från öppnings-
lördagen i augusti, 17 150 
kronor till detta ändamål.

Ellen skulle egentligen 
stannat längre i Bangladesh 
men lyckade inte få för-
längt visum. I stället plane-
rar hon att i början av ok-
tober ut för att avsluta sin 
praktik i Kamerun i Västaf-
rika, där hennes föräldrar är 
engagerade 
genom Wy-
cliff Bible 
Translators 
att ge ett 
minoritets-
folk på 30 
000 perso-
ner ett eget 
skriftspråk. 
Under hem-
mavistelsen 

kommer hon bland annat 
att besöka Madenskolan och 
har teckningar från barnen 
på elevhemmet att visa upp 
för deras svenska kamrater.

Det är väl ganska natur-
ligt att två personer med 
samma starka engagemang 
och visioner har mycket ge-
mensamt. Så det var kanske 
ingen tillfällighet att Ellen 
under året hunnit med att 
besöka Markel ute i hans 
arbete.

Daniel Höglund

Tillfälligt hemma från biståndsarbete i Asien

Ellen Björkestedt med två av eleverna på Home of Peace.

Markel Sundeen på Taedong River med Pyongyang i bakgrun-
den.

Detta kan vara lättare sagt än gjort 
ibland, men hur skulle vi reage-
ra om vi fick en dödlig sjukdom 

och plötsligt finge veta, att man kunde bli 
frisk. I dessa influensatider skadar det inte 
att tänka på hur bra vi trots allt har det i 
vårt land med olika hjälp och skydd.

Men i landet, där Jesus skulle leva under 
sin tid på jorden, fanns sjuka som inte hade 
det lätt. De fick inte vistas i närheten av 
andra människor för smittriskens skull. 
Kom någon för nära, skulle de för att 
varna, ropa: ”Oren, oren!”. Sjukdomen 
kallades spetälska.

När en dag tio spetälska fick se Jesus på 
väg in i en by, stannade de på avstånd och 
ropade: ”Jesus, mästare förbarma dig över 
oss!” Kanske för att pröva om de verkligen 
trodde, sa Jesus: ”Gå och visa er för präs-
terna”. Varför detta? Jo, prästerna skulle 
avgöra om de blivit friska. Och medan de 
var på väg, blev de friska!

Då blev en av dem jätteglad och vände 
tillbaka för att tacka. Jesus sa: ”Varför ni 
inte tio? Var är de nio?” Men till den som 
kommit tillbaka, sa han: ”Stig upp och gå! 
Din tro har hjälpt dig.”

Några personliga ord till slut om min 
egen stora tacksamhet till min himmelske 
Fader, som varit min hjälp under nästan 
hela sommaren, som jag efter ett benbrott 
fått tillbringa på olika sjukläger. Inget 
fel på dessa, men tacksamheten att vara 
hemma är stor.

För Elimförsamlingen
Maj-Britt Jigfelt

Var tacksamma
Betraktelse

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

STORCAFÉ
Onsdag 14 oktober

kl 10-12.00
i Skepplanda församlingshem

”vår väg”
Margareta och Gunnar Lindskog

sjunger och talar

Välkomna!

www.mittiale.se 
0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

i Starrkärrs församlingshem

För anmälan och information, ring:För anmälan och information, ring:
Andreas Pervik 0303-444 021

Läs mer om kursen på www.mittiale.se
Andreas Pervik, präst i 

Älvängen, leder kursen.

Den längsta resan är resan inåt

Tisdagen den 13 oktober 
kl. 19.00 i Nols kyrka

Emelie Ritni från Nol visar ett bildspel från 
en pilgrimsled genom den svenska 

fjällvärlden mellan Abisko och Nikkaluokta.

Utifrån Dag Hammarskölds ”Vägmärken” 
gör vi några anhalter på vägen.

Pilgrimsfi ka med kaffe och smörgås.

Pilgrimsvandring för tankenPilgrimsvandring för tanken

 Höstfest i Kilanda kyrka
klockan 11.00

Mässa där Kyrkokören medverkar
Präst: Per Abrahamsson
Musiker: Åsa Gunnervik

Kyrkkaffe i församlingshemmet

Älvängens missionskyrka klockan17.00
Gospelkören medverkar tillsammans med kompbandet 

under ledning av kantor Åsa Gunnervik.
Bibelutdelning till 3-åringar

Präst: Andreas Pervik

Tacksägelsedagen 11 oktober

BlåBlå kyrkans gudstjänstkyrkans gudstjänst


