10 ÅR

med Nordiska Lutherhjälpen

Förord
Från dröm till kallelse
Vilken organisation kunde jag uppmuntra våra barn att ge till när de växte upp och
jag ville förmedla det naturliga att ge till bistånd som utgår från evangeliet? Det
visade sig att vi var många som saknade en biståndskanal vi kunde ha ett grundmurat
förtroende för. Ett hjälparbete som även innefattade katastrofbistånd. En dröm växte
och flera ville - trots en del skepsis - plantera fröet till det som idag är en
välorganiserad biståndsorganisation som utgår från evangeliet och ser till hela
människan i vardag och katastrof. Vi trodde på det vi gjorde, vi var övertygade om att
det var rätt, vi visste att det fanns ett behov och vi började metodiskt organisera
arbetet för att nå de som Jesus kallar "mina minsta".
Men jag vet inte om någon - i alla fall inte jag - kunde ana vilket starkt missionsarbete
det skulle bli, trots att vi är en ren biståndskanal. Vi använder ofta bilden av att vi ger
med två händer - dagligt bröd och livets bröd. Vad vi än tänker, tror och tycker - så
sker detta i både våra långsiktiga biståndsändamål och dagligen i katastrofarbetet.
Dessutom är vår partner för katastrofbistånd bland de främsta i världen på att snabbt
vara på plats. Det är hela tiden ett plan som står redo för att flyga dit där nöden är
som mest akut, och organisationen har strategiskt utplacerade förråd runt om i
världen för att snabbt kunna göra insatser.
Det är med stor tacksamhet jag ser tillbaka på dessa år. För ett - jag tror jag vågar
säga det - unikt konstruktivt och givande styrelsearbete under alla år, med allvar,
skratt och omsorg. För överlåtna givare som ser med egna ögon. För våra
partnerorganisationer som gett oss så mycket tillbaka. För att Herren själv gått med,
fört oss fram och väntat på att vi skall ta steg. För oss är tio år en betydande del av
våra liv, men ett ögonblick i Guds perspektiv. Ett ögonblicksverk, ett nu, ett kairos i
tidsströmmens chronos. På samma sätt med de kronor vi tar emot och ger vidare. Vad
förslår våra små kronor i en aldrig sinande kö av hungrande, flyende och nödställda?
Inget och ändå allt. Den lille pojken kom med sina fem bröd och två fiskar. Som
smulor till en utsvulten elefant. Men pojken gav dem till Jesus och det räckte till
tusentals. Jesus frågar inte efter det vi inte har, men längtar efter att vi lägger det vi
har i hans händer.
Carl-Henrik Karlsson, ordförande

Tack till våra givare
Styrelsen för Nordiska Lutherhjälpen riktar sitt varma tack till alla givare och andra som
varit med och stöttat vår verksamhet. Till vår stora glädje uppnådde organisationen våren
2021 en miljon kronor i förmedlade medel till bistånd i vardag och katastrof.

Våra projekt
Samaritan’s Purse
Samaritan's Purse är en fristående evangelisk kristen organisation som ger både andlig och
fysisk hjälp till människor på många håll runtom i världen. Sedan 1970 har Samaritan's
Purse hjälpt människor som fallit offer för krig, fattigdom, naturkatastrofer, sjukdom och
svält.
World Medical Mission/Hälsa och sjukvård
Samaritan's Purse sänder ut kristna läkare, tandläkare och annan medicinskt utbildad
personal på volontäruppdrag till missionssjukhus och kliniker i Afrika, Asien, Oceanien,
Latin-Amerika och Mellanöstern. Deras mål är att behandla hela människan - att samtidigt
som man ger hjälp åt sjuka och lidande rent fysiskt också ge de andlig hjälp - dela de goda
nyheterna om Jesus Kristus och berätta om Guds kärlek till varje människa.
International Crisis Response/Katastrofhjälp
Samaritan's Purse är ständigt redo att snabbt bistå med nödhjälp runtom i världen där den
som bäst kan behövas. De är specialiserade på att möta de stora behov av hjälp som kan
uppstå vid till exempel konflikter, katastrofer, svält och epidemier. För att nå ut med hjälpen
samarbetar de ofta med lokala kyrkor på berörda platser. Hjälpen som ges kan bland annat
bestå av mat, vatten, tält och medicin - en hjälp som ges i Jesu namn.

Ge det vidare
På hantverksskolan ICCO (Ilemera Carpentry Center for Orphans) i Bukobastiftet i Tanzania
går 22 elever. I två år får tolv flickor och tio pojkar yrkesutbildning på denna internatskola.
Alla kostnader - lärarlöner, byggnader, mat, boende, utrustning och annat betalas av
föreningen Ge det vidare.
Eleverna utses bland de mest behövande i kontraktets församlingar av evangelister som
känner ungdomarna. Många ansöker och skolan är med och väljer ut i slutskedet.

Två manliga lärare undervisar pojkarna i snickeri och två kvinnliga lärare undervisar
flickorna i sömnad. Lärarna ger mycket omsorg och man undervisar också i ämnen som
näringslära, psykologi, matematik och kristendom. De som missat skolgång på grund av
fattigdom lär man att läsa och skriva hjälpligt.
På söndagar sjunger eleverna i gudstjänsten - ofta har de skrivit sångerna själva. De får
bibel och psalmbok då de börjar och de turas om att leda morgonbönen i kyrkan och har
själva aftonbön på skolan. Deras växande i tro och frimodighet är märkbar under skoltiden.
En utbildad föräldralös ungdom med yrkesutbildning som försörjer sig och tar hand om
närstående ses som en stor välsignelse och glädje i hembyarna. Eleverna har också
uppdraget att ta sig an och undervisa en annan ungdom, så att de får vara med och ge det
vidare … Elevernas framgångar är ibland häpnadsväckande!
Att sända skänkta insamlade symaskiner och verktyg är inte längre möjligt, utan det gäller
numera att hitta bästa kvalitet och köpa på plats.
Föreningen riktar ett stort tack till Nordiska Lutherhjälpen och hoppas på fortsatt stöd för
att kunna driva skolan vidare.
Per-Olof & Barbro Olsson

Bukobahjälpen
Bukobahjälpen är en stödförening till Tumaini Children Center (TCC) i Bukoba som är en
gren av Evangeliska Lutherska Kyrkan i Tanzania. TCC hjälper gatubarn och andra barn som
lever i nöd och elände. De sista åren har vi även tagit emot riktigt små barn från tre års
ålder som polisen hittat eller vars mödrar sitter i fängelse. TCC startades av missionären
Debora Brycke (1936-2008) vid hennes pensionering. Det började privat i Deboras hem
2002. Dagligen kom många barn till ”mamma Debora” för att få hjälp och här startade
också en skola i trädgården. Hemmet blev trångt och pengarna tog slut och då bildades
Bukobahjälpen 2003 som sedan dess under bön och arbete samlat pengar för gatubarnen.
Det blev möjligt att köpa två rehabiliteringsgårdar, Julia-farm och Debora-farm, 8 km norr
om Bukoba samt ett mottagningscenter i staden. Vi har fått möjlighet att köpa två gårdar
där man odlar mat som täcker en del av Tumainis behov och detta ger arbetstillfällen. Här
har vi också några kor och getter. Vi har en syverkstad där det undervisas i kvalitetssömnad
och man syr bland annat skoluniformer. På Julia-farm bor det cirka 30-35 flickor och även
några småbarn i åldrarna 3-6 år. På Debora-farm bor det 25-30 pojkar. Hemmet drivs i
kristen anda av syster Adventina, diakon i Evangelisk Lutherska Kyrkan, tillsammans med
cirka 22 anställda. Från 2002 tills nu har vi hjälpt cirka 2000 barn bort från gatan. Tumaini
som betyder hopp, vill ge barnen hoppet i Kristus och hopp för framtiden. Det är mycket
gott och tryggt för Bukobahjälpen/Tumaini Children Center att få ha livsgemenskap med
Nordiska Lutherhjälpen. Alla trogna böner och det stora bidrag vi får är viktigt för ”Jesu
minsta.” Utan pengar är detta svårt men utan Kristus är detta arbete omöjligt.
Med tacksamhet!
Bukobahjälpens styrelse/Gunnar Brycke

Machaseh
I Jerusalem stöder vi Machaseh som finns för de mest marginaliserade, oavsett religion,
kultur och etnicitet. T.ex. kvinnor i sex-industrin, barn som utsatts för våld i hemmet,
flyktingar, de som lever under fattigdomsgränsen, samt överlevande efter Förintelsen.
Stödet kan handla om mat och kläder, terapisamtal och juridisk hjälp.
Kära vänner och understödjare i Sverige!
Det är en glädje och ett privilegium att få gratulera er organisation till 10-årsjubileet. Här i
Israel tar vi inte er kärlek och vänskap för givet, vi vet att det inte är lätt för er att stå på
löftena som är givna i Guds Ord. Vi uppskattar så mycket er djärvhet och ert mod, det är
också en uppmuntran för oss!
Jag minns hur vi för ungefär sju år sedan mötte Carl-Henrik en gång, helt kort, men det var
tillräckligt för att påbörja denna starka relation som har varat alla dessa år. Det betyder
mycket för oss, det betyder att det kommer från Gud och att Han har ett syfte med denna

kontakt – att vara till välsignelse för varandra och påminna oss om Hans godhet och nåd. Vi
önskar att ni ska fortsätta vara till välsignelse, att sprida sanningens och kärlekens ljus i
Sverige, i Israel och varthän ni än går.
Våra varma hälsningar till alla medlemmar och partners!
Lena Levin och Machaseh-teamet

Förintelseöverlevare framför Hebrew University.

På ett boende för utsatta kvinnor.

Lena Levin och tyska pastorer med Jerusalems flagga.
Matutdelning till behövande i Jerusalem.

Tidigare projekt
Nordiska Lutherhjälpen har tidigare stöttat även Drottning Silvias mödrahem (Abrigo
Rainha Silvia) i Brasilien, samt det katastrofhjälparbete som bedrivs av Lutheran Church
Missouri Synod (LCMS).

Nordiska Lutherhjälpen i media
Vid Nordiska Lutherhjälpens bildande 2011 skrev tidningen Dagen om vår nystartade
organisation. Vi har också fått några debattartiklar publicerade i Kyrkans tidning.

Arbete och fest
Bilder från arbetsdagar och festkvällar.

Från Nordiska Lutherhjälpens jubileumsgudstjänst.

Högtidsbön
Från jubileumsgudstjänsten 20 november 2021
Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet!
Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät,
allt som finns i himlen och på jorden.
Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.
Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt.
Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt.
Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn.
För vad är väl jag, och vad är de du givit oss, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga
gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig.
Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi tagit emot, förvaltar och ger vidare – från din hand
har de kommit, och ditt är alltsammans.
Käre himmelske Fader, vi tacka dig av hjärtat för allt det goda, vi undfått av din milda hand.
Du har låtit ditt ord rikligen bo ibland oss, och du har även beskärt oss mycken timlig
välsignelse. Herre, vi äro alltför ringa till all den barmhärtighet och trohet, du bevisat oss.
Men vi ber dig, att du än vidare ville vara oss i Nordiska Lutherhjälpen nådig, ge oss allt vi
behöver och förläna oss, att vi som organisation och gemenskap alltid må se de du ser,
förbliva i trohet emot dig och ditt Ord, under alla skiften förtrösta på din mäktiga hjälp, växa
efter din vilja, förvalta och ge vidare av det vi får och alltid lova ditt namn.
Vi ber för Samaritans Purse, dess arbete och dess personal - vi tackar dig för att de så
snabbt kommer till undsättning vid katastrofer runt om vår jord. Vi ber också för all
vårdpersonal de sänder ut till olika missionssjukhus, att de utsända läkarna skall ha dig
som förebild och se till både kropp, själ och ande. Vi ber för Ge det vidare i Tanzania och
alla de kvinnor och män som just nu utbildas för att både klara sig själva och hjälpa andra.
Vi ber för Bukobahjälpen och för gatubarnen i Tumaini, att de skall få en stabil livsgrund,
vittna om dig i deras närhet, men även fortsätta uppmuntra oss att leva i stor förtröstan till
dig vår käre Fader. Vi ber dig för arbetet Machaseh utför bland de mest utsatta i din stad
Jerusalem, om kraft och uthållighet att fortsätta ge för intet och visa på dig - vår enda och
eviga tillflykt.
Vi prisar dig för din barmhärtighet. Vi välsignar och tackar dig för att du uppenbarade din
Son i samma enkelhet och ringhet för de vise männen som för de fattiga herdarna. Upptänd
i våra hjärtan en brinnande kärlek till dig, att vi måtte i sanning nitälska för ditt rikes
utbredande på jorden, och för att varje människa skall få dagligt bröd och livets bröd. O, du
skördens Herre, sänd män och kvinnor ut i ditt verk. Styrk och välsigna dina tjänare som nu
tjänar dig i sina medmänniskor. Sänd till oss de givare vi behöver för att göra allt det du

kallar oss till. Låt de bröd och fiskar som vi bär till dig, i, under och med dina händer räcka
till tusen och åter tusen när vi på ditt uppdrag delar det vidare.
Låt ditt namn genom evangelium varda förhärligat utöver jordens krets, och låt oss en gång
tillsammans med den oräkneliga skaran av alla släkten, folk och tungomål, evigt tjäna och
lova dig i din härlighet!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
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