
 
 
Peder och Ulla 
Eriksson tillbaka 
i Nepal 
 

De arbetade i Nepal under perioden 
1978-1991. Under 2013 återvände Peder 
och Ulla till bergslandet för en ny 
period. 
Hur har den första tiden i Nepal 
varit? 
— Den har varit mycket bra. Vi har 
anpassat oss till livet i Nepal och fått 
viss struktur på våra arbeten. Det har 
varit intressant och glädjande att möta 
alla gamla vänner. Det känns som att 
komma hem igen. 
Vad har förändrats i landet och i 
kyrkan sedan ni var på plats sist? 
— Den största förändringen kan 
sammanfattas 
”kommunikation”. Nu finns 
det traktor- och bilvägar nästan överallt. 
”Alla” har mobiltelefoner. Internet 
fungerar i alla större orter. Många har 
fått det betydligt bättre. Men de allra 
fattigaste finns fortfarande kvar, speciellt 
på landsbygden. 
Sedan 1991 är det religionsfrihet i Nepal. 
Kyrkan är nu fri och frimodig. Man 
räknar med att det finns cirka 1 miljon 
kristna nepaleser i landet. I Pokhara där 
vi bor finns det mer än 50 församlingar. 
Vad är ni mest nöjda med i arbetet 
under 2013? 
— Möjligheten av att få återkomma 
till Nepal för ytterligare en arbetsperiod. 
Förberedelserna inför byggnationen 
av öronsjukhuset går framåt. De kurser 

Peder haft om energimedvetenhet 
bland av INF personal. Ullas förberedelser 
inför ett miljöprojekt i Nepal. 

 

Utdöende församling 
har fått 
nytt liv i Benjamin 
Aceval 
 
EFKs missionärer Roger och Judith Korsgren 
är sedan ett par år tillbaka verksamma i en 
församling 
i Benjamin Aceval utanför Asunción i 
Paraguay. 
– Vi jobbar med att återuppliva församlingen 
som ligger utanför Asunción. Den höll på att 
dö ut, det fanns en medlem och en tillresande 
pastor från en annan församling och några 
barn när vi kom. De var på väg att ge upp. 
Samfundet visste inte vad de skulle göra. De 
försökte sälja kyrkan, berättar Roger. 
Idag är Korsgrens mål tydligt - de vill se en 
församling som har en inre bärkraft som kan 
fortsätta själv när de inte längre finns kvar på 
orten. Redan nu kan de se en förändring 
sedan 
de anlände i början på 2012. I början av 2013 
var det elva medlemmar i församlingen och 
ett 
20-tal vuxna som kom på gudstjänsterna. Det 
är även numera ett 40-tal barn som kommer 
på 
söndagsskola och andra aktiviteter varje 

vecka. 


