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SELMA – Stiftelse för Evangelisk-Lutherskt MissionsArbete.
Insamlingsstiftelsen SELMA har har i 25 år arbetat med stödja missionsarbete i Afrika. SELMA står på
Bibelns och den lutherska bekännelsens grund och stödjer arbete där Jesus Kristus blir förkunnad till
människors frälsning.
SELMA har stöttat den lutherska kyrkan i Botswana (ELCB) på olika sätt genom åren. Församlingen i Ramotswa
har fått stöd till olika projekt. SELMA har under många år haft kontakt med kyrkoherde Emanuel Nkanga i
Francistown i norra Botswana. Han har fått stöd till språkkurser. Han var en av översättarna i Kalangaprojektet
– ett projekt att översätta Bibeln till Kalangaspråket, som talas i norra Botswana. SELMA har årligen gett stöd
till detta översättningsarbete, som nu är färdigt och Bibeln håller just nu på att presenteras och distribueras. Vi
behöver ditt stöd för att Kalangabibeln skall kunna distribueras och spridas effektivt!
Nkanga har också planer på att nå ut med det kristna budskapet och kyrkans arbete i ett nytt bostadsområde i
utkanten av Francistown, Gerald Estate, och bygga en kyrka med lokaler för barnverksamhet. Under ett enkelt
plåttak, som SELMA bekostat, har man redan nu barnsamlingar, men nu längtar man efter nya lokaler och
utökad verksamhet. Här behöver SELMA stödja. Och vi behöver ditt stöd!
SELMA har också förmedlat kontakten mellan den lutherska kyrkan i Botswana och Litteraturmissionen
Scriptura. Fredrik Wislöff betraktelsebok ”Vilen eder litet” har nyöversatts till engelska och setswana (det
officiella språket i Botswana bredvid engelskan) och sprids nu i kyrkan där. Nkanga har också fått ny sändning
av Josef Imbergs bok, ”Way of Life,” att använda i församlingsarbetet i Francistown.
SELMA har ett nytt projekt: Faraja i Kenya. I mars 2017 besökte representanter för SELMA förutom Botswana
även barnhemmet Faraja vid staden Mombasa i östra Kenya, ute vid indiska Oceanen. Det drivs av den
lutherska församlingen på platsen och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya. Där gör man ett mycket
gott arbete för föräldralösa barn i området. De får mat, boende, skolundervisning, sjukvård. Över 40 barn finns
där nu. Man har planer på att utöka verksamheten till att också ta hand om riktigt små barn. Föräldralösa barn
är en mycket utsatt grupp i den muslimska miljön som finns där. På barnhemmet får de en trygg miljö att leva i,
de får möta budskapet om Jesus Kristus och leva med i församlingens gudstjänstliv och aktivt delta i sång och
musik. Församlingen har redan börja bygga en ny församlingskyrka. Den gamla räcker inte till. SELMA har gett
bidrag till bygge av ny matsal med kök. Vi behöver ditt stöd för att stödja Faraja!
SELMA har också under lång tid gett stöd till fadderbarn i Zimbabwe och Syd-Afrika. De får hjälp med
skolavgifter, sjukvårdskostnader m.m. upp till A-level (motsvarande studentexamen). Här behöver vi få in
pengar för att skicka dem vidare!
SELMA är beroende av gåvor för att kunna fortsätta sitt missionsarbete. När den officiella svenska kyrkan mest
är inriktad på social hjälpverksamhet i världen så finns SELMA som ett bibliskt alternativ. SELMA svarar på Jesus
missionsbefallning: Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Vi i SELMA vill lyssna till denna uppmaning från Herren
Jesus Kristus. Och vi inbjuder dig att vara med!
Välkommen med din gåva, stor eller liten till SELMA:s arbete.
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