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>> S. 4

”VAD HÄNDER
NÄR DEN
SOCIALA
OMSORGEN
BLIR ETT
SÄRINTRESSE?”

”NÄR JAG
STRÄCKER MIG
UT MÖTER JAG
JESUS SJÄLV”

Frida Widlund studerar
på Akademi för
Ledarskap och Teologi
och vill se församlingar
som utmanar människor in i en efterföljelse som värnar om de
minsta.

Johannes Stenberg,
pastor och ledarutvecklare i EFKs Sverigeprogram, frågar
sig om vi är villiga
att sträcka oss ut och
möta Jesus i Sveriges
61 särskilt utsatta områden.

”VI ÄR KALLADE TILL
KRISTUSLIK TJÄNST”
>> S. 23
”DET ÄR SÅ VI HAR
FOSTRATS I TRON, ATT
OMSÄTTA ORDET I
PRAKTISK HANDLING”

Dhana Lam, ledare för EFKs partnerorganisation UMN i Nepal,
samtalar med regionledare Linnea
Åberg om uppdraget från Gud,
Jesus som förebild och att behålla
hoppet i en värld fylld av elände.

Peny Kalala, Edwin Chipelelo och
Dennis Mulongoti i EFKs samarbetskyrka MBA i Zambia arbetar för
barns rättigheter i hela samhället.

>> S. 34

>> S. 16
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Gå med
helande och
hopp
Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Orden i EFKs vision är mycket mer än en
dröm, de ger guidning och påverkar vad vi är och gör tillsammans. I en
tid när det finns mycket åsikter om vad kyrkan bör eller inte bör vara är
det viktigt med en tydlig riktning och en stabil grund.

VÅRA GEMENSAMT BESLUTADE GRUNDSTENAR är begreppen Evangelikal, Baptistisk, Karismatisk och Missionell. Det är en
solid grund, rotad i Bibeln och genuint bearbetad av rörelsen. Utifrån
den grunden kan vi bygga tillsammans och med Andens vägledning
och kraft möta de möjligheter och utmaningar som finns i vår tid.
Visionen är det vi vill se förverkligat, men också en riktningsgivare av
hur vi tror att Guds rike byggs på jorden.
VI TROR ATT DET SKER genom växande församlingar – evangeliet gestaltas och förkroppsligas i församlingar. Genom församlingar
förmedlas budskapet om Jesus Kristus i ord, handling och kraft. Det
sker genom att vi förmedlar hela evangeliet. Evangeliet centreras i
budskapet om Jesus, om hur Gud blir människa och skapar möjlighet
för människan att återupprätta relationen med Gud.
DETTA EVANGELIUM vill vi ge till hela människan. Det betyder
att vi är kallade till att möta hela människans behov. Det handlar definitivt om hennes andliga behov men lika mycket om att ge helande
och hopp inom till exempel relationer, försörjning, hälsa och miljö.
Allt detta vill vi ska ske över hela världen. Det är vår respons på missionsbefallningarna och ett förverkligande av orden i Apg 1:8:
Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall
vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till
jordens yttersta gräns.
I en värld som senaste åren präglats av kriser på flera sätt vill därför
frimodigt kliva fram och Gå med helande och hopp.
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Missionsdirektorer Evangeliska Frikyrkan.

FOTO: KRISTINA SANDIN

INGEMAR FORSS &
LINALIE NEWMAN

Bläddra vidare för att möta församlingar och
enskilda som vill förmedla hela evangeliet till
hela människan över hela världen!

"BUDSKAPET OM JESUS
KRISTUS FÖRMEDLAS I ORD,
HANDLING OCH KRAFT."
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Glimtar från EFK
i Sverige
UNG LEDARE 365
PÅ FLER PLATSER 2022

UNG Ledare 365 var ett efterlängtat läger för ledare som
arrangerades på tre platser 2021! Vi hoppas på det dubbla
2022. Ledarträning, teambuilding och tillbedjan.
>> FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
@UNGLEDARE365

SATSNING PÅ UNGA I NORR

Norrmjölekonferensen 17-19 juni är en nystartad konferens för ungdomar som
arrangeras av flera EFK-församlingar i Norrland. Man börjar ”från noll” och vill bygga
ett långsiktigt koncept. Platsen för konferensen är Norrmjölegården utanför Umeå.
>> HÅLL UTKIK PÅ TILL EXEMPEL KORSKYRKAN UMEÅS SOCIALA
MEDIER UNDER VÅREN FÖR MER INFORMATION!
@KORSKYRKANUMEA
NATTVARDSGUDSTJÄNST MED
LÅGA TRÖSKLAR

Räddningsmissionen i Göteborg driver socialt arbete på kristen grund. Bland annat
Gatukyrkan där man i samarbete med Matteuskyrkan Majorna arrangerar soppmässor som samlar människor med många olika bakgrunder. Eva Erlandsson, pastor,
berättar hur de fortsatt under pandemin. Under en tid samlades de ute i en park,
satte upp ett kors i ett träd och hade bara soppa och bön. Men helt har de aldrig
ställt in. ”Man vaknar glad för man vet att idag är det” säger en av deltagarna.

40 UNGA TRÄNAS I ATT
BLI MER PIONJÄRA

Ung Pionjär är en praktisk träning för dig som är 16-25
år och önskar fungera som ledare och aktivist för Guds
rike. Just nu arrangeras Ung pionjär på fyra platser i
landet och 40 unga deltar.
>> LÄS MER PÅ EFK.SE/UNGPIONJAR

FÅ EN COACH I
FÖRSAMLINGSPLANTERING

En av de bästa sakerna med M4-processen är att alla församlingsplanteringsteam
får en coach. En erfaren församlingsplanterare som träffar teamledaren regelbundet under minst två år. Betydelsen av situationsanpassad hjälp går inte att överdriva!
>> LÄS MER PÅ EFK.SE/M4
6

FULLSATT PREMIÄR AV FRIKYRKANS HISTORIA

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande
socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har
samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen. Journalisten och pastorn Fredrik Lindé
har skapat filmen Frikyrkans historia, som hade premiär i Örebro 9 februari.
>> LÄS MER OM HUR DU KAN SE FILMEN
PÅ WWW.BILDA.NU.

ÄLSKA ÖSTERGÖTLAND

Älska Östergötland är ett spännande initiativ från
flera större och mindre församlingar i Östergötland,
där man går samman och – ekonomiskt och i bön
– stöttar pionjära initiativ från andra församlingar i
närområdet. Christer Carlsson i Elim Askeby berättar varför de är med:
– Vi vill sträcka oss vidare och vara en del av att medverka
för att sprida evangelium i vår kommun. Vår värld har
kommit oss närmare och pionjärarbetet i Ryd och Berga
har många nya människor som inte känner vad evangeliet
har att erbjuda!
DOP I ISVAK

I januari döptes Albin av Eric Lacabanne, gympastor i
Kungsportskyrkan i Huskvarna, i den frusna sjön Bunn
utanför Gränna. När Eric fick frågan om att döpa Albin blev
han väldigt glad. Sedan kom önskemålet om att göra det i en isvak.
– Jag frös till i dubbel bemärkelse. Den frågan hade jag inte fått
tidigare. Men självklart ville jag ställa upp på det. Och det är jag mycket
tacksam för! berättar Eric.
KÖPET AV ”GULA HUSET” HJÄLPTE FÖRSAMLINGEN ATT
NÅ NYA MÄNNISKOR

Korskyrkan i Borås hade en längre tid bearbetat frågan om att renovera och
bygga ut sin kyrkolokal. Processen tog aldrig den fart som församlingsledningen önskat. Men när en av medlemmarna fick syn på att ett stort gult hus
50 meter från kyrkan var till salu växte engagemanget. Omkring 75 personer från församlingen
kom med på visningen av ”Gula Huset”, berättar pastor och föreståndare Stig Bomberhult.
Beslutet fattades enhälligt och renoveringen drog igång i januari 2021.
– Det har varit fantastiskt att se alla volontärer som hjälpt till med renoveringen och
alla som med glädje har skänkt pengar till omkostnaderna.
Den 5 december 2021 hade församlingen invigning av första våningsplanet. Våren
2022 startades cafét ”Snackis” som är öppet i samband med matbutiken som Korskyrkan
driver tillsammans med sex andra församlingar med Frälsningsarmén i spetsen.
– Matbutiken finns i en byggnad som hör till huset vi köpte. Mellan femtio och hundra personer kommer varje onsdag till matbutiken och köper billig mat som vi fått från olika mataffärer
i Borås. Flera av besökarna kommer in och för att ta en kopp kaffe och prata och uppleva gemenskap.
Vi har även flyttat in alla anställdas kontor i huset, berättar Stig.
Nu pågår renovering av de andra två våningarna som ska fyllas av olika verksamheter samt hyras ut till en del.
– Genom köpet av Gula Huset har nya möjligheter öppnats för oss som församling att nå nya människor med
evangeliet om Jesus Kristus. Vi står nu som församling inför utmaningen att lyssna in Andens röst och mod att vandra
den väg han visar oss. En bön som vi ofta ber är att Gula Huset ska få vara en plats för upprättelse och försoning med
Gud och människor emellan, avslutar Stig.
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Ny mötesplats för
unga vill visa på
Guds kärlek
Församlingen Skillinge Missionshus drömde om att skapa en kravlös
mötesplats där ungdomar får komma som de är och mötas av vuxna som
ser dem. Tre år senare är deras initiativ “The Livingroom” ett välbesökt
och uppskattat vardagsrum för Simrishamns unga.

TEXT: IDA ARDEBY FOTO: REBECCA WALLIN

I
Skillinge
Missionshus finns ett rum
som kallas “vardagsrummet”, där församlingen möts efter gudstjänster och i veckorna. En plats där
man ser varandra, lyssnar på varandra och samtalar om livet.
Kalle Spetz, pastor och föreståndare, berättar att församlingen
under våren 2019 började drömma om att skapa ett liknande
sammanhang för unga. En viktig del av deras längtan var att
samverka med andra aktörer.
– Vi vill se oss som en del av civilsamhället som kan bidra
med vår kunskap, men vi vill också göra det här tillsammans
med andra organisationer och föreningar som vill skapa något
bra för Simrishamns unga, förklarar Kalle.
Församlingen förberedde sig inför det nya initiativet genom
att möta representanter från socialförvaltningen, elevhälsan,
ungdomsmottagningen och flera olika organisationer. De
pratade med ungdomar och läste rapporter om vad unga idag
efterfrågar. Resultatet blev The Livingroom som öppnade i
Simrishamn våren 2020. Skillinge Missionshus driver The
Livingroom men samarbetar med andra organisationer som
Rotary, Rädda Barnen och Friskis & Svettis Simrishamn.

spelar spel
och umgås. Annas roll handlar
mycket om att vara en närvarande vuxen.
– Jag är en vuxen som ser, bekräftar, lyssnar och ställer frågor. Det
handlar om att bygga relationer och få de goda samtalen som uppstår
i ett vardagsrum. Det är ett sätt för mig att förmedla Guds kärlek.

KYRKAN KAN BIDRA

Att förebygga psykisk ohälsa är centralt i visionen för The Livingroom.
Kalle understryker att kyrkan har något att bidra med här och tar upp
en antagen proposition av regeringen där hela människans behov lyfts
fram. Där fastslås att ”Människan har såväl kroppsliga som själsliga

ETT UPPSKATTAT VARDAGSRUM

Trots att The Livingroom öppnade precis vid pandemins
början när skolorna övergick till distansundervisning har det
varit en uppskattad plats sedan start. Idag kommer ett 20-tal
ungdomar varje dag som The Livingroom är öppet. Då gymnasieskolorna i Simrishamn har kontrakt med restauranger i
stället för matsalar finns ett behov bland eleverna att äta sin
lunch någon annanstans, till exempel om kompisgänget vill
ha mat från olika restauranger.
Anna Lindahl, som nyligen anställts som verksamhetsutvecklare på The Livingroom, berättar att ungdomarna kommer under lunchen och under håltimmar och äter, pratar,
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Skillinge Missionshus är en
församling i Simrishamns kommun som är ansluten till EFK
och Equmeniakyrkan. De har
ett hundratal medlemmar och
ännu fler som hör hemma i församlingen. The Livingroom är en
av deras utåtriktade satsningar
och är belägen i centrala Simrishamn. Det är en kravlös och
avslappnad mötesplats för unga
i åldern 16-25 som just nu håller
öppet dagtid tre dagar i veckan.
Anna Lindahl är
verksamhetsutvecklare.

Med The Livingroom vill Anna Lindahl nå de goda samtal
som uppstår i ett vanligt vardagsrum.

och andliga behov. Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör
utgångspunkten för en förnyad folkhälsopolitik.” (Prop.
2007/08:110, s 6).
– Det här bör ge oss som kyrka självförtroende, vi har god kunskap
och erfarenhet att komma med, säger Kalle.

För församlingar som drömmer om att starta upp något liknande betonar Anna vikten av att utforska vilka behov som finns på platsen. Samtala
med kommunen, vårdcentralen, företag och ta reda på vad ni kan bidra
med. Både Kalle och Anna återkommer till värdet av samverkan, att skapa
kontakter att jobba tillsammans med.
– Som kyrka handlar det också om att lita på att Gud är med oss. Trots
våra brister får vi förmedla Hans kärlek genom att vara närvarande
för människor i vår omgivning, avslutar Kalle.

LITA PÅ GUD

The Livingroom är givande också för Skillinge Missionshus som
församling. Även de medlemmar som inte är med på plats är
engagerade och frågar ofta hur ungdomarna
mår.

Följ The Livingroom på Instagram, @thelivingroom.simrishamn, för att se mer och be för mötesplatsen!
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Helhjärtat

Jag bor i ett hus från
70-talet med min man Olle,
och tillsammans med ett
fantastiskt gäng har vi startat en
församlingsplantering som utgår från
Ge för livet-butiken i Norrköping.
Jag älskar att laga mat åt mina
vänner, läsa böcker i solen och
jag hämtar min inspiration
på Köpenhamns gator.

med Linn Tholén

”Så blir vi bättre på att leva
i samklang med Guds
skapelse!”
När vi följer Jesus och präglas av hans kärlek och omsorg
växer vi i empati och omtanke för våra medmänniskor och
vår planet. Så här års är det inte svårt att känna kärleken
till skapelsen, vi längtar efter att ljuset och värmen ska få
allt att brista ut blom.
Så hur ska vi gensvara på denna Guds gåva? Låt oss göra
en plan för hur vi kan bli ännu bättre på att leva i samklang
med skapelsen. Testa att sätta upp några klimatmål för dig
själv och din familj - det kan vara en riktigt rolig utmaning!
Och när kärleken är vår drivkraft sprider sig engagemanget
snabbt till vår omgivning.

Det finns tre områden vi behöver hålla koll
på: konsumtionen, maten och resorna. Här
kommer några förslag på mål/utmaningar:
• Skriv en shoppinglista på sådant du verkligen behöver
och håll dig till den! Undvik spontanköp och kanske kan
du hitta det som saknas second hand?
• Bli veckovegetarian! Känns det svårt att helt ge upp
det animaliska proteinet? Testa att äta växtbaserat
måndag-torsdag och låt köttet markera det festliga med
helgen!
• Snart sopar de gatorna och få saker är så härligt som
att cykla sig in i de varmare månaderna. Med rätt utrustning blir det roligare, förutom cykelhjälm (viktigt!) går
allt att köpa second hand! Om det är svårt att få ihop
vardagspusslet kanske du kan utse en dag i veckan som
cykeldag?
Det fina med dessa punkter är
att de gör gott för både ande
kropp, själ och skapelse! Det är ju
så det funkar med Guds rike.

Linn är kommunikatör och
biträdande butikschef i Ge för
livet-butiken i Norrköping.
I varje nummer av Direkt
inspirerar Linn kring second
hand i den här spalten.
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SPANING

”Uppdraget gäller
hela församlingen”
UNDER HÖSTEN HAR jag studerat DIOS-terminen på Akademi för
Ledarskap och Teologi (ALT), med fokus på själavård och diakoni. Vi
har fått lyssna till olika människor som bedriver olika sociala arbeten
runtomkring i Sverige, och fördjupat oss rent teologiskt kring vad
Bibeln säger om diakonalt arbete. Något som är tydligt är hur omsorgen för de mest utsatta i samhället inte enbart är något som särskilda
människor är kallade till, utan alla oss som kallar oss lärjungar.
I Joel Halldorfs artikel Sök Babylons fred – Om kyrkans identitet och
politiska engagemang kan vi läsa om den ortodoxe teologen Alexander
Schmemanns dagboksanteckningar. Där beskriver Schmemanns hur
han efter att ha undervisat om bön fått frågan: ”Är det inte viktigare
att ge mat till de fattiga?” Halldorf ställer därefter frågan: ”Varför detta
antingen/ eller i vår tid? Det binära tänkandet påverkar teologin, liksom
det som är mitt ämne här: ecklesiologin, det vill säga förståelsen av vad
kyrkan är och ska göra.”1 För vad är församling och vad är det tänkt
att vi ska göra?
MYCKET KÄMPAR OM VÅRT ENGAGEMANG

Det är ingen hemlighet att vi lever i ett polariserat samhälle, där
människor identifierar sig med olika -ismer och umgås med människor
inom dessa grupper. Präglar detta tänkesätt även våra församlingar?
Även om vi bekänner oss som kristna lever vi samtidigt i det moderna
samhället med ständiga notiser och världskriser som kämpar om vår
uppmärksamhet och engagemang. Vi tvingas prioritera vad vår energi
ska gå till. Allt som oftast går det till saker som vi antingen är vana vid
eller känner extra kärlek för, till exempel lovsångsteam, söndagsskola
eller ungdomsgruppen. Allt det är såklart bra, men vad händer med
församlingen när den sociala omsorgen blir ett särintresse för några få?
När de sociala verksamheterna främst sker i andra lokaler, men också
på andra tider än när den gemene församlingsmedlemmen är i kyrkan?
Hur ska församlingsmedlemmar kunna växa i en spontan kärlek till de
mest utsatta i samhället, om de aldrig träffar dem?
GUD UTMANAR OSS ATT VÄRNA OM DE MINSTA

FOTO: KRISTINA SANDIN

Den kristna tron handlar inte om ett antingen eller, utan om ett både
och. Den är ett kretslopp av levande vatten, inte en stagnerad damm
som kräver att vi är i rörelse. Guds hjärta för de utsatta i samhället
genomsyrar hela Bibeln och utmaningen ligger här i att få församlingar
som inte bara rymmer, utan även utmanar människor in i en efterföljelse som värnar om de minsta. Hur gör vi för att få församlingar
där det sociala arbetet inte är en verksamhet utanför, utan något som
genomsyrar hela församlingsgemenskapen?

Tips!

FRIDA WIDLUND, STUDENT PÅ
AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI

Kanske är DIOS något för dig? Läs mer

Medlem i församlingen Mötesplatsen, Örebro

och anmäl dig på
www.altutbildning.se

1

Halldorf, 2006, 3.
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"Jag vill vara en
pastor i samhället,
inte bara i kyrkan"
Luiz och Liliane Neto kom till staden Macapá i norra Brasilien för att starta en församling.
Men det dröjde inte länge förrän de insåg att det inte räcker att bjuda in människor till en
församlingsplantering. I ett samhälle där en stor del av befolkningen saknar förutsättningar
för ett drägligt liv behövs något mer.
– För att evangeliet ska vara meningsfullt måste det bidra till en
förändring av samhället, konstaterar Luiz.
TEXT: KARIN EKSTRÖM OCH ANNA-MARIA JONSSON
BEARBETNING: KRISTINA SANDIN FOTO: PRIVAT

Luiz Neto älskar Macapá, det går inte att undgå. Ögonen lyser, rösten är engagerad
och orden fyllda av hjärta och vision. Ända sedan han och hustrun Liliane kom
till staden för att grunda församlingen Igreja Batista Independente de Macapá har
staden och dess invånare legat på hans hjärta.
Macapá är huvudstad i delstaten Amapá i norra Brasilien, en ö
som ligger vid en av Amazonflodens mynningar ut
till Atlanten.

Paret Neto upptäckte ganska snart att staden har en hel
del utmaningar. Fattigdomen är utbredd och en stor del
av befolkningen bor i så kallade pålhus, hus på trästolpar
alldeles vid floden och sumpmarken. Dricksvatten och
avloppsvatten dras genom rör i Amazonfloden, men
eftersom rören inte är täta blir både floden och dricksvattnet förorenade.
– Vi märkte också att det fanns en kultur där manssamhället dominerade och flickor i stort sett inte fick
vara barn. Sexuella övergrepp var normaliserade och
ingen reagerade när det hände. Många flickor blev
gravida i 9–12 årsåldern, berättar Luiz.

EVANGELIET BLIR INTE FULLKOMLIGT
OM MAN INTE SER TILL HELA
MÄNNISKAN

Situationen var ohållbar. Luiz och Liliane insåg att för
att kunna nå människorna i staden med evangelium,
behöver församlingen förstå situationen i sin omgivning
och försöka bidra till förändring.
Deras första initiativ var att försöka ta tag i flickornas
utsatthet. De startade ett socialt projekt och byggde
ganska snart upp en relation med ett tjugotal flickor
från hela samhället. Genom målmedvetet arbete ökade
medvetenheten om sexuella övergrepp, tonårsgraviditeterna blev färre och flickornas situation tryggare.

12
Familjen Neto bor i Macapá i norra Brasilien. Foto: Privat

Luiz Neto är också en av samordnarna i det nya projektet "Bekämpa korruption för barns bästa", som vi i EFK har startat tillsammans med CIBI och FEPAS.

ute bland människor där församlingen finns. Jag vill vara en pastor i
samhället, inte bara i kyrkan, säger Luiz.
Utöver detta behövde man alltså förbättra den grundläggande saniteten. Allt gjordes tillsammans med det omgivande samhället – och
inom ramen för församlingens arbete.
– Kyrkan får absolut inte vara långt ifrån samhället, menar Luiz.
Det finns flera andra kyrkor på vår gata, men ingen av dem arbetar
socialt. Det är ju inte så att vi inte vill att människor ska bli frälsta, men
evangeliet blir inte fullkomligt om man inte ser till hela människan.
Det blir meningslöst för den utsatta och fattiga.
KYRKAN BLIR EN AKTÖR SOM
FÖRÄNDRAR SAMHÄLLET

Efter en tid fick Luiz och församlingen kontakt med samfundet CIBIs
sociala organisation FEPAS. De fick hjälp att börja arbeta utifrån materialet Umoja, vilket innebär att kyrkan fungerar som en ledare för
samhällsförändring. Kyrkan ska arbeta tillsammans med samhället och
man använder befintliga resurser för att skapa förändring.
– Under denna process fick jag också se över min roll som pastor.
Det blev tydligt för mig att det inte bara en titel, utan att jag måste leva

KALLAD FÖR ATT ÄLSKA

CIBI fick upp ögonen för Luiz innovativa sätt att leda församling och
han får nu underhåll som en av deras nationella missionärer. Idag är
det svårt att sära på vad som är församling och vad som är projekt,
och det spelar i Luiz ögon mindre roll.
– Vi har 20 medlemmar i församlingen, men betjänar och har
kontakt med 200 personer och 84 olika familjer. Det är de som utgör
min församling. En kyrka som på djupet har förstått helhetssynen
förstår också att de har lika mycket att lära sig av samhället som de
har att lära ut.
Vad är utmanande i den roll du har idag?
– Jag har fått lära mig att jag är kallad till denna plats för att älska
och betjäna och att jag inte kan vänta på att få något i utbyte. Man
ska älska utan att förvänta sig något tillbaka, man gör det för att Gud
älskade oss först, avslutar Luiz.
VILL DU STÖDJA ARBETET I MACAPÁ? BLI
MÅNADSGIVARE PÅ BARNHJALPEN.COM

Om Luiz Neto

Luiz är tvåbarnspappa och bor i Macapá med sin fru Liliane.
Liliane är utbildad socionom och Luiz får underhåll som
nationell missionär av EFKs partnerkyrka CIBI.
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SPANING

”Sänd ut unga i
pionjärmission varje år”
En 20-årig Mattias, till vänster, sänd av hemförsamlingen på sin första missionsresa.

BARA 20 ÅR GAMMAL sändes jag ut från min hemförsamling,
Pingstkyrkan i Alingsås, för att i ett år arbeta i det som då fortfarande
hette Sovjet, men blev till 15 suveräna stater under tiden jag var där.
Med bas i Kiev reste jag med mina två teamkamrater till Centralasien,
Sibirien och Uralbergen. Vi fick vara med om fantastiska äventyr,
krama ryska äldstebröder som gav oss blöta kyssar mitt på munnen,
möta en gästfrihet som var enorm, stå i brödköer som började tidigt
på morgonen, åka på bilfärder som stärkte vårt böneliv, känna doften
av exotiska kryddor på basaren i Samarkand och se människor ta emot
Jesus i sina liv. Vi mötte folkgrupper vi inte ens visste fanns. Uzbeker,
Karakalpaker, Tadjiker, Udmurter, Tatarer, Jakuter, Keter och Evenker.
Folkgrupper som nästan inte hade några kristna, inga Biblar på sitt
språk och inga församlingar.
Mitt liv förvandlades vid dessa möten och flera år följde med arbete
i dessa områden för att nå de onådda. Idag jobbar jag och min familj
med pionjärmission i Bangkok dit vi är sända av EFK sedan 2009, och
jag funderar över kallelsen, uppdraget och sändandet.

AVSÄTT PENGAR

Nu drömmer jag om att se församlingar sända ut unga människor
till de onådda. Konkret och praktiskt, är det inte dags att varje EFKförsamling avsätter pengar för att minst en ungdom ska kunna sändas
ut i pionjärmission varje år? Vad skulle hända då? Prata om det på
nästa missionsrådsmöte.
Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett
vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma (Matt 24:14).

MATTIAS,
JOBBAR MED PIONJÄRMISSION
I BANGKOK, THAILAND

VARFÖR SÄNDA SVENSKAR?

Det sägs mig ibland att det hör historien till att sända ut missionärer.
Att vi numera inte borde göra det. I alla fall inte svenskar. Det kostar
ju så mycket. Låt istället andra (nationella) sköta det där. Min fråga
blir då, när slutade vi att tillhöra Kristi kropp? När Paulus talar om
att vi alla utgör Kristi kropp (1 Kor 12:12-31) så är det tydligt att alla
delar behövs, ingen kan välja att inte vara med eller tro att man inte
behövs, eller att man är förmer än andra. Därför får vi, sida vid sida
med våra bröder och systrar från andra länder och områden, arbeta för
att nå de minst nådda så att Jesus också blir deras frälsare.
Församlingen är helt central i detta uppdrag. Tänk att Pingst i
Alingsås valde att investera i en ung kille som jag. Inte bara en gång,
utan flera gånger under min ungdom var man med att sända mig till
Österrike, Sovjet och Ryssland. Var hade jag varit utan den uppbackningen och tron på att Gud vill använda också unga?
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Tips att komma vidare:
•

Missionsråd, utmana någon av era ungdomar att
anmäla sig till Step Out eller Ung pionjär nu i vår.
Fler platser, folkgrupper och länder öppnas upp
som möjliga att sända till om det finns direktunderhåll från en församling. Då begränsas vi inte av
några bidragsramar.

•

Åk ut med StepOut!

•

Gå Ung pionjär!

•

Köp Libris Stora Handbok till Bibeln.
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De arbetar pionjärt
för barns rättigheter i
Zambia

Många barn i världen lever i en otrygg miljö och riskerar bland annat att utnyttjas till arbete och att utsättas
för våld. Inom EFKs partnerkyrkor i region Afrika har det längre funnits en önskan om att möta problemen.
Men att komma med barnkonventionen är inte oproblematiskt i kulturer där familjen är den starkaste institutionen. På initiativ av partnerkyrkorna jobbar vi i EFK därför med det bibliska perspektivet på barnkonventionen.
TEXT: ANNELI DAGERNÄS BEARBETAT AV: KRISTINA SANDIN FOTO: MBA

Dennis Mulongoti undervisar om barns rättigheter. Nedre bild: Edwin Chipelelo, direktör för MBA.

Att engagera sig för sitt samhälle har alltid varit
självklart för Mpongwe Baptist Association
(MBA). Historien går tillbaka till 1930-talet då
den förste missionären från EFKs modersamfund reste ut. Idag består det lokala samfundet
av omkring 190 församlingar med totalt ca 14
000 medlemmar. MBA driver också sjukhus
och skola.
– Samhällsengagemanget ligger djupt i
vårt DNA. Det är så vi har fostrats i tron, att
omsätta Ordet i praktisk handling. Och inte
enbart för kyrkans medlemmar, utan för hela
samhället, säger Peny Kalala, som arbetar som
rektor och lärare i statlig skola.
FÖRSTOD ATT BARNS
RÄTTIGHETER ÄR BIBLISKT

Genom ett klokt och långsiktigt arbete har
MBA kommit att bli en aktör med ett stort
förtroende i det zambiska samhället kring
Mpongwe. När ledningen bestämde sig för
att delta i det regionala programmet för barns
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rättigheter som startade 2016 gjordes
även det med utgångspunkt i vad
som fungerar i deras
sammanhang, både
inom och utanför
kyrkan.
– Till en början var många väldigt skeptiska. Varken barn eller vuxna
förstod den verkliga innebörden av barns rättigheter, berättar Edwin Chipelelo, direktor
för MBA.
Barnrättsprogrammet vill ge kyrkorna
redskap att öka medvetenheten om barns
rättigheter och hur de som församlingar kan
skydda barn i närmiljön. Men att tala okontextualiserat om barns rättigheter riskerar att
krocka med ett samhälle där familjen är starkare och viktigare än individen. Att komma
in med Barnkonventionen uppfattas ofta som
ett västerländskt påhitt som inte är relevant i

afrikansk kontext. För att möta detta började
man i partnerkyrkorna att prata om ”Rights
& Responsibilities” (”rättigheter & ansvar”).
Det gjorde skillnad. Så småningom tog både
styrelsen och de lokala församlingsledarna till
sig att barns rättigheter både är bibliskt och i
enlighet med zambisk lag.
– När vi började prata om rättigheter och
ansvar blev människor mycket mer öppna för
att lyssna och ta det till sig. Det blev en nyckel
för oss att nå ut med detta, säger Dennis Mulongoti, som är ansvarig för vaktmästeriet på
Mpongwe sjukhus och vald till barnrättsansvarig (så kallad Child Protection Officer) i MBA.
VILL NU NÅ SAMHÄLLETS
TRADITIONELLA LEDARE

Peny, Edwin och Dennis är tre av MBAs så
kallade ”local facilitators” inom barns rättigheter, det vill säga ledare som är tränade och engagerade i projektet för att hjälpa till att förmedla
kunskap till fler i de lokala församlingarna och

i samhället. De senaste åren
har de också arbetat mer aktivt
för att nå fram till de traditionella ledarna för att komma
åt svårigheterna som landets
kulturella seder för med sig
för barns rättigheter. De lyfter
problem som barnäktenskap
och tonårsgraviditeter, vilket
gör att flickor tvingas sluta
skolan.
– Det finns en ”re-entry
policy” i Zambia, vilket innebär att flickor som fått sluta
skolan på grund av graviditet
ska få hjälp att komma tillbaka till skolan
efter förlossningen. Tyvärr efterlevs inte
detta, utan familjerna går till de traditionella
ledarna med ärendet, får betala en ko eller
liknande för att sona för det som skett och
sen fortsätter flickan att vara hemma, berättar Edwin.
POSITIVT BEMÖTANDE
Ett sätt som MBA vill jobba är att erbjuda
ett bas-kit, med till exempel skoluniform,
skolböcker och mat, för att underlätta för
flickor att återgå till skolan. Men för att
nå verklig förändring i samhället
behövs också mer.

– I höstas genomförde vi träningsdagar för
några traditionella ledare och flera av dem
gensvarade att de behövde höra mer om
detta. Men de sa också att om detta ska få
full genomslagskraft så måste vi även nå de
högsta traditionella ledarna, bycheferna. Så
det är vår plan för 2022, att bjuda in bycheferna till workshops kring barns rättigheter
och kulturella seder. De är nyckelpersonerna
som vi måste nå för att få till en hållbar och
långsiktig förändring, säger Peny.
Även om arbetet inte är utan utmaningar
gläds de åt det mottagande de hittills fått av
de traditionella ledarna.
– Några bychefer har sagt att de är öppna
för att själva delta, men det
kräver såklart att vi

jobbar med material och upplägg. Till exempel kan vi inte mötas i kyrkan som vi brukar
utan vi måste hitta en lämplig lokal där de
kan känna sig avslappnade. Och vi måste
räkna med att varje bychef också har med
sig en extra person som passar upp på dem
och skyddar dem.
MBA står i ett spännande och pionjärt
arbete för barns rättigheter i Zambia.

MBA har genomfört flera träningar i barns rättigheter. Peny Kalala står längst till höger i bild.

Be om beskydd för MBA och de andra
partnerkyrkorna i Afrika som arbetar för barns
rättigheter!
Dennis Mulongoti tillsammans med Obbiness Musaka i MBA.

Glimtar från EFK
i världen
CENTRALAFRIKANSKA REPUBULIKEN

I södra delen av Centralafrikanska republiken finns tre skolor där minoritetsgruppen Bayakas har en chans att skicka sina barn för utbildning. Det är
knappt med resurser och det finns utmaningar med diskriminering av denna
minoritetsbefolkning. Men lärarna är överlåtna och kämpar på för barnens
skull. Vi i EFK vill stå på de utsattas och svagas sida. Vi vill ge resurser för att
barnen ska kunna få utbildning.
>> LÄS MER OM DETTA NYA PROJEKT PÅ EFK.SE/45251
SÖNDAGSSKOLSLEDARE TRÄNAS OCH KVINNORS
STATUS HÖJS

I februari 2021 började Faith Bible Church en serie träningar för söndagsskollärare i Bangladesh. Söndagsskolan är en viktig del av arbetet med
att nå människor med evangeliet eftersom många föräldrar skickar sina
barn till söndagsskolan även om de själva ännu inte är troende. De flesta
söndagsskolledarna är kvinnor och genom att lägga tid och resurser på
den här träningen höjs statusen för det kvinnliga ledarskapet och det blir
en tydlig markering av att man värdesätter deras arbete i församlingarna.
INGA BARNÄKTENSKAP DÄR EFKS PARTNER JOBBAR!

Trots en ökad förekomst av barnäktenskap i Bangladesh till följd av pandemin
finns det glimtar av hopp. Slutrapporten för EFKs barnrättsprojekt i landet fastslår
att inga barnäktenskap ägt rum bland de involverade inom ramen för projektet.
Dessutom har man lyckats stoppa tio barnäktenskap. Var gärna med och be och
tacka för detta viktiga arbete!
"NU KAN INGEN LURA MIG PÅ MARKNADEN LÄNGRE.
JAG HAR LÄRT MIG RÄKNA!"

Det säger en av deltagarna i Think & Dos arbete för yrkesträning i Egypten. På Egyptens landsbygd lever upp emot 40 % av befolkningen
under fattigdomsgränsen. Vår partner Think&Do har lång erfarenhet
av att tillsammans med lokala församlingar arbeta med att utrusta
människor så att de kan lyfta sig ur extrem fattigdom.

FORTBILDNING SKAPAR
ENHET I TANZANIA

I november genomfördes ett fortbildningsseminarium för teologilärare
inom EFKs partnerkyrka FPCT Tanzania, där man jobbar med att ta fram
undervisningsmaterial till pastorsskolorna inom samfundet.
– Det vi gör under den här veckan skapar enhet mellan oss och det vi undervisar
på våra olika skolor”, säger Olester Luyumbo, lärare på Sanjaranda Bible College
som deltog i seminariet.
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THREADS OF HOPE I NYA LOKALER

Sömnadsföretaget Threads of Hope, som EFK samarbetar med i Aten, Grekland, har nu kommit i
ordning i sina nya lokaler. Här utbildar och anställer man kvinnor som lämnat prostitution.
Målet är inte bara att erbjuda en alternativ inkomstkälla, utan också att hjälpa till att ge
kvinnorna en stabil grund att bygga sitt nya liv på.
”Tack för alla förböner och glada tillrop! Vad vore vi utan er!!” hälsar
Eva-Lena Hellmark, EFKs missionär i Aten.
MOTORCYKELKLUBBAR SAMLADE IN JULKLAPPAR TILL UTSATTA BARN

I Spanien är Trettondag jul ungefär detsamma som julafton i Sverige.
Det är den dagen som barnen får sina presenter, men inte från tomten
utan från de tre vise männen. I julas samlade Valencias ca 20 motorcykelklubbar in leksaker till barn i ekonomiskt utsatta familjer. Fyra olika föreningar som
EFKs missionärer Ferro och Anna-Maria Mehmedovic med team samarbetar med fick
ta emot leksakerna, slå in dem och överlämna dem till barnen. Det blev paket till ca 900 barn!

AV SÄKERHETSSKÄL KAN INTE DENNA NOTIS FINNAS MED I DEN DIGITALA
VERSIONEN AV TIDNINGEN. PÅ EFK.SE/DIREKT KAN DU BESTÄLLA ETT EX
HEM I DIN BREVLÅDA UTAN KOSTNAD.

ANTALET BARN I VERKSAMHETEN FÖRDUBBLADES
NÄR FÖRSAMLINGEN BÖRJADE JOBBA MOT KORRUPTION

”Att vi började arbeta för att bekämpa korruption blev ett viktigt uppvaknande för barns rättigheter för hela församlingen. Antalet barn i vår verksamhet
har fördubblats under den här tiden!” Det säger Luciano, som är lokal samordnare för det nya antikorruptionsprojektet som vi i EFK har tillsammans
med partnerkyrkan CIBI i Brasilien.
>> BE OM BESKYDD FÖR ARBETET MOT KORRUPTION! FÖRSAMLINGAR I BÅDE BRASILIEN OCH SVERIGE HAR
STARTAT ETT GEMENSAMT BÖNEINITIATIV FÖR DENNA VIKTIGA INSATS. VAR MED DU OCKSÅ! KONTAKTA
STAFFAN.JENEMARK@EFK.SE FÖR MER INFORMATION!
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En bibelskola mitt
i livet
Bibelskola Nära växer. Möjligheten att gå bibelskola på distans lockar
människor som finns på olika platser i livet och kursutbudet är stort.
- Hos oss gör man alla en individuell resa fast tillsammans, säger Petrus
Lilja, en av studieledarna.
TEXT: FRIDA VINGREN FOTO: PRIVAT

Bibelskola Nära drivs av Hyllie Park folkhögskola. Här finns såväl
ordinarie bibelterminer som terminer med särskilt fokus på hållbarhet
och det gröna perspektivet, de gamla söndagsskoleberättelserna samt
det nyaste spåret, bibelundervisning på farsi. Kurserna hålls denna
termin samman av Petrus Lilja, Maria Cruz och Elnaz Moradi, som
agerar samtals- och studieledare för de olika kurserna.
– Det bästa med att vara studieledare och lärare är att få följa människor och se att Gud är en personlig Gud som möter människor på
det sätt de behöver bli mötta. Det är fascinerande och uppmuntrande,
säger Petrus Lilja.

GEMENSAMT LÄRANDE I FOKUS

Skolan har under många år erbjudit bibelskola och bibelundervisning
både till enskilda studenter och till smågrupper i församlingar. Bibelskolan ges på halvfart och är helt på distans. Den bygger på digitala
föreläsningar, litteratur, instuderingsfrågor, filmer, studiebesök eller
annan veckoaktivitet, egna reflektioner och veckans höjdpunk: webbsamtalet i större grupp. Här står det gemensamma lärandet i fokus, där
man summerar, delar och reflekterar över den gångna veckans läsning.
Petrus berättar att samtalen ofta blir öppenhjärtiga och nära, eftersom
alla deltagare har avsatt tid och kraft för sina studier.
– Våra deltagare befinner sig på olika platser i livet men den digitala
plattformen gör det möjligt för människor att komma samman och få
en möjlighet att fördjupa sin tro. Hos oss gör man alla en individuell
resa fast tillsammans, säger Petrus.

ALLT FLER SÖKANDE

De senaste åren har fler sökt sig till skolan. Många upplever att de digitala
verktygen inte är så svåra som man kanske tidigare tänkt sig. Just nu går
ett 60-tal elever på utbildningen och deltagarskaran är minst sagt spretig.
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Yngsta deltagaren är i tjugoårsåldern
och den äldsta är sextio plus.
De senaste åren har man
också märkt en ökning bland
sökande som inte har kristen
bakgrund, vilket enligt Petrus
är både roligt och utmanande; det ger nya perspektiv in
i samtalet.
– Målet med utbildningen
är att vara församlingsnära
och att människor ska få en
fördjupad tro, ökad bibelkunskap och goda vanor som
hjälper det dagliga bibelläsandet, säger Petrus.

Elnaz Moradi och Petrus Lilja är två av
samtals- och studieledarna på Bibelskola
Näras olika kurser.

RÖSTER OM BIBELSKOLA NÄRA:

BIBELSKOLA PÅ FARSI

Nytt för denna termin är att man numera erbjuder bibelskola för farsitalande som vill fördjupa sig i sin tro och sin bibelkunskap. Kursen
heter Amightar och det betyder djupare på farsi.
– Det finns ett stort behov av lärjungaträning bland farsitalande.
I kursen vill vi bland annat ge verktyg för att man själv ska förstå,
kunna läsa och reflektera över Guds ord, säger Elnaz som själv talar
farsi och är född i Iran.
I Kursen vill vi uppmuntra till integration och har ett likande upplägg
som de andra. Allt material finns både på svenska och farsi. Just nu går
två grupper kursen, en med deltagare som bor på olika platser i Sverige
och en platsbaserad grupp i Husbykyrkan, Stockholm.
– Det är jätteroligt! Vi får god respons och har redan fått in ansökningar till höstens kurser, avslutar Elnaz.

"Bibelskola Nära har hjälpt mig att finna gnistan och nyfikenheten
till att läsa Bibeln."
Emmie 23 år
”Bibelskola nära är perfekt för dig som vill hitta den röda tråden i
bibeln och få en fördjupad Gudstro. Önskar att jag gjort detta tidigare
i livet. Kan varmt rekommenderas!”
Christina 54 år
"Min tro och kunskap har utvecklats och förstärkts genom Bibelskola Nära"
Eva-Karin 68 år
“Bibelskola nära har gett mig möjlighet att djupdyka ner i olika
teman om livet utifrån ett kristet perspektiv tillsammans med andra
människor från vitt spridda sammanhang. Det har varit mycket givande
och något jag verkligen rekommenderar!”
Andrea 44 år

Vill du veta mer om utbildningarna? Gå
in på www.hyllieparkfolkhogskola.se/
bibelskola-nara
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Anna: ”Mitt hjärta slutar inte slå för
nästa generation”
Anna Aspås i Höglandskyrkan i Sävsjö kan inte släppa taget om den unga generationen.
Att vara ledare för unga behöver inte ha en åldersgräns. Det vittnar Annas liv om. När
Anna fick höra om satsningen UngLedare365, ett läger för de som alltid annars är ledare
för ungdomar, kände hon direkt att ”det här är något för oss”. Här erbjöds undervisning,
teambuildning, festkväll och uppmuntran till både anställda och ideella ledare i församlingars ungdomsverksamhet.
TEXT: SANDRA STENMARK, KSSB-UNG FOTO: MAGDALENA ANDERÅS

– Jag vill bygga tillsammans, konstaterar Anna.
Därför tog hon som församlingens enda anställda ledare för ungdomar
med sig hela teamet av ideella ledare till Hagakyrkan Habo i höstas. På
UngLedare356 fick de tillsammans tid att tänka kring var de är idag, vad
Gud har gjort och vilka möjligheter och utmaningar de har.
– Det blev till en stor hjälp att hela teamet hörde och arbetade med samma
saker. Vi har flera gånger tagit upp ”kartan” som vi gjorde tillsammans och
tittat på den och påmint oss om vad vi kom överens om, berättar Anna.
Anna bär med sig erfarenheten av hur viktigt det var för henne själv att
som tonåring ha personer att ta rygg på, som såg mer i henne än vad hon
själv gjorde. Det har gjort att hon själv velat vara den personen för just
ungdomar – och är anledningen

till att hon arbetat med unga på ett eller annat sätt i hela sitt vuxna liv.
– Mitt hjärta slutar inte slå för nästa generation.
VILL BYGGA FÖRSAMLING ÖVER GENERATIONER

Anna har märkt att hela församlingen gläds när ungdomarna växer i
tro, får göra egna erfarenheter av Gud och vågar ta nya steg.
– Att då ha förmånen att arbeta med och nära ungdomar är så berikande
för mig personligen, säger hon. Jag få höra deras tankar och reflektioner
om livet, om tron och om deras egna erfarenheter. De gör mig up to
date och gör att vi lättare kan bygga församling och framtid tillsammans.

Åk på Un
@ungled gLedare365 du oc
are365 fö
r mer infokså! Följ
rmation

Om Anna
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Bor: Sävsjö
Familj: Gift med Christian och tillsammans har vi Noa 14, Molly 11
och Naomi 3 år.
Gör: Pastor i Höglandskyrkan Sävsjö. Också utbildad socionom med
erfarenhet av att arbeta med familjer i socialtjänstens öppenvård.

Anna Aspås, andra från vänster, tillsammans med unga ledare i församlingen: Linnea Nyström, Noomi Johansson och Emmanuel Hjalmarsson.

SPANING

"Är vi villiga
att möta Jesus
i orten?"
FÖRE JUL ÖVERSKÖLJDES JAG av Guds närvaro, så där så att
det känns i hela kroppen. Allt började med ett telefonsamtal från en
35-årig man från Ryd, ett av Linköpings utsatta områden, som jag bara
mött ett fåtal gånger tidigare. Livet hade rämnat på grund av sjukdom
och nu vände han sig till mig som pastor.
När jag några timmar senare sitter vid mannens och hans frus
köksbord får jag höra om en till synes outtömlig mängd av smärta på
grund av psykisk ohälsa, svek, våld och annat mörker. Samtidigt får
jag höra om Guds närvaro och hur Jesus visade sig när han bara var
ett barn och hur detta burit honom genom hela livet. Jag får höra om
hur han trots frånvaro av kristna föräldrar och vänner eller församling
så tydligt varit buren och ledd av den helige Ande hela tiden.
Efteråt är jag skakad. Tårarna rinner när jag sitter hemma i soffan
och jag försöker förstå allt jag plötsligt fått uppleva. Fylls av tacksamhet
av Guds omsorg och påtagliga närvaro, mitt i all smärta. Tacksamhet
över att jag får vara en del i att lyssna och lindra smärta. Tacksamhet
över hur Gud det senaste året i vår så enkla och ack så bristfälliga
församlingsplantering fått se hur Jesus förvandlar liv.
MÖTER JESUS SJÄLV

FOTO: KRISTINA SANDIN

Tips:
• Åk och handla i ett utsatt område och be för platsen
när du är där.
• Kanske finns det någon läxhjälp, språkcafé, kvinnocafé etc. i ett utsatt område där du kan hjälpa
till. Kolla gärna med Röda korset, kommunen eller
Svenska kyrkan.
• Enligt joshuaproject.net finns 25 större onådda
folkgrupper i Sverige. Kolla in vilka de är och be för
ett folk per dag under en månad.

Där i soffan, med tårögd blick, blir allt så klart. När jag sträcker mig ut
möter jag Jesus själv. Så ofta tänker vi att Gud möter vi bäst i lovsång,
bön och tillbedjan, och visst kan vi göra det. Men, min erfarenhet
är att jag möter Gud minst lika starkt när jag sträcker mig ut. När
jag utifrån en missionell längtan går utanför mig själv blir mitt liv
så ofantligt mycket större och rikare! Jag sträcker mig ut för den här
världens skull, men får så långt mycket mer tillbaka.
Magnus Malm skriver i den klassiska boken ”Vägvisare” att Gud inte
behöver oss. Gud behöver inte att jag bor i miljonprogramsområdet
som är mitt hem. Gud bygger sitt rike med eller utan oss. Gud tvingar
mig inte att lämna det bekväma för det pionjära. Men, när jag gör det
får jag möta Gud på nytt. Jag får se sidor av Gud på sätt jag inte gjort
förut och min bild av Gud blir så mycket större och djupare.
Tänk om vi skulle förstå att de 61 områden som polisen ringat in
som utsatta inte bara är problemområden. Kanske skulle vi då även få
möta Jesus på nytt. Jag är övertygad om att Jesus redan finns i ”orten”,
men är vi villiga möta honom där?
JOHANNES STENBERG,
FÖRSAMLINGSPLANTERARE I LINKÖPING OCH
LEDARUTVECKLARE INOM EFKS
SVERIGEPROGRAM

Ryds hemkyrka i Linköping
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Marita:
"Varje möte med en
människa kan bli ett
Gudsmöte"
Marita Forss var vid en punkt i livet där hon ville
göra något nytt. Hon fick höra från några som gått
Diakoniutbildningen på Liljeholmen att det var det
bästa de gjort i hela sitt liv och bestämde sig för att
ansöka.
TEXT: IDA ARDEBY FOTO: ZANDRA ERIKSHED

Diakoniutbildningen har för Marita blivit en tid att stanna upp och reflektera.
Utbildningen handlar om hela människan och innehåller ämnen som själavård, samtalskonst, utvecklingspsykologi, teologi samt rörelse och hälsa. Även
teman som psykisk ohälsa, missbruk och döden behandlas. I studiegrupper
får deltagarna dela livserfarenheter och Marita berättar att det är fantastiskt,
både att ta del av andras perspektiv och att få ökad förståelse för sig själv.
– Det är bra att börja med sig själv för att kunna hjälpa andra. Jag måste se
min egen sorg och det jag kämpar med för att kunna förstå andra människor.
Maritas längtan med utbildningen är att bli mer lik Jesus, att se det han
såg och höra det han hörde. Genom diakoniutbildningen får hon verktyg
som kan vara till nytta i alla jobb där man möter människor. Marita betonar att det är en fördel att utbildningen är på halvfart eftersom det skapar
möjligheter att tillgodogöra sig kunskapen i sitt arbete. Hon jobbar på ett
café på en gymnasieskola där hon möter många ungdomar.
– Jag har tagit som en utmaning att se alla ungdomar och att bygga relationer, vilket jag får möjlighet att göra med många.
ATT LYSSNA RÄCKER LÅNGT

Marita uppskattar de tre tillfällen per termin då eleverna möts i den vackra
miljön på Liljeholmens folkhögskola och får undervisning av engagerade lärare.
Utbildningen innehåller även praktik. Marita praktiserade på Linköpings
Stadsmission vilket gav nya perspektiv.
Något Marita tar med sig från utbildningen är att man kommer långt med
att lyssna och vara i nuet. Man behöver inte ha färdiga svar, när man lyssnar
och ställer öppna frågor lockar man ofta fram svaret från individen själv.
– I mötet med människor kan man känna att “Jesus är här”. Varje möte
kan bli ett gudsmöte, avslutar Marita.
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Marita Forss
Bor: i Askeby öster om Linköping.
Familj: gift med Mikael och har fyra vuxna barn.
Gör: studerar fjärde och sista terminen på Diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola
och arbetar på caféet på Anders Ljungstedts
gymnasium i Linköping. Är med i Johanneskyrkan
i Linköping.

Läs mer och ansök på
liljeholmen.nu/diakoniutbildningen
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Skäggetorp är mer än
ett utsatt område
När jag möter Anette Sunesson och
Helena Dag i en kvartslokal i Skäggetorp
i Linköping är himlen kompakt grå. På
samma sätt uppfattas miljonprogramstadsdelen, som för övrigt finns med på
polisens lista över särkskilt utsatta
områden, som just betonggrå och mörk
av många. Men i samtalet målar de upp
en helt annan bild.
TEXT OCH FOTO: JOHANNES STENBERG

– Skäggetorp är en trevlig stadsdel med många parker och
grönområden, uttrycker Helena entusiastiskt. Här är det
lätt att trivas! Jag gillar den familjära bykänslan som ofta
uppstår i en stadsdel som denna.
När vi talar om bilden av Skäggetorp som ett utsatt område ser jag ett mått av ilska och frustration i deras blick.
Skäggetorp har så många fler sidor. Självklart finns problem,
men att Anette och Helena känner sig hemma här är det
ingen tvekan om.
STARTADE EN TJEJVERKSAMHET

Tillsammans med Esther Jubrant, som är pastor i Nygårdskyrkan som finns i stadsdelen, valde Helena och Anette att
starta upp en tjejverksamhet för tjejer i åldern 8-12 år. Allt
började med ett möte med några tjejer i Skäggetorp, då
Helena blev så berörd att hon inte kunde värja sig.
– Genom dessa tjejer talade Gud till mig, berättar Helena.
Jag såg deras behov av att bli sedda och umgås med vuxna.
Tillsammans började de drömma och vågade starta något
utan att ha en alltför tydlig kalkyl framåt.
– Många bär på en längtan och kallelse att göra skillnad,
säger Anette eftertänksamt. Men, för komma igång måste
vi bli bättre på att sätta ord på vår längtan och berätta för
fler vad Gud lagt på vårt hjärta. Många bär på längtan
men kommer aldrig till skott, för att de blir för ensamma
i sin längtan.
JESUS KAN FÖRÄNDRA SAMHÄLLEN

Då utmaningarna i Skäggetorp är stora är det många aktörer
som satsar i stadsdelen. De ser därför tydligt sin verksamhet
som en bit i ett mycket större pussel. Även om verksamheten
nu bara berör några tjejer är perspektivet tydligt: samhället
förändras genom individer.
– När vi ber för dem gör det skillnad, konstaterar Helena.
Även om vi inte så tydligt talar om Jesus tror jag dessa tjejer
berörs av vår kärlek till Jesus.
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Korta fakta om:
Anette Sunesson
Familj: Gift med Johan. Två vuxna barn.
Jobb: Sjuksköterska
Församling: Nygårdskyrkan Skäggetorp
Övrigt: Har jobbat som missionär för EFK i Tanzania
under sex år
Helena Dag
Familj: Gift med Jonny
Bor: I Skäggetorp, Linköping
Jobb: Sjuksköterska
Församling: Nygårdskyrkan Skäggetorp
Utöver tjejverksamheten bedriver Nygårdskyrkan Cykelkök
och körkortsteori i samma lokaler.

Låt gåvorna växa
– utan att det
kostar dig mer!
Evangeliska Frikyrkan är godkänd gåvomottagare
för skattereduktion. Det innebär att du som privatperson kan få avdrag på skatten för gåvor som du
skänker till många av våra projekt.
Om du tänkt ge 150 kr
kan du öka till 200 kr
Om du tänkt ge 1 000 kr
kan du öka till 1 333 kr
Läs mer på efk.se/skattereduktion

Låt gåvorna
växa
– utan att det
kostar dig mer!
Evangeliska Frikyrkan är godkänd
gåvomottagare för skattereduktion. Det
innebär att du som privatperson kan
få avdrag på skatten för gåvor som du
skänker till många av våra projekt. Läs
mer på efk.se/skattereduktion
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Glimtar från EFKs
utbildningar
NY KRISTEN FESTIVAL FÖR UNGA

Den 6-8 maj 2022 arrangeras festivalen Noomi för unga från 16 år. Det blir bland annat
konserter, gudstjänster och kulturscen. Festivalen vill vara en ärlig, Jesusnära och helhjärtad plats präglad av låga trösklar, högt i tak och teologiskt djup. Arrangör är
Liljeholmens bibelskola, EFK, Östgötagården och Bilda – musikundret.
>> LÄS MER PÅ LILJEHOLMEN.NU/NOOMI
LILJEHOLMENS NYA BIBLIOTEK
- EN EFTERLÄNGTAD MÖTESPLATS

I november var det invigning av det nya biblioteket på Liljeholmens folkhögskola.
Skolans konstlärare Maja Almkvist står för designen och känslan är varm och
inbjudande. Förutom böcker finns här nu projektorduk och en köksdel, för att
man ska kunna arrangera olika aktiviteter utanför skoltid.
– Det är fortfarande ett vanligt bibliotek, men också en plats där skolans alla olika
deltagare kan mötas och umgås, berättar Maria på Liljeholmens bibelskola.

BIBELSKOLA NÄRA FÖRSAMLING – HYLLIE PARK

Vill ni kunna erbjuda er församling fördjupning i kristen tro genom bibelstudier/
föreläsningar och samtal? I samarbete med Bilda, Spricka bokförlag och Skillinge
missionshus vill Hyllie Park Folkhögskola skapa samtalskvällar med föreläsningar
och möjliggöra fördjupande samtal i er församling. Satsningen "Bibelskola Nära
Församling" innehåller 12 digitala föreläsningar med Roland Spjuth, lärare på
Akademi för Ledarskap och Teologi, utifrån hans bok "Om Gud och allt annat".
>> LÄS MER OM HUR NI KAN ANVÄNDA BIBELSKOLA NÄRA
FÖRSAMLING I ERT SAMMANHANG PÅ HYLLIEPARKFOLKHOGSKOLA.SE
TEAM MED UPPDRAG
BJUDER IN TILL BÖN- OCH LOVSÅNGSDYGN

Två dygn varje läsår arrangerar Team Med Uppdrag bön- och lovsångsdygn på
Ralingsåsgården. Elever som går lovsångsinriktningen leder lovsången och eleverna
i bibel- och missionsinriktningen är med och håller i olika samlingar.
>> HÅLL KOLL PÅ NÄSTA TILLFÄLLE PÅ WWW.TMU.ORG ELLER
SOCIALA MEDIER! INSTAGRAM: @BIBELSKOLALIVSKRAFT,
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/TEAMMEDUPPDRAG.
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ELEVER SATSAR PÅ EVANGELISATION I ANEBY

Varje torsdag eftermiddag har eleverna på Team med Uppdrag (TMU) särskilt tillfälle att
tänka kreativt och använda sina gåvor på olika sätt. En del av dem är i Aneby och
evangeliserar. Cornelia Bjelkvik som går Leda(s) och leder evangelisationen berättar om en kvinna hon mötte som hade en tuff livssituation. De har fortsatt
att ha kontakt även efteråt då kvinnan har bett om förbön när hon gått igenom tuffa situationer.
– Det är fantastiskt att se hur Gud uppenbarar sin kärlek för våra elever och
utrustar dem till tjänst under ett bibelskoleår, berättar Jonna Arpenvik på TMU.
ÄNTLIGEN FICK DE SES!

I november samlades studenter och personal från ALT:s sex studiecenter på Campus
Örebro. För första gången på två år. Dagar av gemenskap, tillbedjan, föreläsningar
tillsammans med hela årskurser – på samma plats och med lärare i rummet. Det
övades på predikokonst, uppsatser planerades, kurser avslutades och kollegier
genomfördes. Det var en härlig och nästan overklig känsla att återigen få samlas
hela ALT, med stor respekt för vad som pågick och fortfarande pågår runt omkring oss.

C-UPPSATS OM ATT VARA
FÖRSAMLING I UTSATTA OMRÅDEN

Anton Thilander läser sista året på ALT:s pastors- och ledarprogram på studiecentret
i Stockholm. I sin C-uppsats har Anton valt att skriva om vilka utmaningar och
möjligheter församlingar har i att bemöta grov kriminalitet i utanförskapsområden.
”Jag undersöker hur tron på Jesus kan förvandla en människa och hur församlingar
kan vara med som en positiv kraft för att vända den nedåtgående spiralen i våra
förorter,” berättar han. Anton är vid sidan av studierna föreståndare i Husbykyrkan,
norra Stockholm. Han hoppas att han med sin uppsats ska inspirera fler att stå
samman och ta ansvar för dessa områden i vårt land.
GÖTABROELEVER SPRED HOPP GENOM JULKONSERT

I december anordnade Lärjungaskolan på Götabro en riktigt fin julkonsert med
sång och musik, dans, poesi - alltihop med fokus på det riktiga budskapet om
julen och hopp. Förutom konserten såldes fika och julkort under kvällen. Allting
till förmån för Ge för livets julinsamling Härlig är jorden, då eleverna ville göra
något praktiskt och konkret för att sprida hopp.

UPPSKATTAD RETREAT PÅ GÖTABRO

Götabro bibelskola bjöd i vanlig ordning in till retreat i trettondagshelgen och
välkomnade 26 deltagare i blandade åldrar och bakgrunder. ”En väldigt uppskattad och fin helg, vi tackar Gud för det han gjorde och fortsätter göra”, säger
Julia Martinsson på Götabro bibelskola.
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"Gud öppnade våra ögon
för vad det innebär att vara
sänd till världen"
Kriserna i Libanon har hjälpt landets kyrkor att de senaste åren gå från inåtriktade
till utåtriktade. Det menar Alia Abboud, en av ledarna för EFKs partnerorganisation
Libanese Society for Education and Development (LSESD). På missionskonferensen
i höstas talade hon om hur vi som kristna är kallade till hans vittnen och sända för att
nå hela världen. Här är ett utdrag ur Alias bibelstudium.
ÖVERSÄTTNING: MAGNUS A URVAL: KRISTINA SANDIN FOTO: DAVID GELINDER

"Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla.
Som Fadern har sänt mig sänder jag er.«"
"Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande."
Joh 20:21-22
Fadern sände sonen. Och sonen, Jesus, sänder oss. Sonens uppdrag
är att uppfylla faderns vilja. Vi säger att som Kristus efterföljare ska vi
följa i hans spår. Vad betyder det?
Vi ser i skriften att Jesus undervisade genom att vara ett föredöme.
Folk runt honom visste att han var annorlunda mot andra ledare, andra
lärare, eftersom han levde som han lärde. Han arrangerade inte en
konferens om förlåtelse, istället förlät han dem som korsfäste honom.
Han höll ingen kurs om fattigdom, han var fattig. Han använde inte
grekiska eller hebreiska ord för att förklara kärlek, han gav sitt liv för
dem han älskade.
Inbördeskriget i Libanon 1975-1990 satte sina spår i landet och
den libanesiska kyrkan. Hela landet blev geografiskt segregerat längs
religionsgränser. Katoliker i ett område, shiamuslimer i ett annat, sunnimuslimer i ett, ortodoxa kristna i ytterligare ett annat, med ytterst
lite samröre mellan människor med samma nationalitet men olika
religion. Samtidigt ockuperades vårt land av våra två grannländer,
Israel och Syrien.
Under denna tid började kyrkan i Libanon fokusera bara på att
överleva, på att ta hand om enbart sin egen hjord. Det fortsatte så,
även efter kriget, ganska tillfreds i det som blivit en bekvämlighetszon.
FÖRSAMLINGARNA BÖRJADE ÖPPNA SIG

Sen, 2011 började kriget i Syren, och innan vi visste ordet av kom
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TO: GUSTAV-GULLSTRAND | UNSPLASH

tusentals syrier över gränsen och sökte skydd i Libanon. Till skillnad
från Turkiet och Jordanien satte den libanesiska regeringen inte upp
några officiella flyktingläger för syrier, så de spred ut sig överallt där
de kunde finna skydd.
Det blev en sån utmaning för våra församlingar när de predikade
kärlek och barmhärtighet men inte kunde nå ut till och hjälpa de mängder av utsatta flyktingar som fanns i deras omgivning. Människor som
många libaneser såg som fiender på grund av den syriska ockupationen
under kriget. Men Gud reste upp profetiska röster i våra församlingar,
som utmanade församlingarna att tänka igenom vad Jesus förväntade
sig att vi skulle göra. Och steg för steg började församlingarna öppna
sig, och nå ut till syrier i närheten. De började bygga relationer och
ansträngde sig för att stötta dem.
Det var en väldigt omvandlande period. Alla våra partners höll med
om att de inte var desamma som förut, och att nu, först nu, var de
verkligen en församling.
VILL SÅ ETT HOPPETS FRÖ

Idag i Libanon är covid-19 och alla restriktioner ännu en kris i alla kriser
som inkluderar korruption, kraftig lågkonjunktur, devalvering av den
lokala valutan, hyperinflation utan motstycke, och efterdyningarna av
den fruktansvärda explosionen i Beiruts hamn. Allt detta har lett till
att över 78 % av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen.
Allt detta medan Libanon fortfarande har högst antal flyktingar per
capita i hela världen. En av fyra är syrisk flykting, en av tre är syrisk,
irakisk eller palestinsk flykting.

Att älska sin nästa som en återspegling av Guds kärlek
blev en del av DNA:t hos våra partnerkyrkor, och andra,
när de nu betjänar inte bara syrier, men också utsatta
libaneser och migrantarbetare. Dessa församlingar har
genom Guds nåd rört sig från att bara försöka överleva
till att ha verklig betydelse.
Gud har öppnat våra ögon att se vad det innebär att
vara sänd till världen. Så i varje utmanande omständighet, vare sig det är en flyktingkris, en förödande
explosion, en ekonomisk kris eller en pandemi, söker
vi en möjlighet att så ett hoppets frö.
Vi tror att detta är vårt ansvar som vittnen, som
tjänare, som salt och ljus och som präster.

Ta del av hela Alia Abbouds
bibelstudium på efk.se/alia. Där hittar
du också fler bibelstudier från våra
internationella partners.
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På
gång!
9 APRIL
HELANDE OCH HOPP
TILL VÅR VÄRLD!

Känner du doften av nyklippt gräs och dunkelt tält? Hör
du skratten från arenan, lovsången från Ladan? Torp. Vi drömmer
om att mötas där, igen, eller för första gången. Bönen inför årets Torpkonferens
är att vi ska få samtala, grubbla och vila i orden från uppenbarelsebokens femte kapitel: ”Mitt
bland mörker föds en sång hos Guds folk, en sång om hopp”.
Under Torpkonferensen 2022 tar vi oss an de stora frågorna. Hur kan vi vara med och ge helande
och hopp till vår värld?
– I linje med detta tema satsar vi extra på den unga generationen, ungdomar och unga vuxna. Detta
ung-spår önskar vi ska genomsyra hela årets konferens, i allt från områdesutformning till innehåll, berättar Elin Gren, projektledare för Torpkonferensen och Tonårskonferensen.
NY SCEN OCH NATTÖPPET CAFÉ!

På programmet finns många klassiker men också flera nyheter. På Torpområdet snickras det just nu
för fullt.
– Det blir en ny scen, uppfräschat område, ryktet säger att café Sion ska ha nattöppet och på midsommardagen ska vi äntligen få lovsjunga med Michael W Smith!
>> FÖLJ TORPKONFERENSEN VIA SOCIALA MEDIER
@TORPKONFERENSEN OCH @TONARSKONFERENSEN.
LÄS MER PÅ TORPKONFERENSEN.NU

Processdag för samtalet
om samkönade relationer
i Stockholm, Malmö och
Örnsköldsvik.
23 APRIL

Ledardag med Jesus till
barnen i Stockholm.
3-5 MAJ

Årets förkunnarkonferens
för pensionerade pastorer
och förkunnare på Götabro
kurs- och konferensgård.
Anmäl dig till Simon
Undemar, telefon: 0585262 10 eller via
info@gotabro.se
6-8 MAJ

GÅ
MED HELANDE
OCH HOPP

Festivalen Noomi på Liljeholmens bibelskola.
14 MAJ

EFKs kongress i Linköping
och digitalt.
17-19 JUNI

Nystartade Norrmjölekonferensen.
21-26 JUNI
EFKS KONGRESS I LINKÖPING OCH DIGITALT

Med stor glädje bjuder EFKs styrelse in till kongress 2022 med temat: Gå med helande och hopp till
vår värld. Kongressen arrangeras 14 maj 2022 i Ryttargårdskyrkan, Linköping. Det finns också möjlighet att delta på kongressen digitalt via Zoom.
Under kongressen kommer det att ske flera viktiga val och fattas betydelsefulla beslut men det kommer också att ges utrymme till fördjupande samtal.
- Vi lever fortsatt i en osäker tid och vi är kallade att gå med helande och hopp till en värld som
verkligen behöver det. Det finns ett uttryck på spanska misión integral som går att översätta med
fullkornsmission. Eller som vi uttrycker det i vår vision: hela evangeliet, till hela människan, över hela
världen, skriver EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman tillsammans med styrelsens ordförande Richard Hultmar i inbjudan till församlingarna.
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>> MER INFORMATION OCH ANMÄLAN HITTAR DU PÅ
EFK.SE/KONGRESS SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 1 MAJ.

Torpkonferensen.
19-23 SEPTEMBER

Retreat för pastorer och
medarbetare på BjärkaSäby.

>> LÄS MER OCH SE ALLA
EVENT PÅ
EFK.SE/KALENDER

Mina: "Jag började
räkna med Gud på ett
nytt sätt"
Efter ett halvår på Götabro åkte Mina Sigurd
till Zambia för att göra sin praktik. Där mötte
hon en helt annan vardag - men samma Gud.
– Efter detta började jag på ett nytt sätt räkna
med Gud och se honom som en självklar del
av mitt liv.
TEXT OCH FOTO: JULIA MARTINSSON

Mina berättar hur de i teamet hon åkte med hade en post-it-lapp
där de drog ett streck för varje dag de var utan elektricitet i sitt
hus. Det visade sig bli alla dagar utom två. Den ena av dessa dagar
hade deras packning blivit dränkt i vatten, den andra stod de i ett
tufft besked. Mina förklarar det som Guds omsorg:
– Det var så häftigt, det kändes som att Gud tänkte ”idag klarar
inte tjejerna av ett strömavbrott, det blir för mycket” typ.
Hon skrattar men det märks hur hon verkligen menar det hon
säger. Att behöva be och förtrösta på att Gud bryr sig om de mest
basala sakerna blev vardag, en inställning hon tagit med sig hem.
– Det är kanske inte så att jag idag ställer mig och ber för att
elektriciteten ska komma tillbaka som vi gjorde då. Men de små
saker jag står inför här vill jag bjuda in Gud till, för att han ska
få bli en del av allt det. Jag har aldrig känt att Gud har varit så
närvarande som under tiden jag var iväg. Och det var ju inte för att
Han var närmare, utan för att jag var mer närvarande och var beroende av att vända mig till honom i de enkla, vardagliga sakerna.
UPPMUNTRAN FRÅN GUD

Mina Sigurd
21 år, jobbar på Teen Challenge
med marknadsföring, mentorskap
och teamverksamhet.
Under mitt år på Lärjungaskolan fick
jag inse att allt jag vill med mitt liv
är att älska Jesus. Teen Challenge
formade mig både att förstå mitt
beroende av Gud, och också kapaciteten Han lagt ner i mig.
Läs mer på gotabro.se och
teenchallenge.se

Det hörs på Mina att mötet med människorna gjorde avtryck.
– När man mötte människor i Zambia så stannade de upp, de
såg det som en välsignelse att Gud sände människor i deras väg.
Det är verkligen något som jag vill ta med mig därifrån. Det är
så lätt att vi här hemma har så mycket mål under våra dagar att
allt som kommer i vägen för det verkar bli ett hinder, istället för
att se det som en uppmuntran från Gud.
Praktikperioden gav mersmak. Efter året på Lärjungaskolan
valde Mina att teama genom Teen Challenge. Hon hamnade i en
liten församling i Värmland, en vardag som blev en stor kontrast
till livet i Afrika.
– Men där hade jag med mig jättemycket från Zambia. Just
att se det stora i det lilla, att fokusera på det vi har och inte på
det vi inte har.
Med tacksamhet i rösten avslutar Mina:
– Efter dessa år började jag på ett nytt sätt räkna med Gud och
se honom som en självklar del av mitt liv.
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”Vi är alla
kallade till
Kristuslik
tjänst”
– Det finns många
svåra situationer för kyrkan i Nepal,
men med utmaningar kommer möjligheter.
Trots att jag hört de där sista orden många gånger förr låter klyschan inte sliten
när den kommer från Dhana Lam, en av ledarna i EFKs partnerorganisation United Missions to
Nepal (UMN). Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, har mött Dhana i ett samtal om
uppdraget från Gud, Jesus som förebild och att behålla hoppet i en värld fylld av elände.
TEXT: KRISTINA SANDIN FOTO: KRISTIN OTTOSSON, UMN OCH PERNILLA ARDEBY

Det är inte svårt att förstå vilka utmaningar Dhana syftar på. Bergstäta
Nepal är hårt drabbat av olika slags naturkatastrofer. Återkommande
katastrofer som jordbävningar, översvämningar, erosion och eldsvådor
bidrar till att minska motståndskraften hos landets befolkning. Trots
att Nepal formellt sett är en sekulär stat utsätts landets minoriteter för
diskriminering och marginalisering på olika nivåer i samhället.
Kyrkan i Nepal är fortfarande ung och endast omkring 5 % av landets befolkning är kristna, men församlingarnas handlingsutrymme är
stort, menar Dhana. Och både antalet kristna och antalet församlingar
blir fler och fler.
– De allra flesta som kommer till tro gör det inte för att de studerat
Bibeln, utan för att de upplevt helande, berättar Dhana som menar att
det finns behov av djupare teologisk grund i församlingar:
– När man fördjupas i helhetssyn på evangeliet och vad det innebär
så händer något. Kunskapen ökar, ögonen öppnas och perspektiven
vidgas.
BYGGER VÄGAR OCH TAR FRAM VATTEN

Det finns många exempel på vad som blir möjligt när kyrkan förmedlar
evangeliet också i handling.
– I byar där det saknats vägar har församlingar gått ihop med samhället för att bygga en väg. När det saknats tillgång till rent vatten har de
gått samman för att ta fram vattenreservoarer. Det finns församlingar
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som har egna äldreboenden och jobbar för barns rättigheter. Och under pandemin har många kyrkor mobiliserat för att ge stöd, mat och
förnödenheter och sjukvårdsmaterial, berättar Dhana.
Det finns också fler områden där hon vill se att fler församlingar tar
ansvar. Ett exempel är människohandel. Det är ett oerhört komplext
problem som inte bara handlar om social rättvisa, utan både politiska
system och ekonomiska intressen är med och styr. Men även här har
kyrkorna ett uppdrag, tror Dhana. Inte minst att medvetandegöra och
utbilda församlingsmedlemmar och det omgivande samhället i vad
människohandel är och hur man kan förebygga det.
– Ibland tänker vi så smått och begränsas av det, men Gud har alltid
börjat i det lilla och har gjort så många stora saker. Vi behöver titta på
våra fem bröd och två fiskar.
JESUS VISADE OSS SOCIALT ENGAGEMANG

Videon är avstängd för att spara på internetuppkopplingen, men jag
behöver inte se Dhanas ansikte för att förstå att hon lyser av kärlek.
Jag liksom hör hennes varmt brinnande hjärta. Linnea frågar vad som
motiverar henne att engagera sig socialt.
– När jag läser Bibeln så är den ju fylld av socialt engagemang!
Uppdraget från Gud handlar inte enbart om ”teaching and preaching”,
utan det handlar också om att möta behov. Jesus visade oss det och vi
är alla kallade till Kristuslik tjänst, säger hon.

– Jag tänker också på kvinnan med blödning som Jesus mötte. Hon
upprättades inte bara fysiskt, utan också socialt och ekonomiskt. När
Jesus helade henne fick hon också upprättelse i sitt samhälle och när
hennes blödning slutade blev hon hel igen och kunde försörja sig.
ETT FRÖ AV HIMMELRIKET

I de här exemplen hittar vi det hoppfulla och det är kanske detta som
gör att de slitna orden ”med utmaningar kommer möjligheter” ändå
känns genuina. Dhanas förtröstan på Gud lyser igenom i vartenda ord.
– Vi behöver inte vara hopplösa, säger hon med en självklarhet som
är befriande okäck. Det finns så många inspirerande exempel. Om vi
lägger för stort fokus på det som är svårt, så ser vi till slut bara det
negativa. Men om vi väljer att lägga större vikt vid det som är gott så
kommer Gud att välsigna oss och det goda kommer att multipliceras.
– Ja, och intill dessa tusentals personer som vi ser som inte fått återupprättelse, finns den här personen som fått sitt liv förvandlat genom
Guds kärlek och nåd. Den personen är ett frö av Himmelriket. Det
fröet kommer att växa och påverka andra människor, avslutar Linnea.

ETT HOPPETS FOLK

Här någonstans går mötet mellan Linnea och Dhana över från en
intervju till ett samtal. De två ledarna har följts åt en tid och känner
varandra väl. Det är vackert att få ta del av deras ömsesidiga relation.
– Men, säger Linnea. Åtminstone jag känner ibland att det kan
vara svårt att behålla hoppet. Vi kan se att en människas liv förändras,
men så vrider vi på huvudet och ser tusen och åter tusen som vi inte
kunnat hjälpa. Ibland känns vårt arbete så smått. Hur gör du för att
behålla ditt hopp?
– Precis som du säger kan det vara lätt att distraheras och misströsta,
för den här världen är fylld av elände, medger Dhana. När vi försöker
adressera ett problem så dyker ett annat upp, ibland ännu mer komplext
och svårt än det förra, och resurserna sinar. Men vi vet samtidigt att vi
är ett hoppets folk och vi måste hålla vårt fokus på uppdraget från Gud.
Dhana tar upp berättelsen om Moses som ett exempel:
– Han levde mitt bland förtryckare och förtryckta. Om han inte
hade haft tron och hoppet så hade vi inte varit här idag.
– Och Guds räddning från Farao är ju inte bara en andlig räddning,
för att människorna skulle kunna gå ut i öknen och fira gudstjänst,
fyller Linnea i. Han räddade dem också från politisk orättvisa, från
förtryck och slaveri. Jag tror att det är något vi måste komma ihåg.
Räddningen från Egypten är kanske en förebild för den fullständiga
räddningen genom Jesus. Den är både andlig, politisk och fysisk, säger
Linnea och får medhåll av Dhana.

På Facebook finns en grupp som
heter "EFK Asien", som regelbundet
uppdateras med nyheter från vårt
arbete i hela regionen.
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Ge en gåva!
bg 900-4037

Kom ihåg att ange
insamlingsnummer.

Stöd
arbetet
i Sverige!

INSAMLINGSBEHOV 2022
EFK samlar in medel till tre områden: till församlingsarbete i Sverige, utbildning och till vårt
internationella arbete. De internationella projekten ingår alla i något fokusområde. Här nedan
är internationella projekten kategoriserade i de olika fokusområden de tillhör – exempelvis
”Barns rättigheter”.
Teckenförklaring
•
Du och din församling kan också ge till vissa projekt via dessa insamlingskanaler:

Sverigeprogrammet

Insamlingsnummer

Mission i Sverige (fd EFK Pionjär)
Barn och unga i Sverige (här ingår EFK Växa)

41130
41236

Utbildningsprogrammet

Insamlingsnummer

Utbildning för framtidens ledare och pastorer

41431

Internationella programmet

Insamlingsnummer

Internationella programmet, Sverige

Barns rättigheter

42031

Ge för livet

EFK arbetar för att församlingar ska få resurser och
impulser att sprida Guds
rike i Sverige. Tack
för ditt stöd!

Barnhjälpen

Insamlingsbehov

350 000
450 000

Insamlingsbehov

1 977 000

Insamlingsbehov

450 000

Insamlingsnummer Insamlingsbehov

Ge för livet

Barnhjälpen

Fokusområdet Barns rättigheter
42041		
62041
Gåvor fördelas i projekten
		
Afrika
Trygghet och rättigheter för barn, Afrika
45034
259 000
65034
55034
Barns rätt till skolgång, Centralafrikanska republiken
45250
211 000
65250
55250
Skolgång för barn i Bayanga, Centralafrikanska republiken
45251
198 000
65251
55251
Trygghet och rättigheter för barn och ungdomar, Moçambique
45434
88 000
65434
55434
Föräldralösa barn får familj och utbildning, Eswatini
45550
222 000
65550
55550
Place of Restoration ger barn en ny framtid, Sydafrika
45632
241 000
65632
55632
Föräldralösa barn i Muhange får en familj, Tanzania
45750
142 000
65750
55750
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Asien
Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt, Asien
Barns rätt i samhället, Bangladesh
Korttidsboende för järnvägsbarn, Indien
Samhällsutveckling med familjen i centrum, Indien
Ge barn rätt till skolgång, Thailand

47050
47150
47337
47350
48250

230 000
725 000
500 000
650 000
452 000

67050
67150
67337
67350
68250

57150
57337
57350
58250

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Skolstöd till romer, Serbien
Skolstöd till flickor i Kairos slum, Egypten
Barn i utanförskap får värdighet och hopp, EUMENA

43233
43434
43541

411 000
451 000
537 000

63233
63434
63541

53233
53434
53541

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Fler Barnhjälpare behövs!

VILL DU GE EN ENSTAKA GÅVA TILL EFK, GE FÖR LIVET
ELLER BARNHJÄLPEN?

Uppmuntra gärna fler att bli Barnhjälpare.
Låt er söndagsskolegrupp eller seniorgrupp
stötta detta tillsammans! Läs mer på
www.barnhjalpen.com

BG 900-4037 EFK
		Swish EFK 900 4037
BG 900-5588 Ge för livet 		Swish Ge för livet 900 5588
BG 900-5455 Barnhjälpen 		Plusgiro 90 05 45-5

Barns rättigheter fortsättning
Latinamerika och Iberiska halvön
Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan, Brasilien
Bekämpa korruption för barns bästa, Brasilien
Byutveckling ger barn ny framtid, Paraguay
Stöd till barn i Anderna, Peru
Fotbollsskola räddar barn från gatan, Peru
Utsatta barn får hjälp att klara skolan, Peru

Insamlingsnummer

49150
49151
49350
49431
49432
49450

Insamlingsbehov totalt:		

Församlingsbyggande

Insamlingsnummer

Fokusområdet Församlingsbyggabde

Insamlingsbehov Ge för livet

1 219 000
125 000
757 000
117 000
117 000
122 000

69150
69151
69350
69431
69432
69450

59150
59151
59350
59431
59432
59450

6 905 000
Insamlingsbehov

Ge för livet

42042

vGåvor fördelas i projekten

Afrika
Programmet för församlings- och ledarutveckling, Afrika
Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar,
Centralafrikanska republiken
En ny generation ledare rustas för tjänst, Moçambique
Samarbetskyrka får träning och mentorskap, Eswatini
Stöd till växande församlingsrörelse, Tanzania
Samarbetskyrka tränas i ledarskap och mission, Zambia

45033
45240

117 000
877 000

45431
45531
45740
45834

33 000
122 000
130 000
70 000

Asien
Träna framtidens församlingsledare, Asien
Religionsfrihet genom dialog, Asien
Träna människor för församlingsplantering, Bangladesh
Multiplicerande församlingar, Indien
Sprida evangeliet trots förföljelse, Sydostasien
Mission i Djinghis Khans rike, Mongoliet
Kyrkan lyfter människor ur fattigdom, Nepal
Muslimer får höra om Jesus i sociala medier, Sydostasien
Ett ungdomscenter för att dela evangeliet, Sydostasien

47020
47031
47120
47331
47731
47831
47933
48231
48241

144 000
100 000
253 000
334 000
104 000
173 000
92 000
37 000
202 000

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Församlingsgrundare utrustas för Guds rike
Utbildning av pastorer i den förföljda kyrkan
Pionjärarbetare förmedlar Guds ord
Församlingar grundas och växer i Europas storstäder
SAT-7 förmedlar hopp till miljoner
Ge människor religionsfrihet

43133
43331
43520
43531
43532
43539

253 000
327 000
243 000
322 000
410 000
104 000

Latinamerika och Iberiska halvön
Församlingsgrundande i Encarnacion, Paraguay
Pionjära pastorer grundar församlingar, Peru
Mission i MC-världen, Iberiska Halvön

49320
49420
49531

106 000
107 000
167 000

Insamlingsbehov totalt:		

Barnhjälpen

65033

65531

Nytt projekt 2022!

67933
68241

63532
63539

4 823 000

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt
inom samma fokusområde.

>> VILL DU VETA
OM ETT PROJEKT
ÄR GODKÄNT FÖR
SKATTEREDUKTION? LÄS MER PÅ
WWW.EFK.SE/
SKATTEREDUKTION

Hållbar försörjning
Insamlingsnummer: 42043

Insamlingsnummer

Fokusområdet Hållbar försörjning
Gåvor fördelas i projekten

Insamlingsbehov

42043

Afrika
Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning, Afrika
Sjukhus och kliniker räddar liv, Centralafrikanska republiken
Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning,
Centralafrikanska republiken
Utbildning ger kvinnor kunskap och inflytande,
Centralafrikanska republiken
Utbildning till de mest utsatta, Moçambique
Sjukvård till de mest utsatta, Tanzania
Bred utbildningssatsning lyfter människor, Tanzania
Sjukhus i Mpongwe räddar liv, Zambia
Utbildning för utsatta, Zambia

Ge för livet

62043

45032
45241
45243

219 000
869 000
527 000

65032
65241
65243

45244

518 000

65244

45433
45741
45742
45837
45838

25 000		
273 000
65741
157 000
65742
427 000
65837
115 000
65838

Asien
Människan får hjälp att klara miljöutmaningar, Asien
Studiestöd i Asien
Familjer får hjälp till klimatanpassning, Bangladesh
Trädplantering ger bättre miljö och hälsa, Mongoliet
Sprida kunskap om människors lika värde, Nepal
Människor får hjälp att klara klimatförändringar, Nepal
Hållbart skogsbruk bland minoritetsfolk, Thailand
Kunskap hjälper människor att utveckla byar, Afghanistan

47035
47036
47135
47836
47940
47944
48242
48332

239 000
196 000
103 000
196 000
92 000
138 000
132 000
247 000

67035

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Bekämpa fattigdomen i Nordafrika, EUMENA
Yrkesträning och mikrokrediter, Think&Do, Egypten
Flykting, nödhjälp och utveckling, EUMENA
Främja mångfald för ett starkare samhälle, EUMENA

43134
43433
43535
43543

207 000
435 000
912 000
281 000

63134
63433
63535
63543 Nytt projekt 2022!

Latinamerika och Iberiska halvön
Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk, Brasilien
Stöd till flyktingar från Venezuela
Studiestöd i Latinamerika, Region

49133
49135
49036

205 000
104 000
104 000

69133
69135

Insamlingsbehov totalt:		

67135
67836
67940
67944
68242 Nytt projekt 2022!
68332

5 431 000

Mot människohandel
Insamlingsnummer

Fokusområde Mot människohandel
Gåvor fördelas i projekten

42044		

Ge för livet

Barnhjälpen

62044

Asien
Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete, Asien
Stoppa exploatering av pojkar, Thailand
Förhindra människohandel bland minoritetsfolk, Thailand

47030
48239
48240

345 000
150 000
150 000

67030
68239
68240

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Vi bekämpar handel med unga kvinnor, Egypten
Skyddsboende för utsatta kvinnor, Egypten
Kamp mot människohandel, EUMENA

43534
43538
43542

58 000
403 000
391 000

63534
63538
63542		

Latinamerika och Iberiska halvön
Arbete mot människohandel i Spanien

49532

58 000

Insamlingsbehov totalt:		
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Insamlingsbehov

Swisha din gåva
till 900 40 37

1 556 000

Märk med insamlingsnummer.

69532

Missionärsunderhåll

Insamlingsnummer

Insamlingsbehov

Av säkerhetsskäl kan inte denna sida finnas med i den digitala versionen av tidningen. På efk.se/direkt kan du
beställa ett ex hem i din brevlåda utan kostnad.

Läs mer!
Läs mer om
vårt internationella
arbete på
www.efk.se/
varlden och
berörs av
allt Gud gör
genom vår
rörelse!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma
fokusområde.

insamlingsnr 52920

insamlingsnr 52921

insamlingsnr 62930

Barnhjälpen mot människohandel

Ge för livet där det bäst behövs		

När du ger en privat gåva
När vi tar emot en gåva registreras dina kontaktuppgifter hos EFK. Om uppgifterna i samband med gåva inte är fullständiga kompletterar vi från andra
register. Vi informerar om detta i linje med EUs nya dataskyddsförordning, GDPR.

Barnhjälpen där det bäst behövs

Gåvor där
det bäst
behövs!

39

POSTTIDNING B

GÅ
MED HELANDE
OCH HOPP

EFKs KONGRESS | 14 MAJ 2022 | RYTTARGÅRDSKYRKAN LINKÖPING
WWW.EFK.SE/KONGRESS

