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Vem ligger och blöder
längs med din väg
genom livet?

"Vi behöver fortsätta
tro på en bättre värld"
Hanna Mellergård på Svenska missionsrådet om kyrkans roll efter
pandemin.
Läs mer på s. 5

Att ta igen ett förlorat
skolår
Möt Tania Wutzki som kämpar för
barnen i Brasilien.
Läs mer på s. 13

Var med och gör
jorden härlig för fler
Fyra julklappstips som ger en meningsfull
framtid.
Läs mer på s. 9

Följ med Ellen till
sjukhuset i Mpongwe
Läs mer på s. 9

En hoppfull
viskning från
framtiden
Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
Skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra riken på jorden
Går vi till paradis med sång
ORDEN FRÅN DEN VÄLKÄNDA psalmen ljöd stillsamt över
kyrkogården. Flera hundra människor stod tätt tillsammans med
blicken fäst på ljusen som fladdrade i vinden. Det var Allhelgonahelgen 2021 och jag stod där tillsammans med de andra och tänkte
på dem som gått före, de som vandrat in i paradiset med sång.
PSALMEN KALLAS ÄVEN för pilgrimspsalmen. Ordet pilgrim
betyder främling och används om den som är på vandring till heliga
platser. En kristen pilgrimsvandring kan vara lång, till exempel till
Santiago de Compostela i Spanien, eller en kortare vandring alldeles
nära där man bor.
PÅ ETT SÄTT är hela våra liv som kristna en pilgrimsvandring.
Vi vandrar mot ett heligt mål, en dag ska vi få dela evigheten med
Gud. Men varje dag är redan fylld av heliga platser. Vi möter Gud
i naturens skönhet, i värmen hos en vän, i bibelordet, i förundran
över ett nyfött barn, i sången och musiken.
NU LJUDER SNART den välkända psalmen igen, när vi om några
veckor firar jul. Den var från början en dansk julpsalm och här i
Sverige sjungs den både på begravningar och runt jul. I tredje versen
påminns vi om änglarna som sjöng för markens herdar. Människa,
gläd dig! Frälsarn är kommen, var deras budskap.

FOTO: KRISTINA SANDIN

VI LEVER I en värld som är full av brister och behov men trots

det kan vi på djupet känna glädje över detta: Gud blev människa.
Jesus tog den längsta vandringen, den från himlen ner till jorden,
för att vi en dag ska få vandra in i evigheten. Låt julens ljus och
stjärnor få bli en hoppfull viskning
från framtiden. En dag kommer allt
att bli bra igen.
Frid över jorden Herren bjöd.

LINALIE NEWMAN
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan.
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Vem ligger och blöder längs
med din väg genom livet?
I Lukasevangeliet 10:25-37 (The Message) finner vi en välkänd berättelse. I ett samtal får Jesus frågan:
- Mästare, vad måste jag göra för att få evigt liv?
- Ja, vad säger Guds lag?
- Att man ska älska Herren sin Gud med all iver och bön, all kraft och förnuft – och att älska sina medmänniskor som
sig själv.
- Rätt svarat! Instämde Jesus. Gör det, så får du leva.
- Men, fortsatte mannen som ville visa sig på styva linan, vem är egentligen min ”medmänniska”?

VI LEVER I EN GLOBAL VÄRLD

Varje dag då jag vaknar stänger jag av klockradion tillverkad i Japan.
Jag klär på mig kläder från Indien, Malaysia, Kina. Jag äter en smörgås
med spanska tomater och dricker mitt morgonkaffe från Colombia. Jag
läser en tidning tryckt i Sverige, och scrollar på en telefon med delar
från hela världen.
Och så vidare.
Jesus är provocerande och samma frågor är riktade till oss idag, till
den församling och kyrka du och jag är en del av. Vem är vår medmänniska i en global värld?
Det är inte enbart grannen i samma trappuppgång eller de närmsta
4

arbetskamraterna. I en global värld påverkar dina val långt fler världen
över - genom din konsumtion, dina resvanor, vad du äter och bär på
kroppen. Vi är sammanlänkade, mer än någonsin.
VI KAN PÅVERKA KURSEN

I en sammanvävd värld behövs en kyrka som ser sin roll i samhället,
och ansvaret för sin globala medmänniska. Som agerar hållbart utifrån
Guds barmhärtighet och medlidande. Vem ligger längs din och min väg
genom livet och blöder? Hur kan vi som kyrka vara goda nyheter och
bidra till att minska orättvisor och lidanden?
Världen är i ständig förändring. Vi som kyrka har en fantastisk
möjlighet, som den världsvida rörelse vi är, att påverka kursen. Genom
Guds kärlek till den skapelse och mänsklighet vi är en del av. Vill du
vara en del av uppdraget?
PETRUS LILJA
Kurssamordnare Bibelskola Nära och Hyllie Park
Folkhögskola i Malmö.

FOTO: PRIVAT

Jesus illustrerar med en berättelse: En man blir överfallen av rövare,
misshandlas och lämnas halvdöd i diket. Gudstjänstpersonalen, en präst
och en levit som råkar gå förbi mannen ignorerar lidandet och fortsätter.
Men en man från Samarien stannar upp. Han ser honom, möter hans
akuta behov och försäkrar sig om att han får den vård han behöver.
Jesus ställer den retoriska frågan: ”Vad tycker du? Vem av de tre uppförde sig som medmänniska mot rövarnas offer? Svaret som Jesus fick var:
”Den som hjälpte honom”. ”Gör då likadant själv” svarar Jesus tillbaka.

"Vi behöver fortsätta tro på en
bättre värld"
Till följd av pandemin har fattigdomen ökat i världen och även klyftorna mellan
rika och fattiga. Hanna Mellergård på Svenska missionsrådet berättar om fattigdomsbekämpning i spåren av corona – och om kyrkans viktiga roll.

Fattigdom innefattar mer än endast pengar, förklarar Hanna Mellergård. Det handlar även om brist på resurser, frihet, inflytande, makt
och valmöjligheter. Till följd av pandemin ökade fattigdomen för första
gången sedan 90-talet.
– Vi i de rika länderna återhämtade oss snabbt efter pandemin.
Många av de fattiga länderna har inte kunnat återhämta sig utan fått
det sämre. Därmed ökar även ojämlikheterna och klyftorna blir större.

FOTO: JAN-OLOF LINDELL

Text: Levicia Newman

Kyrkan har en viktig uppgift att visa på hoppet, menar
Hanna. I Centralafrikanska republiken, där bilden
är tagen, jobbar EFKs partnerkyrka EEB och deras
sociala organisation ADIH bland annat med sjukvård,
mikrolån och utbildning för barn och vuxna.

MÅNGA LÄNDER SAKNAR MOTSTÅNDSKRAFT

De fattigare länderna saknar både resurser och resiliens, det vill säga
motståndskraft, och har därför svårare att återhämta sig efter en pandemi. Just resiliens och samarbete är viktigt för att förebygga fattigdom.
– Vi måste jobba med lokala partners för att tillsammans skapa
resiliens och insatser som är hållbara. Samarbete tror jag är nyckeln
där. Både mellan lokala partners, beslutsfattare, organisationer och
privatpersoner, säger Hanna.

TRENDEN ÄR NEGATIV - MEN KYRKORNA KAN VISA
PÅ NÅGOT ANNAT

Hanna Mellergård är enhetschef för
Internationellt utvecklingssamarbete på
Svenska missionsrådet.

FOTO: MELKER DAHLSTRAND

Det är lätt att ge upp när utvecklingen går bakåt. Kan vi vända trenden
igen? Hur ska vi finna goda vägar framåt?
– Vi måste ställa om och det kan vara svårt. Vi har en pågående
klimatkris som gör att vi verkligen måste göra en grön omställning.
Där har EFK verkligen visat framfötterna och har tagit flera intressanta
och viktiga steg inom det området. Även där handlar det om resiliens
och katastrofreducering. En annan utmaning är att fortsätta tro på en
bättre värld. Här har kyrkan en specifik roll. Fattigdomen ökar och
statistiken går åt fel håll men kyrkan kan få visa på något annat. Att
bevara en tro på en bättre värld är en utmaning men så viktigt för att
nå dit vi vill, menar Hanna.

Läs vidare om hur
vi i EFK vill möta de
stora behoven.
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Trädplantering
ger ren luft i
Mongoliet
Genom att plantera träd i Mongoliet vill Turkhuu, som arbetar med EFKs partner
FARM, bidra till att barnen får renare luft att andas. Han hoppas även att trädplanteringsprojektet ska bidra till ökad kunskap om klimatkrisen.
Text: Levicia Newman Foto: FARM

Idag är klimatkrisen värre än någonsin och Turkhuu menar att vi måste tänka på vår planet och ge tillbaka till naturen. Därför har han och FARM startat trädplanteringsprojekt i fem provinser i Mongoliet.
– För 20 år sedan var 12 procent av Mongoliets yta täckt av träd. Idag är det endast 8 procent, vilket
är en stor minskning. I ett försök att vara med och vända utvecklingen har vi startat trädplantering. Träd
har många fördelar, de ger syre, vatten och binder koldioxid.
BARN FÅR LÄRA SIG OM
KLIMATKRISEN

Totalt ska 10 000 träd planteras och redan nu är 3 000 träd nere i jorden. Träden planteras utanför
förskolor, skolor och sjukhus för att öka antalet grönområden. I projektet ingår både undervisning och
praktisk handling. Barnen och personalen på såväl skola som sjukhus får lära sig om klimatkrisen och
får sedan vara med och plantera träd.
– Vi har workshop för barnen och personalen. Vi pratar om klimatkrisen och hur träden ska hanteras.
Många stannar vid att prata om klimatkrisen men det är viktigt att också gå till handling. Samhället
behöver ta ansvar så därför är detta projekt så viktigt, säger Turkhuu, och fortsätter:
– Det är självklart inte bara ett problem här i Mongoliet. Det är ett världsproblem som vi alla måste
ta ansvar för.
PLANTERINGARNA GER REN LUFT

Projektet har hittills varit lyckat och de har fått frågan om att utöka till flera städer. Responsen från
sjukhusen, skolorna och förskolorna har varit väldigt positiva.
–Alla tycker det är jättehärligt med grönområden. Barnen, personalen och patienter älskar att andas
ren luft. På lång sikt hoppas vi att klimatkrisen ska bäras av alla, tillsammans. Det kan börja med att vi
planterar ett träd. Det är häftigt.

3000 träd har redan planterats i oaser utanför
förskolor, skolor och sjukhus. Projektet har
mött mycket positiva reaktioner.
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Turkhuu ser hoppfullt på vad
trädplanteringarna leder till.

Detta är ett nytt projekt
som vi i EFK har tillsammans med FARM. Läs mer på
www.efk.se/mongoliet
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Var med och gör
jorden härlig för fler!
Äntligen börjar vi i Sverige kunna se slutet på pandemin. Men det är långt ifrån så överallt i
världen. Miljontals barn har tappat ett helt skolår, fattigdomsbekämpningen kan ha backat
mer än ett decennium och klimatförändringar fortsätter att slå undan livsvillkoren för de allra
mest utsatta.
Men… Vi kan fortfarande kämpa och ta hand om varandra och vår jord! Ge bort en fin och meningsfull julgåva till någon nära som förändrar livet för någon långt borta.
1. Ge en gåva genom att skanna någon av koderna i din swish-app. Du kan också ge via
bankgiro till 900-5588. Märk då gåvan med ”Trädet” ”Ryggsäcken” “Ankan”, eller
”Hälsopaketet”, beroende på vilket du väljer.
2. Klipp sedan ut det gåvobevis du vill ha här ur tidningen, stoppa det i ett fint kuvert och
lägg det under julgranen i väntan på paketöppningen.
På geforlivet.com/jul kan du ladda ner fler gåvokort om du skulle behöva. Här kan du också
beställa fler färdigtryckta gåvokort gratis (beställ i god tid för att de ska hinna fram till dig
eller den du vill skicka dem till)!
TRÄDPLANTERING:
KLIMATFÖRÄNDRINGAR

I Mongoliet har poppel, pil, sibirisk alm och tall planterats vid
skolor i Mongoliet. Dessa oaser skapar en bättre närmiljö för
barnen och lärarna, och förebygger flera hälsoproblem som
orsakas av luftföroreningar. Elever och allmänheten får även
undervisning om vikten av att rädda miljön.
150 kronor räcker till en trädplanta inklusive bevattning, skötsel
och utbildning.
RYGGSÄCKEN: BRIST PÅ UTBILDNING

Den som inte får lära sig läsa, skriva och räkna kommer aldrig
att ta sig ur fattigdom. I de flesta länder är skolgång i teorin
obligatorisk och tillgänglig för alla barn. Men verkligheten
är ofta en annan. Skolan kan ligga för långt bort, föräldrarna
kan tycka att arbetet på gården är viktigare eller har bara inte
råd med skoluniform, anteckningsblock och pennor.
150 kronor räcker till att ge ett barn livsviktigt skolstöd och
fritidsaktiviteter under en månad i Rio de Janeiro.

TRÄDPLANTERING
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RYGGSÄCK

ANKAN: KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Klimatförändringarna är ett framtida hot för oss alla, men
i flera av de länder där vi i EFK arbetar är konsekvenserna
redan idag allvarliga. I Bangladesh blir översvämningarna
allt värre, och i delar av Afrika märks redan nu att torkorna
blir längre och svårare. Att ge människor hjälp att hantera
de förändrade förutsättningarna är avgörande för många för
att både överleva och ta sig ur fattigdom.
250 kronor räcker till fem ankor som ger ägg men, till skillnad
från höns, inte drunknar i översvämningar.
HÄLSOPAKETET: MALARIABEKÄMPNING

Risken att smittas av malaria är som störst söder om Sahara
och barn under fem år är den mest utsatta gruppen. UNHCR
säger att ett barn dör i malaria varannan minut. Genom en
tidig diagnos och behandling så räddar vi liv!
Med 200 kronor bidrar du till att fem barn får en
malariaundersökning.

ANKA

HÄLSOPAKET
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Här kan du klippa ut gåvorkort att använda som julklappar

är inte
J�den ör a�a.
härlig fn kan bli
Men de ﬂer.
det för

En gåva har skänkts till Ge för livet,
denna gåva kommer att hjälpa
människor ur fattigdom.

Utan hjälp utifrån får många barn inte
chansen att gå i skolan. Det leder till ett liv i
fattigdom för det barnet och sannolikt
även för dess framtida familj. Det finns
flera anledningar till att barn inte får gå i
skolan, t ex att barn kan vara oregistrerade
hos myndigheter, att skolan ligger för långt
bort, att föräldrarna tycker att arbetet på
gården är viktigare eller bara inte har råd
med skoluniform och skolmaterial. Tack
vare denna gåva har fler barn hjälpts till
skolgång.

Läs mer på geforlivet.com/jul!
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Här kan du klippa ut gåvorkort att använda som julklappar
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Tid att ta igen ett
förlorat skolår
I Brasilien slutade miljontals barn gå till skolan när pandemin slog till. Arbetet för
barns rättigheter möter nya utmaningar och är nu kanske viktigare än någonsin.
Text: Levicia Newman Foto: Kristina Sandin

Både i Brasilien och Sverige stängdes skolor ner och distansundervisning startades under pandemin. Men vad gör man om man inte har
tillgång till Internet? I Brasilien är detta ett faktum för miljoner barn.
Här arbetar vi i EFK tillsammans med FEPAS, den sociala grenen i
vår partnerkyrka CIBI. Tania Wutzki är ledare i FEPAS och berättar
om de drabbade barnen.
– Det handlar främst om lågstadiebarn i åldern
6-10 år. Det är en viktig ålder då man lär sig
skriva, räkna, läsa och det ligger till grund
för livet. När skolorna stänger är det en
mänsklig rättighet som förloras. Det
blir även en skillnad mellan rika och
fattiga där klyftorna ökar.
FÅ BARNEN ATT KOMMA
TILLBAKA

Brasilien är ett stort land och projekten måste därför se olika ut. FEPAS
arbetar på många olika plan för barns
rättigheter.
– Vi jobbar bland annat med fritids där
vi måste fundera på hur vi får tillbaka
barnen. Många barn har inte haft
någon kontakt med skolan på 1,5 år
vilket gör att det är svårt att komma tillbaka. Relationen finns inte längre. Vårt
mål är att återupprätta den
relationen och hjälpa
barnen tillbaka till
skolan.

Många av barnen har inte bara förlorat ett skolår utan även en nära
anhörig under pandemin.
– Här har över 600 000 personer gått bort vilket gör att många barn
är i sorg. Därför vill vi starta kurser för att hjälpa dem att bearbeta sorgen. I Rio har även droghandeln ökat vilket har gjort att våld i hemmet
och sexuella övergrepp blivit vanligare. Där måste vi skapa
trygga platser för att låta barnen bearbeta det.
SÄTTER PRESS PÅ
MAKTHAVARE

En viktig del är även att sätta press på
makthavare, berättar Tania.
– Vi har ett antikorruptionsprojekt där vi tillsammans med kyrkor
pressar på makthavare att investera
i barnen. Vi vill garantera att barns
rättigheter uppfylls. Makthavarna
måste budgetera för skola, fritids,
mat och bra lokaler.

FÅ UPPDATERINGAR OM ANTIKORRUPTIONSPROJEKTET

Gå med i Facebookgruppen "EFK
i Latinamerika och Iberiska
halvön" där våra medarbetare ger glimtar av
arbetet.

13

DE BELÖNAS FÖR SITT MISSIONSENGAGEMANG

Centralafrikanska republiken har varit en stor del av Irma och Göran
Janzons liv. Nu får de ta emot en utmärkelse från landets president, för
sin insats för landets välfärd.
- Vi delar det här med alla våra missionärskollegor och församlingar som
har stått bakom arbetet i bön och givande, säger de.

>> PÅ EFK.SE/JANZON
KAN DU LÄSA EN LÄNGRE INTERVJU MED IRMA
OCH GÖRAN!

Fem missionella sätt att
sprida julstämning
Sandra Edin är ledamot i EFKs styrelse och engagerad
i nätverket God Jord. Här ger hon sina bästa tips för hur
man kan sprida julstämning i sin omgivning – på ett
hållbart och missionellt sätt.
1. BJUD IN TILL JULPYSSEL

Bjud hem vänner från jobb, skola eller andra sammanhang för att
pyssla och skapa. Att öppna upp sitt hem kan vara ett vittnesbörd i
sig. I den trygga vrån finns möjlighet att samtala mer, längre och djupare. Dessutom är det vackert att få skapa med sina händer tillsammans med andra.
2. ERBJUD DIN HJÄLP

Vintern kan för många vara en tid av trötthet och stress. Kanske finns
det någon i din närhet som behöver extra hjälp. Fråga människor vad
de har för behov och sträck ut en hand. Det kan till exempel vara att
köpa mat till den som inte har råd, passa barn åt den som inte hinner
vila eller att lyssna på den som har behov av att bli hörd.

arbetsplatsen, kören eller bokcirkeln. Den frimodiga kan också ställa
sig på gatan för att dela ut godis och ett kärleksfullt leende till människor som passerar.
4. UTNYTTJA SOCIALA MEDIER

Man kan säga mycket om sociala medier, bland annat att det är ett
fantastiskt sätt att nå ut till människor som man annars inte skulle nå.
Använd dina plattformar för att sprida ljus och kärlek och för att påminna om julens budskap. Kanske föds det en längtan efter en tro hos
någon på andra sidan skärmen.
5. ORGANISERA ER

Ensamma kan vi göra mycket (se bara ovan) men tillsammans kan vi
göra mer. Organisera er som församling eller kompisgrupp för att göra
större satsningar. Dra ihop en julkör, anordna en julmarknad eller gå
bönepromenader och be för utvalda områden. Använd era gåvor och
var frimodiga!
SANDRA EDIN
Ledamot i EFKs styrelse och
engagerad i God jord

3. DELA UT JULGODIS OCH LEENDEN

>> ENGAGERA DIG I GOD JORD
God Jord är ett nätverk för att vi alla tillsammans
ska hjälpa varandra att leva hållbara liv. Läs mer på
godjord.nu!

Det finns två saker som gör många människor väldigt glada: socker
och leenden. Baka någonting gott och ta med dig till universitetet,

RETREAT
6-9 JAN 2022

FÖR DIG SOM VILL STANNA UPP,
KALIBRERA, LYFTA BLICKEN...
Götabro
EN DEL AV ÖREBRO FOLKHÖGSKOLA
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Johannesevangeliet 13:35 ”Om ni har kärlek till varandra
ska alla förstå att ni är mina lärjungar.”

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

LÅT JULEN HANDLA OM NÅGOT MER ÄN OSS SJÄLVA

Tänk att det är jul igen! Att vi får fira det stora: att Gud kommer till oss för att befria oss från oss själva.
I år och alla andra år längtar jag efter att julen ska få handla om något mer än mig själv, mitt mys och alla självförverkligande projekt. Och tänk att det går att kombinera en älskad jultradition, att få ge gåvor till nära och kära, med
att göra gott.
Att handla julklappar second hand må ta lite längre tid och kräva lite mer kreativitet men det är mer personligt och
mycket bättre för vår planet än nyproducerade grejer. I våra Ge för livet-butiker går överskottet dessutom till EFKs
sociala hjälpprojekt. Vet du inte vad du ska ge kan du alltid köpa ett presentkort men annars kommer mina bästa
second hand-julklappstips här!
•
•
•
•
•
•

Till barnen: pussel & spel
Till den modeintresserade: en fin gammal sidenskjorta
Till den som nyss flyttat hemifrån: ett fint uppläggningsfat
Till den matintresserade: kokbok
Till den pyssliga: garn, stickor och ett mönster
Till nörden: en bok om något nischat

För att inte tala om alla oklara, roliga prylar som kan ligga i hyllorna och passa just din person! Det roliga med second
hand är att du aldrig vet vad du kommer att hitta.

God jul!
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Snabb och rätt
behandling räddar liv
i Zambia
Treåriga Loveness har kommit in med befarad malaria. Hon är en av de miljoner människor i Zambia som
drabbas varje år. Men på missionssjukhuset i Mpongwe får hon fastställd diagnos, rätt behandling och hålls
under uppsikt tills hon mår bättre. Och snart är hon hemma igen och leker tillsammans med sina syskon. Ellen
Sköld är ute med praktikantprogrammet StepOut och tar här med oss för att möta Loveness och personalen på
sjukhuset som EFK stödjer.
Text: Ellen Sköld Foto: Privat

Loveness bor tillsammans med sina fem syskon
och sina båda föräldrar ute på landsbygden i
Zambia i Mpongwe. Hon har under dagen
inte velat äta något, fått hög feber och haft
flera diarréer. Den rosa klänningen med gula
prickar är blöt av svett och hennes mamma
Margareth sitter på sängkanten. Myggnätet
hänger ovanför sängen som en sänghimmel
och mamma Margareth påminner sig själv

om att hon måste lägga undan lite pengar så
att de kan köpa ett nytt när hon kollar på de
många hålen. Hon är orolig för sin lilla flicka
som inte mår väl.
När eftermiddagssolen övergått från klargul
till den lite mjukare varma orangea färgen tar
Margareth med sig dottern på ryggen och går
den dryga halvtimmen till sjukhuset. Det dammar om fötterna när hon går på den röda vägen

och i handen har hon väskan som är fylld med
lakan, vatten och lite mat till kvällen.
LIVSNÖDVÄNDIG SJUKVÅRD

Loveness är en av ca 1500 patienter som söker
vård på Mpongwe missionssjukhus varje vecka.
Sjukhuset drivs av EFKs samarbetspartner
MBA som med stöd från olika EFK-församlingar runt om i Sverige förser befolkningen i
Mpongwe med livsnödvändig sjukvård.
Vanligtvis studerar jag till läkare i Göteborg, men nu har jag pausat mina studier i
några månader för att prova på mission genom
StepOuts praktikantprogram. Under den tid
jag varit här med personalen på sjukhuset har
jag fått en glimt av att mission kan vara just
detta - att bistå med resurser där det behövs
och genom det sprida Guds rike. Att vara en
doft av himlen på jorden och att genom ord
och gärningar peka på något som är större.
TAS EMOT MED UNDERSÖKNING
OCH BEHANDLING

Ellen Sköld har tagit paus i
sina läkarstudier i Göteborg,
och gör nu praktik i Zambia
genom StepOut.
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Väl inne i sjukhusets väntrum vägs och mäts
den lilla flickan innan hon och mamma Margareth får träffa en så kallad clinical officer som
ställer några frågor och genomför en undersökning. Loveness skriker högt när sköterskan
sätter in infarten i armen och droppar några
droppar blod på ett mikroskopiglas. Snabbtesten för malaria är slut sedan en vecka tillbaka,
så diagnosen ställs istället med ett blodutstryk
som undersöks i mikroskop. Loveness får
vätska in i blodet och panodil för att sänka

Sjuksköterskestudent
Miriam fyller i journalerna
på expeditionen.

Ellen tillsammans med en
mamma vars barn varit inlagt på
barnavdelningen för undernäring,
men nu får komma hem.

Missionssjukhuset i Mpongwe drivs av
EFKs partnerkyrka MBA. Här är Ellen
Sköld (till höger) och Rebecka Strandberg, som också är ute med StepOut,
tillsammans med barnmorska Mavis
och Dr Kaoma.

febern innan hon skickas till barnavdelningen.
Dagen därpå går jag med på ronden och efter att ha undersökt 21 barn återstår Loveness
i den sista sängen. Jag plockar upp journalen
och slänger en snabb blick på läkemedelspappret. Loveness har fått två av de tre doserna av
läkemedlet som man behandlar malaria med.
Idag har febern gått ner till 37.5 och hon
har haft en diarré sedan midnatt. Ögonen är
dock insjunkna och hon är ganska blek. Hon
får fortsatt vätska in i blodet och vi tar ett
blodprov för att se om hon har blodbrist på
grund av malarian.
MALARIA DRABBAR SÄRSKILT
BARN SVÅRT

Malaria är en parasitsjukdom som sprids via
myggor i stora delar av Afrika och i området kring Mpongwe är den väldigt vanlig.

Parasiterna tar sig in i blodet, förökar sig i
levern och åker sedan ut i blodet igen och
förstör de röda blodkropparna. Sjukdomen
ger symptom såsom hög feber, huvudvärk,
diarré och kräkningar. Under 2019 registrerades 2.5 miljoner fall av malaria i Zambia
och 8000 personer dog av sjukdomen, enligt
”World malaria report” 2020 från WHO.
Uppskattningsvis är 2/3 av de som dör barn
under fem år. Genom ett snabbtest med ett
blodprov från fingret kan man diagnostisera
sjukdomen på 15 minuter och sedan sätta in
behandling.
Genom behandling räddas flera tusen
människor i Zambia varje år och de preventiva
åtgärder som också görs genom god tillgång till
myggnät är också effektiva.
Loveness får efter ett par dagars behandling
på sjukhus komma hem och mamma Mar-

gareth ska försöka köpa ett nytt myggnät till
dotterns säng. Malaria avslutar många barns
liv varje år men med hjälp av behandling och
förebyggande arbete kan vi tillsammans rädda
många.
Tack var behandlingen som Loveness fick
på sjukhuset kan hon nu fortsätta leka i den
röda sanden under den gassande solen i sin
rosa klänning med gula prickar.

ÄR DU NYFIKEN PÅ MER OM
ELLENS TID I ZAMBIA?

Följ @stepout_efk på Instagram så får du
följa med henne och de andra som är ute
med StepOut just nu!
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SÖK TILL TEOLOGISK UTBILDNING I VÅR!

FEM UTRUSTANDE
LEDARDAGAR

I vår bjuder nätverket Jesus till barnen in
till fem heldagar på fem olika platser för
dig som möter och jobbar med barn och
familjer.

Än finns det möjlighet att söka till Akademi för Ledarskap
och Teologi i vår. Du kan bland annat läsa Lördagskurserna
Nya testamentets böcker och budskap och Kristen etik, eller
PROMIS – en terminslång utbildning för dig som vill arbeta
interkulturellt utomlands eller i Sverige.

>> LÄS MER PÅ
JESUSTILLBARNEN.SE

>> LÄS MER OCH ANSÖK
PÅ ALTUTBILDNING.SE

EFKS KONGRESS 13-14 MAJ
2022

Vi ser fram emot att för första gången på
alltför lång tid få mötas som rörelse, den
här gången på Hjälmargården.
>> BOKA IN DATUMET REDAN
NU! MER INFO KOMMER.

”Varje butik är viktig för sin stad!”
Caroline Joumé är ny verksamhetschef på Ge för livet Second hand. Hon har lång
erfarenhet och har tidigare arbetat som enhetschef på bland annat Myrorna och
Öppna hjärtat, second hand.
HUR HAR FÖRSTA TIDEN PÅ GE FÖR LIVET
SECOND HAND VARIT?

– De här första månaderna har jag ägnat mycket tid åt att lära känna
verksamheten. Varje butik är unik men i alla butiker finns engagerade människor vars hjärtan brinner för Ge för livet Second hand!
VAD DRÖMMER DU OM FÖR FRAMTIDEN?

– Jag vill att vi ännu mer ska bli kända som den lokala second
hand-butiken. Alla våra butiker fyller en viktig funktion i sin stad.
Att lämna varor till oss resulterar i att man gör en viktig insats både
lokalt och men också ute i världen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED SECOND HAND?

– Människorna! I våra second hand-butiker jobbar människor i olika
anställningsformer och vi har ett stort ideellt engagemang. Vi får ofta
vara med att se människor som stått långt från arbetsmarknaden växa, få
självförtroende och uppleva en arbetsgemenskap. Att sedan ta steget ut
i arbetslivet – det är ett stort och viktigt uppdrag i samhället som vi har.
Sen är det såklart miljöaspekten. För många butiker är hållbarhet och
secondhand ett nytt fokusområde, men i vår verksamhet har det sedan
länge varit vårt huvuduppdrag.
>>HITTA DIN NÄRMSTA BUTIK PÅ
GEFORLIVET.NU
Caroline Joumé
Verksamhetschef,
Ge för livet Second hand

Bibelskola nära
VÅ R T E R M I N E N 2022

d i s ta n s s t u d i e r o c h s a m ta l o n l i n e

Kurs Lukas

Nära den Goda Jorden

Kursen ger redskap att själv läsa och förstå Bibelns texter
för att söka svar på trons frågor. Utgångspunkten är
Lukasevangeliet och Apostlagärningarna, där Lukas visar
att Jesus liv och handling inte var en historisk parentes.

Vi vill uppmuntra till fördjupad teologisk reflektion
kring skapelsen, klimat- och hållbarhetsfrågor och hur
de hänger ihop med församlingens uppdrag
och ditt och mitt lärjungaskap.

Söndagsskola för vuxna

Kurs Farsi Amightar

En kurs som tar dig med på en resa genom Gamla
Testamentet. Hur förstår vi berättelserna som vuxna?

För dig som talar farsi och som längtar efter att
tillsammans med andra fördjupa din kristna tro på ditt
eget modersmål. Kursen vill uppmuntra dig att lära dig
svenska och integreras i en församling på din hemort.

Föreläsare är, via videoinspelningar, Eleonore Gustafsson,
pastor, skribent och bibellärare.

För mer info och anmälan:
hyllieparkfolkhogskola.se/bibelskola-nara

TA DEL AV BIBELSTUDIER FRÅN EFKS MISSIONSKONFERENS

I oktober genomfördes Missionskonferensen SÄND på fyra platser i landet. Det blev en
dag genomsyrad av utmanande bibelstudier och intressanta diskussioner om att bland
annat våga gå utanför sin bekvämlighetszon för att vittna.
>> NU KAN DU TA DEL AV BIBELSTUDIERNA FRÅN
MISSIONSKONFERENSEN! DU HITTAR DEM PÅ
VIMEO.COM/EVANGELISKAFRIKYRKAN

NYTT OM NAMN
HENRIK KORSLIND, avslutar sin tjänst som
pastor
och föreståndare i Tullbrokyrkan Falkennare, kommer att vara tjänstledig under perioden
berg (för tjänst som sjukhuspastor Halmstad).
211108-220501.

THORINE ARENIUS, Internationell samord-

ROBIN ARVIDSSON, ny föreståndare i

Fylstakyrkan, Kumla.

JOEL OREDSSON, har avskilts till pastor

Ulriksbergskyrkan.

ELIN GREN, har påbörjat tjänst som biträdande

ANDERS SUNDSTRÖM, avslutar sin
projektledare för Torpkonferensen på 20 %, pastorstjänst i Filadelfia Örebro i och med
årsskiftet.
211001-220731.

SIMON GREN, har påbörjat ett vikariat som

MARTIN VINGREN, har påbörjat ett
vaktmästare på Torp och Götabro, 211005- föräldravikariat som vaktmästare på Torp och
240531.
Götabro på 20 %, 210927-220117.

MIKAELA HOLGERSSON, ny ungdomspas-

tor i Betania Åbytorp.

2 511 425 KR TILL 		
MISSION!
Det har den lilla församlingen Elim i gotländska Katthammarsvik samlat in till Ge
för livet de senaste 45 åren. Det innebär
hela 55 800 kr per år. För en församling
med ca 15 medlemmar är det ett otroligt
snitt! Insamlingen till Ge för livet är väl
förankrad i hela bygden. Det finns också
en mycket engagerad syförening som år
efter år gör ett fantastiskt arbete och ser
till att 50-60 kartonger med kläder och
förnödenheter sänds till Centralafrikanska republiken.
>> TACK FÖR DETTA
OTROLIGA ENGAGEMANG!
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Mikael Tellbe | Liselotte J Andersson | Linalie Newman
Daniel Alm | Kerstin Oderhem | Joakim Hagerius
Ulf Häggqvist | Tine Röjås | Nils-Peter Vaggelyr
Daniel Röjås | Fredrik Lignell

www.ryttargardskyrkan.se/forkunnaren

Den digitala dagen ‘Styrelse -21’ i januari 2021 samlade rekordmånga! Behovet av att få lyfta styrelse- och
ledningsfrågor är stort - boka redan nu in lördagen
den 15 januari, anmäl dig på www.efk.se/styrelse22
Bland rubrikerna:
Att arbeta med och i en valberedning / Verktyg och tips för
bättre möten / Kris och konflikt – vad är det som händer? /
Hur får vi det att blomstra? / Bönen som verktyg / Internationell mission – i missionsråd och styrelse / Vad betyder det
att vara arbetsgivare? / Styrelsearbetets hantverk – för både
nya och erfarna / Ekonomi och kommunikation – hur skapar
vi engagemang och delaktighet?
Medverkande är Linalie Newman, Markus Sand, Daniel
Råsberg, Kim Brynte, Ingemar Fhager, Susanne Olofsson,
Jan-Eric Rönngren, Håkan Kenne med flera.
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