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Den här julen vill Lisa Fredlund 
inte gå vilse bland alla granar och 
att göra-listor. Hon tänker tränga 
sig fram till Herren och ropa ut 
”Jesus, du är kung!”

>> s. 4

”HAR VI MOD ATT 
ROPA RAKT UT NÄR 
HAN KOMMER 
RIDANDE?”



Att göra
jorden härlig

JAG LÄSTE ATT ÅRETS JULKLAPP 2022 är en hems-
tickad tröja. Jag undrar vilket år en tröja skulle bli klar om jag 
började sticka på den nu. Till julafton 2023? Eller kanske först 
2024? Jag inser att det troligaste är att den aldrig skulle bli klar. 
Jag älskar allt som är handarbetat: stickade tröjor, broderade dukar 
och knypplade armband, men har inte alls begåvats med ”hand-
arbets-skills” själv. Jag njuter istället av andras vackra arbeten.

DET ÄR DÄRFÖR RIKTIGT BRA att det finns second 
hand-butiker. Där har jag redan införskaffat ett alldeles utmärkt 
exemplar av årets julklapp 2022. En blåmönstrad, mjuk och 
skön hemstickad tröja ligger undangömd hemma och väntar på 
att bli inslagen. 

ATT KÖPA SINA julklappar på second hand är ett väldigt bra 
sätt att göra jorden härlig för fler. Genom att handla något som 
redan finns, istället för något nyproducerat, hjälps vi åt att hus-
hålla med jordens resurser. Gör du dessutom dina julklappsinköp 
i någon av våra egna Ge för livet-butiker så går överskottet till 
något av de projekt som vi i EFK är med och stöttar.

DENNA HÖST har vi i vår husförsamling haft våra träffar i 
Ge för livet-butiken i city i Örebro. Först jobbar vi i butiken: 
hänger fram kläder, skyltar och bakar till deras café. Sen fikar vi, 
pratar och ber tillsammans för att sen avsluta våra arbetsuppgifter 
och plocka undan. Det känns roligt att få göra något praktiskt 
tillsammans som grupp. Det känns också så bra att göra något 
missionellt tillsammans. När vi går där bland alla begagnade 
grejer så påminns jag också om att både saker och människor 
alltid borde få en andra chans.

OM DU SOM JAG inte själv har möjlighet eller fallenhet för 
att sticka din egen julklapp så pallra dig iväg till närmsta second 
hand-butik. Har du tur kanske du hittar en vacker hemstickad 
tröja du sen kan ge bort. Låt den återbrukade julgåvan bli en 
påminnelse om den kärlek som Gud visar oss var och en och 
hur han alltid ger oss en andra chans. 

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som 
tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände 
inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen 
skulle räddas genom honom.” Joh 3:16 

LINALIE NEWMAN
Missionsdirektor i EFK

Snart är det jul och 
vissa av oss får mat, 
julklappar och kärlek. 
För andra är det inte 
lika härligt. Ge en jul-
gåva till de som bäst 
behöver!

>> Klipp ut de fina 
gåvokorten mitt i
tidningen!

GE BORT EN 
JULGÅVA!

StepOut-praktikanterna Klara 
Roos och Elsa Claesson befin-
ner sig just nu på fritidshem-
met i Coronel Oviedo,
Paraguay. Här möter de barn 
som kommer för att få hjälp 
med skolarbete, men också för 
att få mat och möjlighet att 
leka och bara vara barn. 

>> Följ med till deras vardag 
på s. 12

”VARJE DAG MÖTER 
VI SAKER SOM TAR 
TAG I HJÄRTAT MEN 
OCKSÅ FYLLER OSS 
MED GLÄDJE”
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Människorna flockas. Det är varmt i luften, dammet yr och förväntan känns i varje ansiktsdrag. 
Blickarna som möts. Vem är han som kommer, vad ska han säga, vad ska han göra? Någon 
tränger sig fram beslutsam om att inte missa honom.

Och så plötsligt kommer han.
 

Han rider på en åsna, folket ser honom på långt håll. Ett mummel 
stiger genom folkhopen. Men ju närmre han kommer desto mindre 
mummel. Nu kan de inte hejda sig. Någon börjar ropa: ”Hosianna! 
Hosianna!” Vi ser kanske framför oss en änglakör, men icke. Detta 
är en kör av vanliga människor som du och jag, som förstått att här 
sker något de inte vill missa för allt i världen. 

Så nu ropar de rakt ut! ”Hosianna, Hosianna, välsignad är han som 
kommer i Herrens namn.” Hosianna, hyllningsordet med innebörden 
av ”rädda oss!” eller ”kom med hjälp”! Framför deras ögon uppfylls 
profeten Sakarjas ord, om att han kommer att rida in på ett lastdjur. 
Han är ingen vanlig kung, utan en kung i ögonhöjd. En kung som 
kommer till mänskligheten underifrån. Ett lastdjur, det vill säga en 
åsna. Då sitter man ungefär som på en ponny. I ögonhöjd.

”Du är kung”, ropar någon rakt ut! ”Du är kung!”
Röster från alla håll, svetten, förväntan, dammet, bladen, och allt 

som yr runt honom. Några tar till och med av sig sina mantlar, sin 
värdighet, och lägger ned på marken. Och där mitt i allt är han – Jesus.

Hans blick, hans ansikte, hans rörelsemönster. Ljus, värme, hopp 
och frihet.

HAR VI MOD ATT ROPA RAKT UT?
Bara en gång i livet har jag sprungit efter någon. Det var efter min man 

någon månad innan det blev vi. Väldigt sällan och väldigt få av oss har 
trängt oss fram i folksamlingar eller sprungit efter någon. Möjligen att 
vi sprungit till bussen nån gång. Rusa efter någon gör man inte helt 
enkelt, det är under vår värdighet. Vi står i kö, står på led, väntar på 
vår tur. Vi vill inte dra uppmärksamhet till oss. Men tänk om vi är så 
måna i all vår redighet att inte dra någon uppmärksamhet till oss att 
vi missar honom. Att vi missar att hålla ut vårt hjärta framför Jesus. 
Att vi missar honom när han rider in. 

Det är så mycket i den här tiden som kan få hjärtat att hårdna. 
Det är så många starka krafter som vill hindra oss från att hänge oss, 
hindra oss att frångå det distanserade mönstret, hindra oss att bli 
involverade på riktigt. 

Något med de där människorna i folkhopen runt Jesus griper tag i 
mig. Deras angelägenhet. Deras omedelbara mod. Har vi mod att klä 
av vår värdighet, vår präktighet och vår yta, när han kommer ridande. 
Har vi mod att ropa rakt ut? ”Jesus du är kung! Här är jag, förbarma 
dig över mig!” Har vi mod att hålla hjärtat mjukt?

DEN HÄR JULEN SKA JAG TRÄNGA MIG FRAM
Jag tänker att den här julen ska jag inte gå vilse bland alla granar, tom-
tar, skinkor, listor och shoppingstråk. Jag ska genom julmarknaderna, 
mataffärerna och paketutlämningarna, tränga mig fram till Herren 

En konung i ögonhöjd
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LISA FREDLUND

Ledarutvecklare i EFKs 
Sverigeprogram 
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och ropa ut ” du är kung! Jesus, du är kung! Förbarma dig över den 
här världen”. Jag ska inte hålla något tillbaka utan ha mod att ge mig 
hän. Till en Gud som möter mig i ögonhöjd.

 
Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt,
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider,
och segrar när han lider.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!
 
(Bereden väg för Herran)
____________________________
 

VI LÄSER FRÅN MATT 21:1-9
 
Intåget i Jerusalem
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget 

skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn 
där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl 
bredvid sig. Ta dem och led hit dem. 

Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han 
skall strax skicka tillbaka dem.« 

Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 
Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och 

ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.
Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 
De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han 

satt upp. 
Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar 

kvistar från träden och strödde dem på vägen. 
Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: »
Hosianna
Davids son! 
Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden!« 
När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, 

och man frågade: »Vem är han?« 
Och folket svarade: »Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.«
 

FOTO: KRISTINA SANDIN



Var med och gör
jorden härlig för fler!

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.

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.

Knappt hade vi börjat hämta oss från två års pandemi förrän nästa kris slog till. Helt plötsligt lever vi 
med en krigszon bara några hundra mil från vårt eget land, och matbrist och energikris drabbar oss. 
Och för alla de runt vår värld som lever nära fattigdomsgränsen är konsekvenserna ännu större. 

Men vi ger inte upp. Vi fortsätter att arbeta för att människor ska få en ärlig chans och hopp om en 
bättre framtid. Tillsammans kan vi se till att fler människor av hjärtat igen kan sjunga ”Härlig är jor-
den!” 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 ANKARYGGSÄCK HÄLSOPAKET
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med Linn Tholén
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 Norrkö-

ping. Jag älskar att laga mat åt 
mina vänner, läsa böcker i solen 

och jag hämtar min inspira-
tion från Köpenhamns 

gator

Julen finns på second hand

”Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar, över 
stridernas blod och larm, över all suckan ur människo-
barm, över de släkten som går till ro, över de ungas 
dagande bo.”

Jag nynnar på min bästa julsång och förundras över hur 
aktuella de där raderna är. I jul kan vi vara med i kampen mot 
en del av allt det där som får oss att sucka när vi ser på vår 
värld. Kanske verkar jag tjatig men när du handlar second hand 
i våra butiker går överskottet oavkortat till EFKs sociala projekt 
mot fattigdom och utsatthet runtom i världen och lokalt i 
staden. Dessutom förlänger du livet på redan producerade 
prylar och det är en aktiv handling mot den överkonsumtion 
som bidrar till enorma koldioxidutsläpp. 

Våra lager i Örebro, Finspång, Norrköping och Huskvarna kan 
närmast liknas vid en tomteverkstad så här års. Om du fick se 
alla lådor med juldekorationer skulle du förstå att det inte 
behöver tillverkas en enda julpryl mer. Det finns julgranskulor, 
adventsljusstakar, tomtar och änglar så att det räcker och blir 
över! 

Att vi köper våra julklappar på second hand vet vi väl vid det 
här laget. Det finns något för alla, stora som små. Följ våra 
butiker på Instagram om du behöver tips!

Favoriter som brukar dyka upp i butikerna vid jul:
• Fina gamla julgranskulor i glas
• Rustika små glöggmuggar från Höganäs
• Vackra dukar, kanske en klassisk röd och vit-rutig!
• Unika ljus, skruvade, i form av ett äpple, glittriga osv!

God jul önskar vi i Ge för livet-butikerna!

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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Staden har precis vaknat till liv. Trots att det är tidigt på morgonen 
värms vi av solen när vi går på de röda lervägarna. Längs vägen syns 
hus i olika skick som visar de påtagliga skillnaderna i samhället. När 
vi närmar oss den röda tegelbyggnaden där projektet Gotas de leche, 
eller Mjölkdroppen som projektet heter på svenska, håller till hör vi 
ett sorl av barn som skrattar och pratar. Vi tittar på varandra och ler, 
fyllda av förväntan och lycka inför dagen och att möta barnen. När 
vi kommer fram till gården med den röda tegelbyggnaden hinner vi 
knappt öppna grinden förrän barnen kommer springandes mot oss. 
Deras ansikten lyser upp i stora leenden och vi överöses av kramar. 

I drygt två månader har vi, Klara Roos och Elsa Claesson, varit här 
i Coronel Oviedo i Paraguay med EFKs praktikantprogram StepOut. 
Mjölkdroppen, som drivs av EFKs samarbetspartner CCAB, är den 
plats där vi tillbringar den största delen av vår praktiktid och som fått 
en alldeles speciell plats i våra hjärtan. Varje dag kommer ett trettiotal 
barn i åldrarna fem till femton år hit. Det är en trygg och kärleksfull 
plats där barnen får hjälp med skolarbete men också får mat och 
möjlighet att leka och bara vara barn. 

LEVER I OLIKA SLAGS UTSATTHET
Det är en annan verklighet här i Paraguay och många saker skiljer sig 
från det vi är vana vid, i skolsystemet men också i samhället. Eleverna 
går bara halvtid i skolan och förväntas sköta resten av skolarbetet
hemifrån. Många barns föräldrar har varken förmåga eller möjlighet 

att hjälpa till med läxorna. Mjölkdroppen är därför en plats dit barnen 
kommer för att få hjälp med skolarbetet av en lärare. Projektet har 
verksamhet både för- och eftermiddag för att barnen ska kunna komma 
oavsett vilken del av dagen de går i skolan. 

Alla barn som kommer till Mjölkdroppen lever i utsatta familjer. 
Vissa bor med ensamstående mammor, andra med sina far- eller mor-
föräldrar. Vissa med ekonomiska svårigheter, andra med emotionella. 
Arbetsdagarna är långa och föräldrarna saknar därför ofta möjlighet 
att hjälpa barnen. Det är inte ovanligt att barn tvingas arbeta för att 
försörja familjen. 

Mjölkdroppens primära fokus är utbildning och att skapa förutsätt-
ningar för att fler ska klara av skolan. En fullföljd utbildning lägger 
grunden för en trygg framtid oberoende av bakgrund. Genom projek-
tet fokuserar CCAB på att bygga upp sunda värderingar hos barnen 
där var och en ska känna hur värdefulla och älskade de är. En annan 
viktig del är att utbilda föräldrarna för att de ska ta ansvar för barnens 
utbildning. Den tredje fokuspunkten är hälsofrämjande arbete genom 
föreläsningar och kurser för barn och föräldrar. Det handlar om allt 
från hur man tvättar händerna till förebyggande av bröstcancer. Som 
del av detta serveras varje dag mat för att barnen ska få energi och få 
i sig den näring som ofta saknas hemifrån. 

BARNEN VÄXER I SJÄLVKÄNSLA
Under månaderna på projektet har vi fått se hur betydelsefull och viktig 

Klara och Elsa 
möter hoppfullhet 
i Paraguay

Paraguay är ett av 
Latinamerikas fattigaste länder. 
Utbildningen har stora brister och många barn 
lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna. Här befinner sig just nu 
StepOut-praktikanterna Klara Roos och Elsa Claesson på fritidshemmet i Coronel 
Oviedo, dit barnen kommer för att få hjälp med skolarbete, men också få mat och möjlighet att leka 
och bara vara barn.

- Varje dag möter vi saker som tar tag i hjärtat men som också fyller oss med glädje och får oss att 
förundras över Guds omsorg.

TEXT OCH FOTO: KLARA ROOS OCH ELSA CLAESSON
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denna 
kärleksfulla och trygga 
plats är för barnen. Genom varierande aktiviteter 
och läxläsning på projektet växer barnen i självförtroende och själv-
känsla och får känna sig kapabla och värdefulla. Vetskapen om hur 
barnen har det och vad de utsätts för är smärtsam och har satt spår 
i oss. Ändå är vi fyllda av glädje inför det som vi ser att projektet får 
betyda för barnen och samhället. 

Mjölkdroppen är ett av tio sociala projekt som CCAB har i Paragu-
ay. Koordinator för projekten är Maria Martinez som arbetar för att 
upprätthålla och utveckla arbetet. Runt om i landet driver de projekt 
som möter de behov som finns, där de finns. När hon berättar om 
framtiden känns det mitt i all nöd hoppfullt. Projektet har funnits i 
tio år men fortsätter eftersom behoven kvarstår. Samtidigt poängterar 
hon att CCAB alltid är i förändring och att projekten utvecklas efter 
de behov som uppstår.

HOPP OM EN LJUS FRAMTID
Varje dag möter vi saker som tar tag i hjärtat men som också fyller 
oss med glädje och får oss att förundras över Guds omsorg. Under 
månaderna här har vi fått nya perspektiv som vi kommer bära med 
oss för all framtid. Barnen har visat oss en otroligt stor kärlek som 
inte grundar sig i vad de har eller hur deras omständigheter ser ut. 

Om några veckor går barnen på sommarlov och Mjölkdroppen 
stänger för terminen. Från den röda tegelbyggnaden kommer inte 
längre höras ett sorl av prat och skratt och vi kommer gå ut genom 
dörren för sista gången. Vi är övertygade om att vi kommer sakna den 
här platsen och var och en av de underbara barnen men vi är också 
trygga i att arbetet ligger i händerna på människor med hjärtan för 
Gud. Vår önskan är att projektet i framtiden får fortsätta att ge barn 
kärlek och hopp om en ljus framtid.

Elsa är 21, från Habo och är 
med i Hagakyrkan.
Klara är 20, från Östersund 
och är med i EFS Östersund.

>> Följ @stepoutefk på 
Instagram för att ta del av 
StepOutarnas resa i Paragu-
ay, Zambia och Thailand! På fritidshemmet i Coronel Oviedo får

barnen möjlighet att leka och bara vara barn.
Elsa Claesson tillsammans med ett av 

barnen på Mjölkdroppen. 13



Vad händer i frågan om 
samkönade relationer i 
EFK?
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Under hösten fattade Immanuelskyrkan i Örebro beslut om att ändra 
sin församlingsordning och öppna för att även välsigna vigslar av sam-
könade par. Bara några dagar tidigare hade Korskyrkan i Gävle beslutat 
att lämna EFK på grund av att frågan om samkönade relationer fått för 
mycket fokus i rörelsen. Det här har väckt en hel del frågor i rörelsen 
och i kristenheten i stort. 

Nyligen bjöd Ingemar och Linalie in pastorerna inom EFK till di-
gitala regionala träffar för att räta ut frågetecknen och förtydliga vad 
processen innebär. 140 pastorer deltog under totalt åtta träffar. Vi ber 
dem utveckla svaren även här.

ÄR EFK PÅ VÄG ATT ÄNDRA SIN VIGSELORDNING?
– Nej, vi är inte på väg att ändra vår vigselordning, utan den står fast. 
Vigselordningen har heller aldrig varit frågan för den här processen, 
utan det har hela tiden handlat om att belysa frågan om samkönade 
relationer utifrån den missionella utmaningen vi finns i som försam-
lingar. Det var det som var ingången i den motion som lämnades 
till kongressen 2020 och som församlingsrörelsen beslutade att anta. 
Den arbetsgrupp som styrelsen tillsatte med syfte att belysa frågan 
om samkönade relationer utifrån EFKs teologiska profil har sedan 
dess arbetat utifrån det. 

– Sedan är det parallellt med den gemensamma arbetsprocessen två 
församlingar inom EFK, Immanuelskyrkan Örebro och Saronkyrkan 
Göteborg, som arbetat med frågan om äktenskapssyn. Men det är 
ingenting som vi som rörelse eller arbetsgrupp tittat på. Däremot finns 
det såklart en beröringspunkt mellan frågan om samkönade relationer 
i den missionella utmaningen och frågan om äktenskap, som gör att 
det kommer upp i samtalen som förs.

Ingemar och Linalie betonar att arbetsgruppens uppdrag inte är 
att lägga fram ett beslutsförslag, utan att lämna en rapport där de 
sammanfattar arbetet med att belysa frågan om samkönade relationer. 
Denna kommer att presenteras för styrelsen och rörelsen vid represen-
tantskapsmötet på Hjälmargården 12-13 maj.

De senaste månaderna har frågan om samkönade relationer i EFK disku-
terats flitigt i media. Är detta allt som händer i rörelsen numera? Ska EFK 
ändra sin vigselordning? Vi ber EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och 
Linalie Newman att räta ut frågetecknen.
Text: Kristina Sandin

PÅ EFK.SE/SAMKONADERELATIONER 
HAR VI SAMLAT INFORMATION OM 
PROCESSEN. 

VAD SER NI SOM EN MÖJLIG VÄG FRAMÅT EFTER 
PROCESSEN?

– Vi ser att vi utifrån en bevarad äktenskapsordning kommer att ta 
oss an den missionella utmaningen om frågan om samkönade relatio-
ner. Här behöver vi som församlingar förändras och bli bättre på att 
ta emot den som lever i en samkönad relation och rymma den som 
lever i en samkönad relation och redan finns i vår gemenskap. Så att 
vi kan presentera evangeliet om Jesus Kristus för alla människor. Vårt 
uppdrag står fast: att förmedla hela evangeliet till hela människan 
över hela världen.

DET HÄR HÄNDER FRAMÖVER

• 4 februari hålls den fjärde och sista processdagen i Ryttargård-
skyrkan, Linköping. Temat är: Att vara både en församlings- och 
en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjunga-
formande gemenskap för alla?

• 12-13 maj presenteras arbetsgruppens slutrapport vid represen-
tantskapsmötet på Hjälmargården.

TA KONTAKT MED OSS
Har du eller din församling frågor om processen, slutrapporten, pro-
cessdagarna eller något annat? Tveka inte att ta kontakt med Ingemar 
och Linalie. De svarar på frågor och möter gärna församlingar för att 
ge svar. 

Ingemar Forss: ingemar.forss@efk.se eller 070-981 55 10
Linalie Newman: linalie.newman@efk.se eller 070-441 62 15



LÄS MER OM RESPEKTIVE EVENT PÅ 

WWW.EFK.SE/KALENDER

11-12 JANUARI | NÄRVERKSTRÄFFAR FÖR BARN 
OCH FAMILJEPASTORER
Är du pastor eller har annan anställning med fokus på barn och familjer 
i din församling? Nu drar vi ihop oss till en nätverksträff. Under ett 
dygn möts vi som kollegor från EFKs församlingar för goda samtal, 
undervisning, idéutbyte, bön och skön gemenskap.
Plats: Hjälmargården
Tid: 11-12 januari 2023

13 JANUARI | MÅLA DRÖMMEN UNG: VERKSTAD!
Det blir en helg fylld med inspiration, undervisning och workshops 
kring bland annat ledarskap, psykisk ohälsa, Bibeln och att leva ett 
missionellt liv. 
Plats: Hjälmargården
Tid: 13-15 januari 2023

EVELINA BJURLID, påbörjar tjänst som controller, 230101.

RAHEL GEBREZGABEHER, har påbörjat tjänst som lokalvår-
dare, 221103.

LINDA LINDSKOG, ekonom, är föräldraledig 221219–231217.

CHRISTOFFER MAGNUSSON, har påbörjat ett föräldravikariat 
som insamlingsansvarig Barnhjälpen, 221101–230831.

FELIX ZANDBERG, påbörjar ett föräldravikariat som ekonom, 
221201–231215.

DANUT PALADE, lokalvårdare, har avslutat sin tjänst 221031.

JOHAN LEKARDAL pastor i Kristdala Betel.

27 JANUARI | M4 NEXT – MÖTESPLATS FÖR NYA 
FÖRSAMLINGAR
Nu vill vi som jobbar med pionjära frågor i EFK bjuda in till ett dygn 
för ledarteam i församlingsplanteringar/nya församlingar.
Plats: Liljeholmens Folkhögskola
Tid: 27-28 januari 2023

28 JANUARI | STYRELSE 23 – EN DIGITAL DAG FÖR 
STYRELSER OCH FÖRSAMLINGSLEDNINGAR I EFK
Boka in lördagen 28 januari 2023! Årets bästa uppstart för din styrelse 
och församlingsledning!
Plats: Digitalt
Tid: lördag 28 januari 2023

3 FEBRUARI | JESUS TILL BARNEN - NATIONELL 
KONFERENS
Save the date! Boka in den nationella konferensen som arrangeras 
av Jesus till barnen-nätverket, och läs mer på www.jesustillbarnen.se
Plats: Jönköping
Tid: 3-5 februari 2023

4 FEBRUARI | PROCESSDAG FÖR SAMTALET OM 
SAMKÖNADE RELATIONER
Temat för den fjärde och sista processdagen är: Att vara både en för-
samlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och 
lärjungaformande gemenskap för alla? 
Plats: Ryttargårdskyrkan Linköping
Tid: 4 februari 2023

LARSERIK AXENSTEDT pastor i Kvarnforskyrkan, Borlänge. 

BEATRICE EDLUND pastor i Nässjö Allians- och Baptistför-
samling.

TOMAS ANDERSSON pastor i Fårbo frikyrkoförsamling. 

KARIN SYNNERMAN pastor i Tallbackskyrkan, Åsbro. 
 
ANDREAS GIGER avslutar sin tjänst som pastor i Hyllie Park-kyr-
kan i Malmö vid årsskiftet.

NIKLAS HOLMEFUR avslutar sin tjänst som rektor vid Akade-
mi för ledarskap och teologi vid årsskiftet. Han börjar som rektor på 
Enskilda Högskolan Stockholm.

HÄNDER DET NÅGOT I DIN FÖRSAMLING SOM 

FLER BORDE FÅ HÖRA OM? KONTAKTA 

KOMMUNIKATION@EFK.SE OCH BERÄTTA MER!
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VERKSTAD
vill du vara med och forma
framtiden för unga i EFK? 

NYTT OM NAMN

PÅ GÅNG I EFK
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Nyheter som gör 
skillnad

Läs mer på Dagen.se/99

Tre månader från

99 kr
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