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Tema: Tro & tålamod
"Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem 
som genom tro och tålamod får sin del av 
vad Gud har lovat." 

Heb 6:12

Guds folk har i alla tider mött perioder av 
motgångar och svårigheter. Genom allt har 
Gud varit trofast. I den tid som är nu får vi ta 
rygg på dem som gått före och ta avstamp i 
orden i Heb 6:12. I det här specialnumret av 
Direkt möter vi människor och församlingar 
i Sverige och över världen och utforskar hur 
det bibelordet kan ta sig uttryck idag.
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Som missionsrörelse ser vi också alla konsekvenser som pandemin 
för med sig för våra samarbetspartners och vänner runt om i världen. 
Behoven är stora och kommer att öka under den närmaste tiden. 

VI HÅLLER FAST VID GUDS LÖFTEN
Guds folk har i alla tider mött perioder av motgångar och svårigheter. 
Genom allt har Gud varit trofast. I den tid som är nu får vi ta rygg 
på dem som gått före. Vi tar avstamp i orden i Heb 6:12:
Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod 
får vad Gud har lovat.

Tro och tålamod är de ord som vi vill ska få prägla oss under 
2021. Mitt i den värld som lider vill vi med tro och tålamod hålla 
fast vid Guds löften. Jesus övervann döden och har gett oss ett hopp 
som bär genom allt. 

I tro vill vi förkunna att ljuset lyser i mörkret. I tro vill vi be om 
helande och hopp in i svåra situationer. I tro vill vi fortsätta plantera 
församlingar, sända missionärer, samla in pengar och ge dem vidare.

GUD FORTSÄTTER ATT BYGGA SITT RIKE
Vi ger inte upp! Med tålamod fortsätter vi arbetet för barns rättig-
heter och mot människohandel. Vi arbetar för hållbar försörjning 
och med församlingsbyggande. Vi utrustar unga människor på våra 
bibelskolor och vi utbildar pastorer och ledare. Gud bygger sitt rike 
och vi får vara med. 

Vi har viktiga processer som fortsätter under våren. Nu börjar arbe-
tet för den grupp som ska bearbeta frågan om samkönade relationer 
(läs mer på s. 18), vi håller på med en teologisk bearbetning av de 
fyra fokusområdena i vårt internationella arbete och under maj och 
början av juni får vi mötas genom vår Torpturné (läs mer på s. 8-9). 

I allt vill vi stå tillsammans, bredvid och intill varandra, lyssna in 
Guds röst och följa honom, i tro och tålamod.

Under ett års tid har hela världen varit i kris på grund av pandemin. Det är 
tärande och slitsamt på många olika sätt. Vi längtar som församlingsrörelse 
efter att få komma samman igen, fira gudstjänst och dela tron och livet 
med varandra utan den begränsning som digitala möten ändå innebär. Vi 
längtar efter att få möta våra vänner och grannar, bjuda in till fest, dela 
glädjen på bröllop och sorgen på begravning. Så mycket av det som ger 
livet sin rytm har tagits ifrån oss. 

Gud är trofast  
genom allt

Detta specialnummer av Direkt vill inspirera oss alla till  
engagemang. Bläddra vidare för flera exempel på hur orden 
i Hebr 6:12 tar sig uttryck i Sverige och världen just nu. 

INGEMAR FORSS & 
LINALIE NEWMAN

Missionsdirektorer Evangeliska Frikyrkan.
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”I TRO VILL VI FÖRKUNNA ATT  
LJUSET LYSER I MÖRKRET."

INGEMAR FORSS & 
LINALIE NEWMAN

Missionsdirektorer Evangeliska Frikyrkan.
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VILL DU HA ELLER DELA MED DIG AV  
ETT KREATIVT INSAMLINGSTIPS?  
 
Kontakta oss gärna! 
Hans  070-524 38 75  
hans.lindstrand@efk.se

LÄS MER PÅ 

VÅR WEBB! 

geforlivet.com

Pandemin har slagit hårt i Peru och landet har haft ett 
av de högsta dödstalen per capita i världen. Kampen 
för församlingarnas överlevnad har varit hård och sor-
gen över de som avlidit stor. När Anna-Maria Jonsson, 
regionledare för arbetet i Latinamerika, för en tid sedan 
ringde till ledningen för EFKs partner MASUR förbe-
redde hon sig därför på ett tufft samtal med berättelser 
om svårigheter och hopplöshet.

– Till min stora förvåning var det snarare tvärtom, de var fyllda av hopp 
och mod. De berättar att 70 % av församlingen i Arequipa har varit 
smittade av covid-19 men mitt i all sjukdom och osäkerhet talar Gud 
till människor och två familjer har kommit till tro. I församlingsplan-
teringen utanför Juliaca döptes åtta nyfrälsta i oktober. Förutom detta 
har församlingen i Iquitos fått möjlighet att plantera en ny församling 
i en grannstad, berättar Anna-Maria.

MASUR i Peru är en mycket liten organisation som har ett 10-tal 
församlingar i landet. Dessa församlingar ligger främst runt huvud-
staden Lima samt i landets andra stad Arequipa. Förutom dessa finns 

församlingsplanteringar i Anderna nära staden Juliaca och i djungeln 
nära staden Iquitos.

– Mitt samtal med MASURs ledning påminner mig om att våra part-
ners sätt att leva och se på livet har något att lära oss i trygga Sverige. Istäl-
let för att bli passiva börjar man agera och framför allt låter Gud agera. 

Nyligen kom också glädjande nyheter från Unocolla och de pionjär-
arbetare vi stödjer i landet. Det har varit kämpigt i arbetet under många 
år, men mitt under pandemin har de upplevt hur Gud kallat människor 
till sig och flera har låtit döpa sig. På bilden döps åtta personer till Kristus 
i en kall flod på nästan 4000 m höjd i Anderna. 

LÄS MER OM ARBETET PÅ EFK.SE/49420 

Trots alla utmaningar har Guds rike fortsatt 
att växa i Centralafrikanske republiken. Under 
2020 bildades elva nya församlingar på olika 
platser i landet. Detta trots mötesrestriktioner 
och fortsatt politisk instabilitet till följd av 

presidentvalet som hölls i slutet av året. Vår 
partnerkyrka EEB har även tränat ledare i mis-
sion och interkulturella studier för att de vill 
plantera ännu fler församlingar 2021!

VÄCKELSE I PERU

ELVA NYA FÖRSAMLINGAR I CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Tack Gud för att du fortsätter att bygga ditt rike!

TIDIGARE INSATSER GAV UNIKA MÖJLIGHETER I INDIEN
I norra Indien har vår samarbetspartner fått  
betjäna människor mitt i den rådande krisen.  
Indiska myndigheter stängde ned ett slumområde 
där coronasmittan hade tagit sig in. Människor fick 
varken ta sig in eller ut vilket gjorde att den hu-
manitära nöden ökade. Tack vare tidigare insatser 
och goda relationer till lokal polis och myndighe-

ter gavs vår partner som enda organisation möjlig-
het att dela ut förnödenheter till 100 familjer i 
området. Idag arbetar de med stöd från EFK 
vidare för försörjning och hälsa i området.

Se efk.se/corona för fler exempel på 
hur våra samarbetsorganisationer möter 
behov i pandemin.
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Den ekumeniska organisationen Bibeln idag har 
skapat ett projekt för unga människor att stanna 
kvar i vandringen med Jesus. 

TEXT: ANNA MENDELSSON

En sista pusselbit för att dra igång projektet Här för att stanna, 
var när Sveriges kristna råd kom ut med en rapport om att många 
unga kristna känner sig kränkta på grund av sin tro samt att många 
lämnar tron när man närmar sig vuxen ålder. Olof Brandt, gene-
ralsekreterare på Bibeln idag, berättar att projektet syftar till att 
hjälpa dessa att stärkas i sin tro och bli kvar i gemenskapen genom 
framför allt två grundstenar.

– I familjer där tron får uttryck, samtalas om och blir en del av 
vardagen är sannolikheten större att barnen också får en tro i vuxen 
ålder. Den andra nyckelfaktorn är om man haft goda relationer med 
människor i andra generationer, säger han.

Kampanjen går under hashtagen  
#härförattstanna och på härförattstanna.se  
läser du mer om rapporten.

Barn och familjer hör till dem som drabbats hårdast av coronapan-
demins ekonomiska effekter världen över. EFKs partners vittnar 
om en ökad utsatthet för barn – det är viktigare än någonsin att ge 
föräldrar det stöd de behöver för att kunna ge sina barn en trygg 
uppväxt! EFK vill motverka att fler barn hamnar på barnhem och 
samtalar gärna med individer, församlingar och andra grupper om 
hur man kan stödja på bästa sätt.

Tack vare sina tidigare erfarenheter från humanitärt arbete kunde 
Bread of Life i Serbien snabbt ställa om från utvecklingsinsatser till 
just humanitärt stöd. Man bidrog med mat och hygienartiklar till 
två mycket utsatta grupper i det serbiska samhället: äldre och romer. 
Förfrågningar har kommit från både enskilda och myndigheterna 
och organisationen har gjort en oerhörd insats, samtidigt som man 
stöttat romska barn och unga vars skola blev digital.

Ta ut din riktning.
Pastors- och ledarprogrammet
  Teologiska program       Masterutbildning
    DIOS - Terminen för diakonalt och socialt arbete
      Fristående kurser

www.altutbildning.se

Ansökan öppnar 1/3Öppet hus 18/3

#HÄRFÖRATTSTANNA BARNHEMSFRÅGAN MER  
AKTUELL ÄN NÅGONSIN

BREAD OF LIFE BIDRAR TILL 
UTSATTA GRUPPER I SERBIEN

Följ EFK på 
instagram: 

Möt en ny person 
varje vecka! 

@evangeliskafrikyrkan

Läs mer på  
efk.se/barnhemsdialogen

EFKs partnerkyrkor och samarbetsorganisationer 
gör ett viktigt jobb för att möta behoven som 
kommer i och med coronapandemin.  
På efk.se/corona kan du läsa mer!

1,5
miljoner kronor har  

kommit in till EFKs  

julinsamling ”Härlig 

är jorden… eller?”.  

Stort tack för ditt  

engagemang!
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En traditionell konferens på Närkeslätten blir det inte i år. Istället en 
Torpturné med besök i EFKs regioner i landet.

– Nu vet ni vad som ligger framför er. Ge inte efter för slöhet 
och likgiltighet, utan ha dem som förebild, som genom sin tro 
och sitt tålamod får del av allt som 
Gud har lovat dem. Så står det i 
Hebreerbrevet 6:12. Det lästes upp 
under en träff med ledningsgruppen 
för Torpkonferensen och högg tag i 
oss. Särskilt orden tro och tålamod, 
berättar Kate Almroth, kommuni-
kations- och insamlingschef i EFK.

Med start i maj och avslut i juni ska två församlingar per söndag 
stå som värdar där veckans gudstjänst kommer att sändas ifrån. 
Men under veckan finns också möjlighet för olika engagemang. 

– Beroende på hur restriktionerna ser ut tänker vi oss alla 
möjliga olika kreativa idéer. Turnén bygger starkt på engagemang 
i de olika regionerna. 

Vill man vara med kan man kontakta sin församling i regio-
nen. Det är alltså inte bara värdförsamlingarna som arrangerar. 

Vad längtar ni efter att turnén ska innebära?
– Att den får trösta, styrka och uppmuntra Guds folk. Vi 

tror det här blir en möjlighet att nå ut med evangeliet i landet 
på ett helt annat sätt. Nu är inte en tid att ge upp utan en tid 
att ge hopp.

”VI TROR ATT DETTA ÄR ETT FANTASTISKT SÄTT ATT 
TA UT EVANGELIET TILL GATOR OCH GRÄNDER”

TEXT: ANNA MENDELSSON



LOPPIS

NÄRRADIO

DRIVE THRU

SEMINARIERTURNÈVAGN

 TORPKIOSK

Tro & Tålamod
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GÅ IN PÅ HEMSIDAN: TORPKONFERENSEN.NU 
OCH FYLL I ANMÄLNINGSFORMULÄRET.
OBS! Den som fyller i behöver vara ordförande/föreståndare/pastor.
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Första anhalten för Torpturnén är Örtagårdskyrkan i Ar-
boga och Kungsportskyrkan i Huskvarna. David Axelsson 
är föreståndare och pastor i Kungsportskyrkan och berättar 
om förväntningarna.

– Jag tror detta är ett bra 
alternativt sätt att göra Torp-
konferensen på. Det ska bli 
roligt och spännande att se 
hur det blir.

Har ni hunnit tänka ut 
några engagemang?

– Vi fick ganska nyligen reda på detta och har ännu 
inte hunnit planera något. Och vi får förstås se hur res-
triktionerna ser ut då. Men eftersom vi är så pass tidigt i 
maj, och i nära anslutning till Valborg, kommer det att 
bli naturligt att knyta an till det. Många församlingar 
har nog något arrangemang på valborgsmässoafton, 
så om det tillåts kommer något moment att kopplas 
till det. Och kanske till det sociala arbetet som finns 
inom EFK.  Det kan ju bli så att vi kan samlas många, 
om inte hittar vi på något annat. Brist på fantasi finns 
inte i alla fall. 

INGEN BRIST PÅ FANTASI 
I KUNGSPORTSKYRKAN

TEXT: ANNA MENDELSSON
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Vi är nästan 300 församlingar inom EFK och vi drömmer om att 
minst 100 stycken anmäler sig och blir med på turnén. Vad innebär 
det kan man ju fundera på? Christer Aadland, projektledare, ger svar 
i tre enkla punkter: 

• SÖNDAGSGUDSTJÄNSTEN som sänds 
i din region ska sändas i din församling 

• En KOLLEKT ska tas upp för vårt livsvik-
tiga arbete som sker nationellt och i världen

• Ni är med och BER under er vecka för 
vårt gemensamma missionsarbete runt om 
i världen och här i Sverige. 

Så enkelt är det. Givetvis får man göra hur mycket som helst mer 
kring detta. Vi hoppas som sagt att det kommer vara alla möjliga 
saker som sker under dessa veckor i vår. 

Det är upp till er församling och er region att komma fram till 
vad ni vill (och kan göra beroende på restriktionerna).

Hemsidan fungerar som en central där man kan hitta idéer och  
inspiration. Tips om kalasmöten, tonårsmöten, event och insamlingsmål.

VÅR DRÖM

HUR ANMÄLER MAN SIG?

– Beroende på hur restriktionerna ser ut tänker vi 
oss alla möjliga olika kreativa idéer, säger Kate 

Almroth. Här är en skiss på vad som skulle kunna 
göras på de olika platserna, men turnén bygger 

på församlingens vilja och förutsättningar.
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”Framgång är Guds sak, 
min sak är trohet och 
lydnad”
I en resultatfokuserad värld kan frustration över en mager skörd göra att man lätt börja tvivla på 
ifall det man gör är rätt. Men Guds klocka är en annan än vår. Två av EFKs medarbetare berättar 
om sin verksamhet, och hur de fokuserar på att bygga relationer.
TEXT: ANNA MENDELSSON FOTO: BRAD KNIGHT, UNSPLASH OCH PRIVAT

Över ett av de nu invanda digitala verktygen, ses vi för intervjun. 
I detta fall är det nödvändigt inte för att hålla distans utan på 
grund av distansen. Från en megastad i Sydostasien ska två av 
EFKs medarbetare berätta om sitt arbete bland muslimer där, 
sedan ungefär tio år tillbaka. Av säkerhetsskäl kan deras namn 
inte skrivas ut.

– Det var inte självklart att vi skulle hit till en början, men redan 
då låg muslimer på våra hjärtan. Här tillhör majoriteten en annan 
religion, men knappt sex miljoner av befolkningen är muslimer 
där bara runt tvåhundra har kommit till tro. Kristna för-
samlingar här har liten förståelse för varför man ska 
nå dessa, ofta kopplat till mediebilden av muslimer. 

Att vara muslim innefattar hela livet – maten, skolan, sättet att 
konsumera och så vidare. Men majoritetskulturen i landet är inte 
muslimsk. De många frestelserna gör att många muslimer håller 
sig för sig själva i mindre kommuniteter, vilket gör dem isolerade 
och i slutändan misstänksamma mot omvärlden. 

GUD HAR ALL TID I VÄRLDEN
Att nå ut till fokusgruppen beskriver de som en brottningskamp. 

Under åren har de haft flera olika projekt, men resultaten 
att se människor komma till tro har varit magra. 

– För dessa människor är omvändelse till Jesus 
en omöjlig tanke att ens tänka. Jag träffade en 
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VILL DU VARA MED OCH STÖTTA  
ARBETET I SYDOSTASIEN?   

Be för människorna i området, och om du eller någon du känner ska 
bli volontär inom arbetet under en tid. Hör av dig till Tobias Åberg, 
EFKs medarbetare i region Asien: tobias.aberg@efk.se

kvinna en gång som jag berättade om Jesus för och hon tyckte det var fan-
tastiskt, men menade att det skulle vara omöjligt för henne 
att följa Jesus. Att hennes öde är att följa Muhammed 
och att den kristna tron är till för andra människor. 

Medarbetarna beskriver längtan i att få se männ-
iskor komma till tro, men också hur viktigt det 
är att inte forcera fram snabba resultat.

– Man kan inte gå förbi den helige Ande. 
Gud har ju all tid i världen, det är vi som är fast 
i tiden och begränsade. Människorna måste själva 
komma till slutsaten att de vill omvända sig, annars 
försvinner de på en gång. Men när de säger ett ja är 
det verkligen så.

– Vi behöver se till de där små, små framstegen. Ur 
vårt perspektiv små, men kanske stora i Guds ögon. 
Framgång är Guds sak. Min sak är trohet och lydnad.

VÄNDER SIG TILL STUDENTER
Nu satsar de på att bygga relationer och vandra tillsammans 
med människorna. 

– De senaste åren har fokus legat på att lära känna studenter. De 
har lämnat sina hemmamiljöer och familjer, och har en större öppenhet 
att lyssna. 

Människorna i landet har ett behov av att lära sig engelska. Därför 
har de bland annat satsat på ett learningcenter. Där drömmer de om 
att kunna bjuda in till mer tydligt kristna aktiviteter såsom alpha för 
muslimer och att ha en bokklubb med bibelläsning och bön tillsammans.

– Vi har ett nätverk med cirka tvåhundra personer som visat ett 
intresse för detta. De har hört evangeliet många gånger nu så vi vill ge 

dem en plats att ännu tydligare hantera frågorna kring kristen tro. 
I förlängningen tänker vi husförsamlingar. 

DIGITALA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ  
MÄNNISKOR PÅ NYA SÄTT

Det välbekanta begreppet ”ställa om” har visserligen betytt 
samma för medarbetarna som för övriga världen. Till exempel 

har möjligheterna att möta människor fysiskt i samband med 
lockdown begränsats rejält. Men det har också inneburit att 

tänka om kring hur man når ut till människor. 
– Vi är med i direktmötet med ungdomar och andra 

runt omkring där vi arbetar. Men vi har även  börjat 
vända blicken åt sociala medier. Förr var det radiomis-
sion, idag når man människor på andra sätt. Vi håller 
på att bygga upp en digital plattform med innehåll 

som är lokalt, alltså inte att importera material utifrån 
och översätta utan skapa sådant de kan känna igen sig 

i. Exempelvis fem-minutersklipp med vittnesbörd från 
människor som kommit till tro.
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Församlingen har alltid spelat en viktig roll för EFK som missionsrörelse. Det är för-
samlingarna i Sverige som tillsammans bär missionen ekonomiskt och i bön. I EFKs 
gemensamma internationella arbete samarbetar vi till stor del med församlingsrörelser, 
och flera av de organisationer som vi arbetar med har en koppling till en församlingsrörelse. 

Att fortsätta att arbeta med församlingsbyggande är därför viktigt ur flera aspekter. Såklart eftersom 
uppdraget från Gud står kvar. Som kristna är vi kallade att nå ut till alla människor med evangeliet 
och det arbetet är inte färdigt. Församlingen har också förutsättningar att uppfylla den holistiska 
vision som EFK har om att ”förmedla hela evangeliet, till hela människan över hela världen”. 

– Församlingen är oerhört viktig för att nå förändring i samhället. Vi grundar församlingar, 
vi ser dem växa och vi ser dem beröra sitt samhälle, menar Daniel Råsberg och fortsätter: 

– Vi är en församlingsrörelse som vill forma församlingsrörelser, som i sig besitter förmågan 
att förändra sitt samhälle och uttrycka Guds verk på de sätt de kan.

LÄRA AV VARANDRA
En utgångspunkt i församlingsbyggande är att det är ett arbete som går åt två håll. Det handlar 

inte om att en part ger och en annan tar emot, utan arbetet är gemensamt och ger bidrag in i 
båda sammanhangen. Det är en relation där man lär av varandra. 

– Att vara en församlingsrörelse med arbete över hela världen bygger ju relationer över hela 
världen. Det är något som jag tror att vi inte kan vara utan i den här tiden. Det här är viktigt för 
mig. Vi gör inte, vi gör tillsammans. Det bygger hela Kristi kyrka, även i Sverige, säger Daniel.

Han lyfter ett exempel från förra året.
– Det berörde mig djupt när jag i början av april förra året fick ett samtal från vår partner 

LSESD i Libanon. De ringde och frågade om de kunde be för oss, för de hade hört att vi hade en 
svår situation med hög smittspridning. De bjöd in till bönemöte och välsignade oss. När Libanon 
i augusti drabbades svårt av en explosion kunde vi höra av oss till dem och erbjuda vårt stöd. 

FÖRSAMLINGAR FORTSÄTTER ATT BERÖRA SITT SAMHÄLLE
Coronapandemin påverkar såklart arbetet med församlingsbyggande över hela världen. 

Samtidigt ser vi att församlingar växer på andra sätt. Genom digitala lösningar fortsätter man 
att dela evangeliet och evangeliet uttrycks också praktiskt när församlingar över hela världen 
engagerar sig socialt för att möta ökade behov till följd av pandemin.

– Församlingarna fortsätter att beröra utan att kunna mötas, konstaterar Daniel och avslutar:
– Kyrkan och dess uppdrag ser olika ut över tid, men bär på samma DNA av Guds rikes 

verklighet idag och i all evighet.

Att plantera församlingar och träna ledare har varit en central del i EFKs in-
ternationella mission ända sedan modersamfundens start för 130 år sedan. 
Vi ser hur kyrkor och missionsrörelser har vuxit fram som en frukt av 
detta. Idag är Församlingsbyggande ett av fyra fokusområden i vårt 
internationella arbete, men samtidigt grunden i allt vi gör. 

- Församlingen är oerhört viktig för att nå förändring i samhället, 
säger Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK.

TEXT: KRISTINA SANDIN

Församlingen är 
nyckeln till förändring
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MÖT FYRA SAMMANHANG INOM EFKS ARBETE MED FÖRSAMLINGSBYGGANDE

VAR MED OCH BYGG FÖRSAMLINGAR!

Ge en gåva till EFKs arbete med församlingsbyggande i  
världen. Swisha till 900 4037 eller ge via bankgiro 900-4037.  
Märk din gåva "Församlingsbyggande".

I EFKs internationella arbete samarbetar vi till stor del med församlingsrörelser. 
I Centralafrikanska republiken, där bilden är tagen, arbetar vi tillsammans med 
vår partnerkyrka Eglise Evangélique Baptiste (EEB). Foto: Jan-Olov Lindell.
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– Vi vill ha en kyrka i varje stad, där unga kan mötas, säger 
Steven Sibusiso Shongwe, en av ledarna inom HUC. 

Det är en viktig vision i en tid då urbaniseringen ökar i 
Eswatini. Många unga som lämnar landsortsförsamling-
arna hittar inte en andlig familj att tillhöra i staden och 
förlorar sin tro. 

– Vi har burit visionen en tid eftersom de flesta av våra 
kyrkor är ute på landet. De unga åker till stan, men där finns 
ingen kyrka som de känner sig hemma i. Vi vill också nå de som inte 
känner Jesus, och vara med och utbreda Guds rike i staden, säger Shongwe.

EFK SÄNDER MISSIONÄRER
Nu inleder de alltså ett församlingsplanteringsarbete i landets största 
stad, Manzini. Under året sänder EFK ut Andreas och Sandra Palm 
som missionärer till HUC. Huvudfokus för Andreas och Sandra är att 
arbeta med församlingsplanteringen i Manzini. Dessutom kommer de 
att arbeta med lärjungaträning och ledarskap i kyrkan i stort. 

– Vi tror att unga som på det här sättet förlorar kontakten med sitt 
sammanhang, mer än någonsin behöver en relationsbaserad kyrka där 
de kan hitta sitt hem i Jesus. Det finns många engagerade och duktiga 
kristna unga som har gåvor och passion som behöver få möjlighet att 

växa genom mentorskap av äldre. Där vill vi finnas till, säger 
Andreas och Sandra.

GUD VERKAR I DEN HÄR TIDEN
HUC har en lång historia och stor erfarenhet av att arbeta 
med församlingsbyggande. Shongwe känner väl igen sig i 

orden om tro och tålamod i Hebr 6:12, inte minst när man 
arbetar med församlingsplantering.

– Tro och tålamod är väldigt, väldigt viktigt. Arbetet kanske inte 
händer i den takt du vill och på det sätt du vill, så du behöver ha tålamod 
och tro att saker kommer växa, säger han.

Eswatini har liksom andra länder i södra Afrika drabbats relativt svårt i 
coronapandemin. I december avled landets premiärminister och restrik-
tioner för att hålla smittspridningen nere råder i hela landet. 

Shongwe ser att Gud verkar i den här tiden.
– Jag tänker att i denna tid får vi inte tappa tron. Gud är fortfarande 

Gud, oavsett vad som händer. Ha tålamod, var stark och vänta på Gud. 
Håll fast i tron och förtrösta på Gud.

– Gud lär oss att förstå honom, vi måste ha en personlig relation till 
honom. I tider som dessa är det så viktigt att ha en nära relation till 
honom, vi måste förstå vem Gud är.

Vill nå unga i städerna. EFKs partnerkyrka HUC ser behovet av att bygga församlingar i städerna, i en tid då urbaniseringen blir allt mer framträdande.

Vår partnerkyrka vill nå 
unga i städerna

Eswatini (tidigare Swaziland) är ungefär lika stort som Värmland och har 1,3 miljoner invånare. 
I landets största stad Manzini bor ca 120 000 människor. Staden växer och här finns universitet 
och företag som drar till sig unga. EFKs partnerkyrka Holiness Union Church (HUC), som Hel-
gelseförbundet var med och startade, har 18 församlingar runt om på Eswatinis landsbygd. Nu 
längtar de efter att också arbeta mer aktivt i städerna för att nå de unga.

FYRA EXEMPEL PÅ HUR VI I EFK JOBBAR MED FÖRSAMLINGSBYGGANDE

Eswatini 
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De jobbar pionjärt i spanska Valencia för att nå 
människor som ingen idag når med evangeliet. 
Bland annat stödjer de församlingsplante-
ringsteam som arbetar med relationsbyg-
gande och lärjungaträning. Dessutom finns 
paret i ett team som lever nära den spanska 
mc-världen. De når in i en värld av människor 
som vanligtvis aldrig sätter sin fot i en kyrka och 
som lever enligt egna sociala normer och värderingar. 
Här vill teamet förmedla tro, hopp och kärlek och visa på Guds rike som 
alternativ. Under åren har de byggt vänskapsrelationer med människor i 
mc-miljöerna och många fina samtal har lett till att de nu börjar kunna 
dela evangeliet. 

Relationer och lärjungaträning tar tid. Spanien är ett sekulariserat land 
och Ferro och Anna-Maria berättar att det finns en kyla och distans som 
gör det svårt att komma in i samhället och bygga meningsfulla relationer. 
I synnerhet i arbetet nära mc-världen rör de sig i sammanhang där få 
utomstående rör sig. I ett resultatstyrt samhälle lyfter Ferro och Anna-
Maria fram vikten av att se frukten på fler sätt än genom att enbart räkna 
antalet frälsta. Inte minst när man riktar sig till människor som befinner 
sig väldigt långt från kyrkan.

– I mc-missionen ser vi hur människor vi mött börjat ändra sina attityder 
och närmat sig Gud, även om de inte börjat tro, berättar Ferro. Det är stort.

I TRON FINNS EN OPTIMISM
Genom åren har de lärt sig att luta sig mot Gud och orden tro och 
tålamod har följt med dem i hela deras missionstjänst. 

– Jag kan vara ganska grinig och butter, säger Ferro och ler. Men 
jag har samtidigt den där inneboende optimismen som jag tror 
måste finnas i tron. Den gör att jag inte ger upp. Jag kan klaga och 

gnälla, men jag sätter min tillit till Gud och så efter en tid har det 
som verkade omöjligt ändå löst sig. 

Han lyfter ett exempel. För ett år sedan var de sju ”gubbar” i mc-teamet, 
men bara två av dem hade motorcyklar.

– Det kändes hopplöst och jag bråkade med Gud. Men så idag ett år 
senare, mitt i pandemin, har vi fått tag på sju motorcyklar.

NU ÄR EN TID ATT FYLLA PÅ FRÅN GUD
När vi möts över skärmen har restriktionerna i Valenciaregionen precis 
skärpts på nytt och nu råder utegångsförbud på kvällar och nätter. 
Under en av de många nedstängningar som de upplevt det senaste året 
fick Anna-Maria själv erfara att det här kan vara en tid för påfyllning. 

– När allt är nedstängt finns inget annat än att komma till Gud. Jag 
tror att det här kan vara en tid för oss att bearbeta besvikelser vi bär på 
och tanka in från Guds källa, säger hon och fortsätter:

– För det här ska inte ta kål på oss. När det här släpper ska vi vara 
beredda att jobba med ny kraft. 

Pionjärsatsning i Spanien. EFKs missionärer Ferro och Anna-Maria Mehmedovic längtar efter att nå människor som ingen idag når med evangeliet. 
Bland annat jobbar de i Valencias mc-miljöer. 

Ferro och Anna-Maria har 
lärt sig att luta mot Gud
Församlingsplantering tar tid och kräver både tro och tålamod. Det har EFKs missionärer Ferro 
och Anna-Maria Mehmedovic stor erfarenhet av, även innan arbetet för ungefär ett år sedan 
försvårades rejält på grund av hög smittspridning och hårda restriktioner.

FYRA EXEMPEL PÅ HUR VI I EFK JOBBAR MED FÖRSAMLINGSBYGGANDE

Spanien
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EFKs historia i Indien började då vårt modersamfund Örebromissionen 
sände de första missionärerna till norra delen av landet. De bar på en 
längtan att nå de mest utsatta med hela evangeliet, men mötte mycket 
motstånd från bland andra brittiska kolonisatörer när de försökte kämpa 
mot fattigdom och orättvisa system. I början av 1990-talet fanns åtta 
församlingar och två församlingsplanteringar inom Fellowship of 
the Free Baptistchurches, som missionärerna bildat tillsam-
mans med lokala ledare. 

EFKs partnerorganisation springer ur denna rörelse och 
startade i mitten på 1990-talet. Norra Indien var sedan 
länge känt som ”missionens kyrkogård” eftersom så många 
initiativ tagits utan framgång. Men genom att påminna sig 
om Jesu ord i Matt 19:26, ”För människor är det omöjligt, 
men för Gud är allting möjligt.” satte de igång.

– Det var en Gudagiven vision om att ge liv in i missionens 
kyrkogård och nu ser vi att det blivit missionens vingård, säger Victor 
John, som arbetar i organisationen. 

När de startade var de noga med att dra lärdom från de tidigare 
försöken. Victor berättar att det var lätt att bygga upp mentala hinder 
av att det var omöjligt, eftersom så många människor försökt tidigare 
men inte lyckats. De såg att ett misstag som man gjort tidigare var att 

fokusera på att konvertera människor snarare än på att göra lärjungar. 
Med det i tanken frågade de sig hur de skulle börja. Svaret fann de i Luk 
10 och Matt 10:11. 

– Vi insåg att det handlar om att hitta en person och träna den till att 
bli en lärjunge som följer Jesu ord, så att den personen genast kan börja 

göra någon annan till lärjunge. Vi vill rusta personen i lärjungaskap 
så att den i sin tur kan bli ledare för en grupp lärjungar. Det här 

tillvägagångsättet ledde till att vi såg multiplicerande lärjungar, 
ledare och församlingar. Idag, mer än 25 år senare, är detta 
fortfarande den bärande faktorn som gör att husförsamling-
arna i vår rörelse fortsätter att multipliceras, berättar Victor.

Liksom de tidiga församlingarna i rörelsen gjorde möter 
också organisationen svårigheter. Inom rörelsen handlar det 

om att hålla ut och fortsätta. I det omgivande samhället består 
svårigheterna av bland annat oro över ekonomi och politisk insta-

bilitet samt ökad förföljelse från samhället, myndigheter och extrema 
grupperingar i landet. 

– Vi går genom utmaningar hela tiden, men genom att ha en förmåga 
att anpassa oss och samtidigt hålla fast vid Guds ord kan vi se och följa 
hur Gud verkar på samma sätt som han gjort i hela mänsklighetens 
historia.

De gör lärjungar som 
gör lärjungar

Församlingsrörelsen i Indien har vuxit explosionsartat de senaste decennierna. EFKs samar-
betspartner fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra delen av landet och arbetar med 
träning av lärjungar och ledare. Miljontals människor har kommit till tro genom åren och bara 
under första halvan av år 2020 bildades 500 församlingar. Men arbetet har aldrig varit utan 
utmaningar och det dröjde omkring 80 år tills församlingstillväxten tog fart ordentligt. 

Indien 
Missionens kyrkogård blev missionens vingård. EFKs samarbetspartner i Indien har hittat ett arbetssätt som ger  

multiplicerande lärjungar, ledare och församlingar.

FYRA EXEMPEL PÅ HUR VI I EFK JOBBAR MED FÖRSAMLINGSBYGGANDE
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”Tack för att ni besvarar mina frågor. Jag ber er att inte dela mitt med-
delande i direktsändning eftersom det är väldigt farligt för mig”, säjer 
Shahrad*, en SAT-7-tittare i Afghanistan som frågade om Jesus. 
Det är Shahrads rättighet att söka svar och fritt fatta sina 
egna beslut om tro och övertygelse. Men i Afghanistan, 
och i andra länder i Mellanöstern, där dessa rättigheter 
inte skyddas i praktiken, är sökare som Shahrad ofta 
inte fria att treva sig fram mot sanningen i öppen-
het – inte ens i sina egna hem.

ÖVERBRYGGA KLYFTAN 
I dessa samhällen riskerar de som blir kristna många kon-
sekvenser, från trakasserier från myndigheter till utfrysning 
eller våld från familjen eller samhället. I Iran och Turkiet, där religionsi-
dentitet och nationell identitet är nära förbundna, kan nya kristna ses 
som illojala mot landet eller som en risk för den nationella säkerheten. 
På samma sätt kan till och med medlemmar av kristna kyrkor, och andra 
religiösa minoriteter, med lång historia i regionen möta restriktioner från 
myndigheter, diskriminering och fientlighet i samhället.

Genom SAT-7:s unika position som ett kristet mediabolag som har 
möjlighet att nå miljoner människor över hela MENA kan våra pro-
gram överbrygga den klyfta som skapas av brist på övertygelsefrihet. 
Vår undervisning, bön och TV-sända gudstjänster ger uppmuntran och 
lärjungaskap för kristna som inte har någon kyrka att gå till, inget säkert 
sätt att hitta gemenskap på och ingen kristen litteratur. Direktsända 

program och samtal med vår avdelning för publikrelationer kan ge 
isolerade troende en ovärderlig möjlighet att engagera sig som kristna 
och också ge en säker möjlighet för sökare att utforska den kristna tron 

och uttrycka sig själva.
Samtidigt som vi stödjer troende och sökare idag försöker SAT-

7:s program att skapa förståelse och medvetenhet som kan 
hjälpa till att skapa grunden för en bättre framtid. ”Det är vår 
mening att när alla kan få tillgång till sin rätt till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet så kommer det inte bara att 
ge frihet till kristna minoriteter – det gynnar alla genom att 

stärka hela samhällen”, säger George Makeen, programchef 
för SAT-7:s arabiskspråkiga kanaler.

Det här är ett utdrag från en artikel som först publicerades i  
SAT-7s tidning Insight i november 2020. 

SAT-7S ARBETE ETT UNIKT VITTNESBÖRD
– Det här är ett arbete som mer än något annat genom åren har präglats 

av tro, tålamod och överlåtelse. Det som från början ansågs vara en kul 
grej på papper, men i verkligheten utopiskt och naivt, når idag miljontals 
tittare över hela Mellanöstern och Nordafrika. Bakom SAT-7 finns en 
stor bredd av kyrkor i regionen vilket är unikt och ett starkt vittnesbörd 
i en så splittrad och sargad del av världen, säger Helen regionledare för 
EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Fri att tro
EFKs samarbetspartner SAT-7 vill förmedla Guds kärlek genom tv, och de producerar och 
sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. "Målet är att utrusta enskilda kristna 
och kyrkan som helhet att predika evangeliet i ord och handling och vara en röst för frihet",  
berättar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Mellanöstern och Nordafrika
EFKs samarbetspartner SAT-7 ger uppmuntran och lärjungaskap för kristna som inte har någon kyrka att gå till,  

inget säkert sätt att hitta gemenskap på och ingen kristen litteratur.

* Namnen har ändrats

FYRA EXEMPEL PÅ HUR VI I EFK JOBBAR MED FÖRSAMLINGSBYGGANDE



ARBETSGRUPP FÖR SAMTAL OM SAMKÖNADE RELATIONER

Liljeholmens

Bibelskola 
Gå ett år på ”Från huvud till hjärta”. Du får 

god bibelundervisning och vänner för livet! 

KYRKOAVGIFTEN – ETT SMIDIGT SÄTT ATT GE
Genom kyrkoavgiften ger du 1 % av din inkomst 
till din församling och det gemensamma arbetet i 
EFK. Många betalar redan en kyrkoavgift utan att 
egentligen veta så mycket om den - men du kan 
välja att ge den till den gemensamma missionen 
via EFK och din lokala församling.

efk.se/kyrkoavgift

VAR MED OCH BE FÖR VÄRLDENS MUSLIMER!

13/4-12/5 pågår muslimernas fastemånad Ramadan. Häng på 
hundratusentals kristna över hela världen och be för muslimer 
under dessa 30 dagar. EFK är en av flera missionsorganisationer 
som är med och ger ut böneguiden 30 dagar i bön och i år finns 
en app som hjälper dig att följa med.  smarturl.it/30dagar
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Nu har den arbetsgrupp som å rörelsens vägnar 
ska fördjupa sig i frågan om samkönade relationer 
formats. Arbetet kommer att pågå under en längre 
tid och inleds under våren med att rörelsen får 
möjlighet att ge medskick in till arbetsgruppen.

– Det var på EFKs kongress förra året som styrelsen fick i
uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts
fram. Arbetsgruppen består av 20 personer från EFKs ge-
mensamma organisation, från rörelsen och från Akademi
för Ledarskap och Teologi (ALT). Arbetsgruppen kommer
att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen
kommer på olika sätt att involveras i processen. Som ett
första steg bjuds medlemmarna i EFKs församlingar in till
digitala uppsamlingsmöten där det finns möjlighet att ge
medskick in till arbetsgruppen.

Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs 
teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evang-
elikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

BÖNESATSNING FÖLJER PROCESSEN
Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska 
följa arbetsgruppen i bön.

– Var gärna med i bön för det här arbetet. Det är viktigt
att vi gör det här på ett gott sätt och vi tror att Gud vill 
leda oss i den här processen, säger Ingemar Forss, mis-
sionsdirektor i EFK. 

ARBETSGRUPPEN BESTÅR AV:
Roland Spjuth Lärare, ALT 
Maria Karlsson Lärare, ALT

David Davage Lärare, ALT
Daniel Råsberg Missionsideolog
Linnea Åberg Regionledare Asien 
Markus Sand Programledare Sverigeprogrammet
Lisa Fredlund Ledarutvecklare Sverigeprogrammet/pastor Östermalmskyrkan
Ingemar Forss Missionsdirektor
Linalie Newman Missionsdirektor
Caroline Cedon Ungdomspastor, Saronkyrkan Göteborg 
Richard Hultmar Ordförande EFK/pastor Korskyrkan Stockholm
Frida Marklund Lärare på Götabro/Örebro folkhögskola
Kalle Spetz Pastor/rektor Hyllie Park Folkhögskola
Victor Weidersjö Ledare församlingsplantering Norrköping 
Micael Nilsson Pastor, Tabernaklet, Göteborg
Josefin Fållsten Tidigare ledare för EFKs internationella program
Robin Nordahl Ombudsman
Anna Enberg Pastor, Härnakyrkan Ljungsbro
Sara Furingsten Psykolog 
Ray Baker Teolog och författare

DIGITALA UPPSAMLINGSMÖTEN UNDER VÅREN 
Rörelsen bjuds in till fyra digitala uppsamlingsmöten för att ge medskick in till 
arbetsgruppen. Uppsamlingsmötena är öppna för dig som är medlem i en EFK-
församling och för att få ett jämnt antal deltagare per tillfälle uppmanas du att i första 
hand delta vid det tillfälle som vänder sig till ditt geografiska område. Anmäl dig på  
efk.se/uppsamlingsmote

13/4 kl 19.00-20.30
15/4 kl 19.00-20.30 
20/4 kl 19.00-20.30
22/4 kl 19.00-20.30

Rättelse: I den tryckta versionen av den här 
tidningen kom det med en otydlig geografisk 
indelning. Vi ber om ursäkt för förvirringen och 
hänvisar till efk.se/uppsamlingsmote. Där finns en 
karta som visar en ungefärlig indelning.



Ta tid för egen reflektion, bön 
och fördjupning. Till exempel 
finns i år möjlighet för pastorer 
och medarbetare att åka på re-
treat på Bjärka-Säby i septem-
ber. Läs mer på efk.se/kalenderT

ip
s!
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Utblick: När tro 
och uthållighet 
förenas ger  
de tröst
Jag sitter ensam vid köksbordet. Jag är inbjuden att tala till ett antal 
kristna ledare ”över nätet”. Framför mig står en skärm som delats upp 
i nio små rutor. En massa vänner passerar i revy. Men de är alla någon 
annanstans. Och jag känner det än en gång: Denna pandemi är en öken. 
Hur ska vi ta oss genom detta, undrar jag, för vilken gång i ordningen 
vet jag inte. Hebreerbrevets författare räcker upp handen och svarar, 
Hebr 10:36: ”Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad 
han har lovat.”

Jo, visst. Det är bara det att… det är så mycket lättare sagt än gjort. 
Kanske läser jag slarvigt. Bibeln kombinerar två ord, ”tro och uthål-

lighet” eller ”tro och tålamod”, beroende på översättning. Kanske är det 
först när dessa ord förenas de blir till tröst. Uthålligheten behöver tron. 
Vi behöver något att tro på för att orka. Och tron behöver vara uthållig 
för att ta oss någonstans. 

Att ”uthållighet” även kan översättas ”tålamod” är en viktig upptäckt. 
Utan tålamod blir vi rastlösa. Och rastlösheten kommer knappast att 
hjälpa oss. 

Trots att så mycket är svårt får Jesus det att låta enkelt. Joh 14:1: ”Låt 
inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”

Jag tycker om att det får vara enkelt en stund och tänker: Så måste det 
vara. Till slut är det inte tron i sig själv utan 
den vi tror på som hjälper oss. Sund tro är inte 
självbeskådande. Den sunda tron ser Jesus och 
blir glad. Vad vi än möter är han hos oss. Vart vi 
än är på väg har han varit där först. Det är den 
upptäckten som ger uthållighet eller tålamod. 
Välj den översättning du behöver.

MICAEL NILSSON, Pastor och föreståndare i 
Baptistkyrkan Tabernaklet, Göteborg. FO
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Missionen ligger i vår rörelses identitet, och att gemensamt sända människor 
ut i tjänst är ett fantastiskt sätt för oss som rörelse att se Guds rike spridas 
till världens alla hörn! Just nu har vi flera missionärskandidater som kommer 
att jobba med allt från medicinteknik till församlingsbygge. 

Familjen Newman (Tanzania), Therese och Patrik (Asien), Johannes och 
Lara Roswall (Grekland), familjen Ardeby (Nepal), Andreas och Sandra Palm 
(Eswatini) och Magnus och Maria (Mongoliet). 

SEX PAR OCH FAMILJER 
PÅ VÄG UT I MISSION!

LÄS MER PÅ WWW.EFK.SE/SANDA 
OCH TA MED DEM I DINA BÖNER!

NY BOK OM EFKS 130 ÅR I KINA 
I år är det 130 år sedan EFKs första utsända anlände i Kina. 
Det firar vi genom att ge ut boken ”Kina i vårt hjärta då och 
nu – Glimtar från Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina”. 

Köp den så stöttar du samtidigt EFKs församlingsbyggande 
arbete i Asien. Mejla linnea.aberg@efk.se för att beställa

På EFKs webb hittar du lediga tjänster 
i våra församlingar, i vårt gemensamma 
arbete och hos våra partners och närstå-

ende organisationer.

DAGS FÖR NÅGOT NYTT?

Vingårdens bokrea pågår t o m 21 mars

Finns eviga straff? Översättningstraditioner se-
dan 400-talet samt svårigheter att förstå Bibelns 
bildspråk har gett oss en kluven gudsbild. Det är 
allvarligt att förkasta frälsningen, men Gud ska 
till sist finna varje vilsegången människa. Om 
dödsriket, Gehenna, eldsjön, den rike mannen 
och Lasarus, domen mellan “fåren och getterna” 
mm. Förvänta aha-upplevelser! Se omdömen på vår 

websida!
           Inb 414 sid, 220:- (Billigare under bokrean!)

VINGÅRDENS FÖRLAG  │ Lärkv 26, 284 37 Perstorp
Ordertel: 0435-35705 (äv helger om hemma)
Webbutik: vingarden.org / post@vingarden.org

Relationsproblem har sin grund i oläkta sår. Samma sak med 
psykiska problem. Dock, läkning finns för den som vill lära. En kurs 
på hög nivå, men lättläst. Bibeln är ledstjärnan, och allt från kon-
fliktlösningar till psykoser behandlas. Rekommenderas särskilt för 
församlingsledare. Se innehåll och omdömen i vår webshop!  
          9 häften på totalt 525 sidor. 495:-

Vingårdens Bibelskola

Själavård och inre helande

Del 9 av 9

SJÄLAVÅRD OCH INRE HELANDETIDENS FULLBORDAN

F A Boltzius - en svensk Wigglesworth eller en ärlig bedragare?

Porto efter vikt. Vanligast 39 - 59:-

Madeleine Wallgren:

Madeleine och Peter Wallgren:

Skrothandlaren blev världsberömd och betjänade alla samhälls-
klasser med helande – inklusive kungahuset. En analys av hans 
framgångar såväl som hans misslyckanden. Rekommenderas av 
teol Dr Carl-Erik Sahlberg.                 Inb 289 sid 199:-

NY
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Helhjärtat
med Linn Tholén

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

Håll utkik efter detta i din
lokala second hand:

1. Vårkappa: en klassisk beige
trenchcoat dyker alltid upp

förr eller senare.
2. Allt du behöver till vårens

planteringar: Nu har unika krukor,
snygga trädgårdsmöbler och

praktiska redskap hittat ut
i butikerna. 

3. Gummistövlar och regnkläder
till barnen: Så prisvärt att handla

second hand när barnen växer
flera storlekar per säsong.

Vår!

Om någon hade sagt till mig för tio år sedan att
jag skulle jobba med second hand hade jag skrattat
hen i ansiktet. Inte för att jag hade något emot det
men jag hade fördomar om att second hand var för
en viss typ av människor, de som gillar retrostil
och de som behöver handla billigt. Med mitt stora
intresse för design, inredning och mode valde jag
att utbilda mig till butikskommunikatör där mitt
jobb var att skapa butiksmiljöer, kundflöden och
skyltningar som fick kunderna att handla mer.  

Men något hände för fem år sedan. Längtan efter
att leva ett helare liv blev för stark och jag orkade
inte längre blunda för det faktum att mitt jobb
ledde till onödig konsumtion av kläder
producerade på högst tveksamma sätt. 
 
Jag bestämde mig för att försöka vara en del av
lösningen istället och hamnade i second hand.
Idag  tycker jag det är så kul att försöka göra
något vackert av sådant folk inte vill ha längre
och att se potential i redan producerade prylar.
En gammal skjorta får nytt liv till ett par fräscha
jeans och en konstig vas kanske är precis vad som
behövs i bokhyllan för att den ska kännas mer
personlig.

I den här spalten i Direkt vill jag försöka visa på
fördelarna med second hand - såväl de estetiska
som de klimatsmarta!

”Jag älskar att hitta det vackra
i sådant som folk inte längre
vill ha”

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.

efk.se/ledigatjanster

18 mars bjuder Akademi för Ledarskap och Teologi in till 
öppet hus. Öppet hus är dagen för dig som går i tankarna 
att söka in till något av våra program eller någon av våra 
kurser, eller för dig som bara är intresserad av teologi och 
vill se vad man kan använda det till.

Mitt i djungeln får barnen tillgång till böcker och bibliotek! 
Detta för att den lokala församlingen såg de behov som 
fanns i samhället och gjorde något åt det. För dessa barn 
betyder det en möjlighet att förändra sina liv! Det här 
projektet i byn Itacoatiara, i Amazonas i Brasilien, är en 
del av Barnhjälpen. 

BESÖK ALT 18 MARS

BIBLIOTEK MITT I AMAZONAS 
DJUNGEL

Vill du bli barnhjälpare?  
Gå in på efk.se/barnhjalpen 

Läs mer på altutbildning.se
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Helhjärtat
med Linn Tholén

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

Håll utkik efter detta i din
lokala second hand:

1. Vårkappa: en klassisk beige
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praktiska redskap hittat ut
i butikerna. 

3. Gummistövlar och regnkläder
till barnen: Så prisvärt att handla

second hand när barnen växer
flera storlekar per säsong.

Vår!

Om någon hade sagt till mig för tio år sedan att
jag skulle jobba med second hand hade jag skrattat
hen i ansiktet. Inte för att jag hade något emot det
men jag hade fördomar om att second hand var för
en viss typ av människor, de som gillar retrostil
och de som behöver handla billigt. Med mitt stora
intresse för design, inredning och mode valde jag
att utbilda mig till butikskommunikatör där mitt
jobb var att skapa butiksmiljöer, kundflöden och
skyltningar som fick kunderna att handla mer.  

Men något hände för fem år sedan. Längtan efter
att leva ett helare liv blev för stark och jag orkade
inte längre blunda för det faktum att mitt jobb
ledde till onödig konsumtion av kläder
producerade på högst tveksamma sätt. 
 
Jag bestämde mig för att försöka vara en del av
lösningen istället och hamnade i second hand.
Idag  tycker jag det är så kul att försöka göra
något vackert av sådant folk inte vill ha längre
och att se potential i redan producerade prylar.
En gammal skjorta får nytt liv till ett par fräscha
jeans och en konstig vas kanske är precis vad som
behövs i bokhyllan för att den ska kännas mer
personlig.

I den här spalten i Direkt vill jag försöka visa på
fördelarna med second hand - såväl de estetiska
som de klimatsmarta!

”Jag älskar att hitta det vackra
i sådant som folk inte längre
vill ha”

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.



FO
TO

: L
IN

N 
HO

LM
QV

IS
T

FO
TO

: H
AN

NA
 E

KR
OS

22

Hitta din plats i EFKs 
bibelskolor

Bibelskola Livskraft 
- Team med uppdrag/Liljeholmens folkhögskola

Bibelskolans vision är att träna framtidens lärjungar och ledare. 
Detta gör vi genom en kombination av teori och praktik med 
fokus på relationen till Gud och praktiskt lärjungaskap. Vi 
vill hjälpa unga människor att se och bli trygga i sin identitet 
i Jesus och upptäcka sina gåvor för att göra skillnad i den här 
världen för Guds rike. 

Vi har tre inriktningar (bibel, mission och lovsång) där man 
har fördjupad undervisning och träning en dag per vecka. 

”JAG FICK LÄRA KÄNNA GUD PÅ  
ETT DJUPARE PLAN”

Lina Arbliden, Filadelfiaförsamlingen Öckerö, tidigare del-
tagare på Bibelskola Livskraft.

"Året på bibelskolan betydde 
jättemycket för min relation till 
Gud och för mitt liv som hans 
lärjunge. Jag fick lära känna Gud 
på ett djupare plan och även låta 
honom hela sår som jag inte vis-
ste att jag hade. Jag fick uppleva 
hans kärlek över mig och fick i hjärtat förstå hur jag har mitt 
värde i honom, som Hans älskade dotter.

Under bibelskoleåret fick jag mycket ny kunskap om för-
samlingen och har fått en stark längtan att få engagera mig i 
utåtriktade verksamheter men också att få ge vidare av det jag 
fått till unga kristna tjejer. Jag har under tonåren brottats med 
psykisk ohälsa på olika sätt och vill nu hjälpa andra som brottas 
med samma saker som jag gjort."

Bibelskola Livskraft ligger på Ralingsåsgården utanför 
Aneby, nära sjö och skog. Ansök på www.tmu.org

Götabro bibelskola 
- en del av Örebro folkhögskola

Lärjungaskolan (LS): Pågår ett läsår där tre månader på våren är 
praktik antingen i Sverige (i en församling eller socialt arbete) eller ut-
omlands (framför allt hos missionärer och partnerorganisationer i EFKs 
internationella mission). På LS får du växa, utmanas, landa och lyfta.

26 dagar: För dig som inte kan lägga en hel termin eller ett helt år 
- men 26 dagar. I en uppmuntrande gemenskap får du fördjupa dig i 
din relation med Gud och få nyttig och viktig undervisning för livet.

Bibelterminen: Pågår under vårterminen. Djupdykning i lär-
jungaskap, Bibeln och din relation med Gud.

”BIBELSKOLA ÄR EN INVESTERING FÖR LIVET”
Elin Johansson, tidigare deltagare på Lärjungaskolan.

”Jag hade precis tagit emot Jesus och 
visste inte vad det kristna lärjungaskapet 
innebar. Jag tänkte - hur får jag reda på 
det? Bibelskola blev svaret.

Jag sökte flertalet bibelskolor med olika 
inriktningar, men jag uppfattade att Göta-
bro var den skola som hade det fokus jag 

sökte. Jag ville förstå mer av det kristna livet, hitta en sund grund. 
Det behövs inte fokus på något annat än god undervisning, vilket 
Götabro verkligen har för både den nykristna som för den med 
livslång tro. Bibelskola är en investering för livet, på djupet, oavsett 
vad du vill bli eller hålla på med i framtiden.

Efter året på Götabro ville jag praktiskt befästa det jag lärt mig 
och upplevt. Så kommande två år teamade jag och åkte ut i mission 
för att förstå mer av vad vi är skapade till och vårt uppdrag som 
kristna på den här jorden. I somras flyttade jag till Örebro igen och 
började jobba som ungdomsledare i Immanuelskyrkan.

Inget av det där hade förmodligen hänt utan starten i året på Gö-
tabro. Idag längtar jag efter att ge som gåva det jag fått som gåva. Att 
rekommendera bibelskola till någon är den finaste present jag kan ge.”

Götabro ligger i natursköna omgivningar på Närkeslätten.  
På www.gotabro.se kan du läsa mer och ansöka till våra bibelskolor.
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Att avsätta tid för att läsa Bibeln har varit viktigt i EFKs 
historia. I en tid med många olika budskap och impulser 
blir det om möjligt ännu viktigare! Här får du lära känna 
bibelskolorna inom EFK och vad de erbjuder.
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Liljeholmens bibelskola 
- Från huvud till hjärta

Varför bibelskola? Att gå bibelskola är en fantastisk möjlighet 
att växa i sin kristna tro, få vänner för livet och samtidigt lära 
känna Jesus. Tänk att få ägna dagarna åt att sjunga lovsång, 
få undervisning om Bibeln och det kristna livet och samtidigt 
hänga med sköna människor.

Varför Liljeholmen? För att det är mitt i naturen och här 
är så vackert! För att våra lärare är förebilder som älskar Jesus 
och älskar sitt jobb. För att klassen består av människor från 
hela landet och från olika kyrkor och samfund. För att det är 
högt i tak och inga frågor är fel att ställa. För att Liljeholmen 
är en trygg och varm plats.

Liljeholmens bibelskola är en ettårig utbildning där vi för-
djupar oss i Guds ord och vår längtan är att tron ska gå från en 
teoretisk kunskap till en levande relation med Jesus. Det finns 
möjlighet att gå ett andra år med inriktning mot ledarskap. 

”JAG KÄNNER MIG VERKLIGEN TRYGG  
ATT GÅ UT VIDARE I LIVET NU”

Otto Lundqvist, 21 år, tidigare deltagare på Liljeholmens bi-
belskola.Vad betydde tiden på Liljeholmens bibelskola för dig? 

"Oväntat mycket! Jag har länge varit väldigt trygg i min 
gudsrelation och tänkte nog inte att jag var en sådan som skulle 
gå bibelskola. Haha.

Men här blev jag satt på en plats med människor från olika 
platser i Sverige, med olika perspektiv och erfarenheter från deras 
liv med Jesus. Lektionerna var en plats där jag fick utmana mig 
själv, men sedan var det själva livet tillsammans med alla andra på 
denna plats det som på riktigt förändrade och formade mig. Jag 
fick se Gud i andra. Jag fick se Gud i mig och Gud i denna plats. 

Såhär efteråt tror jag inte att det fanns något “bättre” som jag 
kunnat göra med det år jag la på denna 
plats och jag känner mig verkligen 
trygg nu i att gå ut vidare i livet med 
det jag har fått från detta år."

Har du något särskilt minne som 
etsat sig fast som du vill dela? 

"Jag tänker nog främst inte så myck-
et på de speciella stunderna eller största 
skrattanfallen (även om jag nu fnissar till lite när jag sitter här 
och skriver detta), utan jag tänker mer på olika insikter jag fått 
kring mitt liv och min tro. Att lärjungaskap inte bara handlar 
om enskilda handlingar utan om ett uthålligt och hållbart liv 
tillsammans med honom där val som var jag bosätter mig och 
vad jag jobbar med är åtminstone lika viktigt som hur ofta 
jag är i kyrkan. Gud är en Gud för varje stund och var dag."

Liljeholmen ligger mitt i naturen i östgötska Rimforsa.  
På liljeholmen.nu/bibelskola kan du läsa mer och söka.

Bibelskola Nära
- bibelskola på distans

Bibelskola Nära är en del av Hyllie Park Folkhögskola i 
Malmö och vi vänder oss till dig som inte har möjlighet att 
flytta från din hemort men längtar efter att tillsammans med 
andra fördjupa din tro mitt i livet och vardagen.

På Bibelskola Nära finns fyra kurser: Lukas, Nära den goda 
jorden, Söndagsskola för vuxna och Nära smågrupp. Samtliga 
kurser ges på halvfart (50 %), studierna sker helt digitalt och 
självstudier kombineras med att vi möts via webbsamtal varje 
vecka. Här är mer information om två av kurserna:

”Lukas – introduktion till Bibelns värld och berättelse”. 
Vi tar utgångspunkt i Moseböckerna och fördjupar oss sedan 
i evangeliet enligt Johannes samt Apostlagärningarna. Här 
målar Lukas en bild av Jesus och vad det innebär att vara hans 
lärjunge. Hur har Jesus med sitt liv, sin död och uppståndelse 
skapat nya förutsättningar för förhållandet mellan Gud och 
människan i den värld som omger oss?

”Nära den Goda Jorden” – ny kurs i samarbete med nät-
verket God Jord! Kursen vill uppmuntra till fördjupad teolo-
gisk reflektion kring skapelsen, klimat- och hållbarhetsfrågor. 
Hur hänger miljöfrågorna ihop med församlingens uppdrag 
och ditt och mitt dagliga lärjungaskap? Hur kan en god kristen 
miljöaktivism gestalta sig när vi som kyrka vågar arbeta kring 
dessa aktuella och brännande frågor?

”VI LÄRDE OSS AV VARANDRA ATT LEVA ETT 
LIV SOM KRISTEN MILJÖAKTIVIST”

Helena Nowachek, tidigare deltagare på 
Nära den goda jorden.

"Efter en termins studier på "Nära 
den goda jorden" har jag fått ett nytt 
perspektiv på mitt kall vad mitt lärjunga-
skap innebär. Vårt kall till att vårda Guds 
skapelse. Jag bär med mig en stor upp-
muntran, en uppmuntran över att vi som 
kyrka har en viktig roll i klimatdiskussionen. Kyrkan har ett 
livsviktigt hopp att förmedla när klimatångesten drabbar oss. 

Vi möttes från många olika kyrkliga bakgrunder där vi för-
enades och lärde oss av varandra om hur vi kan försöka leva ett 
liv som kristen miljöaktivist, där vi medvetet gör livsstilsval, 
prioriteringar och beslut för att värna om Guds hela skapelse. 

Kursen provocerade mig, utmanande mig, uppmuntrande mig 
men inspirerade mig främst till att samtala mer kring miljöfrågor 
bland vänner och i min församling. Vårt kall är tydligt men frå-
gan om hur vi ska leva ut vårt lärjungaskap formas fortfarande".

Gå bibelskola på distans. Läs mer och ansök på narabibel.se



UTBLICK FRÅN VÄRLDEN!
I nyhetsbrevet Utblick får du fler berättelser, 
glimtar och nyheter om vad Gud gör i EFKs  
internationella mission. Du får också möta  

våra missionärer och internationella partners.  
Det kommer en gång i månaden,  

direkt i din inkorg.

Skriv upp dig som prenumerant på efk.se/utblick

24

Romain Zonaita är en av många eldsjälar som käm-
par på för att skapa tryggare platser för barnen i ett 
land med många utmaningar. Han är ordförande i 
vår partnerkyrka EEBs sociala organisation ADIH 
i Centralafrikanska republiken och en av dem som 
tränats i EFKs barnrättsprogram i region Afrika. Nu 
tränar han andra ledare i landet för att barnen ska få 
en bättre framtid.

– Jag har fortsatt att arbeta för barns rättigheter i min 
stad Carnot. I december hade jag tre möten, ett för 14 
religiösa ledare, ett för 10 chefer/byledare och ett för 
15 unga ledare. Nu i februari har jag haft träning för 
25 personer, ledare från både kyrkan och samhället.  

De tränades för att bli ambassadörer för barns rättig-
heter och trygghet i vår stad, och snart ska vi forma en 
kommitté utifrån denna grupp, som ska jobba vidare 
med barnrättsfrågor i vår stad, berättar Zonaita.

I slutet av februari ska han träffa en grupp från den 
muslimska delen av befolkningen i staden för att ge 
en introduktion i ämnet och senare i vår hoppas han 
få komma till skolor i Carnot.

– Be gärna för oss, säger han.

Zonaita fortsätter att träna andra i 
barns rättigheter i Carnot

Zonaita är en av många eldsjälar som kämpar på för att 
skapa tryggare platser för barnen i ett land med många 

utmaningar. Låt oss ta hans uppmaning på allvar och bära honom 
och detta viktiga arbete i våra böner.

www.barnhjalpen.com · 019-16 76 00 · info@barnhjalpen.com

Du kan vara med och sätta stopp 
för handeln med barn!

Sätt in din gåva på  
bg 900-5455 eller swisha  
till nummer 900 4037. 

Märk gåvan: 
”Barn är inte till salu!”

Barn till Salu! 

Smaka på den rubriken ett tag. 
Är den inte fel? Jo, tveklöst. 
Men den är också sann. Idag 
beräknas 15 miljoner barn vara 
offer inom sexindustrin eller 
andra former av tvångsarbete.

För 500 kr får ett utsatt barn 
skyddat boende, kläder, mat, 
skolgång och hjälp att bearbeta 
sitt trauma i en månad.

VI MÖTS PÅ FACEBOOK!
I grupper på Facebook kan du följa EFKs arbete 
och interagera med andra i rörelsen. Sök upp 
grupperna ”EFK Asien”, ”EFK Afrika” och ”EFK 
i Latinamerika och Iberiska halvön” och gå med. 
För att komma med i gruppen ”EFK Europa, Mel-
lanöstern och Nordafrika”, mejla eumena@efk.se.
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Min fru Lara och jag är på väg att åka ut i mission till Exarchia i 
Aten, ett område präglat av anarkistisk aktivism, droger och utsatt-
het. Det är ödmjukande och vackert att se hur församlingar inom 
rörelsen vill vara delaktiga i det. Vi känner en stor förväntan och 
spänning, men också att en enorm utmaning väntar oss. Det finns 
mycket i det som kommer som är okänt och obekvämt, saker vi inte 
har någon erfarenhet av och som vi inte vet exakt hur vi ska klara av. 

Min bild av Jesus tolv lärjungar är att de var som folk är mest, 
eller kanske som unga män är mest. Gnabbiga, uppblåsta, osäkra, 
älskvärda och störiga. Jag kan tänka mig att när Jesus befallde 
dem att gå ut i hela världen, och sedan själv lämnade den, att de 
då kände sig utlämnade och rädda. Lite som många av oss känner 
inför att gå ut.

Visst, det finns tecken i vår historia, visst, vi har vissa kvalifika-
tioner, men i det stora hela känns det surrealistiskt, obegripligt och 
blottande. Men är det inte exakt där det alltid ska börja?

Visst, vi kan se och erkänna att vi har fått erfarenheter från vår 
vandring med Jesus, precis som lärjungarna, visst, vi har vissa 
medfödda gåvor. Men Jesus for upp till himlen och när du ska 
knacka på hos grannen, eller när vi far iväg till Aten, när vi kastar 
oss ut i det utmanade och okända, då är det bara en sak vi får lita 
på: att Anden inte bara agerar fallskärm 
utan även får det hela att flyga. Missionär 
eller inte, vår uppgift är att gå! 

Då är han med oss, alla dagar till 
tidens slut.

JOHANNES ROSWALL, lärare på  
Örebro folkhögskola och EFKs missionärs- 
kandidat till Aten, Grekland.

Utblick:  
Missionär eller 
inte, vår uppgift 
är att gå!

Johannes och Lara är två av de 
missionärskandidater som vi 
i EFK vill sända ut under 2021. 
Ditt och din församlings stöd 
i form av gåvor och förbön 
är nödvändiga för att vi som 
rörelse ska kunna fortsätta att 
sända ut människor i mission. 
Läs mer om de som är på väg 
ut och hur du kan vara med 
på efk.se/sanda eller titta i 
bilagan i den här tidningen.
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Församlingsarbete i tider av 
pandemi och restriktioner
En annorlunda tid präglad av omställningar. Så beskrivs ofta det 
senaste året. Direkt har frågat fyra församlingar inom EFK hur de 
upplevt året av restriktioner, isolering och ovisshet.
TEXT: ANNA MENDELSSON FOTO: PRIVAT

FYRA FÖRSAMLINGAR OM COVIDÅRET 2020
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HELSINGBORGS HUSFÖRSAMLINGSNÄTVERK:

"Det finns en styrka i den lilla 
gemenskapen"
Maria Cruz är medarbetare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk. 
I nuläget är de fyra husförsamlingar som vanligtvis ses en gång i 

veckan i hemmen, och en gång i månaden träffas allesammans. Hon 
berättar om missionella utmaningar under pandemin. 

– Eftersom vi är ett nätverk av husförsamlingar påverkades inte vi 
jättemycket förrän åtta-personersgränsen kom. Det vi inte kunde ha var 
nätverksträffarna där alla fyra husförsamlingar träffas. De senaste måna-
derna har det sett lite annorlunda ut. I min husförsamling har vi delat 
upp oss och ses utomhus och i vissa träffas de digitalt. Men den främsta 
utmaningen har varit att hitta nya vägar i det missionella. Vi har ställts 
inför frågan hur vi kan möta människor under denna tid. Vi kan inte 
bjuda hem folk eller gå hem till folk.

Maria menar ändå att fokuset finns kvar.
– Det har funnits en fortsatt längtan och bön att få fortsätta dela evang-

eliet på olika sätt, i vardagen och med olika människor. Jag tycker själv och 
jag hör från de andra husförsamlingarna att vi inte tappat missionsfokuset. 
Samtidigt har vi fått uppmuntra varandra att be för de relationer vi redan 
har och att se möjligheterna där Gud redan har börjat göra saker, säger Ma-
ria och lägger till att de haft ett dop sedan åtta-personersgränsen infördes.

– Där är det viktigt att vi fortsätter med lärjungaträning, hos de som 
redan har en längtan.

VI STÅR TILLSAMMANS
Maria poängterar vikten av att de ändå fortsatt och vad det har betytt. 

– Det har blivit tydligt för mig att det sätt vi byggt församling på har 
gjort att vi har en gemenskap som klarar denna typ av påfrestningar där vi 
känner att vi står tillsammans och kan vara överlåtna varandra. Det finns 
en styrka i den lilla gemenskapen
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SALEMKYRKAN I MOHOLM:

”Gud pausar inte bara för 
att allt annat gör det”

Unni Johansson, pastor i Salemkyrkan i Moholm, 
poängterar vikten av att ge unga i tron den föda de 
behöver. 
– I vår församling har vi byggt mycket på att träffas, 

så vi har stora utmaningar i att kunna ge de människor 
som är nya i tron den mat och gemenskap de behöver. De 
är liksom andliga barn som vi som gått längre i tron behöver 
stötta. Bland annat har vi alfakurser, och vi har döpt sju 
personer under året. Det är förstås fantastiskt! Men dessa 
har en andlig hunger. 

Samtidigt lyfter Unni att sju döpta personer under ett år 
inte hör till vanligheten i deras församling.

– Gud trycker inte på paus bara för att allt annat gör det, 
utan fortsätter förvandla människors liv. Detta blir ett vitt-
nesbörd att Han har nya vägar och inte låter sig begränsas. 
Det finns en vila i det.

Musikkaféer och andra gemenskapsträffar har blivit lidande 
under pandemin.  

– Vi lägger stort fokus på vårt utåtriktade arbete och har 
bland annat matgemenskap på torsdagar. Det har vi förstås 
fått ställa in. Men vi människor är skapade med en kreativitet, 
så nu har vi haft korvgrillning utomhus.

HUR SER ERA GUDSTJÄNSTER UT?
– Vi hade redan från början inspelade gudstjänster för att det 
var viktigt att medlemmarna i riskgrupper fick vara med. Nu 
har vi förstås inga gudstjänster alls och har fortsatt att spela 
in. Det är något vi aldrig skulle gjort innan pandemin. Vi 
når så många mer än någonsin förut och det har vi också fått 
respons på från människor i vårt område.

Unni blev ny ledamot i EFKs styrelse på kongressen i 
september och även de mötesträffarna har sett annorlunda ut.

– Vi har träffats fysiskt en gång och resten över zoom. Trots 
att jag är ny och det är mycket att sätta sig in i, och trots 
uteblivna fysiska möten, tycker jag det går lätt att samtala. 
Det är en god ton och öppenhet, ett lätt samtalsklimat. 

P
SS

T
! SVERIGEPROGRAMMET GER 

RUM FÖR SAMTAL!

"Rum för samtal" är en satsning från EFKs Sverigeprogram, för att 
tillsammans med pastorer och församlingsledningar tänka kring livet 
efter pandemin. Vi vet att alla församlingar har jobbat hårt med att 
ställa om i den här tiden, ompröva och göra saker annorlunda. Och 
även om det verkar dröja lite till innan pandemin lättar, vill vi den 
dagen då vi får ses igen vara beredda i det stora arbetet som då börjar 
med omorientering och omstart i våra församlingar.
Lisa Fredlund, ledarutvecklare i EFK Växa, leder samtalen. Samtalen 
kommer att ske online vid tre tillfällen i mars och april.

Läs mer och se planerade datum på efk.se/rumforsamtal



KORSKYRKAN KARLSTAD:

”’Lyckokast’ att vi anställde 
en ny pastor i början av 
mars 2020”
Att jobba på i alla väder och trots tvära kast är något som Anders 

Nordström, pastor i Korskyrkan i Karlstad, poängterar att försam-
lingen fått göra. Han beskriver deras situation med en fin bild. 
– Jag ser det lite som att vi är ute och seglar, seglare behöver vara 

beredda på att kryssa. Det handlar om att skapa en kultur av att vara 
flexibla och arbeta vecka för vecka. Det kanske har varit nyttigt för oss.

Ett ”lyckokast”, som Anders uttrycker det, har varit tillväxten av 
pastorsteamet. Något som man normalt kanske backar för mitt i en 
pandemi. 

– Vissa skulle säker bli livrädda, men vi anställde en ny pastor i början 
på mars förra året. Det har bland annat gjort att vi kunnat lägga mer 
energi och resurser på hemgrupperna vilket varit ovärderligt under 
pandemin när smågrupper varit att föredra. 

NÅR MÅNGA MED DIGITALA GUDSTJÄNSTER, MEN 
UTMANANDE ATT TA TEMPEN PÅ FÖRSAMLINGEN

Något annat han menar att församlingen vunnit på är deras gudstjänster. 
– Vi har inte spelat in gudstjänsterna utan endast sänt dem live på 

youtube. Man har alltså inte kunnat se dem i efterhand. Det är klockan 
elva på söndag förmiddag och den kontinuiteten tror jag vi har tjänat 
på. Det verkar tilltala och ge den rätta spänningen – vi har omkring 
200 tittare vilket är en bra siffra med tanke på att vi är 330 medlemmar. 
Men det är klart, det är svårt att som pastor ”ta tempen” på församlingen 
genom en skärm för att kunna känna närvaron. Så det är tufft. 

En annan utmaning har varit ungdomsarbetet.
– Många unga sitter framför skärmen hela dagarna med distans-

undervisning och att då fortsätta med några skärmtimmar till för en 
ungdomssamling är svårt att motivera till. Så det är tufft att nå de unga.

Hur de kommer arbeta efter pandemin är svårt att säga, menar Anders.
– Jag tror inte vi kan tänka redan nu hur det kommer att vara efter 

pandemin. Det kommer vara helt annorlunda än innan.

28



ELIMKYRKAN ÖRNSKÖLDSVIK:

”Ett inlyssnande 
människomöte - det längtar 
vi efter”
Vill man ha ett kort svar på frågan hur en församling arbetar under 

en pandemi ska man inte fråga Elimkyrkan i Örnsköldsvik. Här flödar 
det nämligen över av idéer och lösningar. Men längtan efter att fysiskt 

kunna dela gemenskapen är stor. 
– Den första frågan vi ställde oss i våras var hur vi skulle nå ut till 

människor. Vi spelade in som många andra, men det kändes mest som 
att vi producerade material. Vi sa att vi måste göra annat så vi kan få 
kontakten igen och gemenskap, säger Pernilla Wikman, barn- och 
familjepedagog i församlingen, och berättar att it-teamet har varit en 
ovärderlig kugge i maskineriet.

– De har verkligen varit på hugget och velat hitta lösningar. Och vi 
andra har tvingats lära oss nya sätt att förmedla budskapet på. Att pro-
ducera eget material har varit viktigt för tryggheten. I söndagsskolan har 
vi gjort filmer sedan i våras med den dockteater och de sånger vi brukar 
ha. Och under sommaren fortsatte vi att göra filmer med skådespelare. 
Vi har velat hitta balansen mellan inlånat material och eget just för att 
barnen ska få se sina ledare och dockor, säger hon och det märks att 
arbetet med barn och familjer inte stått still.

– I scouterna har vi gjort uppdragslistor att göra hemma, både ute och 
inne. Och digitala tipspromenader med hjälp av xnote där de kan gå när 
de vill. Ett verktyg vi även använde för ett ”familjerally” med samma 
upplägg fast i bil.

TEKNIKEN EN STOR HJÄLP
Pernilla poängterar hur tekniken och allt de lärt sig kring filmning har 
varit en stor hjälp också inför framtida bruk. Men längtan efter att träf-
fas är ännu större.

– Vi saknar verkligen ett inlyssnande människomöte, att bara kunna 
fråga hur det är. För gudstjänsten är som en checkpoint. Herdehjärtat 
i oss får det svårt när det uteblir. Men jag känner också tydligt att Gud 
säger att han är densamme, har samma makt och kraft. Och han begränsas 
inte av en pandemi.
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RELEASE FÖR BOK OM 
HELANDE OCH HOPP

ALLT ÖVERSKOTT FRÅN FÖRSÄLJNINGEN KOMMER 
GÅ TILL MISSION INOM EFK.    
Håll utkik i EFKs kanaler om hur du beställer boken.

Gillar du tidningen?
Prenumerera gratis på Direkt och ta del 
av nyheter, livsöden och församlingars 
berättelser. 

Fyll i dina uppgifter  
på www.efk.se/direkt

Lagom till Torp-turnén 
kommer EFKs missionsdi-
rektorer Linalie Newman 
och Ingemar Forss ha re-
lease för en bok de skrivit. 

TEXT: ANNA MENDELSSON

– Titeln är ”Om än jorden ska-
kar - helande och hopp som bär” 
och kommer släppas under sista 
veckan i april. I nio personliga 
kapitel delar vi med oss av be-
rättelser från våra liv och andra 
sammanhang där vi fått se hur 
hoppet lyser fram ur en situation 
som först ser väldigt mörk ut men där Gud fått komma med sitt ljus,  
berättar Linalie Newman.

Varför behövs denna bok just nu?
– Helande och hopp har varit ett tema ända sedan vi började som 

ledare för EFK, till exempel hur man för helande och hopp vidare. 
Och i denna tid, nu mer än någonsin, får vi vara bärare av hoppet.

Liljeholmens folkhögskola säljer sin orgel, byggd 1986.
– Eftersom många församlingar och enskilda medlemmar bidragit 

till att orgeln funnits på skolan i 35 år vill vi i första hand höra 
om det finns någon församling inom EFK som skulle ha behov av 
orgeln, säger Daniel Bjurhamn, rektor på Liljeholmens folkhögskola

Välkommen till EFKs representantskapsmöte 2021! Mötet sker 
digitalt 11 maj kl 17-21.  Boka redan nu in denna tid så återkom-
mer vi med mer information senare.   efk.se/rep2021

Presentation av författarna Linalie Newman 
och Ingemar Forss

Linalie Newman 
Ingemar Forss

Helande & hopp
som bär

ISBN 978-91-7387-xxx-x

asdasda

Någon form av presentation kring EFK 
som samfund eller deras arbete.
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LIBRIS

ORGEL TILL SALU!

BOKA IN EFKS REPRESENTANTSKAPS-
MÖTE – DIGITALT 11 MAJ

Hör av dig vid intresse: 
info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00

Digitala mötesplatser med Jesus till barnen
I mars och april bjuder nätverket Jesus till barnen in 
till fyra mötesplatser riktade till barnledare, föräldrar 
och pastorer/församlingsledare. På fyra olika teman 
ges tillfälle till inspiration, diskussion och möten med 
andra i samma situation.

Läs mer och anmäl dig på jesustillbarnen.se
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Det är många idag som funderar över hur det gemensamma samhället ska 
se ut framöver och hur vi ska kunna möta växande utmaningar genom att 
skapa ett samhälle där alla får plats och där kyrkan får vara med och ge 
sitt bidrag. Många är de kyrkor som de senaste åren tagit ett ökat ansvar 
för att hjälpa och stödja människor som kommer i kläm och ställs utanför 
de sociala skyddsnäten. Listan över organiserade insatser som görs genom 
idéburna aktörer med kristen värdegrund kan göras lång och många är 
de frivilliga som mobiliseras för dessa verksamheter ur kyrkornas led.

På Akademi för Ledarskap och Teologi har vi ganska länge talat om 
vikten av att göra teologi för både kyrka och samhälle. Ofta har det nog 
uppfattats som ganska självklart att göra teologi för kyrkan, men mera 
osäkert vad teologi kan ha med samhället att göra. Och om det ska be-
drivas någon teologi som har med samhället att göra så är det nog något 
helt annat än det som gäller för kyrkan. Men jag håller inte med. Nu 
behövs teologi för både kyrka och samhälle. 

Det idéburna behöver en robust teologi för att inte förtunnas när 
kraven på anpassning och professionalisering ställer legitima krav på 
verksamheterna. Att bevara den kraft och 
idealitet som gör att insatserna lyfter i första 
läget och samtidigt ställa hälsosamma krav 
på utrymme för särart och identitet kräver 
sin teologi. Vi behöver därför en teologi som 
både talar till kyrkan och samhället om vår 
uppgift och vari just vårt bidrag består.

NIKLAS HOLMEFUR, rektor Aakademi för 
Ledarskap och Teologi, Örebro, och Örebro Teolo-
giska Högskola.

Utblick:  
Teologi behövs 
för både kyrka 
och samhälle

Akademi för Ledarskap 
och Teologi erbjuder 
Onsdagskurser och 
Lördagskurser! Se utbu-
det på altutbildning.se
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Tips från Samuel Westergren, ledar- 
utvecklare för unga i EFKs Sverigeprogram:

TIPSA GÄRNA VARANDRA I FACEBOOKGRUPPEN 
”ARBETE BLAND UNGA I EFK”!

Götabro
EN DEL AV ÖREBRO FOLKHÖGSKOLA

BIBEL
SKOLA

INFO OCH ANSÖKAN PÅ GOTABRO.SE
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"Då många ungdomsledare och pastorer upplever det svårt att samla 
ungdomar på Zoom har allt fler övergått till att samlas fysiskt i mindre 
grupper eller genom promenader. I början gick den digitala omställ-
ningen relativt smidigt för de flesta ungdomsgrupper. Men efter en tid 
var det färre ungdomar som deltog på fredagens zoom-samlingar och 
man ställde om igen."

Promenader  
bättre än Zoom

Hösten 2019 besökte EFKs missionär Tobias Åberg 
delstaten Sylhet i nordöstra Bangladesh. Där mötte han 
Shimon, en av pionjärarbetarna inom vår partner Faith 
Bible Church (FBC). Då var Shimon ensam och mycket 
kändes hopplöst. Ett år senare, mitt under brinnande 
pandemi, kom glädjande nyheter.

Shimon flyttade till Sylhet för ca fem år sedan tillsammans med 
två andra par för att dela evangeliet med människor i området. 
Teamet gick in i arbetet med stor passion för att fler skulle få lära 
känna Jesus och ett par stycken huskyrkor bildades. Tyvärr blev 
det ganska snart slitningar i teamet och de två paren som var med 
Shimon valde att lämna arbetet.

– De senaste tre åren har Shimon arbetat ensam i området och 
när jag mötte honom uttryckte han en stor ensamhet och han 
tyckte situationen kändes hopplös. Vi bad tillsammans om att 
Gud skulle gripa in och sända fler arbetare och att kyrkan i Sylhet 
skulle få växa, berättar Tobias och fortsätter:

– Så ungefär ett år senare, mitt under brinnande pandemi, får 
jag glädjande nyheter från FBC och Shimon. De berättar och 
skickar bilder från en gudstjänst där 16 personer döps till Kristus 
och berättar att det finns ytterligare 30-40 personer som väntar 
på att få döpas. Jag gläds tillsammans med Shimon och tackar 
Gud för detta bönesvar. Nu ber vi att Shimon och de nydöpta ska 
få växa i lärjungaskap och få fördjupas i sin tro och övertygelse.

Bönesvar i Bangladesh: 
Kyrkan i Sylhet växer

Få fler uppdateringar som den här i EFKs facebookgrupper! 
Hitta till dem på facebook.com/evangeliskafrikyrkan/groups 

EFK byter datasystem för gåvor och betalningar
Just nu byter EFK det datasystem som hanterar gåvor, kyrkoavgift, utskick, ny-
hetsbrev och annan kommunikation. Bytet sker för att vi i EFK bättre ska kunna 
kommunicera mellan det gemensamma arbetet, församlingar och privatper-
soner. Under tiden bytet sker kan vissa störningar uppstå. Vi ber om ursäkt 
om detta påverkar dig negativt! Kontakta mattias.daven@efk.se vid frågor.
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För Emilia Galmén i Jönköping blev 2020 ett år 
då vardagen flyttades från skolans byggnader till 
hemmet. Distansundervisning gjorde att grän-
serna mellan plugg och paus, vardag och helg allt 
mer suddades ut. Något som kunde lett till psykisk 
ohälsa om hon inte funnit hopp i Gud. Här intervju-
as hon av sin ungdomsledare i Korskyrkan, Evelina 
Erlandsson, om hur det senaste året varit. 
TEXT: EVELINA ERLANDSSON FOTO: STINA VINGREN

När jag frågar Emilia hur hon upplevt detta år av pandemi kom-
mer svaret direkt:

– Ärligt talat, skit. I alla fall den första tiden. 
Hon berättar att distansundervisningen till en början påver-

kade hennes psykiska mående mycket. Framför en skärm krävde 
lektionerna dubbelt så mycket koncentration och stressen över 
skolarbetet ökade allt mer när hon tvingades klara det mesta av 
arbetet på egen hand. I slutet av december skrev Emilia på sin 
Instagram hur hon nu i efterhand kunnat se att Gud räddat henne 
genom denna period. När vardagen kändes allt svårare att ta sig 
igenom och isoleringen och ensamheten gjorde sig påmind, var 
det Gud som räddade henne från att gå in i en depression. 

– Det kan låta konstigt men det var genom att jag laddade ner 
appen TikTok. Där började jag kolla på videoklipp från kristna 

människor som delade sina vittnesbörd och bjöd in till digi-
tala lovsångsstunder och andakter. Jag lät de videoklippen 

bli en del av min vardag och fick genom dem en längtan 
till att läsa Bibeln på egen hand, berättar hon.

TID ATT LÄSA BIBELN
När Emilia ser tillbaka på året kan hon se hur 

tron på Gud fått växa och bli mer av en personlig 
relation. Isoleringen gav henne tid att börja läsa 
Bibeln och ju mer hon läste desto mer ville hon 
lära sig. Det hon tidigare hört hela sin uppväxt 

i kyrkan, att Bibeln är grunden för tron, blev nu 
på riktigt sant även för henne själv. 
– Innan kändes Bibeln mest som en lagbok, men 

nu när jag faktiskt börjat läsa den själv inser jag att den 
är tänkt att forma oss så vi blir mer lika Gud. 

Att lovsjunga tillsammans och åka på läger är de sakerna Emilia 
saknat mest den här tiden, men det bästa som hänt i kyrkan under 
året var ungdomsalphan i smågrupper. 

– Jag har älskat att få samtala, ställa frågor och prata om min 
tro! Det vill jag fortsätta göra, även efter pandemin! 

17-åriga Emilias Gudstro 
har vuxit under pandemin

Ungdomsledare? Missa inte ledarutvecklare  
Samuel Westergrens tips på förra sidan!
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Vägen är inte alltid tydlig, men 
Malin litar på Guds ledning

Att ha tålamod med Gud innebär både att vänta 
och att gå. Malin Rosman tog steget att läsa teo-
logi. Hon vet inte vad framtiden bär, men litar 
på att Gud leder henne vidare.
TEXT: ELIN ÖSTBERG FOTO: MALIN WENNBORG

Malin Rosman har landat i en soffa i deras hus på landet 
utanför Gränna. Det är efter läggning av barnen och da-
gens studier är avslutade sedan länge. Att kombinera livet 
som småbarnsförälder med heltidsstudier på Akademi för 
Ledarskap och Teologis pastors- och ledarprogram kräver 
sin planering. Familjen har hittat ett sätt som fungerar bra 
där studier, jobb och förskola fyller vardagarna och helgerna 
fylls av familjetid.

LITA PÅ GUDS LEDNING
När Malin fick frågan om att ställa upp på en intervju stod 
hon i pulkabacken, med en trotsig treåring och tålamodet 
på minus. Jag frågar henne hur hon gör för att ha tålamod 
med Gud när det kan vara svårt att se vägen framåt, och 
hur hon ser Guds ledning i det hon står i – att läsa teologi.

Hon gör parallellen med Israels folk som vandrade i öknen 
i 40 år. Ibland kan hon sätta det i perspektiv till sitt eget liv 
när hon för en tid inte ser vägen framåt.

– Att inte se målet blir väldigt frustrerande och där är det 
en konst att kunna lita på, lyssna in och invänta Guds led-
ning. Det är en balans av att inte sitta handlöst och vänta, 
utan att ibland våga ta ett steg och lita på att Gud leder i 
det, säger hon.

VÅGA TA STEGET
Att läsa teologi är något som har dragit i henne under en 
lång tid. För några år sedan kände hon att hon måste testa 
den vägen och se om det var här Gud ville ha henne. Hon 
vet inte i dag om det är pastor Gud vill att hon ska bli. Hon 
säger att hon studerar teologi och ledarskap och sedan litar 
hon på att Gud leder.

– Våra församlingar behöver olika personlighetstyper, så 
om du på något sätt upplever att Gud kallar dig, det kan 
vara väldigt tydligt eller en svag känsla att Gud drar i dig, så 
skulle jag ändå vilja säga: våga ta steget och testa. Våga lita 
på att Gud leder dig rätt.

ANSÖK TILL HÖSTENS UTBILDNINGAR PÅ ALT! 
LÄS MER PÅ ALTUTBILDNING.SE
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H Ö S T T E R M I N E N  2 0 2 1Bibelskola nära

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

Nära den Goda Jorden
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.

Kurs Lukas
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.

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

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

[om kurserna]
Föreläsningarna är videoinspelningar online på distans 
och sedan möts man i grupp online för samtal.

Kurserna går på halvfart och är studiemedelsberättigade.

Ansök senast 14 juni. (Vid lediga platser fram till 16 aug.)

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

Starta en egen insamling 
till förmån för andra! 

Ett perfekt sätt att i samband med en födelsedag, hyllning eller bara en vanlig 
torsdag - att uppmuntra dina vänner att också vara med och sprida hopp! 

Alla kan vara med, både privatpersoner och grupper såsom församlingar och 
företag. Det är enkelt att komma igång och du kan följa hur mycket som 
kommit in och hur du ligger till gentemot ditt uppsatta mål. En fördel är om 

du kopplar en rolig eller spännande utmaning till din insamling.

Läs mer på geforlivet.com/egeninsamling
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Sverigeprogrammet
 Insamlingsnummer Insamlingsbehov  

EFK Pionjär 41130 207 000
EFK Växa 41231 426 000

Utbildningsprogrammet
 Insamlingsnummer Insamlingsbehov  

Utbildning för framtidens ledare och pastorer 41431 1 982 000 

Internationella programmet
 Insamlingsnummer Insamlingsbehov  

Internationella programmet, Sverige 42031 403 000

Barns rättigheter
Insamlingsnummer: 42041  Insamlingsnummer Insamlingsbehov  Ge för livet Barnhjälpen

Afrika
Trygghet och rättigheter för barn, Afrika 45034 144 000  65034  55034
Barns rätt till skolgång, Centralafrikanska republiken 45250 212 000  65250  55250
Skolgång för barn i Bayanga, Centralafrikanska republiken 45251 52 000   55251
Trygghet och rättigheter för barn och ungdomar, Moçambique  45434 95 000  65434  55434
Föräldralösa barn får familj och utbildning, Eswatini 45550 127 000  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 127 000  65750  55750

Asien
Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt, Asien 47050 245 000  67050 
Barns rätt i samhället, Bangladesh 47150 710 000   57150
Korttidsboende för järnvägsbarn, Indien 47337 975 000  67337  57337
Samhällsutveckling med familjen i centrum, Indien  47350 174 000  67350  57350
Ge barn rätt till skolgång, Thailand 48250 423 000  68250  58250

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Skolstöd till romer, Serbien  43233 354 000  63233  53233
Skolstöd till flickor i Kairos slum, Egypten 43434 354 000  63434  53434
Barn i utanförskap får värdighet och hopp, EUMENA 43541 339 000  63541  53541

INSAMLINGSBEHOV 2021
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”.

Stöd mission 

i Sverige!
EFK arbetar för att försam- 

lingar ska få resurser och 

impulser att sprida Guds 

rike i Sverige. Tack 

för ditt stöd!

Teckenförklaring
• Du och din församling kan också ge till vissa projekt via dessa insamlingskanaler:   Ge för livet     Barnhjälpen

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. 

Ge en gåva!bg 900-4037
Kom ihåg att angeinsamlingsnummer.
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Barns rättigheter fortsättning
Insamlingsnummer: 42041  Insamlingsnummer Insamlingsbehov  Ge för livet Barnhjälpen

Latinamerika och Iberiska halvön
Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan, Brasilien  49150 1 185 000  69150  59150
Bekämpa korruption för barns bästa, Brasilien 49151 96 000  69151  59151
Byutveckling ger barn ny framtid, Paraguay 49350 715 000  69350  59350
Stöd till barn i Anderna, Peru 49431 109 000  69431  59431
Fotbollsskola räddar barn från gatan, Peru 49432 110 000  69432  59432
Utsatta barn får hjälp att klara skolan, Peru 49450 118 000  69450  59450

Insamlingsbehov totalt:  6 905 000

Församlingsbyggande
Insamlingsnummer: 42042 Insamlingsnummer Insamlingsbehov Ge för livet

Afrika
Programmet för församlings- och ledarutveckling, Afrika 45033 64 000 
Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar, 45240 834 000

Centralafrikanska republiken 
En ny generation ledare rustas för tjänst, Moçambique 45431 35 000
Samarbetskyrka får träning och mentorskap, Eswatini 45531 111 000 
Stöd till växande församlingsrörelse, Tanzania 45740 138 000
Samarbetskyrka tränas i ledarskap och mission, Zambia 45834 65 000

Asien
Träna framtidens församlingsledare, Asien 47020 75 000
Träna människor för församlingsplantering, Bangladesh 47120 226 000
Multiplicerande församlingar, Indien 47331 328 000
Gör Bibeln levande för barn, Centralasien 47640 49 000
Sprida evangeliet trots förföljelse, Sydostasien 47731 104 000
Mission i Djinghis Khans rike, Mongoliet 47831 187 000
Kyrkan lyfter människor ur fattigdom, Nepal 47933 96 000  67933
Muslimer får höra om Jesus i sociala medier, Sydostasien 48231 32 000
Ett ungdomscenter för att dela evangeliet, Sydostasien 48241 202 000  68241

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Församlingsgrundare utrustas för Guds rike 43133 329 000
Utbildning av pastorer i den förföljda kyrkan 43331 448 000
Pionjärarbetare förmedlar Guds ord 43520 236 000
Församlingar grundas och växer i Europas storstäder 43531 352 000
SAT-7 förmedlar hopp till miljoner 43532 410 000  63532
Ge människor religionsfrihet 43539 183 000  63539

Latinamerika och Iberiska halvön
Församlingsgrundande i Encarnacion, Paraguay 49320 97 000
Pionjära pastorer grundar församlingar, Peru  49420 107 000
Mission i MC-världen, Iberiska Halvön 49531 115 000

Insamlingsbehov totalt:  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. 

FLER 
BARNHJÄLPARE  

BEHÖVS!
Uppmuntra gärna fler att bli 

Barnhjälpare. Låt er söndagsskolegrupp 
eller seniorgrupp vara med och stödja 

detta tillsammans.
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Hållbar försörjning
Insamlingsnummer: 42043 Insamlingsnummer Insamlingsbehov Ge för livet

Afrika
Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning, Afrika 45032 88 000  65032 
Sjukhus och kliniker räddar liv, Centralafrikanska republiken 45241 840 000  65241
Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning,  45243 587 000  65243

Centralafrikanska republiken 
Utbildning ger kvinnor kunskap och inflytande, 45244 527 000  65244

Centralafrikanska republiken 
Utbildning till de mest utsatta, Moçambique 45433 25 000
Hållbar försörjning och utbildning, Sydafrika 45631 20 000  65631  
Sjukvård till de mest utsatta, Tanzania 45741 259 000  65741
Bred utbildningssatsning lyfter människor, Tanzania 45742 142 000  65742
Sjukhus i Mpongwe räddar liv, Zambia 45837 432 000  65837
Utbildning för utsatta, Zambia 45838 118 000  65838

Asien
Människan får hjälp att klara miljöutmaningar, Asien 47035 119 000  67035
Familjer får hjälp till klimatanpassning, Bangladesh 47135 94 000  67135
Bunongfolkets rätt till sin kultur och självkänsla, Kambodja 47532 35 000  67532
Trädplantering ger bättre miljö och hälsa, Mongoliet 47836 32 000  67836
Sprida kunskap om människors lika värde, Nepal 47940 98 000  67940
Människor får hjälp att klara klimatförändringar, Nepal 47944 59 000  67944
Kunskap hjälper människor att utveckla byar, Afghanistan 48332 136 000  68332
 
Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Bekämpa fattigdomen i Nordafrika, EUMENA 43134 167 000  63134
Yrkesträning och mikrokrediter, Think&Do, Egypten 43433 355 000  63433
Flykting, nödhjälp och utveckling, EUMENA 43535 946 000  63535 

Latinamerika och Iberiska halvön
Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk, Brasilien 49133 196 000  69133
Stöd till flyktingar från Venezuela 49135 68 000  69135
Studiestöd i Latinamerika, Region 49036 88 000

Insamlingsbehov totalt:  5 431 000 

Mot människohandel
Insamlingsnummer: 42044 Insamlingsnummer Insamlingsbehov Ge för livet Barnhjälpen

Asien
Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete, Asien 47030 372 000  67030 
Hjälp pojkar ur sexhandel, Thailand 48239 135 000  68239
Mot människohandel, New Life Centre, Thailand 48240 127 000  68240

Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA)
Vi bekämpar handel med unga kvinnor, Egypten 43534 150 000  63534
Skyddsboende för utsatta kvinnor, Egypten 43538 380 000  63538
Kamp mot människohandel, EUMENA 43542 355 000  63542  

Latinamerika och Iberiska halvön
Arbete mot människohandel i Spanien 49532 37 000  69532

Insamlingsbehov totalt:  1 556 000

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. 

Swisha din gåva
till 900 40 37

Märk med insamlingsnummer.

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.
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KONTAKTA MIG!
Jag berättar gärna mer om våra 
missionärer och hur behoven av 

underhåll ser ut i år!

Insamlingskommunikatör med fokus 
på missionärsunderhåll.

 rune.jonsson@efk.se 
 070-291 07 93

RUNE JONSSON

Missionärsunderhåll 2021
Under 2020 sänder vi i EFK tillsammans ut 45 missionärer som har underhåll från 
församlingar. Av säkerhetsskäl för medarbetare i en del regioner skriver vi inte ut 
några namn i den digitala versionen av Specialdirekt.
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Adress ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postnummer................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Erbjudandet gäller t.o.m.  
2021-12-31 för hushåll i Sverige 
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Prenumerationen avslutas 
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Världen idag är en obunden nyhetstidning på kristen 
grund som kommer ut fyra gånger i veckan. Tidningen 
kommer ut tisdag, onsdag, torsdag som papperstidning 
och e-tidning samt lördag endast som e-tidning.

Välkommen att anmäla din provmånad 
Beställ på något av följade sätt:   ● prova.varldenidag.se    
● Posta talongen nedan ● Tel 018-430 40 50 ● e-post: kundtjanst@varldenidag.se

www.varldenidag.se 

Erbjudande:Världen idag GRATIS!

En tydlig, saklig och varm kristen röst i mediebruset.

www.varldenidag.se

Världen idag ökade igen 
2020: 7% upp!
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