EFS och Salts mission
– projekt i Sverige och internationellt

EFS och Salt stödjer en stor mängd projekt i Sverige och internationellt. Vi önskar gåvor till EFS
mission – där det bäst behövs, mission både i Sverige och internationellt, men det går också bra att
stödja ett specifikt projekt. Projekt som ger skattereduktion är märkta med (*). Du kan med fördel
ge en personlig gåva som ger skattereduktion till EFS diakonala mission, Barn i alla länder eller
Johannelunds teologiska högskola.
EFS internationella mission arbetar utifrån tre prioriterade områden: Jesus förnyar, Jesus utrustar
och Jesus helar.

Internationella projekt

Jesus förnyar – vi når vidare med evangeliet
Evangelisation och församlingsutveckling
• Evangelisation bland folken i Blå Nildalen i gränsområdet mot Sudan i Etiopien. (3227)
• Purpose Driven Church. Ett församlingsutvecklingsprogram för de lutherska
kyrkorna i Indien. (3314)
• M4, utbildning i nyplanteringsarbete
och församlingsutveckling i Tjeckien och
Slovakien. (3906)
Mediamission
• SAT-7, en kristen Tv-kanal vars sändningar når miljontals tittare i Mellanöstern med evangeliet. De sänder dygnet
runt på de tre språken farsi, turkiska
och arabiska och har även en barnkanal.
(3914)
• Radioevangelisation i Eritrea och Etiopien där bibel, tro och musik varvas med
utbildning kring hiv och aids, rättvisa,
jämställdhet och demokrati. (3107)
Jesus utrustar – vi utbildar för helhet
Teologisk utbildning
• Nakamte utbildningscentrum i Etiopien.
(3208)
• Mendi bibelskola i Etiopien. (3221)

Barn och unga
• Stöd till föräldralösa och utsatta barn i
Rama, i norra Etiopien. (3206*)
• Unga människor som lever på gatan
får utbildning, mat och ett hem i Addis
Abeba, Etiopien. (3212*)
• Barnhemmen i Shahpur och Junnardeo i
Indien. (3301*)
• Studiestöd och boende till Afar-ungdomar i Etiopien. (3203*)
• Barns rättigheter och social omsorg i
sydcentrala stiftet, Tanzania. (3889*)
• Stöd till utsatta barn i Mwanza, Tanzania. (3885*)
• Arbete med barns rättigheter och kristendomsundervisning i grundskolan i
Dodoma, Tanzania. (3882*)
• Grundskolor i Kuluku och Gheleb,
Eritrea, som drivs av kyrkan och ger utbildning till sammanlagt cirka 380 barn.
(3111*)
• Dövskolor i Keren (internat) och
Asmara (dagskola) i Eritrea. Skolorna
har sammanlagt cirka 150 studenter
och driver även en hantverksutbildning.
(3109*)
• Skolbygge, Happy Valley English Medium School i Padhar, Indien. (3315)
• Ungdomsledarutbildning med inriktning på att rusta unga ledare för uppgif-

• Päivi Karlsson arbetar i Arusha med
vård för hiv/aids-sjuka och med palliativ
vård. (3887*)
• Maria Polback arbetar med diakonalt
stöd till utsatta barn i Mwanza.
(3885*)
• Henrik Polback arbetar med TEE,
teologisk distansutbildning, i nordvästra
Tanzania. (3888)
• Hannes Sandahl arbetar med barns
rättigheter. (3889*)
• Nora Sandahl arbetar med barn- och
mödravård. (3889*)
Etiopien
• Viktoria och Jonas Nordén arbetar med
utbildning av ungdomsledare inom Mekane Yesus-kyrkan. (3283)
• Frida och Andreas Thornell arbetar som
diakonala rådgivare åt Mekane Yesus
kyrkans missionssällskap i Addis Abeba.
(3285)
• Sophia Tranefeldt kommer att arbeta
med Bibelöversättning. (3286)
• Elias Tranefeldt kommer att undervisa i
teologi på Mekane Yesus-kyrkans seminarium i Addis Abeba. (3287)
• Seniorvolontärer, pensionerade missionärer som har kortare uppdrag i Etiopien
och Tanzania. (3280/3880)
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•

•

•

och utbyte av tro och liv, tillsammans
med Disciple Making Mission (DMM).
(8011)
Nyårslägren Livskraft. I samarbete med
distrikten anordnas fyra lokala tonårsläger. En utmärkt konfirmanduppföljning
och plantskola för nästa generation
EFS:are. (8004)
Team Jesus Generation. Ett volontärår i
Sverige till tjänst för den lokala församlingen. Samarbete med Åredalens
folkhögskola. (8009)
Medvandrarsatsning. Tillsammans med
EFS arbetas det med en medvandrarsatsning, där unga och äldre får mötas
och stötta och lära av varandra. (8010)
Soul Children. En barnkörsatsning med
rötter i Norge, för barn i åldrarna 10–16
år. Med musikaliskt, andligt och socialt
innehåll. (8002)
* ger skattereduktion, se föregående sida
för mer information

• Beleza utbildningscentrum i Eritrea.
(3104)
• TEE, teologisk distansutbildning för
evangelister och lekmän i Etiopien och
Tanzania. (3201/3807)
• ”Prästfru-TEE” för makar till präster i
Tanzania. Innefattar kurser i teologi,
hälsa, entreprenörskap och kvinnors roll
i samhället. (3816)
• Två somaliska studenter får stöd för
teologisk utbildning vid Mekane Yesus
kyrkans seminarium i Addis Abeba, Etiopien. (3230)
• Rigmor och Gustav Aréns minnesstipendium för teologiska studier som kan
sökas av studenter i EFS systerkyrkor.
(3920)
Sjukvårdsutbildning
• Utbildning av barnmorskor på sjuksköterskeskolan i Aira, Etiopien. (3213*)
• Fem studenter på sjuksköterskeskolan
i Padhar, Indien, får stöd för sin utbildning. (3305*)
• Utbildning av sjuksköterskor på Ilembula sjukhus i Tanzania. (3806*)
Jesus helar – vi arbetar diakonalt
Sjukvård
• Aira sjukhus i Etiopien. (3213*)
• Hälsostation i Kuluku, Eritrea. Kyrkan
driver tre enkla kliniker, som betjänar
människor i ett av de allra fattigaste
områdena. (3112*)
• Vid sjukhuset i Junnardeo i Indien drivs
ett enkelt program för grundläggande
barn- och mödravård. (3310*)
• Barn- och mödravård i sydcentrala stiftet
i Tanzania. (3889*)
• Vård för hiv/aidssjuka i Arusha, Tanzania. (3887*)
• Sjukvårdsklinik i Nakamte, Etiopien.
(3229*)

ter i sin kyrka i mötet med det moderna
samhället i Etiopien. (3226)
Övriga diakonala projekt
• Ledarskapsutbildning för kvinnor som
är ledare för kvinnogrupper inom Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. (3215*)
• Hiv och aids i Eritrea. Utbildning,
information och stöd till familjer som
drabbats av hiv och aids. (3105*)
• Kvinnoprogram som innefattar utbildning i handarbete och ett skolhem för
flickor på högstadiet och gymnasiet i
Mendefera, Eritrea. (3106*)
Övriga projekt
• Ett generellt stöd till den Evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi. (3401)
• Ett generellt stöd till den lutherska kyrkan i Tanzania. (3801)
• Vänförsamlingskoordinatorn Erasto
Mwaipopo samordnar vänförsamlingar i
Tanzania. (3813)
• Stöd till persiska missionsföreningen i
Hammarbykyrkan. (3907)
• Arbete bland eritreanska flyktingar i
Sverige. (3917)
• Workshop för kvinnliga präster från
Etiopien, Tanzania och Sverige. (3207)

Projekt i Sverige

• Johannelund – erbjuder utbildning för
präster i EFS och Svenska kyrkan, samt
kurser för ideella medarbetare. (Personliga gåvor till Johannelund ger skattereduktion). (6000*)
• Växtkraft – församlingsutveckling och inspiration till nya sätt att vara kyrka bland
annat genom Växtkraftdagar. (4013)
• Musik och tillbedjan – för musikmissionsarbetet i EFS. (4015)
• Nyplantering – utbildning och inspiration till pionjärarbete. (4014)
• Tältmakarmission – stöd till deltidsmissionsarbete. (4020)
• Diakoni – till stöd för diakonalt arbete.
(4018)
• Alpha – en väg till kristen tro. EFS
erbjuder kurs- och inspirationsdagar.
(4012)
• Integration – till stöd för integrationsarbete. (4021)

Saltprojekt
•

•
Missionärer
Tanzania
• Ulf Ekängen arbetar med barns rättigheter, kristendomsundervisning och bland
massajer i Dodoma. (3882*)
• Rune Persson arbetar som koordinator
för TEE, teologisk distansutbildning, i
södra Tanzania. (3884)
• Peter Karlsson är ekonom och arbetar på
LMC, en samarbetsorganisation mellan
den lutherska kyrkan i Tanzania och dess
partnerorganisationer, däribland EFS.
(3886)

•

•

•

Salt – barn och unga i EFS. Målet för
Salt är att en ny generation ska få lära
känna, komma till tro på och följa Jesus
Kristus. Ditt stöd hjälper oss att förverkliga detta. (8000)
SKATTEN – på äventyr med Gud. Salts
söndagsskolsatsning används i cirka 300
församlingar. Målet är att få inspirera
både gamla och nya söndagsskolor – i
hela landet och i alla samfund. (8013)
Salt Scout är en del av Scouterna Sverige, med flera härliga kårer – peppade efter förra sommarens Patrullriks. (8005)
Volontärprogrammet är med och skapar
morgondagens missionärer! Under 2014
fanns volontärer i Tanzania, Argentina
och Burma. (8007)
Outreach Burma. Ett korttidsteam till
Burma för ett fördjupat lärjungaskap

Barn i alla länder
(Bial) verkar för
att barn ska
få lära känna
Jesus, bli delaktiga i kristen
mission och att
barns rättigheter
enligt FN:s barnkonvention efterlevs.
Genom missionärernas, Viktoria Nordén
i Etiopien samt Maria Polback och Ulf
Ekängen i Tanzania, arbete blir detta verklighet. Vi stödjer projekt där EFS har internationellt arbete, liksom Salts arbete med
SKATTEN – på äventyr med Gud. Se www.
bial.efs.nu för mer information och idéer på
hur ni kan arbeta med BIAL i barngrupper!
Föreningsgåvor går till hela BIALs arbete.
Personliga gåvor går enbart till diakonala
projekt och blir därmed skatteavdragsgilla.
Ange Bial på talongen.*

