
Kollektupprop till  
EFS tacksägelsedagsinsamling

Häpna och fyllda med jubel
De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina 
mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel. Ps 65:9

Som många vet firar EFS 150 år av internationell mission i år. 1866 landsteg EFS och Sveriges 
första missionärer i Eritrea med målet att nå ut med evangelium till Oromofolket i Etiopien. 
Det tog 32 år innan EFS nådde detta folk, men en ny kyrka hade startats i Eritrea under tiden. 

Under året riktar vi inte bara fokus på 150-årsjubiléet. Svälten i Etiopien och Malawi har fått 
stor del av vår uppmärksamhet. Vi har fått en fantastisk respons och vi känner en stor tacksam-
het, både till dig som givare och förebedjare och till vår Herre för att han gett oss detta uppdrag 
och för det fantastiska brödunder som sker. 

Vi vill denna tacksägelsedag lyfta fram exempel på det långsiktiga och inte minst lika viktiga 
arbete som sker inom EFS mission. I början av oktober möttes 250 anställda och ideella ledare 
inom EFS och Svenska kyrkan i den årliga Mission i Sverige-konferensen. Det var inspirerande 
dagar där vi fick samlas kring tankarna runt ”Nya sätt att vara kyrka”. Vi tror att detta är något 
Gud har lagt på våra hjärtan för att han älskar vårt land och vill att svenskarna ska få lära känna 
Honom igen.

Under allhelgonahelgen firar vår systerkyrka i Eritrea, ELCE, 150 år. Representanter från EFS 
kommer att finnas på plats och fira tillsammans med dem. Trots att kyrkan har stora utmaning-
ar växer den och de satsar bland annat mycket på att utbilda och utrusta unga ledare. Detta har 
lett till att antalet unga ledare finns i kyrkans körer, bibelstudiegrupper, söndagsskolor, med 
mera. I längden kommer detta göra att fler unga eritreaner nås med budskapet genom ELCE. 
Det är fantastiskt att vi fortfarande får vara med och bära fram budskapet om Jesus till männ-
iskorna i Eritrea.

När jag ser på allt gott som händer i rörelsen fylls jag av häpnad och glädje. Och visst har vi an-
ledning att vara stolta, men stoltheten ligger inte i oss själva, utan i tacksamheten över att Gud 
använder EFS för sitt rike och sina mäktiga gärningar. Låt oss därför tillsammans ge Honom 
vårt TACK genom jubel och gåvor för att EFS mission ska bli ännu större verktyg för Guds rike, 
i Sverige och internationellt. Tack för din gåva!

Stefan Holmström
EFS Missionsföreståndare

EFS bankgiro 900–9903 eller swish 123–901 00 26. Märk gåvan ”höst”.
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ELCEs barnkörer får fler unga ledare tack vare kyrkans satsningar på 
ungdomsledarutbildningar. 


