
Kära vänner
Vad händer 2014? I en tid när antalet utsända missionärer 
minskar i de flesta svenska kyrkor och samfund, får vi i EFS 
glädjas åt motsatt trend. Även 2014 räknar vi med att sända 
ut flera missionärspar till tjänst i Etiopien och Tanzania. 
Gud kallar oss till mission, han kallar också enskilda män
niskor in i speciella missionstjänster – och han kallar oss 
alla att bära varandra i de uppdrag vi sänds till. Bära i för
bön, genom ekonomiskt stöd och på många andra sätt.
 Hela 2014 är ett böneår. I väggkalendern som kom med 
decembernumret av Budbäraren finns ett böneämne för 
varje dag: lokala sammanhang och gemensamma åtagan
den på regional och nationell nivå. Det känns hoppfullt att 
tillsammans få ”be igenom” hela EFS med alla missionsfö
reningar.
 I kalendern finns också beskrivning av de projekt vi sam
lar in pengar till. Insamlingsmålet för 2014 är 26,5 mil
joner kronor, vilket är en ökning med en halv miljon från 
2013. Till och med november i år har det bokförts 18,4 
miljoner kronor. För Gud är inget omöjligt, och även om 
det ser svårt ut tror vi att EFS får in de medel som behövs 
till missionsarbetet.  
 Fler och fler av de missionärer som nu finns i EFS tjänst 
har vi möjlighet att här hemifrån följa genom bloggar. Du 
finner bloggarna via adresserna längre fram i brevet och 
genom hemsidan www.efs.nu.
 Under hösten har hemsidan uppdaterats, och vi arbe
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tar för att alla internationella projekt ska vara beskrivna. 
De artiklar som publiceras i Budbäraren/efs.nu ska så små
ningom också gå att hitta under respektive projekt.

Tack för 2013
Tack för alla insatser för att föra ut information om EFS 
internationella mission. Jag önskar ett gott nytt missionsår 
2014!

Martin Nilsson
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VäcKElSE I INdIEN
Purpose Driven Church är ett församlingsutvecklingspro
gram som de lutherska kyrkorna i Indien använt sig av i 
samarbete med Normisjon. Kyrkorna vill bli bättre rustade 
att ta hand om den väckelse som på många håll i Indien är 
mycket stark och de som är nya i tron behöver en levande 
och fungerande kristen gemenskap. Från och med 2014 
kommer också EFS att bidra till att fortbilda präster och 
församlingsledare i att främja församlingarnas arbete med 
gudstjänst, evangelisation, gemenskap, lärjungaskap och 
tjänst. 

SPIraNdE MöjlIghETEr I SoMalIa
Att EFS har en kallelse i Somalia och bland somalier står 
alltmer klart. Men att hitta rätta vägar, samarbetspartners 
och arbetsområden kräver finkänslighet och inlyssnande. 
Avgörande för detta är bönen. Den politiska situation i 
Somalia verkar på många sätt gå i en positiv riktning, sam
tidigt som den ökande stabiliteten är bräcklig och hela 
tiden hotas av destruktiva krafter. Förhoppningen är att 
EFS under 2014 ska kunna inleda en insats i Somalia med 
syfte att bidra till landets uppbyggnad inom framför allt 
yrkesutbildning.

EFS internationella mission 2013
EFS åTEr I BUloNgwa
Under många år har Anna Pettersson från Dyrön gjort en 
stor insats i Bulongwa, Tanzania, understödd av många 
Bulongwavänner runt omkring i Sverige. Nu utökar EFS 
samarbetet med det Sydcentrala stiftet i Tanzania genom 
att familjen Sandahl sänds dit för åtminstone tre års mis
sionärstjänst. Det innebär förhoppningsvis en viss avlast
ning för Anna Pettersson, men framför allt en förstärkt 
relation och kontinuitet till platser där EFS verkat under 
mer än 50 år. Dessutom har EFS åtagit sig att under 2014 
bidra till ett par läkarlöner vid Bulongwa sjukhus.

Bär EN MISSIoNär!
När EFS sänder ut nya missionärsfamiljer blir behovet av 
både förbön och ekonomiska resurser tydligt. Därför är det 
möjligt att gå in i ett särskilt uppdrag som så kallad ”bärare”. 
Det är ett åtagande som innebär att be för en viss missionär 
och att varje månad ge en extra bärargåva till EFS

Erik johansson

Följ missionärernas bloggar
Flera av EFS missionärer bloggar, det vill säga för dagbok 
på nätet. Gå gärna in och läs om deras vardag. Här följer ett 
utdrag från familjen Nordéns blogg.

4 december 2013
”För en vecka sedan åkte jag tillsammans med mina kolle
gor Tamrat Tadesse (sports Ministry) och Tsegahun Asefa 
(chef för avdelningen) till Dodola, Wabe Batu synod, i 
södra Etiopien. Synoden ligger vackert i ena kanten av Bale 
Mountains. 
 Vi hade fyra undervisningsdagar med ämnen som Sports 
Ministry, utmaningar för ungdomar, Vision Mission and 
Goal, Childrens Ministry och ledarskap. Vi kunde alla kon
statera att vi under sådana här resor verkligen tycker om 
vårt arbete. Det är skönt att komma ut från kontoret och få 
träffa ungdomar ute i landet. Det ger mersmak och inspi
ration! 
 På söndagen skulle vi på gudstjänst i en liten by som 
hette Lensho ... I slutet av gudstjänsten i den lilla kyrkan 
togs en kollekt upp. Det var en mycket rörande stund. 
Människorna som bor där har inte mycket pengar, så istäl
let för att ge ingenting så gav vissa avdäm av vad de hade. 
Någon tog med sig ägg, två andra mjölk. Vi kan lära oss 
mycket av det i Väst. Att dela med sig av det vi har! Allt 
behöver inte handla om att ge pengar utan att det handlar 
om inställningen i hjärtat!”

Viktoria Nordén

EFS missionärsbloggar
Maria och Henrik Polback: polbackiafrika.efs.nu

Viktoria och Jonas Nordén: familjennorden.wordpress.com

Päivi och Peter Karlsson: blog.amani.nu

Läs även missionsföreståndarens blogg:
stefanholmstrom.efs.nu

Det är skönt att ut från kontoret och träffa ungdomar ute i landet, skriver 
Viktoria Nordén på bloggen.
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EFS missionärer
TaNzaNIa
Ulf Ekängen arbetar i Dodoma stift med barns rättigheter, 
kurser för barn och ungdomsledare samt med kontakter 
med massajer.

Peter och Päivi Karlsson arbetar i Arusha. Peter arbetar på 
LMC, en samarbetsorganisation mellan lutherska kyrkan i 
Tanzania och dess partnerorganisationer, och Päivi arbetar 
med vård för hiv/aidssjuka och med palliativ vård.

Maria och henrik Polback är just utsända till Mwanza där 
Henrik ska arbeta med distansutbildning i teologi och 
Maria med diakoni.

rune Persson arbetar som koordinator för teologisk dis
tansutbildning (TEE) i södra Tanzania och pendlar mellan 
Iringa och Holmsund.

ETIoPIEN
Viktoria och jonas Nordén arbetar med ungdomsledarut
bildning för Mekane Yesuskyrkans unga ledare på gräs
rotsnivå. De är placerade i Addis Abeba.

Sennait och Erik Erichsen gör några månadslånga besök 
per år vid sjukhuset i Aira. Sennait är diabetessjuksköter
ska och Erik är kirurg.

SENIorVoloNTärEr 
Fredrik Brosché kommer under våren 2014 att undervisa 
i själavård vid Mekane Yesuskyrkans seminarium i Addis 
Abeba, Etiopien.

Ulla Tufvesson-Kagali undervisar vid sjuksköterskeskolan 
i Ilembula, Tanzania.

Karl-Erik lundgren är rådgivare för en renovering av 
Mekane Yesuskyrkans college i Debre Zeit, Etiopien.

agne och Karin Nordlander kommer under några måna
der i början av 2014 att arbeta vid Mekane Yesuskyrkans 
seminarium i Addis Abeba, Etiopien.

KoMMaNdE MISSIoNärEr
Förhoppningen är att under sommaren 2014 sända 
Andreas och Frida Thornell och deras tre barn till Addis 
Abeba, Etiopien, där de ska arbeta med humanitärt arbete. 
Ungefär samtidigt beräknas Nora och Hannes Sandahl och 
deras två barn att resa till det Sydcentrala stiftet i Tanzania 
för tjänst med fokus på barn och hälsovård. Dessutom 
kommer Sophia och Elias Tranefeldt och deras två barn att 
vara på Redcliffe College i England under hösten 2014 för 
att förbereda sig för sina tjänster inom bibelöversättning 
och teologisk utbildning i Addis Abeba, Etiopien.
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receNsioN. Bergen i Jämtland har något gemensamt med 
topparna i Etopien: Anders Anderssons vakna blick. I själv-

biografin Från Väst i Backan till Öst 
i Afrika ger han genom skildring av 
landskap, människor och händelser 
en läsvärd missionshistoria. Större 
delen av de täta 230 sidorna handlar 
om åren i Etiopien, men lite får vi 
också se av Hållands folkhögskola, 
där Anders Andersson sedan blev 
rektor.

Andersson ger oss roande his-
torier från Adua och andra platser i 
Etiopien. Han väjer inte för att berät-

ta om sånt som var svårt och riktigt farligt. Dramatiken till 
trots värmer han missionshjärtan genom en lugn och trygg 
berättarröst. Den kommer inte bara av åren som förflutit, 
utan bärs av förvissningen att Gud gått med. Detta är årets 
EFS-bok! 

eriKa cyriLLus

Årets EFS-bok! 
Bok: anders andersson / Från Väst i Backan ... / Hammerdal förlag

Extra bokerbjudande
EFS säljer Anders Anderssons bok ”Från Väst i Backan till 
Öst i Afrika”. Boken kostar 100 kronor + porto.
 Skicka din beställning till martin.nilsson@efs.nu eller 
beställ via telefon 073–658 70 42.
 
Nedan ser du Budbärarens recension från december 2012.

Nominera årets  
insamlare 2013
Nu är det tid att nominera för 2013 års pris som kommer 
att delas ut vid årskonferensen i Hässleholm. Nominering 
ska vara insänd senast den 30 april 2014. Man kan nomi
nera en person, grupp eller förening/församling som på 
något sätt utmärkt sig i insamlingssyfte. I sin bedömning 
kommer juryn att prioritera nya och kreativa idéer som 
kan spridas och användas av andra. Juryn förbehåller sig 
alla rättigheter och beslutet kan inte överklagas. Prissum
man på 10 000 kronor sänds till den förening eller grupp 
där mottagaren är verksam.

Skicka ditt förslag senast 30 april till:
EFS, Martin Nilsson, Box 23001, 750 23 Uppsala.  
Epost: martin.nilsson@efs.nu

Per-Anders Wiklund blev årets insamlare 2012. Foto: Jonas Nimmersjö

Brevet kan även laddas ner via www.efs.nu eller beställas via EFS riks-
kansli: 018–430 25 23. Artikelnummer 4646

EFS insamlingsperioder 2014
(Huvuddag för insamlingen inom parantes)
1–31/1  Januariinsamling, EFS  internationellt (6/1)
Hela året  Johannelunds teologiska högskola (26/1)
1–27/2 Kampanjveckor för BIAL (23/2)
13/4–4/5 Påskinsamling, EFS mission (20/4)
11/5–1/6 Konferensinsamling, EFS mission (18/4)
28/9–26/10 Höstkampanj för EFS mission 
2–16/11 Insamling till Salt - Barn och unga i EFS (16/11)
30/11–26/12 Advents- och julinsamling till EFS
 internationella mission (30/11)

Kollektuppropen finns att hämta på www.efs.nu

rikskollekter i Svenska kyrkan
11/5 Rikskollekt i Svenska kyrkan till Salt och Credo

9/11 Rikskollekt i Svenska kyrkan till EFS

Insamlingsteman
Insamlingsaffischer och kollektupprop kan laddas ner från 
www.efs.nu. Till föreningar vars insamlingsansvarige sak
nar epost sänds upprop med post. 

Internationella missions-
möten på årskonferensen
Välkommen till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm 
29 maj–1 juni 2014. Som vanligt blir det ett antal samling
ar  med fokus på internationell mission. Konferensen är ett 
tillfälle att träffa flera av EFS missionärer och missionärs
kandidater.
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Kära Bialvänner
År 2013 är till ända och vi hoppas att nå årets insamlingsmål 
på 1,5 miljoner. Från januari till november har ni samlat in 1 
432 843 kr till Bial. December är den månad då det brukar 
komma in som mest pengar inte minst via julgåvor, så visst lär 
vårt mål bli nått. Ett stort tack för ert fantastiska arbete under 
årets gång. 

Några axplock från de insamlingsinitiativ ni tagit 2013:
Kyrklopp, Musikgala, gudstjänst med Skypeintervju med 
Ulf Ekängen, marknader, försäljning på kyrkfikat, våffelkväll, 
”fantastiresor” med hjälp av etnografikalådor, missionsprojek
tet Barn i Etiopien i Skatten – på äventyr med Gud, besök av 
Haki och Raffael i barngrupper och på läger, bokförsäljning, 
mannekänguppvisning och musikcafé.

Våra Bial-missionärer
Vid årsskiftet avslutar vår Bialmissionär Sennait Erichsen 
sitt uppdrag och vi vill rikta ett stort tack till henne. Hon till
delas en Bialhedersmedalj för det hon bidragit med. Bland 
annat blev hennes berättelser och bilder från sjukhuset i Aira 
mycket uppskattat på Barnens konferens i Örnsköldsvik. Sen
nait fortsätter till viss del att  arbeta för EFS.

Vi är glada att välkomna två nya Bialmissionärer: Maria Pol-
back och Viktoria Nordén. Maria och hennes familj har just 
anlänt till Tanzania. De kommer att bo i Mwanza och där ska 
Maria arbeta med diakonalt arbete för barn och unga. Vik
toria bor med sin familj i Addis Abeba, Etiopien, sedan förra 
året. Hon och hennes man Jonas utbildar ungdomsledare i 
etiopiska Mekane Yesuskyrkan. Det känns kul och spännan
de att stötta och följa deras arbete. Var gärna med och be för 
Maria och Viktoria och deras familjer.

Ulf Ekängen är fortsatt kvar i Dodoma stift, Tanzania. Han är 
en barnrättskämpe med stort hjärta och många saker på gång. 
Aktuellt nu är bland annat kristen gemenskap för unga mas
sajer som finns inne i Dodoma stad. Bed för detta och för Ulf 
och de han arbetar tillsammans med och möter i sitt arbete 
och dagliga liv.

det som är värdefullt
När jag läser om stjärntydarnas möte med den nyfödde kung
en, anar jag att det var något ytterst värdefullt de hade med 
sig till Jesus. Inte något de skaffade längs vägen då de kom på 
att de kanske borde ha tagit med en hälsapåpresent. Det var 
gåvor värda att gömmas i kistor, redo att plockas fram vid rätt 
tillfälle. Som ledare, missions och Bialvänner, givare, evene
mangsfixare, bedjare med mera tänker jag att vi ger något av 
det värdefullaste vi har. Det är kanske inte alltid just pengar, 
utan tid, kärlek, engagemang. Detta utifrån våra förutsätt
ningar, nådegåvor och egenskaper. Jesus vill då fylla på med 
glädje och mening. 

Med hopp om ett välsignat nytt år!
Sofia Svensson
Bial-inspiratör

och  Bial-gruppen

Bild 1: Haki och två elever på skolavslutning i Tanzania. Foto: Ulf Ekängen
Bild 2: I Österängs kyrka i Kristianstad sålde söndagsskolebarnen bröd till 
förmån för Bial. Foto: Kicki Wemmenborn
Bild 3: Under Vasakyrkans höstgala uppträdde många olika musiker, både 
barn och vuxna. Foto: Hanna Markgren
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Trettondedag- och januariinsamling 2014

Hyllningsgåvor

När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och 
Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: 
Guld, och rökelse och myrra.

Matt 2:10–11

Vi får också bära fram hyllningsgåvor, i tacksamhet över det nyfödda barnet i Betlehem, i 
tacksamhet över vad Jesus ger till oss i dag.

EFS hyllning till Jesus är att bära ut hans evangelium och hans omsorg genom internatio
nella missionsinsatser. Under 2014 kommer EFS ha fler utsända missionärer än på många 
år. I slutet av november landade Peter och Päivi Karlsson i Tanzania och en månad senare 
anlände familjen Polback. Och fler följer under det år som ligger framför oss.

Genom våra systerkyrkor får många barn bättre villkor i livet. Genom systerkyrkor och 
partner gör vår insats skillnad för fattiga, arbetslösa, sjuka och lågutbildade. Barn och unga, 
kvinnor och män, ledare och präster utrustas för sina uppgifter.

Låt oss i tacksamhet hylla vår konung Kristus, med våra liv och med våra tillgångar!

Tack för Din gåva!

Erik Johansson,  Stefan Holmström
EFS internationelle  EFS missionsföreståndare
missionssekreterare


