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
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Trettondedagsbrev 2015

Anno 2015
Ännu ett står för dörren, 150 år sedan EFS första missionärer
lämnade Sverige för att anlända till Massawa 15 mars 1866.
I höst inbjuder EFS och Salt till medarbetardagar i Addis Abeba i Etiopien. En gemensam inspirations- och utbildningsvecka
som deltagarna kan förlänga några dagar för mer upplevelser
av olika slag i Etiopien eller Tanzania. Medarbetardagarna är
ekonomiskt möjliga genom att medel avsatts under några år
och även om resekostnaderna blir högre är övriga kostnader
lägre. Inbjudan går inte bara till dem som är anställda av EFS
och Salt utan även till dem som arbetar i samarbetskyrkorna
och som är anställda av Svenska kyrkan, samt anställda vid
folkhögskolorna. Dessa får dock betala en högre avgift. Vad
detta kommer att innebära för missionskunskapen och missionsintresset återstår att se, men förhoppningarna är stora
inför jubileumsåret 2016.

2015 är ett bibelår. I väggkalendern, som kom med novembernumret av Budbäraren, kan du läsa mer. Alla månadsbilderna
har bibelanknytning. Där finns även i år ett böneämne för
varje dag: lokala sammanhang och gemensamma åtaganden
på regional och nationell nivå. Det känns hoppfullt att tillsammans få ”be igenom” hela EFS och Salts missionsföreningar
och grupper. På EFS kansli har vi under året varje arbetsdag
bett för de föreningar som står angivna. Den uppmaningen vill
vi sprida vidare. Vi har en överupplaga av väggkalendern som
kan beställas mot portokostnad.
Jag går nu i slutfasen av min aktiva tjänst på EFS kansli
och en insamlingsstrategtjänst är utlyst och vi väntar ivrigt på
sökanden. Vi behöver någon som har god kännedom om EFS,
insamlingskunskapen kan få genom en utbildning vi erbjuder.
Kanske du som läser detta ska söka, eller så känner du någon
som skulle passa.
Under 2015 är det tänkt att jag fortsätter med insamlingsdelen på halvtid för att stödja den nya medarbetaren. Den
andra halvtiden görs på det stora arkivprojekt som genomförs
2014–2016. Vi går igenom och uppdaterar EFS arkivregister,
pappershandlingar, filmer, pappersbilder, diabilder och gamla
skiopitikonglasbilder. Visionen är att scanna in en hel del så
att det blir tillgängligt via internet. Vi vill även översätta en del
handlingar till engelska så att våra systerkyrkor kan få se gamla
missionärsbrev, tidningssidor med mera.

Tack för 2014
Tack för alla insatser för att föra ut information om EFS
mission, i Sverige och internationellt. Jag önskar ett gott nytt
missionsår 2015!
Martin Nilsson
Art.nr. 4715

EFS internationella mission 2014
Under året som gått har ni EFS:are bidragit på ett fantastiskt sätt
till vårt gemensamma missionsuppdrag genom alla de gåvor som
strömmat in. Tack! Men uppdraget kvarstår och förutsättningarna förändras också hela tiden, vilket gör att vi behöver vara följsamma och anpassa insatser och projekt för de situationer som
uppkommer. Därför är det viktigt att gåvor i så hög utsträckning
som möjligt går till EFS mission – där det bäst behövs. Vi vet att
det känns bra att få ge till något specifikt – och ibland är det enda
alternativet för givare som av olika skäl inte vill bidra till EFS
hela missionsarbete – men så långt det är möjligt önskar vi mer
generella gåvor. Just nu läggs sista handen vid detaljbudgeten
för 2015 och det är en utmaning att få den att gå ihop. Inte minst
innebär det senaste årets stora ökning av antalet missionärer en
del omfördelningar.

Vi vet att EFS önskar kunna göra mer av sådant som har med
evangelisation att göra och teologisk utbildning, men en stor
andel av de gåvor som kommer in är märkta för olika former av
diakonala insatser. Detta leder till att vi tvingas hålla igen på de
mer evangeliserande uppgifterna, medan vi på sina håll får pengar över som är märkta till specifika diakonala projekt. Alltihop är
gott missionsarbete, men det är fördelningen mellan evangelisation och diakoni som inte alltid stämmer överens med de gåvor
som kommer in.
Än en gång, tack för alla gåvor under året som gått!

Sophia och Elias Tranefeldt

Internationella m
 öten på årskonferensen

Den 28 december är det sändningsgudstjänst i Karlstad för
Sophia och Elias Tranefeldt. Några dagar senare åker de till Addis
Abeba, Etiopien. De kommer under våren att läsa amarinja för att
förbereda sig för sitt kommande arbete. Sophia kommer att arbeta med bibelöversättning och Elias som teologilärare på Mekane
Yesuskyrkans seminarium.

Välkommen till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm 14
maj–17 maj 2015. Det blir ett antal samlingar med fokus på internationell mission. Konferensen är ett tillfälle att träffa några av
EFS missionärer och flera internationella gäster. Årskonferensen
börjar med internationell eftermiddag dit alla intresserade är välkomna.

Resa till SAT-7 Network i mars 2015

Händelser i vår

Den 25–27 mars 2015 anordnar EFS en resa för alla intresserade
till Sat-7 Network i Turkiet. Sat-7 är en kristen organisation
som sänder satelittv i Mellanöstern på arabiska, persiska och
turkiska och har även en barnkanal. De når därigenom miljontals
tittare med evangeliet. På Sat-7 Network presenteras Sat-7:s
verksamhet, som EFS stödjer. Efter Sat-7 Network planeras
en resa till Uppenbarelsebokens sju församlingar. För frågor
och anmälan, kontakta Elle Kristiansson 018–430 25 33 eller
elle.kristiansson@ efs.nu.

• Söndag 28 december 15.00 – Sändningsgudstjänst i Västerstrandskyrkan i Karlstad för Sophia och Elias Tranefeldt.
• Måndag 26 januari – Internationell kväll på EFS kansli i
Uppsala om flyktingsituationen i norra Irak.
• Torsdag 12 mars – Internationell kväll på EFS kansli i
Uppsala, program ännu inte fastställt.
• 25–27 mars 2015 – Resa till Sat-7 Network i Turkiet för missionsombud och andra intresserade.
• Måndag 11 maj – Internationell kväll på EFS kansli i Uppsala
med gäster från Eritrea.
• 14–17 maj – EFS och Salts årskonferens med möjlighet att
möta internationella gäster samt delta i olika samlingar med
fokus på EFS internationella mission.
• Torsdag 14 maj – Internationell eftermiddag i samband med
EFS och Salts årskonferens i Umeå 14–17 maj.

Utbyte för kvinnliga präster
I februari 2015 planeras ett utbyte för kvinnliga präster i Addis
Abeba, Etiopien med deltagare från EFS, Mekane Yesuskyrkan
i Etiopien, ELCT i Tanzania och prästkandidater från ELCMP i
Indien. Sammanlagt drygt 100 präster från de fyra länderna kommer att samlas för en konferens under en knapp veckas tid för att
utbyta erfarenheter samt stödja och stärka varandra i prästrollen.

Erik Johansson, missionssekreterare

Stöd till förföljda minoriteter
Årets Se Be Ge-insamling går till förföljda kristna och andra
minoriteter i norra Irak. Efter att en grupp har varit på plats i den
kurdiska provinsen i Irak har EFS beslutat att stödja flera lokala kristna organisationer som arbetar med internflyktingarna.
Huvudfokus kommer att vara psykosocialt arbete, vilket är ett
område där behoven är stora men där få organisationer arbetar.
Inte minst de kvinnor som flytt från fångenskap hos Islamiska
Staten (IS) lider allvarliga trauman från psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. EFS avser även att stödja uppsökande verksamhet som
riktar sig till de internflyktingar som inte kan ta sig till de organiserade lägren. Detta stöd kommer att vara i form av distribution
av mat, kläder och andra förnödenheter.
Prästvigning i Chhindwara, Indien

EFS missionärer
TANZANIA

ETIOPIEN

Ulf Ekängen arbetar i Dodoma stift med
barns rättigheter, kurser för barn- och
ungdomsledare samt med kontakter
med massajer.

Viktoria och Jonas Nordén arbetar
med ungdomsledarutbildning för
Mekane Yesus-kyrkans unga ledare på gräsrotsnivå. De är placerade i Addis Abeba. Läs deras blogg:
familjennorden.wordpress.com

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/aids-sjuka och med palliativ vård. Du kan läsa deras blogg på
http://blog.amani.nu

Frida och Andreas Thornell arbetar
med diakonalt arbete i Addis Abeba,
Etiopien med start i oktober 2014.

Maria och Henrik Polback bor i Mwanza.
Henrik arbetar med utbildning av
evangelister inom ett stift i nordvästra
Tanzania och Maria arbetar med diakoni i storstaden Mwanza
Följ deras blogg på
polbackiafrika.efs.nu

Sophia och Elias Tranefeldt flyttar
i början av januari 2015 till Addis
Abeba. Sophia ska arbeta med bibelöversättning i samarbete med Folk
& Språk och Elias ska undervisa
vid Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium. De bloggar på
bibelbruk.wordpress.com

SENIORVOLONTÄRER

Rune Persson arbetar som koordinator
för teologisk distansutbildning (TEE)
i södra Tanzania och pendlar mellan
Iringa och Holmsund.

Fredrik Brosché undervisar i själavård vid Mekane Yesus-kyrkans
seminarium i Addis Abeba, Etiopien.

Nora och Hannes Sandahl arbetar för
evangelisk-lutherska kyrkans sydcentrala stift med huvudkontor i Makete.
Nora är sjuksköterska och arbetar
med närsjukvård på stiftets sju små
landsbygdskliniker. Hannes är socionom och arbetar med barns rättigheter. Läs om deras liv på:
http://lindefjell.se

Karl-Erik Lundgren är rådgivare för en renovering av Mekane
Yesus-kyrkans college i Debre Zeit, Etiopien.

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

Agne och Karin Nordlander kommer arbeta vid Mekane Yesuskyrkans seminarium i Addis Abeba, Etiopien.
Sennait och Erik Erichsen gör några månadslånga besök per år vid
sjukhuset i Aira. Sennait är diabetessjuksköterska och Erik är
kirurg.

Missionsbokstips

• Ella Wolde Selassie har i boken Herdepojken och bön-

husflickan, på ett nära och innehållsrikt sätt berättat om
sin och hennes make Tayes uppväxt och liv i Sverige och i
Etiopien. Boken recenserades i Budbärarens septembernummer, den kostar 140 kronor +porto och kan beställas via ella.
taye@gmail.com.

• EFS rear nu Anders Anderssons bok Från Väst i Back-

an till Öst i Afrika. En livsberättelse från Jämtland och
Etiopien. Boken reas för 50 kronor + porto. Skicka din
beställning till martin.nilsson@efs.nu eller beställ via telefon
073–658 70 42.
Ta gärna hem böcker och sälj i din förening.

Nominera årets insamlare 2014

Nu är det tid att nominera för 2014 års insamlingspris som delas
ut vid årskonferensen i Umeå. Nominering ska vara insänd
senast den 30 april 2014. Man kan nominera 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. Prissumman
på 10 000 kronor sänds till den förening eller grupp där mottagaren är verksam.
Skicka ditt förslag senast 30 april till:
EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala. E-post: insamling@efs.nu

EFS insamlingsperioder 2015
(Huvuddag för insamlingen inom parantes)
6–25 jan 		
Hela året
1–22 feb
22 mar–12 april
19 april–17 maj
Juni–Juli
26–27 sept
4–25 okt
8–22 nov
29 nov–26 dec

Trettondedag-/januariinsamling, EFS internationellt (6/1)
Insamling för Johannelund (25/1)
Kampanjveckor för BIAL (22/2)
Påskinsamling till EFS mission (5/4)
Konferensinsamling till EFS mission (3/5)
Sommarinsamling till EFS mission – där det bäst behövs
Se be ge, ändamål fastställs senare
Tacksägelsedagsinsamling för EFS mission (11/10)
Insamling till Salt – barn och unga i EFS (15/11)
Advents- och julinsamling, EFS internationellt (29/11)

Rikskollekter i Svenska kyrkan 2015
10 maj Rikskollekt i Svenska kyrkan till Salt och Credo
22 nov Rikskollekt i Svenska kyrkan till EFS
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JU LBREV FRÅ N B IA L

I SKATTEN — på äventyr med Gud inleddes
ett Indien-år HT-14. I söndagsskolan och
andra barngrupper får barnen lära om och
av barn i Indien.

God jul Barn i alla länder-vänner!
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 kreativa insamlingar och glada givare kan BIAL finnas
med och bidra till de projekt som EFS systerkyrkor och samarbetspartners driver. Det handlar om utbildning
för barn och unga och även för de som möter barn, om sjukvård och diakonalt arbete.
Alla barn i alla länder ska veta att de har något och någon att hoppas på! Tack att ni är med och verkar för det
på olika sätt! Det är fantastiskt att insamlingen till BIAL ser ut att nå målet med god marginal även i år.
Sommaren 2014 innebar ett härligt Patrullriks för scouter från hela Sverige som samlades i Gärdsmark,
Västerbotten. Som traditionen bjuder på P-riks anordnades en marknad till förmån för BIAL som scouterna
förberett innan lägret. Det såldes mat från olika delar av landet, spa-behandlingar, trix och konster,
tivoliäventyr med mera. Hela 225 000 kr kom in!
Varma hälsningar från BIAL-inspiratör Sofia Svensson och BIAL-gruppen!
www.bial.efs.nu, sofia.svensson@efs.nu, 073–8284540

LÄGERELD I GÄRDSMARK

SURSTRÖMMING

SANNAS NAGELSALONG

Kollektupprop för EFS internationella mission
Trettondedag- och januariinsamling 2015

Ordet visar vägen
”Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans
stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” Matt 2:2
De visa männen från Östern som följde stjärnan hade läst i skrifterna om konungen
som skulle födas. De anade inte att den händelsen skulle komma att revolutionera
livet för oss människor. Över hela världen firas Jesu födelse. I Sverige gör vi det mest
på julafton eller juldagen. I en del länder, som till exempel i Etiopien, är det vår trettondedag som är deras juldag. Tänk att ett litet barns födelse än i dag röner så stort
intresse.
Under 2015 kommer EFS internationella mission att ha fler anställda missionärer än
på många år. De arbetar med utbildning och undervisning, de flesta med anknytning
till barn och ungdomar.
Genom våra systerkyrkor får många barn en bättre start i livet, från födelsen till
vuxen ålder. Kyrkorna vill se till människors hela behov, söndagar som vardagar.
Den som är fattig behöver stöd, den som saknar arbete behöver hjälp till försörjning,
den som saknar hälsa möjlighet till sjukvård.
Låt oss i tacksamhet bära fram våra gåvor.

Erik Johansson
EFS internationelle missionssekreterare

LarsOlov Eriksson
Vik missionsföreståndare EFS

EFS Bankgiro 900-9903. Skriv ”Januari-insamlingen” på talongen.

