
EFS mission 
– projekt i Sverige och internationellt

Internationella projekt
Jesus förnyar – vi når vidare med 
evangeliet
•	 Evangelisation	bland	folken	i	Blå	Nildalen.	

(Etiopien)	Nr	3227
•	 Radioevangelisation	där	bibel,	tro	och	

musik	varvas	med	utbildning	kring	hiv	och	
aids	samt	rättvisa,	jämställdhet	och	demo-
krati.	(Etiopien	och	Eritrea)	Nr	3107

•	 Sat-7,	en	kristen	tevekanal	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.	(Mellanöstern)	Nr	
3914

•	 EFS	stöder	den	evangelisk-lutherska	
kyrkan	i	Malawi	både	genom	ett	generellt	
anslag	och	genom	stöd	till	deras	arbete	
bland	barn	och	unga.	(Malawi)	Nr	3401

•	 Etiopier	i	norra	Europa.	Medlemmar	i	
Mekane	Yesuskyrkan	får	stöd	genom	en	
EFS-grupp	som	arbetar	med	evangelisa-
tion,	själavård	och	samordning.	(Sverige)	
Nr	3904

•	 Purpose	Driven	Church.	Ett	försam-
lingsutvecklingsprogram	för	de	lutherska	
kyrkorna.	(Indien)	Nr	3314

•	 Vänförsamlingskoordinatorn	Erasto	Mwai-
popo	samordnar	vänförsamlingar.	(Tanza-
nia)	Nr	3813

Jesus utrustar – vi utbildar för helhet
Teologisk utbildning – institutioner
•	 Nakamte	utbildningscentrum.	(Etiopien)	

Nr	3208
•	 Mendi	bibelskola.	(Etiopien)	Nr	3221
•	 Beleza	utbildningscentrum.	(Eritrea)	Nr	3104
•	 Missionsinstitutet	på	universitetet	i	Iringa.	

(Tanzania)	Nr	3805

Teologisk utbildning – TEE, teologisk utbild-
ning på distans för evangelister och lekmän
•	 Vid	Mekane	Yesus-kyrkans	seminarium.	

(Etiopien)	Nr	3201
•	 EFS-missionären	Rune	Persson	arbetar	med	

TEE	i	södra	Tanzania.	(Tanzania)	Nr	3807
•	 ”Prästfru-TEE”	för	makar	till	präster.	

Innefattar	kurser	i	teologi,	hälsa,	entre-
prenörskap	och	kvinnors	roll	i	samhället.	
(Tanzania)	Nr	3816

•	 Mission	Training	Centers	är	ett	utbild-
ningsprogram	i	församlingsplantering	i	
nordvästra	Tanzania.	Henrik	Polback	arbe-
tar	med	detta.	(Tanzania)	Nr	3815

Teologisk utbildning – stipendier
•	 Utbildning	för	blivande	präster	inom	den	

lutherska	kyrkan	i	Madhya	Pradesh.	(In-
dien)	Nr	3313

•	 Somaliska	studenter	får	ekonomiskt	stöd	
för	teologisk	utbildning	vid	Mekane	Yesus-
seminariet	i	Addis	Abeba.	(Etiopien)	Nr	
3230

•	 Rigmor	och	Gustav	Aréns	minnesstipen-
dium	för	teologiska	studier.	Kan	sökas	av	
studenter	i	EFS	systerkyrkor.	Nr	3920

Sjuksköterskeutbildning
•	 Utbildning	av	barnmorskor	på	sjuksköter-

skeskolan	i	Aira.	(Etiopien)	Nr	3213*

•	 Fem	studenter	på	sjuksköterskeskolan	i	
Padhar	får	stöd	för	sin	utbildning.	(Indien)	
Nr	3305*

•	 På	vårdutbildningen	i	Bulongwa	utbildas	
sjuksköterskor	och	tandtekniker.	(Tanza-
nia)	Nr	3802*

•	 På	Ilembula	sjukhus	kommer	Ulla	Tufves-
son	Kagali	att	arbeta	som	seniorvolontär	
med	utbildning	av	sjuksköterskor.	(Tanza-
nia)	Nr	3806*

Övrig utbildning
•	 Utbildning	av	kvinnor	som	är	ledare	för	

kvinnogrupper	i	synod,	kontrakt	eller	
församling.	(Etiopien)	Nr	3215*

•	 Viktoria	och	Jonas	Nordén	arbetar	med	
ungdomsledarutbildning	med	inriktning	
på	att	rusta	unga	ledare	för	uppgifter	i	sin	
kyrka	i	mötet	med	det	moderna	samhället.	
(Etiopien)	Nr	3226

•	 Grundskolor	i	Kuluku	och	Gheleb	drivs	av	
kyrkan	och	ger	utbildning	till	sammanlagt	
cirka	380	barn.	(Eritrea)	Nr	3111*

•	 Dövskolor	i	Keren	(internat)	och	Asmara	
(dagskola).	Skolorna	har	sammanlagt	ca	
150	studenter	och	driver	även	en	hant-
verksutbildning.	(Eritrea)	Nr	3109*

Jesus helar – vi arbetar diakonalt
Sjukvård
•	 På	Aira	sjukhus	ges	vård	till	hundratals	

patienter	varje	dag.	Erik	Erichsen	som	är	
kirurg	gör	några	månadslånga	besök	per	år	
på	sjukhuset.	(Etiopien)	Nr	3213*

•	 Hälsostation	i	Kuluku.	Kyrkan	driver	tre	
enkla	kliniker,	som	betjänar	människor	i	
ett	av	de	allra	fattigaste	områdena.	(Er-
itrea)	Nr	3112*

•	 Vid	sjukhuset	i	Junnardeo	drivs	ett	enkelt	
program	för	grundläggande	barn-	och	
mödravård	(Indien).	Nr	3310*

•	 Padhar	sjukhus.	(Indien)	Nr	3305*
•	 Bulongwa	sjukhus.	(Tanzania)	Nr	3802*
Barn och unga
•	 Gatubarn	i	Addis	Abeba.	Unga	människor	

som	lever	på	gatan	får	utbildning,	mat	och	
ett	hem.	(Etiopien)	Nr	3212*

•	 På	barnhemmen	i	Shahpur	och	Junnardeo	
bor	sammanlagt	cirka	70	barn.	(Indien)	Nr	
3301*

•	 Studiestöd	och	boende	till	Afar-ungdomar.	
(Etiopien)	Nr	3203*

•	 Bulongwa	barnhem.	(Tanzania)	Nr	3802*
•	 Maria	Polback	arbetar	diakonalt	med	stöd	

till	utsatta	barn	i	Mwanza.	(Tanzania)	Nr	
3885*

•	 Ulf	Ekängen	arbetar	i	Dodoma	med	barns	
rättigheter,	kristendomsundervisning	i	
grundskolan,	utbildning	av	kyrkans	för-
skollärare	samt	bland	massajer.	(Tanzania)	
Nr	3882*

Övriga diakonala projekt
•	 Hiv	och	aids.	Utbildning,	information	och	

stöd	till	familjer	som	drabbats	av	hiv	och	
aids.	(Eritrea)	Nr	3105*

•	 Kvinnoprogram	som	innehåller	utbildning	
i	handarbete	och	ett	skolhem	för	flickor	
på	högstadiet	och	gymnasiet	i	Mendefera.	
(Eritrea)	Nr	3106*

•	 Päivi	Karlsson	arbetar	i	Arusha	med	vård	
för	hiv/aids-sjuka	och	med	palliativ	vård	
inom	den	lutherska	kyrkan.	(Tanzania)	Nr	
3887*

•	 Peter	Karlsson	är	ekonom	och	arbetar	på	
LMC,	en	samarbetsorganisation	mellan	
den	lutherska	kyrkan	i	Tanzania	och	dess	
partnerorganisationer,	däribland	EFS.	
(Tanzania)

Sverigeprojekt
•	 Alpha,	en	väg	till	kristen	tro.	EFS	erbjuder	

kurs-	och	inspirationsdagar.	Nr	4012
•	 EFS	pionjärfond	ger	stöd	till	nystartade	

EFS	sammanhang.	Nr	4009
•	 Nyplantering,	utbildning	och	inspira-

tion	till	pionjärarbete	bland	annat	genom	
tillväxt-	och	nyplanteringsakademin.	Nr	
4014

•	 Växthuset,	församlingsutveckling	och	in-
spiration	till	nya	sätt	att	vara	kyrka	bland	
annat	genom	Växtkraftdagar	–	regionala	
inspirationsdagar.	Nr	4013

•	 Musikmission,	för	musikarbetet	i	EFS	Nr	
4015

•	 Diakoni,	till	stöd	för	diakonalt	arbete	i	
föreningar.	Nr	4018

•	 Johannelunds	teologiska	högskola	erbjuder	
utbildning	för	präster	i	EFS	och	Svenska	
kyrkan,	samt	kurser	för	ideella	medar-
betare	genom	Centrum	för	utveckling.	
(Personliga	gåvor	till	Johannelund	ger	
skattereduktion).	Nr	6000*

Saltprojekt
•	 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!	
Nr	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	lan-
det	och	i	alla	samfund.	Nr	8013

•	 EFS	Scout	är	en	del	av	Scouterna	Sverige,	
med	en	nyanställd	scoutkonsulent	och	ett	
stundande	Patrullriks.	Nr	8005	

•	 Volontärprogrammet	är	med	och	skapar	
morgondagens	missionärer!	Under	2014	

finns	volontärer	i	Argentina	och	Burma.	
Nr	8007

•	 Outreach	Etiopien.	Ett	korttidsteam	till	
Etiopien	för	praktisk	träning	och	teoretisk	
undervisning	i	bön	och	evangelisation,	
tillsammans	med	Win	Souls	for	God	och	
Mekane	Yesus-kyrkan.	Nr	8011

•	 Nyårslägren	Livskraft.	I	samarbete	med	
distrikten	anordnas	fyra	lokala	tonårsläger.	
En	utmärkt	konfirmanduppföljning	och	
plantskola	för	nästa	generation	EFS:are.	Nr	
8004

•	 Team	Jesus	Generation.	Ett	volontärår	i	
Sverige	till	tjänst	för	den	lokala	försam-
lingen.	Samarbete	med	Hållands	folkhög-
skola.	Nr	8009

•	 Medvandrarsatsning.	Tillsammans	med	
EFS	lanseras	ett	mentors-	eller	medvand-
rarprogram,	där	unga	och	äldre	får	mötas	
och	stötta	och	lära	av	varandra.	Nr	8010

•	 Soul	Children.	En	barnkörsatsning	med	
rötter	i	Norge,	för	barn	i	åldrarna	10–16	
år.	Med	musikaliskt,	andligt	och	socialt	
innehåll.	Nr	8002

Bial – Barn i alla 
länder
Barnens egen mission, 

Bial, vill arbeta för att barns rättigheter blir 
tillgodosedda och att de får höra om Jesus. 
Genom missionärernas, Viktoria Nordén i 
Etiopien samt Maria Polback och Ulf Ekängen 
i Tanzania, arbete blir detta verklighet. Vi 
stödjer även våra systerkyrkors barnverksam-
het, liksom det svenska arbetet med SKAT-
TEN – på äventyr med Gud. Se www.bial.efs.
nu för mer information och idéer på hur man 
kan arbeta med Bial i svenska barngrupper! 
 Föreningsgåvor går till hela Bials arbete. 
Personliga gåvor går enbart till diakonala pro-
jekt och blir därmed skatteavdragsgilla. Ange 
Bial på talongen.*

* = ett skatteavdragsgillt projekt

Gåvor bg 900-9903
Bankgiro 901-0026 används bara 
när du har en avi med personligt 
OCR-nummer.

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. 
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Matteuskyrkan i Göteborg driver öppen förskola för romska barn. Ett exempel på lokalt diakonalt engagemang. 


