EFS & SALTS
MEDARBETARDAGAR
I ETIOPIEN

Välkommen med på EFS och Salts
Medarbetardagar 2015!
det kommer att bli
fantastiska dagar i Etiopien där
du får möta medarbetare i samtal,
undervisning och bön, där du får
möta ett av EFS missionsländer
och den största lutherska kyrkan i
världen, där du får en känsla för de
första missionärernas kallelse och
liv, och där du får möjlighet lyssna
till Guds kallelse i ditt liv.

VI TROR ATT

att anmäla sig och
här finns information om pro-

NU ÄR DET DAGS

grammet, om utflyktsalternativ
för dem som kommer dit 1-2
dagar innan medarbetardagarnas
program börjar eller reser hem
med de senare flygen, om frivilliga
tilläggspaket efteråt och den praktiska information du behöver för
att kunna göra anmälan. Anmälan
gör du sedan på webben och det
är viktigt att du läser igenom den
praktiska informationen innan du
påbörjar din anmälan. Programmet för Medarbetardagarna är

fortfarande preliminärt och kan
komma att justeras. Seminarier
planeras nu, och de kommer att
presenteras i början av hösten, och
då kommer du som är anmäld att
kunna välja seminarier.
kan du i första
hand vända dig till din kontaktperson, eller ditt distrikt och om
de inte kan svara så tar de frågorna
vidare.

HAR DU FRÅGOR

Program

Seminarier

Dagsutflykter

MÅNDAG 2/11

Seminarierna är ännu preliminära.

DEBRE LIBANOS

Flyg 1 ankomst
10.00 Välkomstinfo & rundtur i EFS
missionsspår

FREDAG

TISDAG 3/11

8.00 Dagsutflykter för flyg 1
Flyg 2 ankomst
10.00 Välkomstinfo & rundtur i EFS
missionsspår för flyg 2
ONSDAG 4/11

Flyg 3 ankomst
11.00 Medarbetardagarna börjar
(Ghion Hotel)

•
•
•
•
•

Musikverkstad
Gör din egen kaffeceremoni
Kaffebönssmycken
Etiopisk matlagning
Nätverksträff för kvinnor i prästtjänst
• Studiebesök på
• Särskola
• HCE sjalväveri
• EECMYs Radiostation
• Ethiopian Graduate School of
Theology (EGST)

TORSDAG 5/11

Medarbetardagar (Mekane Yesus Seminary, Mekanissa)
FREDAG-LÖRDAG 6-7/11

Medarbetardagar (Ghion Hotel)
SÖNDAG 8/11

Gudstjänstdeltagande i Mekane Yesus
församlingar i Addis Abeba
20.00 Medarbetardagarna avslutas med
förbönsgudstjänst (Ghion Hotel)
22.00 Flyg 4 (9/11), avfärd till flygpl.
MÅNDAG 9/11

Tilläggspaket enligt särskilda program.
För övriga:
8.00 Dagsutflykter för flyg 3
10.00 Rundtur i EFS missionsspår för flyg
3. Därefter ledig tid i Addis Abeba
22.00 Flyg 5 (10/11), avfärd till flygpl.
TISDAG 10/11

10.00 Rundtur i EFS missionsspår (för
flyg 3). Därefter ledig tid i Addis
Abeba
22.00 Flyg 6 (11/11), avfärd till flygpl.

LÖRDAG

• Ledarskap, från idé till verklighet
• Levande och verksamt, att leva
i Ordet
• Kvinnligt ledarskap
• Kören som evangelisationsredskap
• Församlingsplantering
• Diakoni, tiggare – hur hjälpa på
riktigt?
• Den karismatiska väckelsen
• Böneskola
• Missionshistoria
• Ungdomar, ungdomsarbete

Vi färdas norrut med buss till den djupa kanjon som hör till en av Blå Nilens
bifloder och besådas både vattenfallet
och den hisnande utsikten.
Efter lunch beger vi oss
till Debre Libanos, ett
etiopisk-ortodoxt kloster med en månghundraårig historia. Svalkan
och de stora glasmålningarna gör klosterkyrkan (från
1960-talet) väl värd sitt besök.
Du kan sedan välja att göra klättringen upp till den Helige Teklehaimanots grotta eller besöka klostrets
museum. Hemkomst och middag i
Addis Abeba ca kl 18.30.
LAKE WONCHI

Bussresan tar oss upp hisnande 3000 meter över
havet till kraterkanten
där vi kan då blicka ner
över den klarblåa sjön.
Härifrån rider vi sedan
på hyrda hästar ner till
sjön där vi äter medhavt lunchpaket.
Tillåter tiden gör vi en kort båttur till
ön mitt i sjön, där det finns en liten
ortodox kyrkan från 1500-talet.
Efter hästritt upp till parkeringen är
det sedan samma vackra väg tillbaka
igen till Addis Abeba, lagom till middagen kl 18.30.
Till utflykterna ingår entreavgifter,
flaskvatten, frukt, lunch samt kaffe.
Ta med bra skor, solskydd och vattenflaska.

Safari i Tanzania
En spännande resa in i
Tanzanias fantastiska natur
och djurliv, med chans att
se ”The Big Five”!
5 dagar
DAG 1 (9/11)

Ankomst till Kilimanjaro Airport.
Transfer till Arusha Hotel (****). Tid
för avkoppling.
DAG 2 (10/11)

Safari i Tarangire National Park
bland bl.a. elefanter och lejon. Boende i permanenta tält på Tarangire
Safari Lodge (***) med utsikt över
nationalparken. Tälten har riktiga
sängar och dusch/WC och ger en fin
safariupplevelse. Pool finns.
DAG 3 (11/11)

Safari i Tarangire och
sedan resa mot Lake
Manyara National Park,
ca 1 timme bort, där
naturen är lite annan än
i Tarangire. Giraffer, zebror, många
fågelarter och, med lite tur, trädklättrande lejon. På eftermiddagen
reser vi mot Ngorongorokratern.
DAG 4 (12/11)

Heldag med djurskådning och
picknicklunch. Ngorongorokratern är
en drygt 2 mil bred krater med ett
rikt djurliv och ett eget ekosystem
och är med UNESCO:s världsarvslista
sedan 1979. Middag och boende
på Ngorongoro Wildlife Lodge, med
fantastiskt utsikt över kratern.
DAG 5 (13/11)

Avresa tillbaka mot Arusha med
möjlighet till shopping längs vägen.
Vidare transfer till Kilimanjaro Airport för hemresan.
Pris: 16 220kr/person (dubbelrum)
2 150kr/person enkelrumstillägg

Priset inkluderar inrikesflyg, transfer,
safari med helpension (dag 5 endast
frukost), parkavgifter chaufförer och
guider.

Etiopien — en resa
genom historien

Sol och bad i
Mombasa, Kenya

Besök flera världsarv som
imponerar stort och möt en
av Afrikas äldsta kulturer.

Sträck ut dig i den benvita sanden, snorkla bland
korallrev i Indiska oceanen
eller sök svalkan i palmernas skugga. Vill du unna dig
en riktigt skön semester är
detta ditt alternativ!

5 dagar
DAG 1 (9/11)

Avresa med flyg från Addis Abeba
till Bahar Dar. Vi besöker de 45 meter höga vattenfallen Tis Isat, ”Smoke of Fire”. En båttur över Tanasjön
tar oss sedan till ett kloster.
DAG 2 (10/11)

Vi kör till Gondar och besöker palats
och kyrkor från 1600-talet inklusive
kung Fasiledes bad, Debre Birhan
Selassie-kyrkan, Qusqam-kyrkan och
Mentwabpalatset.
DAG 3 (11/11)

Flyg till Lalibela och
besök av de unika
klippkyrkorna, som är
med på UNESCO:s värdsarvslista och kallas världens
åttonde underverk. De är huggna
direkt ur graniten och används än
idag av etiopisk-ortodoxa kyrkan.

4 dagar (9/11-13/11)

Resan inkluderar flyg till Mombasa,
transfer och 4 nätter på hotell (med
halvpension) vid Mombasakusten.
Bamburi Beach är ett populärt
3-stjärnigt hotell på norra
kusten, 12 km norr om
Mombasa och 25 km
från flygplatsen Moi
International.
Mer info på www.
bamburibeachkenya.
com
Pris: 6350kr/person

i dubbelrum (halvpension)

DAG 4 (12/11)

Flyg till Aksum, en 2500 år gammal stad, som är Etiopisk-ortodoxa
kyrkans centrum. Stadsrundtur i den
forna huvudstaden i Aksumitiska
kungadömet, med bl.a. världens
största obelisk, drottningen av
Sabas palats och St:a Maria av
Sion-kyrkan.
DAG 5 (13/11)

Flyg tillbaka till Addis Abeba.
Pris: 14 200kr/person

Priset inkluderar inrikesflyg,
transport i minibuss, lokala guider,
entréavgifter, måltider (helpension,
dag 5 endast frukost), och trestjärnigt boende i dubbelrum.

Har du frågor, kontakta Amanda Eriksson på Tranås resebyrå, 0140-375070,
amanda.eriksson@tranas-resebyra.se

Safari i Etiopien
Följ med på safari till några
av Afrikas mest intressanta
och vackra nationalparker.
8 dagar (9-16/11)

Håkan Pohlstrand har vuxit upp i
Etiopien och är idag en av de främsta
experterna på etiopiskt växt- och
djurliv. Sedan många år arrangerar
Pohlstrand safari- och naturresor i
Etiopien via aventyrsresor.se Han har
lagt upp en rutt speciellt
för EFS som kommer
innehålla både kultur
och natur, där det
kommer finnas möjlighet att se många av
de endemiska djurarterna.
Resan kommer att
tangera afarernas
områden med besök
i en afarby, heta
källor och den karga
låglandsnaturen. Färden fortsätter upp genom
Arsibergen och den antilop-rika Deraparken och Senete, Afrikas största
högplatå. Där är fotomöjligheterna
fina med bl a varg, nyala-antilop och
rörbock. Därefter går återfärden till
Addis Abeba via stora Rift Valley med
sina sjöar och sitt rika fågelliv.
Resan avslutas med en natt vid
Langanosjön med möjlighet till ett
svalkade dopp.
Boendet kommer vara bekväma
hotell och lodger längs rutten.
Pris: 8000kr/person

Priset inkluderar alla transporter,
hotell, mat och dryck (ej alkohol),
parkinträden och guider.

Missionshistorisk
resa till västra
Etiopien
Följ fotspåren av EFS första missionärer och besök
flera av de platser där
missionshistoria skrivits!
8 dagar (9-16/11)

Vi reser under ledning av en tidigare
EFS-missionär till de
flesta av de platser
där EFS verkat genom hundra år: Bako,
Nakamte, Didessa, Bodji,
Nedjo, Mendi och Aira. Vi besöker
lokala församlingar, bibelskolor,
andra utbildningar och sjukhus.
I Bodji, där den allra första evangeliska församlingen i Etiopien
bildades 1898, deltar vi i en missionshistorisk konferens och träffar
företrädare för de olika synoderna,
kvinnosekreterare, präster, sjukvårdspersonal och församlingsmedlemmar. Förhoppningsvis kan vi
även få möjlighet att besöka något
privat hem.
Sista natten blir på
EFS tidigare gästhem,
Entotto, i Addis Abeba. Måndagen den
16 november ägnas åt
en rundtur i missionens
tecken i Addis Abeba innan avfärd
till Bole flygplats för hemsresa.
Pris: 3000kr/person i dubbel-

rum (enkelrum i mån av plats)
Priset inkluderar bussresa, boende
och mat.

Sol och bad vid
Langanosjön
Upplev ett etiopiskt paradis
med sol, bad och naturupplevelser.
6 dagar (9-14/11)

En bussfärd tar oss från Addis Abeba
till Africa Vacation Club vid Langanosjön, ca 20 mil söderut. Langano
ligger i den s.k. Rift Valley och har
ett alkaliskt och karaktäristiskt brunfärgat vatten och ett rikt fågelliv,
med möjlighet att se pelikan, skarv,
fiskörn, kungsfiskare mm.
Hotellet kan även arrangera en
kortare utflykt till de närliggande
sjöarna Abiyata och Shalla med heta
källor och fåglar som
flamingo och struts.
Vi bor i rymliga tukul,
en etiopisk hydda
med god hotellstandard, som rymmer
två rum samt ett stort
vardagsrum och köksdel. Det ena
rummet har dubbelsäng och det
andra två enkelsängar. Önskas enkelrum ryms alltså två personer i en
tukul. Tillgång till spa med massage
och badmöjlighet både i pool och i
sjön. Lunch och middag kan köpas i
hotellets restaurang för ca 70 kr.
Pris:
2000kr/person i dubbelrum
3000kr/person i enkelrum

Priset inkluderar resa t.o.r. Addis
Abeba-Langano, hotell med frukost.

Information inför definitiv anmälan till
medarbetardagarna november 2015 i Etiopien
Innan du går in på länken på
hemsidan för att anmäla dig
bör du ha läst igenom hela
denna information ordentligt.
Det kommer att finnas fält i anmälan
som du inte kan hoppa över vilket gör
att du behöver har tänkt igenom och
ha alla uppgifter till hands innan du
börjar. Det går inte att spara uppgifterna i formuläret, vilket gör att du får
börja från början om du inte kan fylla i
allt på en gång.
PERSONUPPGIFTER

Du ska ange fullständigt namn enligt
ditt pass, detta för att namn på biljetten ska stämma överens med passet.
Du måste ange adress, e-postadress,
personnummer, passnummer, passets
giltighetstid och medborgarskap. Detta
innebär att du måste ha ett pass klart
innan du börja anmälan och se till att
passet gäller minst 6 månader efter
din hemkomst från Etiopien. Det är
därför viktigt att du som har ett pass
som inte är giltigt i 6 månader efter
hemkomsten snarast skaffar nytt pass
så att du kan anmäla dig i tid.
Blodgrupp och eventuell kronisk
sjukdom måste också anges. Detta är
ett krav som Nordic Medical Center i
Etiopien, som EFS samarbetar med i
hälsofrågor, krävt i fall något händer.
ARBETSGIVARE OCH ÖNSKEMÅL
OM RUMSKAMRAT

Utifrån en rullista anger du din arbetsgivare och därefter tjänstgöringsgrad.
När du kommer till boendet anger
du vem du önskar att dela rum med.
Gå till nästa kolumn om du önskar
enkelrum och själv vill betala 300kr/
natt. (OBS! detta är inget som distriktet eller EFS riks står för)
SÄRSKILDA BEHOV

Du som behöver specialkost, ange

tydligt hur just dina behov ser ut.
Du som behöver flygassistans exempelvis p. g. a. rullstol ange så tydligt
som möjligt vad det gäller.

vill flyga. Anslutningsflygen kommer
att bokas samma dag som ut- och
hemresa.

FLYGBOKNING

Val av dagsutflykt gäller dig som
anländer måndag morgon samt dig
som åker hem 10/11 och 11/11.
Dagsutflykterna kostar ingenting extra.
Du kan avstå från utflykt och stanna
i Addis Abeba, men får då klara dig
själv, vad gäller mat och eventuella
transporter inom Addis.

När det gäller bokningen av själva
flygresan så finns det ett förbokat
antal platser på varje resealternativ,
vilket innebär att det sätts en spärr
när detta antal uppnåtts. Därefter går
inte dessa resedatum att boka. Utresan redan den 28/10 är reserverad för
Carlskyrkan i Umeå och för några från
kansliet som behöver resa i förväg. På
det alternativet finns inga ytterligare
platser.
OBS! Om du väljer något av tilläggspaketen är det utresa den 2 november som gäller.
Bokningarna är gjorda enligt följande:
Utresa 28/10, hemresa 10/11, reserverad, se ovan
Utresa 1/11, hemresa 9/11
Utresa 3/11, hemresa 10/11 alternativt 11/11.
Utresa 2/11 för dem med tilläggspaket, hemresa 14/11 alternativ 17/11
beroende på tilläggspaketets längd.
Alla flighter är nattflyg, vilket innebär
att man flyger från Arlanda på kvällen
och ankommer Addis Abeba morgonen därpå. Hemresa från Addis Abeba
sker på det angivna datumet, men
redan vid kl 1 på natten, vilket innebär
att man anländer till Sverige på morgonen samma datum, exempelvis den
9/11.
Om du p. g. a. arbetet behöver resa
ut 3/11 och hem 9/11 ombeds du
välja det utresedatumet och ange att
du behöver annan hemresa.
När det gäller kolumnen anslutningsflyg från Umeå, Luleå m. fl.
platser, anger du från vilken ort du

DAGSUTFLYKTER

TILLÄGGSPAKET

Tilläggspaketen finns presenterade i
denna broschyr både vad gäller innehåll och priser. Tilläggspaketen görs
på egen bekostnad och sker inte på
arbetstid, d. v. s. du måste ta semester
eller annan ledighet för de aktuella
dagarna. De flesta paketen har begränsat antal deltagare vilket innebär
att det är ”först till kvarn” som gäller.
Flera av paketen innebär också del i
dubbelrum, i några fall kan man välja
enkelrum med tillägg.
KONTAKTPERSON I SVERIGE

I kolumnen för anhörig måste du fylla
i namn och telefonnummer på en person i Sverige som vi tar kontakt med
om något skulle hända dig under vistelsen i Etiopien. Ange gärna om det
är make, maka, förälder, syskon eller
annan anhörig.
ÖVRIGT

Till sist finns en kolumn övrigt där du
kan ange sådant som du tycker saknas
eller exempelvis om du har behov av
annat hemresedatum än det förbokade.
När du läst så här långt bör du vara
väl rustad för att fylla i formuläret.
Välkommen med på en spännande
resa!

ANMÄL DIG PÅ WWW.EFS.NU/MEDARBETARDAGAR

