
Jesus sa: 
»Gå ut i hela världen 

och gör alla folk till lärjungar«
MATT 28:19



Gud har använt EFS, en liten rörelse som under 150 år har fått bära rik frukt. 
De första stapplande stegen togs 1866 i Massaua, Eritrea. Denna oansenliga 
början la grunden för svensk mission och svenskt bistånd. Många nydanande 

och livsförvandlande initiativ har följt i pionjärernas spår.

Nu firar vi 150 år av internationell mission. Följ med och se!



När Carlsson, Kjellberg och Lange landstiger i Massaua, Eritrea, 
den 15 mars 1866, är de EFS och Sveriges första missionärer. 
Kolportören Carl Johan Carlsson finner sig väl tillrätta i Eritrea. 
”I det yttre lever jag nästan som folket här, för att draga dem till 
mig och få tillfälle att om möjligt bortröja alla fördomar samt 
lära känna dem och deras språk.” 

Här har Professor Adolf Kolmodin landstigit i Massaua 
på sin inspektionsresa för missionen 1908.

De första missionärerna



Den frigivne oromoslaven Onesimos är den förste 
som döps av EFS missionärer i Eritrea 31 mars 1872. 

Onesimos utbildas på Johannelund i Stockholm 
1876–1881, återvänder sedan och översätter bibeln 
till oromo språket. Detta blir klart 1897. 

Här tillsammans med sin lärare B P Lundahl.

De första missionärerna



Den 8 augusti 1873 avseglar 
EFS missionsskepp Ansgarius 
från Stockholm. Ombord 
befinner sig fyra missionärer, 
två lantbrukare och två 
missionsbrudar. 

Skeppet, som går både för 
segel och motor, tar den långa 
vägen runt Sydafrika.

De första missionärerna



EFS bygger kyrkor där människor samlas till bön och 
gudstjänst allteftersom evangeliet når nya platser. 

Här en bild från juldagens högmässa i Asmara, 
Eritrea, 1908.

Evangelium åt alla



Sjömanskyrkorna blir ett hem 
för svenska sjömän i de stora 
hamnarna.

Här sjömanskyrkan i Liverpool 
som invigs 1884.

Evangelium åt alla



I västra Etiopien 
kallar kyrkklockan i 
Mendi till gudstjänst.

Bild från 1950-talet.

Evangelium åt alla



Missionsstationen i Jonti, 
Somalia byggdes 1906 
och övergavs 1935 när den 
italienska kolonialmakten 
utvisade EFS missionärer.

Bild från 1910-talet.

Evangelium åt alla



Många skolor startas av EFS mission.  
Här en missionär på besök i en indisk 
byskola, slutet 1800-talet.

Utbildning för en bättre framtid



Utbildning för en bättre framtid
Missionär B P Lundahls skola i Massaua startar 1871 med fem 
elever. En av skolans elever var Onesimus. Denna teckning av 
skolan publicerades i Missions-Tidning 1871.



Utbildning för en bättre framtid
Barn i en 
byskola i Kulmis, 
Somalia, under 
1980-talet.

I hjälparbetet 
med flyktingar 
startades 
många byskolor.



Barnhem
EFS startar flera barnhem i 
Indien efter svältkatastroferna 
på 1890-talet. Fler än tusen 
barn får hem, mat, husrum och 
utbildning. 

”Att höra dessa rop och se 
tårarna rulla utför de magra 
kinderna samt se deras 
utmärglade ben och armar, var 
en syn som icke kan glömmas. 
Att vi önskade vi kunnat taga 
alla fader- och moderlösa barn, 
torde icke förvåna någon, som 
ömmar för de lidande.”

Här ber missionärsbarnet 
Maria Ruthqvist Gud välsigna 
maten tillsammans med ett 
barnhemsbarn, 1906.



Barnhem
Barnen på 
barnhemmet i 
Tsa’zega i Eritrea har 
fått dockor sydda 
av missionärsbarnet 
Hanna Holmer. 

Bild från 1930-talet.

Fotot skickas till 
understödjare i 
Sverige.



Barnhem
Mafinga barnhem i 
Tanzania 1973.



Helande till kropp och själ
Från allra första början 
är hälso- och sjukvård 
en viktig del av EFS 
mission. Sjukhuset i 
Bellesa, Eritrea är till 
räddning för många. 

EFS-missionären 
och läkaren Nicola 
de Pertis utvecklar 
sjukvården och 
startar landets första 
sjuksköterskeskola 
1924.



Helande till kropp och själ
Sjuksköterske-
studenter i Bellesa 
bäddar och tvättar 
sjukhussängar. 

Bild från 
1930-talet.



Helande till kropp och själ

Greta Johansson botar byhövdingens 
åsna och vinner därmed hans förtroende.

EFS första klinik i Ilula, Tanganyika, som byggs 
1940, är ett enkelt gräshus. Missionären Greta 
Johansson (Uhlin) bygger snart en ny klinik i sten.



Kvinnor i missionens tjänst

Eritreas första 
sjuksköterskor 
får sin examen 
1927 – ett 
viktigt steg 
för kvinnorna i 
landet.



Kvinnor i missionens tjänst
Missionären Vivi Rinnman 
förkunnar evangeliet vid 
en marknad i Indien under  
1920-talet.

1903 startar hon en utbildning 
för tio kvinnor som sedan 
blir hennes medhjälpare vid 
flickhemmet i Chhindwara. 



Arbete bland flyktingar
1976 startar EFS 
flyktingarbete i 
Sudan. Fyra år 
senare tar EFS 
upp flyktingarbete 
också i Somalia 
på förfrågan av 
den somaliska 
regeringen. 

Här flyktinglägret i 
Jalalaqsi Somalia, 
1981.



Arbete bland flyktingar

Att få fram 
vatten är viktigt 
för människor i 
flyktinglägren. 
Genom EFS mission 
borras och grävs ett 
stort antal brunnar.

Bild från Somalia, 
1980-talet.



Arbete bland flyktingar

Swedish Church Relief, 
SCR, är det engelska 
namn för EFS som 
började användas 
under senare delen 
av 1900-talet för 
EFS flykting- och 
katastrofhjälpsarbete i 
Sudan och Somalia.

Bild från Dohok i 
Kurdistan, 2015.



Mediamission
EFS använder 
media och 
modern teknik för 
att nå vidare med 
evangeliet.

Här ses tryckeriet 
i Asmara, Eritrea 
där läroböcker, 
sångböcker, 
traktater och 
biblar produceras.

Bild från tidigt 
1900-tal.



Mediamission
SAT-7 är en kristen 
organisation som 
sänder satellit-TV 
i Mellanöstern och 
Nordafrika på arabiska, 
persiska och turkiska. 
Sändningarna startades 
år 1996 och når idag 
cirka 15 miljoner tittare 
i Mellanöstern med 
evangeliet.



Mediamission
Memiré Selashi, medarbetare på den kristna 
radiostationen Evangeliets röst. Programmen 
sänds från Etiopien och når stora delar av 
världen.

Bild från 1963.



Guds ord sprids
Komittén som 
arbetade i Eritrea 
med revisionen av 
Nya testametet på 
Tigrinja 1933. 

Här ses Bairu Uqbit, 
Embaye Habte-
Egzy, Girma-
Tsion Gebre, Elsie 
Winqvist och 
Mikael Holmer.



Guds ord sprids

Onesimus översatte först Nya 
testamentet och sedan hela 
bibeln till Oromospråket.

Här med sin familj på 1920-talet.

Margareta 
Temneus 
arbetade med 
att översätta 
bibeln till det 
lokala språket 
Utupua på 
Salomonöarna. 
1983



Guds ord sprids
Vid missionsstationen 
Alessandra, Somalia 
mottar tre män sin 
första bibel, cirka  
1930.

Nya Testamentet på 
gondispråket, översatt 
av EFS-missionären 
Clement Moss, Indien. 



Guds ord sprids

Eritrea

Etiopien

Senegal
Indien

Sverige

Salomonöarna

Länder där EFS arbetat 
med bibelöversättning.
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Församlingstillväxt
Kristi rike växer, på sina håll snabbt och 
kraftfullt men på andra platser långsamt och 
med stor möda. Må Gud ge oss uthållighet 
att trofast tjäna honom också där skörden 
verkar liten. I Andens tid bär arbetet frukt.

”Be därför skördens Herre att han sänder 
arbetare till sin skörd.” (Matt 9:38)

Graferna visar antalet döpta i EFS 
systerkyrkor.



Missionärens vardag
Sara Marklund 
med läraren Anna 
Tobiasson vid den 
lilla svenska skolan 
i Jalalaqsi i Somalia 
1987.
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Missionärens vardag
Missionärsbarnet Maria Ruthquist 
leker med kamraterna i Amarwara 
i Indien, 1906.



Missionärens vardag
Bernt Lundström 
och dagvakten 
Hussein vid en 
av de många 
däcklagningarna 
1981 i Somalia.



Missionärens vardag
Olle Hagner reser 1934 med bil 
från Asmara, men hindras av 
floden Mereb. Där plockas bilen 
sönder i delar och bärs över 
floden av etiopiska soldater 
och vidare över bergen fram till 
Adua. Bilen sätts ihop igen och 
soldaterna bygger en väg från 
Adua till Axum.



Idag tar EFS internationella mission sin  
utgångspunkt i tre prioriterade områden:

Jesus förnyar – vi når vidare med evangeliet 
Jesus utrustar – vi utbildar för helhet 

Jesus helar – vi arbetar diakonalt

Genom vår historia ser vi att Gud är en trofast Gud som 
använder enkla människor att utföra storverk. Jesus kallar 

fortfarande EFS in i nya utmaningar; följ med och se!

EFS internationella mission idag



Jesus säger:  
»Jag är med er alla dagar  

till tidens slut.« 
MATT 28:20




