
Klara vägvisare
Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den 
slutligen stannade över den plats där barnet var.  Matt 2:9

Stjärntydarna hade målet klart: att nå fram till den 
nyfödda kungen och hylla honom med böjda knän 
och gåvor. Låt oss förena oss med dem: låt oss hylla 

vår kung med allt vi är och har. Men låt oss också vara som 
stjärnan som visade vägen fram till Jesus. Låt oss vara ljus som 
visar på Jesu kärlek i vår mörka tid. För mörkret har inte över-
vunnit ljuset och kommer heller aldrig göra det. 

TRETTONDEDAGSINSAMLINGEN går till EFS internationella mis-
sion. Genom ditt stöd bidrar du till att vi kan fullgöra det mis-
sionsuppdrag vi fått, i flyktingläger i Kurdistan, bland föräldra-
lösa barn i Etiopien, med kvinnoprojekt i Eritrea. 

SÅ KAN FLER stämma in i hyllningen till den nyfödde kungen. 
Tack för din hyllning och dina gåvor, som gör att ljuset lyser 
ännu klarare! 

Erik Johansson
Internationell missionssekreterare, EFS



150 år av EFS interna-
tionella mission

Missionens Herre har alltsedan apostlarnas dagar kallat och 
sänt människor i sin tjänst för att Guds rike ska komma i dess 
många olika aspekter.

För 150 år sedan blev Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen som svensk 
missionsorganisation först ut med att sända missionärer till andra länder. 
Den 15 mars 1866 landsteg EFS tre först utsända missionärer Lange, 
Carlsson och Kjellberg i Massaua, Eritrea. Denna händelse anger ock-
så Sida som början på svenskt utlandsbistånd. Sedan dess har tusentals 
missionärer och biståndsarbetare sänts från Sverige av en lång rad kyrkor, 
missionssällskap och andra organisationer. 

DET DE FÖRSTA PIONJÄRERNA fick se i form av tillväxt och frukt var ytterst 
begränsat. Men idag när vi blickar tillbaka och ser vad deras självuppoff-
rande tjänst har gett för resultat kan vi bara böja oss i ödmjuk tacksam-
het. Gud har låtit flera livskraftiga och växande lutherska kyrkor växa ur 
det som EFS fått vara med att så. Gud har använt de sjukvårds- och ut-
bildningsinstitutioner som EFS varit med om att bygga upp till att rädda 
liv, utrusta och utbilda människor till att i sin tur bidra till sina samhäll-
en och de kyrkor som vuxit fram där. Och Gud har förvandlat miljontals 
människors liv genom det frälsande evangeliet om Jesus Kristus som en 
direkt följd av det mångåriga och trofasta missionsarbete som EFS utfört 
i Sverige, östra Afrika, Indien och på många andra platser runt omkring 
jorden.

ALLT DETTA FINNS DET all anledning att uppmärksamma och fira. Redan i 
november 2015 fick 275 av EFS och Salts medarbetare vara med om 
fina dagar i Addis Abeba och fick konkret se många exempel på hur Gud 
har använt EFS genom åren. Många dem fick också en längtan efter att 
lära sig mer och har ett mer omfattande utbyte med kristna syskon i 
andra länder. 

Tänk om 2016 kan få bli ett år när vi både tittar i backspegeln och 
gläder oss över vad Gud har gjort, men även när vi blickar framåt och fylls 
av förväntan på allt det Gud ännu har i beredskap åt oss, ända in i 
evigheten.

VI UPPMUNTRAR ER att uppmärksamma detta jubileum i ert lokala sam-
manhang, till exempel den 15:e mars, eller vid ett annat tillfälle under 
året. På www.efs.nu/imission150/ finns mer information och inspiration 
för firande. Informationen kommer att utökas under året. 

Med en önskan om ett välsignat 2016!

Fira med oss!
Firandet av 150-årsjubileet kom-
mer att pågå under hela 2016. Här är 
några datum att lägga på minnet:

6:e januari. Trettondedagen har en 

lång tradition in EFS av att den stora 
dagen för internationell mission, 
både i gudstjänstinnehåll och 
insamling. Detta kan vara ett bra 
tillfälle att påminna om att detta är 
jubileumsår. Lite material, bl a ett 
nytt bildspel finns på fliken för 
jubileumsåret på www.efs.nu/
internationellt.

15:e mars (det datum för 150 år se-
dan som Lange, Carlsson och Kjell-
berg landsteg i Massaua). Ett ypper-
ligt tillfälle för lokala sammanhang 
att uppmärksamma jubileumsåret, 
t.ex. med en missionskväll. 

4:e maj. Ekumeniskt firande. Fest-
middag med program tillsammans 
med andra svenska missionsorgani-
sationer. 

5–8:e maj. EFS årskonferens i Söder-

tälje. Under årskonferensen kommer 
jubileumsåret att uppmärsammas på 
flera sätt. Bland annat kommer fle-
ra gäster från våra systerkyrkor och 
partnerorganisationer att delta. 

12–14:e augusti. Missionsforum på 
Hagabergs folkhögskola. Represen-
tanter från EFS distrikt möts för att 
diskutera vision och strategi för EFS 
internationella mission framöver.



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 sam-
arbetsorganisation 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  
blog.amani.nu.

FRIDA OCH ANDREAS THORNELL 

arbetar med diakonalt 
arbete i Addis Abeba, 
Etiopien. Frida bloggar på 
aammin.wordpress.com.

MARIA OCH HENRIK  

POLBACK bor i Mwan-
za. Henrik arbetar med 
utbildning av evange-
lister inom ett stift i nordvästra 
Tanzania och Maria arbetar med 
diakoni i storstaden Mwanza.  
Följ deras blogg på  
polbackiafrika.efs.nu

NORA OCH HANNES  

SANDAHL arbetar för 
evangelisk-lutherska 
kyrkans sydcentra-
la stift med huvudkontor 
i Makete. Nora är sjuksköterska 
och arbetar med närsjukvård på 
stiftets sju små landsbygdsklini-
ker. Hannes är socionom och ar-
betar med barns rättigheter.  
Läs om deras liv på lindefjell.se.

VIKTORIA OCH JONAS 

NORDÉN arbetar med 
ungdomsledarut-
bildning för Mekane 
Yesus-kyrkans unga  
ledare på gräsrotsnivå.  
De är placerade i Addis Abeba.  
Läs deras blogg på  
familjennorden.wordpress.com.

SOPHIA OCH ELIAS  

TRANEFELDT bor i Addis 
Abeba i Etiopien.  
Sophia arbetar med bi-
belöversättning i samarbete med 
Folk & Språk och Elias undervi-
sar vid Mekane Yesus-kyrkans 
teologiska seminarium.  
De flyttade till Etiopien i januari 
2015, utsända från EFS Väst-
sverige. Läs deras blogg på  
bibelbruk.wordpress.com.

Bär missionen …
Det finns en längtan efter ett växande 
missionsarbete inom EFS. För att möj-
liggöra det behövs mer resurser. Det är 
en av anledningarna till att vi nu erbjud-
er människor att bli Missionsbärare. Att 
bli Missionsbärare innebär i korthet att du 
regelbundet ber för EFS mission och varje 
månad ger ett valfritt belopp. 
I gengäld får du:

• Tio nummer av tidningen Budbäraren
per år (för nya prenumeranter)

• Bönemejl varje månad
• Nyhetsmejl varje kvartal
• Tackgåva lagom till jul
• Förmånliga erbjudanden om resor till

våra missionsländer

Läs mer och anmäl dig som Missionsbä-
rare på efs.nu/missionsbarare eller via 
foldern som kom med Budbärarens de-
cembernummer. För dig som redan är må-
nadsgivare kommer ett erbjudande om att 
bli Missionsbärare i början av nästa år.

… och bär en missionär
EFS har sänt ut missionärer till andra län-
der sedan 1866. De praktiska och ekonomiska 
villkoren har växlat genom åren. Dock har EFS 
missionärer alltid förväntats vara vittnen för 
evangeliet och Jesus Kristus. Missionärerna 
har också alltid burits av EFS medlemmars gi-
vande och bedjande. För att stärka relationen 
mellan EFS medlemmar och EFS missionä-
rer samt för att stärka bärkraften har EFS ett 
system för personliga bärare. För att bli sänd 
av EFS utanför Sverige förväntas missionä-
ren knyta till sig personer som förbinder sig att 
vara bärare. Du kan välja att bära en specifik 
missionär/missionärsfamilj eller att bära alla 
våra missionärer. 
I uppdraget som bärare för en EFS missionär 
ingår:

• att regelbundet – helst varje dag – be för
missionären och eventuella barn.

• att varje månad under avtalstiden betala
in överenskommen summa till EFS, vilken
förväntas vara utöver bärarens ordinarie
givande till EFS.

Läs mer och anmäl intresse på 
www.efs.nu/bar-en-missionar

Våra missionärer



Barns mående sätter de flesta analyser om världsläget på sin spets, det 
tar tempen på samhället i övrigt. Nyheter når oss om människor som 
tar sig ut på öppet hav för att fly undan krig och förtryck, och det är 

på många sätt svårt att ta till sig, men när flödet fylls av bilder på lilla Aylan 
som ligger död på en strand i Turkiet är det svårt att inte öppna sitt hjärta. Att 
jag ser vuxna människor tigga på Sveriges gator är en sak, men när jag får veta 
att barn till de som tigger vistas i bilar i skogen under tiden föräldrarna skram-
lar gör det på riktigt ont i magen.  Vilken utbildning barn får i en tanzanisk by 
har inverkan på ett helt samhälles utveckling, ett lands framtid. 

Barn och stjärnor föds i mörkret utan skydd av våld och vapen. Mitt i 
mörkret bjuder livet oss att växa som en låga. Ljuset bär oss, Gud är nära i ett 
litet barn som ser oss. 

Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga. Gud är hos oss, ljus i 
natten, för att hjälpa oss att våga. Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som 
ser oss (Psalm 744 med text av Ylva Eggehorn).

Jesus är huvudpersonen i Bials arbete. Han som säger att den som tar emot 
ett barn tar emot honom själv. ”Bär vi barnet i vårt hjärta”, då är Gud mitt 
ibland oss – Immanuel, Gud med oss! Ljuset bär oss och vi får våga bära ljuset 
vidare, för mörkret har inte övervunnit det ( Joh 1:5). 

EFS och Salts insamlingsprojekt Barn i alla länder vill inte bara se saker ut 
barnets perspektiv, utan också agerar därefter. Bial verkar därför för att barns 
rättigheter enligt FN:s barnkonvention följs och att barn ska få lära känna 
Jesus och bli delaktiga i kristen mission. Genom insamlingen till Bial får barn 
på flykt i Mellanöstern skolundervisning via tevestationen Sat-7 kids. Just 
Sat-7 kids och barn i Mellanöstern och Nordafrika blev också nytt missions-
fokus i Skatten hösten 2015 fram till våren 2016. Bials tre egna missionärer; 
Ulf Ekängen, Maria Polback och Viktoria Nordén, arbetar på olika sätt för och 
med kyrkans mission bland barn och unga i Tanzania och Etiopien. 

Ta del av missionärerna bloggar för att följa dem i deras arbete. Är du barn-
ledare eller om du ska berätta om Bial i en samling, kika då in på hemsidan för 
att hitta aktivitetstips, artiklar, affischer med mera. Du kan också vända dig till 
Bial-gruppen eller till Salts missionskonsulent Sofia Svensson för tips och in-
formation. Kontaktuppgifter finns på Salts hemsida. 

www.bial.efs.nu
www.salt.efs.nu 

Barnen i våra hjärtan




