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Välkommen till ett nytt år  
med EFS internationella mission 
Under 2018 har det hänt osannolika, näst intill omöjliga saker. Det vi för ett år sedan inte 
trodde skulle kunna vara möjligt har hänt. Det som vi bett till Gud om i många år har 
plötsligt hänt på det mest oväntade sätt.	

Det nya politiska läget i Etiopien har lett till fred med Eritrea och gränsen mellan de två 
länderna har öppnats. Tusentals politiska fångar har släppts ur fängelser, 
oppositionspartierna har välkomnats tillbaka till landet, nya flyglinjer och transportvägar har 
öppnats till grannländerna och hela den statliga administrationen förändras nu i 
demokratisk riktning. Den nya premiärministern, Abiy Ahmed, som är evangeliskt kristen, 
uppfattas av våra syskon i Etiopien som ett Guds mirakel i sig.	

För EFS del innebär dessa förändringar bland annat att kontakten med vår systerkyrka i 
Eritrea förenklas på många sätt, trots att regimen i Asmara i allt väsentligt är oförändrad. Nu 
ser vi fram emot att eritreanska präster ska kunna få teologisk utbildning i Etiopien och 
möjligen också att etiopiska präster ska kunna tjäna som lärare i teologi vid seminariet i 
Belesa.	

Vi har också sett hur möjligheterna i Somaliland, den norra delen av Somalia, har förändrats 
radikalt. Där vi under många år sökt en tillförlitlig samarbetspartner har vi numera ett väl 
fungerande arbete i den lokala organisationen Warsan. Det gör att EFS på ett helt nytt sätt 
kan gå in i humanitärt och biståndsarbete så att människor och samhällen i och omkring 
Hargeisa kan få sina liv förvandlade.	

En del saker kan vi heller inte skriva om på grund av säkerhetsrisker för våra kristna syskon 
på olika platser, men det finns fler (och större) mirakler som skett under 2018.	

Som en följd av dessa nya öppningar har vi inför 2019 varit tvungna att prioritera om i EFS 
internationella budget, så att mindre resurser går till de stora kyrkorna i Etiopien och 
Tanzania och mer till de kyrkor där kristna lever i utsatthet och där många ännu inte kommit 
i kontakt med evangeliet om Jesus Kristus. Vi har tvingats prioritera bort sådant som är 
viktigt och bra för sådant som är livsavgörande och nödvändigt.	

Därför behöver vi under 2019 hjälpas åt att be och ge så att evangeliet kan få delas och tas 
emot på fler platser.	

Erik Johansson 
Internationell missionssekreterare 
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Inlick i några av våra missionärers vardag 
Elias Tranefeldt, missionär i Etiopien, har 
besökt sin vän Kasims barndomshem 
och familj i Bale, en av Etiopiens mest 
kända nationalparker.	

”Någon tillförlitlig statistik vet jag inte om 
det finns att tillgå, men lite talande var det 
att mitt i detta landskap där el är något som 
finns någon annanstans, ständigt höra 
böneutrop i högtalare drivna av solpaneler 
skänkta av Saudiarabien (dit också många 
åker på 6-åriga stipendier för att lära sig 
arabiska och kunna bli imamer i sin by). 
Enligt Kasim (som nu är kristen) så var för 
15–20 år sedan alla i dessa byar traditionellt 
troende och de flesta i dem hade aldrig hört 
talas om Saudiarabien.	

Vad vi ofta kanske glömmer i Sverige när vi 
talar om Etiopien, är att detta är ett land 
som i mycket rask takt ökar sin muslimska 
befolkning och det finns många bedömare 
som hävdar att de snart har fått den tidigare 
ordningen med en majoritet kristna ställd på 
ända. (…) All ära och välsignelse åt alla er 
som jobbar med att få också muslimer att 
förstå att Jesus älskar dem, och all glädje 
bland änglarna i himlen när de så gör! Som i 
fallet med Kasim som tog oss till Bale. När 
han var tonåring bestämde hans far att 
familjen skulle bli muslimer och flera av 
barnen fick byta namn till mer 
muslimklingande. Det hindrade honom dock 
inte från att konvertera den dagen han fick 
evangeliet predikat för sig och idag är de 
flesta andra i hans familj också kristna 
genom hans ständiga evangeliserande. Så 
visst fungerar det att berätta om Jesus!”	

Först publicerat på familjen Tranefeldts 
blogg bibelbruk.wordpress.com, 23 oktober 
2018. 

Ulf Ekängen, missionär i Tanzania, är 
mån om att alla barn ska ha möjlighet 
att gå i skola.	

”Peter går i 
årskurs ett. Han 
är av wasukuma 
stam. Han borde 
gå i trean, men 
han fick inte för 
sina föräldrar. 
Men sen i januari 
ifjol går han nu i 
ettan i 
grundskolan. Men 
bara under torrtiden. När regnet börjar är 
hela Laloi by omgärdad av vatten och inga 
barn tar sig fram till grundskolan. Under 
varje regnperiod dör barn i vattenmassorna 
när de försöker ta sig över. Under januari 
fram till mars i år dog 7 barn 
drunkningsdöden. Hur ska dessa barn 
kunna få en riktig skolgång? Staten kommer 
inte att bygga en grundskola i Laloi. Det 
finns inte tillräckligt med barn. Och folk vill 
inte flytta härifrån tack vare att det är bra 
odlingsmarker. Här får man bra skördar av 
både ris och ufuta – en oljeväxt – varje år. 
Jag har nu kallat byns ledare till samtal, 
tillsammans med länsskoleinspektören. 
Några från stiftskontoret kommer också att 
vara med. Frågan jag ställer är – kan staten 
tänka sig att skicka lärare till Laloi och vi 
från kyrkan upplåter våra lokaler till 
grundskolan? (…) Jag har en förhoppning 
att vi kan lyckas med detta. Kanske inte i år, 
men från 2020. Men min fråga är då – hur 
många barn har missat skolan under tiden 
detta ordnas? Kan dessa överåriga få skola 
på ett annat sätt? Under statens ledning eller 
under kyrkans ledning? Jag tror att det finns 
hopp för Peters yngre syskon.”	

Först publicerat på Ulfs blogg 
ulfsliv.wordpress.com, 22 oktober 2018 
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Barn i alla länder	
Genom Barn i alla länder, Bial, vill EFS och Salt tillsammans med våra internationella 
partners arbeta med missionsinspiration och insamling med fokus på barns livssituation och 
framtid. Visionen är att barn i hela världen ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter 
enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och att barn blir delaktiga i kristen mission utifrån 
ett globalt perspektiv. Här i Sverige är Bial en del av Salts söndagsskolmaterial Skatten – på 
äventyr med Gud, och på en mängd sätt engageras barn att med sin nyfikenhet och 
kreativitet samla in pengar till Bial. Det handlar bland annat om fritidsverksamhet i Rama, 
Etiopien, dövskolor i Eritrea, insatser för barn på flykt i Mellanöstern och barnrättsarbete i 
kyrkan i Tanzania. På så sätt förvandlas enskilda barns liv, och hela samhällen.	

Tack för BIAL-året 2018!	
Ett stort tack till er som bidrar till att lyfta 
Bial i föreningarna, för insamling, bön och 
arbete. Här kommer några glimtar från vad 
som skett under året:	

Årets stora satsning var en barnledarresa 
till Tanzania, där Bial har sina egna 
missionärer Nora Sandahl och Ulf Ekängen. 
Vårterminens internationella 
missionsprojekt i Skatten hade fokus på barn 
i Tanzania, och drömmen blev sann att låta 
söndagsskolledare och andra barnledare få uppleva temalandet på nära håll. Under två 
veckor fick ledare i blandade åldrar erfara Bials vision och mål genom söndagsskolarbete, 
diakonala satsningar för barn i utsatthet och ett oförglömligt möte med kristna syskon i 
massajbyn Chitego. ”Där händer möts, där händer något”, som Ulf säger. 

Nytt för i år var Bial-serien i 
Budbäraren som illustreras och 
författas av Anna Andersson, med Sofia 
Svensson som medförfattare. I serien får 
vi följa Beckis, Iris, Alan och Liam när 
de träffar Bial-dockan Haki i kyrkans 
barngrupp och är med om wow- och 
aha-upplevelser med Jesus i vardagen.	

Missionslopp, marknader, UF-företag, 
födelsedagsfest, insamlingsgala, 
konsert… Det finns så många kreativa 
sätt som insamlingen till Bial skett detta 
år, utöver trofasta söndagsskolkollekter.	

En resurs ni har tillgång till i föreningarna är Bials hemsida bial.efs.nu. Där hittar ni 
information och bildspel om BIAL-projekten som kan användas vid insamlingar, aktiviteter 
för barngruppen, och material för att arbeta med missionsinspiration utifrån ett världsvitt 
perspektiv. 
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Information om insamlingen 2019	
EFS mission vore inte möjligt utan föreningarnas stora lokala engagemang för insamlingen. 
Under insamlingsperioderna uppmuntras föreningarna att ta upp minst en kollekt och 
arrangera lokala insamlingsaktiviteter.	

Material som kollektupprop, affischer och filmer för aktuella insamlingar finns på 
efs.nu/aktuell-insamling 

Insamlingsperioder 

Datum Föreslagen 
kollektdag 

Insamlingsperiod Ändamål 

6–27 januari 6 januari Trettondagsinsamling EFS internationella 
mission 

17 februari–10 mars 17 februari Kampanjveckor för BIAL Barn i alla länder 

31 mars–28 april 21 april Påskinsamling EFS mission 

30 maj–2 juni 2 juni Konferensinsamling EFS mission 

28 september 29 september Se Be Ge Ej bestämt 

13 oktober– 
3 november 

13 oktober Tacksägelsedagsinsamling EFS mission 

3–24 november 10 november Salt Salt 

1–29 december 1 december och 
22 december 

Advents- och julinsamling EFS mission 

 

Rikskollekter i Svenska kyrkan 

24 februari EFS 

19 maj Salt – barn och unga i EFS  
(delad med Svenska kyrkans unga) 

 

Insamlingsinformation via email 
Det mest kostnadseffektiva och miljövänliga sättet att skicka ut insamlingsinformation är via 
email. Maila nilla.lindkvist@efs.nu om du primärt önskar att få informationen via mail. 

Detta brev har skickats till insamlingsmottagare, missionsombud, ordföranden, präster och 
kassörer i EFS-föreningar. 
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Kollektupprop trettondagsinsamlingen 2019	
Förändringens vindar blåser ständigt hit och dit över vår jord. Det gångna året har inte varit 
något undantag. I de länder där EFS verkar har det varit märkbart på många sätt, på gott och 
ont. En ny premiärminister i Etiopien har satt igång demokratiska reformer, skapat fred med 
grannländerna och ger människor ett nytt hopp om en bättre framtid. I Tanzania har 
utvecklingen snarast gått i motsatt riktning och oron sprider sig också bland kristna över 
begränsad yttrandefrihet och auktoritärt maktspråk från statens sida. För de kristna i norra 
Irak har ett litet hopp tänts om att få till någon form av autonomi på Nineveslätten och i 
Somalia pågår en långsam utveckling mot en större stabilitet.	

Överallt i dessa länder finns våra kristna syskon, inte som passiva åskådare, utan som 
levande aktörer i sina samhällen. Ibland med stort inflytande, ibland ytterst begränsade av 
lagar, samhällsstrukturer och traditioner. För dem, liksom för oss, gäller att ”om än bergen 
rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund 
inte vackla säger han som älskar dig, Herren.” Jes 54:10.	

Det är också dessa människor som är bärare av evangeliet om Jesus Kristus till sina 
sammanhang och det är i det nätverket som EFS internationella mission finns. Genom våra 
systrars och bröders trofasta vittnesbörd om Jesus får också vi vara med och bära evangeliet 
vidare till dem som ännu inte upptäckt det. I tider av oro och omvälvningar har vi alltid en 
trygg grund i Guds ord, i det levande ordet, Jesus Kristus som föddes in i vår värld.	

Genom våra gåvor är vi med och sprider Guds kärlek och nåd i honom som föddes i Betlehem 
och som blev hela världens frälsare. Evangelister utbildas, församlingar planteras, barn får 
tillgång till skolgång och mat, kvinnor får utbildning, ungdomar i utsatthet får nya 
livsmöjligheter och mycket mer. Tack för din gåva!	

	

	

 

Gåvor från föreningar 
Använd det OCR-nummer som föreningens kassör fått utskickat 

tidigare. Använd alltid bankgiro 901-0026 när du använder ett OCR-
nummer. Maila givarservice@efs.nu om föreningen saknar OCR-

nummer. 

Gåvor från privatpersoner 
Swish 900 99 03 eller bankgiro 900-9903,  

skriv 13dag i meddelandet.	


