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JAG VAR TRETTON ÅR första gången jag var med på en ledar-
samling i kyrkan där jag växte upp. Jag drack saft och åt ostmacka och 
försökte hänga med i vad som hände. Jag kände mig liten och stor på 
samma gång. Det var fint att få vara med de vuxna ledarna, de tog mig 
på allvar och vände sig även till mig när de planerade och pratade. Jag 
kände mig samtidigt nervös och ville säga bra saker.

NÄR JAG VAR 19 ÅR ledde jag både barnkören och ungdomskö-
ren. Jag kunde varken läsa noter eller dirigera men jag kunde få alla att 
sjunga samtidigt och se glada ut. Jag drömde mardrömmar om att jag 
stod framför kören och försökte leda den men alla ignorerade mig och 
började sjunga en helt annan sång. 

JAG LEDDE INTE ENSAM. Jag hade flera med-ledare som var 
några år yngre än mig. Unga och entusiastiska satte vi upp musikaler och 
bjöd in alla skolelever i kommunen. Vi var på påhejade och hjälpta av 
en hel församling. Ljudtekniker tog ledigt från jobbet för att vara med, 
damer sydde kläder, pensionärer fixade lunch till alla körsångare och 
föräldrar skjutsade och stod först i kön när det sen var kvällsuppsättning. 

JAG ÄR SÅ TACKSAM till min hemförsamling för att jag fick växa 
i ledarskap och ansvar redan när jag var ung. Jag önskar att alla unga 
skulle få växa upp i en gemenskap där deras engagemang togs på allvar, 
hur det än såg ut. För mig var det ledarskap men för nån annan kanske 
det handlar om ett teknikintresse, en missionell längtan, en kreativ gåva 
eller en vilja att förändra och göra på ett nytt sätt. 

VILKA UNGA finns runt dig? Är du med och skapar en plats där 
deras engagemang för Guds rike får växa och utvecklas? Skapar du 
rum och plats för deras drömmar, tankar och idéer? Ledarna i HTB i 
London har formulerat det så här: ”En församling växer automatiskt 
uppåt i ålder och inåt i fokus, den kan bara växa nedåt i ålder och utåt 
i fokus genom medvetna val.”

LÅT OSS TILLSAMMANS som 
rörelse ta medvetna val framöver så att 
vi växer nedåt i ålder och utåt i fokus. 

Linalie Newman

Missionsdirektor Evangeliska  
Frikyrkan

FO
TO

:  
KR

IS
TI

N
A 

SA
N

DI
N

Skapar du rum för 
unga och deras 
drömmar?

Ingen skulle behöva 
undkomma mötet 
med Jesus!

 Läs mer på s. 6

Här är missionsrådet 
en lobbygrupp för 
missionellt liv

 Läs mer på s. 10

100-årsjubileum för 
EFKs arbete i  
Centralafrika



4

Vi vill vara en missionell rörelse där fler får upptäcka Jesus som vi har. För 
min del vill jag detta för att jag har erfarit att en aktiv relation med Jesus 
är det bästa vi kan ha. Samtidigt inser jag hur otroligt högmodigt det kan 
uppfattas att påstå det. I en Dagen-artikel från i våras beskriver fem männ-
iskor varför de lämnat kyrkan (Dagen, 15 april 2021). Alla fem tar upp att 
de upplevt oss i kyrkan ha en översittarattityd. Jag kan förstå det. 

Om ens frågor och tvivel bara möts av en tvärsäkerhet och oöppenhet 
är risken stor att man känner att man inte platsar. Hur kan vi göra för att 
tro att vi har objektivt rätt och önska att alla tror som oss, samtidigt som vi 
agerar på ett sätt som inte är stängt och överlägset? 

VIKTEN AV UPPENBARELSEN

Jag har verkligen inga färdiga svar, men jag tror att vi behöver komplettera 
vår övertygelse med ödmjukhet. Teologen James K.A. Smith menar att ett 
sätt att göra det är genom att betona vikten av uppenbarelsen. Vi vet att Jesus 
är Kristus, men vi bekänner att vi vet det på grund av att Gud uppenbarat 

sig genom berättelserna i Bibeln och genom kyrkan. Det är alltså inte för 
att vi har kommit fram till något universellt påvisbart och det förblir en 
tolkningsfråga. Jag tror att det är först när vi ger upp på att hålla fast vid 
någon form av modernistisk objektivitet som vi blir sant ödmjuka.

Vår längtan är att se fler unga som engagerar sig pionjärt. Låt oss sträva 
efter att stå lika trygga i vår ödmjukhet som i vår övertygelse, så tror jag att 
fler unga pionjärer kommer att hitta sin plats.

VICTOR ALPHONCE

Studerar Teknisk nanovetenskap i Lund och har tidigare 
studerat vid Örebro teologiska högskola. Lyssna gärna på 
podden Aten & Jerusalem, avsnitt 76 “Malkhaz Songulash-
vili,“ där Victor utvecklar sina tankar på det här temat!
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BLÄDDRA VIDARE FÖR ATT MÖTA FLER  
SOM BRINNER FÖR ATT LEVA MISSIONELLT!

”Vi behöver fler unga som engagerar sig pionjärt!” har jag hört sägas ett flertal gånger i både min församling och 
i EFK-samlingar i stort. Samtidigt läser vi om att flera unga vuxna väljer att lämna kyrkan. Hur ska vi göra för att 
vår längtan ska bli verklighet?

Vi behöver ha både 
övertygelse och ödmjukhet

FOTO: JOHN FORSON | UNSPLASH



Övre raden från vänster: Selma Eklund, Lovisa 
Axelsson, Jakob Graf, Elsa Fagerstedt,  
Olivia Ekenblom och Frida Axelsson. 
Nedre raden från vänster Hugo Fagerstedt, 
Felix Jonsson.
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Under Torpturnén i våras fanns det möjlighet att delta i utmaningen 
“Cykla, springa, gå!”. Utmaningen gick ut på att cykla, springa eller 
gå så långt som möjligt under en månad till förmån för EFKs inter-
nationella arbete. Några som deltog var ungdomarna Elsa Fagerstedt, 
Hugo Fagerstedt, Jakob Graf, Frida Axelsson, Lovisa Axelsson, Olivia 
Ekenblom, Felix Jonsson, Selma Eklund och Alma Negrete från 
Betaniakyrkan i Östra Ryd. 

– Allt började med att några yngre ungdomar i kyrkan skulle delta 
och då ville vi inte vara sämre. Efter all distansundervisning ville vi 
även börja röra på oss mer vilket blev en perfekt kombination med att 
samla in pengar till något bra. Sedan ville vi även göra något praktiskt 
och kul som hemgrupp, berättar de.

DELA SIN TRO

Gruppen satte upp individuella mål inför månadens utmaning för att 
sedan hitta sponsorer. De startade ett instagramkonto under namnet 
“@deteviganajset” och letade bland klasskompisar. 

Möt ungdomarna i Östra Ryd som 
sprang in 17 000 kronor till EFKs 
mission

– Vi ville ju ha så många sponsorer som möjligt så därför frå-
gade vi kompisar i skolan. Då fick vi möjlighet att berätta om det 
vi gjorde och på så sätt även dela med oss av vår tro. Det blev ett 
evangelisationstillfälle så det blev ju bra bara för det. Och reaktio-
nerna var ju väldigt positiva i och med att pengarna går till något 
som alla tycker är bra.

ENGAGEMANG SOM GÖR SKILLNAD

Under maj månad gav sig “det eviga najset” ut och sprang mil efter 
mil, oavsett väder. Totalt samlade de in 17 000 kronor till EFKs in-
ternationella arbete.

– När det var enkelt att vara med i utmaningen blev det en självklar-
het att delta. Och när pengarna sedan går till människor som inte har 
det så bra som vi, då vill man vara med och göra skillnad.

Du vet väl att du 
också kan starta 

en egen insamling via 
EFK? Läs mer på  
efk.se/egeninsamling 
eller kontakta   
hans.lindstrand@efk.se  
så hjälper vi dig vidare! 

Det började som en kul utmaning och ett sätt att komma igång med rörelse 
efter ett år med distansstudier. Till slut hade ungdomarna samlat in 17 000 
kronor till EFKs internationella arbete – och fått tillfälle att berätta om sin 
tro för klasskompisarna. 

Text: Levicia Newman Foto: Sara Fagerstedt



FOTO: GUSTAV-GULLSTRAND | UNSPLASH

Jag är uppvuxen i ett hem med evangelister och förebedjare. 
Mina föräldrar och syskon lärde mig tidigt att det vi fått och hört 

från Gud ska ges vidare. Det var nog därför 
jag under en stor del av mitt liv hade svårt att 
gå till kyrkan. Jag kände mig frustrerad av att 
bara sitta i kyrkbänken. Jag ville ju ut uppleva 
coola mirakler som jag hört talas om! Mitt liv 
blev uppdelat i två världar: livet i kyrkan och 
livet utanför. Och jag lyckades inte ena dem. 

GUD SKAPADE EN HUNGER I MIG

Ett stort genombrott skedde när jag tog 
beslutet att åka på bibelskola i USA. Där 
visade Gud mig hur mycket Han ÄLSKAR sin församling och 
hur en församling kan förändra människors liv och, med det, ett 
helt samhälle. Det blev vardag för mig att stöta på människor som 
genom mötet med Jesus fick ett nytt liv. Missbrukaren som fick 
sitt liv förvandlat genom en kristen snubbe på stan, eller kvinnan 
i min klass som levt i prostitution i flera år men som Gud genom 
människor ledde till bibelskolan. 

Jag tittade på mitt eget liv och insåg att jag faktiskt aldrig stått ansikte 
mot ansikte med någon som vill ge sitt liv till Jesus. Den insikten 
skakade om mig på bästa sätt och Gud skapade en hunger i mig att få 
vara med och sprida himmelriket på jorden. 

HIMMELRIKET KAN GENOMSYRA VARJE PLATTFORM

Väl tillbaka i Sverige placerade Gud satsningen Ung pionjär i min 
väg. Tillsammans med andra unga vuxna, som med brinnande hjär-

Celine: Ingen skulle behöva 
undkomma mötet med Jesus!
Hon brukade sitta frustrerad i kyrkbänken och fick inte ihop livet i kyrkan 
med livet utanför. Nu vill Celine Hull se varje dag som en möjlighet för Jesus 
att synas genom henne. Möt henne här, genom uppväxten bland evangelis-
ter, frustration, Gudsmöten och satsningen Ung pionjär.

Text: Celine Hull Foto: Kristina Sandin

tan längtar efter att bli utrustade och använda, fick vi en plattform 
att djupdyka i vad det betyder att leva i en missionell församling. Vi 

grävde i betydelsen av att vår Gud är en mis-
sionell Gud som har gett oss ett missionellt 
uppdrag. Ett uppdrag som många gånger ges 
till församlingens missionärer och sedan läggs 
åt sidan. Men resten av oss då? 

Ung pionjär fick mig att förstå att det är lätt-
are än vad jag tror att ena det jag såg som två 
världar. Varje dag är en möjlighet för Jesus att 
synas genom mig! Tänk då hur en församling 
kan förändra ett samhälle. Genom kristna ad-

vokater, tidningsskribenter, förskollärare, politiker och baristor skulle 
himmelriket genomsyra varje plattform. Ingen skulle undkomma ett 
möte med Jesus! 

FRUSTRATION KAN 
VARA ETT TECKEN 
PÅ ATT DU VILL HA 

MER, ATT DU BEHÖ-
VER RUM ATT VÄXA 

OCH UTMANAS. 

Namn: Celine Hull
Ålder: 24 år
Bor: Örebro
Gör: Gick Ung pionjär 2020-2021. Nygift sen i somras med min amerikanske 
man och jobbar som elevassistent på Pops Academy, Karl Johan Örebro. 
Församlingstillhörighet: Kingdom House, Örebro

Vad vill du säga till en ung person som sitter frustrerad i 
kyrkbänken idag? Frustration kan vara ett tecken på att du vill ha mer, 
att du behöver rum att växa och utmanas. När jag var på den platsen bad 
jag Gud sätta folk i min väg som kunde leda mig framåt. Människor med mer 
hunger än jag som kunde undervisa mig, både teologiskt och praktiskt. Kanske 
är Ung pionjär något för dig?

,,
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Celine Hull i Örebro är tacksam för erfarenheterna 
hon fick under Ung pionjär. Det är en praktisk träning 
för unga i åldrarna 16-25 år, och arrangeras av 
EFK tillsammans med OM Sverige. Ung pionjär 
arrangeras i år på sju platser och startar med en 
kickoff-helg 29-31 oktober.
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Karin Jonsson från Ljungskile vill ge en tydlig pass-
ning till svenska församlingar: Sätt alltid barns bästa 
i centrum – i Sverige såväl som utomlands. Men vad 
är då barns bästa? Karin fick sig själv en ögonöpp-
nare för två år sedan efter ett seminarium på Torp-
konferensen, då hon kom i kontakt med Barnhems-
dialogen. 
- Jag kände direkt: wow, vad bra att jobba med detta 
i kyrkan!

Text: Stefan Östman Foto: Privat

Några månader senare var hon själv en av projektets barnrätt-
sambassadörer. Visserligen har hon alltid tyckt att barn mår bäst 
av att växa upp i en familj, men nu har hon fått upp ögonen 
över problemets storlek – att barnhem blivit en industri där 
tusentals barn far illa, i stället för att få den trygga, kärleksfulla 
uppväxt de behöver.

Bland det värsta hon vet är när hon ser barn fara illa, särskilt 
när vuxna missbrukar sin ställning. 

– Då blir jag heligt upprörd!

VILL UTMANA ANDRA ATT TÄNKA OM

Så sker tyvärr både i Sverige och i andra länder, och där kommer 
barnhemsfrågan in i bilden. För även om barn kan fara illa även i 
familjer, så visar forskning att institutioner ofta gör mer skada än 
nytta. Karin har tidigare skänkt pengar till barnhem och besökt 
ett barnhem i Tanzania, men nu tänkt om.

–  Det är så viktigt att se möjligheterna till att förändra barns 
villkor och göra det på ett hållbart och rättighetsbaserat sätt. Jag 
har själv gjort en personlig resa i detta.

Numera väljer hon att i stället stödja projekt där barn får växa 
upp i familjer. Hon vill utmana andra att våga ompröva saker, ta 
till sig ny kunskap och reflektera utifrån ett barnperspektiv när 
man stödjer arbeten som bedrivs för barn.

– Det är lätt att få dåligt samvete, men det är bättre att tänka 
framåt. Det är bara det jag är medveten om som jag kan göra 
något åt, slår hon fast.

Karin: ”Då blir jag heligt 
upprörd”

BJUD IN KARIN TILL DIN FÖRSAMLING! KARIN JONSSON BE-
SÖKER GÄRNA FÖRSAMLINGAR OCH ANDRA GRUPPER FÖR 
ATT SAMTALA OM SYNEN PÅ BARN OCH BARNHEM. 
KONTAKT: STEFAN ÖSTMAN, TEL 070-310 82 42, STEFAN.OSTMAN@EFK.SE

KARIN JONSSON:

Bor: i Ljungskile norr om Göteborg där jag är med i en 
församlingsplantering. 
Familj: Jag är gift med Mathias och vi har fått fyra 
fantastiska barn. 
Gör: För tillfället jobbar jag som vikarierande diakoni-
assistent på Orust.



9

Barnhem behöver 
inte vara svaret
Vad händer när fem syskon mister sin mamma, och pappan inte klarar av att 
ta hand om dem? ”Barnhem” lyder svaret för tusentals unga runtom i världen. 
Men inte för Samwel och hans syskon i Eswatini.

Text: Stefan Östman

Coronapandemin har gjort 
skolgången svårare, men
Samwel i Eswatini kämpar
 vidare med sina studier.

FOTO: PELLE BÅGESUND

HÅLLBAR FÖRSÖRJNING FÖR HELA 
FAMILJER

Hur gick det då för Samwel i Eswatini? Jo, han och hans 
syskon fick flytta in hos sin mormor och morfar. De hade 
kärlek, men en knaper ekonomi. Genom EFKs systerkyrka 
Holiness Union Church (HUC) fick familjen ett stipen-
dium för Samwels skolgång. HUC jobbar även med andra 
projekt som syftar till att ge familjer en hållbar försörjning.

Nu är Samwel 19 år, hans favoritämne är engelska 
och han drömmer om att bli lärare en dag. Då kan 
han ge andra barn samma möjligheter i livet som han 
själv har fått.

HALLÅ DÄR VICTORIA NORDELL, 26 ÅR, FRÅN 
STOCKHOLM…

Varför är du med i Barnhemsdialogen?
– För att jag brinner för barnrättsfrågor! Det är viktigt 

att få ut kunskap.
Många unga åker ut till barnhem som volontärer. 
Vad tänker du om det?

– Det finns bättre sätt att volontärarbeta, både för 
barnen och en själv. Att volontärer kommer och går är 
inte bra för barnens anknytning och trygghet. Dessutom 
stödjer man något som inte är bra i grunden, även om 
de flesta har ett gott hjärta. Det är bättre att jobba med 
till exempel familjehem.
Du har själv varit ute som praktikant med Stepout?

– Ja, det var i Eswatini. Då fick jag se hur EFK jobbar 
med barnrättsfrågor och ett underifrånperspektiv där man 
tar vara på lokal kunskap. Det är också ett genomtänkt pro-
gram som tar ansvar för dem man sänder ut, och även dem 
som är på plats. Så Stepout kan jag absolut rekommendera! 
Vad gör du själv just nu?

– Under sommaren har jag jobbat på Rädda barnen. I 
höst ska jag fortsätta studera på masternivå, bland annat 
kurser i Global hälsa.

Man skulle kunna tro att föräldralöshet är skälet till att 
miljontals barn växer upp på en institution, men faktum 
är att 80 procent av barnen på barnhem har minst en 
förälder i livet, och därutöver andra närstående. Nej, i 
själva verket är det fattigdom som är den främsta bakom-
liggande orsaken. Men det bästa botemedlet mot fattig-
dom är inte att rycka upp barn från sin hemmiljö, utan 
att ge familjer förutsättningar att möta barnens behov. 

– Barn ska växa upp i trygghet, och det tror vi 
att de bäst gör i en familj, säger Anneli Dagernäs, 
regionledare för EFKs arbete i Afrika.

Hon får nu och då frågor från församlingar eller 
enskilda som vill stödja ett barnhem, eller kanske åka 
till ett barnhem som volontär. 

– Då berättar jag att vi inte arbetar med barnhem, 
och förklarar varför. I stället stödjer vi andra typer 
av verksamheter, säger Anneli och ger Give a Child 
a Family i Sydafrika som exempel. De tar visserligen 
emot utsatta barn för kortare perioder, men har en 
mycket genomtänkt strategi för att hitta familjer som 
kan bli barnens nya hem. Sedan får dessa familjer i 
sin tur uppföljning och långsiktigt stöd. 

BARNHEM HAR BLIVIT EN AFFÄRSIDÉ

Ett dilemma som Anneli ser är dock frestelsen att 
starta barnhem, eftersom det då är lätt att få pengar 
från väst. Faktum är att barnhem blivit något av en 
affärsidé i många länder, både i Afrika och Asien. Även 
Maria Finnevidsson, regionledare för EFKs arbete i 
Asien, ser problematiken. I Nepal ligger exempelvis 
80 procent av barnhemmen i turistområden, där 
många västerlänningar passerar och gärna ger gåvor 
när fattiga barn exponeras.

– Barns bästa måste alltid vara i centrum. Det är lätt 
att bli pragmatisk och bara se det ytliga: mat på bordet 
och utbildning. Men barn behöver närheten i en familj, 
säger Maria.

BARNHEMSDIALOGEN:

I samarbete med Erikshjälpen och 
Svenska Alliansmissionen försöker 
EFK sprida kunskap om barnhem 
och barns rättigheter bland försam-
lingar och enskilda. Ett 15-tal barn-
rättsambassadörer är utbildade för 
att leda samtal om dessa frågor. 
Vi kommer gärna på besök till din 
kyrka, missionsråd eller skola. Hör 
av dig så berättar vi mer!

 Kontakt:  Stefan Östman,  
tel 070-310 82 42,
stefan.ostman@efk.se

FOTO
: PRIVAT



En festival, tre platser och hundratals unga som ärade Gud

Tack till alla som deltog och bidrog till den Jesusdoftande atmosfären på de tre festivalområdena!

Första helgen i september arrangerades festivalen ÄRA21 på tre platser: 
Kungsportskyrkan i Huskvarna, Ryttargårdskyrkan i Linköping och 
Folkungakyrkan i Stockholm. Det blev en mycket uppskattad helg,  
där unga äntligen fick mötas efter det senaste årets digitala mötesplatser. 

I år är det 100 år sedan Örebromissionen (ÖM) etable-
rade sin första egna missionsstation i Afrika. Här ger 
Göran Janzon, tidigare missionär i Centralafrika, en glimt 
av denna del av EFKs missionshistoria.

 
I juli 1921 reste ÖMs första antag-
na missionär, Elsa Karlsson, hennes 
blivande make Henning Karlsson 
och några andra flodvägen till 
byn Matele, bland bungilifolket i 
norra delen av Franska Kongo, där 
de fått tillstånd av guvernören att 
installera sig. De inledde det mödo-
samma arbetet med att bygga upp 
en missionsstation medan de lärde 
sig språket och sökte nå folket med 
evangeliet. Efter ett drygt år skedde 
den första dopförrättningen och 
en församling bildades. Därifrån 
spred sig arbetet norrut i det som 
nu är Republiken Kongo respektive 
Centralafrikanska republiken. 

KALLELSE SOM 19-ÅRING
Elsa Karlsson (1889–1978) från Stora Tuna i Dalarna spelade en central 
roll i detta pionjära arbete. Som 19-åring upplevde hon en kallelse till 

Kongo och efter bibelskolan i Örebro och ett års evangelisttjänst studerade hon 
vid Örebro Missionsskola. I november 1914, under pågående världskrig, reste 
hon och Henning Karlsson till Kongo. De gifte sig i Brazzaville 1918 och blev 
sedan ledande i ÖMs pionjärmission under fem arbetsperioder fram till 1949.

BIBELÖVERSÄTTNINGAR

Elsa var språkbegåvad och lärde sig tre 
afrikanska språk: baluba, bungili och 
gbaya. Hon översatte några av Gamla 
testamentets böcker och hela Nya tes-
tamentet till bungili tillsammans med 
Daniel Bokangue. De utgjorde en 
klassisk konstellation i bibelöversätt-
ning av en missionär och en inhemsk 
kristen med det aktuella språket som 
modersmål. Efter en lång process 
kom hela Nya testamentet ut i tryck 
1947. Elsa Karlsson medverkade 
även i kommittén som slutgranskade 
översättningen av NT till gbaya. Det 
slutfördes 1949.

Med sin starka personlighet och stora språkbegåvning gjorde Elsa 
betydelsefulla insatser i en ofta svår pionjärsituation och fick genom åren 
både viktiga och delikata förtroendeuppdrag av sina missionärskollegor.

 Tack Jesus för de missionärer som gått före! 

Öckerö 2021. Från vänster: Bengt Säker, Roland Freed, Lars Erik Crona, Klas Fernmo, Sigfrid Deminger, 
Bengt-Åke Gustafsson, Lennart Gustavsson, Kenneth Hermansson

50 år sedan studierna på Örebro missionsskola
I somras samlades sju pastorer och missionärer med respektive på Öckerö 
för att fira att det gått 50 år sedan de avslutade sina studier på Örebro mis-
sionsskola. ”Ett halvt sekel innebär många upplevelser och erfarenheter. 
Förutom pastorstjänster i Sverige representerar vår Missionsskoleklass 
(1968 - 1971) missionsuppdrag i Centralafrikanska republiken, Burundi, 
Paraguay och Frankrike.” 
Det hälsar två av jubilarerna, Kenneth Hermansson och Roland Freed.

Örebro 1971. Från vänster:   

Roland Freed, Lennart Gustavsson, Lars Erik Larsson (nu 

Crona), Kenneth Hermansson, Anita Sahlin (avliden), 

Bengt-Åke Gustafsson, Kerstin Granath (från annan klass), 

Bengt Säker, Urban Jägerskog, Klas Fernmo

Daniel Bokangue och Elsa Karlsson utgjorde
 en klassisk konstellation i bibelöversättning.

100-årsjubileum för EFKs arbete i Centralafrika
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med Linn Tholén

Linn är kommunikatör och biträdande butikschef i Ge för
livet-butiken i Norrköping. I varje nummer av Direkt inspirerar
Linn kring second hand i den här spalten. 

Sommaren med sin spontanitet och hundra
möjligheter i all ära men det är något med höstens
vardagsrutiner och lunk som gör mig så gott. Dags
att strukturera och kanske köpa ny almanacka.
Mörkrets intåg innebär tända ljus och tedrickande
och jag längtar efter mys! 

Men efter ett år av ändlösa kvällar hemma i so�an
är det med en viss tveksamhet jag skriver det. Jag
minns ensamheten från förra året och vet att det
för många är en verklighet även denna höst trots
att vi inte längre behöver hålla lika hårt på den
sociala distansen. 

Ensamhet är en stor samhällsutmaning i Sverige
och som kyrka ska vi kämpa mot den. I våra second
handbutiker är vi många volontärer, arbetstränande,
pensionärer och anställda som hittat ett sammanhang
som ger mening i tillvaron men som också innebär
gemenskap. Att bli sedd, lyssnad på och till och med
få ett uppmuntrande ord är för många mer sällsynt
än vi tror. Därför vill jag denna gång uppmuntra dig
att göra något för att aktivt motverka ensamhet där
du är. Det kan vara så enkelt och betyda så mycket.

Fyll hösten med gemenskap

Helhjärtat

Tre sätt att motverka ensamhet:
1. Skicka ett sms till någon och fråga hur det är (och ta dig
tid för att följa upp, kanske en promenad?)
2. Engagera dig som volontär i en second handbutik!
3. Bjud hem någon på fredagsmys, varför ska vi sitta
själva eller bara med vår närmaste familj och äta tacos
och se på samma tv-program när vi kan göra det
tillsammans? Det behöver inte vara komplicerat, vi kan
vara i-slutet-på-veckan-trötta ihop.



Till hösten börjar församlingen stötta två nya familjer som ska sändas 
ut. Familjen Newman som rest ut till Tanzania och Roswalls som 
flyttat till Grekland.

– Familjen Newman har vi en tydlig koppling till sedan tidigare då de 
har varit medlemmar här. Det känns roligt att sända ut en familj vi redan 
känner. Det har även varit viktigt att lära känna Roswalls personligen. 
Vi vill dela böneämnen, veta vilka utmaningar de står i och hur de mår, 
inte bara stödja ekonomiskt.

KNOCKADES AV VAD GUD KAN GÖRA I MÄNNISKORS LIV

Rikard är själv uppvuxen i en kristen familj. Redan som sjuåring 
kände han en kallelse till att bli pastor men han brottades länge med 
den. Istället utbildade han sig till hortonom, men brottningskampen 

fortsatte.
– När jag var tju-

gofyra år kallade Gud 
mig tydligt igen till 
att bli pastor. Då bör-
jade jag läsa teologi 
på ALT i Malmö. 

Under pastorsutbildningen reste Rikard och hans fru Sofia på en 
praktikresa till Sydafrika och Eswatini. Där fördjupades deras bild av 
kallelse och mission. Rikard mötte en ung man som, precis som han 
själv, hade brottats med sin kallelse ända sedan han var barn. Rikard fick 
ge en hälsning från Gud och bekräfta hans kallelse. 

– Vi blev knockade av vad Gud kan göra i människors liv. Min erfa-
renhet här blev en hjälp för någon där. 

ALLA ÄR UTSÄNDA AV GUD

Rikard längtar efter att få folk förstå att de har en mening och ett kall 
där de är. 

– Det är många som kommer till vår kyrka som har fått jobb här och 
då tänker jag att det är självklart att Gud har sänt dem hit. Gud har 
inga gränser så oavsett om han sänder människor till oss i Skåne eller 
till Sydafrika så vill vi uppmuntra det. Jag brinner för att alla ska förstå 
att vi är utsända av Gud där vi är. Hur kan vi göra det mer konkret? Jo, 
om ungdomar ska flytta någonstans - sänd ut dem. Börja se på alla som 

De senaste åren har Östermalmskyrkan i Kristianstad 
fördjupat sin förståelse av mission. Rikard Holst är 
pastor och vill se församlingen leva missionellt, både i 
Kristianstad och runt om i världen. I detta har missions-
rådet fått en förnyad roll.

Text: Levicia Newman Foto: Frida Vingren

Östermalmskyrkan har haft ett stort fokus på mission ända sedan star-
ten. Många av församlingens medlemmar har vigt sina liv åt mission 
när de åkt ut som missionärer. Församlingen vill bära det arvet vidare 
men även tänka nytt. 

– För ett år sedan ändrade vi missionsrådets roll i församlingen. 
Tidigare var det fokus på missionärerna och budgeten, nu är vi även en 
lobbygrupp för att alla ska leva ett missionellt liv. Vi vill att unga ska förstå 
mission vilket resulterade i att tre ungdomar kom med i missionsrådet. 
Nu “tvingas” vi blir mer förklarande när vi pratar om mission och får 
även nya perspektiv. Vi har även tydligare börjat fundera på varför vi 
sänder ut missionärer. Gör vi det för att lätta på vårt dåliga samvete och 
skicka pengar till projekt på andra sidan jorden eller vill vi verkligen bli 
mer missionella och involverade i mission?

JAG DRÖMMER OM 
MISSIONSRESOR 
FÖR GAMLA OCH 

UNGA

Här är missionsrådet en 
lobbygrupp för missionellt liv

 Församlingen vill bära sitt missionsarv vidare.
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missionärer där vi är. Min hjärtefråga är hur vi gör människor fria i sin 
kallelse. Att få uppmuntra folk att leva ett missionellt liv. 

LÄNGTAR EFTER NÄSTA STEG

Hur blir man då en sändande och missionell församling? Rikard tror 
att mycket handlar om att prata, handla och framför allt benämna det 
man redan är och gör. Församlingens vision är “En gränsöverskridande 
mötesplats där vi vill möta Gud. Möta varandra. Möta behov.” Genom 
deras sociala och diakonala arbete har de förmån att få vara armar och 
ben i Kristianstad. De har ett utbrett integrationsarbete och finns i 
fängelse, häkte och på en skola. De är även delägare i en second hand-
butik där de når ut till såväl volontärer som kunder. De stöttar även 
flera missionärer och projekt utomlands. 

– Nästa steg är hur vi kan vara ännu mer utsändande och inte endast 
stå för resurser. Jag drömmer om missionsresor för gamla och unga 
där de själva får uppleva en kallelsemedvetenhet genom olika projekt 
och missionärer. 

VÄRD FÖR EFKS MISSIONSKONFERENS

Den 18 oktober sker EFKs Missionskonferens 2021 på fyra platser 
och Östermalmskyrkan är en av värdförsamlingarna. 

- Missionskonferensen är ett perfekt tillfälle att bli inspirerad till 
att leva ett missionellt liv. Vi kände bara yes, självklart vill vi hålla i 
Missionskonferensen igen och vi hoppas att vi tillsammans ska få bli 
mer lik Jesus och följa honom där vi är! ANMÄL DIG PÅ:

EFK.SE/MISSIONSKONFERENS

Östermalmskyrkans vision är “En gränsöverskridande
mötesplats där vi vill möta Gud. Möta varandra. 

Möta behov.”

Pastor Rikard Holst vill se församlingen leva missionellt.
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Kyrkoavgiften
– ge enkelt & regelbundet
Kyrkoavgiften
– ge enkelt & regelbundet

Om du undrar över något
så kontakta mig via mail:

ingrid.erenmalm@efk.se

www.efk.se/kyrkoavgift

Scanna mig
för anmälan

Pastor/kassör?
Scanna mig! 

NYTT OM NAMN

EFKs organisation
DANIEL ANDERÄLV, Vaktmästare 
Torp och Götabro, är tjänstledig för 
studier 210901-240615.

OTTO OCH PERNILLA ARDE-
BY har påbörjat utlandstjänst i Nepal 
210830.

ELIN HENRIKSSON, vikarierande 
HR-generalist, har avslutat sin tjänst 
210831.

MARIA FINNEVIDSSON har 
återvänt till Thailand för en ny ut-
landsperiod.

LISA FREDLUND, Ledarutvecklare 
inom EFK Växa, är föräldraledig, 
210801-220201.

LOTTA KARLSSON, Handläggare 
Stepout, har avslutat sin tjänst per 
210831. 

JÖRGEN LUNDBERG, Perso-
nalekonom, har avslutat sin tjänst 
210822.

JOHAN OCH CORNELIA NEW-
MAN har påbörjat utlandstjänst i 
Tanzania 210801.

ANNELI NILSSON, projektkoordi-
nator Barns rättigheter, region Asien, 
har avslutat sin tjänst 210831.

ANDREAS OCH SANDRA PALM 
har påbörjat utlandstjänst i Eswatini 
210830.

MAGDALENA PERSSON har på-
börjat tjänst som personalekonom på 
60%, 210804.

ZORA PETTERSSON, handläg-
gare för registerfrågor och givarser-
vice, har avslutat sin tjänst i och med 
pension 210818.

JOHANNES OCH LARA ROS-
WALL har påbörjat utlandstjänst i 
Grekland 210801.

MARCUS WALLIN, kommunikatör, 
är deltidsföräldraledig från 210817 
samt heltidsföräldraledig 220801-
230131.

LUDVIG WERNER har påbörjat ett 
föräldravikariat som kommunikatör 
210817.

SAMUEL WESTERGREN, Pro-
jektledare Ung, avslutar sin tjänst 
210930.

LINNEA OCH TOBIAS ÅBERG 
har återvänt till Thailand för en ny 
utlandsperiod.

PATRIK OCH THERESE har på-
börjat utlandstjänst i Asien 210901.

CHRISTIAN OCH LISETTE, ut-
landsanställda, Thailand, har avslutat 
sina tjänster 210815.

Församlingsrörelsen
MARINA ANDERSSON ny barn- 
och familjepastor. Brunnsparkskyr-
kan, Tranås.  

BÖRJE BRASK avslutar sin pas-
torstjänst i Kvarnsveden. 

ANNA ENBERG avslutar sin pas-
torstjänst i Härnakyrkan, Ljungsbro, 
för forskartjänst i Lund. 

LISA FREDLUND avslutar sin 
pastorstjänst i Östermalmskyrkan, 
Kristianstad, för tjänst i EFKs Sveri-
geprogram.

JOHANNES GRUVBERG avslutar 
sin pastorstjänst i Åsbro frikyrkoför-
samling.

ELEONORE GUSTAFSSON av-
slutar sin vakanstjänst i Citykyrkan 
Linköping och församlingsplantering 
i Berga Linköping och blir pastor i 
Pingst Linköping med ansvar för 
gudstjänstlivet på Bjärka Säby. 

SARA KABORE ny pastor och fö-
reståndare Framtidskyrkan, Gottne/
Mellansel.  

LOTTA KARLSSON ny pastor och 
föreståndare i Citykyrkan, Linköping.   

DANIEL KOROL har avslutat sin 
tjänst som pastor i Matteuskyrkan i 
Majorna, Göteborg.

MATHIAS LÅNG ny pastor och fö-
reståndare Hamnkyrkan, Hillerstorp.

NISSE MARTINSSON har avslutat 
sin pastorstjänst i Vadstena frikyrko-
församling och blir pastor i Equme-
nia/Pingst Åtvidaberg.

ELISABETH RAMBRANT ny 
barn- och familjepastor Korskyrkan, 
Jönköping.  

SARA SJÖBLOM ny pastor och fö-
reståndare Korskyrkan Aneby.

De kommande två åren bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsam-
mans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. Den första arrangerades 
i september i Korskyrkan, Uppsala, på temat: ”Evangelikal bibelläsning i relation 
till samkönade relationer”. Ett skriftligt material från dagen kommer att skickas till 
alla församlingar inom EFK. Nästa processdag sker 12 februari 2022 i Korskyrkan 
Stockholm, på temat ”Om synd, sex och identitet och frågan om samkönade relationer”. 

FUNDERAR DU PÅ SAMTALET OM SAMKÖNADE RELATIONER?
På efk.se/
samkonaderelationer 

kan du läsa mer om 
processdagarna och 
det samtal som pågår i 
rörelsen.

Nytt jobb 
i höst?

Just nu söker flera EFK- 

församlingar efter medarbetare, 

både barn- och ungdomspastorer 

såväl som pastor och föreståndare.

www.efk.se/ 
ledigatjanster
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Själavårdsutbildning
Utbildning och fördjupning för församlingens 
själavårdstjänst. Även fortbildning för pastorer 
och församlingsanställda. Halvtid distans under  
två år. Start jan 2022. 

Ansök senast 11 okt! 
 www.liljeholmen.nu 

INFO & ANMÄLAN PÅ WWW.GOTABRO.SE

Undervisning, bön, reflektion, uppmuntran,
utmaning och vila med och inför Gud.   

Linalie Newman, Fredrik Lignell, Mats Larsson m.fl.

KALENDER

Mer information om eventen hittar du 
på efk.se/kalender 

Oktober
7  Jesus till barnen: Hur leder jag en församling där alla generationer  
  möts och berikar varandra?
11-16   Evig 21, Götabro
15-17   Lovsång21, Kungsportskyrkan, Huskvarna
16-17   Ung Ledare 365, Hjälmargården och Östgötagården
16   Missionskonferensen SÄND 2021 på fyra platser
17   Ge för livet-fest, Smyrna i Värnamo
20 - 21  Introduktionsdagar för nya pastorer i EFK, EFKs Sverigekontor Örebro
24   Sista ansökningsdag Ung Pionjär
21   Om än jorden skakar - en samtalskväll om helande och hopp som  
  bär, Johanneskyrkan i Linköping
27   Jesus till barnen: Hur kan hemmet få vara en andlig växtplats för  
  barn och vuxna?
29-31   Kickoff-helg Ung Pionjär
30   Missionsakademin 2021/2022 startar

November
11   Om än jorden skakar - en samtalskväll om helande och hopp som  
  bär, Korskyrkan Stockholm
11   Jesus till barnen: Hur leder jag en församling där alla generationer  
  möts och berikar varandra?
13-14   Ung Ledare 365, Småland
13-14   Ge för livet-fest, Elim i Katthammarsvik
16-18   Medarbetarkonferensen 2021, Lugnetkyrkan Falun

December
9   Om än jorden skakar - en samtalskväll om helande och hopp som  
  bär, Gamla kulturhuset, Örebro

VIKTIGT ÄMNE I ETT MISSIONELLT LIV

Missa inte det senaste avsnittet av podden Ett missionellt liv,  
med temat ”Afghanistan - Ett land i kris där människor kommer till   
tro”. Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, gästar 
podden och berättar om situationen i Afghanistan.

Lyssna i din poddspelare eller på efk.se/ettmissionelltliv.

FEM STEPOUTPRAKTIKANTER  
KOM IVÄG!

Äntligen! I september kunde vi sända ut fem 
ungdomar med praktikantprogrammet StepOut. 
Det är Ellen Sköld, Lovisa Danielsson och 
Rebecka Strandberg som rest till Zambia 
samt Marcus Andersson och Jesaja Htoo 
Shay som rest till Eswatini. 

          Följ deras upplevelser på instagram  
@stepout_efk 

15



MISSIONSKONFERENSEN 2021MISSIONSKONFERENSEN 2021

Joh 20:21
EFKs missionskonferens 2021 

Tema SÄND. Joh 20:21
16 oktober på fyra platser!

Mer information finns här:
efk.se/missionskonferens
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