Vi sänder ut nya missionärer!
På kyrkokonferensen var de framme för förbön. Våra nya missionärer som kommer att
finnas i tre olika länder från hösten! Ta med dem i dina förböner!
Det handlar om David och Jesica Eriksson och deras barn som redan har åkt till Bandundu i
Kongo-Kinshasa. Jesica kommer att undervisa på pastorsutbildningen inom kongolesiska
baptistsamfundet CEBU och David kommer att jobba med utvecklingsarbete. Gunnel Jönsson,
numera pensionerad missionär kommer att åka ut under en kortare period som volontär för att
stötta familjen Eriksson.
Anne och Carl Sundberg har varit ute i Kongo-Brazzaville förut. Nu åker de tillbaka till
Brazzaville, där Carl kommer att arbeta med teologiundervisning och Anne med bl.a. projekt
inom återuppbyggnad i Poolområdet efter alla oroligheter som varit där.
Christine och Andreas Linevåg med barnen åker till Bilwi i Nicaragua. Det är spännande för att
vi inte har haft missionärer i det landet på länge, men det finns ett välutbyggt samarbete med
Moravakyrkan. Linevågs kommer att arbeta med sjukvård och folkhälsa i kyrkans regi. De ägnar
sig först åt spanska studier i Panama under ett par månader. Vi ber att den oro som finns i
Nicaragua också skall lägga sig under den tiden.

Missionärskonferens
I augusti samlades både våra nya missionärer plus alla som finns ute i olika länder några dagar på
Karlskoga Folkhögskola. Det var andra gången vi hade en sådan samling och det var väldigt
lyckat. Det är en möjlighet för dem att möta kollegorna och att kunna utbyta erfarenheter och
idéer men också att samtala tillsammans med några från Equmeniakyrkans kansli om
gemensamma problem eller fördjupa sig i olika ämnen som berör missionsarbetet.

Sep 2018
Vi har fått en hel del
förfrågningar om inte vi
kan skicka ut ett
internationellt nyhetsbrev.
Nu läser du det första
brevet! Tanken är att ni
kan ladda ner det och
skriva ut i lämpligt antal
för att distribuera det
bland intresserade i
församlingen.
Vi hoppas att detta brev
ska bidra till att ge fler en
inblick i vårt
internationella arbete som
vi tillsammans bedriver!
Tillsammans med våra
samarbetskyrkor vill vi:
- Nå de onådda
- Utveckla kyrka och
församling
- Förbättra människors
levnadsvillkor
- Stå upp för allas
grundläggande rättigheter
- Utbilda bra ledare och
pastorer
Insamling till
internationellt arbete

Andreas och Christine Linevåg, Carl och Anne Sundberg,
David och Jesica Eriksson. Gunnel Jönsson saknas på bilden.

Bankgiro 900-3286
Pg 90 03 28-6
Swish 900 32 86

Den börjar 1a advent men
givetvis behövs din gåva
även under resten av året!
På kyrkokonferensen
beslutade man att denna
gång samla in en miljon
extra. Det låter mycket
men om alla bidrar är det
inte så mycket alls. Var
med du också! Skriv
”Internationellt”.

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma

