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Dagernäs i Afrika 
 

Här kommer en kort sommarhälsning från oss. Vi är på väg till Sverige nästa vecka. 
Arbetet har varit intensivt den senaste månaden, tjejerna har haft fullt upp i skolan, 
så det ska bli otroligt skönt med ett avbrott och resa till den svenska sommaren och 
möta många vänner. Vi kommer naturligtvis att ha semester, men även en hel del 
jobb väntar.  
 
Kanske vi ses på Torpkonferensen?!  
För er som kommer till Torpkonferensen vill vi tipsa om att möta oss där. På 
torsdagen medverkar vi på Tanzania-nätverkets träff kl 16 på Götabro. Anneli ska 
medverka tillsammans med Monica Woodhouse och berätta om det viktiga arbetet 
om barns rättigheter på Mötesplats EFK fredag kl 17. 
Andreas håller i ett seminarium om ”Teologi i en våldsam tid - om konflikt och 
försoning i Afrika” på lördagen kl 16. Självklart medverkar vi också på lördagens 
missionsmöte på förmiddagen i ladan. Ser du oss på området, haffa oss gärna, säga 
vem du är och vilken församling du kommer från. Vi vill gärna prata med er, men 
kanske inte känner igen er alla ;-)  
 
Vi är otroligt tacksamma till er att ni finns med i EFK:s arbete i Afrika genom att be 
för oss och ge stöd till EFK. Vi önskar er Guds rika välsignelse!  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Vi vill tacka alla våra förebedjare och 
understödjande församlingar för ert 
stöd!  
Tack Gud för: 
- De 11 månaderna vi bott i Sydafrika, 
alla vänner vi fått, det vi lärt oss och 
det arbete vi är en del av. 
Be för:  
- En fin sommar med både vila och 
arbete. 
- Allt spännande som väntar i höst. 

Följ oss på: 
blogg.dagernas.se 
Facebook, Twitter och Instagram 
Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer 
på www.efk.se   
Ge en gåva på bg 900-4037.  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Andreas undervisar på Gudstjänst utanför Nelspruit. 

Många hälsningar från: Andreas, Anneli, Cornelia, Esther och 

Wilma Dagernäs
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