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Dagernäs i Afrika 
 

Då var det dags för ännu ett nyhetsbrev från oss i Sydafrika. Tiden går fort och det är 
redan mars månad. Vi närmar oss påsken som påminner oss om hur Guds son gav 
sitt liv för hela världen, alla människor folk och språk.  

Hur har året börjat för oss? Det har varit intensivt. Andreas har rest en hel del 
i början på det nya året. I januari var han i Durban i Sydafrika och träffade styrelsen 
för Mission Press. Sedan var det Zambia där EFK har sin partnerkyrka Mpongwe 
Baptist Association. Tillsammans med styrelsen där planerade vi det kommande 
årets insatser. Förutom support till sjukhuset kommer EFK i år att stödja projekt för 
att hjälpa änkor till egen försörjning och även nya församlingsplanteringar söder om 
Lusaka i Zambia. Vi lär återkomma till det i kommande rapporter.  

Två av de ansvariga för projekten i Zambia: T.v. Pastor Makule, 
generalsekreterare för MBA och t.h. Ines som är ansvarig för änkeprojektet. 
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RCA  
Den längsta resan gick till Centralafrikanska republiken. Dit reste Andreas i februari 
tillsammans med Anton Carlsson, som är EFK:s landansvarige för RCA. Det var 
första gången Andreas var där. Det är det land som EFK region Afrika har flest 
projekt i och det största stödet sett till ekonomin. Behoven är verkligen stora. Landet 
har de senaste två åren lidit av allvarliga väpnade konflikter, ja inbördeskrig. När 
Anton och Andreas åkte dit hade andra omgången i presidentvalet precis ägt rum. 
Striderna har lagt sig, men trupper från Afrikanska unionen och FN är tydligt 
närvarande i landet för behålla freden. Andreas och Anton hade veckorna fulla med 
möten. Sista dagarna deltog Andreas även med en föreläsning på bibelskolan i 
Carnot som EFK är med och stödjer. Göran Janzon från missionsskolan var där och 
höll i kursen.  

 Deltagarna på kursen i Carnot, RCA.  

Child Protection Programmet  
Anneli har tillbringat mycket tid med att planera in årets aktiviteter i Child 
Protection programmet. Hon kommer att genomföra de första workshopen i mars 
och april. Först i Sydafrika och Swaziland. Efter påsk blir det resa till både 
Zambia,Tanzania och Mozambique för att utbilda församlingsledare i barns 
rättigheter från ett bibliskt perspektiv. Monica Woodhouse från Give a Child a 
Family är också med och undervisar. 
 
Det har också varit många olika praktikanter på Missionscentret, bla från Götabro 
bibelskola och ALT, som Anneli har tagit hand om, introducerat i den afrikanska 
kulturen, samtalat om mission och bistånd med mm.  
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Barnens skolgång 2016  
Det nya året innebär att Cornelia har börjat High School, alltså grade 8. Hon får bära 
en ny skoluniform, kostym och slips (!). Esther går i grade 5 och Wilma går i  
förskoleklass, det kallas grade RR. Tjejerna trivs bättre och bättre i skolan vilket vi är 
tacksamma för. Dagarna är intensiva och kvällar går oftast åt till att göra läxor. Det 
kommer bli riktigt skönt med påsklov. Nu önskar vi alla er en riktigt glad påsk. Vi är 
så tacksamma för ert stöd, era förböner och hälsningar. Kanske ses vi i sommar då vi 
räknar med att komma till Sverige. Vi skriver mer om det i nästa nyhetsbrev.  

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

och Wilma Dagernäs 

 

�3 ,

Tacka för:  
- En skön och vilsam jul o nyårshelg 
då vi hade besök av Annelis bror med 
familj.  
- Resan till RCA för Andreas.  
 
Be för:  
- Annelis resor i Child protection 

programmet.   
- Be om ännu fler goda vänner i 

skolan för våra barn.  
- Kyrkan i RCA och alla de projekt 

som pågår där.  Be om fred och 
stabilitet i landet.  

-

Följ oss även på: 
 
blogg.dagernas.se 
Facebook, Twitter och Instagram 
Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer 
på www.efk.se  

http://blogg.dagernas.se
http://www.efk.se
http://blogg.dagernas.se
http://www.efk.se

