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Julhälsning från 
Dagernäs i Afrika 

 
”Ty ett barn har fötts, 

en son är oss given. 
Väldet är lagt på hans axlar, 

och detta är hans namn: 
Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, 

Evig fader,  
Fredsfurste.”  / Jesaja 9:6 

Så har 2017 snart nått sitt slut. Vi ser tillbaka på ett arbetsintensivt år med 
många tuffa utmaningar för EFK som organisation. Trots detta är vi tacksamma för 
det gångna året. Några saker vill vi lyfta fram: 
 
- Besöket i maj i RCA var betydelsefullt och förstärkte insikten om hur viktigt 
det är att EFK fortsätter stödja detta fattiga land. Det finns hopp trots allt!  
- Den goda utvecklingen i Tanzania inspirerar. EFK möjliggjorde 
brunnsborrning i Keza med lyckat resultat. Kiwangwaförsamlingen firade 20 år och 
Samuel och Boazi besökte Sverige bla. Det var väldigt roligt att se hur varmt de 
välkomnades i Sverige! En fortbildningskurs för Bibelskolelärare i slutet av 
november kändes smått historisk när alla deltagare gemensamt deklarerade hur man 
tänker sig jobba fram en lokalt anpassade kursplan.  
- Programmet för barns rättigheter utvecklas och de ansvariga personerna i 
våra samarbetskyrkor växer mer och mer in i rollen som fackelbärare för att 
kyrkorna ska se till barnens bästa och skapa trygga miljöer för barn. Flera lokala 
initiativ har tagits för att lyfta barns rättigheter utifrån detta program.  
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Barnens 2017 

Cornelia har gått ut årskurs 9 i High school. Det har varit ganska mycket 
arbete i skolan och med läxor. Cornelia har fortsatt med fiolspelandet i en lokal 
orkester i Nelspruit.  

Esther har gått ut årskurs 6. Hon har ägnat sig en del åt bild och tennis på 
eftermiddagarna på skolan. Hon gillar att vara med kompisar och hitta på saker.  

Wilma har gått grade R, vilket är förskoleklass. Hon börjar alltså årskurs 1 i 
januari. Wilma har stor fantasi och älskar att sjunga och leka med kompisar.  

I början av året utökades familjen med hunden Nala. Hon kom i januari som 
valp och krävde ganska mycket energi, men nu är hon en riktig kompis. Till och med 
mamma Anneli har lärt sig att uppskatta henne. Hon är också en bra vakthund vilket 
är skönt när en av föräldrarna är på resande fot och de andra hemma. 

Tack för era förböner och ert stöd under gångna året!  

    Barnens Luciatåg hemma hos oss 

 
Nu önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!  
Andreas, Anneli, Cornelia, Esther och Wilma Dagernäs
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