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Nyhetsbrev från 
familjen Dagernäs 

Det är dags för ännu ett nyhetsbrev. Vi räknar nu ner dagarna och veckorna 
här i Sydafrika. Det finns mycket att vara tacksam över. Vi är naturligtvis tacksamma 
för allt det stöd vi har upplevt från er i församlingarna. Stort tack och Gud välsigne 
er. Och vi vill uppmana er att att fortsätta stödja oss eftersom vi fortsätter tjäna i 
missionen trots att vi flyttar till Sverige. Mer om det i slutet av detta nyhetsbrev. 
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Gruppbild från missionskonferensen
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Missionskonferensen  
 I början av året genomförde vi den partnerskapskonferens om mission vi 
nämnde om i förra nyhetsbrevet. Det blev en lyckad konferens. Peter Tarantal från 
OM international var huvudtalare. Temat var ”equipped for mission”. Utmaningen 
var att det är dags för de afrikanska kyrkorna att bli aktörer i mission i sina egna 
länder och i övriga världen. Vi upplever att detta är något vi önskar uppmuntra våra 
syskon till. Peter Tarantals budskap var precis i linje med detta. Det gav mersmak!  
 
Moçambique  
 Både Anneli och Andreas har gjort resor till Moçambique under våren. Det är 
uppmuntrande att se hur partnerorganisationerna arbetar. Andreas besökte bland 
annat vännerna i IBRM-kyrkan i Maputo och predikade under onsdagskvällens möte 
om att förvandlas genom Guds ord; Heb 4:12.  
 
Anneli var där och och hade workshop 
med styrelserna i fem kyrkor/
organisationer i Barnrättsprogrammet. 
De står inför många utmaningar men de 
har ett sådant överlåtet hjärta till att 
vara med och skapa trygga miljöer för 
barnen, en förmån att vara med.  
Anneli har också varit i Muhange 
Tanzania, för Barnrättsprogrammet. 
Det var stor glädje att möta de pastorer 
och ledare som vi mötte för två år sen 

när programmet började, och nu höra allt 
det som de redan har gjort och hur de 
försöker att påverka sina kyrkor och 
samhällen så att de ser till barnens bästa.  
 
Kyrkan i Muhange har sedan många år ett 
arbete för att hjälpa utsatta barn som mist 
en eller två föräldrar. De har genomgått en 
stor förändring de senaste åren, och de har 
nu ett center där de tar emot utsatta barn 
tillsammans med en släkting. De får bo på 
Centret i ca tre mån för att lära sig om 
nutrition, hälsa, uppfostran, odling mm. 
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Vi vill tacka alla våra förebedjare och 
understödjande församlingar för ert stöd!  
 
Tacka Gud för:  
Missionskonferensen som blev lyckad.  
Att det är så många fantastiska 
vittnesbörd från deltagare i 
Barnrättsprogrammet  
Att Annelis fot är hel nu, bröt den på två 
ställen i mars. 

Be för:  
Vår flytt tillbaka till Sverige. Be för att 
omställningen ska gå bra.  
För de nya arbetsuppgifter Andreas går in 
i under hösten.  

Fikapaus i Muhange, Tanzania
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När de sedan flyttar hem igen så fortsätter Centrets arbetare att besöka dom upp till 
fem års ålder. Ett spännande och väldigt viktigt arbete, där de hjälper de allra minsta 
i samhället.  

 
Nedräkning till Sverigeflytten 
 Som vi skrev i förra nyhetsbrevet så kommer vi flytta tillbaka till Sverige i 
sommar. För Andreas kommer hösten innebära nya arbetsuppgifter. Under hösten 
fram till slutet av året kommer han att tillfälligt vikariera som programledare för 
EFKs internationella program. Det innebär ett övergripande ansvar inte bara för 
Afrika utan även de andra regionerna. Han kommer även göra en resa till RCA. 
Anneli kommer fortsätta som regionledare för Afrika och göra ett antal resor under 
hösten och även fortsätta leda programmet för barns rättigheter. Vår missionsperiod 
fortsätter därför fast på ett nytt sätt, men med fullt fokus på att utbreda Guds Rike. 

Vi vill gärna besöka er i församlingarna framöver och berätta om det arbete vi 
finns med i och som ni är en stor del av genom support på olika sätt. Hör gärna av er 
så kan vi boka in en missionsgudstjänst, temakväll eller liknade. Vi kommer till Torp! 
Från torsdagen och framåt kommer vi att finnas på plats. Vi kommer särskilt att 
finnas i EFK-Världen tältet framför Café Sion, välkomna dit!
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Följ oss på: 
blogg.dagernas.se 
Facebook och Instagram 
Stöd EFKs arbete i Afrika! Se mer 
på www.efk.se   
Ge en gåva på bg 900-4037.  

Andreas, Anneli        
 Cornelia, Esther och 
 Wilma Dagernäs
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