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Nyhetsbrev familjen Dagernäs 
 

Här kommer en hälsning och uppdatering från vårt arbete i 

region Afrika. Arbetet har fortsatt för oss om än väldigt 

annorlunda än vanligt. Vi har inte rest sen i mars. Vi och 

partnerkyrkorna försöker hitta vägar hur vi kan hålla en 

nära relation trots att vi just nu inte kan ses. Vi "möts" 

ändå, oftast via Whatsapp, för att få uppdateringar om 

läget, dela böneämnen och försöka hitta vägen framåt i ett 

"new normal".  

 

Några hälsningar från partners 

Alberto och Felizarda Mucanze i Vilanculus Mocambique, som driver en 

förskola och skola i ett utsatt område hälsar att skolorna varit stängda 

sedan i mars och de just fått besked att de inte får öppna igen förrän i 

slutet av februari. Men de försöker hitta nya väger för att ändå finnas 

där för barnen och de har haft särskilda utbildningar för lärarna och 

lärarna har också skickats på hembesök till eleverna med material och 

för att hjälpa dom med skolarbetet. Man har börjat ha gudstjänster igen 

men med många restriktioner att följa, både kostsamt och svårt, men de 

gör sitt bästa för att ändå kunna fira Gudstjänst.  

  

Samma läge är det i Eswatini där skolorna fortsatt är stängda resten av 

året och man endast får mötas 20 personer i kyrkan, och inga barn 

under 10 år får komma till kyrkan. Att behöva neka barnen att komma 

till kyrkan är väldigt svårt för dom men de måste enligt lag just nu. 

 

 I Gwanini, slummen utanför Nelspruit Sydafrika, har det varit väldigt svårt i och med nedstängning i 

landet, EFK har bla gjort några matutdelningar för många människor har stått helt utan mat. Men 

trots detta så när man börjat öppna upp igen i landet får vi rapporter om att församlingsplanteringen 

har växt under nedstängningen och sex personer döptes i en liten pol mitt i Byn i slutet av 

september.  

Insamlingsbehov till Afrika 

Nöden har tyvärr inte blivit mindre i dessa länder under detta år utan de har drabbats hårt, inte 

främst av corona utan mer av effekterna av de nedstängningar som gjorts. Tyvärr har insamling i 

Sverige inte gått så bra som vi önskat och därför gör vi ett upprop till alla vi kan med en ödmjuk 

förfrågan om man själv, sina församling, företag eller på annat sätt vill bidra så att vi kan vara med 

och fortsätta stötta våra partners i Afrika.  

Vi vill också inbjuda er till att delta i ett event som är redan nu på torsdag 22 oktober. Det är en 

auktion på närodlande produkter. Det kommer vara på plats i Timmersdala frikyrkoförsamlings kl 

19:00 men också möjlighet att delta och lägga bud via länk på internet.  
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Anmäl dig till Anneli så skickar hon en Microsoft Teams-länk så kan du delta digitalt. Under kvällen 

ger vi uppdaterad information om läget hos våra partners och även möjlighet att vara med och ge tex 

genom en auktion då du även digitalt kan buda, allt går till EFKs projekt inom fattigdomsbekämpning 

och hållbar försörjning i Afrika. Du som bor nära kan anmäla dig och vara med på plats! Har man inte 

möjlighet att vara med kan man gärna swisha en gåva ändå till EFK: 9004037 Märk: Auktion Afrika 

 

Stort tack för att ni är med och stöttar oss och EFKs arbete i Afrika!  

                               

Anneli och Andreas Dagernäs 

 

 


