
Under hösten har vi börjat resa igen, vilket vi har längtat efter.
Det känns på ett sätt som vanligt fast ändå inte. Pandemin har
medfört nya utmaningar. Hittills har det gått bra men har
naturligtvis inneburit extra planering, PCRtest, dokumentation
och utlägg. Trots allt så är det inget jämfört med alla oerhörda
och tuffa utmaningar som har drabbat människor i hela världen
med stängda gränser, nedstängda skolor, förlorade inkomster
och annat. Det ger perspektiv att faktiskt möta de som har
drabbats betydligt hårdare än dig och mig. 

Jag (Andreas) åkte till Sydafrika i september, det var nästan 2 år
sedan jag var där sist. Det var oerhört fint att möta vännerna
igen. Det blev många kära möten med vänner,
missionärskollegor och jag hade fullt schema med arbete, träffar
och samtal. 
Ett av uppdragen på den resan var åka in till Eswatini när Sandra
och Andreas Palm flyttade dit som nya EFK-missionärer, väldigt
fint att vara med vid välkomstmötet för dom.

I oktober reste jag (Anneli) till vår partner MBA i Mpongwe
Zambia. Det var en stor glädje att mötas igen. Det var veckor av
många viktiga samtal och möten och uppföljning av projekt.
Särskilt viktigt var att finnas med i samtal kring ledarbyte inom
MBA. Det var också bra att få möta mycket personal på
sjukhuset. De gör ett fantastiskt arbete trots stora utmaningar,
bla föds ca 250 barn/månad.
Sjukhuset har haft problem att genomföra outreach till byarna
men har nu kommit igång med det igen tack vare stöd från EFK,
ett otroligt viktigt förebyggande arbete.
Särskilt roligt var att höra hur bra de jobbar vidare med Barns
rättigheter, hade även glädjen att delta på en workshop.

Nyhetsbrev från Dagernäs

Här kommer några glimtar från oss
och höstens arbete i region Afrika

G O D  J U L  &  G O T T  N Y T T  Å R



I november-december reste jag (Andreas) till Tanzania för
några olika uppdrag. Först till Arusha för att möta Johan och
Cornelia Newman, som är EFKs missionärer där sedan
augusti i år. Därefter reste vi till Kiwangwa där vi
genomförde en workshop angående kyrkans roll inför
klimatförändringarna som pågår. Ungefär 80 ledare var
samlade  som en förberedelse för ett kommande program
som heter ”Action for resilience – African churches
responding to climate change and disasters”. Detta är en
program som vi har inbjudit alla våra partnerkyrkor till. Syftet
är att ge verktyg till människor att möta utmaningarna som
ett förändrat klimat innebär med missväxt, torka,
översvämningar mm. 
 Sista delen av resan deltog jag på en fortbildningsvecka för
bibelskolelärare, något som EFK har initierat och driver
vidare tillsammans med partnerkyrkan FPCT. 

FAMILJEN
Det har varit en ny tid för oss som familj i höst då Cornelia
flyttat till Götabro för att gå lärjungaskolan. Vi saknar henne
här hemma men är glada och tacksamma över att hon har
det bra. Esther går ettan på Samhällsprogrammet och Wilma
i fyran. Som för så många andra har det varit en intensiv höst
och vi ser fram emot lite ledighet i jul. 

Be gärna:
Om välbehövlig vila
Om enhet hos ledarskapet hos partnerkyrkorna
För Andreas resa till Centralafrikanska Republiken i
januari

Stort tack för att ni har stått med oss och
arbetet i Afrika under 2021!

Guds välsignelser önskar vi er/
 

Anneli & Andreas Dagernäs

 

Baby Elijah och mamma Roda var

inlagda på Mpongwe sjukhus i

oktober pga att Elijah hade

lunginflammation. Tack vare

behandling på sjukhuset kunde han

komma hem efter en tid.


