
 

EFKbön vecka 20, 10-16 maj 

 

 
efter jordbävningen, kunde International Nepal Fellowship (INF) bland annat skicka följande rapport: 
”I dag har vi packat fler nödpaket. Imorgon bitti kommer vi att kunna sända 500 mat- och 
hygienpaket till flygplatsen här i Pokhara, där de kommer att skickas vidare med helikopter till 
avlägsna byar i Ghorka. Under tiden förbereder vi för att packa och sända ytterligare 500 paket. 
Lagret börjar nu minska och det fylls på sakta. Men våra frivilliga och vår personal fortsätter att 
arbeta hårt.”  /Kristina Sandin, informationssamordnare 
 
 

  
frikyrkan på orten.  Församlingens medlemmar har ett stort engagemang i det arbete som vi bedriver 
bland barn, ungdomar, vuxna och äldre.  Vi önskar att få vara en församling som betjänar 
människorna på den plats där vi finns och vill genom ord och handling nå ut med budskapet om 
Jesus. /Anna Enberg, pastor 
 
 

  
Vår önskan är att människor i oavsett från var man startar. Vi samlas varje vecka till att dela 
gudstjänst, gemenskap, måltider och livet. Oftast möts vi i någons hem, vid vissa tillfällen ute, eller på 
inlånad plats. /Jonathan Egerbo, församlingsplanterare 
 
 

Be och tacka för: 
Nepal 

 Be att lagret av mat och förnödenheter ska kunna möta de behov som finns.  

 Var också med och be för det fortsatta hjälparbetet, så att INF, UMN och andra 
hjälporganisationer kan samordna och planera insatserna för att ge rätt sorts hjälp. 

 
Ljungsbro 

 Be om Guds ledning i konkreta framtidsfrågor som församlingen står inför just nu.  

 Be att vi ska få nå Ljungsbroborna med evangeliet under sommarens grillkvällar och 
beachvolleybollvecka vid kanalen.    

Växjö 

 Be för en planerad start av Alpha till hösten.  

 Tacka för församlingens vårgemenskapshelg som genomfördes i april. 

 Be att Lifechurch skall få betjäna människor i Växjö och förmedla Guds kärlek till förvandlade 
liv. 

Nepal 
Nöden i Nepal är fortsatt stor och hjälpinsatserna fortsätter. Våra partners i 
landet packar och sänder mat, tält, filtar och hygienpaket till svåråtkomliga 
områden som drabbats svårt av jordbävningen. 6:e maj, en och en halv vecka 
efter 

Filadelfiaförsamlingen Ljungsbro 
Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro är en församling med ca 120 medlemmar. 
Ljungsbro är ett växande samhälle som ligger vid Göta kanal strax utanför 
Linköping i Östergötland. Samhället har ca 7000 invånare och vi är den enda 
frikyr 

Lifechurch Växjö 
Lifechurch Växjö vill vara en kyrka genom hela veckans alla dagar, för alla 
människor, och genom hela livet. Vi vill vara en Jeuscentrerad, kärleksfull 
gemenskap som präglas av ärlighet och transparens. Vår önskan är att människor i  

https://efkbon.wordpress.com/2014/11/30/efkbon-vecka-49-30-nov-6-dec/www.lifechurchvaxjo.se

