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 SAT-7 ger barn utbildning via satellit-tv 
SAT-7 har sänt kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika i snart 20 år. I dag nås omkring 15 
miljoner människor via fem kanaler. I mars började kanalen SAT-7 KIDS att sända programmet ”My 
school” som riktar sig till barn som tvingats fly från konflikterna i Mellanöstern. Satellit-tv är 
tillgängligt i stora delar av regionen, så många av barnen som lever i flyktingförläggningarna har 
möjlighet att se programmet. Genom ”My school” vill man ge undervisning i bland annat matte, 
arabiska och engelska till barn som tvingats avbryta sin skolgång. Programmet ger barnen en 
möjlighet att kunna fortsätta sin utbildning, trots den svåra och skakiga situation de befinner sig i. 
EFK har varit med och stöttat SAT-7:s arbete sedan starten och från och med förra året arbetar EFK-
medarbetarna Irén och Mats Frändå på det internationella huvudkontoret på Cypern. /Kristna 
Sandin, informationssamordnare 
 

 Eklesia 
Eklesia är en församling bestående av husförsamlingar. Idag består församlingen av tre 
husförsamlingar i Örebro och en i Mullhyttan/Fjugesta. Vår vision är att bygga kärleksfulla 
gemenskaper med Jesus i centrum, som föder och fördjupar tillbedjan, lärjungaskap och mission. Vi 
längtar efter att få se människor komma till tro på Jesus och bli lärjungar som gör lärjungar. Vi längtar 
också efter att få se Gud föda nya uttryck, nya former och större mångfald vad gäller församling, bön 
och tillbedjan. /Maria Fagré, församlingsplanterare 
 
 

Be och tacka för: 
SAT-7 

 Var med och be för SAT-7:s arbete i Mellanöstern och Nordafrika. 

 Tacka för vad SAT-7 får betyda för miljontals människor i denna oroliga region. 
 
Eklesia 

 Be om beskydd för relationerna i och runt församlingens gemenskap 

 Be om att människor på ett påtagligt sätt ska få uppleva livsförvandlande möten med Jesus 

 Be att vi får sprida Guds rike på det sätt han kallat oss till 
 
 
 


