
 

 
 

EFKbön vecka 22, 24-30 maj 

 De stöttar pionjärarbetare och ger själavård till utsatta barn i Thailand 
Anna och Ingvar Fredriksson har varit EFK-missionärer i Asien sedan mitten på 70-talet. För ett par år 
sedan flyttade de till Ubon i östra Thailand. I Ubon är bara omkring 0,2 % av befolkningen kristna, och 
en del i Anna och Ingvars arbete är att träna och utrusta människor i ledarskap. Ubon är bland de 
fattigaste delarna i Thailand och sexuella övergrepp och människohandel drabbar många barn och 
unga. Många som utsatts för övergrepp har svårt att lita på vuxna och ledare. Därför arbetar Anna 
och Ingvar med att erbjuda själavård till utsatta. Nyligen startade de också ett barn- och 
familjeprojekt, som ger undervisning och samtal i barns rättigheter till bland annat skolor och 
barnhem, för att förebygga övergrepp och människohandel. I samtalen poängterar man alla 
människors lika värde och att alla är lika mycket älskade av Gud. Många människor blir stärkta av 
hjälpen och får framtidstro. /Kristina Sandin, informationssamordnare 
 
 

 Kristen Gemenskap i Mockfjärd 
Kristen Gemenskap i Mockfjärd, ca 3 mil väster om Borlänge, är en ekumenisk församling, EFK och 
Equmeniakyrkan. Församlingen är enda frikyrkan på orten och samarbete delvis med Sv. Kyrkan. 
Församlingen har haft anställd pastor t.o.m. jan -15. Antalet medlemmar har minskat en längre tid 
och har för närvarande 28 medlemmar varav ca 16 är aktiva. Församlingen har nu gått in i ett arbete 
med hjälp av handledare från Equmeniakyrkan för att försöka vända nuvarande situation. 
Ungdomsarbetet består av en mindre scoutgrupp. /Ingrid Sammils, ordförande 
 
 

 Ryska Evangeliska Kyrkan – som hör till Elimkyrkan Stockholm. 
Målet är att nå den växande gruppen av rysktalande i Stockholm. Det är inte bara ryssar utan folk ett 
antal olika länder som tidigare hörde till forna Sovjetunionen. Man kan räknar med att de är ett antal 
tiotusentals personer i Stockholm nu, en stor andel är i Stockholm utan uppehållstillstånd och 
arbetstillstånd och jobbar svart. De är i ett utsatt läge och utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare. Cirka 
30-40 personer möts för gudstjänst i Folkungakyrkan, där det är en särskild gudstjänst på ryska varje 
söndag 14.30. Ett cellgruppsarbete har börjat bland dessa rysktalanden. 
Vi arbetar med att rekrytera en pastor från Ukraina som heter Jurij, för att leda arbetet. Han leder en 
stor församling i Ukraina som har planterat ett antal församlingar, och han känner en särskild kallelse 
till Stockholm. Han leder nu Ryska Evangeliska kyrkan på distans och är regelbundet i Stockholm. En 
sak församlingen jobbat med för att nå människor och få kontakt är att bedriva språkundervisning i 
svenska för rysktalande. /Stefan Swärd, pastor och föreståndare för Elimkyrkan Stockholm, ett 
nätverk av församlingar med fokus på församlingsplantering 
 
 
 



 

 

Be och tacka för: 
Thailand 

 Var med och be för församlingsplanteringen i nordöstra Thailand. Be för flera nationella 
pionjärarbetare till små och svaga husgrupper och församlingar.  

 Be för arbetet med själavård till de som utsatts för övergrepp. Be också för det nystartade 
barn- och familjeprojektet, så att inga barn ska bli offer för människohandeln. 

 
Stockholm 

 Be för Jurij och hans familj att de ska få arbets- och uppehållstillstånd, och att det ska gå fort.  

 Be att det ska ordna sig för dem med bostad. 

 Be att församlingen ska fortsätta utvecklas och att man ska vinna människor och göra dem till 
lärjungar. 

 
Mockfjärd 

 Be att vi får hälsa nya medlemmar välkomna till församlingen. 

 Be att vi hittar nya vägar att nå utanför kyrkan. 

 Be att ungdomsarbetet får utvecklas genom att nya ledare tillkommer. 
 


