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DÄRFÖR ÄR MISSION OCH
INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
SÅ VIKTIGT FÖR FÖRSAMLINGEN
Vi tror att det internationella arbetet är en viktig del i att vara en utsändande församling.
Vi sänds inte enbart ut i vår vardag till vår arbetsplats, våra vänner och vår stad utan även utanför vårt lands gränser för att bli en del av den världsvida kyrkans gemenskap. Det är även
det uppdraget Jesus gav oss innan han lämnade jorden. Evangeliet = ”det glada budskapet ”
är vårt uppdrag i världen, att sprida Jesu kärlek och hopp till människor på hela vår planet.
Saronkyrkans Internationella Program (SIP) arbetar med de internationella frågorna i vår
församling. Vi arbetar med allt ifrån budget, kontakt med utsända missionärer till hur vi
kommunicerar kring missionsarbetet i vår församling.
Saronkyrkan har valt att fokusera på ett område i världen till vilken mestadels av vår
missionsbudget går, det området är Mellanöstern och främst Egypten & Libanon. I denna
folder kan du läsa om vissa av de projekt och arbeten i Mellanöstern som vi stöttar via bl.a
Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Frågor kring mission och vårt internationella engagemang:
MISSION@SARON.SE
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SÅ FÖRDELAS PENGARNA
Saronkyrkans internationella engagemang finansieras ungefär till hälften av insamlade
medel och till hälftenav överskott från Saronkyrkan Second Hand.*
Tyngdpunkten i budgeten ligger på följande två delar.
En del består av att vi är med och finansierar missionärer, genom EFK.
De flesta av dessa arbetar i Mellanöstern.
Den andra delen består av att vi finansierar ett antal projekt i Mellanöstern,
främst i Egypten och Libanon via EFK.
I denna folder ser ni projekten vi stöttar 2019.
*2018 blev det inte något överskott från Second Hand, därför är budgeten för 2019 endast
baserad på insamlade medel från församlingen.
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HJÄLP TILL FLYKTINGAR
I LIBANON & SYRIEN
12 miljoner Syrier är på flykt i grannländerna eller inom landet. Mellanöstern utgör
5 % av världens befolkning men genererar
50 % av världens flyktingar. Behoven är
enorma och tillsammans med våra partner
på plats i Libanon, Syrien och andra länder
i regionen finns vi med och förmedlar hopp
i mycket svåra situationer. EFKs insats fokuserar i första hand på stöd i konfliktens närområde och innefattar akutinsatser i form av
mat- och hjälp att klara vintern, psykosocialt
stöd till barn med trauma och utbildning för
barn på flykt.
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EFKs parter i Libanon arbetar med instatser i Libanon och Syrien. Vintrarna är hårda
och många familjer har svårt att klara sig.
Genom EFks stöd förmedlar lokala kyrkor
filtar, kamier och mat till behövande.
Behoven är enorma och möjligheterna att
göra insatser inne i Syrien ökar.
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UTBILDNING AV
PASTORER I
DEN FÖRFÖLJDA
KYRKAN
Runt om i arabvärlden kommer människor
till tro och församlingar växer fram. Libanon är ett av få arabiska länder där det är
möjligt för troende från muslimsk bakgrund
att läsa teologi på sitt eget språk och i sin
egen kultur. Många församlingsledare med
muslimsk bakgrund söker sig därför till
Arab Baptist Theological Seminary i Beirut.

ledarskap som tränats i teologisk reflektion
i sin egen miljö. Vi har gett möjlighet för
sex ledare med muslimsk bakgrund att få
en gedigen teologisk utbildning. Vi tror att
det kommer att vara oerhört betydelsefullt
att det finns ledare med verktyg att forma en
praktisk teologi när kyrkan växer bland majoritetsbefolkningen i regionen.

Skolan i Beirut står nära EFK i sin teologiska
profil och EFK sponsrar just nu en ung kvinna med muslimsk bakgrund. Vi tror att hon
kan bli en nyckelperson i sitt sammanhang.
Eleven sponsras med uppehälle, resekostnader och utbildningskostnader. EFK bidrar
även lärare från Sverige som besöker skolan
och undervisar.

Vad vill vi gˆr a mer?
Just nu stöder vi en ung kvinna som har fått
fly för sin egen och sina barns säkerhet. Hon
har starka ledaregenskaper och vi vill möjliggöra för henne att få en teologisk utbildning. Som hon själv säger så vill hon hjälpa
andra i samma situation. Som ung kvinna,
ensam med sina barn, utstött och hotad av
sin familj har det varit otänkbart för henne
att hon skulle kunna ha en framtid. Nu längtar hon efter att få se hur Gud kan använda
henne i tjänst.

Vad har vi uppnÂtt i projektet?
EFK har under tio år kunnat bidra till att
den växande församlingsrörelsen får ett
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SAT-7 ÄR TV-KANALEN
SOM FÖRMEDLAR HOPP
TILL MILJONER
SAT-7 producerar och sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån
en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar
med drygt 21 miljoner regelbundna tittare
bara på de arabiska kanalerna. Vad det har
för långsiktig effekt på en hel generation tittare kan man bara ana.
SAT-7 jobbar mycket med att ha kontakt
med sina tittare både genom sociala medier
och på andra sätt. Speciellt barnprogrammen är oerhört populära och flera miljoner
barn ser regelbundet på kanalen även från
de mest stängda av länderna i regionen.
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Saronkyrkan är med som partner i SAT-7.
SAT-7 är nu etablerad som en grupp bestående av fyra TV kanaler för de kristna minoritetsgrupperna i regionen, men också en
kanal som miljoner muslimer känner förtroende för och gärna tittar på.
Programutbudet har en holistisk inriktning
och omfattar fyra fokusområden, Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel. SAT-7
är noga med att vara inkluderande och inte
kritisera andra religioner.

WWW.SAT7.ORG

THINK & DO:
YRKESTRÄNING OCH
MIKROKREDITER
På många håll i Mellanöstern är fattigdomen
och en känsla av hopplöshet utbredd. Detta
skapar i sin tur en grogrund för extremism
och andra stora problem som regionen står
inför. På Egyptens landsbygd lever upp emot
40 % av befolkningen under fattigdomsgränsen. Vår partner Think&Do har lång erfarenhet av att tillsammans med lokala församlingar arbeta med att utrusta människor
så att de kan lyfta sig ur extrem fattigdom.
Genom träning i tio yrken och möjligheter
till mikrolån har tusentals människor fått
möjlighet att försörja sig själva och sina
familjer.

EFK var med och startade Think & Do 1996,
sen dess har ca 40 000 personer fått yrkesträning och 8000 små företag har startats
genom microlån. Yrkesträning ges i yrken
som sömnad, frisör, snickeri m.m. Ca 6070 % som går via Think & Do får jobb efter
yrkesträningen. Microlånen är i storleksorning 2-3000 kr och används till inköp av
bland annat symaskiner och verktyg. Lånet
betalas tillbaka inom ett år.
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KAMP FÖR
RELIGIONSFRIHET
I Mellanöstern rapporteras varje vecka om
tortyr, fängelse och annan förföljelse av de
som inte bekänner sig till den dominerande religionen. I många år har EFK genom
partnern Middle East Concern arbetat för
att hjälpa de som är utsatta och att förändra
situationen. Sedan några år tillbaka är EFK
speciellt engagerade i konvertiternas situation. Vår partner Set My People Free har
fokus på avskaffandet av hädelselagar.
Middle East Concern arbetar på flera olika
sätt för att främja religionsfrihet i regionen,
bland annat genom att hjälpa personer som
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råkat illa ut med praktisk hjälp och rådgivning. När det är möjligt hjälper man också
till med påtryckningar mot myndigheter för
att förföljelse ska upphöra och till exempel
fångar friges.
För några år sedan startade en av EFKs medarbetare ett nätverk som heter Set My People
Free. Nätverket fokuserar på att avskaffa hädelselagar för att alla fritt ska kunna välja
religion.

SKOLSTÖD TILL FLICKOR
I KAIROS SLUM
Genom det här projektet hjälper EFK-församlingarna familjer så att deras flickor kan
gå i skolan, men ger också stöd till barn med
funktionshinder.
Runt om Kairo finns så kallade "sopstäder",
slumområden där miljoner människor bor.
Hit kommer sopor från olika delar av Kairo. Hela familjer sorterar soporna så att de
kan försörja sig, till exempel genom att göra
sandaler av smält plast. I det här projektet
arbetar EFK med att stödja familjerna så att
de kan låta sina döttrar gå kvar i skolan, något de inte annars skulle ha råd med. Familjerna får så långt pengarna räcker hjälp med
skolavgifter, uniformer, material och även
läxhjälp. Ett 60-tal flickor får ta del av detta.
Förutom den praktiska hjälpen görs besök i
skolan och hemmet. Planerna för framtiden
är att starta en förskola på bottenvåningen,
ge mer träning för personalen samt hitta nya
vägar för att slussa ut det inga i arbetslivet.

Barn och unga med funktionshinder
EFKs är också med och stöder några mindre organisationer som har verksamhet för
barn med funktionsnedsättning. En av dessa
heter Leik Makan - "Du har en plats" - som
arbetar i ett fattigt område i Kairo. Centret
har ett 20-tal elever mellan 6 och 30 år. Man
satsar på barn/ungdomar med intellektuell
funktionsnedsättning eftersom dessa är de
mest utsatta och marginaliserade i Egypten.
På centret får eleverna undervisning och
träning i smågrupper indelade efter ålder
och behov. Ämnen på schemat är bland annat skrivning och läsning, hantverksarbete
och sport. De elever som behöver särskilda
insatser som sjukgymnastik och talträning
får sina behov tillgodosedda. Föräldrarna
har en viktig plats och man ger också dem
träning på olika sätt och försöker involvera
dem i verksamheten. Varje läsår ordnar man
en utflykt för alla elever, föräldrar och lärare
för att ge omväxling och möjlighet till rekreation utanför staden.
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FÖRSAMLINGAR ARBETAR
FÖR BARNS RÄTTIGHETER
Barns rättigheter är ofta eftersatta i Mellanöstern, både inom familjen och på lokal och
nationell nivå. Barnarbete, misshandel och
övergrepp på barn är vanligt förekommande
i samhället. En av EFKs partners i regionen
har uppmärksammat bristen på kunskap om
och efterlevnad av barns rättigheter i samhället och vill komma åt problemen genom
att öka kunskapen.
För att bidra till en långsiktig förändring i
samhället vill vi se att lokala församlingar blir medvetna om problemen och står
upp och arbetar för barns rättigheter. Detta
görs genom att träna förskollärare, pastorer, barn- och ungdomsledare och föräldrar i barns grundläggande rättigheter ur ett
kristet perspektiv. Även barn och ungdomar
kommer utbildas i vad de har för rättigheter.
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I startskedet tas ett träningsmaterial som belyser barns rättigheter ur ett kristet perspektiv fram och under de första åren kommer
vi att fokusera på socialt utsatta områden i
regionen. Totalt kommer 20 000 barn och
vuxna att vara delaktiga och beröras på olika
sätt. Projektet sker i samarbete med SIDA
vilket innebär att för varje krona EFK står
för, bidrar SIDA med 20 kr.

SARONKYRKANS
MISSIONÄR I
MELLANÖSTERN
ñ Jag l‰n
gtar efter att fÂ se unga i Mellanˆstern vandra med Jesus och lÂta Honom pr‰g
la
sina liv, sitt land och omrÂdet runtomkring.
Det säger Anna, som arbetat i regionen i åtta
år. Hon jobbar med att stötta lokala församlingar i arbetet med att nå unga människor
med evangeliet och att lyfta rättigheterna för
barn och unga i samhället.
Anna är en av EFKs utlandsarbetare i Mellanöstern och arbetar bl.a med en av EFKs
partners i landet. De vill utveckla sina insatser för att lyfta barn och ungas behov och
rättigheter i olika verksamheter och församlingar. Rätt till skola, lek och fritid samt
skydd mot övergrepp och traf-ficking är
några av områdena man fokuserar på. Barn
och föräldrar samt pastorer och barn- och
ungdomsledare i framförallt fattigare delar i
landet kommer genom projektet lära sig mer
om detta. Vissa ämnen som uppmärksammas i projektet är vanligt förekommande,
t.ex. övergrepp. Ett problem som alla känner
till, men få vill prata om i en kultur där man
lägger stor vikt vid heder och skam. Det är
därför projektet behövs. Men det är känsliga
frågor och risken finns att man förminskar
svåra ämnen för att inte stöta sig med församlingar och ledare. Annas roll är bl.a att

lyfta fram det som är tabu, ifrågasätta och
komma med nya infallsvinklar.
Anna har även varit med och startat och är
ansvarig för OM’s satsning TeenStreet i Mellanöstern. Tillsammans med lokala församlingar arbetar TeenStreet för att tonåringar
ska få växa i sin relat-ion med Jesus och
reflektera Honom i sin vardag. De arrangerar bland annat uppskattade tonårs-läger
och stöttar och tränar även församlingarnas
ungdomsledare.
– I Mellanöstern ökar gapet mellan den
yngre och den äldre generationen, berättar
Anna. Det märks även i församlingarna, och
för många unga är kyrkan mest en religiös tradition man föds in i. Där vill vi vara
med och hjälpa församlingar att arbeta på
ett nytt sätt som är mer relevant för dagens
tonåringar, så att relationen med Jesus blir
personlig och på riktigt och får prägla deras
liv. Det finns en enorm potential bland unga
araber. Tänk om denna potential skulle bli
tillgänglig för Gud? Tänk om unga i Mellanöstern skulle välja att följa Jesus och leva
som Hans lärjungar? Vad skulle inte Gud
kunna göra genom dem?
Saronkyrkan stöttar även 2019,
Helen Richard, regionledare för Europa/
Mellanöstern EFK och Ulla-britt Engelbrektsson
i Nepal och Calle & Ellen Wahlström i Nepal.
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BLI DELAKTIG - ÅK UT!
VAD KAN JAG GÖRA?

För dig som vill bli delaktig finns det flera alternativ. Det första är att själv resa ut,
det berikar både ditt och andras liv. Här på
hemmaplan finns också mycket att göra. Vi i
Internationella programmet behöver bli fler.
Ett annat exempel kan vara att hjälpa till på
Saron Second Hand.

VILL DU UT?

Vi i Internationella Programmet ser gärna att man som en Jesu efterföljare, åker ut
under en kortare eller längre period vid något tillfälle för att testa på vad missions/biståndsarbete går ut på i praktiken. Det finns
många möjligheter och vi vill göra allt vi kan
för att hjälpa dig på traven.
Kontakta oss på mission@saron.se så kan vi
tillsammans hitta något som passar just dig.

EFK´S INTERNATIONELLA
MISSIONSARBETE
Den internationella missionen som församlingarna tillsammans bedriver sker i ett 40-tal
länder uppdelat på regionerna Asien, Afrika, Europa/ Mellanöstern och Latinamerika. Arbetet organiseras i det Internationella programmet. EFKs internationella arbete omfattar
ungefär 100 insatser med ett åttiotal internationella partnerskap och är både historiskt och
idag en betydande anledning för församlingars delaktighet i det gemensamma arbetet.
EFKs internationella arbete sker i nära samarbete och genom lokala partners och verksamheten sker utifrån fyra fokusområden: Barns
rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar
försörjning och arbete Mot människohandel.
I Thailand, i Mellanöstern, i Sydafrika och Brasilien finns missionscenter som fungerar som
nav och motor i de internationella regionerna
och även administrerar regionernas arbete.
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www.efk.se

SÖK STIPENDIET FRÅN SIP
Saronkyrkan erbjuder stipendier för utlandsresor som är kopplade till kristet arbete för
medlemmar i församlingen.
Grundnivån ligger på 40 kr per dag med ett tak på 5000 kr per person. Vi tar hänsyn till varje
individs behov, resans natur och andra faktorer.

Stipendiet gäller främst för kortare resor, exempelvis med StepOut eller OM, men kan även
vara en helt privat resa. Det kan också gälla resor där man besöker någon del av världen för
att lära sig mer om situationen.
Är du tveksam till ifall detta gäller dig? Prata med oss, maila oss på:
mission@saron.se eller ansök ändå. Vi vill gärna få vara engagerad:e i resan och hjälpa till
både ekonomiskt men även via bön och med tips och samtal. Ansökningshandlingar finns på:
www.saron.se/internationellt.
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”Gå ut överallt i världen och förkunna
evangeliet för hela skapelsen”
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