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Kära vän till Evangelistfonden!
Jesus vill besöka Sverige idag. Han har en personlig inbjudan till varenda Svensson,
Jönsson, Palmquist och Ibrahimovic: "Se, jag står vid dörren och klappar på. Om
någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med
honom och han med mig." (Upp 3:20)
Och den andliga hungern i vårt land är stor – större än på flera decennier, enligt
många kristna ledare. Men vad hjälper det, om ingen är beredd att gå med Livets
bröd till de hungrande skarorna? Hur ska svenska folket få veta att Jesus står vid
dörren och klappar på, om ingen talar om det?
Jesus kallar dig och mig att resa oss ur vår bekvämlighet, skaka oket av lagomhet
och jantelag av våra axlar och gå med Livets bröd – i ord och handling – till våra
grannar, vänner och kolleger. Då är väckelsen snart här!
Guds välsignelse,

Välkommen på stipendiehögtid 24 oktober!

Lördagen den 24 oktober kl 18.00 går årets
Andréas Andersson
traditionsenliga stipendiehögtid av stapeln. Denna
Ordförande, Evangelistfonden gång hålls högtiden, som av den framlidne norske
evangelistnestorn Emanuel Minos har kallats
Mäktig evangelistweekend på Götabro
”Kristenhetens Nobelfest, i Korskyrkan i Uppsala.
Kvällen kommer att bjuda på pampig sång och
Helgen den 13-15 mars inbjöd Evangelistfonden för
musik, men också hjärtliga tal och innerlig bön och
åttonde gången till evangelistweekend. Ett 40-tal
lovsång.
deltagare från olika kyrkor och sammanhang
Tillställningens klimax är utdelningen av årets
samlades på anrika Götabro kursgård, som har varit
evangeliststipendier. Tre evangelister och en
en inspirationsplats för evangelister i över 100 år.
organisation kommer att få motta var sitt stipendium
I öppningsmötet på fredagskvällen talade Roger
à 15 000 kr.
Larsson om att det är tid för försoning och andligt
Vilka som blir årets stipendiater kommer att
genombrott. På lördagen höll EFK-pastorn och
offentliggöras fredag den 4:e september, så håll utkik
missionsskoleläraren Mikael Hallenius ett
på evangelistfondens hemsida och i den kristna
seminarium om ”Evangelium i ett pluralistiskt
pressen!
samhälle” och predikade i kvällsmötet om vikten av
Varmt välkommen att delta i festligheterna!
att evangelisten vårdar sin egen själ. Tina Fosselie
Boka in nästa års evangelistweekend!
från Teamträningsskolan höll också ett seminarium
om sin livsresa och inspirerade deltagarna att
Redan nu kan du boka in nästa års evangelistweekend
evangelisera via kreativa projekt.
i kalendern! Den kommer att äga rum på Götabro
I finalmötet på söndagen knöt Andréas Andersson
kursgård helgen den 11-13 mars.
ihop helgen med en predikan om att ”Jesus står vid
Helgen vänder sig till alla, oavsett samfund och
dörren och knackar på”.
yrke, som brinner för evangeliets spridning i Sverige
och utöver världen.
Kom och låt dig inspireras att leva ut missionsbefallningen där du befinner dig!
Mer information om program och anmälan kommer
att publiceras på vår hemsida,
www.evangelistfonden.se framöver.
Om du inte önskar epost från Evangelistfonden i fortsättningen, klicka här.

