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Kära vän till Evangelistfonden!
I den församling där jag är pastor har vi hastigt och lustigt blivit länets
största evakueringsboende för flyktingar. Sjuttio dyrbara själar har fått
husrum i lokaler som församlingen äger. Vi har länge funderat över vad som
är Guds syfte för de här lokalerna ”för en tid som denna”. Nu vet vi.
Att få se den andliga hungern och upptäckarivern hos dessa nyanlända
vänner har påmint mig om två saker. För det första: det är lätt att bli
hemmablind och ta för givet den källa till glädje, frid och frihet som vi har i
Kristus och i varandra som församling. För det andra: livet blir oerhört rikt
och spännande när vi bestämmer oss för att se Jesus i varje person vi möter
och att betjäna honom eller henne med samma hängivenhet, kärlek och
respekt som vi skulle visa Jesus själv.
Jesus kallar oss att ge som gåva det vi har tagit emot som gåva (Matt 10:8)
– oavsett om mottagaren heter Svante, Irina eller Mohammed.
Guds välsignelse,
Andréas Andersson
Ordförande, Evangelistfonden
Högtidlig stipendiehögtid i Uppsala

Välkommen på evangelistweekend!

Årets stipendiehögtid gick av stapeln i Korskyrkan i
Uppsala lördagen den 24 oktober. Det blev en högtidlig och festlig tillställning där tre evangelister och
en organisation förärades var sitt stipendium à 15 000
kr:

Om du brinner för evangelisation och mission och
vill bli inspirerad att växa vidare i din kallelse och din
tjänst, då kan jag varmt rekommendera vår
evangelistweekend på Götabro Kurs- och konferensgård den 18-20 mars!
Helgen brukar vara en uppskattad mötesplats för
deltagare från alla samfund och i många olika åldrar.
Undervisning och gudstjänster varvas med
workshops, gruppsamtal och god mat – allt i en
avkopplande miljö som inbjuder till påfyllning och
relationsbyggande.
På helgen i mars 2016 är några av talarna Eleonore
Gustafsson från Ryttargårdskyrkan i Linköping samt
Mats Nyholm och Daniel Johansson från
Bäckbykyrkan i Västerås. Dessutom medverkar
givetvis vi i Evangelistfondens styrelse, däribland vår
grundare och hedersordförande Roger Larsson.

 Carl-Erik Sahlberg, den präst som har blivit
kristenhetens kanske mest kända ansikte när det
gäller evangelisation och mission bland samhällets
svaga och utstötta, blev årets hedersstipendiat.
 Emilia Tellebo och Anton Karlsson, två unga och
helhjärtade kristna ledare och själavinnare, fick
var sitt evangeliststipendium.
 Den svenska grenen av Teen Challenge, med
vardagsnära lärjungaträning och livsförvandlande
evangelisationsteam, tilldelades stipendiet i
kategorin ”Årets organisation”.
Stipendieutdelningen inramades av medryckande
körsång, vacker solosång, gitarrspel i världsklass och
pampiga trumpetfanfarer. Med risk för att vara
aningen partiska, anser nog vi som var med att högtiden gjorde skäl för smeknamnet ”Kristenhetens
Nobelfest”!

2015 års stipendiater vid stipendiehögtiden
den 24 oktober

