Årets stipendiater utsedda
En ständigt brinnande missionspionjär, en karismatisk och outtröttlig ungdomspastor samt en organisation
med ett banbrytande arbete bland muslimska flyktingar. Den trion som kommer att föräras var sitt
stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.
- Det finns någonting gränslöst över årets stipendiater, säger Evangelistfondens ordförande Andréas
Andersson. De rör sig obehindrat mellan olika kulturer och generationer, och förmedlar evangeliet med
tydlighet, mod och skärpa.
Stipendiehögtiden äger rum i Immanuelskyrkan i Borlänge lördagen den 12 november kl 18.00.

CURT JOHANSSON, ÅRETS HEDERSEVANGELIST
Årets hedersstipendium går till Curt Johansson, grundare av Trosgnistans Mission och pastor i
Betelförsamlingen i Runemo. Genom ett helhjärtat liv i missionens tjänst – bland annat nio år i
Kenya tillsammans med familjen – har han gjort sig känd som en brinnande och orädd
evangelieförkunnare med stor profetisk skärpa. Under Curts ledarskap har Trosgnistans arbete
blomstrat till att omfatta ca 2 000 församlingar över hela Öst-Afrika.

ANN-SOFI ROSQVIST, ÅRETS EVANGELIST
Ann-Sofi Rosqvist är ungdomspastor i församlingen Arken i Kungsängen, där hon tjänar
tillsammans med sin man Mats. Drivkraften i hennes liv och tjänst är att sprida evangeliet till
människor som ännu inte känner Jesus. Efter att ha gått evangelistlinjen på Arkens bibelskola,
verkade Ann-Sofi under några år som missionär i Minsk i Vitryssland. Där var hon med och
planterade en församling, som än idag är Arkens dotterförsamling.

GLOBAL GEMENSKAP, ÅRETS ORGANISATION
Global gemenskap är ett center som leds av Merzek Botros, pastor i den arabisktalande
gruppen i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Centret anordnar bland annat språkundervisning,
familjerådgivning, bibelstudier, läger och konferenser för nysvenskar. Man bedriver också ett
stort mediearbete som når miljontals arabisktalande med evangeliet. Global gemenskap har på
kort tid blivit ett nav i och en resurs för svenska församlingars flyktingarbete.

För mer information och bokning av intervjuer, vänligen kontakta Evangelistfondens sekreterare:
Samuel Wångehag, mob: 073-529 46 70, e-post: samuel@evangelistfonden.se

