
Att vara internationellt ombud 
 
 

 
 

”Åt mig har getts all makt i himlen och 
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar: döp dem i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har 
gett er. Och jag är med er alla dagar till 

tidens 
slut.” (Matt 28:18–20) 

 

 

 

 
 
 

Den tjänst som ni fullgör med 
denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan 
får också tacksägelserna till Gud att överflöda. När ni 
genom denna tjänst visar er pålitlighet kommer de att 
prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi 
evangelium och frikostigt delar med er till dem och till 
alla. (2 Kor 9:12-13) 

 

Inför flyktingen skall din tungas band lösas, du skall tala och inte längre 
vara stum. Så skall du vara ett tecken för dem. Då skall de inse att jag 
är Herren. (Hes 24:27) 
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EFS- 

Internationella ombud 

 
Uppdraget som internationellt ombud bygger på: 
 
 
*EFS framtidsutredning 1999 
Uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal 
och Bibelbruk, erbjuda strukturer, skapa personligt engagemang för 
mission såväl globalt som lokalt, betona hela gudsfolkets roll som 
bärare av kyrkans uppdrag.  
Erbjuda stukturer, mötesplatser och former för detta. 
 
 
*EFS Utlandsutredning 2002 
Vi har del av Guds uppdrag till den världsvida kyrkan att gå ut med hela 
evangeliet till hela människan i hela världen.  
 
 
*EFS riktlinjer 2012   
En helhetssyn 
Mission är en del av den kristna trons och kyrkans väsen, inte bara en 
aktivitet bland andra.  
Missionen är inte ett val; den är en identitet. 
Därför ska missionen ske utifrån en helhetssyn både på evangeliet och 
på människan.  
Utifrån denna helhetssyn på uppdraget vill EFS prioritera tre områden 
eller inriktningar i sin internationella mission, nämligen  
(1) evangelisation, (2) utbildning och (3) diakoni. 
Uppdraget är såväl att förkunna evangeliet till förlåtelse, upprättelse och 
tro som att tillsammans med andra verka för hållbar utveckling och ett 
gott förvaltarskap av jordens resurser, dvs. för miljövård, fred, frihet, 
hälsa och rättvisa. 
Missionens grundläggande tanke är sändning. 
 
 
Engagemang för mission 
• Missionsuppdraget är EFS hjärta och börjar där vi var och en lever. Det 
gäller hela människan och bedrivs såväl genom förkunnelse och 
vittnande (evangelisation) som genom tjänst (diakoni).  



• Mission har en tydlig dimension av att överskrida gränser för att ge 
evangeliet till nya människor. Lokalt kan det handla om etniska och 
sociala grupperingar som kräver specifika insatser. Internationellt vill 
EFS likaså gå vidare med evangeliet och arbeta för att människor med 
annan tro och folkgrupper som inte hört eller tagit emot evangeliet om 
Jesus Kristus ska få möjlighet att göra det.  
• EFS vill uppmuntra och utveckla diakonalt arbete. Detta har alltid gällt i 
den internationella kallelsen men blir idag allt viktigare i det lokala 
arbetet för att möta medmänniskor och vittna om evangeliet i handling. 
Det kan handla om allt från vardagliga insatser till arbete med människor 
i utsatta situationer, beroende på de lokala behoven och resurserna.  
• EFS bejakar arbete för fred och rättvisa, klimat och miljö, liksom för 
katastrofhjälp och hållbar utveckling. 
Kristna insatser i politiska, kulturella och sociala sammanhang är viktiga. 
EFS har ett ansvar att främja sådant arbete och att finna vägar till 
samarbete med andra aktörer, inte minst Svenska kyrkan.  
• Varje kristen är kallad att ställa hela sitt liv till Guds förfogande och 
förvalta ansvaret för skapelsen och evangeliet. Dit hör också ansvaret för 
den ekonomiska sidan av missionsuppdraget. EFS vill därför undervisa 
om förvaltarskap och givande och uppmuntra till delaktighet i 
gemensamma åtaganden.  
 
• EFS vill fortsatt arbeta för att bevara och hitta nya fruktbara 
samarbetsformer mellan Svenska kyrkan och EFS, lokalt, regionalt och 
nationellt.  
 
*Samarbetsrådet mellan EFS och Luleå stift  
Ett prioriteringsdokument, antaget av styrelsen, om vilka frågor vi vill 
samverka om. Där uttrycks det så här när det gäller internationell 
mission:  

Verka för att Svenska kyrkans och EFS internationella arbete i 
stiftet ska ses som ett gemensamt åtagande, med god hjälp av 
våra organisationers olikheter. I detta arbete är AFFI en viktig del. 
(AFFI= Arbetsgruppen för flyktingar och invandrare).  

 
 
 

 
 
 



 
Målsättningen för ombuden är att hålla det internationella 
uppdraget aktuellt och levande i förening/kyrka och samhälle.  
 

 
Internationella ombudets uppgifter. 
Beroende på lokala faktorer som traditioner och storlek på 
förening kan ombudet få olika roller och olika möjligheter att 
fungera som ombud.  
 
För alla internationella ombud gäller det dock att på olika 
sätt sprida information om EFS internationella arbete och verka 
för att medel samlas in och skickas till EFS för att kunna utföra 
det. 
 
 
 

Från Internationella rådets sida har vi sett följande 
områden viktiga att utveckla för de internationella ombuden 
och fr.o.m. 2011 även uppmuntra till lokala insatser för 
flyktingar och de utlandsfödda i vår mitt. 
1. Vi vill att de internationella ombuden bildar grupper och 

gärna träffar varandra regelbundet i en krets, i en 
internationell grupp i församlingen eller närliggande 
föreningar, för stöd, tips och gemenskap. (1-4 ggr/år) 

2. Vi vill att fler unga också utmanas och blir ombud.  
3. Vi vill se att många ombud också utvecklar kunskap om 

och användandet av e-post och hemsidor för att få 
information och hämta hem aktuell information. 

4. Vi vill att ombuden lyfter i frågor runt de utlandsfödda som 
lever i vår närhet. 

 
 
 
 
 



 
Exempel på vad ett internationellt ombud kan göra.  
Detta är en kan-lista och inte en bör-lista, men välj något som 
du tror skulle kunna fungera för dig och i det sammanhang du 
befinner dig. 
 

1. Verka för att bön för missionen hålls vid en 
samling/gudstjänst. Det kan gälla projekt, länder, 
missionärer. (t.ex. 1 gång i månaden). 

2. Verka för en insamlingssatsning. Kan vara marknader, 
bössinsamling, lotterier, auktioner, roliga tävlingar, 
samarrangemang med skola/ fotbollsförening. 

3. Informera om vad som händer internationellt 
Använda projektkatalogen, efs.nu, aktuell 
missionsinformation, vid informationstillfällen. Att själv 
(eller någon annan) få tala några minuter vid en 
gudstjänst/samling om speciella/aktuella behov. 

4. Skriva eller hålla ett kollekttal. Ex. finns på EFS 
Västerbottens hemsida, under dokument.  

5. Sköta om en anslagstavla med aktuell 
missionsinformation. 

6. Boka en träff med styrelsen för ett samtal om hur och 
vilka internationella frågor som bör lyftas i under året ex. 
projekt att satsa på, och föreslå insamlingsmål. 

7. Tala för rättvis handel, användandet av ekologiska 
matvaror, miljöfrågor. 

8. Stödja barn och ungdomsledare med missions-material. 
9. Själv be för missionärer, länder.  
10. Att åka ut till ett missionsland och själv, eller i en 

grupp, möta människor och kyrkor. 
11. Att fråga lämpliga människor om att söka de 

missionärstjänster som utannonseras. 
12. Att verka för att föreningen ekonomiskt stödjer 

ungdomar och unga vuxna i att besöka ett missionsland. 
13. Läsa hemsidor från EFS, Svenska kyrkans 

internationella arbete, ACT, SMR, rättvis handel m.m. 
www.efs.nu 



www.efsvasterbotten.se under fliken 
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete 
www.missioncouncil.se 
www.rattvishandel.net 
 
 

14. Åka på distriktets utbildningstillfällen och på den 
internationella konferensen i Luleå stift. 

15. Vara ett stöd för den anställda. Uppmuntra dem att 
vara med på den internationella konferensen. Förse med 
information, och tankar inför gudstjänstplaneringar m.m. 

16. ”Adoptera” en ungdom, som biträdande 
missionsombud. Som hjälper till med att hämta hem 
aktuell information från internet.  

17. Välja ett nytt missionsland varje år och informera om 
detta vid olika samlingar. 

18. Hålla en pärm med aktuell missionsinformation. 
19. Hålla en bibelutläggning om missionsuppdraget, eller 

se till att någon annan gör det. Eller en samtalsgrupp 
omkring Apostlagärningarna med hjälp av en studieplan 
omkring Anders Sjöbergs Hela världen väntar.  

20. Ordna en mötesplats för nyanlända. Söka medel för 
det. 

21. Bjuda hem en invandrare till mat/fika. 
22. Bjuda med en invandrare till en gudstjänst, hemgrupp, 

samtalsgrupp runt Boken om Rut m.m. 
23. Föreslå olika integrationsinsatser i föreningen, 

kontakta arbetsförmedlingen.  
24. Bjuda med nyanlända svenskar till värdgrupper, 

praktiska insatser.  
25. m.m. _________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



Facklor skulle vi vara, 

tända av Herrens hand, 

facklor i fest och vardag. 

Facklor flammar högt, 

lyser hett, 

brinner snabbt, 

ropar långt: 

klar eld är livet, 

bländande gnistor 

som dör när de födas, 

obändiga lågor 

som aldrig låter sig stängas inne. 

Facklor skulle vi vara, 

vägvisare i stormen. 

Nordan söker blåsa ut 

men kan inte. 

Höstregnet försöker släcka 

men orkar inte. 

Grenljuset prålar 

i tunga kandelabrar. 

Fyrverkeriet speglar 

kokett sin gnistprakt 

i mörka vatten. 

Facklan glömmer sig själv 

för budskapet. 

Gud behöver en vintergata 

av fackelmänniskor 

i de slocknande 

eldarnas natt. 

 

Nils Bolander, Tradition och liv.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla 
heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära 
känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet 

uppfyller er. Ef. 3:17 - 18 


