TIO KOLLEKTTAL
- Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld
Vår omvärld är ett projekt i EFS Västerbotten där bland annat två grupper besökt
Tanzania respektive Etiopien. Några av deltagarna vill gärna dela med sig av förslag till
kollekttal som fritt kan användas vid gudstjänster. Mer missionsinformation finns också
på www.efs.nu Bankgiro till EFS Västerbotten är 985-2377 och till EFS riks 900-9903.

1. Bristande resurser i Tanzania
Föreställ dig att du och jag är tillsammans med vår BIAL-missionär Ulf
Ekängen i en liten fattig massajby som
heter Chihanga 4 mil utanför Dodoma i
Tanzania. Vi har precis druckit te hos
evangelisten Fergusi och vi samtalar om
församlingens ekonomi. Kollekten som i
genomsnitt är 15 kr ska bland annat
räcka till Fergusis lön. Fergusi är inte
speciellt orolig – han litar på Gud,
precis som han har gjort så många
gånger förut.
Chihanga är en ganska ny predikoplats
för Luterska kyrkan och kyrkan byggdes
2005. Fergusi fick idén att starta en
förskola i kyrkan. Vi går dit tillsammans.
Ett femtiotal barn går där. Det finns
inga möbler förutom några enkla bänkar
och sandgolv. Vi ser att barnen är
undernärda och har hudsjukdomar.
Läraren Esta har inget att skriva på så all
undervisning sker muntligt. En pojke
som heter Selemani kallas fram för att
visa att han kan räkna till fem. Vi förstår
inte riktigt hans swahili, men vi ser att
Selemani är mycket stolt. Selemani är
döv, efter att ha haft mässling, och
upptäcktes när stiftskontoret
uppmanade församlingarna att hitta
handikappade barn för att försöka
förbättra deras livsvillkor.

Vi beslutar oss för att Selemani borde
skrivas in i närmsta dövskola för att få
anpassad undervisning, så vi går för att
träffa pappan. Vi känner på långt håll
doften av hembränt – pombe. Selemanis
far hälsar oss välkomna och alla hans
gäster blir engagerade och tänker till och
med avstå från att dricka pombe under
en vecka. Pengarna ska i stället gå till att
kunna köpa en madrass som Selemani
måste ha med sig när han ska börja
dövskolan, som är en internatskola.
Mötet avslutas med bön och ett
rungande amen.
Vi går vidare till den så fina grundskolan
i byn som byggdes redan 1975, men den
är fin bara på utsidan. Inuti finns det få
bänkar och ännu färre böcker. Det är sju
klasser. Jag räknar snabbt ut att det är
cirka 73 barn i varje klass. Till att undervisa alla dessa barn finns det endast fem
lärare. Fyra av dem bor inte i byn, så
ibland är det bara en lärare tillsammans
med rektorn som tar hand om undervisningen. I fjol klarade en elev intagningsproven för gymnasiet – den första
sedan 1975 – men han kunde inte börja
på grund av att föräldrarna inte hade råd
att betala skolavgiften. Mer behöver inte
sägas. Varje krona gör skillnad.

2. Föreställ dig fattigdom
Fattigdom är ett ord som kan vara svårt att greppa. Vi kan definera begreppet men frågan
är om vi till fullo kan förstå vad det innebär att leva i fattigdom? Jag vill därför dela med
mig av ett experiment som är gjort av Robert Heilbronner för att bättre förstå den
situation som en stor del av jordens befolkning lever i. Tänk er in i följande:
•

Ta bort möblerna i ditt hus
förutom några filtar, ett
köksbord och en stol.

•

Gör dig av med kläderna
förutom den äldsta kostymen
och klänningen för varje
familjemedlem och en skjorta
och en blus. Lämna ett par skor
till familjens överhuvud.

•

•
•

Töm skafferiet och kylskåpet
förutom en liten påse mjöl, lite
socker och salt, några mögliga
potatisar för kvällens middag, en
handfull lök och en tallrik
torkade bönor.
Lås badrummet, stäng av vattnet
och flytta in i ett skjul.
Ta bort alla hus i grannskapet
och bygg en slumstad.

•

Avbeställ alla tidningar,
veckotidskrifter och
bokklubbsböcker. Ingen större
förlust. Alla i familjen är
analfabeter.

•

Lämna en radio och en TV för
hela kvarteret.

•

Flytta närmaste sjukhus 20 km
bort. Ersätt din läkare med en
barnmorska.

•

Kasta bort bankböcker, aktier
och försäkringsbrev. Behåll 25 kr
i kontanter.

•

Dra bort 25-30 år av din
förväntade livslängd.

Multiplicera exemplet med 1 miljard och
man får lite hum om vad fattigdom
innebär.

(Valfri avslutning där man presenterar till vilket ändamål kollekten går till.)

3. Stöd WSG:s arbete
I västvärlden har vi det bra, inte mycket
som fattas i vår välfärd!
Vi går till affären minst en gång per
vecka och handlar. Det kostar oss cirka
700-1000 kr
/gång, (eller cirka 50 000 kr/år). Vi äter
oss mätta och mår bra inget fattas oss!
I Etiopien kan 50 000 kr ge runt 50 barn
mat, kläder, husrum, utbildning i ett helt
år!!
Kan du avvara cirka 3 kr per dag, eller
1100 kr per år, för att ett etiopiskt barn
ska få utbildning genom WSG:s (Win
Souls for God) arbete.

Jag vädjar om en rik gåva – av vårt
överflöd!

4. Alla hör ihop
Mission – är sändning, uppdrag, att
hjälpa till där det behövs och berätta om
Jesus. Alla hör ihop. Vi människor kan
hjälpa varandra vare sig vi bor i Sverige,
Etiopien eller något annat land.
Gud har skapat världen och ger liv –
det ska vi vara rädda om och ta hand
om. Vi behöver naturen.
Gud har skapat människan – Jesus älskar
alla. Det är viktigt med människors
frihet och rättigheter, rättvis fördelning
av jordens resurser. Alla barn har samma
rättigheter och är lika mycket värda. Alla
har rätt till sjukvård, att gå i skola och
lära sig saker, rätt till lek, vila och fritid.
Alla ska ha möjlighet till rent vatten.
Jesus vill att vi ska vara vänner med
varandra, förlåta varandra och älska
varandra – det ska vi berätta. Vi ska
arbeta för fred mellan människor och
hjälpa varandra när det är svårt.
Så hur skulle vi kunna låta bli.

5. Utbildning behövs
Onesimus är ett känt namn inom EFS
missionshistoria. Han var den etiopiske
slaven som EFS redan på 1800-talet fick
ta hand om och ge utbildning, vilket så
småningom ledde till att han översatte
Bibeln till sitt hemspråk oromiffa.
Mycket har hänt sedan dess och idag
finns en etiopisk evangelisk kyrka med
över fem miljoner medlemmar. Men
landet är fortfarande ett av de fattigaste i
världen och många är analfebeter.
Utbildning är en nödvändig grund för
att kunna lämna fattigdomen och få ett
bättre liv. Vare sig det handlar om döva
eller förståndshandikappade barn, barn
till de allra fattigaste familjerna, kvinnor
eller blivande präster och evangelister

med flera så behövs vårt understöd till
utbildning i Etiopien. Alla församlingar
har inte ens en utbildad präst.
I Sverige har vi vant oss vid både
utbildningsmöjligheter och rikedom så
att vi nästan tar det för självklart, men
för inte alltför tid tillbaka i historien har
även vårt land varit mycket fattigt.
Som kristna bröder och systrar är det vår
uppgift att dela med oss av det vi fått till
dem som behöver. Den historiska
Onesimus är död sedan länge, men även
idag finns det de som arbetar under
slavliknande förhållanden i Etiopien,
och alla kan inte läsa och skriva.
Fortfarande behövs vårt stöd och det
kan vi förmedla genom Mekane
Yesuskyrkan i Etiopien.

6. Möte med Etiopiska kvinnor i Efa Elala/Ijaji
Hösten 2009 var vi några svenskar som
fick bo, äta och möta församlingsmedlemmar i en av Mekane Yesuskyrkans fattigaste församlingar. Trots
fattigdom höll man nu på att bygga fem
nya kyrkobyggnader. Människor kom till
de redan överfulla kyrkorna. Församlingen hade fem körer, en barnkör och
sedan var det både blandade körer,
kvinnokörer och sånggrupper. De hade
stora söndagsskolgrupper och även
undervisning för ungdomar. Denna
fattiga självförsörjande församling
ordnade dessutom varje torsdag kvinnoträffar. Dit inbjöds alla kvinnor från hela
församlingen. Fattiga kvinnor och barn
vällde in i kyrkan.

Varannan torsdag var det bibelstudium
med smågruppssamtal, och varannan
startade med gudstjänst, med mycket
sång, som sedan övergick till symötesliknande träff. Kvinnorna samlades
sittande ute på kyrkbacken tätt, tätt
bredvid varandra tillsammans med sina
barn. Där satt de och spann tunt bomullsgarn, virkade brödvärmare till Injera
bröden, flätade gräskorgar med mera.
Det var så kallade. Handicraft-träffar.
Allt som de tillverkade såldes senare och
pengarna gick till församlingskassan.

Kvinnorna i Etiopien är helt fantastiska.
”Fattig och stolt, så har jag upplevt
kvinnan i Etiopien. Av ingenting alls kan
hon skapa ett hem för sin familj” brukar
Kersti Karlsson säga när hon talar om
kvinnorna i detta land.
Mekane Yesuskyrkan i Etiopien är en
starkt växande kyrka med cirka 5,4
miljoner medlemmar (2009). Deras
grundsyn är att se till människans andliga och fysiska behov. EFS ger varje
systerkyrka ett grundanslag där kyrkan
själv beslutar om hur medlen ska fördelas. En viktig del är att ge förutsättning för kyrkan att kunna administrera
sitt arbete. Kyrkan använder även
medlen för församlingsbyggande, teologisk utbildning samt hälso- och
sjukvård inte minst bland hiv- och aidsdrabbade
.
Här i Sverige samlas vi också till bibelläsning, bön, sång och gemenskap. Och
vi får även samla in pengar till olika
projekt och mål. Idag samlar vi in
pengar till Mekane Yesus-kyrkan och
deras viktiga kvinnoarbete i den växande
kyrkan.

7. OM WSG
”Gud har en speciell plats för de fattiga. De fattiga är där Gud bor.
Gud är i slummen, i kartonglådorna som de fattiga har som hus/bostad.
Gud är där upproret är förlorat och livet har splittrats och förlorat mening.
Gud är med mamman som har infekterat sitt barn med viruset som kommer att ta livet
av dem båda. Gud är under rishögen och i gråten som vi hör i krigstider.
Mina vänner, Gud är med de fattiga. Och Gud är med oss, om vi är med dem.”
(Fritt översatt från ett tal av Bono, i U2, i tidningen IKON)
Gud är med oss om vi är med dem!
Matteus 25: 40 ”Kungen skall svara dem:
’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av
dessa minsta som är mina bröder, det har ni
gjort för mig.” Det här sa Jesus en gång till
sina lärjungar. Det gäller oss också.

hjälpa till att förebygga fattigdom genom
att stödja WSG (Win Souls for God)
och det arbete organisationen utför
genom att ordna skolgång till de allra
fattigaste barnen i Addis Abeba,
Etiopien.

Vad kan vi göra för någon av våra
minsta bröder/fattiga medmänniskor?
Det finns mycket vi kan göra. T.ex. EFS
föreningen här i _______________ vill

EFS barn- och ungdomsförbund Salt
sänder ut volontärer till det här arbetet.
Vi kan hjälpa till! Din gåva kan
användas!

8. Kejsarsnitt i Etiopien
En kvinna som varit barnlös i många år
kom till sjukhuset för att äntligen få föda
sitt första barn, som visade sig vara
tvillingar! Det blev kejsarsnitt, och en
pojke och en flicka såg dagens ljus. Båda
var friska och mamman strålade av
lycka.
Lite mer bekymrad var en pappa, som
helt plötsligt fick ansvar för tre nya liv
när hans hustru födde trillingar.
En ung flicka hade turen att överleva en
av de många fruktansvärda bilolyckor
som man kan se i Etiopien. Flickan
förlorade ett öga och ådrog sig svåra och
splittrade frakturer av ansiktsskelettet
och underkäken, överkäken var helt lös
och näsbenet svårt splittrat. Det hade
varit ett svårt fall även i Sverige. På Aira
sjukhus lyckades de få ordning på
frakturerna genom att använda deras
standard utrustning – en yttre fixering
gjord av cykelekrar och gips.

Ett kejsarsnitt som räddar två liv,
mammans och barnets, kostar ungefär
300 kronor i Etiopien. Aira sjukhus i
västra Etiopien utför cirka 1 300 förlossningar om året, de flesta komplicerade.
Sennait Erichsen och hennes man Eric
arbetar vid detta sjukhus. Sennait är
sjuksköterska med diabetes som specialitet och Eric är kirurg. Han får ofta
utföra komplicerade operationer och
förlossningar. Sennait är född i Etiopien,
adopterad av en svensk familj och
utsänd av EFS och Salt (EFS barn- och
ungdomsförbund) som missionär i
Etiopien.
Du kan få vara med och ge en gåva till
Aira sjukhus och hjälpa både barn och
vuxna. Du kan även få vara med och be
för sjukhuset och den sjukvård som
bedrivs där.
Om du vill veta mer om sjukhuset kan
du gå in på www.airasjukhus.org

9. Tonen från himlen
”En ton från himlen nådde mig, en ton så silverklar.
Vad aldrig förr jag hört och sett, den tonen till mig bar.
Jag såg en kärlek utan mått, en glädje utan gräns.
Jag kände att det fanns en ro, som jag ej anat ens.
Det var en ton av evighet, en paradismusik.
Och där den tonen klinga får, blir jorden skön och rik.
Det sägs att änglar tonen bar, till oss från himmelen.
Och var och en som tror och vill, får stämma in i den.”
(sjung gärna sången tillsammans)
Sången Amazing Grace har sjungits i hela
världen men med olika översättningar
och texter. Den här texten handlar om
tonen från himlen, evangeliet från Jesus
själv. Vi kan hjälpa till att sprida toner. I
bibeln står om olika människor som fick
möta tonen:
• Den unga Maria hörde ängelns
ord: ”Var inte rädd, du har funnit
nåd hos Gud! Du ska föda Guds
son…”
• Den förtvivlade Josef som fått
veta att hans Maria bar på ett
barn som inte var hans… fick
höra ängelns ord: ”Var inte rädd!
Barnet Maria bär är Guds barn…”
• Herdarna som vaktade fåren fick
möta orden: ”Var inte rädd! Idag
har en Frälsare blivit född; Ära vare
Gud och Frid på jorden!”

Vi kan också höra och nås av den tonen:
• Några ungdomar i Mekane
Yesus kyrkan i Etiopien bad:
”Herre visa oss vad vi ska göra! ”
Och Herren hörde deras bön!
Han visade dem på alla gatubarn
och unga i Addis Abeba. ”Ta
hand om dem! ”, var hans
uppmaning. Och så startade Win
Souls for God WSG
Här ska ni få se en kort film om deras
arbete. (Visa någon del ur dvd filmen
Gatuliv, som finns att låna på EFS
Västerbotten. Ring 090-12 58 10.)
Vi ska få vara med och samla in pengar
till det arbetet. Din gåva behövs!

10. Svårt att välja det självklara
Skulle du hellre vilja tillbringa den kyliga
natten ute på gatan under en pappkartong än under täcket i en säng inomhus?

utanförskap än att genom utbildning och
rätt vård få vara med i den sociala
gemenskapen?

Skulle du hellre vilja leta din mat i
sopcontainrar än att få ett mål varm mat
vid ett dukat bord?

Om du hade kallelsen att bli präst, skulle
du då hellre verka som präst utan
utbildning än med?

Skulle du hellre vilja ha din framtid som
prostituerad eller sexslav än att kunna
försörja dig som till exempel sömmerska
eller frisörska?

Jag tror att svaret är nej, både för dig
och för många människor i Etiopien,
eller på andra håll i tredje världen.
Skillnaden är bara den att för dem är det
många gånger så mycket svårare att välja
det självklara alternativet. I många
avseenden är vi lika, men vi har oftast
ofantligt mycket mer pengar. Det kan vi
ändra på, genom att dela med oss av det
vi har.

Om du vore döv, skulle du då hellre vilja
bli ansedd som mindre begåvad och
undanskyfflad än att få möjlighet till
utbildning?
Skulle du p.g.a. förlossningsskador och
fistulaproblematik hellre vilja hamna i

