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“Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss vill vi inte 
dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov,
hans makt och de under han gjort.” (Ps 78:3-4)
1946 blev Sölve, 7 år, inbjuden till söndagsskolan. Snart tog han emot Jesus i sitt 
liv. Idag har han fortfarande en tro på Jesus. Flera av hans barn och barnbarn är 
också aktiva kristna. Att en pojke blev inbjuden till söndagsskolan fick konsekvens-
er för flera generationer framåt. Kanske kan du bjuda in något barn till att höra om 
Jesus den här påsken. Det kan göra skillnad både för det barnet och för kommande 
generationer.

Jesus till barnen-konferensen
Barnledarkonferensen i Uppsala samlade ca 900 deltagare och 
många besökte montern som CEF Sverige hade under konfer-
ensdagarna. CEF Sverige medverkade också i två av konferens-
ens seminarier. Vi mötte många andra som också vill nå barnen i 
Sverige med budskapet om Jesus.

                                        
Påskfester
Vi håller på för fullt med att förbereda för påskfester. I nuläget har 
vi planerat in påskfester i Ljungskile, Lilla Edet, Ardala, Ranne-
bergen, Södertälje, Göteborgs Internationella baptistkyrka 
och församlingen NewLife. Vi har översatt ett påskmaterial som 
heter Tomas börjar tro som berättar om påskens händelser utifrån 
lärjungen Tomas perspektiv. Materialet kan köpas av oss fr o m nästa vecka för 
60 kr. Vi kommer även gärna hem till dig/din församling och hjälper till att ordna 
en påskfest för barn. Hör av dig till oss vid intresse.

Nytt söndagsskolmaterial
Vi har nu översatt “Upptäck Bibeln”, ett helt års material för t ex 
söndagsskolor. Materialet består av fyra lektionsserier med 5-7 
lektioner vardera, samt en påsk- och en jullektion. En bildserie 
med 6 bilder per lektion och en lärarhandledning samt ett re-
surspaket med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie. 

“Upptäck Bibeln” kommer såsmåningom att omfatta fyra års undervisning från både 
Gamla och Nya testamentet. I nuläget består det av serierna Patriarkerna (5 lek-
tioner), Josefs liv (5 lektioner), Stjärnans budskap (jul), Jesu  liv del 2 (5 lektioner), 
Den första församlingen (7 lektioner) samt Den bästa storyn (påsk). Pris 600 kr 
(120 kr per lektionsserie). Kontakta oss för information och beställning.
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