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“Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han 
skickar ut arbetare till sin skörd.” (Luk 10:2)
Under CEF:s Europakonferens fick vi möta CEF-arbetare från många olika länder i 
Europa. I en del länder har CEF ett stort arbete med många medarbetare medan 
arbetet i andra länder är litet och står inför många utmaningar. Sverige är ett sådant 
land där bara några få procent av befolkningen går till kyrkan på söndagar och av 
alla barn i landet är det få som finns med i någon kristen verksamhet. Stå gärna 
med oss i bön för fler arbetare till skörden!

CEF European Conference
Den 15-21 maj höll CEF sin Europeiska konferens i Schwäbisch-
Gmünd, Tyskland. Konferensen samlade ca 250 deltagare från 
många olika länder. Temat var “Show them Jesus”. CEF:s interna-
tionelle ledare Reese Kaufmann talade utifrån Luk 10:2 och Mark 
Vroegop, bibellärare från USA, höll bibelstudier utifrån Klagovi-
sorna. Det var roligt och uppmuntrande att träffa gamla och nya 

vänner från olika länder och höra om vad Gud gör där de bor. Under konferensen 
avtackades även Roy och Ruth Harrison, tidigare ledare för CEF i nordvästra Euro-
pa, efter mer än 50 års tjänst. (på bilden fr v Europaledare Gerd-Walter Buskies, internationell ledare Reese 

Kaufmann samt Roy och Ruth Harrison)

Nytt sommarmaterial
Vändpunkten är det material vi tänkt använda för sommarklubbar 
den här sommaren. Det består av fem bibellektioner som passar 
för barn 5-12 år på t ex läger eller vid utåtriktade satsningar. Ge-
nom lektioner om Sackeus som blev förvandlad, Mefiboshet som 
blev mottagen i kungens familj, Noa som blev räddad, den etiopiske 
hovmannen som blev funnen av Gud och Saulus som blev omvänd 
visas hur frälsningen och mötet med Jesus kan bli en vändpunkt i 
barnens liv. Till lektionerna finns lärarhandledning med förslag på 

minnesverser, repetitionslekar och andra aktiviteter samt en bildserie. 
Vi har även två nyöversatta sånger som passar till Vändpunkten, “Vänd dig nu 
om” och “En enda väg”. Vändpunkten kostar 100 kr och sångerna (sångplansch 
+ noter) 30 kr/st. Hör av dig till oss för mer information och beställning. 
Kanske planerar du att ha ett läger eller någon annan satsning för barn i sommar. 
Hör gärna av dig om du vill ha tips och stöttning. Vi kan även erbjuda att komma 
till dig/ditt område och genomföra en sommarfest med ett program för barn en dag 
under ett par timmar med sång, lekar och undervisning. Kontakta oss vid intresse.
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