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“... så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tan-
kar.” (Jes 55:9)

Rebecka berättar: Som tonåring åkte jag på missionsresor med min för-
samling till Östeuropa och fick se hur församlingar där nådde ut till barn. 
Barn och familjer blev förvandlade! Jag drömde om att göra något liknande, 
men tänkte att det inte skulle fungera i Sverige och kanske inte behövdes. 

Men senare kom jag till Lilla Edet och fick se att det fanns få kristna och stora be-
hov bland barnen. Samtidigt gick saker inte som jag hade tänkt och jag frågade 
Gud vad han ville med mitt liv. Efter ett tag, 2011, öpnade Gud vägen till att starta 
barnmöten i Lilla Edet och han ledde i mig i kontakt med CEF Sverige. 

World Day of Prayer
Den 6/11 anordnar CEF över hela världen World Day of Prayer. På vårt 
kontor på Backegårdsvägen 4 i Ljungskile kommer vi då att ha öp-
pet hus mellan kl 17-20. Varje hel timme blir det gemensam bön och        
information om CEF:s arbete i Sverige och världen. Däremellan finns 
det möjlighet att ta lite fika och se våra lokaler. Alla är varmt välkomna!

Julmaterial
Vårt nya julmaterial heter Den utlovade Frälsaren och är en jul-      
lektion som i form av en adventskalender berättar om Guds frälsnings- 
plan, hur Gud lovade att sända en Frälsare och hur han till sist kom för 
dig och mig. Till lektionen finns även ett programförslag för en julfest 
med minnesvers, frågesport och lekar, mm. Bilderna finns i form av en 
adventskalender i A3-format eller som enskilda större bilder i A3-for-
mat. De finns också tillgängliga som Power-Point. Beställ Den utlovade Frälsaren för             
60 kr genom att kontakta oss och välj vilken version av bilderna du önskar. Vi kom-
mer även gärna och hjälper till att ordna en julfest hos dig/din församling. Hör av 
dig till oss snarast vid intresse.

Ledarträning i Göteborg
Den 30 november planerar vi att ha en ledarträningsdag för söndagsskollärare från 
olika församlingar i Göteborg. Flera församlingar använder vårt söndagsskolmate-
rial Upptäck Bibeln. Detaljerna kring dagen är inte helt klara än, men om du eller 
någon du känner är intresserad av att vara med får du gärna kontakta oss för mer 
information. Vi vill gärna utrusta andra kristna till att bättre nå barn med evange-
liet i sina församlingar och sitt närområde. På så sätt kan många fler barn nås med 
budskapet om Jesus.
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