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"Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom 
den helige Ande som han har gett oss." (Rom 5:5) 
Efter en lång paus pga Corona kunde Judith med ett team från Göteborgs 
Internationella Baptistkyrka återvända till en flyktingförläggning nära Göteborg. De 
brukar bjuda på fika, samtala med vuxna och erbjuda en språkkurs och story time 
för barnen. Judith berättar: "På julfesten pratade jag med en mamma som sa till 
mig: "Det finns många aktiviteter för barn här, men ni älskar verkligen våra barn." 
Jag blev rörd när hon sa det. Innan varje besök hade jag bett att alla som vi möter 
ska känna Guds kärlek genom oss. Och Gud svarade på min bön. Även om vi 
ibland inte har möjlighet att dela evangeliet med ord kan vi dela det med handlingar 
och Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan. 

Julfester i Göteborgsområdet
Judith och Rebecka mfl hade den 4/12 en julfest i Rannebergen, Angered, i 
Kristinaskolans gymnastiksal. 33 barn, de flesta elever på skolan (som ligger i ett 
muslimsk område) kom till julfesten. In i det sista var det osäkert om festen skulle 
bli av pga corona-situationen. Barnen var glada att de till sist kunde mötas, om än 
med vissa försiktighetsåtgärder.

Den 12/12 hade Judith m fl även en julfest i söndagsskolan i Sandeslätts kristna 
församling, Angered. Nästa dag, den 13/12 var det dags för en julfest på ett 
asylboende i Göteborg, som Judith m fl anordnade. Denna julfest beskrivs mer i 
detalj ovan. 



Den 19/12 hölls för första gången en julfest i Spring of happiness Church, Kortedala 
som Judith m fl ansvarade för. Här samlades ett tiotal barn. Samma dag var en 
julfest planerad i söndagsskolan i Göteborgs internationella baptistkyrka, också i 
Kortedala. Julfesten fick dock tyvärr ställas in p g a coronasituationen.

Julfester i Ljungskiletrakten
Den 18/12 höll Robert och Mia, Rebecka, m fl en julfest för barn i Ljungskilegården, 
ett allaktivitetshus i centrum av samhället. 22 barn och några vuxna kom och var 
med. Många av barnen var barn till församlingsmedlemmar, men de hade även 
bjudit in grannar och vänner som inte varit med på liknande samlingar tidigare. Vi 
hoppas kunna fortsätta kontakten med de barnen i vår Good News Club till våren. 

I Lilla Edet höll Rebecka m fl en julfest för de barn som brukar komma varje vecka 
till Måndagsgruppen i en idrottslokal. Denna gång var även barnens familjer 
inbjudna att vara med. 12 barn och 7 vuxna samlades (förutom oss ledare). Flera 
av barnen var nya
i gruppen.

På båda platserna fick barnen höra om att Maria fick se Jesusbarnet, herdarna fick 
se en ängel och de vise männen fick se en stjärna, men att vi kan tro på Jesus utan 
att se honom. Vi hade även varit i kontakt med ledningen för barnavdelningen 
på NÄL sjukhus i Trollhättan och de var öppna för att ta emot besök till barnen 
under julen, men p g a nya restriktioner fick besöket tyvärr ställas in.



Julfester i övriga Sverige
Söndagen 5/12 var Judith och Rebecka i Holsbybrunn och Vetlanda. På 
förmiddagen var det julfest i en gympasal i Holsbybrunn dit 43 barn i åldern 4-9 år 
kom. I en mindre sal fick barnen sjunga julsånger och höra om Maria, herdarna och 
de vise männen och att vi också kan tro på Jesus. Sedan var det dags för lek i 
gympasalen och fika. På eftermiddagen var det julfest i Vetlanda Friförsamling. 22 
barn var med samt några föräldrar. Det var fler än de som brukar komma till 
församlingens söndagsskola. Även här fick de höra om att vi kan tro på Jesus utan 
att se honom.

Fredagen därpå var det julfest i Ardala utanför Skara. 12 barn kom dit i snövädret, 
de flesta av dem inifrån Skara. Vi möttes i en kyrkolokal som för några år sedan 
skulle säljas, men som då köptes upp av kristna.

Dagen efter, lördagen den 11/12, åkte vi (Judith och Rebecka) till Lund. Där hade vi 
en julfest i Pingstkyrkan tillsammans med en etiopisk/eritreansk församling som 
möts där. En flicka hade inte hört om Jesus tidigare och lyssnade uppmärksamt.

Kursen Undervisa Barn Effektivt 1
Barnledarkursen Undervisa Barn Effektivt 1 ger både nya och erfarna ledare en 
biblisk grund till varför vi ska undervisa barn och många praktiska tips på hur man 
kan starta upp barnmöten och undervisa barn i Guds Ord. Kursen består av tre 
delar. 



Del 3 av kursen (Att förbereda och undervisa en bibellektion), planerar vi att hålla 
den 
22 januari 2022, som det ser ut även denna gång i New Life Church, Göteborg. De 
olika delarna av kursen är fristående från varandra och även du som inte varit med 
de två tidigare gångerna är välkommen att vara med på del 3. Boka in redan nu 
eller tipsa
någon annan!

Ev kommer vi även att hålla del 1 och 2 igen under våren. Vi kan också hålla 
kursen online eller på plats i andra delar av Sverige. Hör av dig till oss vid intresse.

Böneämnen december

• Tacka för alla barn som nåtts genom julfester på olika platser och be att de ska 
börja att tro på Jesus, fast de inte kan se honom.

• Be om fortsatt kontakt med de barn från icke-kristna hem som varit med på julfester
• Be för förberedelserna för del 3 av kursen UBE1

Var gärna med i vårt bönenätverk och be särskilt för barnen i Sverige den första torsdagen 
varje månad (andra torsdagen i januari)! Se fler böneämnen på www.cefsverige.se.

Du är välkommen att vara med på en bönesamling via Zoom torsdagen den 13/1 kl 
19.30-20.00. Klicka på följande länk för att vara med: 

https://zoom.us/j/3061889613
 

Kontakta oss på:
CEF Sverige - Barn och tro 

Backegårdsvägen 4 
459 30 Ljungskile

kontakt@cefsverige.se
tel 0730291575


