
HÄNDELSE

ERITREA



Eritrea

Missionärer från Sverige och Norge 
jobbade på prästutbildningen i Be-
leza i Eritrea. Tre nya präster utexma-
nineras och ni får äntligen en ledare.

+ 1 kyrka



Eritrea

Redan 1866 kommer de första EFS-
missionärerna till Eritrea. År 1926 
bildas den evangeliska kyrkan i 
Eritrea som sedan dess haft EFS som 
sin samarbetspartner. Er kyrka tillhör 
också den evangeliska kyrkan.

+ 1 kyrka



Eritrea

Den evangeliska och lutherska kyr-
kan i Eritrea går samman. Det firas 
med en stor festgudstjänst med ef-
terföljande lunch. Det går åt tre kor 
och 300 kilo lök för att laga maten 
till de 3000 gästerna. Sammanslag-
ningen råder bland annat bot på 
den stora prästbristen i landet.

+ 2 kyrkor



Eritrea

För att slippa bli soldater i kriget 
mot Etiopien, flyr flera unga män 
från er by ut ur landet. Några av 
dem hanmnar i Sverige. I Sverige 
finns både vatten och sjukvård, men 
dåligt med kyrkor.

+ 1 brunn, + 1 sjukhus, - 1 kyrka



Eritrea

Inom kyrkan i Eritrea finns ett 
arbete med att förebygga HIV och 
Aids-spridning. Bland annat utbil-
das unga flickor, som tidigare varit 
prostituerade, i att väva, sy kläder 
och brodera.

+ 1 skola



Eritrea

På grund av kriget mellan Eritrea 
och Etiopien tvingas den eritrianska 
regeringen att omprioritera i sina 
resurser. De beslutar att ge mer 
pengar till militären och mindre till 
skolor. Er skola tvingas läggas ner.

+ 1 skola



Eritrea

En pojke i er by föddes döv och 
ingen har någonsin trott att han 
skulle kunna gå i skolan. Men han 
får möjlighet att gå på dövskolan 
i Keren, en skola som startades av 
EFS-missionärer.

+ 1 skola



Eritrea

Högstadieskolan i Mariannelund 
blir vänskola med en grundskola 
utanför Asmara i Eritrea och kan 
stötta ekonomiskt. Det skapas också 
relationer mellan svenska och eritre-
anska ungdomar som ett redskap 
för kulturförståelse och fred.

+ 1 skola



Eritrea

I Eritrea driver regeringen ett ut-
vecklingsprojekt där ungdomar som 
gör militärtjänst arbetar för en låg 
lön med reparering och byggnation 
av vägar, vattendammar, trädter-
rasser, storskaliga jordbruk, skolor, 
kliniker/sjukhus och så vidare. I ert 
område kan de hjälpa till att bygga 
både en brunn och ett sjukhus.

+ 1 brunn, + 1 sjukhus



Eritrea

Torkan slår till hårt i Eritrea och det 
regnar knappast något under två 
års tid. Brunnen i er by torkar ut.

– 1 brunn



Eritrea

Klimatförändringarna slår hårt mot 
Eritrea. Bl a sjunker grundvattnet i 
landet och som en konekvens av 
det torkar byns brunn ut.

– 1 brunn



Eritrea

Många i er by hjälper till att bygga 
flera stora dammar. Dammarna hjäl-
per till med vattenförsörjningen.

+ 2 brunnar



Eritrea

Den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Eritrea driver ett program för hem-
baserad vård av Aids-sjuka. I er by 
finns det flera sjuka som får besök 
av kyrkans besöksgrupp. De delar 
ut matransoner och tar sig tid att 
lyssna och finnas som stöd för den 
sjuke som kanske inte kan ta sig till 
ett sjukhus.

+ 1 sjukhus



Eritrea

Med stöd från andra länder har 
man lyckats bygga ett sjukhus. Men 
tyvärr finns det inte nog med utbil-
dad personal för att det ska kunna 
fungera.

– 1 sjukhus



Eritrea

Torkan slår till hårt och allt fler barn 
får gå hungriga i er by. De orkar inte 
längre gå till skolan och måste dess-
utom hjälpa sina familjer att tjäna 
pengar istället.

– 1 skola


