Motion till EFS årsmöte 2019

Vi behöver ett evangelistnätverk!
Bakgrund
EFS står för Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, men är det verkligen så att vi som ska stå för
mission, evangeliserar i vårt eget land? Eller har vi blivit hemmablinda och missat de som är
närmast oss? Vi vill att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Att barn och
vuxna i alla åldrar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Få, framförallt unga, har idag fått frågan: ”Vill du ta emot Jesus?” Alldeles för få.
För få (speciellt unga men också äldre) har inte hört och förstått evangeliet.
Vi har tappat alldeles för många av de evangelister som kommit fram inom EFS och Salt för
att det inte finns en plats för dem att organiserat få tjäna med den gåva de har. Det vi organiserar oss för, för med sig ett tydligt signalvärde i organisationen i stort. Eftersom vi är en
lekmannarörelse med bakgrund i att dela evangeliet vidare bör detta var högt på agendan
och uppmuntras/ sätta riktning från riksnivå. Bakgrundsfrågor: hur organiserar EFS/Salt
sig för att sprida evangeliet, var finns avdelningen/nätverket där man får hjälp? Hur kommer EFS:are och Saltare ut? Vem leder? Vem hjälper?

Vår idé
Vi behöver därför organisera och starta ett evangelistnätverk för unga. Nätverket kan utrusta
evangelisterna och göra kampanje-/missionsresor i Sverige för att nå så många som möjligt
med evangeliet och vinna dem för Kristus. Nätverket eller “avdelningen” samlar material,
undervisning som riktar sig till “call to action” – att leva i mission Genom nätverket får
människor också chans att bli utrustade för att sprida det glada budskapet om Jesus i sin
vardag.

Vårt förslag till EFS och Salts årsmöten 2019
Vi yrkar på
att EFS och Salt tillsammans startar ett evangelistnätverk
att EFS och Salt ser över sin organisation och uppmärksammar/driver evangelisations-satsningar i Sverige
Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och
Salts framtid. Byggplats arrangerades av Salt i januari. Byggplats utsåg följande personer till motionärer:
Uppsala 2019-01-30
Anna Sköld
EFS Helsingborg

Erik Österberg
Salt Livskraft Norr
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STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN:
Styrelsen uttrycker glädje över intentionen i motionen från Byggplats. Vi bejakar att olika
nätverk bildas och ser styrkan i att människor får mötas och uppmuntra varandra till mission. Styrelsen vill uppmuntra till nätverkande kring evangelisation och vi vet att det sker på
flera håll både lokalt och regionalt.
Vad gäller motionärernas förslag om evangelistnätverk önskar styrelsen att Sverigeavdelningen och EFS ledningsgrupp får arbeta vidare med hur detta kan realiseras i praktiken.
Styrelsen vill uppmuntra till att evangelisationsnätverk kan bildas på olika sätt. Styrelsen ser
att vi tillsammans kan verka för evangelisation i många former.
Under våren 2019 tog styrelsen beslutet att omorganisera Sverigeavdelningen för att lättare
kunna möjliggöra olika satsningar framöver. Vi arbetar nu med att genomföra den förändringen.
Motionärerna föreslår att EFS och Salt tillsammans startar nätverk och ser över sin organisation. Eftersom vi är två självständiga organisationer kan inte EFS årsmöte fatta beslut som
rör båda dessa men vi kan uttrycka vår vilja att arbeta med Salt i dessa frågor. Styrelsens ser
det dock inte som rikskansliets uppgift att starta och driva nätverk.
Styrelsen föreslår därför enligt resonemanget ovan
att avslå motionen
och
att bifalla intentionen i densamma.
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