Motion till EFS årsmöte 2019

Starta en internationell bibelskola
Motion till EFS och Salts årsmöten 2019 från Byggplats 2019.
Vår idé EFS och Salt har en unik möjlighet att kombinera bibelträning, församlingspraktik
och internationellt engagemang genom att starta en internationell bibelskola i förslagsvis
Addis Abeba, Etiopien. I bibelskolan kan bibelundervisning varvas med församlingspraktik i
någon av EECMYs (Mekane Yesus) församlingar.
EFS och Salt är en bibelrörelse och många vill gå en bibelskola. Många väljer bibelskolor som
på olika sätt innefattar resor och möten med andra kulturer. En internationell bibelskola,
eventuellt med både svenska och etiopiska ungdomar, på plats i ett av EFS missionsländer
ger goda förutsättningar för att bygga broar över kulturer, väcka missionsintresse och också
låta den växande Mekane Yesus-kyrkan få inspirera oss i Sverige.
Att få se EFS systerkyrkors arbete från insidan uppmuntrar och inspirerar också till givande
och engagemang för EFS internationella mission. En inspiration och ett engagemang som
kan växa till studenters familjer och vänner i både sociala medier under bibelskoletiden och
efter hemkomst.

Möjligheter
Det finns många möjligheter i både upplägg och finansiering. Om bibelskolan görs i samarbete med en folkhögskola så kan kursen bli CSN berättigad.
EFS startar under 2019 ett SIDA-finansierat praktikantprogram där man under ett halvår
kan praktisera hos EFS internationella partners. En bibelskola kan vara en naturlig fortsättning på ett sådant halvår. Bibelskolan kan också gå att kombinera med kurser på Johannelund eller någon av EFS folkhögskolor för att bygga hela läsår.
I Addis Abeba finns både teologiska seminarier, musik- och mediautbildning och EFS missionärer. Detta ger goda förutsättningar för både högkvalitativ undervisning och nära koppling till EFS.

Vårt förslag till EFS årsmöte
Vi yrkar på:
att Internationella avdelningen i samarbete med Salt får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta en internationell bibelskola.

Vårt förslag till Salts årsmöte
Vi yrkar på:
att Salt i samarbete med EFS internationella avdelning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta en internationell bibelskola.
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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:

Matilda Mäkelä Olofsson
EFS Mikaelskyrkan

Rut Näslund
Saltis Ås

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN:
I sin motion från Byggplats 2019 lyfter motionärerna fram EFS arv som bibel- och missionsrörelse och pekar på viljan och behovet av att vidareföra och fördjupa detta arv. Förslaget är
därför att EFS internationella avdelning tillsammans med Salt undersöker möjligheterna att
starta en internationell bibelskola, i detta fall en bibelskola administrerad från Sverige men
genomförd i exempelvis Etiopien.
I motionen ges goda skäl för ett sådant projekt och förslag nämns också vad gäller samarbeten av olika slag och möjliga finansieringsvägar. Det bör även nämnas att liknande bibelskolor har funnits vid några av EFS folkhögskolor och att därför praktisk erfarenhet finns
inom rörelsen.

Utifrån ovanstående föreslår EFS styrelse att EFS årsmöte beslutar:
att bejaka motionen och ge EFS styrelse i uppdrag att undersöka frågan vidare.
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