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VI ÄR EN

Jesus är sannerligen kungarnas Kung, samtidigt
benämner han sig som evig Fader, som älskar sina
barn med en oändlig kärlek. Han ser till individen,
och hans ögon ”sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom” (2 Krön 16:9). Han kallar de kristna för sina
bröder och systrar.
Tänk om vi verkligen kunde förstå det dyrbara i
detta, att vi med våra hjärtan förstår att vi faktiskt
ÄR syskon, att vi är sammankopplade i Kristus.
En av våra bröder, pastor Ouseph från Damaskus, berättar: ”När jag nattar mina barn på kvällen,
så frågar jag mig själv: Vad kommer att hända i
natt? Kommer mina fina flickor att vakna upp till en
ny dag och en ny morgon?
Jag har förberett dem på vad som kan ske: ’Om
en bomb exploderar, så kommer du att se mycket
blod, och det kan göra ont en stund. Men om vi dör,
så sluter vi våra ögon här, och öppnar dem i himlen.”
Nu hör vi om nya bombdåd i Syrien. Situationen
i de kurdiska områdena i Irak, där många kristna
sökt sin tillflykt, är osäker. Kristna i Egypten hotas
och dödas, och förföljelsen ökar på många platser i
Mellanöstern. Det är lätt att frestas att ”stänga av”.
Men mitt i detta mörker lever vår familj som ambassadörer för Kristus.
”Nu är det dags att verkligen vara kyrka. Vem annan än vår Herre kan ge hopp och fred till sådana

desperata situationer? Vi upplever att det är dags
för Guds kyrka att sträcka ut och hjälpa människor
till frid med Jesus, genom att ta sin tillflykt till honom”, säger pastor Edward i Damaskus.
Slaget om Mellanöstern är inte förlorat. De är vår
familj, och vi tillhör varandra och värnar om varandra. Vi behöver stå tillsammans med vår familj i Syrien och Irak. I detta nummer kan du läsa om kampanjen Hopp för Mellanöstern, en sjuårig kampanj
för återuppbyggnad av den kristna befolkningen i
Syrien och Irak.
Och framför allt, låt oss förtrösta på Gud, så att
vi får rätt perspektiv på livet: Guds perspektiv.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

www.open-doors.se
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Tema: Syrien och Irak

”TACK VARE DE
LIVSMEDEL VI FÅR
FRÅN ER KAN VI
ÖVERLEVA, ER
HJÄLP KOM I
PRECIS RÄTT TID.”
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HJÄLP
SOM GÖR SKILLNAD

När det råder krig i
ett land, när byggnader förstörs och
människor traumatiseras och får uppleva ett
enormt lidande, är det
viktigt att förmedla rätt
hjälp i rätt tid. I vissa
områden är det främst
nödhjälp som behövs,
då människor annars inte
skulle överleva. På andra
platser behövs möjligheter för människor att bygga
upp sina liv igen, och kunna försörja sig och få en ny
framtid.

Open Doors finns på plats både före, under och
även efter det krig som pågår i regionen, för att på
alla sätt hjälpa den förföljda kyrkan att vara ett ljus
och ett hopp, mitt i det kaos som råder.
Kriget i Syrien har pågått i snart sju år, men trots
det börjar människor sakta att komma tillbaka till
områden som har blivit mer stabila. Men att en del
familjer återvänder hem, beror inte på att säkerhetsnivån har blivit tillräckligt hög, eller att återuppbyggnaden av städer kommit igång på allvar, utan
de återvänder eftersom alternativet ofta är sämre.
Dessa familjer möts av förstörda hus, stor inflation
och begränsade arbetstillfällen. Open Doors arbete och samarbete med de lokala kyrkorna spelar
en avgörande roll för en fungerande och bra hemkomst och återetablering, och ger kristna barn och
föräldrar hjälp att överleva.
Matutdelning i Aleppo
Innan kriget bodde Samer i en by på landet, beläget
mellan städerna Aleppo och Idlib. Han arbetade på
en bensinstation.
”Militärer omringade vår by och vi kände oss inte
längre säkra. Jag var orolig för mina två döttrar. Vi
hade hört många saker om militärerna, hur de kommit in i byar, våldtagit och dödat.
Familjen flydde till Aleppo, eftersom kriget då
ännu inte hade nått staden. De kunde leva där i fred
under en tid, tills kriget slutligen nådde även dit.
”Det blev en svår tid med ständiga beskjutningar
omkring staden. Tillslut var hela Aleppo belägrat”,
säger han.
I dag kontrolleras staden av den syriska regeringen och säkerhetssituationen har förbättrats avsevärt.
www.open-doors.se
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”Jag jobbar på en bensinstation nu. Jag får ingen hög lön, omkring 60 dollar per månad, varav
hälften går till hyran”, förklarar Samer.
”Jag försöker göra mitt bästa, men priserna
stiger hela tiden. Jag känner mig bakbunden och
maktlös. Inte en enda familj i Aleppo kan leva och
försörja sina barn utan hjälp. Så för mig är matleveranserna jag får från er det som hjälper oss att
kunna bo här. Jag vill tacka er personligen. Er hjälp
ger oss hopp att kunna fortsätta våra liv här med
våra familjer i vårt älskade land”, säger Samer.
För tre år sedan kidnappades Kafas man när han
reste med en vän i Syrien. Trots att en lösensumma
på 4 000 dollar betalades ut (cirka 32 000 kronor),
släpptes han inte. Sedan dess är han saknad och
ingen vet om han lever eller hur han har det.
Kafa bor i dag med sina två barn hos sin svärfar
i Aleppo. De är beroende av den nödhjälp som Open
Doors förmedlar via lokala samarbetspartners.
”Att förlora min man och att se mina barn växa
upp utan sin pappa är mycket svårt. Jag tackar Gud
att jag kan bo med min 70-åriga svärfar. Tack vare
de livsmedel vi får från er kan vi överleva, er hjälp
kom i precis rätt tid. Jag tackar Gud för er och att
det fortfarande finns människor runt om i världen
som står på vår sida”, säger hon.
Samer och Kafa tillhör två av nästan 17 000
familjer som Open Doors hjälper varje månad genom lokala församlingar eller samarbetspartners i
Syrien. Storleken på hjälpen varierar beroende på
behovet och familjen. Vissa familjer får mat och hygienpaket, andra får även hyresbidrag eller medicin
och medicinsk hjälp.
Open Doors är verksam i dessa städer i Syrien: Aleppo, Qamishly, Hasakah, Malikiyah, Afrin,
Latakia, Tartous, Wadi Al Nasara, Mashta Al Helou Homs, Hama, Bloudan, Maaloula, Damaskus,
Suwayda, Daraa.
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Tema: Syrien och Irak

HOPPET LEVER
I HOMS

I staden Homs, en av de städer i Syrien
som drabbats mest av kriget, arbetar
prästen Athanasios, för att sprida hopp
och ljus mitt i mörkret. Hans kyrka
har blivit ett centrum för att förmedla
nödhjälp, hopp och arbete. Open
Doors medarbetare Matthew*
besökte honom tillsammans
med en kollega. Här skriver
Matthews om sina upplevelser.

Det är mörkt, men den inbjudande doften av mat
fyller trapphuset i det höghus där fader Athanasios bor. Bortset från Athanasios lägenhet, ligger
lägenheterna i mörker. Fönstren saknar glas, dörrarna har inte öppnats på länge, några av dem är
sönderslagna.
Vi är i Homs, tidigare en mycket livlig stad, men
mycket har förstörts efter flera års krig. Staden blev
delad mycket tidigt i det syriska inbördeskriget. Flera delar av staden har bombats vid upprepade anfall, vilket gjort hela kvarter i stort sett obeboeliga.
Ändå verkar hoppet ha överlevt.
Athanasios hus är ett av väldigt få som står kvar
i kvarteret. Bara i ett fåtal hus lyser det från fönstren denna mörka kväll. När han öppnar dörren och
ber oss stiga på, ser det varmt och välkomnande
ut i lägenheten. Fader Athanasios är 37 år gammal
och präst i den grekisk-ortodoxa kyrkan.
Inne i lägenheten, tar Athanasios av sig sina
prästkläder och sätter sig vid bordet i en vanlig
vit tröja. Hans fru lagar mat i köket, kvällsmaten
är snart färdig. Deras två år gamla dotter med sitt
lockiga, mörka hår springer runt och leker omkring
oss. Den äldste av hans söner övar sin engelska genom att prata med mig och min kollega.
Riskerade livet för att tjäna andra
Att besöka Homs är en surrealistisk upplevelse.
Kriget har förändrat staden dramatiskt. Tidigare
bodde över en miljon människor här. Medan vissa
delar verkar vara helt orörda av kriget, har stora delar av staden blivit förstörda av granater och bomber. Hela kvarter ligger öde.
”Vi stannade,” säger han. Ett enkelt konstaterande som innefattar så mycket lidande, förtvivlan,
mod och framför allt tro och kärlek till sitt land.
”Som mest har vi varit borta i tre dagar. Det var dagar då ingen kunde bo här. Läget var fruktansvärt.”
Hans fru Lara ställer fram kvällsmaten på bordet. Vi äter, och tallrikarna fylls på igen och igen.
Syrisk gästfrihet innebär att du behandlar dina gäster som kungligheter.
Fader Athanasios har varit trogen sin kyrka
och sitt uppdrag. Han har varit trofast mot människorna i Homs, och stannat kvar när det världen
över dagligen rapporterades om strider i staden.
Han stannade kvar när den 75-årige holländske
jesuitprästen Frans van der Lugt dödades i Homs
för fyra år sedan av islamister, strax innan staden
återerövrades av den syriska regeringsarmén. ”Han
betydde mycket för mig och många andra,” säger
Athanasios.
I hans egen församling dödades sju medlemmar under kriget och fyra kidnappades.
Församlingsmedlemmar berättar att fader Athanasios var den förste som besökte dem, när deras

familjemedlemmar kidnappades mitt under brinnande krig.
”Läget var fruktansvärt, det fanns krypskyttar
överallt. Han fick bokstavligen springa för livet för
att besöka oss, men han kom. Det kommer vi aldrig
att glömma”, säger en kvinnlig församlingsmedlem, vars far kidnappades under kriget.
Långsiktigt samarbete ger resultat
Athanasios vill se sin stad, och särskilt den
kristna gemenskapen, blomstra igen. Open Doors
stöder honom i hans uppdrag. Han arbetar hårt för
att få staden att leva igen, så att människor kan ha
en framtid här. Hans kyrka har blivit ett centrum för
hopp.
Han guidar oss genom en fabrik som tillverkar
tvättsvampar och en syfabrik som är specialiserad
på kyrkliga textilier. På den första fabriken arbetar
21 personer, på den andra 16. Ett annat exempel på
att stödja samhället är den matutdelning till familjer, som församlingen tillhandahåller, och även de
aktiviteter kyrkan anordnar.

”DET FANNS KRYPSKYTTAR
ÖVERALLT. HAN FICK
BOKSTAVLIGEN SPRINGA
FÖR LIVET FÖR ATT
BESÖKA OSS, MEN HAN
KOM. DET KOMMER VI
ALDRIG ATT GLÖMMA.”
Båda fabrikerna är så lönsamma att Athanasios
har kunnat investera vinsten i andra inkomstbringande projekt, som en liten butik för smycken och
skönhetsprodukter för kvinnor. Allt i syfte att ge familjer en chans att kunna försörja sig.
”Vi startar upp saker och upptäcker att andra
också vill vara med och investera. Vi får nu stöd
från UNDP (United Nations Development Program
- FN:s organ för utveckling), eftersom de sett hur
våra investeringar har resulterat i inkomstskapande projekt. Därför vill de också investera,” säger han
med ett leende. ”Jag är så tacksam för att Open
Doors ville stötta oss redan från början.”
Många tidigare invånare har ännu inte återvänt
till denna en gång så livliga stad, men trots det spirar hoppet i Homs.
Be och tacka Gud för människor som fader
Athanasios, som förmedlar hopp in i en mörk situation. Hans arbete gör skillnad för människor som
förlorat allt, även nära och kära.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
www.open-doors.se
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MIKROLÅN GER
Vad har kor, får och fisk med
den förföljda kyrkan att göra?
Och vad har dessa djur med
dig att göra? De är en del
av försörjningsprojekten för
kristna i byarna i norra Irak, de
finansieras av mikrolån och
av gåvor från Open Doors
understödjare.

1
Genom ditt stöd kan vi hjälpa
familjer att få mikrolån som hjälper dem att få en inkomst. Tack
för att du stödjer Open Doors arbete som hjälper kristna världen
över. Pengarna går dit behoven
är som störst, om du inte öronmärker din gåva. Läs mer om
hur du kan ge i den girotalong
som bifogas med tidningen.

VÄRDIGH

Milad driver en fiskodling tillsammans med sin bror Mazen i
byn Bebozai.
”Vi har mycket fruktträd,
men de har inte gett någon inkomst de senaste åren”, förklarar han. ”Några vänner berättade för oss om fiskodling. Vi tog
reda på lite mer och ansökte
om ett mikrolån.”
I dammen simmar tusentals fiskar, ungefär lika
stora som ett lillfinger. ”Vi
föder upp dem och efter
cirka ett halvår är de så
stora att vi kan sälja
dem. Medelvikten på
fiskarna är mellan
2,5 och 3 kilo och
en del kan bli upp
till 5 kilo.”

2

”Vi startade för bara fyra månader sedan,” säger den 45-årige
fembarnspappan Aduard från
den lilla byn Dashqotan och ser
stolt på sin fårhjord. Han var
tidigare jordbrukare, men fick
inte längre betalt för de skördar som han och många andra
hade sålt till staten, så Aduard
behövde en annan inkomst.
Med hjälp av mikrolån har han
kunntat köpa 35 får och getter i
olika omgånger.
”Vi har sålt mjölk och för
pengarna har vi handlat och
kunnat täcka våra andra utgifter. Vi får in tillräckligt för att
försörja familjen,” säger Aduard. ”Lånet har gett oss hopp,
och vi ser med tillförsikt på
framtiden.”

HET

3

OCH

LEVEBRÖD

Med hjälp av mikrolån har bröderna Salman och Sargon i Karanjoo kunnat köpa en dräktig
ko och en kalv. I byn, där det bor
ett tjugotal familjer, är alla beroende av jordbruk för att kunna
försörja sig.
”Med ytterligare en ko kan
vi både sälja och få mjölk och
yoghurt till vår egen familj, vi
delar också med oss av yoghurten till de övriga familjerna
i byn. Genom vår gård försörjer
vi fyra familjer. Jag tror också
att kon snart kommer att ge
ännu mer mjölk, och då kan vi
sälja mer och producera mer
yoghurt”.

4

”Ungefär 80 procent av mikrolånen är framgångsrika. De
betalas tillbaka i tid, och pengarna används sedan till nya
mikrolån,” säger Nabeel, en av
våra lokala samarbetspartners
i norra Irak.
”Vi är mycket noga när vi väljer ut låntagare,” förklarar fader
Gorges, som ingår i kommittén
som övervakar mikrolånen. ”Vi
vill verkligen vara övertygade
om att projekten har en god
möjlighet att lyckas. Vi behöver
ha förtroende för lånesökanden
och dennes planer.”
Fader Gorges och hans
kommitté har nu ansvar för 22
projekt. ”Alla projekten drivs av
kristna från olika kyrkosamfund”, berättar han.

5

Mikrolånen används inte bara
till att köpa boskap. I augusti 2017 fick Ivan från byn Aian
Bagra låna 7 000 dollar för att
köpa en traktor, en röd Massey
Ferguson 290.
”Jag äger mark, 33 donum
(ungefär åtta hektar) och arrenderar ytterligare 70 donum.
Traktorn gör en stor skillnad för
mig. Tidigare behövde jag leja
någon för att plöja och arbeta
på åkrarna. Det kostade runt
tusen dollar om året. Jag var
beroende av andra. Nu kan jag
göra arbetet själv.”

www.open-doors.se
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NEW YORK
FRÅN IRAK TILL

12

I december förra året kunde Noeh från Irak stolt
lämna över mer än 800 000 namnunderskrifter
från hela världen till FN i New York.

får det här året, för den kommer från ditt hjärta och
ditt hem”, sa Kyoko Shiotani, chef för FN:s avdelning för politiska frågor.

Kristna i Irak och Syrien – tillsammans med andra
religiösa och etniska minoriteter i Mellanöstern –
måste garanteras medborgarskap på lika villkor,
värdiga levnadsförhållanden och en framträdande
roll i att återuppbygga samhället och verka för försoning. Det var uppmaningen i Open Doors petition
”Hopp för Mellanöstern”, som 808 172 personer
från 143 länder skrev på, varav över 10 000 underskrifter kom från Sverige.
Mellan den 8 och 12 december förra året lämnade vi över namnunderskrifterna och presenterade
kampanjen vid ett flertal möten på hög nivå. Förutom en delegation från Open Doors, deltog Noeh, en
tolvårig irakisk pojke tillsammans med sin pappa
och församlingsledaren fader Behnam.
Noeh hade med sig en gåva till FN-medarbetarna i New York: En påse med stenkulor från de
nedbrända ruiner som en gång varit hans hem. Kulorna var täckta av damm och var missformade på
grund av brandens intensitet. Han gav en stenkula
till varje FN-tjänsteman som han träffade. Tjänstemännen blev synbart rörda av gåvan.
”Det här är förmodligen den finaste julklapp vi

Gör det någon skillnad?
Vi har ännu inte sett de verkliga effekterna av mötena i New York. Men det finns saker att berätta.
I januari 2018 meddelade UN Development Programme (UNDP) och USAID att 55 miljoner amerikanska dollar kommer att gå direkt till de kristna
i Irak, för att hjälpa dem att återuppbygga sina liv
efter IS framfart. Det här är ett svar på uppmaningen i namninsamlingen om värdiga levnadsförhållanden.
Enligt rapporter till Open Doors har kristna i Irak
inte fått en rättvis del av det internationella biståndet. Lokala församlingsledare och organisationer
med kristen koppling, som fungerat som en livlina
för kristna internflyktingar, har inte fått del av de
stora internationella tillgångarna, processerna har
varit alltför komplicerade.
Fördelen med att arbeta genom och med församlingsledare, som fader Behnam, eller med lokala kristna organisationer är påtaglig. De fungerar
som en första kontakt för att förmedla humanitärt
bistånd, något som underlättat det logistiska, och
eftersom de har stor trovärdighet i sina egna sam-
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hällsgrupper, fungerar de som medlare
och samtalspartners i dessa
grupper. Därför behövs mer ”flexibla
medel” göras tillgängliga för dessa grupper.
Men kyrkan arbetar inte bara med att möta de
omedelbara behoven, utan också med att säkra
strukturen inför framtiden – och verka för att det
ska finnas garantier för de kristnas säkerhet i Irak.
”Vad blir vinsten om vi fortsätter att bygga upp,
utan att kunna garantera säkerheten?”, säger fader
Behnam.
Tack vare namninsamlingen har Open Doors
kunnat etablera flera goda relationer med ett antal
högre tjänstemän inom FN och i flera nationella regeringar. Men detta är bara början på vår kampanj.
En gåva av hopp
Namninsamlingen har inte bara påverkat tjänstemän på FN:s kontor, eller olika regeringar. Att så
pass många personer skrev på namninsamlingen
har också gjort ett stort intryck på Noeh och fader
Behnam.
”Vi blir fortfarande överraskade av de initiativ
som våra bröder och systrar världen över tagit för att
hjälpa kristna i Irak och Syrien”, säger fader Behnam.
”Vi vill tacka alla våra bröder och systrar som tänker

på oss,
som försöker påverka situationen och som stödjer oss materiellt,
så att vi kan stanna kvar i Irak”.
”De senaste tre och ett halvt åren har varit som
ett stort mirakel för oss, för vi har upptäckt att kyrkan i hela världen står med oss”.
Medan Noeh befann sig i USA berättade han om
hur situationen ser ut i byarna och för de kristna på
Nineveslätten.
”Jag försökte få hjälp till att bygga upp husen
igen, och förstås också vårt eget hus. Jag blev så
glad över att jag kunde besöka Vita Huset. Där sa
de: ’Bra jobbat Noeh – du är på väg att få det du har
begärt.’ Det gjorde mig väldigt glad. Jag tackar Gud
för att de kommer att bygga upp våra hus.”
”Jag gav tre stenkulor till mannen som är ansvarig där [vicepresident Pence]. Han sa: ’När ditt hem
har byggts upp igen, kommer jag att besöka dig
och ge tillbaka de här kulorna.”

www.open-doors.se
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Skrivkampanj

Skriv en rad!

UPPMUNTRA

Haoua FRÅN KAMERUN

Ofta ärver barnen sina föräldrars tro, men för Haoua och hennes dotter Kadidja var det tvärtom.
Haoua blev kristen genom sin dotter, som gick
bort i november förra året. Nu kan du skriva en
uppmuntrande hälsning till Haoua.
Haoua kommer från Kamerun. Hennes 12-åriga
dotter Kadidja kom till tro på Kristus genom deras
grannar. Tyvärr gick Kadidja bort i skrumplever i november förra året, men ända till slutet höll hon fast
vid sin tro.
När hennes mamma tog henne till sjukhuset
dog även hennes 2-åriga lillasyster, efter en kort
tids sjukdom. Haoua har ytterligare två barn, Bouba
8 år, och Sule, 6 år.
När Haoua såg sin dotters tro och den vänlighet

och det stöd som församlingen visade, ledde det
även henne till tro på Jesus – något som väckte
upprörda känslor hos det muslimska sammanhang
familjen tillhörde. Trots det som hänt är Haoua fast
besluten att hålla fast vid Jesus.
”Kadidja ledde mig in i denna relation med Jesus
och det är något gott. Jag vill inte ge upp det. Be för
mig, att jag inte ska överge honom, utan stå fast i
min överlåtelse”, säger hon.
Be för Haoua och hennes två barn. Skicka gärna
en uppmuntrande hälsning till familjen, och låt dem
veta att de inte är ensamma!

Skrivkampanjen slutar den 11 juni 2018.

Vägledning för brevskrivning
•
•
•
•
•

Skriv en kort och uppmuntrande hälsning, med enkel och tydlig engelska.
Skriv inte något negativt om islam/muslimer.
Skicka inte med pengar.
Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.
Nämn aldrig Open Doors vid namn.

Skicka din hälsning i ett kuvert till: Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro.

Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se

Var med och be om väckelse i den muslimska världen!
Den 14 maj inleds den muslimska bönemånaden ramadan, och vi vill uppmuntra dig att bli en del av bönerörelsen 30 dagar, där vi ber för muslimer.
Bönerörelsen grundades 1993 och i dag ber över 1 miljon kristna världen över för muslimer under ramadan.
Bakom den svenska versionen står 11 organisationer
och samfund, däribland Open Doors, OM, Svenska Alliansmissionen samt EFS och EFK.
Som prenumerant får du häftet 30 Dagar i bön för den
muslimska världen kostnadsfritt med nästa tidning.
Vill du beställa fler ex kan du använda talongen nedan,
eller kontakta oss via e-post eller telefon.
En kostnad på 39 kronor för porto och hantering tillkommer på varje beställning.
Pris:
1 - 9 exemplar		
10 - 20 exemplar		
20 exemplar eller fler

20 kr/styck
15 kr/styck
12 kr/styck

Beställ senast 8 maj för att få häftena innan ramadan startar, den 15 maj.
Beställ dina häften via:

www.open-doors.se

|

sweden@od.org

|

019-31 05 00

|

eller via talongen.

#

Jag vill beställa _____ exemplar av häftet 30 Dagar
(Porto tillkommer)

FRANKERAS EJ
MOTTAGAREN
BETALAR PORTOT

Namn:
Adress:
Postnummer:			Ort:
Telefon/mobil:
E-post:

Open Doors
Svarspost
20522071
708 00 Örebro

.
.forfoljelsen
TURNÉ MED FOKUS PÅ

Under januari till mars har Open Doors Sverige besökt sju församlingar från Malmö till Örnsköldsvik, för att berätta om World Watch List
2018 (WWL). Turnén arrangerades i samarbete
med tidningarna Dagen och Världen idag.
”Listan är ett mycket bra redskap för församlingar att förstå situationen för kristna i andra länder,
men också för att få konkreta böneämnen för varje
land”, säger projektledaren Anne Muench.
Med fokus på berättelser från kyrkan, fakta om
förföljelsen, lovsång och bön var turnén mycket
uppskattad. Många berördes av situationen och
var tacksamma för att ha fått ta del av materialet.
På vår hemsida kan du läsa mer om World Watch
List: www.open-doors.se/forfoljda-kristna

Välkommen på tio års jubileum!

2008

I år firar vi tio år i Sverige!
Välkommen att fira med oss.

2018

Den 15 september vill vi
bjuda in dig till Örebro.
Välkommen till en dag med spännande
talare från Open Doors fältarbetare.
Boka in dagen redan nu!
Mer information kommer i kommande nummer.

Välkommen!

