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EFS är en evangelisk-luthersk missionsrörelse, inom Svenska kyrkan. 

Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det 

glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Så visar Gud tydligt 

sin kärlek till oss. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer 

som vi får leva i gemenskap med Gud. 

Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den 

uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av 

förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Han upptäckte på nytt vad evangeliet 

handlar om. Som en rörelse inom Svenska kyrkan delar vi dess bekännelseskrifter. EFS uppstod i den 

andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet. 

Missionsrörelse för att vi tror att alla människor är i behov av att lära känna och komma till tro på 

Jesus Kristus, för att bli frälsta och räddade till ett evigt liv. Detta driver oss att dela evangeliets 

budskap med andra. För EFS del sker detta både i Sverige och på flera platser internationellt. 

Inom Svenska kyrkan för att vi inte tror på kyrkosplittring. Vi tror att Svenska kyrkan är viktig med sin 

roll i Sverige och vi vill samarbeta med och understödja den i sitt uppdrag. EFS vill vara en 

väckelserörelse i Svenska kyrkan, som vill främja Kristi rikes tillväxt – såväl numerärt som andligt. 

 

Historik 

1852 träffades tre uppsalastudenter som kände nöd för det andliga läget i Sverige och ville bidra till 

att Svenska kyrkans medlemmar (då i princip alla svenskar) fick höra ett frigörande budskap om Jesus 

Kristus. Det var på den tiden förbjudet att samlas till kristna möten utan prästens medverkan. 

Studenterna samtalade om hur man bäst skulle kunna sprida kunskap om evangeliet till så många 

som möjligt. De kom fram till att ett bra sätt var att ge ut små skrifter. Så började Kolportörer att 

vandrade över landet för att sprida dessa skrifter och även små traktater. Men det var inte tillräckligt. 

Studenterna ville därför bilda en ny rörelse som kunde samla människor som brann för människors 

andliga väl. Det ledde till att EFS bildades. 

 

Bildandet 1856 

EFS bildades den 7 maj 1856 på initiativ av prästen Hans Jacob Lundborg (verksam i Lindesberg), med 

stöd av den store väckelsepredikanten och skribenten Carl Olof Rosenius. Syftet var att i en 

inomkyrklig organisation samla de människor som berörts av väckelsen och därigenom fungera som 

ett alternativ till den framväxande baptismen.  

De tidiga samlingslokalerna kallades hyddor, missionshyddor eller bönhus. 
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Sympatisörer och medlemmar av EFS bildade så småningom missionsföreningar, där predikanter och 

lekmän predikade och föreläste. Man tog upp kollekt för att stödja predikanternas arbete, men man 

hade från början inte medlemsintagningar eftersom man ansåg att det var frikyrkligt. 

 

Tidning och förlagsverksamhet 

1857 grundades tidningen Budbäraren, med Bernhard Wadström som redaktör. Vid årsskiftet 1900 

hade Budbäraren en större upplaga än Aftonbladet och var Sveriges största tidning. 

En av de viktigaste uppgifterna för EFS kom att bli litteratur- och traktatspridning, vilket i hög grad 

ombesörjdes av kolportörerna, kringvandrande försäljare av kristen litteratur. Mycket av litteraturen 

producerades av det egna förlaget, EFS-förlaget, vilket bildades samma år som rörelsen och 

sedan 1992 ingår i Verbum Förlag. Den första bok som gavs ut av EFS-förlaget 

var Luthers Kyrkopostilla, år 1860, vilken kom att ges ut i åtta upplagor och 70 000 exemplar. 

 

Från Kolportörer till präster 

Från 1868 fick kolportörerna rätt att också predika och från 1906 kallades de predikanter. Från och 

med 1967 ordinerades pastorer inom EFS. 

Genom beslut 1989 och 1990 stärktes banden till Svenska kyrkan och sedan dess prästvigs 

EFS predikanter/pastorer enligt kyrkans ordning. Dessa utbildas vanligtvis på Johannelunds teologiska 

högskola, grundad i Stockholm 1862 som EFS Missionsinstitut, sedan 1970 belägen i Uppsala invid 

Heidenstams torg i stadsdelen Löten. Sedan tidigt åttiotal har också präster för tjänst i Svenska 

kyrkan utbildats här. 

 

Barn och ungdomar 

2005 startade det nuvarande barn- och ungdomsförbundet Salt sin verksamhet. 

Men redan 1902 bildade EFS sitt första ungdomsförbund, De ungas förbund (DUF), på initiativ 

av Efraim Rang som då var lärare vid Johannelunds missionsinstitut och redaktör för De ungas 

tidning. Rang menade att ungdomar själva skulle planera och driva sin verksamhet, en för den tiden 

revolutionär tanke. DUF blev, efter att från början ha varit organisatoriskt underställt EFS, alltmer 

självständigt, och så småningom blev det mindre självklart för DUF-medlemmar att vid mogen ålder 

gå över som medlemmar till moderorganisationen. Resultatet blev att medelåldern i DUF på 50-talet 

var nästan lika hög som i EFS. Det var också de äldre i organisationen som stod för ledarskapet, och 

Efraim Rangs idéer kom alltså inte längre till uttryck. 

 

EFS Utlandsmission 

År 1861 beslöt EFS styrelse att bedriva utlandsmission och grundade året därpå för detta ändamål 

Johannelunds Missionsinstitut, numera Johannelunds teologiska högskola. År 1865 sändes så EFS 

första missionärer, C. J. Carlsson, L. J. Lange och P. E. Kjellberg, till östra Afrika, dagens Eritrea. Detta 

var det första utlandsmissionsprojekt som utförts av Svenska kyrkan eller svenskkyrkliga 

organisationer. SIDA räknar idag detta som starten för Svenskt biståndsarbete. 
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EFS har bedrivit missionsarbete genom åren i länder som Etiopien, Eritrea, Tanzania, Sudan, Somalia, 

Malawi och Indien. Fokus har legat på att nå vidare med evangeliet, utbildning och sjukvård. Idag är 

de två evangeliskt-lutherska kyrkorna i Etiopien och Tanzania världens största lutherska kyrkor.  

 

EFS idag 

Idag har EFS ca 14 000 medlemmar i ca 350 lokala föreningar runt om i landet. Närmast oss i Malmö 

finns det en grupp i Trelleborg, och ett par sammanhang i Lund. 

EFS kan se ganska olika ut på olika platser i landet: 

Som en förening i Svenska kyrkan, som en Samarbetskyrka med Svenska kyrkan, eller som en egen, 

fristående kyrka/församling, med egna gudstjänster. 

 

EFS särskilda betoningar 

Vad är det EFS vill se hända? Vad vill vi betona? Fem saker återkommer ofta när vi formulerar detta. 

Vi har inget monopol på dessa, utan delar dem med många andra, både i Svenska kyrkan och i andra 

kristna samfund. Men de fem betoningarna ger tillsammans EFS en viss ”smak” eller karaktär. 

Personlig tro på Jesus Kristus: I detta ligger en betoning på omvändelse, det vill säga att medvetet 

säga ja till det Jesus gjort för oss genom vända sig bort från det som är fel i ens liv, ta emot förlåtelse 

för sin synd och bestämma sig för att följa Guds vilja. Tron på Jesus och hans försoning mellan Gud 

och människan är livsviktig och nödvändig för alla människor, och är livsnerven i det EFS vill och är. 

Fördjupning i bibel, bön och samtal: reflektion, bön och att dela erfarenheter som kristen med andra 

gör att tron fördjupas. 

Mission både lokalt och globalt: Mission är benämningen på den kristna kyrkans uppgift. Vi kan göra 

insatser både där vi bor och lever och i andra länder. Det är naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i 

samhället och i världen. 

Alla kristna har del i kyrkans uppdrag: Inte bara anställda, eller sådana med särskilt märkbara gåvor, 

utan var och en som tror på Kristus har rätt och ansvar att delta i missionsarbetet, med både ord och 

handlingar. Med kyrkan menas här den kristna kyrkan i allmänhet, inte bara Svenska kyrkan. 

Organisation och mötesplatser för detta: Det vill säga sådant som EFS föreningsstruktur, distrikt- och 

rikskanslier, de olika sammanhang, de arrangemang och de lokaler där människor kan få möta 

evangeliet om Jesus. Det kan till exempel handla om läger, konferenser, gudstjänster, 

samtalsgrupper, barn- och ungdomsgrupper, hembesöksgrupper eller körer. Det kan ske vid 

köksbord, skrivbord, skolbänkar, cafébord eller altarbord – och så vidare! 

 

 


