
 

 

 

Besök från Eswatini 

Under fem veckor i sommar får vi besök av en grupp på fem personer från vår systerkyrka 

Holiness Union Church (HUC), Eswatini. 

De stannar i Sverige tills den 9 juli. 

 

 

 

 

 

 

 

• Julia Ndlela, lärare, tidigare evangelist inom HUC 

• Clement Magagula, el-ingenjör som studerat med stöd av Swazi Aid 

Besöket i Sverige sker i samverkan mellan EFK och Swazi Aid.  

Bonginkosi och Musa kommer att, i EFK:s regi, resa på församlingsbesök 8-16 juni 

Hela gruppen kommer att finnas med under Torpkonferensen.  

Under tiden 23/6 – 8/7 reser vi med hela gruppen mellan Hälsingland i norr till Skåne i söder.  

Se bifogade program! 

 

 

 

 

 

 

Om du vill träffa Swazierna, och finns i närheten där gruppen reser, 

så ring mig på telefon: 0708-56 97 10. 

Om du vill vara med och stödja resekostnaderna (ca 7.000 kr saknas) 

så sänd din gåva till Swazi Aid. Märk: ”Resekostnad” 

2019-06-06 

”Vi förändrar framtiden för 

utsatta människor i Eswatini” 

 
INFO-blad nr 23 

 

Swazi Aid 

Besökare:(från vänster på bilden) 

• Bonginkosi Tsabedze, pastor 

inom HUC, och kontakt-person 

för Swazi Aid 

• Hlobsile Tsabedze, fru till 

Bonginkosi, lärare, engagerad i 

Swazi Aids fadderprojekt 

• Musa Tsabedze, ansvarig för 

HUC:s ungdomsarbete 

 

 

 

 

Vi inbjuder till en Swazi-träff, Söndag 30/6 kl. 16.00 

Plats Ringsbackens Baptistkapell utanför Götene 

Det blir gemenskap, fika, info och något från grillen. 

Vi får också lyssna till besökarna från Eswatini. 

(Anmäl gärna om du kan komma, så vi vet för planeringen) 

(Mat från grillen till självkostnads-pris) Anmälan:0708-56 97 10 

 

2019-06-06 

 

 

Sponsrar Swazi-besöket 



 

 

Arbetsresan i mars/april 

Vi var 10 personer med på resan som bl.a. jobbade med: 

• Golvläggning i kyrkorna i Mpofu och Nhlalabantfu 

• Uppföljning av vattenprojektet samt planering för fortsatt utbyggnad 

• Installation av solcellsdriven borrhåls-pump 

• Besök hos ca 35 fadderbarns-familjer 

• Möte med studenter som studerar med hjälp av bidrag från Swazi Aid 

• ”Invigning” av ett hus vi byggt åt en änka med två egna barn och två foster-barn 

• Installation av tre regnvattentankar hos tre familjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigning av ny kyrka i Mpofu 

Vi hade glädjen att delta i invigningen av den nya kyrkan i Mpofu. Ca 700 personer hade kommit 

för att delta i invigningen, bl.a. flera myndighets-representanter. 

Det var glädje, sång och dans. Efteråt serverades mat till alla besökarna. 

Det var kyrka nr 6 som jag fått förmånen att inviga. 

Vi är tacksamma för ”öronmärkta” gåvor som vi kunnat förmedla till bygget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dags att klippa det blå bandet och förklara kyrkan invigd 

 

Installation av solcells-pump 

 

  



 

Några bilder från arbetsresan: 

 

 

 

 

 

 

  Ett glatt gäng   Regnvattentank levereras 

Nya studenter 

Styrelsen för Swazi Aid beslöt nyligen att anta fyra nya studenter för universitets-utbildning: 

- Lwazi Mdluli, lärarstudier, 3 år (bidrag ca 25.000 kr/år) 

- Sibongiseni Dlamini (Swazi Melody Quartet), lärarstudier 3 år (bidrag ca 30.000 kr/år) 

- Samkeliso Dlamini (Swazi Melody Quartet), lärarstudier 3 år (bidrag ca 25.000 kr/år) 

- Manqoba Tsabedze El-ingenjör 2 år (bidrag ca 30.000 kr/år) 

 

 

 

 

 

 

 
Lwazi Mdluli  Sibongiseni Dlamini Samkeliso Dlamini Manqoba Tsabedze 

Just nu har vi fler studenter än någonsin som studerar med stöd av Swazi Aid. 

Vid varje beslut om att anta ny student frågar man sig om det kommer att finnas pengar varje 

månad i tre år framåt för deras studier. Vi är tacksamma för att vi tills nu har kunnat betala 

studenterna varje månad. 

Du kan bli månadsgivare för en av våra studenter! Välj belopp och student! Meddela oss! 

Nytt kyrkbygge 

Alltsedan Swazi Aid bildades har vi förmedlat  

”öronmärkta” gåvor till kyrkbyggen. 

I samråd med HUC har styrelsen för Swazi Aid 

 beslutat att stödja den lokala församlingen i  

Ndlalambi. De startade sitt kyrkbygge för 12 år sedan  

och behöver vår hjälp med att färdigställa kyrkan.  

Väggarna är uppmurade och det är dags för taket  

som kostar ca 50.000 kr.  

Vill du vara med? Märk din gåva ”kyrkbygge” 

Monter på Torp-konferensen 

Under midsommar-veckan kommer Swazi Aid att ha en informations-monter. 

Platsen är i ”Stallet” på andra våning. Besök oss gärna där.  

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi besöker gärna dagledigträffar, cafékvällar och gudstjänster i din 

församling/förening etc, för att visa bild/film och informera om Swazi 

Aids arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

Ett varmt tack till dig/er som på olika sätt stöder Swazi Aids arbete. 

Ditt/ert stöd gör att vi kan fortsätta vårt engagemang för Eswatini.  

Tack för att du vill vara med och förändra framtiden för utsatta människor i Eswatini.  

Varma hälsningar från 

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelsson 

Följ oss på Facebook: Swaziaid  

Hemsida: www.swaziaid.se                       Email: peo@swaziaid.se 

 

Swazi Aid Bankgiro  Telefon 

Fårstigen 8 812-7995  0708-56 97 10 

566 36 Habo 

Swazi Aid bildades 2012 för att förändra framtiden för utsatta människor i 

Eswatini (Swaziland). Vill du vara med? 

Du kan stödja Swazi Aids arbete genom: 

• att bli månadsgivare till valfritt program 

• att ge en engångsgåva 

• att bli fadder åt ett barn/familj (250 kr/månad) 

• företagssponsring (vi skickar faktura) 

• födelsedagsuppvaktning (vi skickar gåvobevis) 

• minnesgåva (vi skickar minnesblad) 

• bidrag från ”din” second hand-butik 

• bidrag från ”din” församling 

• att sprida denna info-tidning till andra 

     

Swish nr: 123 681 72 82 

 

Följande företag sponsrar Swazi Aids verksamhet: 

- Wänerstedt AB - Santek Kameraövervakning - Göteneds Fastighets AB  

- Edol AB - Jättadalen Fastighets AB - Amphi-tech Service AB  

- Timmersdala Golvtjänst - Tomtens Lantbruk - Stena AB  

- XL Bygg Björka AB - Novaflex Inredningar AB - Stockshammar Inredning AB  

- Personsten i Hällabrottet AB  - Lindström & Schagerström - Torghallen i Askersund AB  

- Mårtenssons Alltjänst - Åkessons Bil, Götene - Nya Musik, Jönköping  

- CLT Media, Götene - Br Bertilsson Hb, Götene - Accomodo Fastigheter AB 

- Skyltpoolen, Jönköping - Ltsi Energy & Rena Golv AB - Bravero AB 

   

 

http://www.swaziaid.se/
mailto:peo@swaziaid.se

