
EFS – Evangeliska fosterlands-stiftelsen

EFS är en självständig demokratisk organisation 
inom Svenska kyrkan, som betonar mission, ide-
ellt engagemang och vardagskristendom. Rörel-
sen består av ca 15 000 människor som är med-
lemmar i någon av de 350 föreningar som finns 
spridda över Sverige. Föreningarna samverkar 
ofta med kyrkoförsamlingen. Vissa föreningar 
fungerar som fristående EFS-kyrkor. Antalet del-
tagare i de olika aktiviteter och sammankomster 
som föreningarna har uppgår till cirka 45 000 
personer. EFS driver en teologisk högskola, har 
koppling till åtta folkhögskolor samt missionsar-
bete i sju länder.  Barn- och ungdomsorganisa-
tionen Salt – barn och unga i EFS – har ca 6 500 
medlemmar. 

Ursprunget till EFS finns i 1800-talets ny-
evangeliska väckelserörelse, vars förgrundsgestalt 
Carl Olof Rosenius (1816-1868) smälte sam-
man det lutherska arvet med inslag från pietism 
och herrnhutism. Sedan bildandet 1856 har EFS 
huvudmål varit att samla personligt engagerade 
människor för uppdraget att sprida evangeliet.  Ur 
EFS sprang både det som skulle komma att bli 
Svenska missionskyrkan (som numera är en del av 
Equmeniakyrkan) och ELM – Bibeltrogna vän-
ner. EFS har en särskild överenskommelse med 
Svenska kyrkan sedan 25 år tillbaka.

EFS delar Svenska kyrkans evangelisk-
lutherska tro och bekännelse och betonar att det 
centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga 
budskapet om Jesus och särskilt hans död och 
uppståndelse för vår skull. Det är genom tron på 

honom och inte på 
grund av egna me-
riter och prestatio-
ner som människan 
får leva i gemen-
skap med Gud. Det 
kristna livet innebär 
att öva sig att lita 
på Guds förlåtelse 
och att vilja leva 
som en efterföljare till Jesus i vardag och sam-
hälle. EFS betonar den personliga sidan av tron, 
användningen av bibelordet, mission både lokalt 
och globalt, samt alla kristnas ansvar för kyrkans 
uppdrag.

Hjärtat i EFS verksamhet är det arbete som 
bedrivs i de lokala föreningarna. Önskan är att 
skapa miljö för Gudsmöten, till exempel genom 
gudstjänster, bibelsamtalsgrupper, körer, barn- 
och ungdomsverksamhet och syföreningar. Läger, 
konferenser och utbildningar för olika åldrar och 
målgrupper är också viktiga aktiviteter. 

EFS vision är att många ska lära känna Jesus 
Kristus. Det sker genom att berätta om Kristus 
och att visa hans kärlek i handling. EFS fram-
håller att dagligt arbete och liv är en naturlig del 
av det kristna ansvaret för att bidra till en god 
samhällsutveckling i Sverige. Kristna kyrkor och 
organisationer spelar en viktig roll som kulturbä-
rare och social kraft. Kunskap om religion och re-
ligionsfrihet är betydelsefullt för ett demokratiskt 
samhälle.
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Medlemmar: 15 000 
(44 486 betjänade)
Församlingar: 350
Bildades: 1856 


