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RAPPORT KVARTAL 2.2020 

EVANGELISATIONSTEAMET FÄNGELSEMISSIONEN COLOMBIA (PFC) 
 

Mer än fyra månader har nu gått sedan vårt land drabbades av Covid-19 pandemin. 

Detta har för oss som organisation fått oss att reflektera över hur vi ska kunna bevara 

kontinuiteten i processerna vid landets fängelser, och förstå att vår främsta uppgift 

grundar sig i ett absolut beroende av vad Gud gör, - inte bara inom fängelserna utan 

också gentemot de berörda familjerna. 

På så sätt har vi fortsatt att arbeta och tagit hänsyn till regeringens alla åtgärder för 

att garantera säkerheten för vårt arbetslag på nationell nivå. 

 

För detta tackar vi Herren Jesus Kristus som alltid använder nya strategier för att vi ska 

kunna fortsätta att verka som hans ambassadörer och fortsätta att förmedla  hopp 

genom konkreta åtgärder mitt i det kaos som råder i landet på grund av Covid-19 . 

 

Nedan presenterar vi de nya arbetsstrategierna som har gjort det möjligt för oss att 

fortsätta uppfylla vårt mål som organisation mellan mars och juni 2020: 

 

❖ Utarbetandet av en årlig arbetsplan som ska genomföras på nationell nivå med 

fokus på det administrativa och andliga området samt på fältarbetet. 

❖ Fortsätta LPP- och Satura-kurserna, som kan genomföras tack vare teamet med 

interna volontärer som har tränats i fängelserna. 

LPP - Fångens Pilgrimsfärd. 3 månaders bibelundervisning baserad i Markus 

Evangeliet. 

Satura - Lärjungaskola (för de som tagit ett beslut för Jesus efter att ha 

genomgått LPP) 

❖ Utbildningsdagar och permanent digital/virtuell uppföljning med 

evengelisationsteamet inom våra 22 regioner. 

 

❖ Permanenta samlingar av PFC tillsammans med våra givare och evangelister 

på nationell nivå, för att erhålla olika resurser och skyddsutrustningar, som har 

levererats till mer än 50 fängelser under denna period på grund av de 

hälsorisker som de frihetsberövade är särskilt utsatta för under Corona tider. 

Donationer för detta uppgår till hundra miljoner pesos hittills under kvartalet. 

(motsvarar 240 000 Sek) 

❖ Mobilisering under hela kvartalet för att tillhandahålla ekonomiskt stöd i form av 

livsmedel för de människor som drabbats hårdast av pandemin. Familjerna till 

de frihetsberövade som är knutna till vårt program har särskilt gynnats. Detta 
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har genomförts med stöd från våra givare och nationella institutioner och 

genom permanent ledning från våra evangelister. Den sista leveransen under 

detta kvartal berörde ca 660 familjer med anknytning till fängelser.  

 

❖ Projektet "Mat med hopp" genomfördes, vars mål var att nå familjer till 

frihetsberövade människor som är en del av våra program, -och som inte är 

kristna ,- med  livsmedelsprodukter och med budskapet om frälsning.  

Uppföljning görs via (utbildningsmaterialet ) "Kristendomens utforskande. " 

❖ Projektet "Christian Love in Action" genomfördes, som består av att stödja två 

interna ledare som valts ut i varje region med månatligt ekonomiskt stöd för att 

stimulera dem att fortsätta utvecklingen av LPP- och ECC-programmen ute på 

fängelserna/rastgårdarna. 

STATISTIK-INFORMATION FÖR PERIODEN: 

APRIL-JUNI 2020 

 

❖ UPPNÅDDA RESULTAT UNDER PERIODEN: 

Under kvartalet har mer än 4 000 fångar kontaktats och erbjudits att ta emot 

evangeliets budskap, varav 3 359 har börjat kursen “Fångens pilgrimsfärd”. Detta 

motsvarar  83% av de kontaktade. 

❖ INDIKATORER: 

Kontakter med Fångar/ interner 4.066 

Antal fångar som tagit emot 

evangeliet 

2.865 

Antal fångar som har påbörjat LPP 3.359 

Antal som avslutat kursen 1.999 

 

Av de 3 359 fångarna som påbörjade LPP, tog 1 999 examen och resten 

fortsätter sin träningsprocess i fängelset. I vissa fall har processen upphört tills 

pandemin är över. 
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RELATERADE PROBLEM: 

 

⮚ Kraftig smittökning i fängelser. Det finns för närvarande 36 fängelser med 

smittfall och överbeläggning fortsätter att öka, vilket ökar risken för smittsamma 

sjukdomar vid fängelserna. 

⮚ Totalt besöksförbud råder fortsättningsvis för alla interner och de stränga 

restriktionerna i förebyggande syfte från regeringens sida, fortsätter i alla 

landets fängelser p gr a Coronaviruset. 

 

⮚ Den obligatoriska förebyggande isoleringen, som beslutats av regeringen 

sedan mars, förlängs till augusti för alla colombianer, för att förhindra fortsatt 

spridning. 

 

❖ NYA RISKER: 

 

⮚ Nya utnämningar av direktörer i fängelser, vilket i vissa fall hindrar oss att få 

kontakt med våra regionala ledare. 

⮚ Ny ledningspolicy från INPEC gällande nytt sätt att utveckla de program som 

genomförs av organisationer liknande vår, till följd av pandemin. 

⮚ Trots möjlig smitta bland våra volontärer, som av sin kärlek och passion till 

frihetsberövade och deras familjer, fortsätter de att leta efter hygienprodukter 

för att leverera dem till fängelserna. De vidtar de obligatoriska 

försiktighetsåtgärderna. 

 

❖ NYA MÖJLIGHETER: 

 

PFC har under andra kvartalet visat, att trots den djupa krisen som drabbat landet p 

gr a pandemin, är det möjligt att fortsätta att anta utmaningen, se nuvarande hot som 

nya möjligheter för att vidareutveckla arbetet, fortsätta att närvara vid fängelserna, 

ge yrkesutbildning och andlig vägledning samt moraliskt och ekonomiskt stöd som 

minskar effekterna av pandemin. 

 

⮚ PFC höll tillsammans med den katolska kyrkan sitt andra "gränsöverskridande 

möte" i fängelset den 26 och 27 juni. Det gjordes i syfte att fortsätta att sprida 

evangeliet till alla fängelser. 
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⮚ Under kvartalet inleddes i vissa fängelser ”Felipe Prisoner” -projektet (Filip-fånge-

projektet) som syftar till att ge verktyg för att kontakta nya lärjungar/elever, lära 

ut att evangelisera med Bibeln och förbereda dem för återanpassning i 

samhället. 

⮚ Utbildningen för våra interna volontärer fortsätter. 

⮚ Genom att stödja landets fängelser med leveranser av skyddsutrustning under 

juni, har vi stärkt förtroendet och det gemensamma arbetet med lNPEC på 

nationell nivå. 

 

⮚ Vi har öppnat utbildningsplatser för våra evangelister genom att genomföra 

workshops och lansera nya arbetsstrategier: konfliktlösning, diplom för FUSBC - 

PFC -programmet m fl. 

 

⮚ Hela teamet, som arbetar inom de administrativa och operativa områdena, 

fortsätter att jobba hemifrån, för att inte störa våra övergripande mål, som vi 

satt upp gällande evangelisation och lärjungaskap. 

 

⮚ En gång i veckan har vi möten via internet med de nationella evangelisterna 

för att följa upp arbetsplanering och träningsdagarna samt för att stärka 

relationerna med våra regionala medarbetare. 

 

⮚ PFC kommer att fortsätta att ge hjälp till de mest utsatta under  pandemin. 

 

⮚ Genom våra evangelister fortsätter vi att skapa kontakter med fångväktare 

och fängelseledning för hjälp med att leverera utbildningsmaterial till våra 

församlingsledare i små församlingar/husförsamlingar och att fortsätta 

utbildningen.  

Slutligen meddelar vi att två av våra volontärer tyvärr har avlidit i Covid 19, men vi tror 

att Herren kommer att fortsätta att stödja våra medarbetare och våra donatorers 

generositet för att kunna fortsätta att ge hopp och löfte om evigt liv till samhället i 

denna tid.  
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❖ EKONOMISK INFORMATION PFC Q2 2020 

  

 

    

GÅVOR ANKARSTIFTELSEN SVERIGE    

ÄMNE ABRIL MAYO JUNIO 

Gåvor Ankarstiftelsen Evangelister 

 $     

47.641.807  

 $              

36.891.076  

 $        

37.159.568  

Gåvor Ankarstiftelsen Övrigt 

 $       

2.765.373  

 $                

1.606.532  

 $          

1.624.947  

Gåvor Ankarstiftelsen Volontärer  

 $           

302.993  

 $                    

319.622  

 $              

288.059  

TOTALT 

 $     

50.710.173  

 $              

38.817.230  

 $        

39.072.574  

    

GENOMFÖRANDET AV BUDGET    

NAMN ABRIL MAYO JUNIO 

 Elkin Valenzuela - Huila   

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 PFC Valledupar - Doris Enith de la Cruz 

Orozco  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Eduardo Villera - Cordoba  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Huber Cardona - Cauca  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Gustavo Torres - Santander  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Ramiro Tarazona - Santander  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Libardo Quebrada - Risaralda   

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Samuel Agudelo  - Valle  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Luz Marina Mercado Pinto - Bolivar  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Pedro Henao - Sucre  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Feliz Freiman Vargas - Cucuta  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176   
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 Rodolfo Alquichides - Bogota  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Miriam Mantilla - Bogota  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Alex Puerta - ACCA  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Juan Camilo Higuita - ACCA  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 José Rodrigo Arenas - Barranquilla  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Omar Taborda - Bogota  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Luz Marina Cuenca - Quindio  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Anelcy Rodriguez - Guajira  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Ismael Lopez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Auracely Perdomo  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Edier Ruiz  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Valeska Ramirez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Fener Fernandez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Jaime Mosquera  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Maria Girleza Gonzalez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Neftaly Moreno  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Pedro Jose Martinez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Pedro Morales Acosta  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Luis Alberto Zamarra  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Jaiber Mosquera  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Carlos Velasquez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  
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 Robinson Olano  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Cesar Kerguelen  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Adriana Restrepo  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Teodulo Mosquera  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Euclides Cahuana  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Farly Loaiza  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Giovanny Calvo  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Jairo Gomez Beltran  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Hipolito Rojas Cortez  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Carmen Peña  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Magda Vega  

 $       

1.107.949  

 $                    

857.932  

 $              

864.176  

 Francisco Galan  

 $       

2.215.899  

 $                

1.068.210  

 $          

1.085.760  

 Urban Skargren  

 $           

549.474  

 $                    

538.322  

 $              

539.187  

 Voluntarios  

 $           

302.993  

 $                    

319.622  

 $              

288.059  

TOTALT 

 $     

50.710.173  

 $              

38.817.230  

 $        

39.072.574  
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