
 

ALEF:s julhälsning till dig i år är en fantastisk  berät-
telse om en ung man som satsade allt på att skaffa 
sig en utbildning för att kunna förändra villkoren för 
sitt folk. Läs och gläd dig över Gilbert. Så här berät-
tade han för vår ordförande Hélène Boëthius vid hen-
nes besök i Togo i november:  
 

“DÅ KAN JAG VÄL LÄRA MIG MER!” 

Jag heter Gilbert Kossigan Tchagbonon. 1979 föddes jag som 
fjärde son till en kvinna i den lilla staden Anié i Togo. Mina tre 
äldre bröders pappa var död, och min pappa, som bodde i Benin, tog inget ansvar för mig. Det fanns inga 
pengar för att jag skulle kunna gå i skolan. Som tonåring började jag gå i lära hos en smed i stället, och 1999 
vid 20 års ålder var jag färdig smed.  

Samma år gifte jag mig. Min fru och jag bestämde oss för att gå en kurs som ACATBLI erbjöd i läsning på ife-
språket. Min fru klarade kursen bra, för hon hade sexårig grundskola, men jag fattade ingenting först. Jag käm-
pade på, och tog slutprovet. När jag fick veta att jag klarat provet blev jag så glad så jag tänkte att då kan jag 
väl lära mig mer.  

Jag fick tag i en lärare som undervisade mig privat efter skoltid mot betalning. Det gick riktigt bra. 2006 fick jag 
mitt diplom för den sexåriga grundskolan.  Ett år senare kom min fru och jag in på en pastorsutbildning i 
Mango, långt upp i norra Togo. Där gick vi i fem år.  

Sedan flyttade vi tillbaka söderut närmare vår hemstad Anié. Där fortsatte vi våra teologiska studier. Samtidigt 
skrev jag in mig på en privatskola och tog en del kurser, och lyckades få ett intyg på att jag fullgjort högstadiet. 
Den första juni 2013 diplomerades min fru och jag som pastorer. Vi hade då fyra barn. Två veckor senare, den 
13 juni fick jag min högstadiexamen. Under hela den här tiden jobbade jag som smed i min smedja. Förutom 
det drev jag en järnhandel.  

Nu fick jag veta att om man hade ett examensbevis 
för högstadiet kunde man göra ett inträdesprov i 
huvudstaden Lomé för en tvåårig juristutbildning. 
Det ville jag satsa på, så jag reste dit, tog provet, 
och läste juridik 2015 och 2016. Hela tiden medan 
jag läste juridik jobbade jag som pastor. 

Juridikstudierna fick mig att förstå många viktiga 
saker som jag kan lära ut till människor i kyrkan, 
t.ex. äktenskapsrätt, arbetsrätt och mycket annat. 
När jag började läsa juridik på högre nivå insåg jag 
också hur mycket av juridiken som har sina rötter i 
Bibeln.  

Efter grundutbildningen i juridik valde jag mellan att 
fortsätta med en jur kand, eller att läsa mer teologi 
och ta en teol kand. Efter lite funderande bestämde 
jag mig för teologin. Jag tänkte att det går ju alltid 
att återvända till juridiken senare. Den 9 november 
i år fick jag så till slut vid 40 års ålder min teologie 
kandidatexamen.  

Gilbert i examensstass med sin fru och lärare  
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 VI SATSAR PÅ 30 GRUPPER I TOGO! 
Att ALEF kom till Togo just när Gilbert tog sin 
examen berodde på helt andra omständig-
heter. Sedan 2011 har ALEF finansierat den 
lokala organisationen ACATBLI:s kursverk-
samhet för den del av ife-folket som bor i  
Benin. Merparten av folket bor i Togo, och 
där har samma program finansierats av Sida-
medel via organisationen Folk&Språk. ALEF 
har hjälpt till att skapa läromedel för hela pro-
grammet. Sedan verksamheten startade 
1986 har mer än 50 000 personer i Togo och 
Benin gått kurser i läsning, skrivning och 
matte. 

Nu har stödet från Folk&Språk upphört. 
ALEF har i flera månader letat efter en alter-
nativ finansiär. 100 studiegrupper i Togo vän-
tar på att få avsluta sina kurser. Kostnad för 
detta är ca 1 miljon kr. 

Dagen innan Hélène reste till Togo fick vi för tredje gången avslag på en ansökan. Så hon åkte dit 
med ett tungt besked. Det blir inga pengar för Togo för 2020. ”Vill ni lägga ner?” Nej, teamet i 
Togo lät sig inte avskräckas. ”Vi får väl jobba utan pengar något år, tills vi hittat ett sätt att finansi-
era verksamheten”, var deras inställning. Då bestämde ALEF:s styrelse via mail att vi vill också 
satsa. Vi ska se till att minst 30 grupper som avslutat första årskursen får gå årskurs 2 och lära sig 
matte. Vill du vara med och göra det möjligt?  

 
 
 

 

GE BORT EN KURS I LÄSNING OCH SKRIVNING I JULKLAPP 

Här är  ett annat sätt att vara med i julinsamlingen: Köp och ge bort våra gåvobevis.  

Ett digitalt gåvobevis i pdf-format (A4) kostar 100 kr per mottagare och tryckta kort kostar 20 kr extra 
per kort. Beställ via givarservice@alef.org. OBS! BESTÄLL SENAST 17 DECEMBER FÖR ATT FÅ 
DEM I TID TILL JUL. Välj mellan Uganda, Togo eller Kongo-Kinshasa som mottagarland. Vi bifogar en 
räkning i svarsmailet.  
På gåvobeviset står det:         GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

Här kommer en julklapp till dig! 
En grundkurs i läsning och skrivning. 

Kursen ges i en liten by i Uganda/Kongo-Kinshasa/Togo i Afrika. All undervisning sker på det lokala språket. 
Du står själv för resa, boende, mat, visum, vaccinationer, m.m. 

Skulle du händelsevis inte vilja delta i kursen går din plats till en person som bor i byn.  

Nu satsar ALEF på vår genom tiderna största julinsamling:  

Vi vill samla in 100 000 kr till Togo före nyår! Är du med? 
Målet är att samla in 50 000 kr via facebook, och lika mycket direkt till vårt konto.  

Du kan ge direkt på ALEF:s facebooksida, eller sätta in en gåva (ange Togo) på: 

Swish 123 900 2171, plusgiro 90 02 17-1 eller bankgiro 900-2171  

God Jul och gott nytt år önskar ALEF genom   

 

Hélène Boëthius, ordförande                                
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