
	  

Detta	  projekt	  syftar	  till	  att	  hjälpa	  offer	  för	  
människohandel	  och	  är	  ett	  samarbete	  med	  
Evangeliska	  frikyrkan	  och	  Lugnetkyrkan.	  Cilla	  
Eriksson	  vaknade	  upp	  en	  morgon	  i	  slutet	  på	  
Maj	  efter	  att	  ha	  döpt	  sig	  i	  Lugnetkyrkan	  i	  
Falun	  med	  en	  stark	  vision	  på	  sitt	  hjärta	  att	  
hon	  skulle	  korsa	  USA	  på	  cykel	  för	  att	  hjälpa	  
offer	  för	  människohandel.	  Hon	  upplevde	  det	  
som	  att	  Gud	  satt	  sin	  hand	  på	  hennes	  hjärta	  
och	  sagt	  att	  du	  ska	  göra	  det.	  Nu	  snart	  ett	  år	  	  
senare	  är	  hon	  anställd	  av	  Lugnetkyrkan	  som	  
projektledare	  för	  projektet.	  Hon	  siktar	  på	  att	  
samla	  ihop	  närmare	  en	  halv	  miljon	  kronor	  det	  
kommande	  året.	  Pengarna	  kommer	  att	  gå	  till	  
Evangeliska	  frikyrkans	  arbete	  i	  kampen	  mot	  
människohandel	  i	  Kairo.	  Vi	  vill	  öppna	  ett	  
skyddat	  boende	  där	  tjejer	  som	  riskerar	  bli	  
utsatta	  för	  människohandel.	  Pengar	  till	  detta	  
finns	  tyvärr	  inte	  i	  dagsläget.	  Men	  med	  Cillas	  
bidrag	  hoppas	  vi	  att	  det	  kan	  bli	  möjligt!	  
Cilla	  är	  skidåkare	  och	  triathlet,	  hon	  är	  en	  
sprudlande	  glad	  nyfrälst	  själ	  med	  ett	  
brinnande	  idrottsintresse.	  Hon	  visar	  prov	  på	  
hur	  man	  kan	  kombinera	  två	  passioner	  i	  livet	  
för	  att	  hjälpa	  andra	  människor.	  Cilla	  vill	  nu	  nå	  
ut	  till	  församlingar	  och	  prata	  om	  sitt	  projekt.	  
Hon	  kommer	  att	  prata	  om	  sin	  väg	  till	  det	  här	  
projektet,	  om	  människohandel,	  om	  cyklingen	  
genom	  USA	  och	  om	  att	  våga	  lita	  på	  Gud	  och	  
följa	  dom	  drömmarna	  som	  han	  har	  satt	  på	  
insidan	  av	  oss.	  Hon	  hoppas	  även	  på	  att	  hon	  
kan	  inspirera	  andra	  till	  att	  våga	  göra	  liknande	  
saker.	  

	  

”Min dröm är att få vara med och skapa en ljusare 
framtid där människor finner tro, hopp och kärlek. 

Ingen kan göra allt men jag är helt övertygad om att vi 
tillsammans kan få vara med och rädda en del av dom 

människor som behöver räddas. 
Jag tror att gud talar till oss hela tiden. Det som vi 

känner som passion och drömmar det tror jag 
kommer från Gud. Men vi kanske inte alltid vågar ta 
steget och följa Guds röst eller så inbillar vi oss att 
det är vår egen röst vi hör. Vi är ju så många gånger 
rädda för att misslyckas. Jag tror att vi måste våga lita 
på att Gud är med oss. Jag har valt att hoppa och lita 
på att Gud ser till att mina vingar växer på nervägen. 

Jag vill inspirera till att våga följa drömmarna som Gud 
har satt på insidan av oss var och en.” 

 
          Cilla Eriksson Kontakt:	  

cilla@rideoffaith.se	  
070-‐5673232	  


