
 

 

     
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 

 

INLEDNING  
 

”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”  

Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig Ande."  

Joh 20:21-22  

 

Gud som älskar oss med evig kärlek är också den som kallar oss och sänder oss med ett upp-
drag. Vi sänds ut i uppdraget att förkunna evangeliet om Jesus men när Gud sänder sin kyrka 
är det inte i ett vakuum eller utan resurser utan i gemenskap och med resurser tillgängliga. ”Jag 
är med er” säger Jesus och ”När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina 
vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Jesus 
egen närvaro förlöser mod för nya initiativ i mission. Vi får lyssna till Anden, ställa oss till förfo-
gande och gå på Herrens ord, i Guds kraft och kreativitet! (Jes 6:8, Matt 28:20, Apg 1:8) 

 

Låt oss nu göra en återblick på verksamheten i EFS Sydsverige under 2016. Våra två 
konfirmandläger är fortsatt viktiga mötesplatser där tro får väckas. Ungdomarna leds också vi-
dare in i det lokala sammanhanget och den verksamhet som Salt Sydsverige bedriver.  

Vi har uppdraget att serva det lokala arbetet och på olika sätt har personalen på distriktsexpe-
ditionen tillsammans med distriktets styrelse, utskott och råd varit ett stöd till de lokala missions-
föreningarna och EFS-grupperna i distriktet. 

Distriktet vill ha ett bevarat fokus på nysatsnings- och nyplanteringsarbete, men också arbeta 
med integration och flyktingmottagande och finna nya vägar inom dessa områden. Distriktet ger 
också rik möjlighet till kollegial gemenskap och fortbildning för distriktets anställda medarbetare. 

Tillsammans får vi som föreningar och distriktsorganisation sträcka evangeliet till människor i 
ord och i handling. Ingen uppgift är större eller viktigare än denna och vi får tacka Herren för 
den nåd och den barmhärtighet som han visar oss genom att ge oss fortsatt förtroende i denna 
uppgift. 

 

ÅRSMÖTET 

EFS Sydsveriges årsmöte hölls den 2 april på EFS-gården i Åsljunga. Dagen inleddes med en 
gudstjänst där Håkan Lindberg installerades som distriktsföreståndare av EFS missions-
föreståndare Stefan Holmström via en video-hälsning.  
Antalet röstberättigade ombud var 95 stycken. Vid årsmötet beslutades att fastställa budget för 
2017, att anta preliminär budget för 2018 och att anta verksamhetsplan för 2017-2019.  
Eskil Arnoldsson och Sven Karlsson omvaldes till ordinarie revisorer för 2017 med Antti Ristin-
maa och Staffan Bengtsson som ersättare.  

 
STYRELSEN 
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av följande 11 personer: 
Mats Hansson, Malmö, (ordförande), Maria Grahn, Tollarp, (vice ordförande), Jan Ebefeldt, 
Höganäs (sekreterare), Erik Arvidsson, Kristianstad, Kenneth Ferm, Lund, Magnus Håkansson, 
Örkelljunga, Karna Nilsson, Hörby, Sven Persson, Ängelholm, Björn Pettersson, Jämjö,  
Per-Anders Svedberg, Ängelholm och Annika Ovander, Karlskrona.  



 

 

Ständigt adjungerade till styrelsen har varit: Håkan Lindberg distriktsföreståndare, Margareta 
Cada, organisationssekreterare samt Sven E Johansson, Staffanstorp, kassör utanför styrelsen. 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden inklusive en styrelsehelg. 

 
UTSKOTT OCH RÅD 
Arbetsutskottet; fem ledamöter med ordförande Mats Hansson.   
Ekonomirådet; sex ledamöter med ordförande Sven E Johansson.   
Personalrådet; fyra ledamöter med ordförande Jan Ebefeldt.   
Mediautskottet har ersatt tidningsutskottet; fyra ledamöter med ordförande Karna Nilsson. 
Verksamhetsutskottet; tre ledamöter med ordförande Magnus Håkansson.  
 
REPRESENTATION 
Distriktet har på olika sätt varit representerat i följande sammanhang:  

Samarbetsrådet med Svenska kyrkan i Lunds stift, Styrelsen för Glimåkra folkhögskola, Samar-
betsråden för samarbetskyrkorna i Hässleholm, Kristianstad, Lerberget, Lund och Ängelholm, 
årsmötena för EFS riks, Sensus Studieförbund (studiedistriktet), Glimåkra folkhögskola, Sunds-
gårdens folkhögskola, Skånes Arkivförbund och Blekingearkivet.  

Den 5-8 maj hölls årets årskonferens i Södertälje. Temat för konferensen var ” Älskad, rustad, 
sänd”. Eftersom det var 150-års jubileum för EFS mission uppmärksammades detta extra under 
konferensen. 

 

SALT SYDSVERIGE 
EFS i Sydsverige har ett mycket gott och nära samarbete med Salt Sydsverige.  

 

EKONOMI 
Distriktets ekonomi presenteras i den bifogade ekonomiska redogörelsen. 

 
VERKSAMHET 
Verksamhetsplanen för 2016 fokuserade på tre områden: Service, vuxenverksamhet och kon-
firmandverksamhet.  

1. Service: 

Arbeta vidare med tydlighet i kommunikation av distriktets administrativa och ekonomiska an-
svarstagande. 
 
Arbetsmiljö 
Våra dokument om arbetsmiljö har följts upp med en utbildningsdag den 24 september för lo-
kala arbetsledare som därmed stärkts i sin tillsynsuppgift samt att hålla utvecklings- och löne-
samtal med de anställda. 

 

Fortbildning 

Under 2016 har medarbetardagar genomförts vid tre tillfällen.  

Dagarna erbjuder viktiga tillfällen till kollegiala möten och påfyllnad samt utbildning och inspirat-
ion. Vårens dagar hölls på EFS-gården i Åsljunga 13-14 mars och innehöll bland annat hjärt-
lungräddning. En innehållsrik vandringsdag genomfördes med Svensköps missionshus i Killhullt 
som bas 23 augusti. Goda samtal i skog och mark varvades med besök på hembygdsmuseum, 
scoutaktiviteter och god mat mitt i skogen. Som inledning på konferensen RIKTAD höll Rebecka 
Cada en inspirerande visions- och idédag den 4 november för både anställda och ideella.  

På inbjudan av Glimåkra folkhögskola hölls den 31 oktober en fortbildningsdag kring islam och 
dess påverkan på samhället. 

 
Utvecklings- och lönesamtal 
Målsättningen att ha årliga samtal med samtliga anställda har inte riktigt kunnat hållas under 
2016 på grund av olika förändringar i distriktsföreståndartjänsten under året. 
 



 

 

Bistånd vid nedläggning  
Under året har EFS-gruppen i Marieholm upphört med sin verksamhet och en hälsning med 
tacksamhet för deras uthålliga arbete har delgivits dem. 

  

Kontakt med gårdsföreningar 
Distriktsstyrelsen har en fastighetsansvarig för den viktiga kontakten med gårdsföreningarna. 
En gårdsdag för samråd hölls under våren. 
 

Kontakt med folkhögskolorna 
Distriktet fortsätter arbeta för goda kontakter med folkhögskolorna på Sundsgården och i Glimå-
kra, bland annat genom att delta vid respektive årsmöten. Under 2016 hölls konferensen Riktad 
på Glimåkra folkhögskola. 
 

Kontakt med EFS riks 
Distriktsföreståndaren har deltagit i EFS ledningsgrupp och i förberedelsearbetet inför organi-
sationsförändringen. 
 

Distriktsexpeditionen  
Håkan Lindberg arbetade som distriktsföreståndare till oktober och Sven E Johansson ersatte 
som tillförordnad. Margareta Cada arbetade 80 % som organisationssekreterare. Ekonomifunkt-
ionen är fortsatt utlagd på entreprenad till Norreskogs redovisning, Göran Nilsson. Frida Ewers 
arbetade som distriktskonsulent fram till juni då hon gick på föräldraledighet. Joelle Christea har 
resten av året vikarierat för henne. John Henrysson arbetade under första delen av året 10 % 
som mediaansvarig. Helena Eriksson har arbetat som kommunikatör för både EFS Sydsverige 
och Salt Sydsverige. 
 

2. Vuxenverksamhet 

RIKTAD 
Den 4-5 november arrangerade EFS Sydsverige en konferens på̊ Glimåkra folkhögskola. Temat 
för konferensen var ”Dessa mina minsta”. Två̊ härliga dagar av gemenskap, möten, inspiration, 
utmaningar och uppbyggelse. RIKTAD kan bli en återkommande satsning som stärker oss och 
uppmuntrar oss att åka tillbaka till våra lokala församlingar brinnande för Guds rike! 
 
Nysatsningar 
Distriktet har fortsatt satsningen riktad mot unga-vuxna med både samlingar av utåtriktad karak-
tär samt bön och idéarbete för framtiden. 
En inspirationsdag kring integration för EFS tre sydliga distrikt genomfördes 20 februari 2016 i 
Hässleholm. 
 
Dialog 
Inför kommande organisationsförändring av EFS genomfördes en informationsdag den 15 sep-
tember i Västerkyrkan i Hässleholm. Kvällen bjöd på bra diskussion och samtal kring denna 
fråga och vad det innebär för våra lokala sammanhang och distrikt. 
 

Media 

Ett viktigt och omfattande förändringsarbete har genomförts när det gäller arbetet med kommu-
nikation och information. Tidningen Livsluft har gått från att vara en papperstidning till att vara 
en webb-baserad nyhetskanal. Det går fortfarande att få Livsluft i pappersformat och den möj-
ligheten utnyttjas av 83 prenumeranter. Årets utgivning har sammanfattats i nio nummer.  
Distriktets hemsida www.efssyd.org har också genomgått en förändring och den nya sidan som 
släpptes den 30 april har blivit tydlig, informativ och fräsch i sitt uttryck. EFS Sydsverige finns 
också på Facebook.   
 
Vara ett stöd och hjälp åt distriktets olika föreningar 
Distriktsföreståndaren Håkan Lindberg har under året besökt ett flertal olika föreningar och haft 
predikningar och bibelsamtal.  



 

 

Det har under året kommit upp en del personalfrågor som styrelsen och personalrådet arbetat 
med. 

Under året har kursen Växtkraft med ett flertal föreningar genomförts där Ingrid Lundström, från 
EFS riks, med flera har inspirerat till utveckling. 

 

 

3. Konfirmandverksamhet 

Under året har distriktet genomfört två konfirmationsläger, ett på ÅhusGården och ett på EFS 
gården i Åsljunga. Antalet konfirmander var 50 — 19 i Åhus och 31 i Åsljunga. 

Förutom drygt tre veckors läger på sommaren ingick också en förträff under våren och en upp-
följande återträff på hösten.  

Ledare var:  

Åhus: David Castor, Claes Leverström, Astrid Persdotter, Carl-Vilhelm Boström, Linnea Ingrup. 
Faddrar: Sofie Myrtenstam och Malva Sandgren. 

Åsljunga: Magnus Lennartsson, Malin Arvidsson, Christoffer Lundahl, Max Arvidsson, Tove 
Olsson, Annie Öhman. Faddrar: Ellen Stefansson och Elsa Hammarström. 

I november samlades 2017 års konfirmander för en förträff i Hässleholm. Konfirmanderna fick 
träffa övriga deltagare samt huvudledarna. De fick då även sin konfirmationsbibel. 
 

AVSLUTNING  
Verksamhetsåret 2016 är nu till ända och 2017 har börjat. Vi vill fortsätta göra Jesus känd, 
trodd, älskad och efterföljd och frimodigt gå vidare i kallelsen att främja Kristi rikes tillväxt till-
sammans med den Herre som har kallat oss, och vi får ta till oss den uppmaning som ges i 
Hebreerbrevet 10:23: 

 

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse,  

för han som har gett oss löftet är trofast. 
 

 

Foto: Helena Eriksson, David Castor och Jonathan Jarbo. 


