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Distriktsföreståndaren 
har ordet

I år firar vi jubileum i EFS. Det är 150 år sedan EFS första missionärer landsteg i 
Massawa i dåvarande Abessinien, dagens Eritrea. Det var ett mycket modigt beslut 
som EFS fattade den gången. Såg man till de rent världsliga förutsättningarna så 
var det ett dumdristigt beslut. Missionärer dog längs vägen och det dröjde många 
år innan man ens nådde fram till det folk som man upplevt kallelsen att nå. 

Håkan Lindberg
distrikts-
föreståndare

EFS gav dock inte upp trots alla motgångar 
och i dag är Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, 
som till stor del är ett resultat av EFS arbete, en 
av världens största lutherska kyrkor.
Idag lever vi i en helt annan värld än för 150 år 
sedan. Vårt eget land är idag fullständigt väsens-
skilt från Sverige 1866. Uppgiften att förmedla 
evangeliet om Jesus Kristus till människor är 
dock fortfarande densamma. Den är fortfaran-
de det grundläggande skälet till att EFS över-
huvudtaget existerar. Vi är fortfarande och vill 
alltid förbli en missionsrörelse.

Men även om uppgiften är densamma, så mås-
te metoderna för att utföra uppgiften se an-
norlunda ut än de gjorde när EFS började sin 
mission, eftersom landskapet idag ser så annor-
lunda ut.

Idag handlar det kanske inte i lika hög grad om 
att nå ut med evangeliet till onådda folkgrup-
per långt borta i världen. De finns fortfaran-
de sådana grupper och det är fortfarande den 
världsvida kyrkans uppgift att nå dem. 

Men idag finns stora grupper av människor i 
vårt eget ”kristna” land som inte har en aning 
om vad evangeliet om Jesus handlar om och 
som aldrig skulle få för sig att självmant kliva 
över tröskeln till en kyrka eller ett missionshus. 
Det är kanske alla dessa som utgör vårt främsta 
missionsfält idag.

För att nå människor i vår tid behöver vi vara 
medvetna om vilka utmaningar vi ställs inför. 
Männiwskorna kommer inte till oss och fråg-
ar efter evangeliet. Vi måste själva gå ut till 
de mötesplatser och arenor där människorna 
finns. 

När det gäller oss var och en enskilt så är de
sammanhang där vi dagligen finns, skolor och 
arbetsplatser, vårt primära missionsfält. 
När det gäller vårt gemensamma uppdrag som 
missionsrörelse idag, så står vi inför många nya 
utmaningar. Ett av vår tids största missionsfält 
har vi bara tagit de första stapplande stegen 
ut på. Det handlar inte om ett land eller ens 
om en fysisk plats. Jag talar naturligtvis om 
Internet. På detta missionsfält lever många 
människor idag en stor del av sitt liv. Om det 
kan vi tycka och tänka olika, men det är ett 
ofrånkomligt faktum att det är så. De som är 
unga i dag, men även många i andra åldrar, sö-
ker all information och svaren på sina frågor 
på denna arena. Många har större delen av sitt 
umgänge i olika sociala nätverk på nätet. Ska vi 
nå ut med evangeliet till alla dessa människor 
så behöver vi vara närvarande på den arena där 
de finns.

Utmaningarna är enorma när det gäller mis-
sion på internet. Varenda budskap som finns i 
världen konkurrerar om utrymmet och männ-
iskornas uppmärksamhet. Ska man höras och 
synas måste man både vara väldigt tydlig och 
dra blickarna till sig. 

Men liksom EFS inte lät de enorma utmaning-
arna hindra när man beslöt att nå fram med 
evangeliet till det onådda Gallafolket i Etio-
pien för 150 år sedan, så får inte heller vi låta 
dagens utmaningar hindra oss eller få oss att 
tappa modet.

Evangeliet om Jesus Kristus förvandlar fortfa-
rande människors liv. Låt oss därför frimodigt 
fortsätta att söka alla möjliga vägar att nå fram 
till människor med budskapet. För evangeliets 
skull! För människornas skull!

Håkan Lindberg

Carina Brandt



Dessutom kom Boel Skoglund att fokusera på 
kyrkans diakonala integrationsarbete. Så aktu-
ellt i Åsljunga där många människor har enga-
gerat sig för de asylsökande.

På fredagen berättade Göran Nilsson, till sina 
fantastiskt fina bilder, om Etiopien. Han till-
hörde EFS-medarbetarna som fick uppleva 
150-årsminnet av de första svenska missionä-
rernas ankomst till Eritrea. Vi blev påminda 
om torkans offer, till vilka kollekten tillföll, 
men också om de otroligt vackra naturen.

Vi ”läsare” lyssnade till bokrecensioner från 
bokhandeln ”Pergamus” i Ängelholm och 
många böcker fick nya ägare på köpet.

Lördagskväll betyder gemenskapskväll: Kring 
fint dukade bord och lagom uppklädda blev 

vi serverade en fantastiskt god trerättersmeny. 
Tack för den, Helen Nilsson med hela köksper-
sonalen, och för alla de andra goda måltiderna!

Vi var inte fullt så många gäster detta år – men 
kanske var det därför som flera av deltagarna 
”vågade” medverka med så många intressanta 
minnen, berättelser och erfarenheter. TACK 
för allt som ni delade med oss andra kring bord 
och soffor och vid promenader!

Söndagens nattvardsgudstjänst delade vi med 
konfirmander och ledare från Laholm. Så fina 
ledare och ungdomar bådar gott för framtidens 
kyrka! TACK, Jesus Kristus, att du kallar oss 
till ett liv med DIG!

Tack också till mina med-värdar Siv och Lars 
Backe!

HJÄRTSLAG:                                                               

Grundläggande          
kallelser....                       

Med våren kom också Bibeldagar på EFS-gården i Åsljunga. Robert Södertun led-
de bibelstudierna på ett intressant och pedagogiskt lättfattligt sätt. Lätt är det 
dock inte alla gånger att följa Guds kallelser. Robert guidade oss utifrån rubriker 
som: Följ mig – Ta emot – Nåden att lida – Gå ut.

Hilevi Nilsson

Helene Nilsson



Pulsen på...  
Jenny Fägerstrand 

att man hjälper till att bryta ner fördomar om 
kyrkan och om hur kristna människor är. Här 
på öppna förskolan är trösklarna låga, det leder 
till att barnen kommer med i andra grupper 
när de blir äldre. Det kan också vara så att ste-
get till kyrkan är lättare när det bränner till i 
livet, i svåra stunder.

Under detta läsår har Jenny även funnits med, 
tillsammans med pedagogen Sara Ivarsson, på
onsdagarna då kyrkan fylls av barn i det som 
kallas för Testpatrullen (åk 2-3) och Kidz (åk 
F-1). Med närmare 50 barn dessa eftermidda-
gar är tempot högt.
– Det är så roligt att finnas med i detta och 
jag ser en hel del av de barn som funnits med 
på öppna förskolan komma med i dessa grup-
per, säger Jenny. Det är bra med en ledare som 
de känner igen och redan känner en trygghet 
med.

Jenny själv är inte uppvuxen i en kristen familj 
men hennes mamma satte henne i barnkören 
när hon var liten. Detta ledde vidare till andra

De små barnen springer omkring i glasgången. Bebisarna ligger färdigklädda i 
sina vagnar. Det är stoj och stim. Vissa av barnen är väldigt glada och har mycket 
spring i benen medan andra känner av att det är dags att fylla på med energi 
med lite lunch. Mitt i allt detta står Jenny Fägerstrand, barnledare i Lerbergets 
kyrka, med ett leende på läpparna och med ett lugn som smittar. Öppna försko-
lan är slut för dagen.

Sedan fem år tillbaka arbetar Jenny i den kyr-
ka som hon själv är uppvuxen i och som fort-
farande är hennes hemförsamling. Innan dess 
har Jenny provat på många olika saker i livet. 
Allt ifrån att vara au-pair i England till dia-
koniassistent och säljare. Det verkar som om 
Jenny nu verkligen har prickat rätt!

Hon älskar sitt arbete och sin församling, det 
är tydligt. Hon har ovanligt seende ögon. Hon 
ser de som kommer till öppna förskolan, hon 
ser sina församlingsmedlemmar. Hon ser det 
som är bra i sin kyrka. Hon ser den potential 
till att växa som finns. Hon ser människor.

Öppna förskolan är öppen för alla ett flertal 
gånger i veckan och en av dagarna i veckan har 
Jenny även en upptäckargrupp för de som är i 
åldern 3-5 år. Det är ofta full rulle!
– Lerbergets kyrka ligger strategiskt bra, säger 
Jenny. Kyrkan mitt i byn stämmer verkligen. 
Vi är granne med skolan och all bebyggelse lig-
ger just om knuten. Kyrkan har lyckats att bli 
en naturlig del av byn.

Att så är fallet märks inte minst på öppna för-
skolan där Jenny får möjlighet att träffa många 
olika människor med olika bakgrund och olika 
livsstilar.  
– Det är fantastiskt att få följa en familj under 
en period i livet, säger Jenny. De är ju också så 

Helena Eriksson

Sara Ivarsson



grupper i kyrkan och det ledde också fram till 
en stark tro på Jesus:
– Under de tidiga tonåren, innan konfirmatio-
nen, var jag med i en grupp som kom att bety-
da väldigt mycket för mig, säger Jenny med ett 
leende. Våra ledare Tommy Söderstjerna och 
Eje Ivarsson var galna!

Jenny skrattar till åt minnet och fortsätter:
– De hittade på så mycket roliga saker men de 
skapade också en nyfikenhet hos mig. Det var 
under den här tiden jag funderade en hel del 
och i och med konfirmationen ett par år senare 
växte min tro fram.

Lerbergets kyrkas ungdomsgrupper var vida 
kända under början av 90-talet. Kyrkan var 
en naturlig plats att vara på både på fredags-
kvällarna men även på lördagarna. Fredagarna 
hade inriktning på sport och det var lätt att

                  
 Familjenytt
     Minnesgåvor januari 2016

                Sonja Philipsson
                Ebbe Nilsson

Tack för gåvorna och varma tankar!

       ---------------------------------------

    Enskilda gåvor under januari 2016:
    EFS Sydsverige 10 300 kr
    Salt Sydsverige fick 3 400 kr

    Enskilda gåvor under februari 2016:
   EFS Sydsverige 12 000 kr
   Salt Sydsverige 8 800 kr

                       Stort tack!
         ----------------------------------------

             --------------------------------------
Dela gärna med dig av glädje och sorg. Berätta 
om födslar, dop, förlovningar, vigslar och be-
gravningar. Det är kostnadsfritt på Livslufts 
familjsidor.
Kontakta Helena Eriksson:
helena.eriksson@efssyd.org 
eller 0768 33 28 01

                        
                          Vår kära 
                  Margit Ingelsberg
                     * 25 november 1920
har idag lämnat oss efter ett långt och rikt liv
             Höganäs den 9 mars 2016

 Åsa och Nils, Lena och Stig, Martin och Gun
   Barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner    

Han gav mig av sin rikedom, 
mitt hem, mitt kall i tiden, 
min arbetshåg, min egendom, 
mitt mod i levnadsstriden. 
Från år till år, från dag till dag 
hans omsorg jag får röna.
                               Ps257:2                            

Begravningsgudstjänsten har ägt rum

bjuda med kompisar. Lördagarna var mer klas-
siska UG-kvällar.  Man fick vägar fram till tron 
och man fick tid att i lugn och ro upptäcka Je-
sus. Den gemenskapen har format många som 
idag själva är föräldrar.

– Min längtan är att mina pojkar ska få en lika 
fin ungdomstid i kyrkan, säger Jenny. Potenti-
alen finns. Vi har många barn i 8-10 års ålder 
nu och våra familjekvällar växer, i fredags var vi 
60 personer som åt pizza här!

Det är tydligt att Jenny brinner för sitt arbete 
och sin församling. Hon skulle strida för den 
med hela sitt hjärta om det var nödvänd-
igt. Jenny blir väldigt levande när hon 
berättar om arbetet men även om för-
samlingen som är hennes hem. Så det är 
nog så, Jenny har hittat helt rätt!



Salt Sydsverige: 
Läger läger läger 

Han forstätter:
- Man behöver inte gå undan under dagen för 
att förbereda utan man är tillsammans i backen 
hela dagen. Det blir härliga samtal i liften.

Bussresan till Åre tar ca 15 timmar men de fles-
ta upplever att den verkligen är en del av resan 
och inte bara en transportsträcka. Man har lite 
aktiviteter i bussen, man äter och har det väl-
digt mysigt och kul tillsammans. Att komma 
till ro och sova kan vara den lite svårare delen:
– Jag är 190 cm lång och då kan det vara lite 
svårt att sitta bekvämt så länge, säger Hannes 
Olausson som var på sin andra Åre-resa. Men 
det gör inget, fortsätter han. Jag älskar att åka 
skidor i Åre och jag älskar att hänga med Gud!

Hanna, som åkte med på sin första resa, håller 
med:
– Jag valde att åka med på denna resan för att 
det verkade så himla roligt! Det verkade som 
att det lägret verkligen passade mig! Jag men-
ar, att få åka på läger till Åre med en massa 
kompisar och åka skidor och samtidigt att ha 
Jesus mitt bland oss? Det kan ju inte bli myck-
et bättre känner jag! Det kändes som att detta 
läger hade de perfekta förutsättningarna så var-
för skulle jag inte följt med?! Och det kunde 
inte ha blivit bättre! Jag är så nöjd!

Helheten verkar vad det som varit höjdpunk-
ten på lägret för många. Kristin berättar att det
fanns olika nivåer av skidåkning, något som 
passade alla. Man hör om badtunnor, Ristafal-
let på kvällen, om härliga andakter. Man hör 
om enorma mängder mackor som ätits och om 
en slutstädning som man fick vara extra noga 
med. Ord som nämns för att beskriva lägret är; 
fantastiskt, roligt, oförglömligt, gemenskap, 
skratt, Gud, offpist och livskraft.

Under sportlovet var över 100 ungdomar och ledare iväg på olika läger i Salt 
Sydsveriges regi. Här får vi höra från några av deltagarna och ledarna på de tre 
lägren. 

Så låter det när Kristin Johnsson efter myck-
et besvär väljer ut en av höjdpunkterna under 
hennes första Åre-resa. Hon beskriver en dag 
när nästan alla i gruppen tillsammans åkte upp 
till toppen av Åre-skutan och åkte off-pist. 
Hon tillägger:

– Det var en härlig gemenskap i gruppen hela 
veckan, man umgicks allihop tillsammans, 
oavsett ålder!

Hanna Trulsson håller med:

– Jag tycker det var en najs stämning i grup-
pen, säger hon. Vi har ett gäng som kände var-
andra sedan tidigare men vi lärde snabbt känna 
de andra. Alla kunde hänga med alla i princip!

Att årets Åre-resa blev en hit går inte att ta mis-
te på. Deltagarna bubblar när de berättar om 
vad de varit med om. Det var riktigt mycket 
snö i år och vädret var bra, det är ingen dålig 
början.

En av årets ledare, Max Arvidsson, ler när han 
pratar om veckan i Åre. Att han är nöjd går 
inte att ta miste på:
- På Åre-resan är man som ledare väldigt myck-
et med deltagarna sida vid sida, säger Max.

Åre-resan – ”alla ramlade och vi skrattade 
hela tiden!”

Hilevi Nilsson

Deltagare och ledare



 – Att höra deras funderingar är oerhört spän-
nande, säger Lotta. De berättade att Jesus är 
personlig, att man kan vara sig själv med Ho-
nom, att vi är älskade vad som än händer. Vi 
pratade mycket om att vår tro räcker. Vår tro 
räcker, det spelar ingen roll hur länge vi varit 
kristna eller hur mycket vi kan.

Jamimah berättar om lagtävlingen som pågick 
under dagarna.
– Vi fick leta grejor ute i mörkret och vi körde 
en mini Capture the flag.
– Och så spelade vi blindfotboll, säger Miriam. 
Det var en plinga i bollen som vi fick lyssna 
efter.

Jamimah lägger stolt till att hennes lag, Morris 
steker, vann lagtävlingen!

För Josef Larsson, Oliver Bengtsson och Johan 
Lindeberg var det allra sista tonårslägret innan 
det blir dags för konfa i sommar.
– Det är lite sorgligt, säger Johan. Jag önskar 
att jag hade hunnit vara med på fler Lightläger 
innan konfat.

Josef håller med:
– Det är lite sorgligt att man inte ska på läger 
med alla sina kompisar nästa år men det är blir 
väldigt spännande med konfaläger i sommar.

Johan tillägger:
– Och de kompisarna kommer ju till ung-
domslägren om ett år!

– Det bästa med att åka på läger är att få vara 
med sina kompisar hela tiden! Miriam Eng-
ström berättar om årets Winter Light och 
längtar redan till nästa läger. Jamimah Astgård 
håller med:

– Det allra bästa är alla kompisar som är där. 
De man känt länge och de nya man lär känna.

Winter Light, ett läger för dem i årskurs 6-8, 
är ännu en nysatsning för denna åldersgrupp 
efter att de unga själva skickat in en motion 
till Salt Sydsveriges årsmöte och önskade fler 
läger. För tredje gången under detta läsår 
träffades många som redan kände varandra 
sedan tidigare läger men även nya deltagare 
anslöt.  Lotta Nordling, lägerchef, strålar när 
hon berättar om lägret:

– Det är en riktigt rolig åldersgrupp och 
gemenskapen tonåringarna emellan är riktigt 
härligt att se.

Under lägret har man haft bibeltimmar där 
temat har varit Jesus. Tonåringarna har fått 
dela sina kunskaper och tankar med varandra. 
Vem är Han, vem var Han – historiskt och 
som Gud, om vad Han betyder för oss.

Max han avlutar med samma ord som Kristin, 
Hanna och Hannes:
– Åka skidor, prata Jesus och umgås med de 
mest underbara människor, det kan inte bli 
bättre!

Ingen av ungdomarna vill erkänna och be-
rätta om något bus. Vad som än hände är det 
väl förankrade hemligheter! Men sista kvällen 
bunkrade alla tjejerna in sig i ett och samma 
rum:
– Vi sov faktiskt rätt mycket, försäkrar både 
Miriam och Jamimah. Det gjorde vi faktiskt!

Tonåringarna håller kontakten på sociala me-
dier och  ser redan framemot sommarens 
Light-läger!

Winter Light - ”tre dagar är inte långt nog!”



Sofie Bergquist, en av deltagarna på lägret, be-
rättar att de även åkte fram i tiden en dag.
– Då pratade vi om att missionera, säger Sofie. 
Vi lärde oss lite om hur man kan prata om Je-
sus så fler människor kan bli kristna.

Sofie trivdes på lägret och träffade både nya 
och gamla kompisar. De har fnittrat, kammat 
varandras hår och haft riktigt kul. Sofie tycker 
att ledarna var jättebra.
– De var stränga men inte jättestränga, säger 
hon. De var bra stränga.

I år är det 150 år sedan EFS började med mis-
sion. Även detta kom upp på Flingsalt då man 
tog tidsmaskinen till tiden då bl a Per-Eric 
Kjellberg kom som en av de första missionä-
rerna i Etiopien.  Kjellberg berättade om sina 
vänner och arbetet de gjorde. Barnen blev 
också bjudna på pepparsås vilket de tyckte var 
spännande.
Allt som barnen lärde sig fick de skriva ner på 
en papyrusrulle.

Ella, Guro och Ida, tre av del av deltagarna, 
berättar:
– Varje gång vi rest i tiden skrev vi papyrysrul-
larna, säger tjejerna. Vi satte in kartor också. 
Det blir som ett minne från lägret.

Ett är klart. Barnen kom hem trötta och glada. 
De håller kontakten och kan inte vänta tills de 
ses igen på nästa läger!

En tidsmaskin. En tidsmaskin med diskokula 
och ratt. Innan barnen går in i tidsmaskinen 
får de öppna ett brev där det står hur man ska 
ställa in tiden så man hamnar rätt. Tillsam-
mans rattar barnen och ledarna sig bak i tiden.

Maria Ekdahl, lägerchef på årets Flingsalt, 
skrattar och ler när hon pratar om lägret.

– Innan ett barnläger kan man ha lite bävan 
och undra vad man gett sig in på, säger Maria. 
Det dröjer inte många minuter förrän man är 
helt där och fullkomligt älskar varje minut av 
det!

Tillsammans med ledarna planerade de lägret 
kring tidsmaskinen. Temat för lägret var mis-
sionsbefallningen och man for tillbaka i tiden 
och fick träffa Jesus som gav missionsbefall-
ningen till lärjungarna. Barnen fick också träf-
fa bl a Paulus som berättade sin omvändelse.

Salt Sydsverige: 
Good Friday

Det är dags för gudstjänsten att börja. Fler 
och fler människor i alla åldrar strömmar 
till. Malva och Emma gör ett strålande jobb 
med att leda gudstjänsten. De välkomnar 
oss och sedan tar lovsången över. Den är 
innerlig och mjuk. Lovsångsteamet består 
av ungdomar från Betaniakyrkan i Mal-
mö. Ebbas, Ellas och Oscars röster smälter 
ihop, deras instrument landar mjukt till-
sammans med Hilde på bas. Det tar inte 
många minuter förrän lovsången ljuder i 
kyrksalen. 

För tredje gången arrangeras Good Friday av 
EFS Betania och Salt Sydsverige.

– För drygt ett och ett halvt år sedan, på ung-
domslägret Höstljus, kom Oscar och Hilde, 
två av våra ungdomar och frågade varför det 
inte finns något evenemang under påsken, sä-
ger Iza Jönsson, ungdomsledare i EFS Betania. 
Och så började vi fundera! Längtan över att 
göra något under påsken växte sig starkare.
 
Ungdomarna i Betaniakyrkan började planera

 Flingsalt och tidsmaskingen!



Hjalmar och Hugo sitter i en soffa och tug-
gar på kola de vunnit under utmaningarna. De 
trivs, det är uppenbart.

för en dag av undervisning, aktiviteter, gud-
sjänst, café och roligheter. Det ledde till det 
första Good Friday på långfredagen förra året. 

– Det blev verkligen lyckat, säger Iza. Ett sex-
tiotal personer från hela distriktet kom för att 
ta del av påskens budskap men även för att ha 
roligt tillsammans.

Som så ofta leder det ena till det andra och 
man beslöt att på höstlovet arrangera en Good 
Friday – fall edition. Även denna gång kom 
ett sextiotal personer. Styrkan och grunden i 
evenemanget är att det är de unga som ansva-
rar för aktiviteterna under dagen och de finns 
med i hela planeringen. De planerar lekar och 
utmaningar, de är mötesledare under guds-
tjänsten, de leder lovsången och de arrangerar 
caféet.

– Man kan inte annat än vara stolt när man ser 
deras engagemang och glöd i planeringen och 
på själva dagen, säger Iza.

I år fanns David Castor, präst i EFS Röke och 
Hässleholm med under dagen. Han ledde ett 
seminarium om varför Jesus var tvungen att 
dö, något som tydligt väckte tankar hos en del 
av ungdomarna.  Efter utmaningar och lekar 
sitter alla ner för kvällsmat.

Många av ungdomarna har klämt ihop sig 
runt ett bord; Ruben, Lydia, Sofie, Rut, Han-
na, Hilda Emma, Frida och Aron.  På frågan 
om varför de väljer att finnas med på Good 
Friday haglar svaren:
– Det är mysigt, säger någon. Någon annan 
tillägger att långfredagen brukar vara en tråkig 
dag så varför inte ha kul tillsammans med vän-
ner och Gud.
– Det är ju en bra kombo liksom!

Vid ett annat bord sitter Hanna Hilma, Meli-
na och Malva och Ebba. De flesta av detta gäng 
träffades på konfaläger och väljer att finnas här 
under dagen och kvällen för att få vara med kom-
pisar och ha Gud i fokus.

Inne i köket håller UG-ledarna på att förbereda 
inför kvällens Café. Organiserat kaos kan man 
kalla läget men ledarna är lugna. Anne, Emma 
och Ida har hängt med sedan sin egen ungdoms-
tid i det som då kallades för Club Fri.

– Att få ge vidare det vi själva fått här är stort, 
säger de. Gemenskapen och kärleken till stället 
vill vi gärna ge ungdomarna.

Med ett leende på läpparna lägger de till:- Och 
så får man en så bra anledning att få fortsätta att 
leka!

Betaniakyrkans ungdomar går med raka ryggar 
och högt burna huvuden. De är stolta över att 
tillhöra Jesus, de är stolta över sin kyrka och de 
vill dela med sig. Och som de gör det  – på ett 
mäktigt och äkta sätt. Good Friday – the place 
to be!

Helena Eriksson

Helena Eriksson



  Hjärtslag:

 Sida vid sida
Sida vid sida sitter kristna, muslimer och icke aktivt troende tillsam-
mans i kyrkan. Det är konsert i Listerkyrkan i Hällevik, gospelmusiken 
flödar, folket gungar med. Evangeliet berättas genom musik och 
sång. Precis som någon profeterade för inte så länge sedan: ”Ni kom-
mer att ha en full kyrka, det kommer att komma mycket folk.”

Anki Olofsson, som arbetar i Listerkyrkan, sä-
ger:
– Vi visste inte riktigt hur det skulle gå till, 
men inte trodde vi att det skulle bli på detta 
sätt.

Sommaren 2014 fick Hällevik ett asylboende 
med plats för ca 350 personer. Eftersom anta-
let boende och blandningen män, kvinnor och 
familjer skiftar, så skiftar också Listerkyrkans 
verksamhet ihop med Hanöhus asylboende. I 
januari 2015 kände man ett behov av att starta 
den nuvarande formen av språkcafé. Varje ons-
dag mellan kl 14.00-17.00 är caféet öppet och 
det är välbesökt.

– Vi har ett gott samarbete med Mjällby För-
samling, Rädda barnen, Röda korset, Rotary, 
Sensus och kommunen och det är många dag-
lediga som vill finnas med som ”svensklärare”, 
säger Anna Greta. Vi hade nyligen en påskfest 
där vi visade våra traditioner, berättade om vad 
påsken betyder, sjöng svenska vårsånger och 
bjöd på påskbakelser. Hela 129 personer kom!

I början var det många syrianer som kom. De 
var oftast välutbildade och kunde engelska. 
Nu är det fler afghaner som kommer och de 
har inte lika bra språkkunskaper och det gör 
undervisningen svårare. Man får hitta helt nya 
vägar både till att kommunicera dels och att 
lära ut. En utmaning som man inte är rädd 
för i Listerkyrkan. Man har också utvecklat ett 
program för barnen.

– Barnen är självklart välkomna men det stäl-
ler större krav på oss och kräver mer resurser. 
Skulle inte barnen få komma, då är det kvin-
norna som stannar hemma, säger AnnaGreta.
Vi försöker därför att ha någon aktivitet för 
barnen, så kvinnorna också kan få möjlighet 
att delta i svenskundervisningen.

Det är uppenbarligen en viktig plats för flyk-
tingarna. Många av dem har inget annat på 
hela veckan. Ovissheten om framtiden tär och 
att få komma ut och träffa svenskar är oerhört 
viktigt. 

 
Helena Eriksson

Jan Tunhav



– En av de första som kom fyllde nyligen 25 år. 
Han bor nu i en egen lägenhet och han bjöd 
hem oss på fest, berättar AnnaGreta med ett 
leende. Man ser också hur glada de är när man 
möts på stan, att de känner en svensk.

Anki Olofsson har haft förmånen att vara med 
vid två förlossningar, ett kejsarsnitt och en na-
turlig.
– Det skapar ett alldeles speciellt band mellan 
oss som kvinnor att få vara med och dela nå-
got av livets stora mirakel, säger Anki. Dessa 
kvinnor och barn kommer för alltid att ha en 
speciell plats i mitt hjärta. Fast dessa systrar 
har flyttat till andra orter så håller vi kontakten 
och träffas regelbundet. Vi firade till exempel 
jul tillsammans.

EFS-kyrkan i Örkelljunga står just i startgro-
parna för att starta mer av ett socialt café. Hen-
rik Frosthagen, anställd i kyrkan, berättar:
-  Många av våra medlemmar hjälper till på 
de tre olika språkcaféerna i byn som drivs av 
andra församlingar. Idéen att starta upp, låt oss 
kalla det ett vänskapscafé föddes faktiskt hos 
flyktingarna själva.

Henrik fortätter:
– Vi tänker att man kan mötas över matlag-
ning eller en fika. Man kan spela pingis eller 
baka. Det viktiga är att lära känna varandra.

Både Listerkyrkan och EFS-kyrkan i Örkel-
ljunga har fått bidrag från EFS riks till sitt 
arbete. Dessa två församlingar delade med sig 
av sina tankar och erfarenheter på den integra-
tionsdag som EFS Sydsverige, EFS Västsverige 
och EFS Sydöstsverige tillsammans arrangera-
de i början av mars. Under denna dag fick man 
även höra från det arbete som sker av Svenska 
kyrkan i Broby.

Denna by har under de senaste 18 månaderna 
tagit emot 31 000 flyktingar genom att Bro-
bysjukhuset har blivit ett så kallat transitbo-
ende. Anders och Margareta Johansson, som 
arbetar i Svenska kyrkan berättade, om hur 
komplicerat det kan vara för migrationsverket 
stå att utreda människors verkliga identitet 
men också om hur svårt det kan vara för den 
individ som ansöker om asyl i Sverige att be-
rätta om varför just han eller hon ska få stanna. 
Många som kommer är traumatiserade och en 

del kvinnor har fått utstå mycket våld. Sådana 
här saker kan vara svårt att berätta, speciellt
genom en tolk. Anders poängterade under 
dagen att diakoni och mission är två sidor av 
samma mynt men det ena kan aldrig stå utan 
det andra.

Både AnnaGreta och Anki är helt på det klara 
med att arbetet med språkcaféet har fått betyda 
enormt mycket för församlingen.
– Det är en sådan positiv grej, säger Anki med 
ett leende. Vi har blivit mycket öppnare som 
församling. Vi får välkomna inte bara dessa 
flyktingar till kyrkan utan även volontärer som 
inte är aktivt troende.

AnnaGreta håller med:
– Det har absolut enat oss som församling! 

  EFS Sydsverige:

   årsmötet
Den 2 april gick EFS Sydsveriges årsmöte av 
stapeln på EFS-gården i Åsljunga. Stämningen 
var hög redan på förmiddagen då Håkan Lind-
berg blev installerad som distriktsföreståndare 
under gudstjänsten. 

Årsmötet flöt på fint och styrelsen fick ansvars-
frihet och budgeten antogs. Till styrelsen val-
des följande som även han med att konstituera 
sig under dagen: 
Mats Hansson, ordförande, Maria Grahn, vice 
ordförande, Jan Ebefeldt, sekreterare. Övri-
ga medlemmar: Magnus Håkansson, Annika 
Ovander, Kenneth Ferm, Sven Persson, Björn 
Pettersson, Erik Arvidsson, Karna Nilsson, 
Per- Anders Svedberg samt Sven E Johansson, 
kassör utanför styrelsen.



Så ska vi inte lyssna till våra hjärtan, inte följa 
dem? Det är ju i mitt hjärta mina drömmar 
finns, det är där mitt sanna jag kommer till 
uttryck. Men stämmer den bilden av våra hjär-
tan? Ser vi på de filmer, sånger och böcker som 
producerats i enlighet med Hollywoods ideal 
det senaste århundradet så är det ju absolut 
så. Hur många romantiska komedier har jag 
inte sett, och uppskattat, för att efteråt kunna 
konstatera att de behandlar kärlek och relatio-
ner oerhört skevt. Det är väl ingen nyhet i sig, 
det är ju bara underhållning? Vi kanske kan 
genomskåda karaktärernas beslut och brist på 
trohet, men genomskådar vi vad det är som 
driver dem? Att nå sina drömmars mål för att 
man följer sitt hjärta är ju fantastiskt vackert, 
men vad gör det med oss? Kanske blir det 
ännu tydligare om vi ser att samma mantra 
gäller i näringslivet. Den amerikanska dröm-
men, de svenska IT-stjärnskotten som fått byg-
ga några av världens största succéer, visst har de 
följt sina hjärtan? Men vad har hänt på vägen? 
Vad har hänt med alla de som inte lyckats, följ-
de de inte sina hjärtan? 

Om du ska vara fullständigt ärlig, är ditt hjärta 
en bra ledare? Hur har din dag sett ut hittills, 
eller din vecka? Jag behöver inte fundera sär-
skilt länge för att kunna ge några tråkiga exem-
pel. Mitt hjärta strävar ju efter mitt eget bästa, 
min egen framgång. De gånger som slutresul-
tatet blir bra går det an att säga att man följt 
sitt hjärta, men på vägen dit har vi antagligen 
blivit ledda fel ett antal gånger. Det blir gärna 
så när ett hjärta strävar efter sitt eget bästa, och 
det blir gärna så när vi lever i ett samhälle som 
är mer individualistiskt och mer subjektivt på 
länge. Men faktum är att människor i alla tider 
har kunnat följa sina hjärtan, och att det alltid 
har varit lika vanskligt.

Så här talar Bibeln om våra hjärtan: ”Hjärtat är 
bedrägligast av allt, det är oförbätterligt – vem 
kan förstå det?” (Jer 17:9). Jesus säger: ”från 
hjärtat kommer onda tankar, mord, äkten-
skapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal” (Matt 
15:19). Här beskrivs ett hjärta som ljuger för 
oss, som inte lär sig, och förblir ett mysterium. 
Jesus målar upp ett antal fruktansvärda hand-
lingar som har sitt ursprung i hjärtat. Om vi 
läser berättelserna i Bibeln, eller blickar genom 
historien, så ser vi mängder av exempel på

Följ inte ditt hjärta
Att säga något sådant i vår tid, följ 
inte ditt hjärta, är väl så nära man 
kan komma att svära i kyrkan i den 
icke-religiösa västvärlden. Att följa sitt 
hjärta har blivit ett mantra, så allmänt 
accepterat, att vi tar det för självklart, 
också i kristna sammanhang. Jag har 
själv inte reflekterat så mycket över 
det, fram tills för någon månad sen, 
då jag stötte på boken ”Don’t follow 
your heart av” Jon Bloom. Tankarna 
som boken väckte har följt mig, le-
gat på mitt hjärta om man så vill, sen 
dess. Jag fick möjligheten att predika 
över temat på Deeper, en gudstjänst 
för unga vuxna, samma kväll som det 
var final i Melodifestivalen, en tävling 
vars vinnande bidrag för 15 år sedan 
var ”Lyssna till ditt hjärta”.

I mina tankar:
         Carl Skarin

Carl Skarin

Privat



människor som följt sina hjärtan, och där det 
lett till fullständig katastrof. Det som är så 
skrämmande är att katastroferna inte har be-
gränsat sig till personens liv i fråga, utan ofta 
har det fått konsekvenser för ett folk, en om-
värld.

Vårt hjärta vill gärna guida oss, vara vår ledare, 
vår gud. Följer vi blint vårt hjärta så får vi en 
gud som stundtals leder till spännande äventyr, 
men som också är en narcissistisk, otålig och 
nyckfull guide. Det har människan brottats 
med från början. Vårt hjärta är nämligen inte 
skapade till att leda, utan att ledas. Vårt hjärta 
är tänkt att ha en herde som leder det rätt, och 
kan bara leda oss rätt när det själv är böjt under 
våra Gud. Får vi återspegla Guds hjärta strålar 
rättfärdighet, ödmjukhet, kreativitet och kär-
lek fram. Men om vi vänder oss bort från Gud 
kommer vi alltid att hitta andra ledare för vårt 
hjärta. Ett exempel på hur det kan märkas är 
hur vi reagerar om vi möter en kändis vi be-
undrar, eller en chef eller myndighet som har 
makt över en del av våra liv. I bästa fall är det 
beundran, i värsta fall rädsla, som gör att vi är 
beredda att följa och böja oss för dessa. Under 
fel ledare blir våra hjärtan i bästa fall vilsna, i 
värsta fall bundna.

Vårt hjärta är skapat för att ledas och vårdas av 
sin Skapare. Synden, det som vi kallar vår bort-
vändhet från honom, gör att vi inte riktigt vill 
se konsekvenserna. Vi blir rädda, och flyr. In i 
illusionen av att om jag tror på mig själv och 
det jag gör, om jag bara vill tillräckligt mycket, 
så kommer jag att lyckas. Så märker vi inte att 
vår flykt också är från honom. Vi ska fly, men 
till honom. Det enda som kan ge våra hjärtan 
frid, frihet, är förlåtelsen genom Jesus Kristus. 
Jesus, den gode herden, vet vad det innebär att 
ha ett mänskligt hjärta. Ett hjärta som blir helt 
först när det får nå sina drömmars mål i Ho-
nom.

Så hur kan vi göra detta? Kan någon uppfyl-
la kärleksbudet? Ja, en, Jesus. Han har levt ut 
kärleksbudet till det yttersta. Också han käm-
pade med hjärtats fokus och motiv. Han bad 
i Getsemane trädgård: ”Fader, om du vill det, 
så ta bort denna bägare från mig. Men låt din 
vilja ske, inte min” (Luk 22:42). Han vet precis 
vad synden gör med våra hjärtan, och det är 

precis därför han har öppnat vägen till förlåtel-
se, och upprättelse, för vårt hjärta. Hans
lärjunge Johannes skriver: ”Om vårt hjärta dö-
mer oss kan vi inför honom övertyga det om 
att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt” 
(1 Joh 3:20).

Om vi förstår att vårt hjärtat når sina dröm-
mars mål när det får ledas av honom, förändras 
våra förutsättningar. Jesus litade på att Faderns 
vilja var en bättre vägledning än sin egen. På 
samma sätt får vi sätta vår tillit till honom, att 
hans hjärta är en bättre ledare än våra egna, 
och att våra hjärtan i stället får präglas av hans 
hjärta. När vi kommer till stunder då vi tvivlar 
på vår tro, vår vilja, när vårt hjärta kommer 
på fall, ska vi inte bli rädda eller skamsna. Vi 
ska istället lita på att han är den som älskat 
oss först, att han är den som leder oss på rätta 
vägar, att hans död och uppståndelse uttrycker 
en fullkomlig kärlek som driver ut all rädsla. 
Så kan våra hjärtan återspegla hans, och få vara 
med och sprida Guds rikes glans i den här värl-
den, också i filmer, sånger och böcker som vida 
överstiger Hollywoods produktioner. Vi vet att 
vårt hjärta funnit sin herde i honom. Därför 
kan vi med Petrus ord, överrösta vårt eget hjär-
ta, och på Jesus tilltal till oss frimodigt svara: 
”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” 
(Joh 21:17)

  Notiser:

 EFS i etern
På söndagen den 10 april klockan 10.05 kan vi 
höra Evalotta Kjellberg predika från Glimåkra 
kyrka.  Evalotta berättar: 
- Det var verkligen spännande, jätteroligt och 
nervöst att spela in, säger Evalotta. 

Inspelningarna ägde rum under tre dagar. En 
dag för predikningar, böner och tal. En dag för 
sång och musik och den sista dagen psalmsång 
tillsammans med gudstjänstbesökarna. Fina 
fyra gudstjänster blev det! 
                   ------------------------------
Listerkyrkan finns med på radion, närmare 
bestämt i P1 på Kristi himmelsfärdsdagen då 
vi får lyssna till en musikgudstjänst där bland 
annat Gospel Stompers medverkar. 



därmed var det också dags för Elia att avsluta sin 
gärning. Både Elia och Elisha var medvetna om 
detta. Elia försökte flera gånger lämna Elisha för 
att gå ensam och möta Herren, men Elisha vägrade 
och stannade troget vid Elias sida.
Den fallna manteln tas upp
    Elia fick en särskild nåd av Gud, en nåd som 
tidigare bara getts åt en person, nämligen Henok 
som vi kan läsa om i början av första Moseboken. 
Denne fick nåden att tas direkt upp till himmelen 
utan att först behöva dö. Mycket kortfattat, men 
väldigt vackert, beskrivs denna händelse i 1 Mos 
5:24: ”Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan 
fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.”
     När Elia och Elisha kom fram till floden Jordan 
så tog Elia sin mantel och slog den i vattnet och 
vattnet delades så att de kunde gå torrskodda över 
till andra sidan. 
     På vägen över frågade Elia sin lärjunge vad denne 
ville att han skulle göra för honom innan han togs 
bort från världen. Elishas svar är mycket oblygt - 
”Låt mig få dubbla arvslotten av din ande.” Elisha 
bad alltså om att få bli en dubbelt så mäktig profet 
som sin lärare. Han fick av Elia löftet att så skulle 
ske, om han var närvarande och såg när Elia togs 
bort från jorden. 
     Och just då skedde det. En vagn av eld blev syn-
lig mellan dem och skiljde dem åt, och i en storm-
vind togs Elia upp till himmelen och försvann ur 
Elishas synfält. Elias mantel, som så många gånger 
varit redskapet för Guds handlande genom denne, 
hade fallit av då Elia togs bort. Elisha plockade upp 
manteln och gick ner till Jordans strand och slog 
den i vattnet, som för att pröva om hans bön till 
Elia om kraft till sin uppgift som profet hade upp-
fyllts. Vattnet delade sig och Elisha gick över till 
andra sidan igen. Han hade fått sin mästares krafter 
från Gud och han hade fått kraften i dubbelt mått. 
Underverk av olika slag kom att känneteckna Elis-
has tid som profet i mycket högre grad än Elias.
     Från denna händelse har vi fått uttrycket ”att 
plocka upp den fallna manteln” efter någon, i be-
tydelsen att efterträda någon i en viktig och svår 
uppgift. 
    Efter denna händelse gick Elisha till Jeriko, där 
det fanns en profetskola. Stadens vattenförsörjning 
var hotad eftersom det hade blivit förorenat. På 
Guds order kastade Elisha salt i vattnet och det blev 
rent och drickbart igen.
    Elisha var inte, som Elia, en eremit som levde ute 
i vildmarken, utan han bodde under stor del av sin 
tid i Israels huvudstad Samaria där också kungen 
residerade. Även om kungarna i Israel hade vänt

Bibliska gestalter – del 19: Elisha
Elisha växte upp i en bondefamilj i den bördiga Jor-
dandalen på en ort som hette Avel Mechola i mitten 
av 800-talet f.Kr. Han visste säkert sedan barnsben 
vem profeten Elia var, men hade av bibeltexten att 
döma aldrig mött honom som vi läser om i 1 Kung 
19.
Kallelsen till profet
Elisha var vid detta tillfälle ute och plöjde på famil-
jens åkrar då Elia kom vandrande dit. Elia hade fått 
uppmaningen från Gud att kalla Elisha till profet. 
Själva kallelsen kan, i våra ögon, se ut att ske på 
ett lite underligt sätt. Elia gick fram till Elisha, där 
han gick bakom plogen, och kastade helt sonika sin 
mantel över honom. Och i det ögonblicket var han 
utsedd till profet.
    Detta tillvägagångssätt hörde till tidens sed, och 
övertogs faktiskt av den tidiga kristna kyrkan. Om 
du mötte en biskop under denna tid och denne 
kastade sin mantel över dig så blev du präst. Seder-
mera blev kraven högre än så för att få tillträde till 
prästämbetet, och seden att kasta manteln övergavs. 
Men spår av seden finns kvar även i dagens prästvig-
ning när biskopen lägger stolan över axlarna på den 
som vigs till präst.
    Elisha lämnade genast sitt föräldrahem och börja-
de följa Elia. Han fungerade som Elias tjänare men 
fick också lära sig hur profetens roll såg ut. Han blev 
Elias lärjunge.
     Under nästan hela Elias tid som Herrens profet 
pågick vad som idag närmast skulle kallas för ett reli-
gionskrig. Många gånger stod Elia, som Israels Guds 
profet, ensam mot de många som tillbad Baal. Flera 
av Israels kungar hade också vänt Israels Gud ryggen 
och tillbad främmande gudar. Som vi läste i denna 
artikelseries förra del, så präglades därför Elias pro-
fetgärning av mycket förföljelse.
     När Elisha nästa gång nämns i bibeltexterna så
hade denna turbulenta tid börjat gå mot sitt slut. 
Folket i Israel hade återvänt till Herren, och



ryggen åt sina företrädares dyrkan av Baal, så gjor-
de de fortfarande det som var ont i Guds ögon. 
Och följden blev, som så ofta förut, att grannfolken 
drog i krig mot Israel. Denna gång var det kung-
en i Moab som gick till attack. Israels kung Joram 
allierade sig med kungen i Juda och gick ut för att 
möta anfallaren, men efter sju dagars marsch stod 
de utan vatten i Edoms öken.
      Kung Joram misströstade men Joshafat, kung-
en över Juda, frågade om det inte fanns någon av 
Herrens profeter att rådfråga. Någon nämnde att 
Elisha fanns med i hären och han kallades fram in-
för kungarna. Elisha svarade trotsigt Israels kung 
att han ju kunde vända sig till sina föräldrars pro-
feter, alltså dem som tillbad Baal. Men för kung 
Joshafats skull så ville ändå Herren hjälpa hären. 
De fick vatten och den moabitiska hären lurades in 
i ett bakhåll och besegrades.
Elishas underverk
     Vi läser om Elishas profetgärning i de tretton 
första kapitlen i Andra Kungaboken. Det är många 
underverk som beskrivs i dessa kapitel. En gemen-
sam nämnare är att undren oftast sker för att hjälpa 
människor som lever i utsatta livssituationer. Han 
hjälper en profetänka, som stod inför den fasans-
fulla situationen att en fordringsägare ville ta hen-
nes två söner till slavar som betalning för en skuld 
som hon inte kunde betala. Hon hade bara en hade 
bara en kruka olja, och det förslog inte långt. Elis-
ha lät oljan förmeras så mycket att kvinnan kunde 
sälja den, betala sin skuld och behålla sina söner.
       En kvinna i en stad som hette Shunem visade 
omsorg för Elisha när han besökte staden. Hon var 
rik men barnlös. Elisha lovade henne att hon året 
därpå skulle ha fått en son och så blev det. När 
sonen sedan blev sjuk och hastigt dog kom kvin-
nan till berget Karmel där Elisha befann sig och 
beklagade sig. Elisha följde med henne tillbaka och 
återuppväckte pojken till livet igen.
       En av de mest kända berättelserna om Elisha 
handlar om Naaman, den arameiske kungens över-
befälhavare, som hade drabbats av den fasansful-
la sjukdomen spetälska. Genom en slavflicka från 
Israel som han hade i sitt hushåll fick han nys om 
Elisha och beslöt sig för att åka till denne i hopp 
om att kunna bli fri från sin plågsamma sjukdom. 
       När han efter ett första besök hos Israels kung 
i Samaria hittade fram till Elisha, så fick Naaman 
inte den respons han hade räknat med. Elisha sa 
bara kort åt honom att åka ner till floden Jordan 
och doppa sig sju gånger. Naaman hade säkert för-
väntat sig några mer storslagna ritualer och böner

och blev så arg att han tänkte strunta i alltihop och 
vända hem igen. Men hans följeslagare som fram till 
honom och sa: ”Om det hade varit något svårt som 
profeten bett dig göra, hade du då inte gjort det? 
Desto större anledning att göra som han säger om 
han bara ber dig doppa dig i vatten.”
     Naaman gjorde som Elisha hade sagt och blev 
fri från sin sjukdom. Det som denna berättelse kan 
lära oss om Gud är att det inte alltid är i de stora 
och högtidliga tingen som vi kan finna Gud och få 
hjälp. Gud arbetar oftast i det lilla och det vardagli-
ga och därför är det där vi främst bör söka honom.
Elisha och Jehu
     Liksom för andra profeter så handlade mycket av 
Elishas tid som profet om att ingripa i olika politis-
ka skeenden. När den arameiske kungen drog i krig 
mot Israel så fanns Elisha i händelsernas centrum. 
Han räddade flera gånger Israels kung undan den 
arameiska hären, men fick när Samaria belägrades 
och stor hungersnöd utbröt skulden av kungen för 
den situation som uppstått. 
     Till slut var Guds tålamod slut med den kunga-
dynasti som härskat i Israel under många år och gav 
Elisha uppdraget att smörja en ny kung. Valet föll 
på en mycket stridbar general i den israeliska armén 
som hette Jehu. Dennes vana att fara snabbt och 
brutalt fram med sin stridsvagn har gett upphov 
till talesättet att en mycket snabb och skoningslös 
människa kan sägas ”fara fram som (ett) Jehu”.
     Jehu och Elisha gjorde tillsammans revolt mot 
den styrande dynastin i Israel och denna besegrades 
i grunden och med den utplånades också de sista 
resterna av Baalskulten i Israel.
     Om de sista åren av Elishas liv berättar bibeltex-
terna mycket lite. Han var aktiv in i det sista och 
underverken kring honom tog inte ens slut när han 
dött. Det berättas om ett rövarband som vid ett till-
fälle kastade ner en död man i Elishas grav. Då den 
döde kom i kontakt med Elishas ben så vaknade 
han till liv igen och gick ur graven.
Israel utplånas
Efter Elishas död uppträdde ingen ny stor profet i 
Israel. Efter ett stort antal byten av kungar på lan-
dets tron erövrades Israel av den framväxande stor-
makten Assyrien. Folket fördes bort i fångenskap 
och Israel som rike upphörde att existera. Tio av 
Israels tolv stammar försvann i och med detta ur 
historien.
     Kvar fanns nu Sydriket Juda med dess kung i Je-
rusalem. Om detta rike och om den kanske störste 
av gamla testamentets profeter, Jesaja, ska nästa del i 
denna artikelserie handla.    Håkan Lindberg
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NYTT FRÅN EFS SYDSVERIGE
* Det finns platser kvar på årets konfirma-
tionsläger! Däremot finns endast reservplats 
till Åsljunga 2017. 

* Den 21 maj träffas de som konfirmera-
des på EFS gården i Åsljunga 2006, 1996, 
1986…1946. Det blir en riktigt festlig dag 
och vi hoppas att så många som möjligt kan 
komma! Berätta gärna för fler vad som är 
på gång. Välkommen till en dag av härliga 
återträffar!
Anmälan görs till gården: info@efsgarden.
com eller 0435-46 00 54.

* En utbildningsdag för lokala arbetsleda-
re inom EFS Sydsverige anordnas den 24 
september. Personalrådet ansvarar för dagen 
och mer information kommer senare.

* Den 4-5 november arrangerar EFS Syd-
sverige en konferens på Glimåkra folkhög-
skola. Temat för konferensen är Dessa mina 
minsta. Boka datumen redan nu! Mer infor-
mation kommer framöver.

NYTT FRÅN SALT SYDSVERIGE
* Salt Sydsverige har haft ett välbe-
sökt årsmöte, 55 personer närvarade. 
Ny ordförande är Anton Åkesson, vice 
orförande Carl Vilhelm Boström, se-
kreterare Moa Forssman, kassör Måns 
Arvidsson. Övriga styrelsemedlemmar 
är Hilde Göthner, Christoffer Lundahl, 
Iza Jönsson, Josefin Hansson och André 
Olofsson. 

* Styrelsen träffas för en dag den 16 april 
då man fokuserar på att lära känna var-
andra samt pratar vision och längtan. Be 
gärna för styrelsen.

GÅVOR
Vill du ge en gåva till vår verksamhet:
EFS Sydsverige Bankgiro: 196-7900
Swish: 123 055 3461
Salt Sydsverige: Bankgiro: 5275-8786
Swish: 123 354 7791

Läs mer på
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG 
EFSSYD.ORG 
SALTSYDSVERIGE.NU


