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När Jesus sedan dog på korset, så visade han hur 
långt Guds kärlek till varje människa sträcker 
sig. Han var beredd att lida och dö, för att alla 
människor skulle ha en chans till upprättelse. 
Och som ett sigill på att det finns verklighet 
bakom orden om upprättelse, så uppstår han 
på tredje dagen.

Den kärleken och den upprättelsen gäller ock-
så dig och mig och omfattar även våra liv och 
våra bördor. Evangeliet är detsamma idag som 
det Jesus förmedlade till människorna i bibelns 
texter. Jesus möter fortfarande alla som kom-
mer till honom med samma upprättande bud-
skap.”Kom till mig, alla ni som är tyngda av 
bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28) 
Kärnan i evangeliet är fortfarande befrielse, 
nåd och barmhärtighet.

Men ibland är det nog tyvärr så att människor 
som närmar sig kyrkan inte hör det budskapet, 
eftersom det ibland överröstas av andra bud-
skap. Budskap som säger att du måste tycka, 
tänka och agera på det ena eller det andra sättet 
för att kunna räknas som en kristen. Budskap 
som ställer upp en rad villkor för evangeliet.

När jag läser kommentarer i olika teologis-
ka debatter som pågår på sociala medier och 
i kristna dagstidningar, så blir jag ofta djupt 
bedrövad av tonen. Senast igår läste jag i en 
sådan debatt hur en kristen broder dristade sig 
att säga om en annan grupp kristna syskon att 
de, om de inte ändrar åsikt, inte längre kan ha 
rätt att kallas för kristna.

Vi har inte fått Bibeln för att ha som en regel-
bok att slå i huvudet på dem som inte tyck-

er som vi. Bibeln är Guds ord givet till oss 
människor med ett mycket speciellt syfte – att 
vi ska kunna finna vägen till gemenskap med 
Gud. Och den vägen är Jesus Kristus, som sä-
ger om sig själv ”Jag är Vägen, Sanningen och 
Livet. Ingen kommer till Fadern, utom genom 
mig.”

Det är Jesus Kristus som är Guds Ord, och han 
möter oss med ett upprättande och befriande 
budskap. Han erbjuder oss liv. Han erbjuder 
oss försoning.

Gör vi budskapet till något annat än det, eller 
kopplar budskapet till en samling åsikter eller 
tolkningar som vi dikterar, så förvanskar vi 
evangeliet och bör inte förundra oss över om 
människor inte lyssnar.

Det är absolut inget fel i att ha en genomtänkt 
teologi och en väl reflekterad bibelsyn. Det är 
tvärtom något vi bör eftersträva. Men det bud-
skap vi är kallade att proklamera är mycket en-
kelt och entydigt: ”Kom till Jesus Kristus! Du 
är älskad och efterlängtad! Han vill och kan 
förvandla ditt liv.”

I mötet med Jesus får vi lägga av oss allt det i 
våra liv som tynger ner oss, alla sår som livet 
har gett oss och allt det hos oss själva som vi 
inte tycker om och kämpar med. Allt detta kan 
vi bildligt talat få lämna vid foten av korset där 
Jesus dog. För han bar alltihop i sin kropp på 
korset för att befria och upprätta oss.

Distriktsföreståndaren 
har ordet

När Jesus för två tusen år sedan vandrade runt i Israel och mötte människor, så 
förvandlades livet för dem han mötte. Han upprättade dem. Han gav alla han 
mötte en injektion av gudomlig kärlek som gjorde det trasiga helt i deras liv. Det 
glada budskapet, evangeliet, till alla dessa människor var: ’Guds rike är här, och 
du får höra till! Inte för vad du är eller vad du kan uträtta, utan för att du är älskad 
med en evig och villkorslös kärlek.’

Håkan Lindberg

Håkan Lindberg

Carina Brandt



På sommaren lever EFS missionshus i byn upp 
med ett gediget program. Man samlas exem-
pelvis varje fredagskväll till en pilgrimsvand-
ring då man besöker det mycket vackra katol-
ska kapellet och Arilds källa på väg till Arilds 
kapell där man avslutar med mässa.

I det vackra lilla kapellet erbjuder Brunnby 
församling andakt tre gånger i veckan under 
sommartid. Efter dessa på tisdagarna ordnar 
missionsföreningen eftersamlingar där spän-
nande talare inbjudes att dela med sig i olika 
ämnen.
– Dessa tisdagkvällar är andakten och efter-
samlingen riktigt välbesökta, säger Maria Tyr-
berg, ordförande i Arilds missionsförening. 
Det brukar komma någonstans mellan 25 och 
60 personer.

Arilds missionshus byggdes i slutet av 1800-ta-
let, nämligen 1883, av ett gäng sjökaptener. 
Enligt sjökaptenernas beskrivning skulle huset 
vara för bön och söndagsskola. Och så blev 
det, något som sedan fortsatte i många år.

– Söndagsskolan kom att avbrytas någon gång 
på 1960-talet, berättar Maria. Men bönen har 
aldrig tystnad i missionshuset.  För en cirka 
20 år sedan upprättade vi ett samarbete med 
Brunnby församling och det blev liv i mis-
sionshuset igen.

I början av juli varje sommar arrangeras en ba-
sar som i år har utvecklats till en dag för Etio-
pien. Man erbjuder försäljning av etiopiskt 
hantverk, etiopisk peppar, ljusugnsbröd och 
mycket mer. Vill man skänka bakverk till för-
säljning går det bra, det är bara att ta med sig. 
Under eftermiddagen kommer även Peggy 
och Tomas Andersson, som varit missionärer i 
Etiopien i många år, berätta om Etiopien förr 

och nu. Man hoppas få dit många personer 
med anknytning till Etiopien för härliga mö-
ten och samtal.
Gerry Rönnmark från Södertälje, tillbringar 
somrarna i Arild, är engagerad i missionshuset.

– EFS firar ju 150 år sedan de första missionä-
rerna kom till Etiopien i år, säger Gerry. Det 
vill även vi lyfta fram och samtidigt göra en 
stor insamling till svältkatastrofen.

Det kommer att bli en härlig dag då man kan 
ta med sig sin fikakorg som kan avnjutas i mis-
sionshusträdgården.

– Vill man bada går det jättebra, vi säljer hand-
dukar också, säger Gerry med ett leende.

Under sommaren arrangeras musikdagar i mis-
sionshuset, det är musikerfamiljen Alin som 
sedan tre år håller i dessa i samarbete med för-
eningen. I år blir det tre kvällskonserter i Arild, 
konserter som fyller stora salen till sista plats.

– Människor som annars inte är engagerade 
sluter upp dessa dagar, säger Maria Tyrberg. 
Det är härligt att se dem stå i missionshusets 
kök för att koka kaffe och baka paj!
Det händer en hel del i den lilla byn under 
sommaren!

Hjärtslag:

När sommaren kommer
Den lilla byn Arild hänger som en juvel på klipporna ner mot Skäldervikens vat-
ten alldeles vid foten av Kullaberg. Gatorna i byn slingrar sig mellan de charmiga 
husen och byn, som tidigt utvecklades till en turistort tack vare sitt vackra läge, 
ger sken av att ligga långt från vardagens brus och måsten.  Även här finns EFS 
etablerat, i det lilla missionshuset mitt i byn.

Helena Eriksson

Gerry Rönnmark, 
Maria Tyrblerg



Ingen sommar utan midsommarljus
Salt Sydsverige:

Årets Midsommarljus bjuder på fantastiskt vä-
der, stor gemenskap och en hel del skratt.

– Sent igår kväll smög vi ut och la oss i sofforna 
i cafétältet och vi kunde inte sluta skratta, säger 
Elinor Schwarz. Vi skrattade tills vi somnade!

Agnes Rask berättar att alla hänger med alla 
på lägret. Det är inte stelt utan man kan prata 
med alla.
– När vi blev indelade i våra lag till OS-tävling-
arna var det bara ”hej” och så kände vi varan-
dra, säger hon. De flesta har man sett någon-
stans förut men kanske inte pratat med.

Filippa Starfelt är en av ledarna på årets Midsommarljus. Otroligt nog är det hennes artonde år 
på lägret. Hennes mamma var i många år engagerad under lägret och då blev det att Filippa 
har funnits med sedan hon var tre år. När hon blev äldre fick hon hjälpa till på olika sätt men 
roligast var att ansvara för kiosken. Hon såg hur roligt deltagarna hade på lägret, hon såg ge-
menskapen och allt det härliga som kommer med läger. Och som hon längtade tills det blev 
hennes tur att vara där som fullfjädrad deltagare.

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Oskar Arivdsson spelar kubb i skuggan av ett 
träd. Det är hans första Midsommarljus och 
han tycker att förväntningarna har infriats. På 
frågan vad som är bäst kommer svaret snabbt:

– Gudstjänsterna, säger han. De har haft total 
fokus på Gud. Lovsången har varit riktigt bra 
och man har inte stressat i sångerna. Man har 
hunnit leva med i musiken och bönen.

Årets Midsommarsljus är något annorlunda 
än det brukar eftersom det inte är en tältmö-
tesserie parallellt som det varit i alla år då Hel-
jarödsgården står inför en förändringsprocess. 
När Salt Sydsveriges styrelse hörde att det 
därmed inte heller skulle bli något Midsom-
marljus sträckte man ut en hand och frågade 
om distriktet kunde ta över arrangemanget.

– Midsommarljus är ett läger som betyder 
mycket för ungdomarna i vårt distrikt, säger 
Anton Åkesson, ordförande i Salt Sydsverige. 
Det är en knutpunkt där alla kommer sam-
man i början av sommaren.

På frågan om vad som är bäst på lägret svara i 
stort sett alla – gemenskapen.

– Det kan låta cheezy säger, Hanna Trulsson. 
Men det är ju så. Alla pratar med alla.

Axel Sjölin, som är rejält bränd på axlar och 
rygg, tillägger:
– Det är lite som ett konfaläger. Man blir

väldigt tighta och man kan fråga vem som 
helst om att be för en och så

Något som i år också är populärt är närheten 
till havet. Värmen har varit mycket hög och 
tryckande och att bada har varit populärt.
– Att bara kunna sticka ner och bada är 
grymt härligt, säger Frida Hermansson.



Anton fortsätter:
– Det är en öppen miljö här på Heljarödsgår-
den. Det är lätt att komma som ny – alla pratar 
med alla. Ser man att någon är utanför ser alla 
till att få med honom eller henne i gruppen.

Många pratar om att gården är ”inbedd” och 
därmed landar man mycket snabbt när man 
kommer till lägret, så var det även i år.

– Alla landade direkt när vi började, säger Iza 
Jönsson, en av årets lägerchefer. Inga problem 
alls.

Iza har själv varit deltagare under några år och 
även varit ledare. På frågan om att vara läger-
chef i år svarade hon självklart ”ja”.

– Jag brinner för att ge Jesus till nästa genera-
tion, säger hon. De nycklar som ges här och 
har gjorts i många år är viktiga. Att se unga 
människor i funktion, både i ledarskap och 
som deltagare, är grymt kul Det taggar mig!

Under dagarna har olika undervisare kommit 
in till förmiddagspassen. Två av dessa är Re-
becca och Benjamin Albertsson som pratade 
om sex och relationer.
– Vi öppnade undervisningen med att spela lå-
ten ”Let’s talk about sex, baby” och sedan hade 
vi fångat allas intresse säger Benjamin med ett 
skratt.

Benjamin och Rebecca har båda varit deltagare 
men även ledare på Midsommarljus under åren 
och det var en självklarhet för dem att tacka ja 
när de fick frågan om de kunna medverka.

– Vi har ett stort hjärta för ungdomarna säger 
Benjamin. Om vi kan hjälpa dem på något sätt 
så gör vi gärna det.

Rebecca lägger till:

– Och det är riktigt roligt också! Den här går-
den och lägret har intagit våra hjärtan!

Vissa av ungdomarna har i år saknat tältmö-
tesserien och alla människor i alla åldrar som 
samlats på gården under Midsommarljus. 
Man har helt enkelt konstaterat att i år har 
det varit annorlunda men det betyder inte 
sämre. Filippa Starfelt berättar att det är inte 
första gången som lägret har genomgått en 
förändring och hon tänker då på det år hon 
äntligen själv skulle få bli deltagare.

– Just det året gjorde man ett uppehåll och 
det var inget läger, säger hon med ett skratt. 
Men vi var några som åkte ut till gården och 
tältade. Vi hade vårt eget läger.

Så är det nog, saker förändras och människor 
byts ut men Midsommarsljus det består. 
Ett läger med så starka band till så många 
människor hänger kvar. Ett läger som får be-
tyda så mycket i de ungas tro och även i deras 
framtid som överlåtna lärjungar lever kvar.  
Midsommarljus speglar helt enkelt livet – ett 
helt liv med Jesus.



Innan EFS grundades och under de tidiga åren 
i EFS historia reste människor, som hade en 
stor längtan efter väckelse, runt i vårt land och 
delade ut skrifter som handlade om den krist-
na tron och spred evangeliet om Jesus Kristus. 
De ansåg att det var viktigt att människor fick 
möjlighet att läsa, att fördjupa sig och få mer 
kunskap om den kristna tron. Och läsarkultu-
ren har präglat EFS under dess historia. Det 
har varit högprioriterat att läsa Bibeln.

Men det jag möter i EFS idag är inte en läsar-
rörelse. Vi läser inte längre vår Bibel på dag-
lig basis, vi läser inte längre regelbundet andra 
kristna böcker, vi läser inte särskilt mycket 
överhuvudtaget. Detta gäller givetvis inte för 
alla inom EFS, men det gäller definitivt för 
merparten av de barn och ungdomar vi vill ska 
vara EFS kärna i framtiden och det gäller även 
många vuxna inom EFS. Vilka konsekvenser 
riskerar vi att möta både som individer och 
som rörelse om vi tappar vår förankring i or-
det? Hur bevarar vi det arv vi har? Hur går vi 
tillbaka till att vara en läsarrörelse?

Detta är en mycket viktig fråga och en  stor 
utmaning vi som rörelse har framför oss. I den 
tid vi lever med sociala medier, tv-tittande i 
timtal och slösurfande på nätet möter vi stän-
digt uppfattningar om hur vi bör leva, vad som 
är rätt, vad som är fel, vad vi bör göra, vad vi 
inte bör göra, vi möter olika sanningar, vi möts 
av mängder av alternativ. Buddism och nyand-
lighet bryter mark i vårt land idag. Det är nytt 
och fräscht, det är spännande. Samtidigt som 
folk söker, möts vi av utopiska föreställningar 
om att livet handlar om att göra det mesta av 
den tid man får. Man ska ha karriär, tjäna bra 
med pengar, ha ett fint hus, fin bil, fin familj 
och man ska alltid må bra. Detta är bilder vi 
matas av varje dag…

I denna tid, när verkligheten ser ut på detta 
sätt, är det därför ännu viktigare att vi på nytt 
blir en läsarrörelse. I denna tid är det funda-
mentalt att vi börjar läsa Bibeln regelbundet 
igen. För i Bibeln finner vi Guds vilja, i Bibeln 
finner vi Guds plan för oss människor, genom 
Bibeln talar Gud till oss. I Bibeln presenteras 
vi med ett alternativ som är både bättre än det 
världen erbjuder och ett alternativ som är full

Jonatan Janerheim, Lerberget, studerar vid Johannelunds teologiska högskola

I mina tankar:
Jonatan Janerheim

Jag är 25 år gammal och jag misstänker att av er som 
läser denna artikel i Livsluft så är säkert 90 procent 
äldre än mig. Med detta vill jag säga att jag troligtvis 
har ett annat perspektiv på livet, på den kristna tron 
och på EFS som rörelse än många av er som läser 
detta. Därför vill jag utifrån mitt perspektiv ställa frå-
gan: När upphörde vi att vara en läsarrörelse?

Jonatan Janerheim

Privat



tändigt sant till skillnad från det världen 
er-bjuder. Bibelläsning förändrar liv.

Vi behöver läsa vår Bibel  med regelbundenhet, 
detta gäller gammal som ung, och extra viktigt 
idag är att hitta tillbaka till den läsarkultur som 
under så lång tid rådde i EFS. Annars kommer 
vi i framtiden stå med en kärna i EFS som inte 
läser sin Bibel, som inte kan sina Bibelberät-
telser och som i slutändan inte ser Bibeln som 
en auktoritet.  Låt oss därför tillsammans anta 
denna utmaning.

 Gåvor
Enskilda gåvor juni 2016:
EFS Sydsverige 9 950 kr
Salt Sydsverige 5 000 kr
Enskilda gåvor juli 2016:
EFS Sydsverige 9 400 kr
Salt Sydsverige 3 900 kr

                      Minnesgåvor 
                               Juli  2016

        Ingeborg Olsson, Farhult/Jonstorp

          Tack för gåvor och varma tankar! 

 På gång
Ny organisation för EFS

EFS riks har under ett par år arbetat fram ett
förslag till hur den nya strukturen för EFS i
Sverige kan se ut. Detta har presenterats på
årskonferensen och vill man ta del av detta,
kontakta expeditionen så skickar vi materialet
till er.

Den 15 september kl 18.00 i Västerkyrkan i
Hässleholm bjuder EFS Sydsverige in till en
kväll av information och samtal kring denna
fråga och vad det innebär för vårt distrikt
Anmäl sker till expeditionen: 
0451 38 80 70

Utbildningsdag för lokala arbetsledare

Personalrådet inbjuder alla lokala arbetsleda-
re till en utbildningsdag i Hässleholm. Man 
kommer bland annat att ta upp arbetsmil-
jöpärmen, förtroendearbetstid, nya arbetsmil-
jöregler och en hel del till. 

Förutom personalrådet, som består av Gunnel 
Andersson, Jan Ebefelt, Karin Olbers och Åsa 
Denker kommer även Håkan Lindberg, Gö-
ran Nilsson, Margareta Cada samt Annika W 
Gunnarsson, ekonomi- och personalchef  från 
EFS riks, att finnas med.
Vi träffas i Lutherska Missionshuset i 
Hässleholm (under vår distriktsexpedi-
tion) mellan kl 9.00-14.00.

Anmäl närvaro: 0451 38 80 70

                         Högtidsgåvor
                            Juli 2016
                                                 
 Margareta Hedlund 90 år
              Stellan Börjesson, 70 år

                       Tack för gåvorna! 



Pulsen på:

Richard Svensson

När han pratar om kyrkan i Sverige är han otroligt 
engagerad. Hela hans kroppsspråk visar på att detta 
är något väldigt viktigt för honom. Han rör sig stän-
digt och leendet är aldrig långt borta. Han trivs i mö-
tet med människor, han trivs i det sammanhang som 
kyrkan är. Passionen för att människor ska finna ett 
andligt hem och därmed finna Jesus Kristus är stor.

Richard Svensson arbetar som församlings-
coach. Det betyder att han är ofta på resande 
fot och besöker församlingar både i Sverige och 
utomlands. Han har tre grundstommar som 
han arbetar med. Den första är församlings-
plantering enligt den så kallade M4-modellen. 
Han arbetar alltså med team som ska plantera 
församlingar framöver. Han guidar och leder 
dem från vision till verklighet. Den andra är 
att Richard är ute och inspirerar församlingar:

– Jag arbetar med församlingscoaching, säger 
Richard. Under ett till ett och ett halvt år job-
bar jag tillsammans med ledarskapet i en för-
samling inom de områden som man önskar få 
hjälp med.

Den tredje grundstommen är att sedan ett år 
är Richard arvoderad till 25 % som inspiratör i 
EFS-kyrkan i Hörby:

– EFS-kyrkan har varit en nära vän till mig 
sedan början av 90-talet då jag arbetade som 
pastor i Sionförsamlingen i Hörby, säger Ric-
hard. När EFS-kyrkan blev utan präst började 
jag predikade där ungefär en gång i månaden 
och det ena ledde till det andra och nu finns 
jag med kontinuerligt.

Richard ser en enorm potential i människorna 
i EFS-kyrkan i Hörby:

– De har en attityd som är positiv och framåt, 
säger han med ett leende. De vill se mer.
Han menar att det finns en historia av ka-
rismatik och rörelse i församlingen och det 
präglar dem än idag. Människor kommer till 
tro, kyrkan växer, fler och fler kommer på 
gudstjänst.

– Det långsiktiga målet är att bygga en kyrka 
för kommande generationer, säger Richard. 
Vi måste vara långsiktiga i vårt arbete. Den 
vision vi har arbetat fram är ”En kyrka som 

Helena Eriksson

Privat



förändrar världen”. Det kan låta stort och 
svårt men vi vill verkligen förändra den värld 
vi finns i.

Robin Ewers, ordförande i EFS-kyrkan, anser 
att det har betytt mycket för församlingen att 
kunna ha Richard på 25 %.

hemförsamling i Pingstkyrkan i Landskrona 
och lyssnade på predikan. Pastorn avslutar 
sin predikan med att säga: ”jag vet inte varför 
jag ska läsa detta bibelord men nu gör jag 
det”. Det var Lukas 4:18 Herrens ande är över 
mig, ty han har smort mig till att frambära ett 
glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att 
förkunna befrielse för de fångna och syn för de 
blinda, att ge de förtryckta frihet.

– De orden landade i mig, säger Richard. Det 
han läste definierade mitt liv och min kallel-
se. Det här är ”mitt” bibelord. De har alltid 
uppmuntra och inspirerat mig.

Richard arbetade som pastor och föreståndare 
i en Pingstförsamling och trivdes bra med det. 
Men han kom till en punkt då han insåg att 
han var bättre som nummer två än att vara 
den som stod längst fram på plattformen.

– Jag insåg att jag är bättre på att backa upp 
andra, säger Richard med ett stort leende. Jag 
började fundera på om min livsuppgift var 
att stå bakom, att guida och leda andra till att 
komma fram så församlingar och gemenska-
per kan växa.

Mycket riktigt verkar Richard ha hittat rätt. 
Gud har fört hans arbete framåt, dörrar har 
öppnats vilket har lett till det ena och till det 
andra.

– Ibland kan jag sitta i ett sammanhang och 
undra hur jag hamnade här, säger Richard 
med ett litet skratt. Det jag sysslar med ger 
mig stor tillfredställelse och glädje.

Med uppdrag ifrån Skåne till Göteborg och 
Stockholm men även Finland, där han sedan 
2003 har arbetat med en massiv förändrings-
process inom finska frikyrkan och andra delar 
av världen, får Richards gåvor verkligen kom-
ma fram. Man kan tydligt se att han når fram 
med sina tankar och att han får igång en dia-
log som är nödvändig. Richard ser verkligen 
ut att ha hittat rätt i sin kallelse. Passionen för 
att människor ska finna ett andligt hem och 
därmed finna Jesus Kristus är stor.

– Han har varit med och tagit fram den nya 
visionen, säger Robin. När han undervisar gör 
han det med visionen som grund och på vis 
kan den förankras. Det är möjligt eftersom vi 
har kontinuiteten.

Robin menar också att Richard har en väldig 
känsla för vem som är på plats och har en 
förmåga och en känsla att anpassa undervis-
ningen så den passar sammanhanget.

Robin fortsätter:

– Richard reser mycket i sin tjänst, både inom 
Sverige men även utomlands, som försam-
lingscoach och undervisare, säger Robin. Den 
erfarenhet han får av att möta församlingsle-
dare i olika sammanhang och olika delar av 
världen tar han med sig hem till oss i Hörby!

Richard har många bollar i luften samtidigt 
med alla sina uppdrag. Det fungerar för det 
mesta tycker han. Som hos de flesta är det 
mer eller mindre hektiskt i olika perioder. 
Man ska få ihop familjen, som består av fru 
och tre barn, med arbete, det handlar om 
helheten.

– Mitt arbete fungerar eftersom jag trivs i mö-
tet med människor, säger Richard tankfullt.

Under tonåren fick Richard sin kallelse till 
tjänst i kyrkan. Han förstod att han skulle 
predika och jobba i kyrkan men han kunde 
inte definiera hur. När han var en 16-17 år 
satt han en kväll på gudstjänst i sin



Hjärtslag:
Att se varandra i ögonen

hon; vi arbetar ihop, vi ber tillsammans och 
delar måltiden. Ida slår ut med armarna och 
utbrister:
- Jag brukar kalla det En hyllning till mång-
falden!

Man tycker om att träffas över en bit mat i 
EFS-kapellet. Följer man församlingen på Fa-
cebook får man lätt intrycket av att man äter 
en hel del här. På påståendet bryter skratten 
ut kring borden men man nickar igenkän-
nande:

- Att träffas över en måltid är gemenskap, 
säger någon. Man lär känna varandra. Det 
kan lätt bli att man sitter på gudstjänst och 
ser varandras ryggar. Runt matbordet ser vi 
varandra i ögonen.

Två gånger i veckan erbjuder man öppen kyr-
ka med en måltid med bön eller gudstjänst. 
På onsdagar är det lunch, på torsdagar kvälls-
mat och nu under sommaren lägger man till 
grillning på söndagskvällen.

Doften från grillen sprider sig långt ut på gatan. Solen skiner och en efter en går människor 
in genom dörren till EFS-kapellet i Lund. Dörren ut mot trädgården är öppen och sorlet från 
människor välkomnar. Det är söndagskväll och under sommaren träffas man för grillning och 
gudstjänst framåt kvällen.  En härlig avslutning på helgen.

Det finns en starkt diakonal anda i försam-
lingen och stommen är det man kallar öppen 
kyrka. Sedan några år tillbaka öppnar man 
helt enkelt upp kyrkan och alla är välkomna.

- Det är högt i tak och skön atmosfär, säger 
Ida Carlsson som haft EFS-kapellet som sitt 
andliga hem i många år. Här möts olika sam-
hällsskikt, människor med olika bakgrund 
och människor från olika generationer.

Ida menar att detta gör att man kan slappna 
av och vara sig själv samtidigt som gudsfoku-
set är starkt. Det är lite klosterstil menar

Vid ett annat bord sitter Karin Fremer och 
Amanda Svensson.
- Jag gick till alla kyrkorna i Lund när jag le-
tade efter en församling, säger Karin. Det tog 
ett år men det var andan i denna församling 
som fick mig att stanna. Det finns en stark 
kärlek mellan människorna och eftersom vi 
inte är alltför många lär man känna alla.

Amanda, som är inne i slutspurten på sina 
psykologistudier, säger att hon förut varit 
med i större sammanhang där man inte alltid 
hann bli sedd eller se andra.

- Här känner jag att det finns tid, säger hon. 
Tid för varandra.

Det finns också en stor öppenhet för var man 
står i sin tro även om man som kyrka är tyd-
liga med att Jesus Kristus är i centrum för allt 
man gör. Man behöver inte ha en specifik tro 
utan samtalet blir väldigt centralt och intres-
sant. Stefan Björkman berättar frimodigt om 
att han inte tror på en personlig Gud men 
att han har funnit en plats där han känner sig 
hemma och är accepterad för den han är.

Helena Eriksson

Helena Eriksson 



Stefan håller denna kväll till i köket tillsam-
mans med Marianne Mirner. De har förberett 
potatissallad, sallad, dricka och stämningen är 
hög och väldigt positiv.

- Jag tror att de två benen i församlingen är 
diakonin och förkunnelsen, säger Marianne. 
Sviktar den ena sviktar den andra.

När Hans Dahlén började sin tjänst som präst 
i EFS-kapellet i höstas visste han inte riktigt 
till vilken sorts församling han kom till.

- Jag visste att det inte var ett gäng inbitna 
EFS:are som höll till i kapellet men inte så 
mycket mer, säger Hans. Jag trivdes riktigt 
bra direkt! Speciellt tycker jag mycket om 
gudstjänstformen här.

Efter att man ätit klart samlas de som vill till 
mässa i kyrksalen. Det är lugnt och inner-
ligt. Lovsången är denna kväll à Capella och 
mycket äkta. Det är tydligt att man inte ”bara 
drar igenom” gudstjänsten.  Trots den öp-
penhet för olika sätt att tro som råder är man 
noga med att trycka på att man är en kyrka 
som tror på Jesus Kristus och inget annat.

Rebecka och Thomas Adrian tycker att det 
är härligt att man som församling blivit alla 
givna dessa olika människor som man kanske 
inte hade träffat i vanliga fall.

- Alla har inte kommit till tro men vi ser att 
människor rör sig mot Gud, säger de funder-
samt.

Maria Olsrud funderar vidare:
- Jag tror att allt detta hålls ihop av Gud, 
säger hon. Han har det i sin hand.

Tydligt är det att människorna i församling-
en är öppna och längtar efter att träffa nya 
människor. De gör det bra, mycket bra. Med 
en hel del mat och mycket  kärlek.

Här är hon:

Joelle Cristea

Hon har ett leende som smittar. Hon är framåt och 
intresserad. Hon har humor och hon skrattar ofta. 
Hon har höga förväntningar på sig själv. Hon längtar 
efter att få göra mer i Guds rike. Det spritter i hennes 
ben att få komma igång. Joelle Cristea, som vika-
rierar sedan den 1 juni som distriktskonsulent  i EFS 
och Salt Sydsverige, är en härlig tjej som säkerligen 
kommer att göra avtryck i mångas liv.

– Det snurrade lite i huvudet efter första da-
gen på expen, säger Joelle med ett leende. Det 
är mycket nytt att lära.

Under ett par dagar går Joelle bredvid Frida 
Ewers, som går på föräldraledighet i början 
av juni, för att få en inblick i det arbete hon 
kommer att ha det närmaste året. Det är 
sannerligen mycket att lära  hur det fungerar 
inom Salt Sydsverige och EFS Sydsverige.

– Igår tog jag examen från yrkeshögskolan 
och kan nu titulera mig eventkoordinator, 
säger Joelle. Att få arbeta här är en dröm, det 
är precis det jag ville.

Under våren tipsade hennes utbildningsledare 
om vikariatet och när Joelle läste om tjänsten 
var det inga tvivel, det här jobbet ville hon ha!

– Jag vill arbeta med barn, ungdomar och 
unga vuxna, säger Joelle. Och så vill jag arbe-
ta för Guds rike. Vilken grej att kunna få göra 
det på arbetstid!
Joelle är född i Sverige av Rumänska föräldrar 
och är därför döpt ortodoxt i Rumänien 

Här är hon: 



men är konfirmerad i Sverige.
– Jag växte upp i Bjuv och min barnatro har
alltid varit stark, säger Joelle. Under gym-
nasiet blev jag på grund av olika händelser 
väldigt arg på Gud och jag, vad jag trodde 
då, slutade tro. Jag inser ju nu att jag vände 
honom ryggen men han var där hela tiden.

Efter gymnasiet gick Joelle teaterlinjen på 
Sundsgårdens folkhögskola, hon arbetade 
som tolk i ett år och därefter blev det studier i 
teaterpedagogik, även det på Sundsgården.

– Teater är ett stort intresse men jag insåg 
efterhand att det är inte en bransch jag ville 
arbeta inom, säger Joelle. Det jag insåg var att 
jag kunde lära ut, jag kunde leda och att jag 
är pedagogisk.

Det var flera i hennes klass som var kristna 
och det var nytt. Under uppväxttiden var Jo-
elle alltid ensam kristen i klassen. Under för-
sta året på Sundsgården var Joelle fortfarande 
arg på Gud men följde med klasskamraterna 
från Sundsgården till kyrkan.
– Vi stod i lovsång och det brände till. Jag 
började gråta och någonstans inom mig 
förstod jag att Gud ropade efter mig. Men det 
gick långsamt, jag tog babysteps i början.

Under studietiden på Sundsgården blev Joelle 
placerad i Ramlösakykan i Helsingborg där 
hon skulle leda en teatergrupp.

– Och sedan var jag fast, utbrister Joelle.

Inredning och design är ett annat av Joelles 
intressen. Under ett år studerade hon just det-
ta ämne i Hällefors.  Där lade lärarna märke 
till att när hon gjorde sina projekt tänkte Joel-
le mycket på vad som skulle komma efter in-
redningsprojektet var klart. Vem bor där, hur 
kommer de att påverkas? Då lärarna visste att 
Joelle var kristen gav de henne uppdraget att 
skapa en kyrka såsom hon vill att en sådan 
ska se ut. Ett härligt och roligt projekt som 
ledde till att hon genom sin research hittade 
Hillsong-kyrkan. Det blev där hon gjorde sin 
11 veckor långa praktik under event koordi-
natorsutbildningen.

Joelle bor med sin man Isak i Helsingborg 
och är med i Ramlösakyrkan men är inte 
främmande för EFS och Salts arbete då hon

Helena Eriksson

Privat

har varit på exempelvis nyårslägret Livskraft. 
På sin fritid engagerar hos sig i församlingens 
arbete där hennes huvuduppgifter är inom 
ungdomsarbetet.

– Att se barn och ungdomar finna sig själva, 
sin tro och en relation med Jesus är stort, 
säger Joelle. Större kan det inte bli!

Vi hälsar dig välkommen till EFS Sydsverige 
och Salt Sydsverige, Joelle, och önskar dig all 
välsignelse i din nya tjänst!

EFS Sydsverige och Salt Sydsveriges konfer-
nens Riktad 2016 äger rum den 4-5 novem-
ber på Glimåkra folkhögskola. 

Temat för dagarna är Dessa mina minsta. Vi 
kommer att kunna lyssna till spännande talare 
såsom Magnus Persson, United Malmö, Eval-
otta Kjellberg, EFS-kyrkan Örkelljunga, Jonas 
och Viktoria Nordén, Betania Malmö, An-
na-Lena Öhrling, Sankt Knut, Lund, Kerstin 
Oderhem, distriktsföreståndare EFS Sydöst 
med flera. 

Glimåkra folkhögskola erbjuder mat för de 
som vill och det går också bra att sova över på 
skolan om man vill. 

Om man vill ha mer information om konfe-
rensen, kontakta expeditionen, 0451 38 80 
70.



EFS Sydsverige:

Att inspirera till mod
– Att få stärka gemenskapen i vårt distrikt, att få hjälpas åt att inspirera och uppmuntra varan-
dra som församlingar och föreningar är en viktig del av verksamhetsutskottets arbete, säger 
Patrik Bratt som är en av utskottets medlemmar.

När Patrik började sin tjänst som pastor i Jä-
mjö i Blekinge kände han att Jämjö låg långt 
bort från övriga gemenskapen i distriktet. 
Han valde att sitta med i utskottet för att dels 
få reda på vad som händer dels för att kunna 
påverka vad som kan öka gemenskapen.

– Det är viktigt att vi håller ihop i en enhet 
och inte blir som sateliter i ensamhet, säger 
Patrik. Hur jobbar vi med det?

Utskottet har som uppgift att förbereda och 
genomföra EFS Sydsveriges årsmöte och är 
även konferensledning inför Riktad 2016.

– Utskottet jobbar också med analys och 
strategi kring nysatsningsarbetet, säger Håkan 
Lindberg, distriktsföreståndare och medlem 
i utskottet. Vi funderar kring hur och var vi 
ska nysatsa.
En annan viktig uppgift är att hjälpa de små 
föreningarna att hitta vägar för sin verksam-
het.

– Vi vill vara ett starkt distrikt som är aktivt, 
säger Magnus Håkansson, ordförande i 
utskottet. Vi vill stötta och finnas till för för-
eningarna i det som de behöver hjälp med.

Magnus väljer att sitta med i både styrelsen 
och verksamhetsutskottet då han vill göra 
Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Det 
är grunden i hans engagemang.

– Att kunna få vara med och påverka och 
hjälpa till är stort och viktigt, säger Magnus. 
I vårt nysatsningsarbete kan vi inte säga till 
någon att starta en verksamhet. Det måste 
komma underifrån. Vårt arbete är att inspire-
ra till mod att våga starta nytt.

Något som tydligt är viktigt för utskotts-
medlemmarna är enheten i distriktet. Man 
vill öppna upp för att det kan få finnas flera 
EFS-föreningar i en och samma stad utan att 
konkurens finns. Det kan vara så att olika för-
eningar har olika inriktningar helt enkelt. Det 
ska inte behöva vara så svårt, menar man.

– Jag önskar att vi ska få ett närmare samar-
bete med Salt Sydsverige, att vi kan arbeta 
axel mot axel med dem när det kommer till 
nysatsningar, fortsätter Håkan. Salt Sydsve-
rige kan hjälpa oss att tänka outside the box, 
utanför de vägar vi brukar gå.
I höst återupptar EFS Sydsverige sitt konfe-
rensarbete som går under namnet

Helena Eriksson

Helena Eriksson



Bibliska gestalter:

Del 20: Hiskia
Efter rikets delning efter kung Salomos död 
i ett nordrike, Israel, och ett sydrike, Juda, så 
avlöste många kungar varandra på tronerna i 
Samaria respektive Jerusalem. De allra flesta 
av dem får mycket negativa vittnesbörd av 
bibeltexterna. De lyssnade inte på Gud utan 
avföll och tillbad andra gudar som dyrkades 
av de andra folken i området. De reste altare 
och offerplatser till dessa gudar och av po-
litiska skäl gifte de in sig i de andra folkens 
regerande familjer. Profeter som Elia och 
Elisha kämpade hela tiden i motvind mot alla 
dessa krafter.

Men det finns några få undantag från denna 
regel och denna del i artikelserien handlar om 
en av dem: Kung Hiskia, den tolfte regenten i 
Juda rike. Han var bara 25 år när han satte sig 
på tronen som efterträdare till sin far Ahas, 
och han regerade i Juda åren 727-698 f.Kr. 
Om honom säger bibeln: ”Han förtröstade på 
Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland 
alla Judas kungar efter honom – och inte före 
honom heller. Han höll sig till Herren och 
vek aldrig från hans väg utan följde de bud 
som Herren hade gett Mose.” (2 Kung 18:5-
6)

Hiskia rev offerplatserna och krossade guda-
bilderna. Han tog även kopparormen som 
Mose på Guds befallning hade satt upp på 
en påle under ökenvandringen för att rädda 
folket från en invasion av giftormar. Man 
kan ju tycka att kopparormen borde skonats 
på grund av denna bakgrund. Men under 
tiden som gått så hade kopparormen övergått 
från att vara ett vördat minnesföremål till att 
bli en gud i sig själv. Den hade fått namnet 
Nechushtan och folket tände offereld till den.

Detta fenomen har återupprepat sig i histori-
en och gör det fortfarande. Vi behöver alltid 
se upp med att de traditioner och föremål 
som är viktiga i just den kristna kontext vi 
befinner oss, inte ska få bli så viktiga och så 
omistliga att de blir en avgud, vare sig det 
sedan handlar om helgonreliker eller ord från

Håkan Lindberg

Riktad 2016. Konferensen kommer att äga 
rum på Glimåkra folkhögskola och ett riktigt 
fint startfält av talare är kallade.

Man menar att vi behöver ha ett par mötes-
platser per år. Nu är det årsmötet på våren 
och så blir det konferensen på hösten. För-
hoppningen är att Riktad kommer att kunna 
erbjudas varje år.

Under årets konferens kommer även Salt Syd-
sverige finnas med som arrangör och därmed 
blir det även en barnkonferens.

– Vi hoppas kunna få till något riktigt roligt 
och viktigt åt barnen men även där tonår-
ingar och ungdomar kan få finnas med som 
ledare, säger Anton Åkesson, ordförande Salt 
Sydsverige.

Verksamhetsutskottet behöver fler som är 
intresserade av de frågor som utskottet arbetar 
med. Man längtar efter fler som vill engagera 
sig för EFS Sydsverige arbete och som vill 
satsa.

– Tanken är att vi ska step up lite, säger Hå-
kan. Vi måste förtydliga vad EFS Sydsverige 
står för, visa vilka frågor som är de viktiga och 
vilka frågor som är mindre viktiga. Vi behö-
ver spetsa budskapet.

Utskottet längtar efter att se nya EFS-grupper 
formas i vårt distrikt. Att se att kallelsen för 
att nyetablera ökar. Håkan har till och med 
en specifik dröm för EFS Sydsverige; att inom 
tio år ha 20 nya gemenskaper i distriktet.  
Gemenskaper som fungerar med stöd från 
EFS Sydsverige men även från andra för-
eningar. Det borde inte vara omöjligt. Med 
enhet och stark gemenskap i Jesu namn är allt 
möjligt.

Utskottet önskar ha fler medlemmar till detta 
väldigt viktiga arbete. Om det låter som nå-
got som du vill finnas med i, kontakta expe-
ditionen, 0451 38 80 70 eller 
info@efssyd.org



reformatorer från 1500-talet. Det är lätt hänt 
att detta sker, men Gud och enbart treenig 
Gud skall vi ära och tillbe.

Hiskias regeringstid präglades inte av lugn 
och fred. Världsmakten Assyrien var inne i 
sitt mest expansiva skede. Många länder hade 
lojalitetsavtal med den gamla världsmakten 
Egypten, som nu höll på att falla sönder. Och 
dessa förbindelser gjorde dessa länder till lov-
ligt byte för Assyrien.

Inte heller Juda och Israel slapp undan och 
först att drabbas var Israel. Hiskia hade suttit 
på Juda tron i bara fyra år när nordriket Isra-
els huvudstad Samaria under sin kung Hosea 
belägrades av Assyriens här. Belägringen vara-
de i två år innan staden föll år 722 f.Kr. Fol-
ket fördes bort i fångenskap och tio av Israels 
tolv stammar försvann därmed ur historien. 
De kom aldrig tillbaka, utan assimilerades 
och blandades upp med andra folk.

Åtta år senare satt en ny kung på Assyriens 
tron, Sanherib, och denne bröt med sin här 
in i Juda rike. Skälet var att Hiskia hade gjort 
uppror genom att söka militärt samarbete 
med Egypten. Sanherib intog alla de befästa 
städerna i Juda och närmade sig Jerusalem. 
Hiskia inledde då förhandlingar för att undgå 
samma öde som Nordriket.

Den assyriske kungen krävde då en enorm 
tribut för att skona staden, 300 talenter silver 
och 30 talenter guld, vilket innebär nio ton 
silver och ett ton guld. Jerusalem fullkomligt 
rensades på ädla metaller. Hiskia fick även riva 
ner allt det guld som han själv satt upp för att 
pryda dörren till Herrens tempel.

På en stenprisma som hittades 1830 i ruiner-
na av Nineve, vilken var Assyriens huvudstad 
under Sanherib, står denna händelse beskri-
ven ur Sanheribs perspektiv. Hans berättelse 
stämmer i allt väsentligt överens med

bibeltexten, även om han beskriver Hiskias 
betalda tribut som ännu större. Förutom allt
silver och allt guld ska Hiskia också ha lämnat 
ifrån sig juveler, elfenbensinfattade möbler, 
sina döttrar, sitt harem samt sina musiker. 
Sanheribs prisma förevisas idag på British 
Museum i London.

Tributen blev betald och den assyriska hären 
drog bort mot Egypten. Men Sanherib bröt 
avtalet när han blev hejdad på vägen. Han 
sände sin här tillbaka till Jerusalem. Avsikten 
var att vända Jerusalems befolkning mot His-
kia och starta uppror genom att håna Hiskia 
och Herren Gud. Hiskia sökte hjälp hos Gud 
och bad profeten Jesaja att be för folket. Själv 
rev kungen sönder sina kläder, klädde sig i 
säck och aska och gick in i Herrens tempel. 
Gud gav Hiskia tröst och förutsade Sanheribs 
undergång.

En Herrens ängel slog sedan ner i den assy-
riska belägrande hären, sannolikt i form av 
ett utbrott av pest. 185 000 man i hären dog. 
Sanherib fann då för gott att dra sig tillbaka 
och återvände till Nineve.

En kort tid efter detta blev kung Hiskia 
mycket sjuk. Jesaja kom till honom och för-
utsade hans död. Men då Hiskia desperat bad 
Herren Gud om att bli skonad, så blev han 
frisk och levde i ytterligare femton år. Under 
denna tid fick han en son, Manasse, som blev 
kung efter honom.

Hiskia mötte mer kriser, bekymmer och 
lidande under sin livstid än någon av oss. 
Han är ett föredöme i det att han trots allt 
detta aldrig lämnade efterföljelsens väg. Han 
litade genom allt som mötte honom på Guds 
beskydd och fick det också.

Men tyvärr var inte hans son av samma 
kaliber. Allt det Hiskia byggt upp och skapat 
raserades under Manasse. Folket såväl som 
kungen avföll från Guds väg. Offerplatser-
na byggdes upp på nytt och det gjordes nya 
gudabilder. Hiskias trohet mot Gud gjorde att 
Juda rike inte föll samtidigt som Israel gjorde 
det 722 f. Kr. Juda rike fanns kvar i ytterligare 
136 år tack vare detta. Men år 586 föll även 
Juda, då till den nya stormakten som ersatt 
Assyrien, nämligen Babylonien. Men mer om 
detta längre fram.



Claes, som läser på Johanneslunds teologiska 
högskola till vardags, är på sitt första konfalä-
ger. Att han trivs syns tydligt.
– Våra ungdomar har först idag kommit igång 
och våga busa med oss ledare, säger Claes. De 
har busat med varandra förut, men idag har jag 
blivit mulad av grädde!

Årets konfirmationsgrupp i Åhus har färre del-
tagare än vanligt, endast 18 ungdomar. De har 
snabbt blivit ett tight gäng.
– Att vara en grupp med färre deltagare ger 
ungdomarna större förutsättningar, menar Da-
vid Castor, präst, som är på sitt trettonde kon-
faläger på ÅhusGården. Men det är lite klurigt 
också för vi måste tänka nytt lite grann.

I och med att man är färre deltagare betyder 
det att man är färre ledare också.
– Ska vi ordna en aktivitet krävs lika mycket 
arbete om det är 18 eller 30 deltagare, menar 
David. Men jag måste säga att jag har ett rik-
tigt bra ledarteam med mig och det fungerar 
bra!

Med sina 18 år är Astrid Persdotter den yngsta 
av årets ledare. Hon tyckte att det var lite svårt 
i början då hon endast varit ledare för barn för-
ut.
– Jag förstod inte riktigt hur 15-åringar funge-
rar, säger hon med ett skratt. Jag var lite orolig 
för att de inte skulle se mig som ledare.

Hon tycker att det har gått bra att hitta sin 

plats i ledarteamet och hon har roligt.  Lin-
nea Ingrup, som även hon gör sitt första 
konfaläger som ledare, menar också att alla 
ledarna väldigt snabbt hittade sina roller där 
tillgångar och gåvor kommer till sin rätt.
– Det är spännande att se hur både vi ledare 
och ungdomarna finner vår plats i gruppen så 
snabbt, säger hon. När vi träffades på förträffen 
vara alla som ett blankt papper och man visste 
ingenting om dem. Det är härligt att se dem 
blomma och lära känna deras personligheter.

Eftersom man är färre deltagare händer det 
att alla helt naturligt gör samma saker tillsam-
mans, samtidigt.
– När vi var nere vid stranden på midsommar-
afton upptäckte vi helt plötsligt att alla var med 
i leken i vattnet, säger Linnea med ett leende. 
Det är lite mäktigt.

På frågan om vad det är för skillnad på ett kon-
faläger och terminsläsning utbrister David:
– Det är stor skillnad. På terminsläsningen 
ska man under några timmar per vecka få in 
så mycket och man måste kompromissa. Ef-
tersom man får välja mellan läran och livet blir 
det att man väljer läran. Den stora fördelen 
med ett konfaläger är att här hinner vi även 

EFS Sydsverige:

Med stor kärlek
Gården ligger nästan öde och tyst men man förstår att något lurar i bakgrunden. 
Mycket riktigt. Plötsligt är ungdomarna där med vattenpistoler och vattenkannor. 
Vissa är rejält blöta medan andra har klarat sig undan. Då dyker årets lärare på lägret, 
Claes Leverström, upp med en vattenpistol fylld med kaffe. Allt är som det ska. Det är 
konfaläger på ÅhusGården!

Helena Eriksson

Helena Eriksson



med livet. På förmiddagarna handlar det om 
läran och resten av dagen visar vi på det kristna 
livet i lek, tävlingar, samtal och under målti-
derna.

Ungdomarna är nöjda. På frågan vad det är 
som är så bra har de svårt att definiera det; lära 
känna nya kompisar, busa, maten är god, man 
har kul, ledarna är bra. Det är härligt att höra 
att de även tycker att undervisningen är bra 
och får dem att fundera. Det handlar nog om 
helheten. Blandningen av allvar och lek, det 
djupa och det mer lättsamma. Relationerna 
och äventyret som ett så långt läger är.

Ungdomarna samlas för att för första gången 
börja jobba med sin redovisning till konfirma-
tionsdagen. Linnea tittar på dem när de en och

I

På frågan om vad konfaläger är för något 
svarar de alla i mun på varandra: gemen-
skap, bästa lekarna, riktigt bra ledare, galna 
människor, nattbad, andakter, galenskaper…

Ina lägger till:
– Det bästa var att döpas här, säger hon. Hela 
familjen kom och det var verkligen speciellt.

De flesta av tjejerna i soffan medger att de 
inte var speciellt taggade på att åka på kon-
firmationsläger och vara borta från sina 
kompisar i över tre veckor.  De flesta ändrade 
sig under förträffen som istället fick dem att 
längta till lägret för någon tog det några dagar 
in på lägret för att komma in i det.

– Det är som man är i en helt annan värld, 
säger flickorna. Som om det som finns därute 
inte hör hit.
På frågan hur det kändes att få familjen till 
lägret under besöksdagen vrider de lite på sig
och menar att det kändes lite konstigt att få in

 
EFS Sydsverige:

Smyga på natten
 I en soffa i allrummet ute på Skogsbrynet på EFS-gården i Åsljunga ligger ett 
helt gäng ungdomar under täcken och snackar. Samtidigt kör ett annat gäng 
lite sång och dans i korridorerna. Ljudnivån är hög, skratten ekar och de pra-
tar i mun på varandra. Endast tre dagar återstår av årets konfirmationsläger på 
EFS-gården i Åsljunga. Ungdomarna gör det mesta av tiden. De är verkligen inte 
redo att åka hem!

en kommer in i kyrksalen på gården.
– Tänk att man kan älska 20 människor som 
man egentligen inte känner så mycket, utbris-
ter hon.

Det visar på att man som ledare är på rätt plats. 
Hela detta ledarteam har helt klart en stor kär-
lek till deltagarna och vill ge dem det bästa av 
lära och lek. Att visa på Jesus Kristus på alla 
sätt, i vardagen, i stillheten, i leken är viktigt 
för hela teamet, det syns tydligt. Precis så ska 
det vara! 

dem i denna värld.
– Det var bra att de åkte igen, säger någon 
med ett skratt.

Årets konfapräst Magnus Lennartsson berät-
tar att man för tre år sedan flyttade man sin 
redovisning till besöksdagen.

– Vi ville göra lite mer av dagen och det har 
uteslutande varit positivt, säger han. På så sätt 
kan fler komma än på själva konfirmationsda-
gen då det kan vara problem med plats. 



Det betyder också att konfirmationsdagen blir 
lite mindre stressig för alla parter och konfir-
manderna och deras gäster kan komma iväg 
för att fira lite tidigare på dagen. Många har 
gäster som rest långt.

Att ha redovisningen under lägret ger också 
ungdomarna möjlighet att suga på karamellen 
att de gjort något tillsammans. Sista veckan 
blir inte heller så full av övning som förut utan 
man kan fortsätta lite som vanligt.
– Under konfirmationsgudstjänsten har vi en 
kort liten redovisning men fokus ligger på själ-
va gudstjänsten, säger Magnus.

Malin Ohlsson, årets lärare, lägger till att 
många av föräldrarna under besöksdagen grät 
när de hörde ledarna berätta om vad som hänt 
med deras ungdomar under lägret och om hur 
viktiga dessa veckor är för dem. Det visar också 
att det är viktiga veckor för föräldrarna.

Nere i köket i källaren sitter Alvin och Anne. 
Alvin har funnits med lite grann i EFS-kyr-
kan i Helsingborgs verksamhet, mest genom 
KRIK. Även han medger att han inte var allt-
för taggad att åka iväg under så lång tid även 
om hans storasyster som konfades för några år 
sedan berättat om hur bra det var.
– Men det är ju superbra , säger Alvin med ett 
leende. Och maten är grymt god!

Han fortsätter:
– Vi är rätt duktiga på att smyga ut på nätter-
na…. att bli jagade av ledarna, speciellt Max 
och Stoffe, är väldigt kul!

Alvin menar att blandningen av lekar, under-
visning, bus och andakter är bra, en blandning 
av lek och allvar helt enkelt.

– Det som betytt mest är nog vittnesbörden 
som ledarna har delat, säger Alvin. Det blir på 
riktigt liksom.

Anne är ledare på ett konfaläger för första 
gången. Hon ser erfarenheten som en stor ut-
maning, på alla plan.

– Allt ifrån att hålla en andakt, till förbön, sva-
ra på frågor till att leda lekar är en utmaning 
men väldigt kul, säger hon.

I början var det lite svårt att veta var gränsen 
mellan kompis och ledare gick men Anne tyck-
er nu att hon har hittat den.

– Många saker som konfirmanderna gör i bus 
är ju faktiskt väldigt roliga men som ledare får 
man skärpa sig och inte skratta åt allt, säger 
hon med ett leende. 

Att lägret har förändrat ungdomarna står helt 
klart. Ingen är redo att åka hem, de har vuxit, 
de har lärt sig mycket både om tron och sig 
själva. Ett konfirmationsläger är livet och läran 
allt i ett. Några av ungdomarna berättar om 
samtalen de har med ledarna runt matbordet 
då de frågar och får svar. De har lärt sig mycket 
om Jesus och tron som de inte visste förut. De 
har fått utlopp för känslor, både glada och mer 
ledsamma under andakterna. De har fått tänka 
till, ta ställning och deras liv är lite förändrat 
för alltid.

Helena Eriksson

Helena Eriksson



EFS Möllebackskyrkan stod färdigt 1961, sam-
ma år som Karlskrona Evangelisk-Lutherska 
Missionsföreningen firade 100 år. Sedan dess 
har kyrkan inte genomgått någon renovering 
men man har under flera år diskuterat en så 
kallad tillgänglighetsanspassning. Kyrkan var i 
behov av en ny kyrktrappa, hiss, handikapp-
sanpassade toaletter men även ett nytt kök 
och parkeringsplatser. Och nu var det äntligen 
dags!

Man hoppas att detta sänker trösklarna till kyr-
kan och ett är säkert, den är mer inbjudande 
nu efter renoveringen.

– Denna renovering gagnar all vår verksamhet, 
säger Jan Karp, ordförande i missionsförening-
en. Den gagnar barn- och ungdomsverksam-
heten såväl som vår verksamhet inom musik 
och för äldre.

Tobias Eriksson, som sitter med i missionsför-
eningens styrelse, berättar:

– Renoveringen har kostat över 3 miljoner 
kronor, och det är tack vare vårt nära samar-
bete med Svenska Kyrkan som vi har kunnat 
göra denna renovering, eller om man så vill 

ombyggnad. EFS Möllebackskyrkan har sedan 
drygt ett år tillbaka stärkt sitt samarbete med 
Svenska Kyrkan, där Svenska Kyrkan köpt in 
sig i vår kyrkfastighet med 30%. Det är alltså 
det som gjort renoveringen möjlig.

Tobias forsätter:
– Samarbetet har som mål att driva mer verk-
samhet i Möllebackskyrkan, verksamhet som i 
dag drivs i Svenska Kyrkans olika fastigheter. 
Bland annat handlar det om barnverksamhet 
och caféträffar men även annan verksamhet. 
Detta är fantastiskt roligt, och vi tror och 
hoppas på att detta ska vara en start på något 
nytt och spännande för oss här i Karlskrona.

Entusiasmen är stor i föreningen efter renove-
ringen och säkerligen kommer det att betyda 
mycket för både Svenska kyrkan i Karlskrona 
såväl som för Möllebackskyrkan.

– Både EFS och Svenska kyrkan är vinnare, 
säger Jan. Tillsammans är vi starka för Guds 
Rikes tillväxt i Karlskrona.

Hjärtslag:

Nystart i Karlskrona
I Karlskrona är man verkligen på gång! I mitten av juni var det återinvigning av Mölleback-
skyrkan som har gjort en rejäl renovering av kyrkan. Man slog på stort med konsert med 
blåsorkestern under invigningen som nästan fick taket att lyfta. Invigningen avslutades med 
ett stort kak- och tårtkalas!

Helena Eriksson

Möllebackskyrkan



Posttidning B
Om adressen är felaktig, var god sänd rätt 
adress tillsammans med adressremsan till 
Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Lite annat
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