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Kära vänner!
Jag vill förmedla ett bibelord den här gången. Bibeln betyder
mycket för mig. Jag begriper inte allt men den Gud som älskar
mig och som har all makt, han talar till mig i Bibeln.
Guds Ord föder längtan hos mig, längtan att mer älska Jesus,
mer tjäna Guds rike och mer vara beroende av den helige
Ande.
Detta är min bekännelse. Detta är vad jag innerst inne vill.
Detta är också vad jag ständigt misslyckas med.
Men vet du vad! Jag trycks inte ner av dåligt samvete. Det
gjorde jag förr. Jag har bestämt mig för att tro Bibelns ord om
förlåtelse och upprättelse, om Andens hjälp att fylla i när jag
inte räcker till och om honom som fullgjorde vad vi borde.
Det dåliga samvetet gör oss passiva och icke mottagliga för
det som Gud har i beredskap för oss.
Nu kommer bibelordet, skrivet av Paulus efter över tjugo
år som kristen: Fil 3:10-11 Jag vill lära känna Kristus och
kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom
att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram
till uppståndelsen från de döda.

Ansvarig utgivare: Allan Svensson
Tel: 0451 - 38 80 70
Redaktör: Robert Södertun
Surbrunnsgatan 13, 253 60 Ramlösa
Tel: 042 - 29 87 00 / 0701 83 55 50
e-post: livsluft@efssyd.org
robert@kreativabudskap.se
Manus ska vara redaktören tillhanda
senast:

Det ﬁnns mer för oss, även oss som varit kristna i många år.
Det är spännande att vara kristen ...
Robert
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HORISONT
Vi har ett uppdrag!
Visionen
EFS i Sydsverige har för år 2011 följande vision och
verksamhetsplan.
Distriktet skall se helheten, se behov, starta upp nysatsningar, genomföra initialinsatser och ge stöd till missionsföreningar.
* Vi vill under de närmsta 5 åren arbeta för 6 nysatsningar
inom distriktet.
* Vi vill försöka ge 10 Missionsföreningar en nystart under de kommande 5 åren.
* Vi vill genom våra konﬁrmationsläger visa unga människor på Kristus.
* Vi vill genom utvecklingssamtal och själavård stärka anställd personal i EFS.
Här följer nu tre exempel på vad som är på gång vad det
gäller nysatsningar.

på 50%. Tanken är att föreningen tillsammans med Kristoﬀer skall försöka ﬁnna det uppdrag från Gud, som är
givet just för denna tid. Positiva samtal med S:t Staﬀans
församling är påbörjade. Be för Kristoﬀer och Staﬀanstorp.

1. Pionjärarbetet i Trelleborg
Distriktets satsning i Trelleborg fortsätter. Aklphakurs
nummer två startar under våren på café ”Systrar och bönor”, regelbundna gudstjänster kommer att hållas i Västra kapellet och vi räknar med att inom kort starta upp
en EFS-grupp på platsen. Vi har inte räknat med några
”snabba vinster” utan är inställda på ett långvarigt arbete
som i sinom tid kommer att bära den frukt vi längtar
efter. Be för Mikael och Trelleborg.

På gång i EFS
Den 18-20 mars – Missionskonferens Uppsala. Tre dagar i Lötenkyrkan i Uppsala om att utbreda Kristi rike i
Sverige och internationellt. EFS riks samt SALT ansvarar.
Aﬃsch kommer ut till missionsföreningarna.
16 April – EFS i Sydsverige samt Salts årsmöte i Listerkyrkan.
11.00 Gudstjänst. Talare Iza Möller. Sång och musik från
Listerkyrkan.

2. Joel Jarbo till Klippan
Med stor glädje kan vi konstatera att Joel Jarbo under
februari månad blir anställd som präst i Andreaskyrkan
i Klippan på 50% och inte nog med det - med lika stor
glädje och tacksamhet för Guds ledning så kan jag meddela att Joel ”på den andra halvan” tar över efter Arne
Engström som skolpastor på Klippans gymnasieskola.
Här har Gud verkligen öppnat dörrar. Be för Joel och
Klippan.

2-5 Juni – EFS årskonferens på Pite Havsbad
2-3 Juli – Minikonferens på Stenbräcka om själavård
4-6 Nov – Uppbyggelsekonferens Glimåkra folkhögskola

3. Nysatsning i Staffanstorp
EFS i Staﬀanstorp anställer tillsammans med distriktet
Kristoﬀer Lignell som präst från och med den 1 Januari
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Utvecklingssamtal för lokala styrelser i EFS
Fem missionsföreningars styrelser i distriktet har under
2010 antagit erbjudandet om utvecklingssamtal. Samtalet har då fokuserat på hur vi i denna tid kan ﬁnna vägar
för att fullfölja det uppdrag som Gud gett oss genom att
tillsammans gå igenom de fyra områdena: Styrkor – Svagheter – Hot – Möjligheter. Ta kontakt med undertecknad
för besök. Oftast har det skett under två tillfällen. Även
styrelserepresentanter besöker gärna föreningar för samtal. Ta då kontakt med Maria Grahn, Tollarp.

För att kunna fullfölja våra nysatsningar att sprida
evangeliet om vår Herre Jesus Kristus är vi helt beroende
av förbönsstöd och gåvor.
Vill du att din gåva skall gå speciﬁkt till nysatsningar i
distriktet, så kan du använda Pg 3 28 67-4 eller Bg 1967900 och märka talongen med ”Nysatsningar”. Tack för
det stöd du vill ge.

Allan Svensson, distriktsföreståndare

Livskraft 28/12 - 1/1
Salt Sydsverige vill att barn och
ungdomar ska få lära känna, komma till
tro på och följa Jesus Kristus
Salt Sydsverige har idag ansvaret för barnoch ungdomsverksamheten inom EFS
distrikt.
Mer information om vad som händer inom
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på

Om du vill ﬁra nyår på ett härligt och
spännande vis där skratt, musik, tänkvärda stunder, härliga vänner, Jesus
och god mat är inkluderat så är Livskraft perfekt för dig.

www.saltsydsverige.nu

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde
Kommande:
Vecka 8 – Åreresan
18 -20 Mars. Följ mig – missionskonferens
i Uppsala. (Resa kommer anordnas från Syd)
16 april – Årsmöte i Lister med
Ungdomshäng på kvällen
28 juni – 3 juli Tejp Syd
I nästa nummer:
Exklusiv intervju med Pontus Nilsson
Reportage från Åreresan,
Wintercampen/vaken och lärjungaskolan
Och mycket mycket mer!

Vi var 170 lägerdeltagare som gick in genom
Sundsgårdens dörrar för att checka in och
lära känna många nya vänner.
Dagarna var fulla med mysiga och härliga
stunder då man ﬁck sitta och lyssna på intressanta talare och bibelstudier men också ta
en stund med Gud i bönerummet. Dagarna
började med en god frukost som sedan gick
över till ett bibelstudie med härlig lovsång,
bra talare och konstig och rolig men uppiggande morgongympa.
En timme innan lunch hade man egen tid
med Gud på sitt eget lilla sätt och efter det
samlades alla lägrets deltagare i matsalen
för att äta lunch tillsammans. Efter lunchen
hände många roliga saker; snöbollskrig och
tävlingar av olika slag, där en tävling gick ut
på att bygga snyggaste snöskulpturen men
det var också helt okej att bara ta det lugnt

ters underhållning, bland annat talangtävling och trashockeyturnering som framkallade mycket svett och skratt.
Dagarna avslutades med smågrupper där
man ﬁck leka, skratta, reﬂektera och diskutera
om sina egna perspektiv på livet och sin tro.
Sista dagen på året blev en minnesvärd dag
med oerhört god mat, roliga och kanske lite
märkliga händelser vid matborden (där alla
ﬁck i uppgift att bjuda på sig själva på olika
sätt), ﬁna kläder, fyrverkerier, kalla ﬁngrar och
en enorm kramring som aldrig ville ta slut.
De sista minuterna på året avslutades också

med en gemensam bön och det nya året invigdes med ett högt jubel från alla som stod
på den snötäckta kullen.
Timmarna efter tolvslaget inleddes med en
stämningsfull mässa, som avslutades med
ivriga fötter som sprang ned för trapporna
där man satte igång med galen dans, hög
musik, kortspel och popcorn. För vissa tog
aldrig tröttheten över och ett tjugotal höll
sig vakna hela natten vilket ledde till mycket
fniss och spelande med Pastor Castor.
Morgonen bestod av en otroligt god brunch
och efter en gudstjänst kunde man åka hem
från lägret med ett leende på läpparna och
många nya minnen sparade i hjärtat.
Text: Filippa Starfelt och Johanna Erling
Foto: Martha Johansson

Gratis datorspel
Ladda hem från http://testamentgame.
bibelsallskapet.se/

och hänga med varandra. Lite senare på eftermiddagarna satte de olika seminarierna
igång. De var olika, roliga och intressanta på
sina egna sätt.
Kvällsmötena blev något som man sent
kommer glömma, med grymt härlig lovsång,
bland annat ”Så stor är vår Gud” som blev en
självklar favorit. Kvällarna innehöll olika sor-
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Givandets glädje och utmaning
Anita Lundqvist har sammanställt ett bibelstudiematerial omkring givande. Det
kan användas i grupp, helt eller delvis, eller så kan det stimulera till egna studier.
BIBELNS GRUNDTON ÄR GIVANDET:
”Så älskade Gud världen att han GAV den sin ende son...”
(Joh 3:16) Genom den gåvan har vi rätten att vara Guds
barn, Kristi medarvingar osv.
MÄNNISKANS UPPDRAG:
”Ära Herren med ALLT du äger.”
(Ord 3:9)
GIVANDET I GAMLA TESTAMENTET
Givandet reglerades genom lagen om
tionde. Folket bekände sig till Israels Gud och var tacksamma för alla
Guds gåvor. Samtidigt var det också
samhällets beskattning och ett socialt
ansvar. Vart tredje år togs det upp ett
extra tionde till att stötta främlingar,
faderlösa och änkor.(3 Mos.27:3033,
5 Mos 14:22-29)
Davids syn på givandet får vi i hans
bön när han tackar för alla olika gåvor till templet: ”Från dig,Herre, kommer allt, och det vi
givit åt dig har vi fått ur din hand. Ty vem är väl jag och
vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor.” (1 Krön 29:14)
GIVANDET I NYA TESTAMENTET
Här ﬁnns inte tiondegivandet med. För att genom Jesus
Kristus har lagen uppfyllts och/eller att vi genom Jesus
Kristus inte längre är bundna till en nationell samhällsordning.
Allt det vi har är gåvor ur Guds hand och det innebär
att vi med glädje delar med oss, av det vi har fått låna av
Gud, till våra kristna systrar och bröder. (1 Kor 9:11,14,
Gal 6.6, Rom 15:25-27)
ATT VARA GIVANDE?
Att ge är lika med att vara bedjande (Matt 2:11). De vise
männen tillbad och gav
sina gåvor. Vi är förvaltare, goda eller dåliga förvaltare...
(Luk 16:1-13).
En förvaltare är tjänare åt någon. Jesus slår fast i Matt
4 att vi inte kan vara förvaltare åt två herrar, vi tjänar
antingen Gud eller Mammon. Notera att i båda fallen är
vi inte ägare utan tjänare. Givandet är den heliga andens
ingripande (Rom 12:8).
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Givandet handlar inte om vem som får mer eller mindre.
Paulus använder ett mycket starkt ord: leva ett liv i jämvikt, 2 Kor 8: 13-15. ”Meningen är ju inte att andra skall
få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om
jämvikt; nu skall ert överﬂöd avhjälpa deras brist. Så blir
det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket ﬁck
inte för mycket, han med litet ﬁck inte för litet.”
En fråga till oss blir då. Vill vi ha jämvikt? Är svaret: Ja!
Vad väntar vi på? Om nej! Vad hindrar mig?
JESUS – VÅRT FÖREDÖME I GIVANDET!
Han ger sitt liv (Joh 1:11) – Han
kom (Joh 11:50)– ...är bättre att en
enda människa dör för folket...
Han ger sig själv (Gal 2:20) – Paulus... det är Kristus som lever i mig.
Han ger sin Ande (Apg 2:33) – han
har tagit emot den helige ande av Fadern, han har utgjutit den, så som ni
här ser och hör.
Han ger Guds ord (Joh 17:8,14)
– Orden du gav mig har jag gett
dem...
Han ger sin frid (Joh 14:27) – Frid
lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag
er.
Han ger ett föredöme (Joh 13:15)
Jag ger er ett exempel, för att ni skall göra som jag har
gjort för er.
Han ger sin härlighet (Joh 17:22) – Den härlighet som du
har gett mig har jag gett dem...
Han ger oss evigt liv (Joh 10:28) Jag ger dem evigt liv...
TROTS ALLT det Jesus gick igenom så var GIVANDET
det enda sättet att leva livet. Ett liv i givande för både
Faderns skull och vår skull. Det präglade också Jesu sista
timmar i livet: förlåtelsen, Maria och Johannes, rövaren
på korset.
PAULUS LIV var också ett hårt liv med mycket kamp,
men även han blev övertygad om att livet i Jesu fotspår
bara kan levas i givande. Paulus hänvisar till Jesu egna
ord: ”Det är saligare att ge än att få” (Apg 20:35).
AVSLUTNINGSVIS Paulus ord i 2 Kor 8:5,9 ”Och de
gav inte bara det jag hade hoppats – efter Guds vilja gav
de först och främst sig själva åt Herren. Ni känner vår
Herre Jesu Kristi stora gåva: han som var rik, blev fattig
för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom.”
Anita Lundqvist, Boliden

Att förmedla tro till barn och barnb

Marianne ”Nanne” Näslund, Barn – musik & scoutkonsulent för Salt, är ute och håller
föredrag om ”Att förmedla tro till barn och barnbarn”. Här följer ett förkortat sammandrag av det.
Jag vill visa på att det som görs för barnen är så viktigt för att de ska få en egen tro. Det handlar också om
att Jesus får vara med i vardagen – i hemmet – och inte
bara i familjegudstjänster, söndagsskola och barngrupper. Det ﬁnns en väldigt stor utmaning i att förmedla
den kristna tron vidare till nästa generation. En utmaning som inte på något sätt är ny utan faktiskt är
något som Guds folk har brottats med i så gott som
alla tider.
Trosförmedling till våra uppväxande generationer är
aktuellt i de ﬂesta kristna sammanhang idag. De kulturella utmaningarna har gjort detta ämne allt mer centralt. Mikael Mogren, präst och forskare, frågade på
ett föredrag om bönen Gud som haver barnen kär har
tystnat vid sängkanten? Allt oftare hade han vid dopgudstjänst mött barn som inte kunde den gamla barnabönen! Enligt honom ﬁnns det tre troliga orsaker till
starkt avtagande trosförmedling till nya generationer:
1) Folkomﬂyttning som medfört att förmedlingen från
far- och morföräldrar på landet försvårats.

2) Skolans förändring av andakter; bön och kristendomsundervisning har försvunnit.
3) Den svenska populärkulturens påverkan, där de negativa bilderna av kristen tro, präster och kyrka dominerar.
Carl-Henrik Jaktlund, journalist på tidningen Dagen har
gjort en svensk studie i ämnet. Den handlar främst om
Pingstkyrkan men ger indikationer på hur det ser ut i alla
samfund. Han påstår där att hela 80% av barnen som
växer upp i kristna familjer inte själva ﬁnns med i en kristen församling när de blir vuxna. De kanske har en tro
men ﬁnns inte med i någon trosgemenskap och lever inte
ut sin tro på ett sätt som skulle vara önskvärt.
De kristna samfunden i Sverige skulle öka automatiskt
om bara våra egna barn blev kvar. Kanske är det här som
vi har vår största missionsuppgift? Vi behöver inte gå
längre bort än till våra egna barn. Kan vi inte ta hand om
och förmedla tron till dem, hur ska vi då kunna ta hand
om och förmedla tro till andra?
I undersökningar som gjorts bland tonåringar visar
svaren att hemmet och föräldrar fortfarande har den i
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barn = Mission mitt i min vardag!
särklass största betydelsen för trosförmedling, även om
barnen växer upp med massor av intryck från olika håll.
Du som förälder är oerhört viktig för ditt barn och den
tro och de värderingar som ditt barn kommer att bära
med sig i livet. Detta är ingen ny insikt. Redan Bibelns
författare visste om detta. Läs gärna 5 Mosebok 6:4-9.
Här beskrivs en trosförmedling till barn och ungdomar i
ständig funktion i vardagen. Det uppmuntras till att tron
ska vara en naturlig del av familjens liv och aktiviteter.
Även Martin Luther skriver om detta väldigt tydligt i
sin bok Om det äktenskapliga ståndet från 1522: ”Utan
tvivel är far och mor apostlar, biskopar och präster för
sina barn, eftersom de förkunnar evangeliet för dem.
Kort sagt: det ﬁnns ingen större och förnämligare makt
här i världen än den som föräldrar utövar över sina barn,
särskilt som de har både den andliga och den världsliga
makten över dem.”
Luther skrev ju också Lilla katekesen för att användas
just i hemmen. Hans inledning där är viktig i sammanhanget.. Han skriver: ”Ty ehuru man icke kan eller skall
tvinga någon till tro, så skall man dock bringa folket därhän, att de veta vad som är rätt och orätt hos dem.”
Detta är alltså inget nytt, men det är något som vi
ständigt behöver påminna och uppmärksamma varandra
om. För jag tror att vi, åtminstone bitvis, har förlorat den
insikten. Vi som föräldrar behöver få nytt mod och ny
frimodighet att tro på oss själva när det gäller detta. Att
förstå att våra hem kan vara små missionsstationer, små
evangelistutposter i församlingen/föreningen.
Men vad kan vi göra för att naturligt ha Jesus med i
vardagen? Det ﬁnns många sätt här följer några tips:
Läsa Bibeln. Den mest centrala delen för att lära känna
Gud, Guds principer och Guds gärningar är genom att
läsa Bibeln. När vi läser Bibeln umgås vi med Gud själv
eftersom det är hans ord vi läser. Bibelberättelser påverkar
oss och ﬂyttar in i oss. De ger oss bilder av och kunskap
om Gud, de skapar tro och de ger upphov till frågor och
samtal om Gud. Men hur?
• Låt Bibeln ligga i centrum, kanske att du skall ha din
personliga andakt vid köksbordet istället för vid sängen.
Bibeln syns!
• Skaﬀa andaktsböcker - det ﬁnns ett stort utbud för alla
åldrar.
• Hitta er egen tid på dagen när det passar bäst: frukost,
middag, kväll...
• Fråga dig som förälder vad i Bibeln du vill förmedla till
dina barn?
Samtala/Lyssna. Det är också viktigt att våga samtala
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om Gud utifrån det man läser. Var ärlig. Kommer man in
på svåra ämnen som man inte kan besvara så säger man
det. Tron är inte bara beroende av att vi kan besvara alla
frågor, utan mest av att lita på Gud i alla situationer. Lyssna på ditt barns frågor och tankar utan att genast ge ett
svar eller kommentar. Hur?
• Ta chansen att samtala om tro när livet leder till det; i
samband med dop, död och sjukdom, vid naturliga möten! Samtala med varandra som föräldrar, om vad som
är viktigast i tron hos var och en av oss. Vad händer om
vi har olika syn? Vad skall vi vara ense om och var kan vi
tycka olika.
• Ställ frågor till ditt barn om tron: Varför tror vi på Gud?
Vad är det viktigast med tron? Osv.
Träna barnen på att själva förstå vad tron innebär för
dem.
Be. Bönen är ett sätt att umgås med Gud. Som att samtala med sin bäste vän. Tips!
• De enkla sätten att be hemma kan vara att skapa rutiner
för det vid middagsbordet och vid sängen på kvällen.
Då kan det vara bra att be med färdigskrivna böner som
barnen lär sig och känner igen och kan be med i. Men
det är också viktigt att den fria bönen får vara med, att
visa barnen att bön inte är vissa ord eller någon formel
utan ett samtal med Gud och att vi får be om vad som
helst.
• Uppmuntra barnet att själv be eller fråga om det är något
speciellt det vill att vi ska be för. Be en ekobön som ett
sätt att lära sig be (barnet upprepar den vuxnes bön).
• Samla familjen för att be när något speciellt har hänt.
Då visar vi tillsammans vårt beroende av Gud och att vi
tror att han kan hjälpa i varje enskild situation.
• Be tillsammans med mor- och farföräldrar när de är på
besök.
• Be naturligt, konkret och som den du är. T.ex. be i bilen
- ett bra tillfälle då man ändå bara åker. När ditt barn
slår sig, be istället för att blåsa eller gör både och.
Sång och musik. Att sjunga tillsammans med barnen
eller att lyssna på kristna barnsånger är också väldigt bra.
Det ﬁnns mycket bra lovsångsmaterial idag också för
barn. Låt sången och musiken vara en naturlig del av vardagen. Barn har ofta lätt för att lära och sångtexter sätter
sig snabbt.
Leka& tävla. Gud har skapat oss med kropp, själ och
ande. Utan lekar och tävlingar kan det bli väldigt tråkigt
för ett barn. Både barn och vuxna stimuleras av lekar och
forts. sidan 8
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tävlingar i olika former. Så låt det kristna livet bli lekfullt,
spännande och roligt. När vi leker och spelar spel hemma
kan man göra det med t.ex. Bibelkunskap, Bibelbingo eller Bibelmemory. Man leker och lär samtidigt. Uppmuntra i hemmet till media som har kristna värderingar/bra
kunskap (musik, tidningar, ﬁlmer, dataspel) Gör roliga
saker tillsammans, ta mycket tid till ditt barn.
Ge ditt barn goda förebilder. Först handlar det givetvis om hur du själv är som förälder. Det bästa sättet du
kan förmedla tro till dina barn på är att själv leva ut din
tro i både fest och vardag. Det kan vara så enkla saker som
att du tar din personliga andakt vid köksbordet istället för
vid sängkanten så att barnen får möjlighet att se dig när
du läser din bibel och ber. Om dina barn inte vill följa
med till kyrkan så gå själv ändå dit. Det blir ett exempel
för dem att det är viktigt för dig och det kommer att sätta
avtryck.
• Barn gör inte som du säger utan som du gör. Visa barnet
genom ditt vardagliga liv hur du önskar att han/hon skall
leva som kristen. Mor- och farföräldrar betyder mycket
för barnbarnen och kan också vara goda förebilder.
• Var en förebedjare; det är viktigt att bära sina barn/barnbarn i bön, men även vittna och berätta om sina egna
möten med Jesus.
Församling/förening. Vi kan behöva prata med barnen om vad en församling är. Det har visat sig att barn
upp till 12 år som har varit med i kyrkan fortsätter ofta
att vara med. Varför går vi till kyrkan? Barnen behöver
få veta vilken styrka det är att vara med i en församling,
vilken glädje det ger, vilken grundtanke som ﬁnns att dela
allt med varandra. Varför vill man ge pengar till sin församling? Varför vill man engagera sig på olika sätt? Varför
vill man gå dit regelbundet?
Det är viktigt hur vi som vuxna pratar om församlingen. Om du vill inspirera ditt barn att gå till kyrkan är
det en god idé att själv tala gott om församlingen. Även
mycket små barn påverkas av hur deras föräldrar talar om
församlingen. Vilken bild vill du förmedla av det som kallas för Guds hus? Tips!
• Välj en församling där barnen trivs eller gör den till en
sådan – det skall vara en frihet och trygghet i gudstjänstbesöken. Satsa på söndagsskola/barnkyrka.
• Om något hindrar de lite större barnen från att vilja gå
till kyrkan försök påverka, om det inte går byt försam-

ling så barnen trivs. Tvinga inte ditt barn till kyrkan.
• Uppmuntra/sponsra till kristna läger av olika slag. (julklapp, födelsedagspresent) Prioritera läger tillsammans
som familj.
Mission/missionera. Berätta om hur församlingen arbetar med mission utanför Sverige, i andra länder, t.ex.
BIAL. Ofta är det spännande att höra om och se bilder
från andra länder och hur det är där. (www.bial.nu)
Men berätta även att vi kan missionera där vi är, t.ex.
bjuda med oss vänner och grannar till kyrkan, att du
tycker det är betydelsefullt att dela med dig av din tro till
andra. Låt dina barn ta del av om t.ex. någon i din närhet
eller i församlingen kommer till tro på Jesus.
Ta vara på skapelsen – naturen. I den judisk-kristna
traditionen är det en viktig del i det andliga livet att söka
efter och se Gud i skapelsen. Det är Gud som är skapare
av allting och när man är ute i naturen kan man alltid
anknyta till detta. Det ﬁnns också massor med bilder och
referenser i Bibelordet till kopplingen mellan Gud och
hans skapelse. Även Jesus är ﬂitig på att använda sig av
naturbilder i sina liknelser. Naturen uppenbarar Guds
storhet och i den kan man verkligen få uppleva Gud och
hans helighet.
Ett engagemang för skapelsen och naturen på olika sätt
(miljöansvar och liknande) är också lätt att motivera utifrån den kristna tron.
Barnet behöver få en egen personlig gudsbild! ”Låt barnen komma till mig” sa Jesus. Tron behöver få bli barnets
egen och vår uppgift som föräldrar är att skapa förutsättningar.
Förbönen för dina barn/
barnbarn är nyckeln. Det
absolut bästa du kan göra är
att omsluta dem i bön. Håll
ut! Ge aldrig upp! Känn dig
inte misslyckad om du inte
ser resultat när det gäller dina
barn och tron.
Var uthållig, det kan hända
mycket under livets resa.
Marianne ”Nanne” Näslund,
Örnsköldsvik
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Vart tog du vägen,
Mari Sjöberg?

Jo, jag tog vägen österut tillsammans med familjen i
augusti 2000. Vägen gick mot Blekinge och Karlskrona
och här har vi varit sedan dess.
Vi bor i ett hus i en liten by öster om stan och trivs bra.
Sonen Viktor kom veckan innan vi ﬂyttade till Blekinge,
så han blir 11 i år. Dottern Terés blir 16 och får börja
övningsköra…
Det var inte ett lätt beslut att ﬂytta hit men på olika
sätt ledde Gud vår väg hit. Det är 10 år sedan jag slutade
som musikkonsulent. Det är ofta jag tänker på de åren jag
körde runt i Skåne och Blekinge. Det var härliga möten
med människor i missionshus när och fjärran, i stan och
långt ute på landet. Det var underbara år och jag trivdes
väldigt bra! De åren och de senaste 10 åren har gett mycket intryck, upplevelser, prövningar och välsignelser.
Det är väl så livet är. Gud har lett och visat på vägar
som man inte riktigt trodde man skulle gå. Ibland har
vägarna varit väldigt steniga och svåråtkomliga men det
har varit en del rakare vägar också. Men hela tiden leder
de framåt, mot något nytt.
Jag var föräldraledig då vi ﬂyttade men åkte en dag i
veckan till Glimåkra folkhögskola och jobbade på gospellinjen. Det var ett fantastiskt arbete.
Då jag varit mammaledig började jag som församlingsmusiker i Möllebackskyrkan i Karlskrona. Det är där
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Glenn är pastor sedan 2000. Det var roligt att arbeta tillsammans och familjen följdes åt till gudstjänsterna.
2006 beslutade jag mig för att läsa till kantor och blev
elev istället för lärare, nu på Oskarshamns folkhögskola.
Det blev lite för mycket att åka söderut till Glimåkra också så jag slutade där 2006. Sedan 5,5 år tillbaka har jag en
tjänst som kantor i Fridlevstads församling men jag hade
inte kantorsexamen så det ﬁck jag, i min tjänst, läsa in i
Oskarshamn. Väldigt bra och lärorikt.
Jag har bl. a. kyrkokör, barnkör, skolkör och gospelkör
i min tjänst. Det är tre kyrkor i församlingen och på varje
plats har vi god kontakt med skolorna och det är mycket
givande.
Jag är nu tjänstledig en del från den tjänsten för att återigen arbeta i Glimåkra, som vikarie på gospellinjen fram
till sommaren. Det är väldigt inspirerande och härligt!
Jag har förmånen att få vara med i EFS centrala musikutskott (CMU). Vi träﬀas några gånger per år och pratar
om musikens viktiga betydelse inom EFS. Vi håller bl. a.
på att sammanställa ett material med sånger som ska ges
ut. Det är spännande och roligt.
Varma hälsningar från mig och min familj i östra delen
av distriktet. Allt gott och Gud välsigne dig!
Mari Sjöberg, Karlskrona

Distriktet runt
Distriktets gårdar

Heljarödsgården
År 2010 har inneburit nya steg i att vara en resurs för församlingarna i Nordvästra Skåne. Visionen om stillhet, helande och
gudsmöten i en fridfull miljö är densamma och ﬂera besökare
har berättat om hur uppmuntrade de blivit av atmosfären på
gården. Bönen på tisdagkvällar på temat ”Sök Guds ansikte”
är en nyckel till detta och en puls i all verksamhet. Uthyrningsverksamheten fortsätter också med stöd av våra kära husmödrar
och gårdens vänner, och våra största evenemang tältmötesserien
och loppisen har varit mycket uppskattade, Vi har också hälsat
många nya besökare välkomna på t ex förebedjardagarna och en
nätverksdag för kristna företagare.
Nu ser vi med förväntan på Herren fram emot ett nytt nådens
år – väl mött!

EFS-gården i Eljalt
EFS gården i Eljalt ligger naturskönt utmed väg 24 mellan Röke och Örkelljunga. Sommartid använder vi gården för gudstjänster och sommarkvällar och våra scouter
använder den hela året.
På gården ﬁnns en kyrksal med 75 platser, en stor veranda med stolar och bord med lika många platser samt
ett enklare kök. Kombinerar man kyrksal och veranda
kan man ha samlingar för upp till 150 personer. Just
nu håller vi på med en handikapptoalett och ny dusch.
Övernattning kan ske på “golvet”.
Gården ligger naturskönt med gott om plats för friluftsaktiviteter av olika slag. Gården har tennisbana och badplats ﬁnns i närheten, dock ej gångavstånd.
Gården ligger utmed väg 24 mellan Röke och Örkelljunga. Uthyres året runt.
Kontaktperson för uthyrning: Fredrik och AnnaKarin
Pålsson 0451-40275
Välkommen önskar Röke EFS.

EFS Sommargård Höllviksstrand
Gården ligger vid Öresund med vacker utsikt mot bron
och närhet till bad vid Kämpingebuktens vita stränder.
som
bärnstenssliperi,
bibliska
trädSevärdheter
gården
vid
Stora
Hammars
kyrka,
vikingabyn
och Skanör-Falsterbo är väl värda ett besök.
Gården håller öppet maj - augusti med bl.a. gudstjänster, konserter och lägerveckor. I juli är caféet öppet.
Övriga månader har vi fortfarande öppet för uthyrning.
På gården ﬁnns drygt 90 bäddar i stugor med och utan dusch
samt rum i annex. Möjlighet till självhushåll ﬁnns.
Gårdens målsättning är att vara en ”missionsstation” i denna
del av EFS i Sydsverige.
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EFS-gården Åsljunga
När detta skrivs har vi just avslutat perioden JUL PÅ EFS – GÅRDEN som inleds med julmarknad den 27 nov. och avslutas med
nyårsﬁrande den 2 januari 2011. Jultallrik, julbord, julbön, julotta, julgäster, nyårssupé, nattvadsgudstjänst, andakter, intressanta
föredrag… En härlig tid i skogsbygden som i år också gav oss massor av snö, sol och kyla !
Övrigt under året som gått….
Vårt konfrimandarbete har bjudit på många ﬁna grupper. Församlingshelger och familjeläger har genomförts under hösten. Bibelveckorna har haft mycket ﬁna program. Kontakten med närkommuner har utvecklats genom olika konferenstyper och kursdagar.
Vi har blivit välkända för att ﬁxa bröllop och familjefester.
Inför året som kommer…
Vårt årsprogram för 2011 är klart. Annons kommer i nästa nummer av Livsluft.
Till nyheterna hör ett familje- och föräldraarbete med kortare bibel- och undervisningshelger.
Personalfrågor
Här har personal både gått och kommit. Kerstin vår kaplan ﬂyttade till Småland och blev distriktsföreståndare den 1 sept. Eva
Gustavsson som arbetat i köket har fått ett nytt jobb i Klippan där hon bor. Hon har ersatts av Eva Wilhelmsson som bl.a. bakar
vårt goda bröd. Den 1 okt kom Helene Nilsson som vår nya verksamhetschef presenterad i Livsluft nr. 10.
EFS-gården ingår i ett nätverk med 70 företag på Hallandsåsen/Destination Hallandsåsen där vi gör reklam för oss som en gård för
kurs, konferens och läger med gott kök i en avstressande skogsmiljö intill Skåneleden och med möjlighet till bad, ﬁske och kanot
i Åsljungasjön.

Stenbräckagården
EFS har verkat på Tjurkö sedan 1891. År 1926 bildades missionsföreningen som är grunden till nuvarande arbete där gården
drivs och ägs av EFS- föreningar och Sv. kyrkans församlingar i
Karlskrona –Ronneby kontrakt. Kursgården används till största
delen för konﬁrmand- ,barn- o äldreläger. Lägergården Hägnan
med camping, lägerplats, stugor och bad är sommartid öppen för
scoutinriktade läger och enskilda gäster. Vårt verksamhetsmål är att
serva grupper med kristen inriktning med en funktionell lägergård
med företrädelsevis självhushåll. På anläggningen som har totalt
131 bäddar arbetar en föreståndare på 75 % och en vaktmästare
på 25% samt ett ungdomsteam som tjänstgör i reception/kiosk på
campingen under sommarmånaderna. Gårdens egna arrangemang
under sommaren blir midsommarﬁrande och en sommarfest den
2-3/7 i samarbete med EFS dist. syd. Läs mer på vår hemsida
www.stenbracka.k.se

ÅhusGården
ÅhusGården är en plats med många möjligheter! Den ligger i
en naturskön miljö i en rogivande furuskog nära havet.
ÅhusGården, EFS, invigdes vid midsommar 1961, så vi kommer i år att ﬁra 50-årsjubileum
ÅhusGården kan användas som kurs- och konferensgård och
till konﬁrmations- och andra läger.
Gården erbjuder olika slag av logimöjligheter med totalt 150
sovplatser plus möjlighet till camping. Hela anläggningen ligger i markplan vilket gör att i princip alla utrymmen är handikappanpassade.
Förutom att vara en plats för externa grupper, främst ungdomar
från olika församlingar, har Gårdsföreningen några egna aktiviteter riktade mot åhustrakten: Baby-/barnrytmik, Unga Röster
och vuxenkören RiverHouse samt en del gudstjänster.
ÅhusGårdens kyrksal fungerar som samlingssal för upp till
260 deltagare.
Matsalarna rymmer tillsammans 150 personer, men köket har
serverat middag till upp till 350 personer.
KursGården har utrymmen för mindre konferenser och grupper.
ÅhusGården vill vara en plats som förmedlar Guds kärlek till
människor – mission genom handling.
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Nyﬁken på ...

Majlis ”Malla” Ohlsson
Jag har intervjuat Majlis Ohlsson om hennes engagemang sedan hon var liten,
inom EFS och nu i Listerkyrkan.
Vem är du och hur länge har du varit med i EFS?
Mitt namn är alltså Majlis Ohlsson, men jag går i många
sammanhang under namnet ”Malla”.
Jag bor i Hörvik på Listerlandet utanför Sölvesborg och
har jobbat som lågstadielärare men är nu pensionär. I EFS
har jag varit med sedan jag gick i söndagsskolan. Nu är
jag med i Listerkyrkans verksamhet.
Vilka uppgifter har du och har du haft inom EFS?
När jag var 14 år ﬁck jag börja som söndagsskollärare
för småbarnsavdelningen i Hörviks EFS söndagsskola. Så
småningom ﬁck jag ta över huvudansvaret för hela söndagsskolan.
I mitten på 1980-talet tog jag över scoutverksamheten
på Hörvik och var aktiv ledare där i ca 25 år, tills några av
de vuxna scouterna kunde ta över.
Åtskilliga gånger har jag känt mig trött efter dagens arbete när jag gått iväg till scoutmötena men efteråt har jag
varit ovanligt pigg. Det är härligt och uppfriskande att
vara ledare.
Numera ligger mitt största engagemang i Listerkyrkan
där jag har ansvar för en del praktiska saker. Dessutom
är jag sammankallande i planeringsutskottet och ser till

så att verksamheten fungerar. Och med många goda och
duktiga medhjälpare så gör den det hitintills.
Hur ﬁnner du inspiration att engagera dig så pass
mycket som du gör?
Allt mitt engagemang drivs inifrån av den kraft och
utrustning som Gud ger mig. Att få förtroende från en
scout, en annan ungdom eller medmänniska. Att få känna glädjen över att människor kommer till kyrkan eller
till barngruppen. Att få en kram från en ungdom med en
upplevelse och själv få uppleva Guds närvaro.
Och ledning och trygghet, det är den drivkraft som gör
att jag vill oﬀra min tid och kraft för den kristna verksamheten.
Jag vill att alla ska få uppleva den glädje och lycka som
jag har fått del av och som Jesus har att ge. Gemenskapen
med Jesus och medmänniskorna är viktig. Men då måste
jag ge ut för att kunna fylla på nytt från Herren och därmed få ny kraft och glädje för att kunna ge ut igen. Och
där är bönen en viktig del.
Har du några ”visdomsord”?
Gud är trofast. Han vill att vi ska vara detsamma. Då
tillför han sina välsignelser.
Det gäller att ha ögon och öron öppna för vad Han
vill ge och leda oss in i. Våga satsa! Då får du också den
utrustning, som du behöver
Intervjuare: Rebecca Åsman, Sölvesborg
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Familjenyheter
Här kan du annonsera om
de stora händelserna
i livet
utan kostnad.

KULTURVECKAN PÅ RÅÅ
14 - 20 mars

Tema: Tro och vetande

Må 19.00 Per Eriksson, rektor vid Lunds Universitet
Sune Svanberg, prof. atomfysik, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien
Ti 19.00 Anders Piltz, prof.em. romersk-katolsk präst, författare mm.
Ons 19.00 Stefan Thorsén, hjärtläkare
To 19.00 Frank Sundler, prof.em.
Sö 17.00 B.O.-kören, musikgudstjänst
Arr: EFS-kyrkan på Råå, Missionsgatan 8, Råå - Studieförbundet SENSUS
Kontakt: Robert Södertun, 0701 83 55 50, robert@kreativabudskap.se
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Vill du hjälpa oss med orgelspelet?
Vi har en ﬁn digital orgel av märket Allen med två manualer och fotpedaler
men alltför få som kan spela på den.
Du som är intresserad av att leda och utveckla församlings-sången, spelar orgel och
piano, du som har en kristen bekännelse och delar de värderingar som EFS och andra
kyrkor har : Välkommen till EFS-kyrkan på Råå!
Staﬀan Boson, 0705 227200 / staﬀan.boson@tele2.se

EFS-kyrkan på Råå, Missionsgatan 8, Råå
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Hos Masajerna togs vi emot av kvinnorna och barnen

EFS ledningsgrupp med missionsföreståndare Stefan Holmström har nyligen
besökt Tanzania, ett av EFS missionsländer. Här kommer en hälsning till Livslufts
läsare från Allan Svensson.
Doktor Barnabas
Fredagen den 26/11 gjorde vi en utﬂykt till Tungamalenga pastorat i Iringa stift med sina 23 predikoplatser.
Resan var en bilfärd på ett underlag av grus och sten som
vi inte har någonstans i Sverige, jag lovar. Efter tre timmar var vi framme och efter att vi inkvarterat oss ﬁck
vi möta doktor Barnabas Kahwage. Han ansvarar för en
klinik som betjänar 2800 människor i regionen, tillsammans med sina tre sjuksköterskor och en vakt. Först utbildade han sig till läkare, sedan till präst. Efter det läste han
medicin igen och är nu doktor för denna region.
Malaria och aids
Barnabas behandlar tillsammans med sin personal
främst malariapatienter och aidspatienter. På kliniken
ﬁnns också en mottagning för gravida kvinnor samt ett
BB. Naturligtvis behandlar han alla andra slags sjukdomar

också. Kliniken ligger riktigt ute i ”bushen” och härifrån
är det inte långt till masajfolket som lever på boskapsskötsel ofta ute på savannområdena. 40% av doktor Barnabas
patienter lider av malaria som intensiﬁeras speciellt under
regnperioderna.
Barnen drabbas
Barnen är hårdast drabbade. Barnabas behandlar många
av sina patienter med en kinesisk örtmedicin i tablettform. Om det inte ger önskat resultat så går han över till
att injicera medicin. Han ger då en spruta var åttonde
timme under sju dagar, först intramuskulärt och sedan
intravenöst. Naturligtvis jobbar han dygnet runt 7 dagar
i veckan med undantag då han är i staden på något seminarium. Han säger: -Mina tre sjuksköterskor är mycket
duktiga, de ser hur jag gör och sedan gör de likadant.
Den största glädjen
När jag frågar Barnabas vad som för honom är den
största glädjen i arbetet så svarar han: -Det är när människor söker upp mig i förtroende och beskriver sin situation. Jag får all min kraft från Kristus.
När jag inte kan behandla och hjälpa blir jag ledsen,
t.ex. när jag står med en kvinna som ska föda och hon får
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Utanför doktor Barnabas (till höger) klinik

komplikationer och jag har ingen Landrover som kan ta
henne till något sjukhus, det känns speciellt tungt.
När vi stod tillsammans med Barnabas och bad
inne på hans expedition så landade himlen med
sin närvaro totalt. Jag kände vördnad igenom hela
min kropp inför denne kortvuxne man och var
stolt över att få vara i samma rum som honom.
Tanzaniansk drillande lovsång
Efter det besökte vi i tur och ordning tre församlingar/
predikoplatser, nämligen Tungamalenga, Mapogoro samt
Masajgemenskapen i Mparapandi. På alla tre platserna
möttes vi av en sjungande kör som välkomnande gick
före oss och in i kyrkan. Att höra Tanzaniansk lovsång,
kvinnornas ”drillande glädjeuttryck” samt uppleva deras
dans till Herrens ära är något alldeles extra. Maten hade
för det mesta sprungit omkring runt husen (kyckling)
strax innan vi anlänt och var därför fräsch och nylagad i
den 30 gradiga värmen.
Först kom kvinnorna till tro
På alla platserna blev det sång, välkomsthälsningar,
information, bön och förplägnad. När vi kom till masajförsamlingen möttes vi av kvinnornas sång med tex-
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ten: ”Jag är Jesu vän, vem är du?” Prästen i masajförsamlingen berättade att när missionärerna först kom
till dessa masajer med evangeliet om Jesus så skickade
männen först fram sina kvinnor för att se vad budskapet gjorde med dem. Detta innebar att kvinnorna först kom till tro och sedan efter hand deras män.
Nästa natt som kom sov jag inte en enda minut. Antagligen var jag så fylld av intryck så det gick bara inte.
EFS signum
Efter denna resa har det blivit än tydligare för mig att
EFS själ, uppdrag och existensberättigande på denna planet, det har med mission att göra. Vårt uppdrag är att
förmedla evangeliet om Jesus i både hemland och internationellt. Överallt i Tanzania såg vi prov på det som alltid varit EFS signum vad det gäller mission, nämligen att
skola, sjukhus och kyrka, tillsammans utgör en enhet som
förmedlar Guds kärlek på ett fantastiskt sätt.
Återkommer i nästa nummer med mer från resan.
Allan Svensson, distriktsföreståndare

Medarbetardagar i Pite Havsbad
Jesus, mission, framtidstro, öppenhet för olika former
- ja sådana ord kan karaktärisera EFS riksmedarbetardagar 2011.
Vi var ca 300 medarbetare som träﬀades måndag till
fredag vecka 2 i ett vintervitt Piteå. Det var dagar som
innehöll nästan allt - gudstjänst, bibelstudium, föredrag,
gemenskap, semester, arbete, action, stillhet, ute, inne,
mat, fest, kyla, värme, bad - ja så kan jag fortsätta en
stund till.
På stora bilden är gänget från Sydsverige samlat. Någon
hade åkt hem tidigare. Visst är vi ett gott gäng!
Man blir så glad av att vara på sådana sammankomster.
Vi ﬁck möta Jesus på så många olika sätt. Vi ﬁck också se
att det ﬁnns framtidstro i EFS och att mycket är på gång.
Vi har mycket att vara tacksamma över.
Mycket kan sägas men jag tror och hoppas att alla medarbetarna delar med sig på hemmaplan. Du ser på bilden
vilka som var med. Fråga och be dem berätta.
Robert Södertun, EFS-kyrkan på Råå

Miles Toulmin från Holy Trinity Brompton i London talade
förmiddag och kväll på torsdagen
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Huvudsamlingarna hölls i ”Casinot”. Hotellet innehåller många små och stora lokaler av olika slag, alltifrån äventyrsbad till konferenslokaler och restauranger.

Andra medverkande var t.ex.
Liselotte J Andersson, Fredrik Modéus ,
Stina Backlund och Björn Svensäter.

Olof Edsinger i Salt får representera dagarnas action. Jag tror att
även David Castor kan berätta om detta.
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Gizachew Ayka heter denne etiopier som predikade på tisdagkvällen.
En livfull predikan om att våga stå själv och att Gud är stark.

Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

- 87 tusen

Diagrammet budgeterade kostnader och totalt inkomna gåvor från
föreningarna.
I intäkterna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från
missionsföreningarna.
Intäkter till distriktsanställd personal i områdena har räknats bort
(kvittats mot kostnaden).

Ekonomisk rapport Salt

-105 tusen

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till
och med månaden 2010, i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och
enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma
barn- och ungdomsverksamheten.

18

almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

2011
februari
18-26 Skidresa till Åre

8/4

mars
12
OAS-dag i Hörby
14-20 Kulturveckan på Råå
18-20 Missionshelg, Uppsala
22-27 Bibel- och gemenskapsvecka, EFS-gården Åsljunga

1/15
8/4
1/15

april
9-10 Familjemusikläger, EFS-gården Åsljunga
16
Distriktets årsmöte, Listerkyrkan
16
Salts årsmöte, Listerkyrkan

1/15
7/6
8/4

maj
21
Gårdsföreningens årsmöte, EFS-gården Åsljunga

1/15

juni
28-3 TEJP Syd, Helsingborg
2-5 Barnläger, EFS-gården Åsljunga

8/4
1/15

juli
30-5 Patrullriks

6/6

aug
6
Loppmarknad och auktion, EFS-gården Åsljunga

1/15

Enskilda gåvor under dec 2010
EFS
Salt
Nyetablering

15 375
10 750
0

Stort tack för alla gåvor!
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Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Balladvägen 13
245 42 STAFFANSTORP
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Sara Starfelt
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
sara.starfelt@efssyd.org
Iza Möller
0451-38 80 73, 0727-34 41 90
iza.moller@efssyd.org
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: ahusgarden@efssyd.org

Posttidning B

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

j

Vill du se världen ur ett nytt perspektiv?
Åk ut med Salt under 2011!

Vi söker:

j

j Volontärer till något av våra partnerländer. Utresa i september.
Ålder 20-30 år.

j Utbytet söker två tjejer som under sex veckor i Indien deltar i ett
ledarutbyte med fyra andra länder. Utresa i oktober. Ålder: 19-30.
j Missionsteam till Mordvinien under två sommarveckor.
Ålder: 18 år och uppåt.

j

Sista ansökningsdag, egeninsats och annan
information ﬁnns på www.salt.efs.nu under
”mission” eller ring Viktoria Nordén på
0702-90 03 58.

Välkommen med din ansökan!
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