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REDAKTÖREN

Kära vänner!
I detta nummer vill jag bara dela med mig av ett bibelord.Ta
ordet som en hälsning till dig från vår Herre. Hela Bibeln är
ju just en hälsning men enskilda bibelord eller sammanhang
kan vara det på ett särskilt sätt också, i tid och rum, dvs. till
just dig. Jag önskar dig Guds välsignelse detta år!
Robert

Redaktionsruta
Livsluft nr. 1 / 2012
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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:

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss
med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens
grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och ﬂäckfria
inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas
upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han
har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod
och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit ﬂöda
över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet,
enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras
när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför
allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa
hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet,
evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit
emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt
arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.
Efesierbrevet1:3-14 (Sv Fb)

Den 15/2 för nr. 2. Plan.utg.dag 15/3
Den 1/4 för nr. 3. Plan.utg.dag 1/5

Livsluft kommer ut med 7 nr/år fr.o.m. 2012
Prenumerationspriset är 250:-/helår.
Pg 621 66 09 - 5 Bg 5396 - 9093
Annonspriser:
Modul 1 55 mm 4,00 kr/mm
Modul 2 115 mm 8,40 kr/mm
Modul 3 175 mm 12,80 kr/mm

Tältmötesserien

Retreat med Anders Sjöberg
“TILLSAMMANS SOM GUDS FAMILJ”

Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan
Tel: 0435 - 120 40
Redaktionen förbehåller sig
rätten att redigera insänt
material.

Heljarödsgården är en vacker korsvirkesgård vid havet
mellan Ängelholm och Helsingborg med vision att
vara en ekumenisk böne- och retreatgård, en plats för
stillhet, helande och Gudsmöten.

Midsommarafton
till 29 juni
23-24
mars på Heljarödsgården.
Jonas Nordén
Retreaten
börjar fredag kl. 18 och avslutas lördag kl 19.
Eva-Lotta Kjellberg
Välkommen till
Kostnad:Ingemar
850 kr.Helmner
Anmälansker
till midsommarmiddagen
Anmälan
senast den 12 mars.
(sill & potatis) på tfn 042-68024

www.heljarodsgarden.se
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www.heljarodsgarden.se

HORISONT

HORISONT
Jesus förnyar Jesus utrustar - Jesus helar
EFS internationella mission arbetar under år 2012 utifrån tre övergripande teman. Dessa teman är Jesus förnyar, Jesus utrustar och Jesus helar.
Jonas & Viktoria till Etiopien
Som missionsrörelse är vi inne i ett spännande skede, då
vi återigen börjar skicka ut missionärer.
I augusti, om Gud vill, åker familjen Jonas & Viktoria
Nordén, Örnsköldsvik, båda med stark anknytning till
vårt distrikt, till Etiopien för att under en fyraårsperiod
hjälpa kyrkan med att bygga upp en fungerande ungdomsledarutbildning. Under våren kommer familjen att
förbereda sig via utbildning från Johannelund och Örebro missionsskola.
Passion för EFS mission
Det som under året blir viktigt för oss i syd är hur vi
ska kunna öka kunskapen och passionen hos de lokala
missionsföreningarna för EFS internationella mission.
Om du vill vara med i en träﬀ över detta ämne så är du
välkommen med till en samling i Örkelljunga den 7/3
kl 18.00. Ring till EFS exp i Hässleholm och anmäl dig,
(eller via mail till: info@efssyd.org) så vet vi hur många
som kommer.
Gruppen som träﬀas den kvällen kommer i fortsättningen att få namnet: ”Operativa rådet i syd för EFS internationella mission”. Välkommen med!
Jesus förnyar
Denna rubrik handlar om att vi i EFS vill nå vidare
med evangeliet. Vi tror fortfarande att det är helt avgörande för en människa, här hemma i vårt land eller i något annat, att få ta emot Jesus som sin personlige frälsare
och Herre. Vi tror fortfarande att Jesus helt kan förvandla
en människas liv.
Tänk att vi här i Sverige just nu varje dag arbetar med
Somaliamission genom våra missionärer Andreas Thornell och Faisal Ahmed. Dessa arbetar bl.a. med att rusta
kristna Somalier i Sverige att nå sina egna landsmän.
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Jesus utrustar
Tänk vilka pionjärer EFS hade som startade våra folkhögskolor. Låt oss ofta ha med Sundsgården och Glimåkra folkhögskola i våra böner. På dessa platser pågår det
mission varje dag. Många av våra lärare är bärare av EFS
idé och behöver känna vårt stöd. Flera av dem kommer
att gå i pension under de närmaste åren och behöver ersättas av yngre. Detta är för EFS en stor utmaning just
nu. Under året kommer fördjupande samtal att hållas
mellan representanter för våra folkhögskolor, EFS i Sydsverige samt EFS riks om vad som bör ligga i betydelsen
att EFS är huvudman för skolorna. Detta är ett samtal
som båda parter ser mycket fram emot och är viktigt för
oss som rörelse.
Jesus helar
EFS har också i sin grundkallelse en god ådra av diakonalt arbete. Internationellt så stödjer vi arbetet på Aira
sjukhus i Etiopien, gatubarnsprojektet i Addis Abeba,
dövskolor i Keren och Asmara samt stöd till familjer som
drabbats av Hiv och Aids. Här hemma i vårt distrikt bedrivs öppen kyrka för människor med behov i Malmö
och Lund som exempel. Utöver detta vill vi inte tappa
tron på att församlingen kan få vara en av de mest läkande
platserna på jorden just därför att Jesus är närvarande i
och genom sin kyrka.
Missionskonferens i Betlehemskyrkan
Den 16-18 mars inbjuder EFS till en konferens om
mission i Sverige och övriga världen. Visionen är att samla
kristna ur alla generationer kring uppdraget att ”gå ut och
göra alla folk till Jesu lärjungar”
På fredagen är det en speciell öppen inbjudan till alla
dem som någon gång funderat på att åka ut som missionär. Se mer information på EFS hemsida: www.efs.nu
Allan Svensson, distriktsföreståndare

Livskraft Syd
Livskraft Syd har alltid varit ett väldigt betydelsefullt läger för mig då jag har fått bra
undervisning, en massa tid för bön, en grym
nyårsafton och framför allt möjlighet att vara
nära andra människor som också har sina
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
www.saltsydsverige.nu

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde

hjärtan hos Gud. Men det här året var annorlunda då min höst hade varit väldigt stressig
och full av skolarbete. Jag var inte alls lika förväntansfull och glad som jag brukar vara när
lägret närmar sig, utan jag ville egentligen
bara sitta hemma i min soffa och äta lussebullar och titta på Mysteriet på Greveholm.

Happenings 2012
Vecka 8 – Åreresan
24-26 feb - Livsväg, Göteborg
16 -18 mars - Följ mig – missionskonferens i Uppsala. (Resa kommer anordnas
från Syd)
31 mars – Kraftdag med årsmöte i Eslöv.
Jonas Helgesson gästar!
Påsk – Påskkonferens, Halmstad
17-19 maj – LIGHT läger för 12-14 år, Solvik
21-30 juni – Midsommarljus, Heljarödsgården
23 juli – Ledardag, Sundsgården
24-29 juli – Tejp Syd, Sundsgården
6-8 aug – Barnläger, Åsljunga
9-11 aug – Dunderbra, Åhus
5-7 okt – LIFE, Örestrand
28dec-1jan – Livskraft, Sundsgården
Och mer kommer det bli!! Håll dig
uppdaterad i kalendern på hemsidan:
www.saltsydsverige.nu
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Några dagar senare, när lägret drog igång
och jag träffade alla gamla vänner från andra
städer som jag aldrig träffar annars så kändes däremot allting mycket bättre igen. Jag
kunde fokusera på mig själv och Gud utan
att behöva tänka på prov och konserter. All
kärlek jag ﬁck uppleva från honom var otroligt stark, och tryggheten jag kände genom
att bara vara där, med min Herre, var allt jag
behövde för att klara av ett nytt år med studier och utmaningar.
Livskraft Syd har, under de tre åren jag har
varit med, betytt mycket för min relation
med Gud. Jag har fått växa med honom, och
även om mitt ljus utsätts för vind ibland när
jag glömmer bort honom i min vardag full av
musik och läxor, så tänder han det alltid igen.
Det viktigaste för mig är att leva med Gud,
och att få vandra med honom varje dag.
Vendela Holmberg, Helsingborg

NYSATSNINGAR

Nysatsningar i distriktet
Vad vill Gud med EFS i Staffanstorp?
Den frågan är fortfarande aktuell. Vi undrar, ber och samtalar. I processen vi
är inne i har det hänt en del under 2011…..
Samverkan med S:t Staﬀans församling har lett till en gemensam satsning på
katekumenat våren 2012. Tanken är att de som vill pröva på att vara medvandrare till hösten, nu i vår ska kunna delta som katekumener. Hur stor den gruppen blir vet vi i nuläget inte.
Genom samverkan med internationella gruppen i S:t Staﬀans församling har
kontaktnätet utökats och Betania har blivit en mötesplats för både Etiopiencafé,
Tanzaniakvällar, Internationella kvinnodagens Tjejkväll och nu 2012 för Världsböndagens gudstjänst.
S:t Staﬀans församling ser EFS i Staﬀanstorp som en resurs man gärna samarbetar med, för ”att göra Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd”.
Text: Kerstin Andersson, Staﬀanstorp Bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

EFS hade besök av Sewit Ketema och Mekdes
Getachew, två representanter för WSG:s arbete i Addis Abeba. Flickorna medverkade
också i Svenska kyrkans onsdagsmässa och
eftersits i församlingshemmet.

G2 i EFS Helsingborg
”Tillsammans med allt ﬂer människor vill vi älska Jesus, ära Gud och leva i den
helige Andes kraft, mitt i Helsingborg.”
Detta är den vision som har drivit oss att starta G2 i EFS Helsingborg. G2
är en ny församlingsgemenskap i EFS-kyrkan som är öppen för alla men riktar
sig speciellt till unga vuxna. Vi samlas nu till gudstjänster varannan vecka och
däremellan i olika hemgrupper.
Nära Jesus.Vi vill vara en gemenskap som lever nära Jesus och har Jesus i
centrum i allt vi gör. Vi vill vara bibelförankrade och nyﬁkna att upptäcka guds
plan för oss och för vår församling. En gemenskap som söker Gud och tillvaratar
gudsnärvaron. Där den helige Ande trivs att röra sig och vi låter hans tilltal och
ledning prägla vårt sätt att leva.
Nära människor. Vi vill vara en gemenskap dit människor vill komma. Vi
vill vara en församling där trötta kan ﬁnna styrka, där ensamma kan ﬁnna gemenskap, där sårade kan ﬁnna helande, där uppgivna kan ﬁnna nytt hopp.
Mitt i Helsingborg. Vi vill vara en gemenskap mitt i staden Helsingborgs
puls. Vi vill ta uppdraget att sprida evangelium på allvar och göra Kristi kärleksgärningar i Helsingborg.
Jonas Hallabro, Helsingborg

EFS nyetablering i Trelleborg
EFS i Sydsveriges arbete för att nyetablera en gudstjänstﬁrande och missionerande gemenskap i Trelleborg har nu gått
in på tredje året. Allt sedan nystarten hösten 2009 har jag haft en del av min tjänst förlagd dit och det har varit väldigt
spännande och utmanande. Jag vet att det är många som ber för detta arbete och det är en stor nåd att få vara omsluten
av era förböner. Alla missionsvänner är otroligt viktiga för detta lilla och förhållandevis resurssvaga arbete. Inte minst
i just förbönstjänsten.
Hur går det då? Ja, vi är nu en mindre grupp som möts var vecka till bibelsamtal och bön. Mitt i våra olikheter har vi
funnit varandra i en otroligt ﬁn, varm, Jesuscentrerad och viktig gemenskap. Parallellt med dessa samlingar pågår sedan
i oktober en ny Alphakurs på café Systrar och bönor. Dessutom ber vi över det kapell som Svenska Kyrkan i Trelleborg
tillhandahåller oss, och vi tror att vi inom kort kommer att starta en Sinnesromässa för att där nå nya människor med
evangeliet.
Mikael Artursson, Malmö och Trelleborg
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NYFIKEN PÅ

Jofﬁ och
Gunnel Johansson

Vad är ” Jofﬁ”? Vad och vem döljer sig bakom detta namn? För att undersöka detta gjordes ett besök i butiken i Kristianstad. Bakom disken hittar jag Gunnel Johansson som
äger och driver butiken. Här ﬁnns det så gott som det mesta av all kristen litteratur, CD:
s, presentartiklar m.m. När Gunnel låst dörren och räknat kassan får jag en liten pratstund med henne när hon pustar ut efter en givande dag.
6

Vem är du? Familj, yrke, bakgrund, EFS-engagemang ?
-EFS-engagemang har jag haft sedan jag föddes, uppväxt
i missionsföreningen i Pärup och nu aktiv i missionsföreningen i Tollarp. Yrkesmässigt är jag ju kantor, men har
också en utbildning som vårdbiträde. Familj. Gift med
Anders, och två ”utﬂugna” tjejer Karna och Maria.
Namnet ”Jofﬁ” var kommer det ifrån?
-När jag hade bestämt att jag skulle öppna aﬀären så var
vi på resa i Indien och då dök det här namnet upp. Maria hade jobbat i en kibbutz under sex månader. Kunde
hebreiska och sa ofta”joﬃ” som betyder ”va bra”. Då bestämdes det att så skulle aﬀären heta. Jag trodde att min
aﬀär skulle få bli en s.k. världsbutik men det gick inte, för
då ska 75% av varorna vara kravmärkta. Världsbutikerna
har en jordglob i sitt märke Då satte vi en jordglob i o:et på
Joﬃ och då kan folk tro att vi är en ”rättvisemärkt” aﬀär
och då hittar man grejorna ändå. Jag har fördelarna, men
inte kostnaderna. Det är annars ganska dyrt att vara en
rättvisemärkt aﬀär.

gick inte att stå emot, för mina argument föll, inklusive
det ekonomiska. Att det blev en bokhandel ingick i visionen. Jag har också plockat in rättvisemärkt för att bredda
mitt sortiment. Det ska det vara i en kristen bokhandel,
menar Gunnel.
Du tog ett nytt grepp. Packade bilen och åkte till
Betania i Malmö. Efter gudstjänsten öppnade du
affären? Hur gick detta?
-Det gav väldigt mycket. Det var ju på förfrågan från
MF i Betania. Det är en del jobb men jätteroligt att komma ut till församlingarna, så det gör vi gärna i mån av
tid och möjlighet, både med böcker och annat. Jag skulle
gärna ha en kväll med rättvisemärkt och lära ut om detta.
Det ﬁnns mycket material, bland annat ﬁlmer om det där.
På detta är Svenska kyrkan bättre än frikyrkorna. Där har
vi mycket att lära. Jag brukar ju också vara med på konferenser och andra arrangemang, och detta fyller ju på kassan. Men det är mycket jobb.
Du, Anders och några vänner gjorde ju en resa till
Tanzania. Intryck och upplevelser?
-Det var fantastiskt att komma till Tanzania. Jag har ju
bara varit i Etiopien och Indien tidigare. Främst musiken
är ju annorlunda. Sedan var det en annan inställningen
till givande. Varje församlingsmedlem träﬀade pastorn
och kassören i början på året, och gav ett löfte hur mycket
man skulle ge. Vid årets slut gick man igenom hur mycket
man hade gett. Om summan var mindre än utlovad, gick
man igenom vad som orsakat ett mindre givande. Utöver
detta givande så fanns vid utgången i kyrkan en plats där
man kunde lägga en slant. Det var likadant i alla kyrkor
vi besökte.
Du fortsätter väl med Jofﬁ?
-Jag fortsätter ett tag till, så länge mina händer håller.
Gud är god, så jag har en efterträdare som bara kom in i
aﬀären en dag. Jag kommer så småningom att lämna affären men kommer att hjälpa till här så länge jag orkar.
-Det är inte min aﬀär, det är Herrens, menar Gunnel.
Så många under som har skett här, vad gäller bland annat ekonomi i denna aﬀär, så tror jag att det är Herrens,
avslutar Gunnel.
Vi lär kunna handla böcker och annat ett bra tag
framåt i butiken eller på www.jofﬁ.se.
Text och bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

Varför startade du en bokahandel?
-Som en klar vision från Herren Valborgsmässoafton
2002. Jag kämpade emot så länge jag orkade. Men det
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DISTRIKTET RUNT

Anställda - Distriktsexpeditionen
1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?
2. Beskriv en arbetsuppgift som du utför med särskild glädje. Varför trivs du
med den uppgiften?
3. Finns det något i din roll som EFS-anställd eller i de uppgifter du står i
som du skulle vilja att distriktets EFS-are ber för?
1. Allan Svensson, distriktsföreståndare 5 år nu i februari.
2. Att få besöka de lokala missionsföreningarnas styrelser där vi gemensamt
samtalar om styrkor, svagheter, hot och möjligheter, med betoning på det
sistnämnda. Måste också få ta med utvecklingssamtalen och medarbetardagarna
för våra anställda i distriktet.
3. Be att jag blir ännu mer lyhörd angående det som ligger på Guds hjärta för EFS
just nu.

1. Boel Rönnblom, ekonom i 6 år
2. Bokslutet är roligt och spännande när alla siffror och andra ”pusselbitar”
ska på plats och man får se hur året har gått. Då ska konton stämmas av
och allt in i bokslutsprogram och till slut ut i ett bokslut. Härligt ”nördigt”!
En annan uppgift som också är särskilt rolig är när man kan hjälpa en
lokal missionsförening om det uppstått frågor lokalt tex gällande regelverk runt anställningar. Så ring gärna och fråga om ni undrar över något!
3. Om ledning, så att våra ekonomiska resurser används på ett sätt som
gör att de kan mångfaldigas i mer bestående värden än de materiella.

1. Margareta Cada, kanslist i 4,5 år
2. Jag tycker om att svara i telefonen, ta emot anmälningar och göra listor. Jag
tycker det är roligt att hjälpa andra och att organisera.
3. Att expeditionen ska kunna vara en sammanhållande plats för alla föreningar
i distriktet. Att Gud ska leda styrelse och anställda att göra rätt satsningar och
prioriteringar.

1. Sara Starfelt, distriktkonsulent i 3,5 år
2. Jag gillar att skriva mail… Haha, skämt och sido så tycker jag om det för
det är också ett sätt att nå ut till andra. Men min glädje i mailandet
grundar sig i möten med människor. Både möten med barn och ungdomar men också med ledare. I min tjänst träffar jag dem någon gång
om året och det är roligt att se hur en ledarroll eller deltagande på ett
läger gör ett avtryck i en människas liv.
3. Att barn och ungdomar ska ha med Jesus i sin vardag och inte bara på
de läger där jag möter dem. Mina studier till hösten samt min efterträdare.

1. Jonas Hallabro, inspiratör för Salt Sydsverige i 6 mån.
2. Det är otroligt roligt att i arbetet få möta unga ledare i distriktet. Att få se
dem lära känna mer av Gud och sig själva och växa och utvecklas är verkligen
inspirerande.
3. Det kommer många ungdomar på våra läger och arrangemang. Be att de
får fortsätta utvecklas i sin tro och att det ska ﬁnnas växtplatser för dem på
hemmaplan. Be för Lärjungaskolan och för sommarens TEJP läger.
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Nätet på andra sidan webben
Bibeltexten på svenska

Det här är den första i en serie små artiklar med tips på
webbplatser med koppling till kristen tro och självfallet
utgår vi från ordet och ger lite tips på sajter med bibeltext.
Eventuellt undrar någon varför man skall ha bibeltexten
på Internet; går det inte lika bra att läsa sin vanliga Bibel?
Svaret är att det gör det ju förstås, men för en del ändamål är Bibeln på datorn överlägsen. För det första är det
mycket lättare att söka efter bibelställen genom att mata
in nyckelord eller citat. För det andra är det lätt att kopiera textstycken till olika dokument. För det tredje kan
man komma åt översättningar som man kanske inte har
tillgång till hemma i bokhyllan. För det fjärde kan man
läsa texten i sin mobiltelefon, surfplatta eller annan dator
som man har med sig när bok-Bibeln fått stanna hemma.
Säkert ﬁnns det ﬂer fördelar än så, men nu till några av de
stora sajterna:
Bibeln.se
Bibeln.se drivs av Svenska bibelsällskapet och består av
Bibel 2000. Utöver att kunna söka i texten på ord och
fraser så ﬁnns noter och parallellhänvisningar till hands.
Man kan också välja ﬂera sätt att formatera texten, såsom
att dölja versnummer eller rubriker.
Folkbibeln.net
Folkbibeln torde vara det mest använda alternativet till
Bibel 2000 på svenska i dag. Även den ﬁnns i sin helhet
att tillgå på nätet via ett gränssnitt med lite färre funktioner. Dessvärre fungerar inte sökning på fraser riktigt som
de skall, åtminstone när jag har testat.
Runeberg.org/bibeln
Project Runeberg är ett internationellt projekt för att
samla klassisk litteratur utan upphovsrätt. Till skillnad
från Bibel 2000 och Folkbibeln ﬁnns till exempel 1917 års
översättning i den kategorin och kan hittas på runeberg.
org. Hela texten ﬁnns att tillgå, men sökfunktionerna är
mer begränsade än hos de ovanstående.
Voxbiblia.se
På Voxbiblia kan man lyssna på valfria bibeltexter från
Bibel 2000 (eller någondera av två engelska översätt-
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ningar) tydligt inlästa av skådespelare. Själv använder jag
ibland den här tjänsten när man skall läsa en text tillsammans i grupp. I stället för att någon läser texten högt låter
jag Voxbiblia göra det och vi följer bara med i våra egna
biblar.
Svenskakyrkan.se
Om man på Svenska kyrkans startsida klickar på menyn
“Tro och andlighet” så ﬁnns längst ner i tredje menyn,
“Kyrkoåret”, en länk som heter “Bibeltexter”. Ett klick på
den leder till kommande helgdags texter enligt evangelieboken (endast aktuell årgång), inklusive en kort introduktion samt information om söndagens tema, liturgiska färg
och rekommenderade altardekoration. Från denna sida
kan man via meny i vänsterspalten nå kyrkoårets övriga
helgdagar.
David Castor, Röke

TRONS UTTRYCK

Bibeln
Robert Södertun

Här börjar en ny artikelserie om praktisk teologi. Först ut är en artikel om Bibeln.
”Bibeln” är ett begrepp som nog alla vuxna människor
i vårt land känner till. Ordet används ju i olika sammanhang: ”Den heliga skrift – Guds Ord” och ”Modebibeln”,
för att nämna två exempel. På Wikipedia på Internet kan
man läsa följande om ordet ”Bibeln”:
”Bibeln (latin Bíblia), av grekiska τ
( α) βιβλια
’böcker(na)’, Den Heliga Skrift, är en samling av böcker
(antalet varierar beroende på Bibelkanon) vars skrifter
tillkommit under en tidsrymd av omkring 1600 år, från
cirka 1500 f.Kr. till cirka 100 e.Kr., och som utgör de
kristnas heliga skrift. Moderna översättningar har uppemot 1200 kapitel.[1]
Bibeln är indelad i två delar; dels Gamla Testamentet som handlar om världens uppkomst och det judiska
folkets historia till omkring år 400 f.Kr., dels Nya Testamentet som handlar om Jesu liv och förkunnelse samt de
första kristna församlingarnas tillväxt och utbredning i
det romerska riket. Gamla Testamentet utgörs av judendomens heliga skrift, Tanach.”
Det som ska avhandlas här är inte Modebibeln eller
någon annan sent påkommen företeelse utan just Bibeln
som Guds Ord.
Är Bibeln Guds Ord? Det har man trott på och tänkt
i århundraden och årtusenden. I nutida svensk kristenhet ﬁnns det röster som gärna säger något annat, t.ex.
att Bibeln innehåller Guds Ord. Man menar då att det
är människor som har skrivit, de har kanske lagt in egna
funderingar etc. Man menar också att ingen kan ju säkert
veta när det gäller Guds Ord. Ungefär samma människor brukar också säga att man kan inte veta om jungfrufödelsen, Jesu under och tecken, hans uppståndelse etc.
Allt som faller utanför vanlig mänsklig vardagsupplevelse
och de sk. naturlagarna skalar man bort. Kvar blir bara en
kärleksreligion utan struktur och norm. Jag tror att vi ser
strömningarna i vårt samhälle idag.

Frågan om Bibelns och Guds Ords status är helt avgörande både för den kristne, för Kyrkan och för hela samhället.
Nu vill jag lämna debattfrågorna och ägna några rader
åt Bibeln som Guds Ord och dess bruk.
När evangelisten Lukas skrev Apostlagärningarna så
skrev han en mening som har kommit att bli ett viktigt citat i undervisningen om kristen tro. Meningen ﬁnns i Apg.
2:42 och kom att utifrån 1917 års översättning av Bibeln
kallas de fyra b:na. ”Och dessa höllo fast vid apostlarnas
undervisning (Bibeln, förf.anm.) och brödragemenskapen,
vid brödsbrytelsen och bönerna.” Dessa fyra trons uttryck
har länge ansetts vara de fyra ben som bygger ett kristet
liv och som behövs för en stadig tro, liksom ett matbord
behöver fyra ben. I Bibel 2000 uttrycks det på följande
sätt: ”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och
den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.”
Man kan nog säga att Lukas vill beskriva de viktigaste
uttrycken i Församlingens liv, det som formade och utvecklade gemenskapen. Bibeln, undervisningen, är oerhört viktig i det sammanhanget.
Så, kan man vara en kristen utan att läsa Bibeln? Det
går förstås inte att svara heltäckande på den frågan. I teorin kan man förstås säga att den är kristen som har en
gemenskap med Jesus. Det behövs inte mer än så. Men
hur får man veta något om Jesus? Hur ska man kunna ha
gemenskap med någon som man inte ens hört talas om?
Undervisningen, att man läser eller att någon berättar från
Bibeln, är en nödvändighet för den kristna tron.
Men är Bibeln verkligen Guds Ord eller innehåller den
Guds Ord men även annat? Det ﬁnns ju så många översättningar som i vissa fall säger olika saker. Jag skulle vilja
säga att även om jag nu tänker kommentera denna fråga
så vill jag först säga att frågan är sekundär. Det viktigaste
för oss är inte frågor om olika översättningar. Detta får
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exegeterna ta i. Det viktigaste är huruvida vi läser Bibeln
eller inte.
Paulus skrev i Rom 1:16: ”Jag skäms inte för evangeliet.
Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden
främst men också greken.” Paulus var övertygad om att det
glada budskapet om Jesus faktiskt hade en verkan på de
människor som hörde eller läste. Evangeliet förde människor från död till liv, från ohälsa till hälsa, från hopplöshet
till hopp. Evangeliet är, enligt Paulus, en reell kraft som är
både andlig och fysisk. Evangeliet kan ﬂytta berg. Så visst
är det viktigt att vi läser Bibeln och läser den som ett ord
från Gud till oss. Hur kan vi annars växa i kunskap, hur
kan evangeliet annars fortsätta att vara en kraft i våra liv?

Till frågan om vad som är Guds Ord. Under mina teologistudier var vi några som tillsammans under en termin
gjorde ett arbete om evangelisation. Det resulterade i en
liten bok som heter ”Jesus är svaret – men vad är frågan?”.
Vi läste igenom hela Nya Testamentet och samlade ihop
alla bibelställen som på något sätt associerade till evangelisationssituationer eller ord. Vi hade en debatt om huruvida vi kunde klippa ut dessa bibelställen och fästa på en
tavla eller om det var att skända Guds Ord. Var trycksvärtan på tunt papper Guds Ord eller handlar det om själva
budskapet? Det slutade med att vi klippte friskt i ett NT.
Vad vi egentligen kom fram till var att trycksvärtan och
det tunna papperet egentligen var ganska värdelöst om
inte den helige Ande var med och gjorde allt levande och
kraftfullt. Vi kom fram till att vi inte skulle förstå något
alls av Bibelns budskap om inte Anden var med oss och
hjälpte oss att förstå och ta till oss av det vi läste. Möjligen
är det därför som korset är en stötesten och den kristna
tron är en dårskap för många människor. Utan den helige
Andes hjälp till förvandling och inre förståelse blir Ordet
bara ord och Tron bara vidskepelse och känslor.
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Är Bibeln Guds Ord eller innehåller den Guds Ord?
Härom tvista de lärde och många olärda. Luther hade en
god tanke kring det svårbegripliga gudsordet. Han betraktade gärna Bibeln som en god vän som man umgås ofta
med. Men ibland blev orden som främlingar eller möjligen avlägsna bekanta som man inte riktigt kände igen när
man mötte dem på gatan. Vad gjorde man då? Jo, man
hälsade artigt och gick vidare, dvs. man behandlade det
obegripliga med respekt och erkännande. Vad skulle det
bli kvar av Guds Ord om vi ställde som krav att det skulle
vara begripligt för oss? Vem av oss förstår jungfrufödelsen,
uppståndelsen, att Jesus förvandlade vatten till vin eller
att han bespisade tusentals människor med hjälp av fem
kornbröd och två ﬁskar?
Jag tycker nog att jag ﬁnner (helt ovetenskapligt) att
många av de som menar att Bibeln endast innehåller Guds
Ord och därmed skalar bort många bibelställen, helst ser
Jesus som ett mänskligt föredöme, inte talar så mycket
om den helige Ande, låter det sanna Guds Ord formas
av världens värderingar i stället för tvärt om. Missförstå
mig rätt, världen tycker inte om ondska, avund, förtal etc.
men ser gärna att kärleken inte sätter några gränser och
att det vi förstår och begriper blir norm för vad som är
Guds Ord. Detta är förstås grovt hugget av mig men så
ser jag på det.
Jesus, kärlekens mästare, satte gränser. Han kompromissade inte för att vara alla till lags. Han blev arg ibland.
Guds kärlek är faktiskt kompromisslös. Den kostade en
man livet trots att denne var utan synd. Men Ordet säger
att han blev gjord till synd för vår rättfärdighets skull. (2
Kor 5:21)
Hur ska vi då förhålla oss till Ordet? Bekymra dig inte
om översättningar och liknande. Fastna inte i detaljer.
LÄS. LÄS BEDJANDE. LÄS MED DEN HELIGE
ANDES HJÄLP. LÄS TILLSAMMANS MED ANDRA
OCH SAMTALA. Då blir Ordet en kraft i ditt liv, en
kraft att leva i och en kraft att förvandlas av. Låt Ordet
vara en hälsning till dig från Himmelens Gud. Han ser
just dig och han älskar just dig.
Den här artikeln innehåller inte så mycket teologi, den
är lite objekt och mycket subjekt. Men bakom det jag här
har skrivit ligger många teologiska ställningstaganden.
Det är min uppgift som teolog att göra sådana ställningstaganden. Det är min uppgift som pastor och medkristen
att säga saker levande och begripligt och med kärlek. Jag
hoppas att detta lyckades. Medvetet har jag utelämnat sådant som jag tänker att du redan vet eller egentligen inte
är så intresserad av. Du får gärna fråga mig om du vill.
Lycka till med bibelläsningen!
Robert Södertun, Ramlösa och Råå

VITTNESBÖRD

Familjenytt

Tänd ett Ljus och låt det brinna!
Jag heter Bengt och kommer ifrån en by som heter
Svensköp. I kväll när jag gick och mjölkade tittade jag i
backspegeln och såg hur mitt liv hade förändras.
”Herre ske din vilja”.
Under en del år har jag varit med och anordnat ”Grisfester för barncancerdrabbade familjer”. När ni läser detta,
se inte mig utan Guds nåd.
År 1997 väckte Jesus mig en natt och sa: ”Bengt, du
måste sluta med dina svarta pengar, annars kan jag inte
välsigna grisfesten 1998”.
Jag har gått igenom en tuﬀ skilsmässa med mycket
ovänskap med våra gemensamma vänner. När drömmen
om Grisfest 2004 började träda fram hösten 2002 började
det att mala i mig: ”Bengt, du måste reda upp dina dåliga
relationer med era gemensamma vänner”. Jag började be
ändå mer att ”Herre ske din vilja” och låt mig få bli en
tjänare till dig. Våren 2003 började jag att ringa upp och
be de här personerna om förlåtelse och sa att allt var mitt
fel att vi hade blivit ovänner. Nästan alla som jag ringde
upp började att gråta och sa att det var deras fel.
Jesus tog alla våra synder på sig på Korset och uppstod
igen för att vi skulle få liv. Jag tror inte att vi skall gå och
vänta på att den andre skall be om förlåtelse se på Jesus.
”Grisfesterna” har växt fram till den avslutande festen år
2010. Vi var då sammanlagt ca 900 personer.
Det var många förebedjare som bad ”Herre ske din vilja”, och de av förebedjarna som ville hjälpa Jesus på traven
om vad som behövdes blev frånkopplade.
Sigge Bjärnerot och Karin var också förebedjare. En dag
ringde Sigge till mig och sa: ”Bengt, jag har börjat att be
att Jesus skall hålla sin hand över vädret”.
Jag hade känt oro över vädret och så ringde Sigge och
berättade att han hade känt oro över vädret och han bad
till Jesus att han skulle hålla sin hand över det. Det är
mäktigt!
Jag tänker att vi hinner inte komma in i vilan hos Jesus
på grund av att vi lever i en tid som är i omkörningshastighet.

Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar
och Farfar

John
Lindberg
* 19 augusti 1936
Min älskade Make
har lämnat oss och
Vår käre Far, Svärfar
flyttat hem till Herren
och Farfar
Lerberget
2 januari 2012

John
Anna-Lisa
Lindberg

Håkan och Ingela
* 19 augusti 1936
Henrik
och Marlene
har lämnat oss och
Tobias,
flyttat hem Markus
till Herren
Släkt och vänner
Lerberget

"Jesus
sade: 2012
Jag är
2 januari
uppståndelsen och livet.
Anna-Lisa
Den som tror på mig ska
Håkan och Ingela
leva om han än dör."
Henrik och Marlene
Joh. 11:25

Tobias, Markus

Begravningsgudstjänsten
Släkt och vänner
äger rum i Lerbergets
sade:den
Jag 27
är
kyrka"Jesus
fredagen
uppståndelsen
ochEfter
livet.
januari
kl. 14.00.
Den inbjudes
som tror på
akten
tillmig ska
minnesstund
leva om hani än dör."
församlingssalen.Joh.
Anmälan
11:25
om deltagande till
Isacssons
Begravningsbyrå,
Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänsten
tel.
senast
äger0435-50247,
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i ägt
Lerbergets
har
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24/1
12.00.
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den 27
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på: EFS
i
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kl. 14.00.
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Sydsverige,
bg. till
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akten inbjudes
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Salt Sydsverige,
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5275-8786. Anmälan
församlingssalen.
om deltagande till
Isacssons Begravningsbyrå,
tel. 0435-50247, senast
24/1 kl. 12.00.
Tänk gärna på: EFS i
Sydsverige, bg. 196-7900
Salt Sydsverige,
Helsingborgseller
Dagblad
+ Landskrona-Posten + NST
bg. 5275-8786.
Införandedag
onsdagen den 11 januari 2012
Annonspris 3361 kr

Korrektur

KONSERT

Orden Vila,Vandra ,Vinn
Kommer vi in i Vilan hos Jesus så orkar vi Vandra och
då Vinner Jesus seger. Kanske vi skulle börja be mer ”Herre ske din vilja” och våga leva efter det.
Sponsringen av den avslutande ”Grisfesten” handlade
om ca 3,5 miljoner kronor.
Det ﬁnns en sång som ofta sjunger inom mig och varje
gång den sjunger i mig gråter jag. Jesus Tänd ett Ljus i mitt
liv och låt det brinna och ut över jorden vandra, osv.
Jag tänker en del på detta att bygga broar av ”Glädjen” i
våra liv. Någon tar lite grus i sitt liv, någon tar lite cement
av sitt inre och någon vatten ifrån sitt inre. Bron vi bygger av glädjen från vårt inre är det aldrig någon som kan
rasera. Filipperbrevet 4:13
Bengt Nilsson, Svensköp

Västerkyrkan, Hässleholm
Korrektur
och pris
godkäntkl.
av 19
Lörd.
den
11/2

Korrektur

Helsingborgs Dagblad + Landskrona-Posten + NST
Införandedag onsdagen den 11 januari 2012
Annonspris 3361 kr

Anna Weister Andersson
Malin
Övrell
Korrektur
och pris
godkänt av
Almaz Yebio
Fika

VÄLKOMNA
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ÅhusGården Julhälsning 2011
Efter 50 år med samma tid ändrade vi på ÅhusGården vår Julhälsning. Från att ha varit ett
morgonmöte, inbjöds detta år till ett eftermiddagsmöte. Önskan var att försöka anpassa oss
till den ”nya tiden” och få ett ökat engagemang med alla barnfamiljer som vi har kontakt med
genom Barn-/Babyrytmiken och barnkören Unga Röster.
Spänningen var stor angående hur det nya tiden skulle
påverka besöksantalet. När nu Julhälsningen 2011 är över
konstaterar vi att det var ﬂer besökare än det varit på ﬂera år, det var möjligen färre EFS-are från distriktet, men
många ﬂer Åhusbor än tidigare, framförallt var det betydligt lägre medelålder. Sammanlagt var det ca 280 personer
vilket innebar att kyrksalen var överfylld,

Babyrytmiken

Efter programmet i kyrkan bjöd ÅhusGården på Julgröt, skinksmörgås, kaﬀe och kaka..
Eftersmaken av 2011 års Julhälsning är mycket god.
Julkören

Med önskan om Ett Gott Nytt År.

Åhus Blåsorkester inledde Julhälsningen för 20:e gången, Babyrytmiken som leds av Eva Rietz sjöng och spelade
för första gången på Julhälsningen, Unga Röster sjöng sina
sånger med stort engagemang och inlevelse - Eva Rietz
och Pernilla Tejera är duktiga ledare.
En stor nybildad JULKÖR under ledning av Eva Rietz
och Maria Hedén sjöng ﬂera Julsånger. Rune Svensson
medverkade med solosång för 38:e gången i rad på ÅhusGårdens Julhälsning.
Kurt Göteson och övrig personal lade ett pussel med
julberättelsen, där sista pusselbiten hade kommit bort.
Det var pusselbiten med en målning av Jesus i krubban,
ett av barnen hittade pusselbiten. När vi lagt färdigt pusslet blev det ett ljus. Och berättelsen handlade om Jesus
som världens ljus, som lyser, värmer, ger liv. Något som
ÅhusGården också vill försöka göra.
När julappellen sammanfattades, konstaterades att det
är ganska vanligt att det blir så med Julen. Alla de andra
pusselbitarna är på plats, julmaten, julklapparna, julgodiset, julgranen, mm, mm. Men den sista pusselbiten fattas,
vilket gör att Julen inte blir som den var ämnad. Missar
man Jesus, missar man varför vi ﬁrar Jul. Jesus vill skapa
gemenskap, glädje och frid.

Kurt Göteson
Föreståndare / Verksamhetschef, ÅhusGården
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Händer i Åsljunga
under våren!
27/3-1/4 Bibel o
Gemenskapsvecka
28-29/4 "Föräldrafritt"
Barnbarnläger
5/5 Gårdsföreningens
Årsmöte

Planerar ni för
* Utfärder
* Läger
* Personaldagar
* Familjefester
....då är vi alternativet



Välkommen 0435-460054
info@efsgarden.com
www.efsgarden.com

DISTRIKTSINFO

Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS
Årsrapporter
Årsrapporterna från riks har skickats
till alla föreningar. Den första delen
– Statistiken - ska vara inskriven på
webben eller skickad till distriktsexpeditionen senast den 31 januari 2012.

- 145000
- 230 tkr
- 250 tkr

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).

Den andra delen – Ekonomin - ska
vara inskriven på webben eller skickad
till distriktsexpeditionen senast den
18 februari 2012.
Årsrapporten ligger till grund för de
statliga bidrag EFS får (SST-bidrag).
Det är därför viktigt att vi får in rapporterna för att få så stor pott som
möjligt att fördela ut till föreningarnas
verksamhet.
Om något är oklart eller ni vill ha hjälp
med rapporterna ring expeditionen på
tel. 0451-38 80 70.
Statsbidrag
EFS-föreningar har nu möjlighet att
söka bidrag till någon nysatsning från
distriktet. Senast 1 mars ska ansökan
vara på expeditionen. Mer information ﬁnns på vår hemsida.

Ekonomisk rapport Salt

- 64 tkr

Årsmötet i Röke
Den 21 april har EFS i Sydsverige årsmöte kl. 14:00 i Röke EFS missionshus. Dagen inleds med en gudstjänst
i Röke kyrka kl. 11:00, därefter lunch
i församlingshemmet innan årsmötet
i missionshuset. Anmälan görs till expeditionen.
Tack
Stort tack för alla gåvor som kom in
till distriktet under 2011!

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden
2011, i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
ungdomsverksamheten.
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almanacka

även på www.efssyd.org

nr/sid

2012
feb
v 8 Åreresan
11
Workshop Frälsarkransen SENSUS, Lund
11
Konsert, Västerkyrkan, Hässleholm
24-26 Livsväg, Göteborg

8/12
1/12
1/4

mars
16-18 Följ mig - missionskonferens, Uppsala
23-24 Retreat, Heljarödsgården
27-1 Bibel- o gemenskapsvecka, Åsljunga
28
Föreläsning Frälsarkransen, SENSUS, Lund
31
Kraftdag, Salt Sydsveriges årsmöte i Eslöv

1/4
1/2
1/13
8/12
1/4

april
Påsk Påskkonferens Halmstad
21
Distriktets årsmöte, Röke
28-29 Barnläger, Åsljunga

1/4
7/6
1/13

maj
5
Gårdsföreningens årsmöte, Åsljunga
13
Förbönsdag för konﬁrmandarbetet
17-19 LIGHT-läger, Solvik

1/13
1/4

juni
21-30 Midsommarljus, Heljarödsgården

1/4

juli
23
Ledardag, Sundsgården
24-29 TEJP, Sundsgården

1/4
1/4

aug
6-8 Barnläger, Åsljunga
9-11 Dunderbra, Åhus

1/4
1/4

okt
5-7

1/4

LIFE, Örestrand

dec
28-1 Livskraft, Sundsgården

1/4

Enskilda gåvor under dec 2011
EFS
Salt
Nyetablering

17 900
8 100
0
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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
EFS 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, Rörsjögatan 7 lgh 1402,
211 37 MALMÖ
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
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
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: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida: www.ahusgarden.se

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

EFS och SALT i Sydsverige söker

Distriktskonsulent 100%
Vi söker dig som vill:
- verka för Kristi rikes tillväxt genom att göra
Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd samt
att hjälpa människor att leva nära honom
- tillsammans med EFS och Salts styrelser i syd,
ha ett övergripande ansvar för distriktets barn
och ungdomsarbete med bla läger, lärjungaskola
och konﬁrmandarbete
- ingå i ett arbetsteam som aktivt arbetar med att
stödja de lokala Salt och missionsföreningarna
Vi vill att du:
- älskar att jobba med unga människor
- är en god administratör, strateg och har lätt för att samarbeta
- har erfarenhet av församlingsliv
- har förmåga att leda och driva projekt
Tjänsten är ett vikariat på ett år och tillträdes 2012-08-28 eller efter överenskommelse.
Upplysningar lämnas av distriktsföreståndare Allan Svensson 0708-286165 eller
distriktskonsulent Sara Starfelt 0703-388064. Facklig företrädare är Stefan Nordström 0735-417782
Se även våra hemsidor: www.efssyd.org och www.saltsydsverige.nu
Ansökan skickas till: EFS i Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm.
Ansökan med CV och betyg skall vara oss tillhanda senast den 2012-03-26

Dags att söka bidrag
från statsbidraget

Nu är det dags att nominera

kandidater till styrelsen för EFS Syd
Framtidsvisioner och nysatsningar, konﬁrmandläger,
personalvård, kontakt med lokala styrelser, överlämning av
gårdarna står på agendan.
Du som är villig/vet någon som är villig
att arbeta med detta;

Hör av dig till valberedningens ordförande
Bengt Jakobsson
044-24 38 75/ axelboda@bredband.net
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Ansökan om bidrag från statsbidraget, till nysatsningar, ska vara
på distriktsexpeditionen senast
den 1 mars 2012. På grund av
statsbidragsregler är det endast
EFS-föreningar som kan söka
och därför får Salt-föreningar
söka bidraget genom en EFSförening. Har ni någon nytt på
gång – skicka in en ansökan och
budget. Vid frågor- kontakta
expeditionen. Läs mer på www.
efssyd.org under aktuellt.

