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Vänner!
En ny layout på vissa sidor denna gången. All formalia på samma sida.
Hoppas att det ska fungera bra för dig som läsare. Jag får ofta frågor om
annonspriser. De ﬁnns beskrivna längst ner på denna sidan i Redaktionsrutan. Vi har tre bredder på annonser och priset beror på vilken bredd och
hur många mm hög annonsen är. Du är förstås välkommen att höra av dig
om du behöver det.
I dagarna har jag varit funktionär på Kd:s kommun-och landstingsdagar. Jag skulle kontrollera så att alla som gick upp för en viss trappa hade
identitetsbricka runt halsen. Här gavs ingen pardon, inga undantag från
regeln. Jag släppte dock igenom en mycket välkänd person som hade bråttom till ett möte. Han hade då ingen bricka runt halsen. Det ﬁck jag på
pälsen för. Inga undantag!
Kom att tänka på rollen som Sankte Per. Finns det undantag när det gäller
att komma till himlen? Jag tror inte det. Den enda vägen jag känner till är
den genom Jesus Kristus. Men han har ju dött för alla!
Robert
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HORISONT
ANDAKT

Johan Jesperson
Efter 14 år i Betaniakyrkan i Malmö (där jag i mån av tid fortfarande är aktiv) valde jag att gå vidare i livet och är nu sedan ca tre
och ett halvt år komminister i Slottsstadens församling i Malmö.
Mona, min fru, arbetar i skolans värld med IT och administration.
Emma (23 år) har ﬂyttat hemifrån och jobbar som fritidsledare/
teaterpedagog i Kvistofta församling och Sara (21 år) studerar.

ALLTING HAR SIN TID
Vad är det som gör att vissa bibelord följer oss genom
livet? De kommer och går på något sätt, i alla fall är det
så för mig. Ibland är de som borta, utan större betydelse i
livet, nästan som om de aldrig funnits, men så glimmar de
till igen och blir till ett personligt tilltal. Trots att så många
år gått sedan orden först sattes på pränt är det som om de
är adresserade direkt till mig.
Jag vet inte hur många gånger jag t.ex. stavat på orden
”Allting har sin tid”, Predikarens välkända visdomsord.
Kanske är det så att orden blir viktiga för mig eftersom
de beskriver min egen erfarenhet och kamp i livet. Nu
tänker jag inte bara på orden att allting har sin tid utan på
hela Predikaren, som ju egentligen är en rätt märklig bok
i Bibeln. Tung och mörk enligt somliga men för egen del
är den en av mina älsklingsböcker.
Är det inte märkligt att en människa som levde för så
länge sedan, i ett helt annat sammanhang, tycks brottas
med samma frågor som jag gör år 2013? Ibland undrar jag
om det går en dag utan att jag på något sätt funderar över
vad det innebär att vara människa och kristen. I alla fall är
det några av de största och svåraste frågorna i mitt liv och
jag blir inte riktigt klok på dem. När jag var ung var svaren mycket enklare och kortare, självklara på något sätt.
Idag möter jag dem på ett annat sätt och är inte lika säker
i mina svar. Allt har sin tid; en tid för svar och en tid för
frågetecken, en tid för klarhet och en tid för förvirring.
Livet är fyllt av olika skeenden och ju äldre man blir ju
mer har man att se tillbaka på och minnas. Jag ser ett foto
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som lagts ut på facebook. Vi är samlade på en karusell
och tidningen har varit där och fotat oss. Ett enkelt foto
från barndomen sätter igång tanken och helt plötsligt fylls
bilden av en berättelse.
Att minnas har sin tid, att vandra vidare i livet har sin
tid och att stanna upp har sin tid. Inför nya tider och
förändringar i livet är det naturligt att stanna upp. När ett
nytt år träder in kanske vi stannar upp och ser tillbaka och
försöker ﬁnna ut hur framtiden ska forma sig. Eller när
livet förändras för oss; när vi inte orkar lika mycket som
förr, när någon vi älskar inte längre ﬁnns där i vår närhet,
när barnen blir vuxna, när allt går för fort…
Kanske är det därför Gud gett oss en vilodag och andra tider av vila. Möjligheter att stanna upp och reﬂektera
men framför allt en möjlighet att korrigera vägen. För
även om jag inte helt lyckas förklara alltings mening så
kan jag ana att Gud har en livsväg för oss, en riktning.
Ibland behöver jag, med Guds hjälp, korrigera min egen
väg så att den följer Guds tanke något lite mer. Kanske är
det vad den dagliga omvändelsen handlar om. För det är
ju framåt vi ska, inte bakåt. Det som varit har haft sin tid,
men ingen av oss kan stanna tiden eller gå bakåt i den,
tack och lov. Livet går vidare och det ﬁnns ingen väg tillbaka som norske sångaren Björn Eidsvåg sjunger: ”Det e
ingen vei tebake. Dagen e ny, dagen e vår. Det e ingen vei
tebake. Når i mårå komme e i dag blitt igår”.

Salt Sydsverige + KRIK Ängelholm
= 8 december

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
Happenings 2013
TIPS
1-3 februari
Jesus till barnen, ekumenisk nationell barnledarkonferens i jönköping
15-22 februari
Skidresa till Åre
6 april
Årsmöte och kraftdag i Lerberget
27-28 april
Föräldrafritt – Åsljunga

Den 8 december 2012 var datumet då KRIK
Ängelholm och Salt Sydsverige gjorde ett
samarbete som aldrig tidigare gjorts, på dagen höll KRIK Ängelholm (KRIK står för Kristen
Idrottskontakt) sin årliga innebandyturnering
KRIK Open och på kvällen tog Kraftdagen
vid med seminarier, ungdomsgudstjänst och
café.
Klockan 8 på morgonen stod vi, ledarna för
KRIK Ängelholm, i Rönnehallen och började
rodda för en turnering där 15 lag hade anmält
sig. Vi var peppade (och endast undertecknad
var jobbigt morgonpigg) och nyﬁkna på vad
Gud hade för plan med dagen. Lagen började
trilla in, info och bön med alla deltagare gjordes och matcherna kunde starta. Stämningen
var verkligen ”KRIK”, det var idrottsglädje, trosglädje med Gud i centrum och deltagarna var
både från olika kyrkor och andra sammanhang, fantastiskt!
Christoffer Kullenberg delade några tankar
med oss under en andakt och sedan fortsatte
matcherna med god stämning och spänningen tätnade. Klockan 15 stod trumbutiken.se
som segrare för KRIK Open ’12 och femte upplagan av denna fantastiska turnering var över.
Man hann hem och lämna sina saker för att
sedan direkt åka iväg till EFS Ängelholm där
Salt Sydsverige tog över och Kraftdagen kunde äntligen börja. Efter ett välkomnande av
distriktskonsulent Simon Knutsson tog Jonatan Janerheim vid och höll i ett seminarium
om just Kraft.
Mat stod sedan på schemat innan en härlig
ungdomsgudstjänst tog vid där David Castor
predikade för oss.
Sist på dagens schema stod café och det var
ingen dålig meny som erbjöds: baguetter, godis, chips och mycket annat gott kunde köpas
för att sedan ätas i gott sällskap.

6-9 juni
LIGHT, tonårsläger på Åsljunga

Håll dig uppdaterad i kalendern på hemsidan: www.saltsydsverige.nu
NYTT för i år
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta rätt på arrangemanget så ﬁnns
där ett formulär.
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Vi som har planerat denna dagen kan se tillbaka på en dag då vi ﬁck knyta samman två
vinnande koncept och erbjuda mycket under
en hel dag. Jag ﬁck äran att möta många människor, många som jag inte kände sedan tidigare, och det har varit fantastiskt att få uppleva faktumet att alla dessa människor hade
inte varit på samma plats denna dag om det
inte hade varit för att Gud. Han har lagt ner en
längtan i oss att arrangera detta. Det bevisas
än en gång för mig att anledningen till att vi
varje år arrangerar turneringar och Kraftdagar
är Gud, och det handlar enbart om Honom.
Tack Gud för KRIK Open och för Kraftdagen!
Tack för att vi ﬁck göra det till en dag för Dig och
då Du ﬁck stå i centrum. Jag ber att vi alla får
komma ihåg vad Du gjorde i oss denna dag och
att det får bära frukt i våra liv. Amen!
Text: Fannie Thomasson

Livskraft 12/13
Ännu en gång har Livskraft (vårt nyårsläger) varit. Det är med en oerhörd tacksamhet och glädje som jag blickar tillbaka på
nyårshelgen, samtidigt som en fråga oundvikligen fyller mitt inre: Hur ska jag i en artikel sätta ord på dessa dagar? Hur ska jag
ge läsaren inblick i hur vi faktiskt hade det?
Det var nämligen ett fantastiskt läger, och
när jag skriver det så känns det som att det
ändå inte beskriver våra dagar på ett fullvärdigt sätt.
Det hela började med att ett gäng grabbar
tidigt den 27:e började bygga upp en scen,
någon timme senare dyker ljudkillarna med

seminarium, nyårsmiddag, nyårsdisco osv,
osv. Som nämnt så var ”tre” lägrets tema. Detta tog sig i uttryck genom att gudstjänsterna
hade varsitt men ändå genomgående tema,
och följande ämnen stod för tema för varsin gudstjänst: En treenig Gud, Fadern som
skaparen, Sonen som befriaren, den heliga
Anden som vägledaren och den sista gudstjänsten handlade om vägen, sanningen och
livet. Varje gudstjänst hade en ny talare och
mötesledare men på samtliga gudstjänster
hade vi ett internationellt lovsångsteam
som ledde i lovsång. Ett gäng som alla skolats på Hillsong college i Sydney men medlemmarna i teamet var från Sverige, England
och Mexiko. Undervisningen var även lagd
på två nivåer vilket gjorde att man som deltagare kunde ha fördjupande undervisning
med Lars Olof Eriksson från Johannelund eller så kunde man ha grundläggande undervisning med Christoffer Kullenberg, Iza och
Simon Jönsson. Gemensamt för alla var att
man innan undervisningen diskuterade undervisningens ämne i smågrupper.
Lägrets höjdpunkt var ju givetvis nyårsafton.
Efter en festlig gudstjänst var det dags för
nyårssittning. Trerätters måltid, festlig klädsel och en skäggig toastmaster satte inramningen och festligheten var påtaglig. När vi
alla var mätta och trötta på träsmaken i baken så gick vi ut och bevittnade Helsingborgs
och Helsingörs raketavfyrning i samband
med att 2013 blev rådande år.
Stort tack till Sundsgården, ledarteamet,
deltagarna och Gud för den nyårshelg vi
tillsammans hade. Vilken avslutning på 2012
och vilken start på 2013 vi ﬁck. Tack!

dens annars funktionella konferenslokal till
en välsmyckad kyrksal, där man bland annat konkretiserade lägrets tema, nämligen
”tre”. Sakta men säkert ankommer folk till
Sundsgården och på förmiddagen den 28:e
är hela ledarteamet på ungefär 30 personer
samlade, samlade för att be för de dagar vi
tillsammans med deltagarna hade framför
oss. Klockan blir 16.00 och äntligen öppnar
incheckningen och därmed är lägret igång
på riktigt. Å vilket läger det blev!
Under lägrets gång var vi runt 120 personer
på plats som tillsammans ﬁck gå på gudstjänster, undervisning, smågrupper/bibelsina stora släp upp och de började rigga samtal, teatersport, café, blindboll, välgörenupp ljud och ljus. Tidig eftermiddag kom- hetsgala i form av ett lopp, underhållning,
mer även gudstjänstplaneringsteamet. egen-tid-med-Gud, spex, mässor i kryptan, Text: Simon Knutsson
Dessa grupper transformerade Sundsgår-
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Medarbetardag hos Allan
I början av året brukar distriktsföreståndare Allan Svensson öppna upp sitt hem för medarbetarna i distriktet för en dag av omsorg och fördjupning. En kollega säger på vägen hem: Man
får alltid med sig något bra efter dessa dagar. Så även detta år. Skratten är många, mötena
goda och ljudvolymen hög men den sänks betydligt när dagens inbjudna gäst tar till orda.
”Kära vänner, det är en stor glädje för mig att få möta er
som har vigt era liv åt Guds tjänst.”
Med de orden inleder Peter Halldorf sitt första av två
sessioner under medarbetardagen i Munka Ljungby. Det
är lite svårt att veta vad man ska kalla det när Halldorf
börjar tala. Det är bibelstudium, andlig vägledning, själavård på en och samma gång. Vi som lyssnar får följa med
på vandring med profeten Jeremia som främsta vägledare.
Halldorf berättar att han under sin sjukdomsperiod har
fått möjligheten att fördjupa sig i profeten Jeremias bok.
Och när Peter Halldorf får fördjupa sig, då blir det djupt.
Men aldrig så att man hamnar under vatten och förlorar
honom. Det är djupt för att det berör de stora frågorna
om kallelsen, den kristna människans plats och hem och
Guds vrede som Guds kärleks nödvändiga motpart, inte
dess motsats.
Att försöka återge i detalj vad som sägs är inte lätt. Formuleringarna är så precisa och meningarna mättade med
innebörd. Men det händer något när vi lyssnar som går
bortom det vi hör och förstår. En ton slås an av längtan till
bön och bibelläsning, ett liv närmare Gud. En välbehövlig
paus och rastplats för oss anställda!

Ett stort tack till Allan som öppnar sitt hem och visar
stor gästfrihet. Ett stort tack också till Brita Thuresson och
Nury Silen Eskalona för både maten och ”slamrandet” i
köket som ﬁck oss att känna oss helt hemma!
Peter Halldorf är preses för den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, redaktör för tidsskriften Pilgrim och
författare till ﬂera böcker, nu senast andaktsboken Med
evig kärlek.
Text: Kristoﬀer Lignell
Bild: David Castor
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Start på konfaläger 2013
Nytt för detta årets konﬁrmander var att de inbjöds till
en upptaktsträﬀ i början av advent. Vi har gått in i det nya
kyrkoåret och ett härligt gäng tonåringar har börjat sin
resa mot sommarens läger.
Både Åhus- och Åsljunga-konﬁrmanderna ﬁck en dag
tillsammans i Västerkyrkan i Hässleholm. Det blev snabbt
fullt i foajén eftersom det var nästintill total uppslutning.
Nervositeten och den där klumpen i magen var det nog
en del som kände av men det ﬁck säkert rinna av de ﬂesta
under dagen.
David Castor som är präst på
Åhus hade ett undervisningspass
om Bibeln. I samband med det ﬁck
vi även dela ut Biblarna till alla deltagarna. Underbart att se dem ta
emot sina Biblar, bläddra i dem och
veta att många kommer läsa och ta
till sig evangeliet under året. Var
med och be för alla dessa ﬁna unga
människor och att de får upptäcka
en levande tro på vår Herre Jesus
Kristus.
Efter en härlig TEXMEX-lunch
som vi kan tacka Maggan Cada för
så hade jag, Magnus, som får vara
på Åsljunga, ett pass om gudstjänsten. Vi tittade på deras kyrkogångsböcker och påminde om att deras

konﬁrmationstid har börjat nu och omfattar även ett relativt regelbundet gudstjänstﬁrande.
Naturligtvis höll Simon Knutsson ihop dagen på bästa
sätt med någon kul tävling. Det var gott att höra på vägen
hem att det var en dag som uppskattades. Jag avslutar med
ett citat från en konﬁrmand i bilen hem: ”Så roligt det var,
känns bara så länge till vi träﬀas igen. Jag längtar.”
Guds frid!
Text:Magnus Lennartsson
Foto: David Castor

Åhusgänget

Åsljungagänget
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NYFIKEN PÅ

Bengt Ljungberg

över tryckeriet och sedan 1986 har
jag drivit verksamheten. Vi har under
vägen ﬂyttat in i nya lokaler och har
idag ett modernt tryckeri i en modern
ändamålsenlig byggnad.
Vad trycker ni?
- Vi trycker tidskrifter, kataloger,
broschyrer, reklam, småtryck – i stort
sett allt som trycks på papper. Men
böcker är på tillbakagång, inte bara för
oss utan över huvud taget. Centrum
för vår utveckling är färg och bild där
vi använder en speciell teknik för att
göra snygga produkter. Konkurrensen
är främst från andra medier, som IT
och från utlandet.

Vem är då du, Bengt?
- Jag heter Bengt Ljungberg, en 61åring från Klippan. Jag är gift, har två
barn och två barnbarn. Jag är ständigt
nyﬁken på livet och nya upplevelser
och erfarenheter. Jag är kristen, har
kristna värderingar. Den kristna livsstilen är också grunden för tryckeriets
värdegrund.
Jag kommer till Klippan en vanlig måndag för att inter- Jag är uppvuxen i ett EFS-hem, jag gick i söndagsskovjua och vara nyﬁken på den person som trycker Livsluft,
Bengt Ljungberg. Jag tror mig veta, för så har det varit, lan i EFS här i Klippan. Idag pendlar jag/vi mellan Slottsatt han sitter i första rummet, hörnrummet vid sidan om hagskyrkan i Helsingborg och Andreaskyrkan här i Klipentrén, där han kan ta emot alla som kommer in genom pan. (Slottshagskyrkan är Helsingborgs Baptistförsamling
dörren. En synlig chef. Jag har planerat att göra något av och Andreaskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och
Frikyrkan, red. anm.)
just detta som inledning på intervjun och blir
Det är jag Evangeliska
- Jag startade en egen tidning i tjugoårsåldärför lite besviken när jag får veta att Bengt
har bytt kontorsrum och sitter nu lite längre in i som trycker dern. Den hette VI SES och hade till uppgift
knyta ihop skånska EFS-ungdomar. Det var
ett mindre och mörkare rum. Där försvann den
Livsluft och att
en modern tidning med mycket bilder i. Tektanken!
Så får jag förklaringen; det var en annan, en Budbäraren niken var skrivmaskin samt ”klipp- o klistra”.
Tidningen var väl inte populär i alla läger bland
anställd, som bättre behövde det stora ljusa rumen del äldre. Den blev inte heller så långvarig.
met och som bättre behövde ﬁnnas bland medarbetare.
Generöst, tänker jag, generöst att avstå ett jätteﬁnt kontor
till förmån för någon annan. Säger detta något om Bengt Vad har du för intressen idag?
- Jag nämner några: fågelskådning, natur, foto, ﬁlma,
som människa? Ja, jag tror det.
Jag får vänta en stund, Bengt sitter i sammanträde. Hit- ﬂygning, båt, husbil, bilar, människor, motorcykel mm.
tar en bok som Ljungbergs har tryckt, en stor bildbok om
ABBA:s karriär.
Så kommer Bengt och bjuder in mig i sitt nya kontor och
vi får en stund tillsammans kring frågor, svar och samtal.
Bengt Ljungberg är alltså ägare av Ljungbergs Tryckeri i
Klippan, ett tryckeri som under lång tid har varit EFS-förlagets tryckeri. Många av de böcker som vi läser och har läst
är alltså tryckta i Klippan.
Hur startade det hela?
- Det var min farfar, Enock Ljungberg, som startade
verksamheten 1909. Det fanns en idé och en vision om att
kunna vara behjälplig med att sprida litteratur och kristna
böcker. Så småning om tog min pappa, Gunnar Ljungberg,
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Oj! Hinner du jobba?
- Intressena har jag över tiden, det är inte 100% hela tiden.
Jag är nyﬁken på mycket men inte allt på samma gång.

knäppta händernas princip utan att göra någon generad,
det är ett exempel. Det ogreppbara i den handlingen.
Vad har du för relation till dina anställda?
- Vi är alla olika med olika värderingar. Det handlar om
respekt för det. Jag är nog som coachen eller kaptenen i
laget. Fotboll är inte min starka sida men jag är fascinerad
över hur man leder och tar ut ett lag.
Vad är Mekarmåndag?
- Det dök upp som en idé att samla gamla och nya vänner
utan att ta hänsyn till erfarenheter av mekande och skruvande. Jag tänkte: när var vi som lyckligast? Jo, när vi hade
lite resurser, många idéer, mycket tid för gemenskap och
motorintresset. Jag bjöd in till måndagkvällar i en av tryckeriets lagerlokaler, ca 700 kvatdratmeter, under oktober till
maj. Där har vi gemenskap, vi lockar med varm korv – och
allt är gratis och inga krav. Maskiner och medel av olika slag
ﬁnns också.
-Jag skickar ut på mail till ungefär fyrtio personer i veckan
och det kommer 10 – 15 stycken varje gång. Ibland uppstår det spontana vänskapliga samtal på tu man hand men
det är inte en strategi jag har utan blir en bonuseﬀekt. Det
handlar om att umgås och ha kul tillsammans.

Jag vet att du har dina bilar länge
- Jag säljer i princip inte mina bilar men har dem och
använder dem länge, 13 år och över fyra bilgenerationer vill
jag gärna använda dem. Då måste de ju ha lite kvalité för
att klara alla mil och år.
Jag vet att du har ett nytt livsengagemang också?
- Du tänker på Team Mission. Det började med att jag
trycker deras tidning och gör det som en missionsinsats.
Så blev jag inbjuden förra året att följa med till Lettland
och Riga. De frågade om jag var intresserad av att se vart
pengarna som skulle gått till tryckning av tidningen användes till. Jag ﬁck se att de gick till ett mål mat per dag till
45 barn med svåra hemförhållanden. Staden vi var i heter
Daugapils. Det ﬁnns också en lägerverksamhet för barn under sommaren som Team Mission stödjer.
- Nu åker vi med till Filippinerna där Team Mission förestår tio förskolor med upp till 600 barn.
-Numera är jag styrelseledamot i TM och försöker med
det göra en insats.
Vad är det som bär dig i din kristna tro?
-Det dagliga inre samtalet med Gud – ganska odramatiskt. Jag tog ett beslut under konﬁrmationen att säga JA
till erbjudandet och ta emot gåvan som erbjuds i evangeliet.
Sedan växte ett inre, enkelt, samtal i tro med Gud. Tron är
en slak lina.
Vad menar du?
- I dagens upplysta värld vill jag leva i och förklara de
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Så är intervjutiden slut och gemensam lunch väntar. Jag
känner att jag skulle vilja berätta mer men det ska ju vara
plats till ett par bilder också.
Tack, Bengt, för att jag ﬁck ta av din tid! Tack för all god
gemenskap och allt du ger till din omgivning!
Intervju och bild: Robert Södertun

REPORTAGE

Julklappsbil till Vitryssland - En
Ett glatt gäng på 11 svenskar åkte till Vitryssland för att sprida glädje och livsglöd till barnhemsbarn och cancersjuka barn i Vitryssland.
Vi heter Sara Johnsson och Vendela Törngren och vi
ﬁck äran att hänga med till Vitryssland. Vi är scouter i
Svensköp EFS scoutkår som var en av huvudpelarna till
projektet. Andra betydelsefulla medverkande var föreningen Furuboda och Centern i Hörby. De som drog
igång hela projektet var Bengt och Lena Nilsson som bor
i Svensköp. Tillsammans startade vi insamlingar till den
så kallade julklappsbilen. Julklappsbilen är tomtens släde
i bilformat som är fylld med julklappar som är skänkta av
folk från alla håll och kanter, direkt från hjärta till hjärta.
“Från hjärta till hjärta” blev namnet på insamlingen av
julklapparna. Man kunde även skänka pengar. Vi ﬁck
även bidrag från några olika företag.
Julklappsbilen rullade
iväg från Svensköp en fredagseftermiddag i december med nästan 600 julklappar. Vi tog nattfärjan
från Karlshamn till Klaipeda i Litauen. Därefter
bilade vi igenom Litauen
mot Vitryssland. Vi var
tvungna att ta oss igenom
två tullar, på grund av
att det är ingenmansland
mellan Litauen och Vitryssland. Tullen var stenhård och så var där lite
kö. Så det tog 7,5 timmar för oss att komma igenom båda
tullarna. När vi äntligen
hade kommit igenom den
sista tullen körde vi raka
vägen till ett kristet barnhem i huvudstaden Minsk
som drivs av paret André
och Varya. Det barnhemmet var vårt boende under
hela vår vistelse i Vitryssland. Där delade vi även ut
våra första julklappar. Ca
40 ungdomar blev lyckliga
för gåvorna. Ungdomarna
var upp till 20 år gamla.
Efter det besökte julklapps- Vendela Törngren bland alla
bilen ett kommunalt barn- våra julklappar

hem/internatskola strax utanför Minsk. Där var barnen
lite yngre, mellan 7 och 15 år. Barnen ﬁck lära sig lite om
den svenska julen innan även de ﬁck vars en julklapp.

Sara Johnsson med en kille på barncancersjukhuset som egentligen
var för sjuk för att få besök, men han ville så gärna hälsa på
tomten.

Nästa dag åkte vi till barncancersjukhuset i Minsk. Det
var väldigt ﬁnt och modernt. Staten har lagt ner mycket
pengar på barncancervården efter kärnkraftsolyckan i
Tjernobyl. 70 % av det radioaktiva nedfallet från olyckan
kom över Vitryssland. På grund av det föddes under en
lång tid var tredje barn med cancer.

Julklappsutdelning på det kristna barnhemmet

Vi ﬁck uppleva saker som vi aldrig kommer att glömma.
På barnhemmen ﬁck vi lära oss att saker som vi kan tycka
är självklara inte alls är självklara för dem, som toalettpapper, att kunna äta sig mätt och ha något att kunna kalla
sitt eget. De hade inte ens en privat säng.
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resa vi aldrig kommer att glömma
Statistiken för de barn, 15-16 åringar, om blir
utskrivna från de kommunala barnhemmen i
Vitryssland:
3 % klarar sig och får ett bra liv med utbildning och
arbete.
15 % ser livet så hopplöst att de tar sitt liv.
20 % blir hemlösa/uteliggare/gatubarn.
62 % hamnar i social misär med bland annat missbruk,
främst alkoholmissbruk, kriminalitet och prostitution.
På många av barnhemmen är de inne på fjärde generationens barn.
Öppning av julklappar på det kommunala
barnhemmet/internatskolan

Det som berörde mest var att de inte hade något att
kalla sitt eget och alla såg ner på dem, på grund av att de
var barnhemsbarn. De tycktes inte vara lika mycket värda
och ansågs vara en börda för samhället. Något annat som
berörde minst lika mycket var att se hur glada barnen blev
av att vi kom dit och hälsade på. Bara att vi kom dit var
stort för dem, men även det att de blev sedda, uppmärksammade och ﬁck en egen present gladde dem. Egentligen var inte innehållet i julklapparna viktigast, utan gåvan
i sig. De blev inte så besvikna som “svenska barn” lätt kan
bli om de inte får exakt det de vill ha.
Under vår vistelse i Vitryssland ﬁck vi lära oss att vi ska
vara mer tacksamma och uppskatta det lilla i vardagen.
Nästan hela gänget som åkte med julklappsbilen

Text:Sara Johnsson, Vendela Törngren

Scoutkår blev årets ambassadör i Svensköp
Varje år utses en ambassadör i vår by när vi har
den årliga julmarknaden. 2012 ﬁck Svensköp
EFS scoutkår denna utmärkelse, vilket vi väldigt
glada över. Det är roligt att scouterna är en så stor
och viktig grej i Svensköp. Många av byns barn
och ungdomar är med i scoutkåren. Vi stärktes
ännu mer när vi ﬁck medverka i projektet med
julklasppsbilen till Vitryssland och nu när vi ﬁck
utmärkelsen som årets ambassadör. Nu ser vi fram
emot ett nytt scoutår!
Svensköp EFS scoutkår
genom Sara Johnsson
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Hundstuga blir kapell

Christer Öhman

Om man tror att verksamheten på sommargården
Höllviksstrand ligger nere under vintern, så är det
inte så. Här är det, om inte full verksamhet, så något
mindre på vintern, vad gäller vår egen programverksamhet. Gården är ﬂitigt använd av församlingar,
andra grupper och föreningar i närområdet.
Vad är på gång? Värmepumpar är beställda och ska
installeras i båda samlingssalarna för att spara energi,
eftersom den beﬁntliga elvärmen är ganska kostsam.
Det så kallade ”måndagsgänget” träﬀas varje måndag, med uppehåll under jul och nyår, för att sköta
underhåll m.m. under ledning av ”gårdschefen”
Christer Öhman.
En av stugorna
på sommargården
Höllviksstrand,
Grindstugan, har
under de senaste
åren blivit ”risigare”
och använts av gäster med hundar. En
genomgripande renovering till en ganska hög kostnad var
nödvändig. Någon
föreslog på årsmötet att göra om stugan till ett kapell.
Frågan togs upp i styrelsen och då blev beslutet att ta
fram underlag för att gå vidare.

Livsluft gjorde ett besök på sommargården mitt i smällkalla
vintern, för att göra en intervju med Christer Öman, anställd
som ”chef” på gården. Numera är Höllviksstrand inte bara en
sommargård. Under innevarande vinter är gårdens vinterbonade
stugor så gott som fullbelagda. Christer är i nuläget anställd som
gårdsvärd på 25% vilket för tillfället inte är tillräckligt för det arbete som nu ﬁnns på gården.

Nu är rensningen igång och det blir så småningom
ett kapell som så många önskat, ett ställe där man
kan ﬁra gudstjänst och där man i lugn och ro kan dra
sig tillbaka för bön och meditation.
Helt plötsligt landade en ﬁn friggebod på Höllviksstrand. Den kan
bli ett komplement för framtida behov. En
granne på Ljungvägen har skänkt
stugan, som därav fått namnet
Ljungstugan.
Text och bild:
Per Andersson

Christer vem är du?
Jag är en ung herre på 52 år, uppvuxen inom EFS och har jobbat mycket
med grupper och vid något tillfälle
hade jag tre grupper i veckan igång
i Västernorrlands ungdomsverksamhet. Jag var med och genomförde EFS
scout där. Jag har sedan jag ﬂyttade till
Skåne inte varit så aktiv inom EFS. Vi
gick med i EFS Betania Malmö och
efter något år gick vi med i föreningen
för EFS sommargård. Familj, fru och
fem barn och är bosatt i Höllviken.
Varför tog du det här jobbet!
Har alltid ”känt” för Höllviksstrand och för ungdomsverksamheten i EFS. Innan dess på två ungdomsgårdar i Örnsköldsvik,
där vi utvecklade dessa och ﬁck mer fart på verksamheten. Detta
har alltid legat mig varmt om hjärtat. Här på Höllviksstrand ﬁnns
det mycket att göra, där äldre och yngre skall kunna trivas. Min
tjänst just nu är i huvudsak att hålla i uthyrningsbiten och marknadsföra gården. Jag har i nuläget jobbat på gården sedan december 2011, och jag ser en positiv utveckling av gården, ekonomiskt
men även av den andliga biten.
Har du några visioner?
Ja! Visionen är den att gården ska få vara en mötesplats för alla
människor, få ungdomar att hitta hit och att här få uppleva Guds
kärlek och gemenskap, tillsammans med den äldre generationen.
Beskriv din arbetsuppgift som du utför med särskild
glädje. Varför trivs du särskilt med den?
Jag vill att gården att ska gå runt ekonomiskt med bättre omsättning och mer uthyrning . Det är väl det som jag har bäst kapacitet och brinner för, till största delen, men även att många ska
hitta hit. Be gärna för mig och gården och om det är meningen
att gården ska vara en plats till en nystart för en församling här.
Omgivningen, mer än andra ställen, har behov av just det här.
Känner Du dej som en medarbetare i distriktet?
Jo, det gör jag och det har jag alltid gjort inom EFS och jag är
inbjuden till distriktets medarbetardagar. Vi har olika uppgifter i
Guds rike, menar Christer. En telefonsignal bryter vårt samtal och
Christer springer i väg för att svara. Det visar sig vara en bokning
av rum eller stuga.
Text och bild:Per Andersson
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125:e julfesten för söndagsskolan i Hultatorp
HULTATORP. Det är möjligt att Hultatorp söndagsskola i byn Hultatorp väster om Vittsjö är den äldsta verksamma söndagsskolan i Sverige. Om så inte är fallet är det
nog den äldsta verksamma söndagsskolan i Skåne! Helt
enligt traditionen hölls julfesten på just juldagen. Denna
gång för 125:e gången! Ett antal av grånande pensionärer,
tidigare elever, kom också till festen i den gamla byskolan.

några år mellan bladen. Tre vise män kom in på scenen
och överlämnade sina gåvor i stallet i Betlehem. De tre
eleverna spelade var sitt instrument, blockﬂöjt, gitarr samt
valthorn. Erna Olsson föredrog en kort historik samt läste upp ett brev från barnbarn till Bengt Johansson som
skänkte tomten till skolhuset. Barnbarnet Rolf Wittesjö
skänkte också en summa pengar till söndagsskolans verksamhet.
Tidigare eleverna Siri Carlsson, Hörby och Nils Erik
Lunnergård, Vittsjö berättade minnen från sin tid i söndagsskolan.
Vid ﬁkapausen gavs tid för gemenskap då både söndagsskola och väderlek kom på tal. Lagom till ﬁkarasten anlände dagens gäst, pastor David Castor, som talade om
julförberedelser och julens betydelse. Traditionella jultidningen samt lika traditionella godispåsen delades ut till de
yngre besökarna innan högtiden avslutades.
Text: Torgny Carlsson

Nuvarande och tidigare elever i Hultatorp söndagsskola

Söndagsskolan bildades 1887 av Nils Olsson som varit i
Amerika och fann vid hemkomsten till Sverige att klimatet kunde vara lämpligt för en söndagsskola. Till en början
samlades eleverna i olika hem för söndagsundervisning i
bibliska ämnen. Tomt skänktes till skolhus i Hultatorp
och skolhus uppfördes 1908. I gåvobrevet fanns angivet
att skolan skulle vara tillgänglig för bygden och religiösa
samlingar. Då ﬂyttade Hultatorp söndagsskola in.
Verksamheten har sedan dess pågått varje söndag med
undantag för jul- och sommarferier. Tre generationer från
grundaren av söndagsskolan Nils Olsson har varit verksamma som lärare i skolan. Flera olika lärarkrafter har
varit verksamma i söndagsskolan men uppräkning är lite
vansklig. Men de tre syskonen Nilsson från Mörkhult,
Karin, Einar och Mimmi förtjänar att nämnas. De övertog ansvaret sedan deras moder Botilda Jönsson minskade
sin aktivitet på grund av ålder.
På juldagen 2012 högtidlighölls ﬁrandet av den 125:
e julfesten för söndagsskolan då även en del äldre elever
kom för att delta i ﬁrandet. Föreståndare för Hultatorp
söndagsskola med för närvarande sex elever är Erna Olsson och Inger Gustavsson. Efter välkomsthälsning tände
eleverna ljusen i granen som höll rätt balans med sina päronformade motvikter.
Det blev ﬂera sånger om julen och dess ﬁrande, dels ur
sångblad och dels från söndagskolans sångbok som har

13

Tre generationer som varit och är elever i Hultatorp söndagsskola

De tre vise männen med sina gåvor
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I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
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TACK!
Stort tack för alla inkomna gåvor under 2012.
Dessa medel har gjort det möjligt för oss att fullfölja vårt uppdrag med konﬁrmandläger, stöd till våra
anställda och stöd till våra missionsföreningar.
Nyetablering
Vi arbetar med nya uppslag vad det gäller nyetableringar och gläds under tiden med att vår nysatsning i Trelleborg visat sig vara så livskraftig. Tack
Mikael Artursson för idogt arbete.
Medarbetardagar i Rom
Vi gläder oss åt att kunna åka med 29 st medarbetare till Rom den 9-13 april. Som guide, bibellärare
och ciceron, följer Anders Sjöberg med.
EFS i Sydsveriges årsmöte
Redan nu arbetar vi med vårt distriktsårsmöte
som går av stapeln på Åhusgården den 20 april. Vi
startar upp med kaﬀe 09.30 följt av en gudstjänst
10.30 som Salt Sydsverige håller i och därefter årsmöte kl 13.30.
EFS rikskonferens 2014
Det är nu beslutat att EFS riks årskonferens 2014
blir förlagd till Qpoolen i Hässleholm. Datumen
blir den 29/5 – 1/6, vilket också är Kristi himmelsfärdshelgen. Planera inte in något annat utan låt oss
alla mötas under denna helg!
Årsrapporter
Tack för allt jobb ni lägger ner för att fylla i årsrapporterna både för EFS och Salt. Dessa ligger till
grund för de statliga bidrag EFS får och som bl.a.
fördelas ut till alla föreningar.
Statsbidrag
Senast 1 mars ska ansökan vara på distriktexpeditionen om din EFS-förening vill söka extra statsbidrag. Mer information ﬁnns på vår hemsida.
Gemensam förbönsdag för distriktets
konﬁrmandverksamhet 26 maj 2013

På distriktexpeditionen ﬁnns
följande DVD- ﬁlmer att låna
”Brick by Brick” av Göran Skytte
”Lena Maria Klingvall möter Afrika” av Göran Skytte
”Mitt livs trasmatta” Eva Spångberg
samtalar med Bengt Roslund.

Stöd vårt konﬁrmandarbete genom en kollekt eller
enskild gåva till BG 196-7900.
Märk med Konﬁrmandverksamhet.
Tack för din gåva

För mer information kontakta expeditionen.
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almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

Familj

2013
feb
1-3 Barnledarkonferens, Jönköping
15-22 Skidresa till Åre
23
Våga växa dag, Hässleholm

1/4
1/4
7/17

april
6
Salt årsmöte, kraftledardag, Lerberget
20
Distriktets årsmöte, ÅhusGården
27-28 Föräldrafritt, Åsljunga

1/4
6/3
1/4

maj
26
Förbönsdag för distriktets konﬁrmander

1/14

juni
6-9 LIGHT-läger, Åsljunga

1/4

KONFIRMATIONSLÄGER 2014
Det är hög tid att anmäla sig!
Vi har två konﬁrmationsläger att erbjuda även 2014.
Uppläggen är desamma och platserna är EFS-gården
i Åsljunga och ÅhusGården i Åhus.
Lägret är uppdelat i tre delar från maj – september
men inleds redan vid advent med en dagsamling.
Vår idé är att blanda undervisning, bad, sport, musik,
andakter, utﬂykter, samtal med Gud etc.
i en unik härlig gemenskap.
För mer information kontakta EFS i Sydsverige
Tel. 0451-388070
e-post: info@efssyd.org eller simon.knutsson@efssyd.org

Minnes- och högtidsgåvor
Minnesgåva november - december
Stina Caesar, Bjärnum
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
Enskilda gåvor under nov 2012
EFS 11 150
Salt 8 300

Enskilda gåvor under dec 2012
EFS 10 650
Salt 5 330
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Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar,
Morfar och
Gammelmorfar

Lennart
Johansson
* 2 september 1924
har lämnat oss i sorg och
saknad men med många
ljusa minnen
Jonstorp
11 januari 2013

ELSA
LENA och LARS
Frida och Mattias
Selma, Nora, Ture
Johanna och Jens
Edith
Erik
KARIN och SIMSON
Fredrik och Sofia
Hanna och Paul
Clara, Melvin
Oskar och Sofia
Släkt och många vänner
Ditt kors skall skina
för min blick,
när sist jag somnar in,
o Herre Jesus Krist.
Då viker natten,
morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, Herre,
hos mig kvar.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jonstorps kyrka
fredagen den 8 februari
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Tunneberga Gästgifvaregård.
Istället för blommor,
tänk på EFS-gården i
Åsljunga, Bg. 5944-2574
eller EFS Mission,
Bg. 900-9903.

Varmt tack till
hemtjänsten i Jonstorp
och personalen på
Kastanjegården för god
och kärleksfull omvårdnad.

Korrektur
Helsingborgs Dagblad + Landskrona-Posten + NST
Korrektur och pris godkänt av

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

Det är bara nåd!
Jag heter Bengt Nilsson och kommer från en by i Skåne som heter Svensköp. Kanske ni har läst ”Finlir av Jesus” ett
vittnesbörd om Vitrysslandsresan på motorcyklar sommaren 2012.
Det har blivit ringar på vattnet efter den resan. Det gick iväg en julklappsbil och en hjälpsändningsbil den 7 dec
2012. Torgny Carlsson var och smorde de två bilarna och släpet med kors på alla fordonens sidor och bad om Herrens
beskydd och välsignelse och läste den 121 psalmen ur Bibeln. Den psalmen hade Torgnys mamma som resepsalm när
hon var missionär i Kina.
När julklappsbilen kom hem ringde tolken Ieva mig och sa: ”- Bengt det har hänt något otroligt och du måste ställa
upp för detta till sommaren. Jag vet om din dröm om Tjetjenien 2014, den måste du senarelägga. Hos många av barnen
som åkte på våra motorcyklar i somras på barncancersjukhuset i Minsk förändrades sjukdomsbilden på ett positivt sätt.
Chefsläkaren vill bjuda in oss till Barncancersjukhuset så att vi kan skjutsa barnen på våra motorcyklar igen. Läkarna
vill forska vad som händer med barnen och vad det är och vad som bildas i den drabbade barnkroppen vid ”Glädjeinjektionen” av att åka på motorcyklar och träﬀa ”Galna Svenskar” som tror och lever efter detta att glädjen kan spränga
vilka gränser som helst.
Allt är möjligt för Jesus
När alla motorcyklarna var parkerade på färjan i somras 2012 och deltagarna gick upp till sina hytter då var vi tre som
stannade kvar och smorde alla 13 motorcyklarnas sadlar med ett kors av välsignad olja och bad att motorcyklarna och
bilen skulle bli bevarade och få vara redskap i Jesu händer.
Folke Nordangård sa ibland när han predikade på tältmötena i Svensköp att han var så barnslig i sin tro. Jag är också
så barnslig i min tro. Jag tror och vet att när barnen och föräldrarna satte sig på våra motorcyklar så ﬁck de del av Jesu
blod genom korset på sadeln.
Det är bara nåd alltsammans
Vi kommer att åka till Minsk barncancersjukhus i sommar. Färjebiljetterna är bokade, och plats är beredd på det
kristna tonårshemmet ”With Love For Kids”. Vi kommer också att besöka två kommunala barnhem och skjutsa barnen där också på våra motorcyklar. Jag har bett Torgny Carlsson att även den här gången smörja våra motorcyklar och
följebilen med olja och sända iväg oss.
”Gör det lilla du kan gör det villigt och glatt”. Ni får gärna vara med och bära detta i bön och avsluta bönen med
Herre ske din vilja.
Varya, föreståndaren för ”With Love for Kids” ringde via Skype och berättade att KGB skulle beslagta deras församlingskyrka och undrade om vi kunde hjälpa till att be för deras församling. Några nätter innan kyrkan skulle beslagtas
av KGB väckte Jesus många förebedjare att de skulle be. En del av förebedjarna såg en bild att hela kyrkan med tomt var
upplyst av ett ljus och man såg Herrens Stridsänglar med svärd och ju mer de bad desto ﬂer stridsänglar kom. Tillslut
var tak, väggar och tomt alldeles full av Herrens stridsänglar. Kvällen innan KGB skulle beslagta kyrkan kom det ett
meddelande från KGB att alla åtalspunkterna på dokumentet var väck. Pappret var tomt.
”Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen, le mitt i stormen.
Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen, när jag seglar hem …”

16

