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Vänner
I den här tiden på kyrkoåret handlar texterna på olika sätt om hur Jesus 
visar sin härlighet. Vi får läsa om hur Jesus gör under, botar sjuka etc. 
Sådan är han, Jesus, vår Frälsare, vår Herre, vår Bror och vår Vän.
Den som han är i evangelierna, får han vara den personen också i ditt liv? 
Är det ok för dig att han rör vid dig till förvandling? Det vill han göra. 
Jesus älskar oss och kommer till oss sådana vi är, men han vill förvandla 
våra liv. Han vill göra oss lika honom.
Jesus vill att våra liv ska handla om honom, inte om oss själva. Bara Jesus 
kan ha sådana anspråk på människor.
Vi fastnar ofta på frågor som handlar om ifall Jesus kan eller vill. Den rätta 
frågan är istället att fundera på om jag/du vill den där förändringen som vi 
inte riktigt kan kontrollera.
När Jesus gör något i en människas liv så går det ofta utanför våra ramar. 
Han spränger ramarna. Det kan handla om vår teologi, vår kyrkotradition 
eller mer presonliga värderingar. Han gör unikt och han gör nytt. Det är 
välsignat! Snart kommer fastan, en tid då vi får tillfälle att ompröva.
Ta vara på det tillfället! Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Jesu eget anspråk på att vara ”vägen, sanningen och livet” 
har i alla tider varit anmärkningsvärt, och såväl på Jesu tid 
som i vår egen tid också provocerande. Det är ett påstå-
ende som utmanar och avkräver ett ställningstagande av 
den som hör det. Antingen är det sant, eller så måste Jesus 
betraktas som en lögnare eller galning.

När vi samtalar och predikar om detta budskap är det 
oerhört viktig att vi stryker under och gör det helt klart 
(både för oss själva och för andra) att kristendomen en-
dast hävdar att det är Jesus som är helt unik och enastå-
ende. Samma attribut går inte att sätta på kristendomen i 
sig, så som den är utformad och kulturellt påverkad i dess 
olika grenar. Det är alltså inte kristendomen som religion 
som är unik och enastående – utan det är Jesus Kristus 
som är det! Tyvärr kan det ofta finnas mycket kristendom 
som står i vägen för Jesus – många kulturella uttryck och 
former som faktiskt hindrar människor från att se Honom 
som är upphovet till och grunden för den kristna tron. 

För det är nämligen som den framlidne anglikanske 
biskopen Stephen Neill beskrev det i sin bok ”Crises of 
Belief ”: ”Det gamla talesättet ´Kristenheten är Kristus´är 
nästan alldeles sant. Den historiske Jesus från Nasaret är 
det rättesnöre som alla kristna trossatser måste bedömas 
efter, utifrån detta står eller faller de.”

Mot slutet av sin omfattande och väldigt inkännande 
kommentar till judendom, islam, hinduism, naturreli-
gioner och sekularism där han ärligt tog upp deras kritik 
av kristendomen frågade han: ”Har våra samtalspartners 
någonsin verkligen sett på Kristus Jesus och försökt se ho-
nom sådan han är? För om vi tar evangelierna på allvar… 
är Jesus inte det ringaste lik någon annan som levt på jor-
den. Det han har sagt om Gud liknar inte vad någon an-
nan religiös ledare sagt. De anspråk han rest för sig själv 
är inte desamma som rests för någon annan religiös lärare. 
Hans kritik av människan och samhället drabbar mycket 

hårdare än någon annans kritik. De krav han ställde på 
sina efterföljare är strängare än någon annan religiös le-
dares krav.”

Vi påstår alltså inte att Jesus var en av de stora andliga 
ledarna i världen. Det skulle vara totalt otillräckligt att 
kalla honom ”Jesus den store”, på samma sätt som Alex-
ander den store eller Karl den store eller Napoleon den 
store. Jesus är inte den store – han är den Unike, den Ende 
i sitt slag. Han har ingen jämlike, inga rivaler, ingen före-
trädare eller efterträdare.

När vi ser på vad de första kristna, hans egna lärjungar, 
ansåg om honom framgår just denna bild. Oftast benäm-
ner de bara honom som Jesus eller Kristus eller i kombi-
nation Jesus Kristus (jordiskt namn och messiansk titel), 
men ofta finns också tillägget Herren med: Herren Jesus 
eller Herren Kristus eller Herren Jesus Kristus. Men när hela 
hans titel skrivs ut, som den gör i avslutningen till 2 
Petr, så är han ”vår Herre och Frälsare Jesus Kristus” (2 Pet 
3:18). I denna fullödiga beskrivning av Jesus finns tre se-
parata påståenden som det är värt att meditera över; näm-
ligen att Jesus är Herre, Jesus är Frälsare och Jesus är vår. 
Och alla dessa tre beskriver Jesus Kristus som den Unike!

Var arbetar ni? 
På Ungdomsavdelningen på Mekane Yesuskyrkans huvud-
kontor i Addis Abeba, Etiopien.

Vad har blivit som ni tänkt er? 
Ganska mycket faktiskt. Vädret, maten, språket, kulturmö-
tet. Vi har båda varit här förut så vi visste lite på förhand.

Vad var ni inte beredda på? 
Den extrema kontrasten som finns i Addis Abeba mellan fat-
tig och rik. Det är verkligen avgrundsdjupa klyftor emellan 
och svårt att hantera att man som missionär från en dag till 
en annan kan befinna sig i båda världarna.

Jesus, den helt unike

Viktoria och Jonas
Nordén

År 2014 kommer vi att få andakter av EFS 
aktiva missionärer och vi kommer att 
presentera EFS olika missionsprojekt.
Här är första bidraget.
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������������������������������������������������
nya och kreativa sätt att inspirera till givande. 
Detta var någonting vi testade på Livskraft Syd 
och resultatet var minst sagt lyckat. Under 
lägrets tredje kväll - efter en mycket god guds-
tjänst - så förvandlades matsalen i källaren till 
ett händelsernas torg. Missionsmarknaden öppn-
ade. Denna marknad byggdes helt av deltagares 
och ledares bidrag och fantasi, och fantasi och 
kreativitet fanns det mycket av. Här kunde man 
gå till en klädbytarhörna, här kunde man köpa 
kakor, skivor, målningar. Man kunde gå på blind-
date för en viss betalning, man kunde ägna sig 
åt armbrytning mot varandra för en slant. Vissa 
erbjöd sig att hoppa i sundet och bada om de 
��������������������������������������������-
���������������������������������������������-
da krona gick till EFS internationella mission och 
������ ������ �������� ��� ������������ ����� �����
kr!

��������������������������������������� �����-
lingsevenemang. Det klassiska KRIK-loppet gick 
av stapeln igen. Konceptet är enkelt och roligt. 
Alla som vill får anmäla sig som sprinterdelt-
agare. Dessa ska sedan samla ihop sponsorer. 
Sponsorerna ska ge dem en viss summa pengar 
för varje varv som sprintdeltagarna springer. Ba-
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
springa in så mycket pengar de kan. Under dessa 
������������������������������������������������
���� ��� ���������� ������ ���� ����� ������ �������-
tionella missionsarbete.

1. Vem är du? 
�����������������������������������������

2. Varför åkte du till Livskraft? 
Jag åkte på Livskraft för att mina syskon har gjort 
det tidigare år och har peppat mig på det ända sen 
deras första år. Jag ville även åka dit för att träffa 
gamla vänner från konfan.

3. Vad är ditt helhetsintryck av livskraft?
Så mycket kärlek och så mycket skratt och skoj! 
Jag hade träningsvärk i leendet när jag kom hem. 
Det var även extremt lärorikt.
4. Vad skulle du säga var det bästa på eller med 
lägret?
Det bästa med lägret var kvällarna med gudstjänst, 
predikan, möjligheten att få förbön och att komma 
närmre Gud. De roliga aktiviteterna och myset som 
aldrig ville ta slut.

5. Vad tyckte du om temat “Skönhet“? 
Det var ett bra tema som satte igång tankarna och 
������������������������������������������������-
���������������������������������������������������
över det.

6. Om någon frågar dig: Varför ska man åka till 
Livskraft? Vad skulle du svara då?
Livskraft är en möjlighet att avsluta året och börja 
det nya på bästa möjliga sätt. Du får umgås med 
massa andra ungdomar som du har saker gemen-
samt med, du får umgås med Gud. Jag vill komma 
tillbaka så många år jag kan för att få återuppleva 
den kärleken och gemenskapen.

��������������

Jag har blivit ombedd att skriva några rader om 
lärjungaskolan som Salt arrangerar på Heljaröds-
gården. Anledningen är att jag har valt att gå den 
i vinter trots att jag inte hör till ungdomarna län-
gre. Vi har redan haft två tillfällen och det sista 
återstår. 
Det är jag och åtta underbara gymnasieungdomar 
som träffas under Jonas Hallabros inspirerande 
ledning. Jag längtar till nästa gång nu i mitten 
av januari. Vi träffas på fredagskvällen och åker 
hem mitt på eftermiddagen dagen efter. Jag an-
mälde mig på grund av min längtan efter att få 
lite extra tid med Gud och tänkte att jag kunde 
umgås med honom om jag inte passade in bland 
ungdomarna.  Heljarödsgården är ju en undebar 
plats att vistas på, bara det är en möjlighet till 
vila i Gud. God mat och härliga omgivningar. Men 
��������������������������������������������������
mycket att ge, så det är också ett sätt att få del av 
Guds inspiration. 
Vi får berätta om våra tankar och önskningar, våra 
drömmar och visioner. Ett sätt att tänka till för 
egen del. Vad vill jag och vad tror jag är Guds vilja 
i det? Hur vill han använda mig?
Vi ber för varandra och försöker lyssna in om Gud 
har något att förmedla.
Och så får vi såklart en fantastisk undervisning av 
����������������������������������������������������
trots att jag trodde att jag visste mycket redan. 
Jag har levt mitt liv med Herren och fått mycket 
undervisning: söndagskola, bibelskola, läger, kon-
ferenser, bibelstuder och predikningar i mängder 

Lärjungaskolan
����������������������������� ���������� �������-
gare att lära och ta emot från Livets Herre. Alltid 
nya infallsvinklar.
Bön och bibel var första träffens tema och an-
dra handlade om ledarskap. Det betyder inte att 
man nödvändigtvis måste ha en ledarbefattning 
utan snarare att vi alla är ledare och förebilder 
åtminstone i vår omgivning. Alla är vi ledare åt-
minstånde för en, det vill säga oss själva. Bara det 
��������������������������������������������������
En viktig del är också möjligheten att få träffa en 
mentor mellan träffarna på Heljaröd. Det är också 
utvecklande att få sätta ord på sina tankar, att ha 
någon att bolla med. Att berätta om sitt liv och och 
se hur Gud verkat genom händelser och människor 
i det liv jag fått. Det har gett mig nya upptäckter 
av Guds ledning. 
����������������������������������������������������
vidare utveckling och umgänge med Gud för min 
del.
Jag kommer att sakna lärjungaskolan men hoppas 
att det kanske kan bli någon uppföljning. 
Jag rekomenderar er alla att fråga Herren om han 
vill att ni ska anmäla er när nästa tillfälle ges. 
����������������������������������������������������
också till husmödrarna på Hejaröd och naturligtvis 
alla på lärjungaskolan med Jonas i spetsen.

���������������

mer info på www.saltsydsverige.nu

Våra aktivitetstips hämtar vi främst från 
kalendern på www.saltsydsverige.nu. Vi vill 
därför uppmuntra ledare och arrangörer i 
HELA distriktet att lägga upp er info där, 
genom att skicka ett mail med all infor-
mation till simon.knutsson@efssyd.org. In-
get evenemang är för stort eller för litet!

ÅRE. ������������������14 feb-22 feb

Glädjerapport
från Livskraft s a l t s y d s v e r i g eLivskraftSYD 2013/14

Saltsidorna
JANUARI 2014
Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

5 apr LERBERGET. �������������
en kördag för alla

Redo för
årskonferens?

tipsar

Salt riks årskonferens kommer
���������������������������������

för konferensen är avtryck! Läs mer och 
följ planeringen på vår facebooksida.

12 apr HÖRBY. ������������������

�����������������������������
����������������������������������-
tionsläger är att fungera som ledare, 
men med mycket begränsat ansvar. 
Faddrarnas främsta uppgift är att 
������������������������������-
manderna, att hänga och leka med 
����������������������������������
i rätt riktning. Fadderrollen innebär 
��������������������������������-
manderna.
De har även en viktig roll i uppföl-
�����������������������������������
som fortsatta förebilder och genom 
att uppmuntra till deltagande i läger 
och andra aktiviteter.

Vi söker dig som:
����������������������
�����������������������������������
att få lära känna Jesus ännu mer.
- brukar åka på distriktets läger och/
eller är aktiv i en lokal församling 
eller EFS-/Salt-förening.
- vill testa sin ledarförmåga för att 
sen kanske bli ledare till exempel på 
läger i framtiden.
���������������������������������-
tionsläger.

Fadder i sommar?

Hej alla Saltmedlemmar!

Här kommer en kallelse till Salt Sydsver-
������������������

Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta 
beslutande organ. Vad betyder det 
då? Jo, det betyder att det är här det 
händer! Här avgörs Salt Sydsveriges 
organisation.

�����������������������������������������
fullsmockad med roligheter. 

���������������������������������������
inte, skriv en motion och skicka den till 
��������������������������������������
ordf.saltsydsverige@gmail.com

EN DAG FÖR ÅRSMÖTE

facebook.com/arskonferens

1. Vem är du? 
Jag är Rune Lindgren och 
börjar väl bli någon form av 
������������������������������
������ ������������� ������
deltagare känner mig som 
���������������

��������������
��������������
�������������

�������������

2. Varför åkte du till Livskraft? 
 Jag åker på Livskraft för att det är det bästa sättet 
����������������������������

3. Vad är ditt helhetsintryck av Livskraft?
Som helhet har årets läget varit precis lagom. Och 
då jag är svensk och gillar allt som är lagom så är 
det ett bra betyg

4. Vad skulle du säga var det bästa på eller med 
lägret?
Det bästa för mig är när man besöker spelrummet 
och träffar någon/några nya personer och spelar 
�������������������������������

5. Vad tyckte du om temat “Skönhet“? 
Det vara bra att få tänka på vad som är vackert och 
allt det vackra som Gud har gett oss!

6. Om någon frågar dig: Varför ska man åka till 
Livskraft? Vad skulle du svara då?
För att man får träffa en massa trevliga människor, 
gå på trevliga seminarier och lära sig/pröva på nya 
saker, samt att man på nyårsafton får en fantastisk 
��������������������������������

������������������������

UBIL_Nov13.indd   1 2014-01-23   11:40
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��������������
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hem mitt på eftermiddagen dagen efter. Jag an-
mälde mig på grund av min längtan efter att få 
lite extra tid med Gud och tänkte att jag kunde 
umgås med honom om jag inte passade in bland 
ungdomarna.  Heljarödsgården är ju en undebar 
plats att vistas på, bara det är en möjlighet till 
vila i Gud. God mat och härliga omgivningar. Men 
��������������������������������������������������
mycket att ge, så det är också ett sätt att få del av 
Guds inspiration. 
Vi får berätta om våra tankar och önskningar, våra 
drömmar och visioner. Ett sätt att tänka till för 
egen del. Vad vill jag och vad tror jag är Guds vilja 
i det? Hur vill han använda mig?
Vi ber för varandra och försöker lyssna in om Gud 
har något att förmedla.
Och så får vi såklart en fantastisk undervisning av 
����������������������������������������������������
trots att jag trodde att jag visste mycket redan. 
Jag har levt mitt liv med Herren och fått mycket 
undervisning: söndagskola, bibelskola, läger, kon-
ferenser, bibelstuder och predikningar i mängder 

Lärjungaskolan
����������������������������� ���������� �������-
gare att lära och ta emot från Livets Herre. Alltid 
nya infallsvinklar.
Bön och bibel var första träffens tema och an-
dra handlade om ledarskap. Det betyder inte att 
man nödvändigtvis måste ha en ledarbefattning 
utan snarare att vi alla är ledare och förebilder 
åtminstone i vår omgivning. Alla är vi ledare åt-
minstånde för en, det vill säga oss själva. Bara det 
��������������������������������������������������
En viktig del är också möjligheten att få träffa en 
mentor mellan träffarna på Heljaröd. Det är också 
utvecklande att få sätta ord på sina tankar, att ha 
någon att bolla med. Att berätta om sitt liv och och 
se hur Gud verkat genom händelser och människor 
i det liv jag fått. Det har gett mig nya upptäckter 
av Guds ledning. 
����������������������������������������������������
vidare utveckling och umgänge med Gud för min 
del.
Jag kommer att sakna lärjungaskolan men hoppas 
att det kanske kan bli någon uppföljning. 
Jag rekomenderar er alla att fråga Herren om han 
vill att ni ska anmäla er när nästa tillfälle ges. 
����������������������������������������������������
också till husmödrarna på Hejaröd och naturligtvis 
alla på lärjungaskolan med Jonas i spetsen.

���������������

mer info på www.saltsydsverige.nu

Våra aktivitetstips hämtar vi främst från 
kalendern på www.saltsydsverige.nu. Vi vill 
därför uppmuntra ledare och arrangörer i 
HELA distriktet att lägga upp er info där, 
genom att skicka ett mail med all infor-
mation till simon.knutsson@efssyd.org. In-
get evenemang är för stort eller för litet!

ÅRE. ������������������14 feb-22 feb

Glädjerapport
från Livskraft s a l t s y d s v e r i g eLivskraftSYD 2013/14

Saltsidorna
JANUARI 2014
Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

5 apr LERBERGET. �������������
en kördag för alla

Redo för
årskonferens?

tipsar

Salt riks årskonferens kommer
���������������������������������

för konferensen är avtryck! Läs mer och 
följ planeringen på vår facebooksida.

12 apr HÖRBY. ������������������

�����������������������������
����������������������������������-
tionsläger är att fungera som ledare, 
men med mycket begränsat ansvar. 
Faddrarnas främsta uppgift är att 
������������������������������-
manderna, att hänga och leka med 
����������������������������������
i rätt riktning. Fadderrollen innebär 
��������������������������������-
manderna.
De har även en viktig roll i uppföl-
�����������������������������������
som fortsatta förebilder och genom 
att uppmuntra till deltagande i läger 
och andra aktiviteter.

Vi söker dig som:
����������������������
�����������������������������������
att få lära känna Jesus ännu mer.
- brukar åka på distriktets läger och/
eller är aktiv i en lokal församling 
eller EFS-/Salt-förening.
- vill testa sin ledarförmåga för att 
sen kanske bli ledare till exempel på 
läger i framtiden.
���������������������������������-
tionsläger.

Fadder i sommar?

Hej alla Saltmedlemmar!

Här kommer en kallelse till Salt Sydsver-
������������������

Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta 
beslutande organ. Vad betyder det 
då? Jo, det betyder att det är här det 
händer! Här avgörs Salt Sydsveriges 
organisation.

�����������������������������������������
fullsmockad med roligheter. 

���������������������������������������
inte, skriv en motion och skicka den till 
��������������������������������������
ordf.saltsydsverige@gmail.com

EN DAG FÖR ÅRSMÖTE

facebook.com/arskonferens

1. Vem är du? 
Jag är Rune Lindgren och 
börjar väl bli någon form av 
������������������������������
������ ������������� ������
deltagare känner mig som 
���������������

��������������
��������������
�������������

�������������

2. Varför åkte du till Livskraft? 
 Jag åker på Livskraft för att det är det bästa sättet 
����������������������������

3. Vad är ditt helhetsintryck av Livskraft?
Som helhet har årets läget varit precis lagom. Och 
då jag är svensk och gillar allt som är lagom så är 
det ett bra betyg

4. Vad skulle du säga var det bästa på eller med 
lägret?
Det bästa för mig är när man besöker spelrummet 
och träffar någon/några nya personer och spelar 
�������������������������������

5. Vad tyckte du om temat “Skönhet“? 
Det vara bra att få tänka på vad som är vackert och 
allt det vackra som Gud har gett oss!

6. Om någon frågar dig: Varför ska man åka till 
Livskraft? Vad skulle du svara då?
För att man får träffa en massa trevliga människor, 
gå på trevliga seminarier och lära sig/pröva på nya 
saker, samt att man på nyårsafton får en fantastisk 
��������������������������������

������������������������
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TRONS UTTRYCK

Miion
av Erik Johansson

 internationell missionssekreterare EFS

Missionens ärende har sin utgångspunkt i några enk-
la, men stora sanningar: 
- Vi har fått ett nytt liv i Jesus Kristus. Genom hans förso-
ningsdöd och hans uppståndelse har vår skuld inför Gud 
plånats ut och vägen är öppen ända in i det eviga livet.
- Gud vill att alla människor ska få möta hans kärlek, nåd 
och upprättelse.
- Han sänder oss till våra medmänniskor, både nära och 
långt borta. Detta betyder att varje döpt medlem i Guds 
församling är en missionär.
- Gud utrustar oss med sin Helige Ande, vilket innebär att 
det inte är vi som ska göra det av egen kraft, utan han ger 
oss det vi behöver för att fullgöra uppdraget.

EFS ser sig själv som en missionsrörelse både för 
Sverige och internationellt. Sverige idag är ett missions-
land, där många människor varken känner Jesus eller har 
kommit i kontakt med någon kristen gemenskap. EFS ser 
som sin särskilda kallelse att verka inom Svenska kyrkan, 
utifrån den evangelisk-lutherska bekännelsen, men också 
för att det är ett sammanhang där EFS kan få vara med och 
bidra med engagemang, frimodighet, bibeltillit och annat.

Men trots att Sverige på många sätt är ett missions-
land så tror vi att EFS har en fortsatt kallelse också utan-

för Sveriges gränser. Där vill vi prioritera evangelisation, 
att alla människor ska få lära känna och komma till tro på 
Jesus Kristus. Därför har EFS prioriterat tre områden och 
formulerat dessa i tre Jesus-satser:
- Jesus förnyar – vi når vidare med evangeliet
- Jesus utrustar – vi utbildar för holistisk tjänst
- Jesus helar – vi arbetar diakonalt

Evangelisation, utbildning och diakoni är centrala be-
grepp i det som är den kristna kyrkans uppdrag och identi-
tet. Evangelisationen syftar till att människor ska lära känna 
och komma till tro på Jesus Kristus, Guds Son och världens 
Frälsare.

Utbildning behövs för att kyrkan ska växa på ett sunt och 
livskraftigt sätt, så att den kan vara en fungerande Kristi 
kropp.

Diakonin är den praktiska motvikten till den teoretiska 
kunskapen och Jesu helande händer i den trasiga, syndmärk-
ta värld vi lever i, i väntan på den fullkomliga tillvaron vi får 
hoppas på när Jesus återkommer för att göra allting nytt.

Igenom dessa tre prioriteringar är vår önskan också 
att verka genom relationer. Vi vill inte göra saker enbart på 
vår egen kant och på vårt eget sätt, utan i nära samarbete 
med kyrkor och organisationer på de platser där vi arbetar.

EFS är och vill vara en missionsrörelse. Det betyder att vi 
aldrig får stagnera, utan måste hela tiden söka oss vidare, 
framåt, bortom.

Procession vid 30-årsjubileet för lutherska kyrkan i Malawi 
augusti 2013

EFS missionärsretreat i Bagamoyo, Tanzania i mars 2013
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Idag är det många som frågar sig varför vi fortsätter 
att sända missionärer till andra länder, just med tanke på 
att de skulle behövas här hemma lika mycket eller till och 
med ännu mer. Och visst ligger det mycket i det, men sam-
tidigt består EFS av nästan femton tusen missionärer, dvs 
alla som är medlemmar i EFS. Att vi då avvarar ett tiotal till 
andra länder är inte ens en promille och det borde vi kunna 
ha råd med tycker jag. Detta påminner också oss andra, var 
och en om att vi faktiskt har ett uppdrag i det vi står i till 
vardags. Det är lätt att få för sig att den enda missionsinsat-
sen vi kan göra är att lägga pengar i kollekten. Men det går 
inte att ”köpa sig fri” från sin missionskallelse! Om tio av 
våra medlemmar gör rätt stora uppoffringar för att resa till 
Afrika som missionärer, borde inte det utmana oss andra 
att anstränga oss för våra respektive missionsuppgifter på 
de platser där vi lever och verkar?

Jag brukar nämna fyra särskilda skäl till att vi också 
fortsättningsvis ska sända missionärer till andra länder:
- Jesus kallar oss att göra det. Fortfarande upplever män-
niskor Guds kallelse att ställa sina liv till förfogande för en 
insats för hans rike.
- Relationer behöver inkarneras. När Gud ville komma i 
kontakt med mänskligheten skickade han inte ett e-mail 
eller ett sms. Han kom själv! På samma sätt behöver vi 
människor mötas öga mot öga. E-post och telefon är bra 
på många sätt, men vi behöver också mötas fysiskt för att 
utvecklas och växa tillsammans. Genom våra missionärer 
byggs också långsiktiga och förtroendefulla relationer. Som 
lemmar i Kristi kropp behöver vi veta om och lära känna 
varandra.
- EFS har något att bidra med. Det finns ibland en ten-
dens att tro att det är i Afrika som det andliga livet finns 
och här hemma i Sverige är det andliga livet i det närmast 
på utdöende. Men det är inte sant! Visst har vi mycket att 
lära av våra syskon i Afrika och andra ställen, men vi har 
också något att bidra med. EFS har en lång historia och 

ett rikt arv med gedigna kunskaper och erfarenheter av att 
bygga Guds rike både i med- och motgång. Den uthållig-
het och den trofasthet som många EFS-are gett prov på 
genom historien är en erfarenhetsgrund som ger oss en till-
lit och trygghet i tron. Den tryggheten är en skatt att vårda 
och också att dela med sig av. Vi har inte rätt att hålla den 
för oss själva.
- EFS behöver det. Vi behöver få känna att vi är konkret 
delaktiga i det stora världsvida missionsuppdraget. EFS 
medlemmar behöver veta att det är ”de våra” som går ut till 
andra länder och andra kulturer. Visst kan vi åstadkomma 
mycket genom att bidra ekonomiskt till insatser som andra 
gör och det ska vi fortsätta med. Men vi behöver också vara 
praktiskt och handfast involverade själva.

Men EFS vill också vara med och ta emot missionärer 
från andra länder. Ibland glömmer vi bort att de små bräck-
liga kyrkor som EFS var med och byggde upp från grunden 
idag har växt, några ”bara” till jämnstora med EFS, några 
har vuxit explosionsartat till mångdubbelt större än det 
lilla EFS. I både Etiopien och Tanzania har de lutherska 
kyrkorna fler än sex miljoner medlemmar! Det är nu hög 
tid för dem att förbereda sig för att sända missionärer till 
exempelvis Sverige.

I allt detta behöver vi ständigt återvända till bibelor-
det och lyssna till vad Gud vill säga oss igenom det. Vi 
arbetar inte med mission för vår egen skull, inte för att EFS 
ska leva vidare, utan för att evangeliet om Jesus Kristus ska 
nå till fler människor. Men vi får tro att Gud har använd-
ning för oss, med just våra unika förutsättningar och gåvor. 
Därför kan vi också gå frimodigt, eftersom universums ska-
pare har utrustat oss på just det sätt han har tänkt, så att vi 
ska passa för de uppgifter han ger oss.

Somaliska barn under en lektion i engelska, Mogadishu i 
april 2013

Den lilla församlingen i Sallaiya, Indien i juli 2013
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NYFIKEN PÅ

Jag har känt Erik sedan han var tonåring och åkte på de 
riksläger och Ungdomsforum som EFS hade på 1980-talet. 
Han var en flitig gäst i talarstolen redan då.

Fyrtiotvå år i februari och nummer två i en syskonskara 
på fem med tre bröder och en syster. Ursprungligen från 
Värmland men uppvuxen delvis i Etiopien och senare i 
Sandviken utanför Gävle.

Föräldrarna Eva, lärare, och Erland, präst, var missionä-
rer för EFS i Etiopien från det att Erik var tre år tills han 
var elva år. Detta har satt djupa spår i honom och man kan 
nog säga att han älskar Etiopien mer än något annat land. 
Första gången familjen reste tillbaka till Etiopien tillsam-
mans var han vuxen men kände sig genast hemma med 
alla dofter och ljud och inte minst med människorna. Den 
kärleken till Etiopien kommer väl till pass i hans nuvaran-
de arbete som internationell missionssekreterare, men Erik 
lägger också ner stort engagemang i de andra länder som 
EFS arbetar tillsammans med i den internationella missio-
nen: Tanzania, Malawi, Eritrea, Indien och på senare tid 
även återigen Somalia, för att inte tala om TV-projektet 
SAT 7 i Nordafrika.

Erik är i grunden präst och arbetade efter studierna på 
Johannelund som samarbetskyrkopräst i Sörbykyrkan i 
Örebro i åtta år. Sedan sökte han och fick jobbet att ny-
skapa EFS internationella avdelning efter delningen från 
Svenska Kyrkans internationella arbete 2010. 

Jag frågar Erik varför EFS återigen har börjat sända ut 
missionärer efter att det har varit en nedgång i antalet de 
senaste åren. 

EFS tycker att närvaron hos våra systerkyrkor är så viktig 
och vi måste arbeta mycket med våra relationer till var-
andra. Det gör man bäst när människor bor och arbetar 
på samma plats. Men det är klart att andra besök också 
är viktiga. Vi har nu fyra nya missionärer i Tanzania, två 
i Etiopien sedan 2012 och flera på gång under 2014. Plus 
våra två ”gamla” och någon seniorvolontär i både Etiopien 
och Tanzania.

Erik är väldigt ofta på resande fot och på frågan om hur 
han orkar med det blir svaret helt enkelt:

”Jag kan komma på mej att tänka på vart jag skulle kunna 
åka härnäst, bara på semester, när jag varit hemma ett par 
veckor. Jag är hittills inte trött på att resa. Och jag tycker 
också om lite spänning i livet – bland det mest spännande 
var att resa till Somalia!”

Under resorna handlar det väldigt mycket om samtal 
med kyrkoledningarna och om konferenser av olika slag, 
men Erik hinner ofta med annat också, som att besöka pro-
jekt och förstås också vänner som han fått under sina resor. 
Många samtal är svåra men Erik är inte rädd för att vara 
kontroversiell i sådana sammanhang. Dessutom har han 
humor och ett ganska avväpnande och ödmjukt sätt. Han  
navigerar skickligt genom ibland stelbenta sammanhang.

Jag har rest tillsammans med Erik flera gånger och själv 
sett och hört detta. 

Som EFS-are har vi mycket att bidra med genom vårt 
rika andliga liv och arvet från Rosenius och Lina Sandell. 
Alla får komma till tals i EFS, vi är uthålliga och sträv-
samma i det lilla. Vi har stor tillit till Guds ord, vi är lite 
stillsamma och gör vår insats. Vi ber oberoende av om vi 
ser så mycket resultat just nu och här.

Stillsam är kanske inte det epitet jag skulle sätta på Erik, 
men en djup Gudstro kombinerad med en viss stridbarhet, 
jovisst.

”Jag tror på EFS och på att vi har ett uppdrag utom-
lands”, avslutar Erik vår lilla pratstund. Det finns förstås 
ett rikt andligt liv hos våra systerkyrkor men vi kan berika 
varandra!

Detta visste du (kanske) inte om Erik:
 - Han kan räkna upp alla Stockholms kyrkor i rad, dvs de 
som syns på en gång i centrala Stockholm.
 - Han har gått ett år på Musikhögskolan och tänkte bli 
sångpedagog men blev präst i stället.
 - Han är väldigt bra på att baka både kakor och bröd och 
till och med etiopisk injera.
 - Han spelar cello. 
 - Han gillar att köra sin gröna Mini Cooper nercabbad 
genom centrala Uppsala, gärna med fullt ös på stereon 
(ibland ABBA).
 - Han har ett 10-tal lokala telefonkort från olika länder 
som han använder frekvent. 
Intervju: Annika Ovander, Karlskrona

Tomas AnderssonErik Johansson
Foto: Jonas Nimmersjö
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Det hela skedde vid en enkel ceremoni i Domkyrkofo-
rum i Lund. Från den pressinformation som skickades ut 
läser vi:

”Samtal mellan Svenska kyrkan i Lund och EFS i Syd-
sverige har lett till att Lunds pastorat anställer en ”extra” 
präst med placering vid Sankt Knuts kyrka i Lunds öst-
ra stadsförsamling och att vi inbjuder människor kring 
Sankt Knut att bilda föreningen EFS på Sankt Knut. För-
eningen ska vara ett aktivt lekmannastöd kring kyrkan, 
öppen för alla som vill vara med i arbetet kring Sankt 
Knut.”

Varför just Sankt Knut av alla kyrkor? Vi menar att 
det diakonala behovet är tydligt på Linero. Och i Sankt 
Knuts närhet kommer många unga familjer att bo. Stads-
delen växer och det är en utmaning för en evangeliserande 
kyrka. Därför är Sankt Knut den bästa utgångspunkten i 
Lund för en sådan kraftsamling.

Samtidigt med samarbetsavtalet skrevs en avsiktsför-
klaring med EFS Kapellet på Biskopsgatan. EFS Kapellet 
kommer att finnas kvar som egen förening och nysats-
ningen i Sankt Knut blir en helt ny förening. Ur avsikts-
förklaringen saxar vi: 

”Lunds pastorat/Lunds domkyrkoförsamling och EFS 
missionsförening på Biskopsgatan i Lund har på motsva-
rande sätt för avsikt att konkretisera, fördjupa och struk-
turera sitt samarbete. Detta sker mot bakgrunden att vi 
tillhör en och samma kyrka och delar ett gemensamt upp-
drag att gestalta evangelium i vår stad.”

Med denna avsiktsförklaring uttrycker vi ett gemen-
samt mål att i högre grad se samman våra gemensamma 
resurser. Samarbetet sker utifrån de givna förutsättning-
arna att Lunds pastorat/Lunds domkyrkoförsamling en-
ligt kyrkoordningen har ett kyrkligt ansvar för människor 
som vistas inom församlingen och att EFS som självstän-
dig frivilligorganisation är en viktig resurs och ett tillskott 
som förstärker möjligheterna att fullfölja detta ansvar.

I Lund har vi hållit på i många år för att få till stånd en 
samarbetskyrka. Första försöket lär ha varit just i Sankt 
Knut på 60-talet. Cirkeln sluts och nu är den verklighet. 
Ett stort tack till Allan Svensson och Håkan E Wilhelms-
son som under två år jobbat hårt för att få till stånd detta 
samarbetsavtal. Vi gläder oss mycket och nu behöver vi 
alla era förböner för den nybildade föreningen ”EFS på 
Sankt Knut” och arbetet i samarbetskyrkan. Än återstår 
mycket med att bygga upp en ny förening och forma ett 
arbete på Linero, där både gamla församlingsbor och ny-
tillkomna känner sig hemma.

Text: Kenneth Ferm, Lund

Ny samarbetskyrka i Lund
Den 10 december skrev vår distriktsförestån-
dare Allan Svensson och Domprost Håkan 
E Wilhelmsson på ett avtal mellan EFS och 
Svenska Kyrkan i Lund om en ny samarbets-
kyrka på Linero.

Foto: Michael Gerisch, Lund

Foto: Kristina Strand Larsson Lund

REPORTAGE

Nu är det dags att nominera

Kandidater till styrelsen för EFS Syd 
Framtidsvisioner och nysatsningar, konfirmand-
läger, personalvård, kontakt med lokala styrelser 
mm 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@hotmail.se
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REPORTAGE

Vi är inte de första att vara inspirerade efter en London-
resa, men vi vill gärna dela en liten sak som vi kom fram till 
under dessa dagar. 

Det spännande med det hela är att vi fick inte inspiration 
inom det område vi först tänkt oss. Vi åkte dit med tanken 
att vi kanske skulle få se något helt nytt sätt att arbeta eller 
möta folk på, men det var inte vad vi mötte. De vi såg i för-
samlingarna och vad ledarna förklarade, var att de arbetade 
med samma saker som vi och brottades med samma saker 
som vi gör. Men en sak tänkte de lite annorlunda kring, det 
var hemgrupperna eller smågrupperna som man också kan 
kalla det. Vi kommer här att kalla det hemgrupper, för det 
är den term vi är vana vid. 

Både vi och de ledare vi mötte i London var överens om 
att hemgrupper i en församling är viktiga. Men våra tankar 
skildes när det gällde syftet med grupperna. Ungefär så här 
tänkte vi innan resan: hemgruppen handlar om att träffas 
några få i hemmen och diskutera tro och liv. Tanken är 
att gruppen kan fåbestå av samma människor under längre 
tid, så att man har tid att komma nära varandra. Att också 
dela sina innersta tankar och brottningar i gruppen och på 
så sätt bära varandra genom livet och fördjupas i tron. 

Ledarna i London hade en lite annorlunda tanke. Hem-
gruppen är även där den plats där vi ska dela bibelläsning-
en, bönen och gemenskapen för fördjupning. Men för dem 
är hemgrupperna också den del i församlingen som får in 
nytt folk, och som får de befintliga församlingsbesökarna 
att känna sig hemma. Alla medlemmar i hemgrupperna har 
ögonen öppna på gudstjänsterna om där är någon ny som 
skulle behöva en hemgrupp, och de ser själva till att dessa 
får en personlig fråga och inbjudan. Det är också ofta via 
hemgrupperna som de får in nya till församlingen. 

De börjar med att bjuda in sina vänner till den grup-
pen, inte till gudstjänsten. Kyrkan och gudstjänsten kan 
ofta vara ett stort steg för nya och kyrko-ovana personer, 
däremot är det lättare att komma hem till en vän och dis-
kutera livsfrågor. 

Hemgruppen blir då en väg in i kyrkan. Har man lärt 
känna tio personer från en församling, så är det lättare att ta 
steget in i kyrkan och den stora gemenskapen. Hemgrup-
pen fungerar alltså även i evangeliserande syfte. Att man 
ibland möts med sin hemgrupp och gör roliga saker till-
sammans och att man då bjuder in icke-kristna vänner till 
dessa aktiviteter, i meningen att de får lära känna fler krist-
na. Har man en vän som har kommit så långt att han är 
öppen för samtal och bön, så borde man även kunna bjuda 
med dem till en vanlig hemgruppskväll utan att gruppen 
tycker det är jobbigt. 

Men den nära gemenskapen då? Ska vi börja tumma på 
den? Är inte den viktig för att växa som lärjunge? Ja, det är 
möjliga invändningar. Vi håller med, den nära gemenska-
pen är viktig, den där man delar livet tillsammans. Men vi 
menar att man bör kunna få det utanför hemgruppen. Det 
kanske snarare är ett par stycken i den gruppen som man 
kan ha det samtalet med. Frågan är om inte det tunga och 
det sköra är ämnen man pratar om med sina närmaste vän-
ner, snarare än i sin hemgrupp. Om man sätter sju eller åtta 
vuxna i en grupp hur lång tid skulle det ta att komma så 
nära varandra att man kan dela livets skuggor på ett tryggt 
sätt? Om man ses varje vecka i tre år kanske man är där. 
Hur många unga vuxna kan och vill vara med i en hem-
grupp så länge? 

Vi anser att hemgruppen måste släppa på sin skörhet, 
att hela tiden vara samma människor. En strävan för hem-
gruppen borde ju vara att växa. En hemgrupp bör vara öp-
pen och formbar och själv vara den som aktivt bjuder in 
till sin gemenskap. Vi har sett goda exempel från en närlig-
gande kultur där hemgrupperna är det verktyg där man 
når nya människor. Uppenbart fungerar det väldigt, väldigt 
bra. Detta är ingen ”mind blowing” upptäckt vi har gjort. 
Snarare en liten insikt som gör att vi tror att vi borde kor-
rigera inriktningen på en del av församlingens arbete för 
att nå fler. 

Vad skulle hända i våra församlingar om alla våra hem-
grupper verkligen anammade det här sättet att tänka? Vi 
fick möjligheten att se vad som händer i London och vi tror 
verkligen att det kan ske i Skåne och Blekinge också. 

/Christoffer Kullenberg, Simon Knutsson och Jona Albertsson
Skrivet av Christoffer Kullenberg, Ängelholm

London levererar!
I november blev vi, likt många före oss, skickade till London för att få träffa ungdomsledare i olika för-
samlingar för att inspireras av deras arbete med ungdomar och unga vuxna. Att London levererade kan 
vi alla tre skriva under på, vi fick nya tankar med oss hem och de har till viss del redan satts i rullning.

Möte med st Barnabas pastor för unga vuxna, Ryan Venn-Dunn
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KONFIRMAND

Dagen började med att vi samlades i Västerkyrkan 
i Hässleholm. Då vi är många konfirmander i år (32 i 
Åsljunga och 40 i Åhus) så blev det rejält trångt i den 
lilla hallen. Som alltid på en upptaktsträff som denna är 
stelheten så påtaglig att man nästan kan ta på den som 
ett chips i luften. Det är inte så konstigt. Plötsligt träffar 
konfirmanderna ett helt nytt gäng och nya ledare som 
man inte vet någonting om. Det enda man vet är att man 
ska spendera tre veckor tillsammans kommande sommar. 
Jag hade själv varit lite nervös inför en sådan träff. 

Det första vi fick göra var att förflytta oss från Västerkyr-
kan till Hässleholms församlingshem. En  dubbelbokning 
tvingade oss till det. Väl där började det med information 
av mig, Simon, som handlade lite om hur ett konfirma-
tionsläger är. Här visades det bland annat filmer från tidi-
gare år och målet med den informationen var att försöka 
förklara hur kul det faktiskt är på ett konfaläger. Det är 
värt att se fram emot, någonting att längta till. Därefter 
förklarade och inspirerade Magnus Lennartsson (kon-

firmationspräst Åsljunga) om och till gudstjänst. Innan 
lunchen, som Maggan Cada serverade med bravur, fick 
grupperna gå iväg var för sig för lite lära-känna-lekar. 

Konfirmanderna fick även sin Bibel innan de åkte hem. 
David Castor (konfirmationspräst i Åhus) lärde dem att 
hitta i Bibeln och de fick även i hemläxa att läsa hela Mar-
kusevangeliet. 

EFS konfirmationsverksamhet är oerhört viktig. Det 
är ett fantastiskt arv att förvalta för EFS. Varje år ger 
Gud oss ett antal ungdomar med uppdraget att älska, 
leka med, skoja med och peka på Jesus inför. Att förklara 
vad deras dop innebär, och förhoppningsvis väljer de att 
i konfirmationsgudstjänsten bekräfta sitt dop. Be gärna 
för sommarens konfirmander. Klipp ut dessa bilder och 
sätt upp dem någonstans där du påminns om att be för 
konfirmanderna och för ledarna. 
Text: Simon Knutsson, distriktskonsulent
Foto: David Castor, Röke

Konfa 2014 har redan börjat! 
Förra året testade vi något nytt. Vi prövade att ha en för-förträff för det årets konfirmander i 
samband med att det nya kyrkoåret startade. Det var ett lyckat projekt på alla sätt, så nu var 
det dags igen. 

Åhusgänget Åsljungagänget

Tisdag 11 mars MISSIONSKVÄLL  i  Staffanstorp
Betania, Betaniavägen 9
18.30 Kvällsmat  (Anmäl gärna till 046 257371)
19.00 Carl-Erik Sahlberg
Om Mission i Sverige och Tanzania 
Välkomna! 
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JOSEF
Syskonrivalitet återkommer gång på gång i mänsklighetens histo-

ria. Och så har det varit sedan tidernas begynnelse.  Vi hinner inte 
längre än till fjärde kapitlet i första Moseboken förrän denna riva-
litet resulterar i mänsklighetens första mord. Kain är avundsjuk på 
sin bror Abel och slår ihjäl honom. Tidigare i denna artikelserie har 
vi sett vad rivaliteten mellan Isaks söner Jakob och Esau ledde till. 
Jakob lurade sin bror på den förstföddes rätt och sin fars välsignelse 
och fick gå i landsflykt.

Man kan tycka att Jakob borde ha dragit lärdom av sin egen his-
toria när han fick egna barn. Så blev dock inte fallet. Jakobs favorit-
hustru Rakel var ju länge ofruktsam, men födde så småningom ändå 
Josef och i Betel, på väg hem till Jakobs gamle far Isak, födde Rakel 
Benjamin. Men hon överlevde inte sin sista förlossning utan dog i 
barnsäng till Jakobs stora sorg. Benjamin och i synnerhet Josef blev 
därför särskilt kära för Jakob, vilket naturligtvis ofelbart ledde till 
rivalitet mellan Josef och hans övriga äldre bröder.

Josef blev helt enkelt bort-
skämd av sin far. Han fick ofta 
stanna hemma i lugn och ro, 
medan bröderna fick jobba 
med sin fars boskap. Han fick 
finare kläder än sina bröder och 
hade på det hela taget ett mer 
komfortabelt liv än de andra. 
Josef verkar inte heller ha varit 
särskilt ödmjuk inför sin sär-
ställning i familjen. 

Dels var han en skvallerbytta 
och berättade alltid för sin far vad bröderna gjort för dumheter. Han 
berättade också om drömmar han hade, som med olika bildspråk 
pekade på att hans bröder skulle buga sig för honom och under-
ordna sig. 

Det är inte svårt att begripa att hans äldre bröder inte precis blev 
vänligare stämda gentemot honom när han berättade sådant. Men 
det hindrade inte Josef att fortsätta att berätta om vad han drömde. 
Men när han berättade att han drömt hur både solen och månen 
och elva stjärnor bugade sig inför honom, så tyckte till och med 
fader Jakob att han gick för långt i sin hybris och sa till honom på 
skarpen.

En dag när Josef var hemma hos sin far sade Jakob åt honom att 
bege sig ut i markerna och se till boskapen och bröderna som vak-
tade dem. Efteråt skulle han komma tillbaka och berätta hur det var 
med dem.

Josef begav sig iväg, men hittade först inte bröderna eftersom de 
vandrat från den plats där de brukade uppehålla sig. Han träffade en 
man som berättade att bröderna fört boskapen till en plats som hette 
Dotan, och Josef begav sig iväg dit.

Hans bröder såg honom på långt håll. Hans fina dräkt som han 
fått av deras far lyste i solen. De blev inte glada åt synen, och in-
nan Josef nådde fram till dem började de tala med varandra om att 
röja Josef ur vägen. Några ville gå så långt som till att döda honom. 
Ruben, den äldste av bröderna, motsatte sig detta. Som motförslag 
ställde han att de kunde kasta ner Josef i en brunn i närheten, så att 
han skulle bli lite mindre kaxig och överlägsen. Ruben tänkte sedan 
i ensamhet återvända till brunnen och hissa upp Josef igen.

Sagt och gjort, när 
Josef nådde fram 
till dem slet de av 
honom hans fina 
klädnad och kastade 
ner honom i den 
torrlagda brunnen. 
Sedan satte de sig att 
äta. Ruben begav sig 
iväg för att uträtta 
något ärende. De 
kvarvarande bröder-
na såg då en karavan 
närma sig. Det var köpmän från området Gilead på väg till Egypten 
med olika varor. Juda, som var en ledargestalt bland bröderna, fick 
en idé. När de nu inte kunde döda Josef så kunde de ju sälja honom 
som slav. Slaveriet var ett allmänt utbrett fenomen i hela den då 
kända världen. Sålde de Josef, fick de honom ur vägen utan att få 
hans blod på sina händer, argumenterade Juda. Och de gjorde så. 
De sålde sin bror för tjugo sikler silver.

När Ruben kom tillbaka och såg vad de gjort blev han alldeles 
ifrån sig. Vad skulle de göra nu? Vad skulle de säga till sin far när 
de kom hem? De tog till slut Josefs sönderslitna dräkt och dop-
pade den i blod. När de återvände till Jakob sa de att de hittat den 
och att Josef hade blivit riven av ett rovdjur. Bedrägeri var tydligen 
ett karaktärsdrag som sönerna fått i arv efter sin far. Jakob sjönk 
ner i djup sorg och förtvivlan. Vi läser i texterna hur hans barn 
alla försökte trösta honom, utan att lyckas. Det talar inte direkt 
till sönernas fördel att de såg sin fars sorg över Josefs död, men 
hycklade tröst och medlidande trots att de alla var medvetna om 
vad de hade gjort.

Josef fördes alltså till Egypten och såldes på slavmarknad där. 
Hans ägare hette Potifar och var en hög tjänsteman inom den 
egyptiske faraonens hov, närmare bestämt befälhavare för livgar-
det. Josef blev snabbt en betrodd tjänare i Potifars hus. Allt han 
gjorde lyckades väl. Han fick ansvaret för allt Potifar ägde, då den-
ne inte var hemma.

Potifars hustru var dock alltid hemma. Hon tillhörde inte den 
trogna typen, utan var, för att använda ett gammalt uttryck, en 
kvinna av tvivelaktig vandel. Hon försökte få Josef att utföra tjäns-
ter i herrskapet sovrum, som bara husets herre hade rätt till. Hon 
var ihärdig i sina förförelseförsök, men Josef stod emot. Till slut 
försökte hon rent fysiskt dra ner Josef hos sig i sängen, men Josef 
slet sig loss och sprang därifrån kvarlämnande sin mantel.

Den försmådda hustrun tog ut sin hämnd genom att beskylla Josef 
för våldtäkt, när henne make återvände. Potifar blev rasande, och Jo-
sefs upphöjda ställning upphörde omedelbart. Trots att han var oskyl-
dig kastades han i fängelse.

UNDERVISNING



13

Även i fängelset fick dock Josef en respekterad ställning, och blev 
ansvarig för de andra fångarna när fängelsechefen var upptagen med 
annat.

Till fängelset kom efter en tid två hovmän som hamnat på Faraos 
svarta lista. En hade tjänat som munskänk hos Farao, den andre 
som bagare. En dag berättade de för Josef om drömmar de båda 
haft under natten, och undrade vad det kunde betyda. Josef bad 
dem berätta och tydde sedan deras drömmar. Tydningen var posi-

tiv för munskänken. Han skulle 
återfå sin position. För bagaren 
var det dock värre. Han skulle 
inte komma till nåder igen, utan 
bli avrättad. Just så skedde också. 
Men munskänken kom inte ihåg 
sitt löfte att föra Josefs talan när 
han kom ut ur fängelset. I gläd-
jen över att åter vara uppe i smö-
ret, glömde han helt enkelt bort 
Josef.

Två år gick, och Josef satt där 
han satt. Men så hände det saker 

vid Faraos hov. Farao var förföljd av drömmar som han inte kunde 
förstå, och ingen av hans spåmän eller magiker kunde tyda dem. Då 
kom slutligen munskänken att tänka på Josef och dristade sig till att 
berätta det för sin härskare. Och Farao förde Josef till sig och berät-
tade om sina drömmar. Josefs uttydning gjorde gällande att Egypten 
skulle få sju fantastiska år, med goda skördar och stor tillväxt. Men 
sedan skulle det följa sju år då det blev missväxt och stora problem 
i landet. Josef rådde därför Farao att utse någon som kunde överse 
hanteringen av Egyptens tillgångar under de goda åren, så att det 
fanns resurser lagrade när de dåliga åren kom.

Den Farao utsåg blev Josef. Från sin slav- och fångstatus upphöj-
des han till en mycket hög position i Egypten. Han hade ingen an-
nan överordnade än Farao själv. 

De sju goda åren gick och Josef skötte hela landets logistik på ett 
föredömligt sätt, så att det, när de svåra åren sedan kom, inte rådde 
brist på något i Egypten.

Det gjorde det däremot i länder runtomkring, även i Kaanan där 
Jakob och hans familj bodde. Jakob skickade tio av sina elva kvarva-
rande söner till Egypten för att skaffa mat. Yngste sonen Benjamin 
höll Jakob kvar hemma.

Bröderna kommer till Egypten och ställs inför Josef. De känner 
naturligtvis inte igen honom. Han ser ut som en egyptier och han 
talar som en egyptier. De kan inte se någon som helst likhet mellan 
denne mäktige egyptier och den nakne unge pojken som de sålt 
till slav för många år sedan. Josef däremot kände igen sina bröder, 
men avslöjade inte vem han var. När de bugade sig inför honom 
mindes han drömmarna han hade haft som barn. Josef håller alltså 
masken och istället för att sälja brödsäd till dem anklagar han dem 
för spioneri. De bedyrar alla sin oskuld och berättar om sin familj, 
att de alla är söner till samme man, att de varit tolv bröder men att 
en är död och den yngste kvar hemma hos deras far. Josef fram-
härdar i sina anklagelser och de blir helt vettskrämda. Han säger 
först åt dem att han ska tro på dem om en av dem återvänder hem 
och hämtar deras yngste bror, medan de andra under tiden får 
sitta fängslade i Egypten. Han ändrar sig sedan och behåller bara 
en av dem, Simon, som gisslan och skickar hem de andra efter 
Benjamin.

Bröderna samtalar med varandra om det brott de begått mot Jo-
sef och att det nu är Guds vedergällning som drabbat dem. De vet 

ju inte att Josef förstår vad de säger. Simon fängslas och de andra 
skickas hem efter sin yngste bror.

Efter många olika turer, som bland annat innefattar en anklagelse 
för stöld mot Benjamin och brodern Judas bönfallande för att hans 
bror skall skonas, så blir det till slut så att Josef inte längre kan hålla 
masken. När han får se sin ende helbror Benjamin så ger han sig till 
känna för sina bröder. Han säger åt dem att inte vara rädda och inte 
känna skuld för vad de gjort mot honom. Det var Gud som i grund 
och botten låg bakom alltihop. Gud hade sett till att placera Josef 
där han nu var, för att kunna rädda sin familj från att svälta ihjäl.

Bröderna skickas hem med budet 
om att Josef levde till deras far. Hela 
familjen flyttar nu till Egypten och 
bosätter sig i området Goshen. Jakob 
får leva de sista sjutton åren av sitt liv 
som en lycklig man i Egypten, med 
sin älskade Josef vid sin sida.

Så småningom dör också de tolv 
bröderna i Egypten, men deras av-
komlingar blir många under århundradena som går. De blir så 
många att de så småningom upplevs som ett hot av egyptierna. Men 
det återkommer jag till i nästa del av denna artikelserie.

Josefs liv var innehållsrikt och dramatiskt på många sätt. Man kan 
hitta uppslag till flera spännande romaner i hans skiftande liv. Men 
frågan man kan ställa sig är hur uppbygglig denna historia egentli-
gen är med allt bedrägeri, våld och lögnaktighet? På vilket sätt pekar 
denna historia fram emot Jesus och står som en profetisk förebild till 
hans liv? Faktiskt på många sätt.

Josef blev sänd av sin far till sina bröder. Jesus blev sänd av Gud 
Fader till mänskligheten. Josef var föraktad av sina bröder. Han kom 
till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Likadant var det 
för Jesus. Han togs inte heller emot med välkomnande. Josefs brö-
der lade upp en strategi för att röja Josef ur vägen och döda honom. 
Detsamma skedde med Jesus. Översteprästerna och de skriftlärda 
gaddade sig samman för att få Jesus avrättad. Josef blev övergiven 
av sina närmaste när han såldes som slav. Jesus blev även han över-
given av sina närmaste då lärjungarna flydde ut i mörkret när Jesus 
tillfångatogs i Getsemane.

Men trots föraktet, övergivandet och fångenskapen blev ändå Jo-
sef den som räddade livet på sina bröder, liksom Jesus genom sin 
död på korset försonade mänskligheten med Gud och öppna vägen 
till det eviga livet.

Josef skickade sina bröder med det glada budskapet att Josef som 
setts som död ännu levde och hade berett plats i Egypten åt sin 
familj. Jesus skickade sina lärjungar ut i världen med evangeliet, det 
glada budskapet att Jesus varit död men som uppstått från de döda 
som segrare. Jesus har berett plats för alla som tror på honom i sitt 
rike.

Så trots alla brister, alla dåliga val och svag karaktär hos Josef, så 
fick han ändå genom hela sitt liv utgöra en profetisk gestaltning av 
vad Gud, när tiden var inne, skulle göra för att rädda hela mänsk-
ligheten. Rädda oss och ge oss hemortsrätt i sitt rike. Genom hela 
Gamla testamentet hittar vi liknande profetiska förebilder om vi 
förstår att se bakom och under texternas omedelbara innehåll. Det 
är en fantastisk upptäckt när vi ser det, och det hjälper oss även att 
förstå en mycket viktig poäng. Om Gud kunde använda alla dessa 
ofullkomliga, vankelmodiga och svaga människor för att förverkliga 
sin räddningsplan för världen, så kan Gud också använda dig och 
mig.
Håkan Lindberg, Hörby
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Till Minne
Yngve Andersson

Född i Oderljunga 1929 växte Yngve upp i ett lant-
brukarhem. Efter avslutad skolgång drev han tillsam-
mans med sin bror Börje en maskinstation. Yngve 
gick även på Sundsgårdens folkhögskola och fortsatte 
sin utbildning på tekniska i Hässleholm där han utbil-
dade sig till maskiningenjör.
Färden gick vidare tillsammans med Inga 1958 till 
Norrköping. Efter ett par år där bar det vidare till 
Morgongåva och sedan vidare till Skurup där livsresan 
slutade. Yngve arbetade hela sitt aktiva arbetsliv hu-
vudsakligen med konstruktion av jordbruksmaskiner. 
På senare tid med ett större chefsansvar.

Yngve var aktiv i kyrkan, kyrkorådet och EFS. Han 
ställde alltid upp för andra och satte aldrig sig själv 
främst. Till exempel tillbringade han varje måndag 
efter pensionen tillsammans med andra män och re-
noverade EFS kursgård Höllviksstrand.
Yngves världsliga vattenhål i livet var stugan i Bed-
dingestrand. Han väntade ivrigt på värmen till våren 
så att han och Inga kunde flytta ner. Sedan dröjde han 
sig kvar så länge som möjligt till hösten.
På fritiden var Yngve en ivrig hobbysnickare och till-
verkade flera egna alster. Allt från enkla brickor till 
farfarsklockor. Ett annat stort intresse var resor. Yngve 
och Inga gjorde flera resor som tog dem bland annat 
till Kenya, Israel och Tanzania.
Yngve var aldrig dom stora ordens man men det han 
sade var alltid av betydelse och manade till eftertan-
ke.

En god och hjälpsam Yngve har flyttat hem till sitt 
himmelska hem. Han lämnade efter sig ett stort tom-
rum i familjen och efterlämnar makan Inga och bar-
nen Tomas och Caroline med familjer.

Distriktsföreståndaren
Vi är glada att vår distriktföreståndare Allan Svens-
son nu är tillbaka på 25 % efter sin sjukskrivning.

EFS i Sydsveriges årsmöte
EFS styrelse har arbetat med årsmötesförberedelser 
inför årsmötet i Karlskrona den 26 april. Budgeten 
för kommande år är snart klar och resultatet för 2013  
visar glädjande ett överskott. Ett stort TACK för alla 
gåvor som kommit in under året!
En rehabiliteringsfond är nu fastställd för 2014.

Årsrapporter
Tack för allt jobb ni lägger ner för att fylla i årsrap-
porterna för både EFS och Salt. Dessa ligger till 
grund för de statliga bidrag EFS får och som sedan 
fördelas ut till alla föreningar.

Statsbidrag
Senast första mars ska ansökan vara på distriktexpe-
ditionen om EFS-föreningen vill söka extra statsbi-
drag. Mer information finns på vår hemsida.

Gilla EFS i Sydsverige
på Facebook!
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         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2014
   februari

   mars
   2 Duke Ellingtons Sacred Consert i Kristianstad,
 Heliga Trefaldighetskyrkan 18.00
   11 Missionskväll i Staffanstorp    1/11
   25-30 Bibel- och gemenskapsvecka, Åsljunga   1/15
   april
   5 Gospelkördag för barn och unga, 
 Lerbergets kyrka, kl 10, konsert 16
   11-13 Skapardagar, Åsljunga     1/15
   12 Anders Sjöberg, Åsljunga    1/15
   26 EFS i Sydsveriges årsmöte, Karlskrona   6/13
   26-27 Barnläger, Åsljunga     1/15

   maj
   23-25 Shalomhelg, Åsljunga     1/15
   29  EFS årskonferens Hässleholm

almanacka

Enskilda gåvor under nov 2013
 
EFS   9 750
Salt   3 700 
Konferens  2600

Till Minne

Dagen före julafton den 23 december 2013 avled 
prosten och kyrkoherden i Höganäs församling 

Ola Pålsson, 53 år
Det är lätt att säga goda ord om Ola och ändå räcker inte 
orden till. Det är som om orden jag vill förmedla stockar sig 
i halsen. Ola var för mig och många med mig en riktigt god 
vän som man i alla väder visste var man hade och kunde lita 
på.
Ett av mina första minnen av Ola och hans hustru Birgitta var 
när vi skulle anställa en ny församlingsassitent i samarbetskyr-
kan i Lerberget. Det fanns sju-åtta kandidater att välja mellan 
och Ola var den ende unge mannen. Året var 1986. Ola satt 
lite blyg i soffan och svarade snällt på våra frågor. Birgitta tog 
ofta vid där Ola slutade... Efter intervjun tyckte styrelsen att  
jag som präst skulle säga min mening. ”Jag håller på Ola. Han 
sa kanske inte så mycket vid intervjun men han gillar sport 
och det gör ju jag också.”
Så blev det. Vi fick tio jättebra år tillsamman i Lerbergets 
kyrka. Jag gick under namnet ”stor-prästen” och Ola under 
namnet ”lill-prästen.” Vi blev nästan som ett radarpar och 
visste precis var vi hade varandra. Ola var ett energiknippe 
som få andra. Efter en del år kombinerade han arbetet att vara 
kyrkoherde med att vara deltidsbrandman. Han deltog i den 
s.k. ”klassikern” dvs att på ett och samma  år åka Vasaloppet, 
springa Lidingöloppet, simma Vansbrosimmet och cykla Vät-
tern runt.
I Lerberget kyrka lade Ola ner ett enormt arbete inte minst 
i vårt barn och ungdomsarbete. Hans ideer och äventyrslusta 
hade inga gränser. Och ungdomarna gillade det till 100 %. 
Hur många äventyr i skog och mark, sjöar, åar och hav han 
tagit med konfirmander och ungdomar är det väl ingen som 
vet. Fredagar och lördagar året runt var han igång. Tack Bir-
gitta för att du ställde upp!

Efter ca tio år ville Ola spänna bågen för nya utmaningar. Ola 
prästvigdes i Lund. Blev skolpräst i Höganäs. Fick en kortare 
tjänst i Björnekulla församling(Åstorp). Han sökte och fick 
kyrkoherdetjänsten i Höganäs.  Församlingen levde upp un-
der Olas tid. Ständigt nya ideer som fann nya människor.
Det var närmast självklart att när biskopen skulle utnämna 
ny prost i Luggude kontrakt så fanns det egentligen bara ett 
namn. Ola blev en omtyckt prost under tre år.

Vi förstår inte varför Olas tid blev så kort. Men det vi vet är att 
Ola fick betyda så oerhört mycket för så många.

Vi innesluter Ola, Birgitta, Jakob med Emma och Malte, Jo-
hannes, Jonatan med Johanna i våra tankar och böner och 
tackar Gud vår Herre för Olas liv och gärning.

Ola hade själv formulerat Bibelversen som fanns i hans döds-
annons. I den instämmer vi.

”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot 
ansikte. Ännu är minmin kunskap begränsad; då skall den 

bli fullständig som Guds kunskap om mig.” 
1 Kor 13:12

Lennart Uddling, Lerberget.

Enskilda gåvor under dec 2013
 
EFS                14 700
Salt   5 400 
Konferens  1900

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåvor, december 
Gerd-Marie Olsson, Hässleholm

Yngve Andersson, Skurup

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

       Välkommen 
     Vårens program 

 

25-30/3    Bibel o gemenskapsvecka 
 

11-13/4    Skapardagar 
 

12/4          Alla tiders bok 
                  Anders Sjöberg 
 

26-27/4   "Föräldrafritt" 
                  Barnbarnläger 
 

23-25/5   Shalomhelg 

Vi är alternativet för: 
- Församlingsdagar 
- Läger 
- Alphahelg 
- Personaldagar 

Vackert belägen i nordv. Skåne, mitt i bokskogen, alldeles  intill sjön.          
 

                  0435-460054         www.efsgarden.com 
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Vad händer inför EFS och Salts Årskonferens 2014?

SALT
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������

KONFERENSSIDAN
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
ferens

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������

BUDGET
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������

BÖN
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ingrid Radner������������
���
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

HÄNDER OCH FÖTTER
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Marie Brandt-Wilhlemsson håller i denna och 
������������������������������������������������������������������������������������Marie��
marie.brandt-wilhelmsson@svenskakyrkan.set���������������������

����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Maggan Cada, info@efssyd.org�������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������Kristina Karp kristina.karp66@gmail.com���������������������

��������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������

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


