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Vänner
Det är Bibelns år i år. Det vill vi ta fasta på i Livsluft. Det blir artiklar 
och andakter i den andan. Att få hylla och lyfta fram Guds Ord känns 
väldigt betydelsefullt. Det är Ordet vi lever av och låter oss ledas av. 
Eller?
Ibland tycker jag att det är så mycket annat som vi låter oss styras 
av i praktiken. Det kan vara ekonomin, eller ordningar skapade av 
människor. Det behöver inte vara fel att ta hänsyn till ekonomi och 
mänskliga ordningar, men vilken plats har gudsordet i våra liv?
I dessa dramatiska tider med ökat motstånd mot kristen tro både i 
världen och i Sverige, känns det extra viktigt att inte bara gå på sina 
känslor och rädslor utan att vi låter oss ledas av det som står fast och 
är sant - Guds Ord.
Jag vill uppmuntra dig att ta tag i bibelläsningen och leva av Ordet. 
Låt det få påverka och verka i ditt liv. Det är spännande att se vad Gud 
vill säga. Man hittar alltid nytt i Bibeln när man är öppen för det.
Lycka till! Gud välsigne dig!
                                                                                             

 
Robert

     

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Kan man ha ett förhållande till Bibeln? Ja, varför inte!? 
Säg att du har fått ett kärleksbrev från den du älskar. Du 
är långt borta i främmande land och du längtar så. Visst 
kan man tänka sig att du då luktar på brevet, håller det i 
handen och drömmer, läser innehållet gång på gång för 
att hitta ytterligare kärleksuttryck bakom orden. Du har 
ett förhållande till din käresta och just nu genom brevet. 
Jag tror du förstår hur jag menar.

Ett liknande förhållande kan jag tycka att jag har till 
Gud genom Bibeln. Skillnaden är att jag också har andra 
kanaler till Gud. Jag talar med honom direkt och han med 
mig, i bönen. Han har gett mig den helige Ande som en 
inre källa i mig. Han har gett mig syskon i Kyrkan, syskon 
i vilka jag möter honom.

Jag tycket det är fascinerande att jag, efter över fyrtio år 
som kristen, fortfarande hittar budskap och nyanser i det 
kärleksbrev som Gud har gett oss människor. 

En av de spännande sakerna med att läsa Bibeln är att 
man aldrig blir färdig med den. Det finns ständigt nytt att 
upptäcka. Det är en av orsakerna till att Guds Ord kallas 
för ett levande Ord.

En annan spännande orsak till att Ordet är ett levande 
Ord är att det finns kraft i Ordet. Det kan förändra och 

förvandla i den fysiska världen. Gud skapade och skapar 
med sitt Ord. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för 
var och en som tror.

Varför läser jag då inte mer i Bibeln än vad jag gör? Den 
främsta orsaken är nog att jag är lite lat. Min strävan och 
bön är dock att jag ska läsa så mycket i Guds Ord att jag 
känner att jag lever av det och leds i min vardag av det - 
tillsammans med Andens liv och ledning, bönens möjlig-
het och andra kristna som jag tar intryck av.

Ytterligare en sak vill jag säga om Ordet. Det har blivit 
allt viktigare för mig att läsa Bibeln utifrån min relation 
med Jesus. Annars finns det stor risk att hamna fel, inte 
minst när man läser Gamla testamentet. En del säger att 
det finns så mycket våld i Bibeln, inte minst i GT. Sant, 
men läser man Bibeln genom honom som fullkomnade 
lagen och som kom med ett nytt förbund så blir det an-
norlunda. Han sa exempelvis att vi ska älska våra fiender 
och be för dem som förföljer oss.

Så var nyfiken när du läser! Sök inte bara bekräftelse på 
det du redan tror och har en uppfattning om. Ordet lever 
och ger ifrån sig nyanser och smaker som vi inte tidigare 
har uppfattat. Det är spännande!

Mitt förhållande till Bibeln

Robert Södertun

Robert Södertun, var arbetar du? 
Jag har tre arbetsgivare: EFS-kyrkan på Råå, där jag är pastor på femtio procent, EFS Sydsverige, där jag arbetar som 
redaktör för vår distriktstidning Livsluft. Jag arbetar också för Open Doors, där jag reser runt i kyrkorna för att berätta 
om världens förföljda kristna och om organisationen.
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Jag skulle vilja dela 
några tankar med 
er, som handlar om 
det här med att 
prata med Gud! 
Personligen är jag 
ett stort fan av 

Simon möter upp mitt i vimlet på Sundsgården un-
der Livskraft Syd. Han går tryggt runt, bärandes 
��� ������������������ ������������ ������������������
avbrutna titt som tätt då ledare och deltagare har 
frågor men han stressar inte utan ger alla den tid 
de behöver.  Man ser att han trivs och är i sitt 
esse!

Simon hamnade efter ett år på Credoakademin 
���� �������������� ���� ������ ������������ ��� ����
Salts distriksexpedition i Hässleholm där han ans-
varar för barn- och ungdomsverksamheten på Salt 
��������������������������������������������������-
������������������������ ���� ������ ���� ���� ��� ����
en funderare innan han sa ja. Han ansåg sig inte 
vara administrativ nog för tjänsten men det som 
övervägde var att han delar Salt Sydsveriges vision. 
Simon har ända sedan barnsben funnits med i barn- 
och ungdomsverksamheten i distriktet och kände 
att här skulle han kunna tillföra något. 

På frågan om vad som driver honom i hans arbete 
svarar han helt enkelt:
- Missionsbefallningen. 
Han tillägger: 
- Att nå ut med Jesus. Att få se barn som blir ung-
domar växa i sin tro. Det är fantastiskt att få vara 
med i brytpunkten när ungdomar går från barnatro 
till en mer mogen tro och lärjungaskap. Det är 
också otroligt roligt att få se starkt lärjungaskap 
och träffa så många människor som jag vill efter-
likna.
Simon var ung när han började tjänsten, 22 år, men 
han kan varken se någon för- eller nackdel med att 
vara ung. Det har varit en större utmaning att det 
i många år varit kvinnor på tjänsten.
- I och med min ålder har jag fått leda mina vän-
ner och på sätt och vis bli deras arbetsledare på 
olika läger och i verksamhet. Det har gått väldigt 
lätt, mina vänner har inte haft några problem med 
det. Snarare är det jag själv som kan ha varit hård 
mot dem i olika situationer. Vi har också fått lära 
oss att när vi umgås då hänger vi som vänner och 
pratar inte om vad som blir för mig jobb.  Det är 
verkligen roligt att tillsammans få möta barn och 
ungdomar. 

���������������

Under de senaste åren på Livskraft Syd har det en 
av kvällarna anordnats en missionsmarknad. Här 
får deltagarna komma med idéer om hur man kan 
samla in pengar till EFS missionsarbete. Kreativi-
teten brukar vara stor, så även i år. 

���������� ������� ��������� ����������� ��� ���������-
en i matsalen hög. Caféet erbjuder fruktsallad för 
30 kr där 10 av dessa går till marknaden. Man kan 
���������������������������������������������������-
����������������������������������������������������
tombola och vinna choklad eller om man vill klippa 
håret kan man få det gjort för 50 kr!

Missionsmarknad
skägg kvar när missionsmarkanden var slut. Han 
berättar:
- Jag har sparat skägget sedan i mitten av oktober, 
då till en skäggutmaning på Hjälmareds folkhög-
skola där jag går. Jag kom på att förra året var 
det några personer som badade i havet mot en viss 
summa och tänkte att jag kan också göra något lite 
annorlunda. Så där satt jag med handduk och en 
����������������������������������������������������
�����������������������������

���������������

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. Skidresa - 15+13 - 21 feb

Tankar från... s a l t s y d s v e r i g e

Saltsidorna
JANUARI 2015
����������������������������
��������������������������

15-17 feb ÅHUS - �������������������

tipsar
6-7 mars HELJARÖD - ��������������

Helg 2

I maj startar ett nytt läger i vårt distrikt – 
Xperience. Det är ett läger man arrangerar i 
��������������������������������������
att hålla till på Örestrand utanför Höganäs.
������������������������������������������
har funnit i många år genom olika läger; Clus-
��������������������������������������������

���������������������������������������������
år. Nu väljer man att lägga lägret i maj så 
man kan utnyttja gårdens fantastiska läge 
�������������������������������������������
����������������������������������������������-
släger medan Xperience blir ett upplev-
elseläger. Man får välja en aktivitet som man 
håller på med hela dagen - det kan vara sport, 
klättring, musik, skapande, media eller något 
annat. Man stannar i sin grupp hela dagen, 
man äter ihop, har andakt ihop och man får 
som deltagare möjlighet att hänga på ett nära 
sätt med kristna ledare en hel dag. 
Varje morgon börjas med ett bibelstudium och 
på kvällarna blir det gudstjänster. 

������������������������������������������
öppna - anmälan öppnar inom kort! 

���������������

���� ���������� �������� ���� ���� ���� ������������-
sulent är utmaningen att inte jobba för mycket. 
Att hitta tid till fritid – att komma ur den kyrkliga 
bubblan.
-Det är så lätt att man jobbar på för att det är kul 
och man ser utveckling. I början av min tjänst var 
antalet ungdomar på våra läger färre än på länge. 
Då var det bara att tro på det vi gör och köra på. 
���������������������������������������������������
år och trycket att få komma med på läger är stort. 
Som ungdom i Sydsverige måste man idag vara 
snabb att anmäla sig om man ska få plats!
Simon börjar se att hans tid som distriktskonsulent 
närmar sig sitt slut, men vi får ha honom kvar ett 
tag till. Han har verkligen tillfört mycket till barn 
och ungdomar i distriktet. Med sin förmåga att 
möta alla åldrar på deras nivå, såväl barn, ung-
domar som vuxna är han populär. Han står upp för 
vad han tror på, han har mod att starta nytt och 
han har mod att lägga ner. De ord som hörs mest 
när man frågar om Simon är att han är hjälpsam. 
��������������������������������������������������
uttrycker också att han alltid låter dem veta varför 
������ ���������������� ���������������������������
������������������������� ������������������������
genomtänkt.

21 mars RÖKE - �����������������������-
iges årsmöte

Simon Knutsson, distriktskonsultent på
Salt Sydsverige sedan 2,5 år tillbaka. 

����������������������������������������������-
skap och har därför en maxgräns på 25 barn. 
������������������������
���������������������������������������������
skojigheter och med undervisning
som är lätt att ta till sig.

��������������������������������������������-
agare och har därför en maxgräns på
25 barn. Vi håller till på ÅhusGården, nära 
skog och strand. Där bor vi bra och
������������������������������������������������
den 15–17 februari. 

������������������������������������������
����������������������������������������������-
������������������������������������

Simon Knutsson
PULSEN PÅ

���������������������������������������������������-
������������������������������
- Man ser hans storhet som ledare i att alla andra 
��������������������������������������������������
det ska. Simon är duktig på att peppa ledarna och 
få dem att göra sitt allra bästa. 

��������� ����������� ���� ������ ���� ���� ����������
trängs utanför dörren till Öresalen som ska till att 
öppnas. Simon ler och utbrister: 
- Det är det här det handlar om!

Simon står och pratar med Lukas, en deltagare 
på Livskraft Syd

I ett hörn sitter ett gäng tjejer och berättar göte-
borgsvitsar mot en summa pengar. Det skrattas 
högt och är populärt. I ett annat hörn står tre tje-
����� ������ ����� �������������� ���� ��� ��� ��������
jukebox. Mot en slant får man välja en sång på 
deras lista som de sedan sjunger trestämmigt. Så 
fort sången är igång samlas det folk kring dem. Hur 
kommer det sig att de kom på denna idé?
- Vi ville gärna bidra på något sätt och eftersom vi 
är fattiga studenter ville vi hjälpa till att dra in de 
���������������������������������������������������
vi har sjungit mycket tillsammans och tycker det är 
roligt så kändes det som det mest naturliga att vi 
skulle göra något av det! Och sen blev det väldigt 
roligt förstås!

�������������������������������������������������������
och mot en summa pengar kan man få klippa av 
en bit av skägget. När vi ses dagen efter är han 
helt rakad och berättar att det inte var mycket 

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������-
slag som var ett måste under många år. Man spelar 
helt enkelt hockey med klädhängare och en trasa. 
Dofterna sprider sig då det är en hård sport som 
kräver att man ger allt! Olika lag samlar sig för 
att utmana ”laget som inte får nämnas vid namn”. 
Det förlorande laget får betala 100 kr till mission-
smarknaden. Inget av de fyra utmanande lagen 
lyckades besegra ”laget som inte får nämnas vid 
namn”.

��� ��������������������������� ��� ����� ������ ���-
manlagt samlade lägret och dess fantastiska
����������������������������������������������������
missionsarbete.

Tjejerna med Göteborgsvitsarna.

Erik och hans skägg.

2-3 maj ÅSLJUNGA - �������������
för alla utom föräldrar

”egen-tid-med-Gud-stunder”, och försöker 
������������������������������������������
jag har brottats lite med handlar om att vi 
människor ibland kan underskatta och urvat-
������������������������������������������������
jag har bett böner som jag vet är ”bra att 
be”, och sagt en hel del ord till Gud som jag 
har trott att Han vill höra. Men under vägens 
gång har Gud visat mig att det som spelar 
roll är vad jag egentligen skulle vilja säga till 
Honom. Det som jag menar med mitt hjär-
ta, och inte bara med min hjärna. Det har 
gjort bönen mycket mer äkta och intressant 
– och gett mig en vila i att jag inte behöver 
be ”fullkomligt”.

”Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma 
ord som hedningarna; de tror att de skall bli 
bönhörda för de många ordens skull. Gör inte 
som de, ty er fader vet vad ni behöver redan 
��������������������������������������������

Det har gått upp för mig att Gud mycket hell-
re lyssnar till en uppriktig bön, än en bön som 
�������������������������������������������������
ju att vi ska vara oss själva när vi ber! Vi kan 
ta David och c:o i Psaltaren som föredömen 
– de är inte rädda för att be som de verkli-
���������������� ����������������� ����� ��������
vi underskattar bön? Ja, om vi tror på att vi 
pratar med den Högste, som har allt makt i 
himlen och på jorden, och att Han dessutom 
är alltigenom god och älskar dig och mig – 
då tror jag alla kristna underskattar bön, i 
något avseende. Det är så otroligt viktigt att 
Gud själv får visa dig vad ett samtal med 
Honom innebär! Det är inte upp till männi-
skor att sätta gränser för vad bön kan vara. 
����������������������������������������������
���� ������� ���������� ���� ��������� ���� �����
nämligen risk för att vi hamnar i något av ett 
”slentrianspår” när vi har en egen stund med 
Gud. Att vi ber på det sätt vi alltid har gjort. 
(Gäller mig!) Då kan vår förväntan & bild av 
bönen i vissa fall mattas av, och bli något 
tråkigare och jobbigare än det ska vara. Gud, 
lär oss vad det är att umgås med Dig i bön! 
Amen!

Jona Albertsson

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu
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ungdomar. 

���������������

Under de senaste åren på Livskraft Syd har det en 
av kvällarna anordnats en missionsmarknad. Här 
får deltagarna komma med idéer om hur man kan 
samla in pengar till EFS missionsarbete. Kreativi-
teten brukar vara stor, så även i år. 

���������� ������� ��������� ����������� ��� ���������-
en i matsalen hög. Caféet erbjuder fruktsallad för 
30 kr där 10 av dessa går till marknaden. Man kan 
���������������������������������������������������-
����������������������������������������������������
tombola och vinna choklad eller om man vill klippa 
håret kan man få det gjort för 50 kr!

Missionsmarknad
skägg kvar när missionsmarkanden var slut. Han 
berättar:
- Jag har sparat skägget sedan i mitten av oktober, 
då till en skäggutmaning på Hjälmareds folkhög-
skola där jag går. Jag kom på att förra året var 
det några personer som badade i havet mot en viss 
summa och tänkte att jag kan också göra något lite 
annorlunda. Så där satt jag med handduk och en 
����������������������������������������������������
�����������������������������

���������������

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. Skidresa - 15+13 - 21 feb

Tankar från... s a l t s y d s v e r i g e

Saltsidorna
JANUARI 2015
����������������������������
��������������������������

15-17 feb ÅHUS - �������������������

tipsar
6-7 mars HELJARÖD - ��������������

Helg 2

I maj startar ett nytt läger i vårt distrikt – 
Xperience. Det är ett läger man arrangerar i 
��������������������������������������
att hålla till på Örestrand utanför Höganäs.
������������������������������������������
har funnit i många år genom olika läger; Clus-
��������������������������������������������

���������������������������������������������
år. Nu väljer man att lägga lägret i maj så 
man kan utnyttja gårdens fantastiska läge 
�������������������������������������������
����������������������������������������������-
släger medan Xperience blir ett upplev-
elseläger. Man får välja en aktivitet som man 
håller på med hela dagen - det kan vara sport, 
klättring, musik, skapande, media eller något 
annat. Man stannar i sin grupp hela dagen, 
man äter ihop, har andakt ihop och man får 
som deltagare möjlighet att hänga på ett nära 
sätt med kristna ledare en hel dag. 
Varje morgon börjas med ett bibelstudium och 
på kvällarna blir det gudstjänster. 

������������������������������������������
öppna - anmälan öppnar inom kort! 

���������������

���� ���������� �������� ���� ���� ���� ������������-
sulent är utmaningen att inte jobba för mycket. 
Att hitta tid till fritid – att komma ur den kyrkliga 
bubblan.
-Det är så lätt att man jobbar på för att det är kul 
och man ser utveckling. I början av min tjänst var 
antalet ungdomar på våra läger färre än på länge. 
Då var det bara att tro på det vi gör och köra på. 
���������������������������������������������������
år och trycket att få komma med på läger är stort. 
Som ungdom i Sydsverige måste man idag vara 
snabb att anmäla sig om man ska få plats!
Simon börjar se att hans tid som distriktskonsulent 
närmar sig sitt slut, men vi får ha honom kvar ett 
tag till. Han har verkligen tillfört mycket till barn 
och ungdomar i distriktet. Med sin förmåga att 
möta alla åldrar på deras nivå, såväl barn, ung-
domar som vuxna är han populär. Han står upp för 
vad han tror på, han har mod att starta nytt och 
han har mod att lägga ner. De ord som hörs mest 
när man frågar om Simon är att han är hjälpsam. 
��������������������������������������������������
uttrycker också att han alltid låter dem veta varför 
������ ���������������� ���������������������������
������������������������� ������������������������
genomtänkt.

21 mars RÖKE - �����������������������-
iges årsmöte

Simon Knutsson, distriktskonsultent på
Salt Sydsverige sedan 2,5 år tillbaka. 

����������������������������������������������-
skap och har därför en maxgräns på 25 barn. 
������������������������
���������������������������������������������
skojigheter och med undervisning
som är lätt att ta till sig.

��������������������������������������������-
agare och har därför en maxgräns på
25 barn. Vi håller till på ÅhusGården, nära 
skog och strand. Där bor vi bra och
������������������������������������������������
den 15–17 februari. 

������������������������������������������
����������������������������������������������-
������������������������������������

Simon Knutsson
PULSEN PÅ

���������������������������������������������������-
������������������������������
- Man ser hans storhet som ledare i att alla andra 
��������������������������������������������������
det ska. Simon är duktig på att peppa ledarna och 
få dem att göra sitt allra bästa. 

��������� ����������� ���� ������ ���� ���� ����������
trängs utanför dörren till Öresalen som ska till att 
öppnas. Simon ler och utbrister: 
- Det är det här det handlar om!

Simon står och pratar med Lukas, en deltagare 
på Livskraft Syd

I ett hörn sitter ett gäng tjejer och berättar göte-
borgsvitsar mot en summa pengar. Det skrattas 
högt och är populärt. I ett annat hörn står tre tje-
����� ������ ����� �������������� ���� ��� ��� ��������
jukebox. Mot en slant får man välja en sång på 
deras lista som de sedan sjunger trestämmigt. Så 
fort sången är igång samlas det folk kring dem. Hur 
kommer det sig att de kom på denna idé?
- Vi ville gärna bidra på något sätt och eftersom vi 
är fattiga studenter ville vi hjälpa till att dra in de 
���������������������������������������������������
vi har sjungit mycket tillsammans och tycker det är 
roligt så kändes det som det mest naturliga att vi 
skulle göra något av det! Och sen blev det väldigt 
roligt förstås!

�������������������������������������������������������
och mot en summa pengar kan man få klippa av 
en bit av skägget. När vi ses dagen efter är han 
helt rakad och berättar att det inte var mycket 

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������-
slag som var ett måste under många år. Man spelar 
helt enkelt hockey med klädhängare och en trasa. 
Dofterna sprider sig då det är en hård sport som 
kräver att man ger allt! Olika lag samlar sig för 
att utmana ”laget som inte får nämnas vid namn”. 
Det förlorande laget får betala 100 kr till mission-
smarknaden. Inget av de fyra utmanande lagen 
lyckades besegra ”laget som inte får nämnas vid 
namn”.

��� ��������������������������� ��� ����� ������ ���-
manlagt samlade lägret och dess fantastiska
����������������������������������������������������
missionsarbete.

Tjejerna med Göteborgsvitsarna.

Erik och hans skägg.

2-3 maj ÅSLJUNGA - �������������
för alla utom föräldrar

”egen-tid-med-Gud-stunder”, och försöker 
������������������������������������������
jag har brottats lite med handlar om att vi 
människor ibland kan underskatta och urvat-
������������������������������������������������
jag har bett böner som jag vet är ”bra att 
be”, och sagt en hel del ord till Gud som jag 
har trott att Han vill höra. Men under vägens 
gång har Gud visat mig att det som spelar 
roll är vad jag egentligen skulle vilja säga till 
Honom. Det som jag menar med mitt hjär-
ta, och inte bara med min hjärna. Det har 
gjort bönen mycket mer äkta och intressant 
– och gett mig en vila i att jag inte behöver 
be ”fullkomligt”.

”Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma 
ord som hedningarna; de tror att de skall bli 
bönhörda för de många ordens skull. Gör inte 
som de, ty er fader vet vad ni behöver redan 
��������������������������������������������

Det har gått upp för mig att Gud mycket hell-
re lyssnar till en uppriktig bön, än en bön som 
�������������������������������������������������
ju att vi ska vara oss själva när vi ber! Vi kan 
ta David och c:o i Psaltaren som föredömen 
– de är inte rädda för att be som de verkli-
���������������� ����������������� ����� ��������
vi underskattar bön? Ja, om vi tror på att vi 
pratar med den Högste, som har allt makt i 
himlen och på jorden, och att Han dessutom 
är alltigenom god och älskar dig och mig – 
då tror jag alla kristna underskattar bön, i 
något avseende. Det är så otroligt viktigt att 
Gud själv får visa dig vad ett samtal med 
Honom innebär! Det är inte upp till männi-
skor att sätta gränser för vad bön kan vara. 
����������������������������������������������
���� ������� ���������� ���� ��������� ���� �����
nämligen risk för att vi hamnar i något av ett 
”slentrianspår” när vi har en egen stund med 
Gud. Att vi ber på det sätt vi alltid har gjort. 
(Gäller mig!) Då kan vår förväntan & bild av 
bönen i vissa fall mattas av, och bli något 
tråkigare och jobbigare än det ska vara. Gud, 
lär oss vad det är att umgås med Dig i bön! 
Amen!

Jona Albertsson

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

UBIL_Nov14.indd   1 2015-01-19   19:24
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REPORTAGE

På julafton fylldes kapellet av deltagare som av en eller 
annan anledning har blivit hemlösa, men också av andra 
som ville delta i julfirandet. Och det var inte någon dålig 
meny som det bjöds på. Här fanns det bl.a. olika sorters 
sill, skinka, köttbullar och pålägg av alla slag, samt dricka 
av många olika sorter, som hör till julens meny. Under 
kvällen bjöds det också på sång av Stina Backlund och 

Julfirande på EFS-kapellet i Lund
Att �ra jul i EFS-kapellet i Lund är en annorlunda upplevelse. Dagarna innan själva �randet, 
består det frivilliga arbetet av att förbereda allt och ta emot maten som skänkts av restau-
rangerna  i Lund.

Elin Andersson, samt en kort appell av Kristoffer Lignell. 
Tomten gjorde också ett besök och delade ut julklappar 
till alla som ville ha. Den bästa julklappen fick kanske en 
mor och dotter, som erbjöds en plats att sova i ett här-
bärge i närheten.
 
Text och bild: Per Andersson, Staffanstorp
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I år hålls konferensen över en lörd-
ag och söndag medan man från 
och med nästa år utökar konfer-
ensen till en hel helg, fredag kväll 
till söndag middag. Arbetet med 
årets konferens är redan i full gång 
men man arbetar även redan med 
nästa års konferens. Det är en stor 
satsning från EFS-kyrkan, som länge 
haft en längtan att anordna större 
konferenser.

- Vi satsar på ett helhetskoncept, 
säger Helena Eriksson, producent 
för Vidare15. Vi önskar att när 
man kommer in i kyrkan ska man 
känna att man kan lägga varda-
gen bakom sig och komma in i 
vackra lokaler där man blir innerligt 
välkomnad. Maten och fikat ska 
vara lite utöver det vanliga och 
undervisningspassen ska ha något 
för alla. Man får inte bara lyssna 
till talarna utan vi försöker också 
förstärka det som undervisas med 
dans, drama, film och musik.

I år är de tre första passen ett 
samarbete med Sagolika systrar 
medan övriga två är för alla. 
Marcus Olsson, gatupastor och 
evangelist från Göteborg, kommer 
att tala men man får även höra 
undervisning från lovsångsledaren 
och sångerskan Jeanette Alfredsson, 
Marie Arnfjell, chefredaktör för 
tidningen Junia och grundaren av 
Sisters International samt Ma-
rie-Louise Nilsson från EFS-kyrkan i 
Ängelholm.

- Vi vänder oss till kristna i hela 
södra Sverige, säger Lotta Len-
nartsson, ordförande i EFS-kyrkans 
evangelisations- och lärjungautskott. 
Församlingen har många drivna 
och kreativa människor som brinner 
för just detta och vi tror verkligen att 
dessa dagar kommer att inspirera, 
utmana och stärka.

Konferenshelgen, som går under 
namnet Vidare, har som vision 
att se människor växa vidare. Att 
de styrks och förstår den enorma 
potential som Gud har lagt ner i 
dem. Man önskar rusta människor 
att inse sitt värde och ge kraft att 
åka hem till sina lokala församling-
ar brinnande för Guds rike.

För tredje gången arrangerar EFS-kyrkan i Ängelholm i 
samarbete med Sisters International konferensen

Sagolika systrar. Vartannat år har hundratals kvinnor i 
alla åldrar samlats för att styrkas i sin roll som kvinnor 

i Guds rike. Kyrkan har varit vackert dekorerad, maten 
varit underbart god och de olika undervisningspassen 

har innehållit allt från fantastiska talare,
till lovsång i stark gudsnärvaro och kreativa inslag.

Från och med i år kommer konferensen att hållas årligen 
och rikta sig till alla - man som kvinna, gammal som ung.

Konferensen äger rum den 28 feb-
ruari – 1 mars. De tre första passen 
är i samarbete med Sisters Interna-
tional och riktar sig till kvinnor. För 
att finnas med under dessa dagar 
krävs anmälan vilken man gör på 
www.sisters.nu. Övriga två pass är 
öppna för alla att komma till utan 
anmälan.
Kvällsmat serveras från kl 17.30
(anmäl vidare@efs-kyrkan.info).

Redan nu kan det vara lämpligt 
att boka in den 12 - 14 februari 
2016. Ett spännande program kan 
man redan nu lova från EFS-kyrkan! 

Text: Helena Eriksson
Bild: Benjamin Kamp

En konferens fylld av kreativitet

Dansgruppen som dansade på Sagolika Systrar

Har man frågor går det bra att 
maila vidare@efs-kyrkan.info

Vidare15
Lördag 10-17 i samarbete med
Sagolika systrar
Anmälan krävs
Lördag 19.00 - Marcus Olsson
Söndag 10.00 - Marcus Olsson

För mer information, se efs-kyrkan.info.
Vid frågor går det bra att maila
vidare@efs-kyrkan.info

sagolika_1.indd   1 2015-01-24   14:39
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KONFIRMAND

Förträff inför årets konfirmationsläger

Det är alltid lite speciellt när konfagrupperna träffas för-
sta gången. Väldigt få känner varandra och samtidigt vet 
alla att de ska tillbringa många veckor tillsammans. Det 
ser också olika ut med konfirmandernas förväntningar 
och erfarenhet. En del av konfirmanderna har längtat i 
flera år efter konfirmationslägret, en del är ditsläpade av 
sina föräldrar och en del har bara inte riktigt koll på vad 
som händer. Någon kanske har ett syskon som har kon-
firmerats förut, någon har blivit peppad av sina mor- och 
farföräldrar och någon har hittat lägret via internet. Varje 
konfirmand har en unik bakgrund men oavsett hur, är de 
alla lika mycket årets konfirmander och de kommer göra 
det tillsammans. Det var kul att se hur snabbt det blev en 
god gemenskap i både Åsljungagänget och Åhusgänget. 

På Kick Off:en fick de en liten genomgång om vad kon-
firmationen innebär, de får en introduktion om hur våra 
läger generellt ser ut. De fick bland annat se en film från 
ett av sommarens läger och lyssna på en intervju med en 

av årets Åhuskonfirmander, Daniel Cada. De fick en för-
klaring och pepp för gudstjänstbesök och fick lära sig hur 
man hittar i Bibeln. Varje gäng fick också egen tid för att 
lära känna varandra lite och ha kul tillsammans. Somma-
rens konfirmationspräster var på plats, David Castor som 
kommer vara i Åhus och Carl Skarin som kommer att 
vara i Åsljunga. Undertecknad fanns på plats och Marga-
reta Cada serverade maten med hjälp av Daniel. 

Nu har konfirmanderna börjat sitt år och för oss inom 
rörelsen så börjar bönearbetet. Be gärna för årets konfir-
mander. Be om att de ska finna Herren, bekräfta sitt dop 
och få ett fantastiskt läger. Be också för att konfirman-
dernas egen förberedelsetid, med bibelläsning och guds-
tjänstbesök, blir meningsfull. 

Text: Simon Knutsson, distr.exp.
Foto: David Castor, Galthult Röke

Ännu en gång samlades nya kon�rmander i Hässleholm för att tillsammans kicka igång kon�rma-
tionsåret. Även om våra kon�rmander går på sommarläger så börjar ju kyrkoåret med advent och 
därmed inleds även deras kon�rmationsår.

Åsljunga

Åhus
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TILL MINNE

Vår älskade Mamma, Svärmor, Farmor, Mormor, 
Syster, Svägerska, Moster och Gammelmoster

Margaretha Westergren 
f. Råwall

* 14 juni 1935

har i trygghet somnat in

Råå den 14 januari 2015

Bertil och Carina, Emma, Hanna
Pia och Bettina, Fabian, Hilda

Erica och Robert, Hugo

Birgitta och Gunnar
Henrik, Lotta, Christoffer med familjer

Släkt och oändligt många vänner

Var inte rädd, jag går bredvid dig.
Kom ta min hand, jag håller i dig.
Här i min famn kan du våga tro.
Sänk dina murar, jag ger dig ro.

Ps 121.1-2
Jag lyfter mina ögon upp till bergen,

varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer från herren,
som har gjort himmel och jord.

______________________________________________
Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen den 13 

februari kl 13.00 i Raus Kyrka. Efter akten inbjuds till 
minnesstund i församlingshemmet. Anmäl ert deltagande 

till begravningsbyrån tel. 040-167600 senast den 9 feb.
Tänk gärna på EFS, Skolbarn Afrika eller Gatubarn 

Ukraina via BG 5588-8036

Vi minns Lilly Cedercrantz 1915 - 2014
Som ung lärare kom Lilly Cedercrantz från sin 

hemstad, Lund, till den skola, Sundsgården nära 
Helsingborg, där hon kom att stanna större delen 
av sitt yrkesverksamma liv. Att skolan fick kämpa 
under ganska knappa ekonomiska omständigheter, 
innan den kunde erhålla statligt bidrag, tycks inte 
ha avskräckt henne. Hon undervisade i framför allt 
naturvetenskap. Skolan hade på den tiden inte alls den utrustning som 
man kunde önska för dessa ämnen. Många elever har uttalat sin be-
undran för hennes skicklighet som lärare att hjälpa dem att läsa in vad 
som krävdes för fortsatta studier och utbildning. 

Den skola som inte har stöd av skattemedel präglas av en pionjäranda 
där man löser problemen med de medel man har. Skolans rektor sedan 
dess start 1938, Bertil Gunnemo, brukade belysa dess ekonomi med en 
kommentar om lärarlönerna: ”Det var den tid då lärarna hade 100 kr 
i månaden och därtill fri säng och fri sill (dvs fritt vivre)” Här passade 
Lilly in väldigt väl, och här trivdes hon. För den som trivs i kontak-
ten med medmänniskor, var det inget hinder att bostaden var ett rum 
bland flickorna i elevhemmet under drygt 10 års tid. Nog måste hon 
ha blivit störd, för samtalen blev många, inte bara om sådant som rörde 
studierna. Det gällde bekymmer som unga människor bär på och ofta 
gällde det själavård. Omsider kunde hon få egen lägenhet inom skol-
området, men eleverna fortsatte att hitta vägen att gå till ”Ceder”, som 
man visste fanns till som lyssnande medmänniska.

Även för arbetskamrater och grannar på skolan var Lilly en vän och 
ett säkert stöd, när det behövdes hjälp, och alla barnen i ”lärarbyn” vis-
ste att tant Lilly alltid var att lita på. Det var till henne man sprang, om 
nånting  gått snett. ”Ceder” var lärare i matematik och naturvetenskap, 
”Ceder” stod för musiken vid pianot på lördagssamkvämet, ”Ceder” 
ledde sånggruppen som for ut på gudstjänster. ”Ceder” ledde skolkö-
ren och ”Ceder” var gymnastiklärare i många år, då Sundsgården hyrt 
in denna verksamhet i gymnastiksalen i Råå södra skola. På den tiden 
fick man gå eller cykla dit.

När man i östra Skåne ville starta en folkhögskola och hade förvärvat 
gamla prästgården i Glimåkra, kunde detta godkännas av Skolöver-
styrelsen, om den gjordes till en filial till Sundsgården. Krav ställdes 
att moderskolan skulle förse filialen med filialföreståndare och därtill 
minst en lärare. Filialföreståndare blev Knut Sturesson (senare skolans 
rektor), och för honom var det angeläget att Lilly Cedercrantz skulle 
vara med i den nog så krävande nystarten. Så blev det. ”Ceder” fick 
ännu en pionjärtid, en tid fylld med spänning, arbete och glädje, en 
tid hon gärna berättade om. Hon hade sin tjänst kvar på Sundsgården 
och återkom dit efter 5 år som nybyggare i den nordöstskånska skogs-
bygden.

På slättbygden vid Sundet hade hon då 17 år kvar före tiden för pen-
sionering. Med kraft och intresse tog hon del i det förberedelsearbete, 
inte minst i bönetjänsten, som föregick de förändringar, som kom att 
genomföras, på den skola där hon varit med från början. Det var en 
betydande tillbyggnad av lokaler, som var klar 1971, det var oron in-
för tillsättandet av ny rektor 1972. Det var sviktande rekrytering till 
folkhögskolorna – generell över hela landet – som ledde till att man på 
Sundsgården startade två nya ämneslinjer i Musik- och Estetiska äm-
nen 1974. Likaså pågick förberedelser för att starta en Bibellinje. Även 
detta var ett bönearbete, som ”Ceder” hängivet tog del i. Hon fick se 
bönesvar 1981, då Bibellinjen tog form.

Då var hon pensionär sedan ett år tillbaka och hade flyttat till att 
trevligt litet hus i Höör. Där hade hon släkt, som hon önskade bo 
nära. Bland vännerna i Hörbykretsen av EFS fann hon varm gemen-

skap, och med sin kära gamla skola höll hon nära 
kontakt. Hon höll reda på vad som kunde vara 
bekymmer och behov av förbön. Speciellt gladdes 
hon åt Kamratförbundets Basar på lördagen vid 2:
a Advent och likaså dess träffar för tidigare elever 
s.k. 25-, 50- och 60-års jubileer. Då satte hon sig 
gärna i bilen och for till Sundsgården. Det var un-
der förra årtusendet. Vi har bilder på att hon även 
efter fyllda 85 har tagit emot gäster i sitt hem och 
firat födelsedag, har fått tacka Herren för år som 
gått och be tillsammans för dagar som ligger fram-
för. Under de sista månaderna fick hon god vård på 
ett hem för äldreboende.

Juldagen 2014 blev hennes sista dag under detta 
jordeliv. Begravningsgudstjänst har ägt rum  i kret-
sen av närstående. Om du vill skänka en gåva till 
minne av Lilly så tänk gärna på EFS.

Vi som minns Lilly Cedercrantz hyser glad för-
tröstan att hon efter ett långt liv i hängivet tjänande 
nu fått gå in till glädjen hos sin Herre.

Alvar Kristiansson, f.d. rektor på Sundsgården
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UNDERVISNING

Rut
Vi har sett i artiklarna om Domarboken att domartiden var en 

turbulent och våldsam period i den bibliska historien. Krig mel-
lan Israels folk och de omgivande folken rasade gång på gång. Men 
mellan krigen fanns också perioder av fred. Den bok som är ämnet 
för denna artikel utspelar sig under en sådan fredsperiod under do-
martiden. 

Huvudpersonen i denna bok är en kvinna - Rut. Hennes bok är 
den enda i Bibeln som har en kvinna som sin centrala gestalt. Es-
ters bok är visserligen också uppkallad efter en kvinna, men handlar 
egentligen inte så mycket om henne som person. Esters bok kan 
dessutom ståta med den tveksamma äran att vara den enda bok i 
Bibeln som inte en enda gång nämner Gud.

Ruts bok är ganska liten till sitt omfång och kan vid en första ge-
nomläsning verka vara en ganska söt liten kärlekshistoria utan några 
djupare teologiska poänger. Men boken har faktiskt en hel del att 
förmedla som kan hjälpa oss att få en djupare förståelse av vem Jesus 
är, vilket jag återkommer till nedan.

Boken börjar på en välbekant plats, nämligen i Betlehem i Juda 
stams område. Där bodde Elimelek med sin fru Noomi och deras 
två söner. Det var visserligen fred vid den här tiden, men det blev 
hungersnöd och familjen kände sig tvingad att emigrera. De lämna-
de Betlehem och vandrade längs Döda havets södra strand till landet 
Moab. Folket i Moab var, liksom de som bodde i Ammons område 
norr om dem, avkomlingar till Abrahams brorson Lot.

Familjen kom att stanna i Moab i ungefär tio år. Det blev inga 
lyckliga år. Elimelek dog ganska snart efter att de hade kommit dit. 
Noomis två söner tog sig moabitiska fruar, Orpa och Rut, men efter 
en tid dog även sönerna. Noomi hade nog svårt att känna samhö-
righet med sitt namn vid det här laget. Noomi betyder nämligen 
”den lyckliga”, och särskilt lycklig kände hon sig nog inte efter sin 
familjetragedi. 

Hon beslutar sig för att vända tillbaka till Betlehem. Hennes son-
hustrur följer med henne, men Noomi försöker enträget övertala 
dem att återvända till sina egna familjer. Den tillvaro hon återvänder 
till kommer nämligen inte att bli lätt. En änka utan söner befann 
sig i den mest utsatta situation som en människa kunde vara i vid 
den här tiden. 

Ingen av svärdöttrarna vill lämna sin svärmor, men Orpa låter sig 
till slut övertalas och vänder tillbaka. Rut däremot fortsätter enträget 
att vägra. Det verkar som att något hade hänt med Rut som gjorde 

att hon kände större samhörighet med Noomi och hennes folk än 
med sitt eget. Detta syns i det hon säger till Noomi och som slutli-
gen får denne att ge upp sina övertalningsförsök. Ruts ord är ofta ci-
terade. Det är en av de vackraste kärleks- och lojalitetsförklaringarna 
som finns i Bibeln. Rut säger till Noomi:

”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, 
går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, 
och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli 
begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall 
skilja oss åt.”

Rut hade kommit till tro på Israels Gud och ville inte vända till-
baka till sitt lands gudar. 

De två kvinnorna kom till Betlehem och bosatte sig där. Noomi 
bad dem som kände henne att inte längre kalla henne Noomi, den 
lyckliga, utan istället kalla henne Mara, den bittra. Hon upplevde att 
Gud hade straffat henne hårt.

Det var under skördetiden som Noomi och Rut kom tillbaka till 
Betlehem. Ett av de få möjligheter som kvinnor i deras situation 
hade att skaffa sig mat, var att gå till åkrarna där det skördades och 
gå efter skördefolket och plocka upp det lilla som de hade missat. 
Detta var en lagstadgad rätt för änkor i Mose lag.

Rut gick i detta ärende till en åker i närheten och mötte mycket 
mer välvilja från åkerns ägare än vad hon hade förväntat sig. När 
ägaren fick höra vem hon var av de andra som arbetade på åkern, 
så sade han till skördearbetarna att slarva lite mer när de samlade in 
sädeskärvarna. De lämnade därför väsentligt mer efter sig än de an-
nars skulle ha gjort. 

När det blev dags för 
lunchpaus bjöd ägaren Rut 
att sätta sig ner och äta till-
sammans med de andra. 
Det hade han definitivt 
ingen lagstadgad skyldig-
het att göra. Rut åt så att 
hon blev mätt och fick 
ändå över till att ta hem till 
Noomi. När hon vid da-
gens slut klappade den säd 

hon plockat under dagen blev resultatet en efa korn, vilket ungefär 
motsvarar trettio liter.

Noomi blir förvånad över hur mycket Rut har med sig hem och 
frågar henne var hon har varit och plockat. När Rut berättar att 
ägaren till åkern var en man som hette Boas, så klarnar det lite för 
Noomi. Boas är av samma släkt som hennes döde make Elimelek. 
Han var en av deras ”skyldemän”, ett uttyck som jag återkommer till 
nedan. Boas hade också sagt till Rut att hon skulle stanna på hans 
åkrar och plocka. På andra åkrar kunde hon bli antastad av skörde-
folket, vilket sannolikt innebar att hon riskerade att bli våldtagen av 
skördemännen.

Noomi börjar nu smida planer för sin svärdotter. Hon säger åt 
Rut att bada, smörja in sig i väldoftande oljor och klä sig så fint 
hon kan. Sedan ska hon gå till skördeplatsen, där Boas kommer att 
vara och arbeta med skörden. Men Rut ska inte ge sig till känna för 
Boas. Först när han ätit och druckit och sedan gått och lagt sig, ska 
Rut smyga fram, krypa in under Boas täcke och lägga sig vid hans 
fötter.

Rut gör precis som Noomi uppmanat henne att göra och när Boas 
mitt i natten upptäcker att han har en kvinna under täcket frågar 
han naturligtvis: ”Vem är du?” och Rut säger vem hon är och att 
Boas är henne skyldeman. 

av Håkan Lindberg, Hörby
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Boas berättar för henne att det finns en skyldeman som är närmare 
släkt med Noomi än vad han är, och att denne har företräde framför 
honom när det gäller skyldemannens ansvar och rättigheter. Boas 
lovar henne att tala med denne man redan nästa dag. Om denne vill 
utnyttja sin rätt, så får det bli så. Vill han inte det, så lovar Boas att gå 
in och ta sitt ansvar. Han säger åt Rut att ligga kvar under hans täcke 
under natten och hon gör så. Rut går dock därifrån innan det ljusnat 
tillräckligt mycket för att hon skulle kunna bli igenkänd.

Vad innebar då detta med att 
vara ”skyldeman”, eller ”börde-
man” som är ett annat uttyck för 
samma sak? Det var en funktion 
som fanns även i Sverige ända in 
på 1800-talet. Det innebar att om 
någon markägare i släkten dog, så 
hade släkten förtur på att få lösa in 
jorden innan den kunde säljas på 
öppna marknaden. Man tog då 
också ansvar för att den dödes fa-
miljs försörjning blev tillgodosedd. 
Dessa regler syftade till att se till att 

släktens ägor inte förminskades och försvann, och fungerade också 
som ett socialt skyddsnät för dem som annars skulle blivit satta på 
bar backe.

I Israel innebar skyldemannauppdraget även att se till att den kvar-
lämnade änkan som inte hade fått barn skulle få det. Det innebar 
alltså att skyldemannen skulle ta sin döde släktings änka till hustru. 
Men de barn som änkan sedan födde räknades inte som skyldeman-
nens barn, utan som den döde släktingens barn. Så den mark som 
skyldemannen tagit över gick tillbaka till den dödes barn när dessa 
blev vuxna.

Boas sökte upp den skyldeman som stod närmare att lösa in Eli-
meleks mark än vad han gjorde. Han samlade ihop tio av de äldste 
i Betlehem och de satte sig ner vid stadsporten, där alla legala saker 
avgjordes. Boas började strategiskt med att säga att Noomi ville att 
en skyldeman skulle lösa in Elimeleks mark och frågade om den 
andre var intresserad. Det var han. Men då nämnde Boas att det hela 
innebar att han också så att säga skulle få moabitiskan Rut på köpet. 
Då backade den andre, eftersom det ju innebar att han bara skulle få 
marken till låns fram till dess att Ruts framtida barn blev vuxna. Det 
tyckte han inte var en bra affär, så han gav Boas sin tillåtelse att lösa 
in marken och ta Rut till sin hustru. Den samlade gruppen av äldste 
stadfäste nu denna uppgörelse så att den fick laglig giltighet.

Detta sätt att hantera situationen kan för oss låta som ett märkligt 
och väldigt affärsmässigt sätt för Boas att få Rut till sin hustru. De 
bibliska berättelserna är sällan särskilt romantiska. Romantik i vår 
tids mening är dessutom av ganska sent datum. Förr i tiden var man 
väsentligt mer prosaisk när det gällde äktenskap och relationer mel-
lan män och kvinnor. Men ser man lite mellan raderna i Ruts bok, 
så ser man att det är tydligt att Boas blivit förälskad i Rut och att 
hans känslor var besvarade.

Rut och Boas gifte sig och fick en son. Noomi blev den som 
vårdade honom och hennes ålderdom blev långt mycket mer har-
monisk än hon trott var möjligt när hon återvände från Moab till 
Betlehem. 

Sonen fick namnet Oved. Oved fick sedan en son som hette Jishaj 
som i sin tur blev far till kung David. Det är därför Betlehem kom 
att kallas Davids stad. Och det var därför Josef, som ju var av Davids 
släkt, långt senare begav sig just till Betlehem tillsammans med Ma-
ria när de skulle skattskrivas.

Så Rut, kvinnan från ett främmande folk, kom att bli stammoder 
till Davids släkt och finns därför med i Jesu släkttavla. I släkttavlan 
finns också en annan hednisk kvinna, nämligen den prostituerade 
Rahav som jag tidigare skrivit om i artikeln om Josua. Rahav hjälpte 
Josuas spanare i Jeriko och gömde dem för att rädda deras liv. Som 
tack fick hon bo tillsammans med folket när de hade erövrat landet. 
Orsaken till att hon hamnade i Jesu släkttavla var att hon fick en son 
tillsammans med man av Juda stam från Betlehem. Rahavs son var 
Boas som vi möter i Ruts bok.

Vad kan då denna historiska skildring av en sedan länge gången 
tid lära oss om Jesus? Väldigt mycket faktiskt om man studerar tex-
ten lite mer på djupet. Ruts bok är utöver att vara en fin berättelse 
också en fantastisk skildring av frälsningens innebörd.

Bibeln beskriver ofta relationen mellan Gud och sitt folk som ett 
äktenskap. Det är ett bildspråk som används både i Gamla och Nya 
testamentet. Exempelvis talar Paulus om det i Ef 5:31-32, där han 
säger: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig 
till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlig-
het, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.”

Kristus är brudgummen, och kyrkan är Kristi brud. Så innerlig 
och nära är Jesu relation till oss människor.

Boas äktenskap med Rut är en bild av frälsningen. Ruts bok hand-
lar om en främling som blir en del av Guds folk. En som egentligen 
inte hade rätt till detta, men som ändå kommer in i gemenskapen 
med Gud. På det sättet är Rut som person en bild av hela mänsklig-
heten. Vi är egentligen alla främlingar inför Gud. Vi är skilda från 
Guds gemenskap genom vår synd, allt det i våra liv som inte stäm-
mer med Guds skapelsegivna mening med sin skapelse.

När Rut kommer till Boas åker och denne visar henne mycket 
större omsorg än hon förväntat sig står det i Rut 2:10 att hon faller 
på knä inför honom och säger: ”Hur kan du vara så god mot mig 
och bry dig om mig, fast jag är en främling?”  Samma fråga har vi 
alla skäl att ställa till Gud. Rut visste inte då att Boas var hennes 
”skyldeman”. Det hebreiska ord som översätts med ”skyldeman” är 
ordet ”goel”. Det ordet används också på de ställen i bibeltexten där 
vi finner orden ”förlossare” och ”befriare”.

När vi till exempel läser i Jes 41:14: ”Var inte rädd, Jakob, lilla 
kryp, Israel, du stackars mask. Jag hjälper dig, säger Herren, Israels 
Helige är din befriare”, så står det på hebreiska ”Israels helige är din 
goel”. Gud är sitt folks skyldeman, den som befriar och skyddar, den 
som frälser. 

Det som Boas var för Rut, det är Jesus för oss. Jesus är vår skyl-
deman. Skyldemannens uppdrag grundar sig på släktskap. Därför 
valde Gud att bli människa i Jesus. Han blev som en av oss. Man 
kan säga att han därigenom blev släkt med oss, och därför kunde Je-
sus också ta på sig skyldemannens uppgift gentemot oss. Han kunde 
befria oss.

Boas var beredd att betala det pris som krävdes för att befria Rut 
till skillnad från den andre skyldemannen. Liksom Boas var Jesus 
beredd att betala det pris som krävdes för att befria dig och mig. 
Och det priset var högt. Jesus var beredd att lida och dö på ett kors 
för att kunna utföra sitt uppdrag som vår skyldeman och bli vår 
förlossare, vår befriare från dödens makt över oss.

Det finns mycket mer i Ruts bok som pekar på hur Boas är en 
förebild för Kristus och hur Rut står som symbol för hela mänsklig-
heten. Men av utrymmesskäl stannar jag här. I nästa del av denna 
artikelserie möter vi en person som fungerar som en brygga mellan 
domartiden och kungatiden som sedan följde; profeten Samuel.
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ÅRSKONFERENSTRONS UTTRYCK

Bibelläsning

När de gamla fäderna och mödrarna talade om andlig 
fördjupning och växande som kristen, återkom de alltid 
till de vägar som traditionen stakat ut. De berättade om 
bönens väg; den möjlighet som Herren gett oss alla att 
växa genom att umgås med honom i förtroligt samtal, i 
klagande och i lovsång. De berättade om gemenskapens 
betydelse – ”bröders gemenskap” – för att dela erfarenhe-
ter som kristna. De berättade om Jesusmötets vederkvick-
ande innebörd, mötet med Herrens själv i gudstjänst och 
nattvard.

Och så berättade de om den förnämsta vägen till för-
djupning: kungsvägen, Ordets väg. Det är genom att leva 
i Ordet som en kristen lär känna Kristus allt mer. Det är 
genom umgänget med Ordet som kunskapen fördjupas 
om trons innebörd. Och det är genom den dagliga bibel-
läsningen som Gud kan komma till tals med sina barn på 
ett särskilt sätt.

Nödvändigt men inte lätt
Så undervisade fäderna. I dag känner vi nog till detta, 

men livets mångahanda tenderar att göra det svårt att hål-
la sig med regelbunden bibelläsning. Det är lättare med 
bönen. Den kan vi ägna oss åt var vi än befinner oss, utan 
yttre hjälpmedel och utan att någon annan ser eller vet. 
Men bibelläsningen kräver sin tid och sin plats på ett an-
nat sätt.

Att läsa Bibeln är nödvändigt, men det är inte lätt. För 
den som vill växa i sin tro är kanske den enskilda bibel-
läsningen i dag mer nödvändig än någonsin. En hel del av 
dagens förkunnelse är inte särskilt bibelutläggande. Pre-
dikningarna är korta. Undervisningen är kanske inte dålig 
men otillräcklig. En kristen som lever bara på söndagens 
gudstjänst tar del av Ordet under högst en halvtimme av 
veckans drygt etthundra vakna timmar. Hur man än räk-
nar är det ganska lite. För att inte säga mycket lite.

En konst och en gåva
Det är en konst att läsa Bibeln. Det är inte en konst för 

att orden skulle vara särskilt svåra att förstå. Det är inte 
heller en konst för att meningarna skulle vara underliga el-

ler språket konstigt. I dag finns alla möjliga lättillgängliga 
översättningar att tillgå för den som vill läsa. Nej, konsten 
ligger i att vi oftast läser Bibeln felaktigt och därför behö-
ver vi ”omprogrammera” vår läsning. Grundproblemet är 
att vi läser för att skaffa oss information. Det är i sig inget 
dåligt sätt att läsa, men när det gäller Bibeln innebär det 
en vådlig begränsning. Bibeln ska nämligen i första hand 
läsas som tilltal. Information riktar sig till hjärnan; tilltal 
riktar sig till hjärtat. Information ska förstås, ifrågasättas 
och bedömas. Tilltal ska höras, beröra och besvaras. Inte 
minst det sista är viktigt. Det är därför vi i kyrkan tackar 
för Ordet. Det är inte för informationen om Gud vi tack-
ar; det är för Guds tilltal.

I luthersk tradition har man alltid betonat att bibelläs-
ning inte först och främst är ett sätt att ta in kunskap om 
historia. Det är ett sätt att möta Gud och att höra hans 
röst. Men det är också ett sätt att lära känna sig själv. ”Att 
läsa och att läsas”, brukar det formuleras. Det är ett sätt 
att lära sig vem man själv är. Ordet avslöjar. Ibland av-
slöjar det sådant vi helt inte vill veta, ibland avslöjar det 
på ett bekräftande sätt. Hebreerbrevets författare säger att 
”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än 
något tveeggat svärd …” (Hebr 4:12). Som läsare av Bi-
beln kan vi få se oss själva i ett nytt ljus, i Guds ljus. Det 
är Andens verksamhet i och genom Ordet.

Kristus som centrum
Många kristna har i dag särskilda svårigheter när det 

gäller att läsa Gamla testamentet. Nya testamentet går väl 
för det mesta an, även om det också där finns svåra – för 
en del helt oacceptabla – avsnitt. Inte minst den nytesta-
mentliga etiska undervisningen ryggar också många krist-
na inför. Och så glider man från bekännelsen om Bibeln 
som Guds ord till en annan bekännelse: Bibeln innehåller 
Guds ord. Skillnaden låter liten, men den är i själva verket 
himmelsvid.

Mot detta har – inte minst i luthersk tradition, men alls 
inte bara där – den kristna inriktningen varit att läsa Bi-
beln utifrån det centrum som Jesus Kristus är. Och Jesus 
Kristus betyder här både honom som person och hans un-

LarsOlov Eriksson
Johannelunds Teologiska Högskola
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dervisning och verk i stort. Den lutherska formuleringen 
är att Kristus är Bibelns kärna och stjärna. Kristus är inte 
bara omtalad i Skriften; han är närvarande där. Det är 
Kristus som är de gammaltestamentliga löftenas fullbor-
dan. Det är Kristus som är evangeliets innehåll. Det är 
kring honom allt kretsar. Han är centrum. Gamla testa-
mentet är förberedelsen; Nya testamentet är uppfyllelsen. 
Vi – du och jag som läsare i dag – är mottagarna. Ordet 
ska landa i oss. Det är det som är meningen.

Centrum och periferi
Allt i Bibeln har inte samma dignitet även om allt är 

Guds ord. Utifrån vad jag nyss skrivit är det klart vad som 
är centrum i Bibeln. Där råder egentligen ingen tveksam-
het. Centrum är Kristus, på en gång Kristus själv som 
person, hans gärningar och ord, och vittnesbördet om ho-
nom. Om Kristus talar Skriften tydligt. För den som vill 
lära känna Jesus är de bibliska skrifterna en säker källa, 
den säkra källan.

Vad som är periferi är inte lika självklart. Det är dessut-
om öppet för ett visst godtycke, och det finns flera risker 
att över huvud taget tala om perifera ting. För några frestar 
det till att hänföra det mesta i Skriften dit. Det som man 
inte förstår lägger man där. Det som man inte tycker om 
lägger man där. Det som man uppfattar som otidsenligt 
eller omodernt placerar man där. Och har man väl sagt att 
det är perifert blir det också lätt så att det blir oviktigt el-
ler obsolet, alltså inte aktuellt eller tillämpbart över huvud 
taget. Det perifera förläggs till ”historiens skräpkammare” 
– för att citera ett högst olyckligt och olämpligt uttryck 
som ibland återkommer i dagens bibeldebatt.

Att använda uttrycket ”perifert” så är att på ett otillbör-
ligt sätt sätta sig över Skriften. Att uppfatta det perifera 
som något oviktigt som kan undvaras är att gravt missför-
stå uppdelningen i centralt och perifert. Ty perifert bety-
der inte oviktigt; det betyder att det talar mindre tydligt 
om det centrala. Också det perifera vittnar om centrum. 
Men det krävs mer energi hos oss som läsare att förstå det 
och att se detta samband. Det är bland annat därför som 
vi behöver hjälp att läsa och förstå, inte minst av dem som 
läst Skriften före oss.

Om att leva i Ordet
Om jag då skulle sammanfatta lite om bibelläsning i 

dag vill jag ge trenne råd.

• Det första rådet är enkelt och rakt på sak: Låt inte för-
summelserna behärska dig. Det är lätt hänt att tappa lus-
ten och viljan om man tidigare misslyckats med sina före-
satser. Men Herren för inte bok över vår bibelläsning. Han 
erbjuder oss att möta honom i Ordet, men han tvingar oss 
inte. Vi får alltid börja om. Och för den som vill ha hjälp 
med läsningen finns en rad olika hjälpmedel.

• Det andra rådet är lite mer utmanande: Låt inte lättjan 
lura dig. Det är också lätt hänt. Så mycket pockar på vår 
uppmärksamhet och alltför lätt finner vi annat roligare 

eller viktigare. Här kan en bibelstudiegrupp eller böne-
grupp vara en stor hjälp. Att läsa tillsammans med andra 
kan många gånger ge mer än det enskilda läsandet.

• Det tredje rådet lånar jag från min gamla farmor som 
sade: Läs och torrläs. Hon kunde också uttrycka sig så här 
med en bild från ätandet: Mat är nyttig även om den inte 
alltid smakar gott. Att läsa Bibeln är inte alltid det roligas-
te, men det är långt ifrån meningslöst. Det ger – obero-
ende av våra tillfälliga känslor – näring när det sker under 
bön om Andens ledning.

LarsOlov Eriksson är lärare på Johannelunds Teologisk Högskola
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Distriktsföreståndaren
Allan Svensson kommer från och med 23 fe-
bruari att vara tjänstledig för att prova annan 
tjänst. Tjänsten är utannonserad.

Tack
Stort tack för alla gåvor under 2014! 

Årsrapport
Tack för allt jobb som läggs ner för att fylla i 
årsrapporterna för EFS och Salt! Dessa ligger 
till grund för de statliga bidrag EFS får som 
sedan fördelas ut till alla föreningar.

Bidrag
Första mars är sista ansökningsdag för att 
söka extra statsbidrag. Ansökan skickas till 
distriktsexpeditionen. Mer information finns 
på hemsidan. 

Årsmöte
Styrelsen har arbetat med årsmötesförbere-
delser inför årsmötet i Lerbergets kyrka den 
25 april. Stefan Holmström kommer att 
medverka under dagen och kommer att ha 
ett seminarium om EFS organisationsutred-
ning.
Program:
09:00 Kaffe och fralla, fullmaktsgranskning
10:00-11:00 Gudstjänst
11:15- 12:15 Seminarium
12:30 Lunch, fullmaktsgranskning
14:00 Årsmöte 

Hemsida 
Styrelsen ser över hur den framtida kommu-
nikationen i vårt distrikt kommer att se ut. 
EFS i Sydsverige kommer under våren att få 
en ny hemsida och tankar finns om att göra 
om Livsluft som en digital tidning.

Kon�rmationsläger
Om tillströmningen av konfirmander fort-
sätter att vara god planerar distriktet för att 
utöka med ett läger 2016. Detta kommer att 
påverka budgeten och kommer att tas beslut 
om på årsmötet 2015.Enskilda gåvor under nov 2014

EFS   8 150
Salt   2 000
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Enskilda gåvor under dec. 2014
EFS   13 150
Salt   12 350
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         även på www.efssyd.org
        nr/sid

 2015

   februari
   14  Relationsdag med Alf B Svensson, EFS-gården Åsljunga.
                Afternoon Tea, föreläsning och Romantisk middag

   mars
   10-11 Medarbetardagar Åhusgården
   20-22 Israelhelg med KG-Larsson, EFS i Örkelljunga
 Fredagen 19.00 “Vad händer i Israel”
 Lördagen 15.00 “När antikrist stiger fram”
 Lördagen 18.00 “Hesekiels profetiska syn”
 Söndagen10.00 “Med Josef som förebild”

   21 Salt Sydsveriges årsmöte, Röke

   26-29 Bibeldagar med Reine Toth m.�., EFS-gården Åsljunga

   april
   25 Årsmöte EFS i Sydsverige, Lerbergets kyrka

   maj
   2-3 Föräldrafritt barnbarnläger, EFS-gården Åsljunga
   9 Gårdsföreningens årsmöte, EFS-gården Åsljunga
   29-31 Shalomhelg, EFS-gården Åsljunga

   juni
   13-14 juli Kon�rmationsläger, ÅhusGården

   juli
   10-1 aug  Kon�rmationsläger, EFS-gården Åsljunga

   augusti
   13-15 Saltläger, Lightläger, EFS-gården Åsljunga

almanacka

Minnes- och högtidsgåvor
december - januari

Inge Hallabros 80-års dag

Minnesgåvor
Ella Brita Jönssons minne
Håkan Svenssons minne
Lilly Cedercrantz minne

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

KONFIRMATIONSLÄGER 2016
Det är hög tid att anmäla sig! 
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, ut�ykter, 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
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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

Nya ansikten i distriktet
Max Arvidsson

Mitt namn är Max Arvidsson och jag 
bor en liten bit utanför Höganäs. Jag är 
en sportintresserad 21-åring som gillar 
att hänga med människor. För tillfället 
jobbar jag femtio procent på en skola 
som en extraresurs i klasser med pro-
blem, där lärarna inte riktigt räcker till. 

Det är ett utmanande jobb som jag gillar.
Denna höst har jag även börjat jobba som ungdomsledare 

i EFS-kyrkan i Ängelholm. Tjänsten är på femtio procent 
och fylld med spänning, utmaningar och roligheter. Denna 
termin har vi i ungdomsgruppen hittat på saker som mu-
siktävling, tv-spelskväll, nobelfest, humorshow, ekumenisk 
ungdomsgudstjänst och mycket mer. I jobbet får man för-
månen att möta goa ungdomar, hitta på många roliga saker 
och utvecklas som ledare och lärjunge.

Helena Bonde
Hej på er ! Jag heter Helena Bonde och 

jobbar sedan i höstas tjugofem procent 
som ansvarig för barnverksamheten i 
EFS-kyrkan i Ängelholm. Jag är så otro-
ligt glad och tacksam för mitt jobb och 
det känns verkligen som en stor förmån 
att få vara med och jobba med barnen, 
familjerna och ledarna i vår församling. Jag vill att alla, oav-
sett ålder, ska känna att det finns någon och något för dem 
när de kommer till kyrkan.

Jag är utbildad grundskolelärare och har arbetat som det 
i nästan tjugo år. Har nu bara kvar en liten fot i skolans 
värld, då jag är engagerad i ett projekt som heter Aktivitet 
förebygger, och är ute och sjunger med åk 3-elever varje 
tisdag eftermiddag. 

Jag bor i Farhult tillsammans med min man Jonas, våra 
barn Josef (14 år) och Vera (11 år) samt två katter och två 
kaniner. På min fritid tycker jag om att baka, pyssla, sjunga 
och umgås med människor i alla åldrar och livssituationer. 
Jag tycker också om att resa tillsammans med min familj.

Carl Skarin
Vem är jag? En västgöte som är lyck-

ligt ingift i en helsingborssläkt, och tror 
att jag är i Skåne för att stanna. Nybliven 
ägare till både hund och tv-spel, och har 
lärt mig att uppskatta båda dessa fritids-
sysselsättningar. Har gjort mitt första år 
som präst i EFS-kyrkan i Ängelholm, 

och blir kvar här på ett sjuttiofemprocentigt vikariat fram 
till sommaren, då jag har glädjen att få vara präst på kon-
falägret i Åsljunga. Det är ett spännande distrikt att få att 
tjänstgöra inom.

Iza Jönsson
Nya äventyr har börjat för mig. Sedan i 

höstas har jag förmånen att få arbeta i Be-
taniakyrkan i Malmö som Barn- och ung-
domsledare. Det är hur spännande som 
helst! Där är jag just nu i full gång med 
att lära känna alla fantastiska ideella ledare, 
församlingen och andra ungdomsledare i staden. Tillsam-
mans så söker vi Herren för vad som ligger i pipelinen för 
unga i Malmö och Skåne. Det jag ser extra mycket fram 
emot i år är: Påsk – då är ni alla välkomna till Malmö! (se 
kalendern för mer info) Konferensen: Jesus till barnen, 
(kolla in barnledarkonferens2015.se) och häng på! Är du 
sugen att följa mitt arbete och äventyren som rör Betania-
kyrkans unga – så följ oss på instagram: @youthbetania

Ledord för tjänsten är: samla, coacha, utveckla och nyplantera.
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EFS söker 

vik. distriktsföreståndare 100 %
������������������


