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Vänner! 
Vår distriktstidning har haft olika namn och olika utseende ge-
nom åren. De sista tio åren har undertecknad haft förmånen att 
få vara redaktör. Detta är det sista numret som tidningen kom-
mer ut i pappersformat. Därmed avslutar jag också min tjänst 
som redaktör.
Jag vill uttrycka att det varit ett nöje att producera tidningen. 
Tack till goda medarbetare i Tidningsutskottet!
Tack också för de glada tillrop som jag då och då fått av er lä-
sare! Ni har uppmuntrat mig genom att säga att tidningen varit 
läsvärd.
Nu går distriktet vidare med en ny webbsida och tidningen blir 
digital. Det gäller att möta människor på nya sätt i en ny tid.
Jag säger Lycka till och Guds välsignelse över fortsättningen! 
                          Robert
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LEDARE

Tack för förtroendet!
Sedan jag skrev mina senaste rader i Livsluft så har jag fått för-

troendet att bli ordinarie distriktsföreståndare för EFS i Sydsverige, 
efter att ha vikarierat under större delen av förra året. Jag tackar di-
striktsstyrelsen, missionsföreståndaren och EFS riksstyrelse för det 
fortsatta förtroendet och ser fram emot att ta mig an uppgiften med 
mer långsiktighet än tidigare.

Jag har hört många beskriva uppgiften jag nu går in i som en 
omöjlig uppgift. På vissa sätt kanske det är så. Det finns alltid fler 
uppgifter än det finns tid att utföra dem. Det finns alltid många 
olika förväntningar på den som har denna tjänst. Alla dessa kan ald-
rig infrias eftersom de ibland är motstridiga varandra och eftersom 
tiden är en begränsad tillgång. 

Det är lätt att arbeta för mycket i en sådan här tjänst och med det 
följer risken att bränna ut sig. Det vet vi i distriktet av erfarenhet 
och det är inte bra för vare sig distriktet eller distriktsföreståndaren. 
Därför vill jag be alla er i distriktets föreningar om förbön. Bönens 
Herre är den ende som kan hjälpa mig, och oss alla, att inte jagas av 
kraven på prestation utan istället kunna vila i nåden, leva av den och 
utgå ifrån den. 

Jag ber er därför också om förståelse för att jag inte alla gånger kan 
svara ja på alla kallelser och önskemål från er i föreningarna. Men 
sluta för allt i världen inte att fråga för den skull. Jag är i grunden 
predikant mycket mer än jag är administratör. Så även om jag tycker 
om och tror mig ha en viss fallenhet för att få också det administra-
tiva att fungera så bra som möjligt, så är det i predikstolen jag trivs 
allra bäst. Jag har under de senaste åren lärt känna många av er i 
min tidigare roll som distriktspredikant och jag vill fortsätta att lära 
känna fler av er i min nya roll.

Framtiden
Vi har en hel del förändringar och utmaningar framför oss i di-

striktets arbete framöver. En sådan förändring håller ni beviset för i 
er hand just nu. Detta är det sista numret av den tryckta tidningen 
Livsluft. I framtiden kommer Livsluft att övergå i digital form. 

Efter att vi informerade om detta i förra numret av tidningen så 
har vi på distriktet fått en del reaktioner på denna förändring. En del 
har varit ganska kraftigt ifrågasättande, andra har varit mer positiva 
och förstående medan ytterligare en del har haft en lite mer uppgi-
ven men accepterande ton. 

Förändringar är aldrig smärtfria. Något som vi är vana vid försvin-
ner och ersätts med något som vi ännu inte sett och vet hur det är. Så 
även här får vi från distriktet vädja till er om förståelse för att denna 
förändring görs. 

Det handlar inte främst om ekonomi, även om ett stadigt dalande 
prenumerantunderlag naturligtvis spelar in. Beslutet handlar istället 
främst om strategi, eller uttryckt med andra ord om att kunna utföra 
vårt gemensamma missionsuppdrag så bra som möjligt. 

För att nå ut med evangeliet så behöver människor höra vad vi 
säger och vi behöver finnas på de arenor där människorna vi vill 
nå befinner sig. Inget kan naturligtvis ersätta de verkliga mötena 
och det talade ordet som människor finner i våra föreningars olika 
verksamheter. Men människor idag lever också en stor del av sina liv 
uppkopplade mot internet. På gott och ont. Det är där människor 
söker och tar till sig information. Det är där man läser nyheter och 

ser på TV. Detta gäller alla åldrar, men ungdomar i synnerhet. Och 
når vi inte de unga, så har vi som kristen rörelse ingen framtid.

Vi kan tycka olika om denna utvecklings förtjänster och risker, 
men det är verkligheten. Och vi behöver bli klara över att den digi-
tala världen är ett enormt missionsfält. Där har vi möjligheten att nå 
människor som aldrig skulle kliva över tröskeln till våra missionshus 
eller kyrkor och kanske hos dem så ett frö av evangeliet som kan 
blomma ut till en tro över tid. 

Men ska vi som kristna tränga igenom i det mediala bruset och 
synas, så måste vi inte bara vara proffsiga och bra. Vi måste vara 
bättre än andra budskapsförmedlare. Distriktet har haft en hemsida 
i många år, men den har aldrig tilldelats de resurser som behövts för 
att kunna bli bra, relevant, locka till läsning och genom att mycket 
regelbundet förnyas locka läsare att ofta återvända till sidan. 

Det är detta som vi nu vill råda bot på. Vi vill ta ett tydligare grepp 
om vår mediala närvaro och ge det arbetet tillräckliga resurser för 
att det ska bli bra. Därför har distriktsstyrelsen beslutat att anställa 
Helena Eriksson för att arbeta med dessa uppgifter. Helena arbe-
tar redan delvis med liknande uppgifter för Salt i distriktet på en 
deltidstjänst och får nu genom utökad tjänst möjligheten att både 
bredda och fördjupa detta arbete i vårt distrikt. Ett mediautskott 
kommer att tillsättas för att vara henne behjälplig i arbetet.

Detta innebär att Tidningsutskottet, som tillsammans med redak-
tören har arbetat med den tryckta tidningen, försvinner. Jag vill för 
egen del tacka Per Andersson, Annika Ovander och David Castor 
för allt det arbete som de lagt ned på tidningen. Ett stort tack även 
till Robert Södertun som under rätt många år vid det här laget har 
gjort ett förtjänstfullt arbete i uppgiften som redaktör för tidningen. 
Ni i distriktet kommer att få tillfälle att tacka dem på vårt årsmöte i 
Åsljunga den 2 april.

Många andra viktiga ting ligger framför oss i distriktets arbete. 
Det handlar om hur vi som kristna gemenskaper ska kunna hjälpa 
och stödja alla de människor som kommit till vårt land på flykt 
undan krig och förföljelse. Det handlar också om hur EFS som riks-
täckande organisation ska organisera sig för att på ett så bra och ef-
fektivt sätt som möjligt ska kunna utföra det missionsuppdrag som 
Herren Jesus har anförtrott åt oss. Vi kommer att behöva förändra 
vår organisation för att bättre kunna förvalta våra resurser, ekono-
miska såväl som mänskliga.

Men detta kommer jag att återkomma till i mina rader framöver. 
I digital form.

Håkan Lindberg

PS: På annan plats i denna tidning finns en talong att fylla i och 
skicka in för dig som inte har möjlighet att ta del av den kommande 
digitala tidningen. Där kan du beställa en enklare tryckt tidning 
som sänds per post till självkostnadspris.

Distriktsföreståndaren har ordet

Foto: Marlene Lindberg
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RECENSION

En tryckt Livsluft även i framtiden?
När distriktets tidning Livsluft nu upphör som tryckt 

publikation och övergår i digital form, så vill vi erbjuda 
dem som inte har möjlighet att läsa tidningen i denna 
form att få en förenklad tryckt version utskickad till sig. 

Denna kommer att produceras utan inblandning av 
tryckeri och får därför en enklare utformning. Tyngd-
punkten kommer att ligga på text snarare än på bildmate-
rial. Innehållet kommer att  fokusera på aktuell informa-
tion, artiklar med undervisning och uppbyggelse, inter-
vjuer och en del reportage från olika arrangemang. 

Denna enklare tidning kommer att skickas ut ungefär 
lika många gånger per år som den tryckta Livsluft har 
gjort hittills. En mindre avgift kommer att faktureras för 
kopieringskostnader och porto.

Är du en av dem som vill ha dessa utskick, så fyll i ta-
longen nedan och skicka in den till:
EFS Sydsverige
Helena Eriksson
Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

Jag vill ha pappersversionen med utdrag ur digitala Livsluft

Namn: ……………………………………………………………………………………………………

Gatuadress: ………………………………………………………………………………………………

Postnummer: ………………………………………. Ort: ………………………………………………

Telefonnummer: …………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egil Svartdahl är pastor, föredragshållare och programledare 
i norsk tv. Han är verksam i och har sin bakgrund i den norska 
pingströrelsen. Han har skrivit en bok som handlar om flerge-
nerationsförsamlingens möjligheter och utmaningar. 

Svartdahl skriver att det förr var vanligt att flera generatio-
ner bodde under samma tak. Familjen bestod ofta av mor- 
och farföräldrar, föräldrar och barn. Idag är samhället mer 
uppdelat och kyrkan är kanske det sista flergenerationsboen-
det. Det är då inte konstigt att det uppstår konflikter mellan 
genrationerna. Hur kan man göra för att ändå kunna fungera 
som församling? Ska man göra som i det övriga samhället och 
dela upp sig efter ålder eller är det viktigt att som församling 
kunna hålla ihop över generationsgränserna? Vad bör man i 
så fall tänka på?

Svartdahl ger en rad väldigt intressanta och viktiga tips för 
den församling som inte vill dela upp sig utan hålla sam-
man.

För det första är det avgörande hur man sköter växling-
arna. Hur bär man sig åt för att på ett bra sätt lämna vidare 
ledarskapet till en yngre generation? Han tar här bilden av 
en stafett. En stafett är ett lopp som ett lag gör tillsammans. 
Varje löpare springer för laget, inte först och främst för sin 
egen skull. 

Hur man sköter växlingarna, att 
lämna stafettpinnen vidare är 
avgörande för hur det skall gå.

Ett kapitel i boken handlar 
om fyra generationer. Han 
tar upp församlingens män-
niskosyn. En gemenskap 
med flera språk. Att vandra 
vidare i fädernas spår. Han 
talar om att vara mödrar 
och fäder och vilken han 
anser vara nyckelgene-
rationen.

I kapitlet ”en ny 
början” talar han om 
kallelsen. I det sista kapit-
let karaktäriserar Svartdahl vad som 
är kännetecknande för en smart investerare.

Det jag tar med mig efter att ha läst boken är en längtan 
efter att investera i församlingen. Vad finns kvar när min ge-
neration ska lämna över till nästa? Vad kommer att finnas 
kvar längre fram? Jag bär med mig en längtan efter att på ett 
så bra sätt som möjligt kunna arbeta för att lämna stafettpin-
nen vidare. Det är viktigt att inte bara arbeta för de som är 
aktiva nu utan ännu mer för de generationer som kommer.

Längst bak i boken finns samtalsfrågor till varje kapitel. 
Detta gör att boken mycket väl kan användas i hemgruppen 
eller en studiecirkel.
Patrik Bratt, Jämjö

Ge det vidare
En församling för alla generationer
av Egil Svartdahl
2015 Libris förlag, Örebro
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Den 20 februari kommer det att vara en inspirationsdag 
om integrations- och flyktingarbete i Lutherska missions-
huset i Hässleholm. Det är de tre sydligaste EFS-distrik-
ten tillsammans med Sensus som står som arrangörer av 
dagen. Vi kommer att få lyssna på Margaretha och Anders 
O Johansson från Svenska kyrkan i Broby som under de 
senaste åren tagit emot 27 000 flyktingar. De kommer att 
dela erfarenheter och människomöten. 

Några från Listerkyrkan och EFS-kyrkan i Örkelljunga 
kommer att berätta om möjligheter och misstag från sina 
sammanhang.

På vilket sätt kan kyrkan hjälpa till med integration och 
flyktingarbete? Denna fråga hoppas vi att dagen ska ge 

svar på, men också att dagen blir en möjlighet att träf-
fas, få nya kontakter och verktyg för ett fortsatt arbete på 
fler platser i våra distrikt. Kom gärna och berätta hur ni 
arbetar!

Dagen börjar 09.30 med fika och 10.00 kör vi igång. 
Lunch ingår ej utan den äter man på någon av Hässle-
holms alla restauranger/gatukök. Vi avslutar dagen ca 
15:30.

Anmälningsavgift är 50 kr. Anmälan till: info@efssyd.org 
eller tel: 0451- 38 80 70.

Välkomna!

Inspirationsdag om integration
INFORMATION
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UNDERVISNING

Del 18: Elia

Som jag berättade i den förra delen av denna artikelserie, 
så får bibeltexten ett annat fokus efter kung Salomos död. 
Fokus förflyttas från kungar till profeter.

Det var aldrig Guds tanke att Israel skulle styras av en 
kung. Israel skulle vara Guds egendomsfolk och ledas av 
honom enbart. Men folket krävde en kung och Herren till-
mötesgick deras krav. Men resultatet blev, som vi sett, inte 
bra för vare sig folket eller kungarna, med visst undantag 
för Davids och Salomos regentperioder. Riket splittrades i 
två delar efter Salomos död. De olika kungarna som följde i 
de båda rikena byttes ut ganska ofta, och relationen till och 
lydnaden gentemot Israels Gud lämnade mycket övrigt att 
önska hos de allra flesta av dem.

När kungarna inte längre ledde folket på Guds vägar, så 
fick profeterna en allt större roll i den uppgiften. Därför ges 
också dessa mycket utrymme i bibeltexterna som talar om 
denna tidsperiod. 

Profeter hade funnits i Israel under lång tid. Det fanns flera 
skolor som utbildade profeter runt om i landet, bland annat 
i Betel och Jeriko. En slags teologiska högskolor med den 
tidens mått mätt. Vi ska alltså inte föreställa oss profeterna 
enbart som stora gudsmän som levde eremitliv i vildmarken 
i lyssnande lydnad mot Gud, vilket vi kanske ofta gör. Det 
fanns profeter av många olika slag. 

Det kungliga hoven hade exempelvis egna uppsättningar 
av profeter, vilka ibland föll för frestelsen av att enbart säga 
det som tilltalade kungen, istället för att lyssna på Gud och 
förmedla hans budskap. Det är en frestelse som är lika aktu-
ell för dagens förkunnare som för dåtidens profeter. Det lig-
ger ofta nära till hands att förmedla ett budskap som man vet 
landar väl och uppskattas, istället för att komma med orden 
som utmanar, skaver och kanske provocerar församlingen.

I detta så finns det en del profeter som är bra föredömen. 
Profeter som inte kompromissade med sanningen och var 
beredda att betala det pris som det kostade att förkunna den. 
Johannes döparen var en sådan. Elia är en av Gamla testa-
mentets största och mest omtalade profeter och han har flera 
tydliga kopplingar till just Johannes döparen. Det är om ho-
nom som denna artikel handlar.

Vi möter Elia första gången i inledningen av Första Kung-

aboken 17 där han presenteras som en man från Tishbe i 
Gilead. Kungen i Israel, det norra av de två rikena, hette vid 
denna tid Achav. För många av oss som läst bibeln länge 
är han mer bekant som Ahab. Han var gift med en feni-
cisk prinsessa som hette Isebel och hade börjat följa hennes 
gudsdyrkan. Han byggde tempel åt Baal och vände ryggen 
åt Israels Gud. Den förste kungen av nordriket, Je-robeam, 
gjorde mycket ont. Om varje kung efter honom står det : 
”Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, han gjorde mer ont 
än alla sina företrädare.” Det står det också om Achav. Det 
verkar som att Israel kom längre och längre från Guds väg för 
varje kung de fick.

Elia gick till kung 
Achav med ett 
budskap från Gud. 
Avgudadyrkan får 
konsekvenser, och 
om inte Achav vän-
de om skulle en stor 
torka komma över 
landet och det skul-
le varken regna eller 
falla någon dagg an-
nat än på Elias be-
fallning. Och så blev 
det också. Bäckarna 
sinade och växterna vissnade. Gud försåg Elia med dryck och 
föda på olika sätt under denna period av torka, men landets 
befolkning led. Bibeltexterna berättar om hur Gud använde 
Elia vid många tillfällen för att med övernaturliga tecken visa 
vem han var. Hos en änka i Sarefat, dit Gud sänt Elia, gjorde 
han att maten i hushållet aldrig sinade och när änkans son, 
hennes enda säkerhet i livet, dog av sjukdom så uppväckte 
Elia pojken från de döda.

Kungen sökte överallt efter Elia som beskylldes för att ligga 
bakom plågan, men fann honom inte. Under två år varade 
torkan, men sedan sände Gud Elia tillbaka till kungen för att 
ge honom budet att det åter skulle regna. När Achav hörde 
att Elia hade kommit gick han ut för att möta honom med 
orden: ”Här är du alltså, du som drar olycka över Israel!” 
men fick svaret att det istället var han själv som var orsak till 
allt genom att överge den ende verklige guden och istället 
dyrka Baal.

Och Elia utmanar Achav. Han uppmanar kungen att 
samla folket på berget Karmel och kalla samman de de främ-
mande gudarnas profeter, 850 stycken, till samma plats. När 
alla samlats predikar Elia för folket, men de lyssnar inte. Elia 
var den ende av Israels Guds profeter som fanns kvar, men 
han utmanade Baals profe-
ter att försöka få sin gud att 
tända ett offer på ett av al-
tarna på berget. De ropade 
hela dagen men absolut 
ingenting hände med offret 
på altaret. Elia börjar till slut 
håna dem:  Ni får ropa hö-
gre. Han är ju gud men har 
kanske annat att göra. Han 

av Håkan Lindberg
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kanske är på toaletten eller har gått ett ärende? Han kanske 
sover och måste vakna först? De fortsatte ropa och började 
skära i sig själva för att blidka sin gud. Men ingenting hände. 
Bara tystnad. För den som inte finns kan ju inte svara.

Då byggde Elia upp det Herrens altare som hade rivits ner. 
Han byggde det av tolv stenar. Med det sade han att Israels 
tolv stammar hörde samman och att splittringen av landet 
var djupt felaktigt. Han lade veden och offerdjuren på altaret 
och grävde ett dike runt altaret. Han uppmanade folket att 
hälla vatten över alltihop tills allt var indränkt. Så bad Elia 
att Herren Gud skulle visa vem som hade makt och att Elia 
gjort allt detta på Guds befallning. Och eld föll från himlen. 
Elden förtärde inte bara offret och veden, utan även stenarna 
och vattnet och marken runt omkring.

När folket såg detta blev de vettskrämda och lyssnade på 
Elias ord. Elia lät sedan samla alla profeterna och gjorde vad 
som för oss i vår tid upplevs som oerhört brutalt, men som 
på Elias tid var helt naturligt: Han lät avrätta varenda en av 
dem.

När drottning Isebel av sin man fick höra vad som hade 
skett blev hon rasande och hotade att omedelbart ta livet av 
Elia. När Elia fick höra detta reagerade han väldigt mänsk-
ligt. Han blev livrädd och flydde för sitt liv. I sin flykt kom 

han ända till berget 
Horeb, även kallat Si-
nai, berget där Mose 
mött Gud och fått ta 
emot lagens tavlor. Elia 
gömde sig i en grotta 
i berget. Där fick han 
höra Guds röst som 

frågade vad han gjorde där, med en underton av förebråelse 
som undrade varför Elia inte var där Gud kallat honom att 
vara utan istället gömd i en grotta. Elia uppmanas att gå ut 
ur grottan, att lämna sitt gömställe. Där ute ville Gud visa sig 
för honom. Visa att han inte skulle gömma sig och fly från 
sitt uppdrag, utan gå dit Gud kallat honom i förvissningen 
om att Gud var med honom på den vägen. Utanför grottan 
möttes Elia av en storm, ett jordskalv och en eld, men Gud 
uppenbarade sig inte i dessa kraftfulla naturfenomen utan i 
den stilla susning som kom efteråt. Guds makt är så stor att 
inga kraftfulla åthävor är nödvändiga för att framhäva den. 
Gud finns i det stilla och knappt märkbara.

Elia återvände till det uppdrag han flytt ifrån och på vägen 
mötte han en man vid namn Elisha som var ute och plöjde 
sin fars åker. Honom kallade Elia att följa honom och bli 
hans profetlärjunge. Elisha blir huvudperson i nästa del av 
denna artikelserie, och jag lämnar därför berättelsen om ho-
nom tills dess.

Elia fortsatte att profetera mot kung Achav under återsto-
den av dennes liv. Elia blev jagad flera gånger, men flydde 
inte mer. Han visste att i den stilla susningen gick Herren vid 
hans sida. Elia fortsatte sitt uppdrag även under nästa kung. 
Sedan var Elias tid slut, men han dog inte. Istället fick han 
vara med om något som tidigare bara en man i bibelns riktigt 
tidiga historia vid namn Henok fått uppleva. Han, liksom 
Elia, fördes upp direkt till himmelriket utan att först dö. En 
vagn av eld förde honom i en stormvind bort från världen. 

Elisha var med ho-
nom och när Elia 
inte längre syntes 
tog Elisha upp sin 
mästares mantel 
som fallit av och 
satte den på sig. 
Uttrycket ”att axla 
någons mantel”, i 
betydelsen att ef-
terträda någon, 
kommer just från 
denna händelse.

Elias roll i Guds plan återkommer på flera ställen i GT. 
Profeten Malaki säger följande om honom i Mal 4:5-6: ”Se, 
jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruk-
tansvärda dag kommer. Han skall vända fädernas hjärtan till 
barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger 
landet åt förintelse då jag kommer.”

Jämför vi beskrivningen av Elia i Gamla testamentet med 
Johannes döparen i Nya testamentet så slås vi av likheterna. 
Båda gick klädda i grova kläder av djurhud. Båda profeterade 
mot makten som hade avvikit från Guds väg och båda var 
lika kompromisslösa.

Många av Jesu samtida trodde att Jesus var den återkom-
mande Elia, men Jesus själv identifierar Johannes döparen 
med Elia när lärjungarna frågar honom i Matt 17:10: ”Vad 
menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?” Han 
svarade: ”Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag 
säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen ho-
nom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta 
Människosonen lida.” Då förstod lärjungarna att han talade 
om Johannes döparen.”

Och när Jesus tar med sig Petrus, Jakob och Johannes upp 
på förklaringsberget så möter och samtalar Jesus med Mose, 
som representant för Lagen, och med just Elia, som repre-
sentant för profeterna. 

I judisk tro idag ligger ju Messias ankomst fortfarande i 
framtiden och man väntar därför fortfarande också på att 
Elia skall komma tillbaka.

Men vi får se Elia som en av dem som banade väg för den 
som skulle komma: Jesus Kristus som en gång har kommit 
och visat oss vem Gud är och att det finns ett evigt liv genom 
tron på det Jesus gjorde genom sin död och sin uppståndelse. 
Jesus Kristus som en dag skall komma tillbaka i härlighet. 

Vi delar Elias och Johannes döparens uppdrag i vår tid. 
Också vi som Jesu efterföljare är kallade att likt dem bana väg 
för honom som ska komma. Också vi är kallade att tala san-
ning till makten när den vandra på andra vägar än Guds. 

Och liksom Gud för Elia i den stilla susningen visade att 
han var nära och vandrade med Elia när han utförde det 
uppdrag han hade fått, så kan också vi finna Herren, inte 
främst i det stora och spektakulära, utan i den stilla varda-
gens susning. Han vandrar också med oss när vi som en-
skilda kristna och som kyrka utför det missionsuppdrag som 
vi har fått av honom.
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Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

Under en kväll på Livskraft Syd förvandlades 
matsalen på Sundsgårdens folkhögskola till en 
härlig missionsmarknad. Deltagare från lägret 
sprudlade av idéer om hur man kunde få in pengar 
till missionen. 

Måns Wieland läste dikter från Mumindalen på 
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
och Emma och ett gäng stod och masserade 
��������������������������������������������������
som tagit med sig saker hemifrån till försäljning; 
plattång, kläder och smycken var något av det 
����������������������������������������������-
�������������������������������������������������
trashockeyturnering där förlorarna av var match 
�������������������������������������������������
spelas stod Johannes, Aron, Melker och Axel för 
denna lite annorlunda idé.

Missionsmarknaden har varit en del av Livskraft 
�������������������������������������������������
verkligen har tänkt till. Kreativiteten var även i 
�������������������������������������������������
�������������������������

Ungdomarna
ger tillbaka

HELENA ERIKSSON

Freja Albertsson
PULSEN PÅ

Sommaren 2006. ÅhusGården. Sol, vind och vatten 
och ett härligt konfaläger. Freja Albertsson får för 
första gången i sitt liv höra om Gud på riktigt. 
Innan dess visste hon bara det hon lärt sig i skolan 
och det kändes som en myt. Sommaren 2006 på 
ÅhusGården börjar Freja att söka Gud.

���������������������������������������������������
och lever nära Gud. Det märks på många sätt. Hon 
har ett lugn som är utöver det vanliga. Hon vet 
vem hon är. Hon ger sitt liv till Honom. Det har 
������������ ������� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������-
faledare. ”Fortsätt att söka Gud” stod det. Freja 
hajade till när hon såg det och förstod inte riktigt 
���������������������������������

Idag är Freja aktiv i sin lokala församling, 
����������� �� ����������� ���� ���� ������ ������

����� ���� ���� ������� ���� ��������������� ����
även i många andra uppgifter. Hennes föräldrar 
var aktiva i föreningsliv under hela hennes up-
������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ��������� ���� ����������-
rades, man seglade och var med i scouterna.

- Det fanns kompisar överallt, säger Freja. I 
skolan men även i alla aktiviteter vi var in-
volverade i. När jag tänker efter så förstår 
jag nu hur allt detta har format mitt liv.

��������������������������������������������������
man gjorde av tradition.
�����������������������������������������������������
Freja. Det var ett första steg in i vuxenlivet och 
���� ���� �������������� �������������� ������������
längre tid.

���� ���� ����� ����� ���� ������������ ��������������
������������������������������������������������
heller rörde sig inom kyrkan. 

���������������������������������������������������
���� �������� ��������������� ���� ���������������
men hur mycket förstod jag först senare. Något 
���� ���� ���� ������� ������� ���� ���� ���� ��� ���-
����������������������������������������������-
tigt och stort det är att vara konfaledare. Man 
påverkar så otroligt mycket mer än man förstår.

������ �������������� ����� ������ ������ ��� ������
ungdomskväll i EFS-kyrkan i Ängelholm och på 
����������������� ������ ������������� ���� ���� ����
möjlighet att träffa kristna ungdomar. Detta led-
��� ����� ���� ��� ����� ��� ���������� �����������������

- I församlingen fanns det dansgrupper där mån-
��� ������������� �������� ������� ������ ������ ���-
ja och ser fundersam ut. Mina starkaste minnen 
����� ������������� ��� ����� ������� ���� ����� ���
lärjungaträning på ett annat sätt. Utan den un-
drar jag om jag varit med i församlingen idag.

 Freja har varit med i Salt Sydsveriges styrelse i 
fem år varav som ordförande i tre år. Innan hon 
���������������������������������������������������-
���������������������������������������

������ ������������ �� ��������������� ������ ��������
jag faktiskt kan påverka, säger Freja. Genom att 
������ ���� �� ��������������� ���� ���� ������� �����
��������������������������������������������� ��
sin tro och hjälpa dem se vem Gud är på riktigt. 

���� ���� �������� �� ����� ������������ ���������
����� ���� ��������� ����� ���� ���� ���� �������
större än hon hade förväntat sig. Det var en 
�������� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ������-
����� ��� ������� ���� ���������� ���� ���� ��� ���-
varade för tillsammans med övriga i styrelsen. 

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
läger och verksamhet som Salt Sydsverige ansvarar 
för, säger Freja.

������������������������������������������������������
och hon är en omtyckt ordförande. Hon uppmun-
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
få vara med på ett möte för att se hur det går till 
och för att se om man tycker det är intressant. 
- Det är ju faktiskt så att även en tioåring kan 
påverka, säger Freja. 

Frejas tid som ordförande lider mot sitt slut och 
������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������
som undersköterska i fem år har intresset för fys-
ioterapi vaknat i henne och denna termin har hon 
�����������������������������������������

�������������������������������������������������-
tyder det inte att jag lämnar mitt engagemang i 
Salt, säger Freja. Det är en sak som är säker, det 
��������������������

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

Salt Sydsverige tar med glädje emot gåvor till vårt arbete:
Bankgiro: 5275-8786
Swish: 123 354 77 91

Freja Albertsson

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

kalendern på www.saltsydsverige.nu����� �����

därför uppmuntra ledare och arrangörer i 

HELA distriktet att lägga upp er info där, 

genom att skicka ett mail med all infor-

mation till helena.eriksson@efssyd.org.

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

Mer info på www.saltsydsverige.nu

ÅHUS. Winter �������������������21-23 feb

s a l t s y d s v e r i g e

19-27 feb ÅRE - Skidresa - Ungdomsresa

tipsar

12 mars ÄNGELHOLM - Deeper Gudstjänst för unga vuxna

19 mars ÄNGELHOLM - EN dag och Salt Sydsveriges Årsmöte

ÅHUS. Flingsalt  - Barnläger21-23 feb

Det är en del nya saker på gång hos Salt Sydsver-
����������������������������������������������-
mer som kommer ut i pappersformat. Därefter 
�����������������������������������������������
hemsida. Här kommer Salt Sydsverige att synas en 
del precis som i dagens Livsluft. 

������������������������������������������������
���������������������������������������������������
fram en ny sida som följer Salt riks sida och 
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
kalender kommer att uppdateras rejält och man 
kommer även i fortsättningen att kunna anmäla 
sig till olika läger och evenemang på sidan. Nytt 
����������������������������������������������-
mation för dig som är ledare, exempelvis listor, 
���������������������������������������������
������������������������������������������������
prestentera sig och sin verksamhet på sidan. 
�������������������������������������������������
sidan? Just, det - saltsydsverige.nu

Ny hemsida

HELENA ERIKSSON

EN dag och Salt Sydsveriges årsmöte äger rum den 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������-
��������������������������������

25 mars MALMÖ - Good riday - Ungdomskväll

HELENA ERIKSSON
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Freja Albertsson
PULSEN PÅ
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och ett härligt konfaläger. Freja Albertsson får för 
första gången i sitt liv höra om Gud på riktigt. 
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ÅhusGården börjar Freja att söka Gud.

���������������������������������������������������
och lever nära Gud. Det märks på många sätt. Hon 
har ett lugn som är utöver det vanliga. Hon vet 
vem hon är. Hon ger sitt liv till Honom. Det har 
������������ ������� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������-
faledare. ”Fortsätt att söka Gud” stod det. Freja 
hajade till när hon såg det och förstod inte riktigt 
���������������������������������

Idag är Freja aktiv i sin lokala församling, 
����������� �� ����������� ���� ���� ������ ������

����� ���� ���� ������� ���� ��������������� ����
även i många andra uppgifter. Hennes föräldrar 
var aktiva i föreningsliv under hela hennes up-
������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ��������� ���� ����������-
rades, man seglade och var med i scouterna.

- Det fanns kompisar överallt, säger Freja. I 
skolan men även i alla aktiviteter vi var in-
volverade i. När jag tänker efter så förstår 
jag nu hur allt detta har format mitt liv.

��������������������������������������������������
man gjorde av tradition.
�����������������������������������������������������
Freja. Det var ett första steg in i vuxenlivet och 
���� ���� �������������� �������������� ������������
längre tid.

���� ���� ����� ����� ���� ������������ ��������������
������������������������������������������������
heller rörde sig inom kyrkan. 

���������������������������������������������������
���� �������� ��������������� ���� ���������������
men hur mycket förstod jag först senare. Något 
���� ���� ���� ������� ������� ���� ���� ���� ��� ���-
����������������������������������������������-
tigt och stort det är att vara konfaledare. Man 
påverkar så otroligt mycket mer än man förstår.

������ �������������� ����� ������ ������ ��� ������
ungdomskväll i EFS-kyrkan i Ängelholm och på 
����������������� ������ ������������� ���� ���� ����
möjlighet att träffa kristna ungdomar. Detta led-
��� ����� ���� ��� ����� ��� ���������� �����������������

- I församlingen fanns det dansgrupper där mån-
��� ������������� �������� ������� ������ ������ ���-
ja och ser fundersam ut. Mina starkaste minnen 
����� ������������� ��� ����� ������� ���� ����� ���
lärjungaträning på ett annat sätt. Utan den un-
drar jag om jag varit med i församlingen idag.

 Freja har varit med i Salt Sydsveriges styrelse i 
fem år varav som ordförande i tre år. Innan hon 
���������������������������������������������������-
���������������������������������������

������ ������������ �� ��������������� ������ ��������
jag faktiskt kan påverka, säger Freja. Genom att 
������ ���� �� ��������������� ���� ���� ������� �����
��������������������������������������������� ��
sin tro och hjälpa dem se vem Gud är på riktigt. 

���� ���� �������� �� ����� ������������ ���������
����� ���� ��������� ����� ���� ���� ���� �������
större än hon hade förväntat sig. Det var en 
�������� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ������-
����� ��� ������� ���� ���������� ���� ���� ��� ���-
varade för tillsammans med övriga i styrelsen. 

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
läger och verksamhet som Salt Sydsverige ansvarar 
för, säger Freja.

������������������������������������������������������
och hon är en omtyckt ordförande. Hon uppmun-
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
få vara med på ett möte för att se hur det går till 
och för att se om man tycker det är intressant. 
- Det är ju faktiskt så att även en tioåring kan 
påverka, säger Freja. 

Frejas tid som ordförande lider mot sitt slut och 
������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������
som undersköterska i fem år har intresset för fys-
ioterapi vaknat i henne och denna termin har hon 
�����������������������������������������

�������������������������������������������������-
tyder det inte att jag lämnar mitt engagemang i 
Salt, säger Freja. Det är en sak som är säker, det 
��������������������

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

Salt Sydsverige tar med glädje emot gåvor till vårt arbete:
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Swish: 123 354 77 91
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mer som kommer ut i pappersformat. Därefter 
�����������������������������������������������
hemsida. Här kommer Salt Sydsverige att synas en 
del precis som i dagens Livsluft. 

������������������������������������������������
���������������������������������������������������
fram en ny sida som följer Salt riks sida och 
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
kalender kommer att uppdateras rejält och man 
kommer även i fortsättningen att kunna anmäla 
sig till olika läger och evenemang på sidan. Nytt 
����������������������������������������������-
mation för dig som är ledare, exempelvis listor, 
���������������������������������������������
������������������������������������������������
prestentera sig och sin verksamhet på sidan. 
�������������������������������������������������
sidan? Just, det - saltsydsverige.nu

Ny hemsida

HELENA ERIKSSON

EN dag och Salt Sydsveriges årsmöte äger rum den 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������-
��������������������������������

25 mars MALMÖ - Good riday - Ungdomskväll

HELENA ERIKSSON
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REPORTAGE

Den 28 november var det så dags för 2016:s konfirman-
der att få träffas tillsammans för första gången och kicka 
igång sin konfirmationstid. I Västerkyrkan i Hässleholm 
steg femton blivande Åhus-konfirmander och trettioen 
blivande Åsljunga-konfirmander in med förväntan och 
nyfikenhet på varandra och dagen. Med på träffen fanns 
disriktskonsulent Frida Ewers som bland annat arbetar 
med distriktets konfirmationsläger samt konfirmations-
prästerna David Castor för Åhus och Magnus Lennarts-
son för Åsljunga. 

Under dagen pratades det om konfirmationstiden som 
består av denna dag i november, förträffen i maj och själva 
sommarlägret. En återträff brukar det bli i september. 
Komponenterna för ett bra konfaläger är en härlig bland-
ning av undervisning, en massa lek och tävlingar, andak-
ter, bad, bus, gött häng och nya vänner, helt enkelt en ga-
let bra mix! Med på lägret finns ett fantastiskt ledarteam, 
med prästen, en lärare, fritidsledare och faddrar som alla 
ger järnet för att konfatiden ska bli så bra som möjligt.

David Castor berättade om hur det kan se ut när man 
besöker en gudstjänst. Konfirmanderna har fått ut en tan-
kebok som ska användas när de går på gudstjänster. Ett 

konfaläger ger konfirmanden möjlighet att ta ställning till 
den kristna tron och för att man ska vara så förberedd som 
möjligt så ska man ha gjort minst tolv gudstjänstbesök 
innan sommarläsningen börjar. 

Innan lunchen, som bestod av en magnifik tacobuffé 
tillagad av Margareta Cada, träffades konfirmanderna i 
respektive konfagrupp för lära-känna-lekar. 

Magnus Lennartsson berättade om Bibeln och bibelläs-
ning.  Båda lägren har som uppgift att innan sommar-
lägret att ha läst Markusevangeliet. Under sommaren får 
ungdomarna lära sig mer om Bibeln, hur man hittar i den, 
och varför kristna tycker att det är en så viktig bok.

Efter några intensiva timmar gick träffen mot sitt slut 
och det var dags för konfirmanderna att en och en få gå 
fram och ta emot sin egen konfirmationsbibel. 

Snart kommer konfirmanderna att ses igen på sina res-
pektive förträffar tillsammans med sina ledare, med för-
väntan och spänning inför sin konfirmation 2016. 

Reportage: Frida Ewers
Foto: David Castor

Konfirmations-kick off

Åhusgänget

Åsljungagänget
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I november firade Möllebacksblåset 25 år med en Ju-
bileumskonsert, dit tidigare musiker bjudits in. Uppslut-
ningen var god och många ville vara med och spela, roligt 
nog - trots att en del inte spelat på 20 år ungefär. Noter 
skickades ut i förväg och vi hade en trevlig övningsdag 
tillsammans, även om många läppar nästan gick i strejk.

Konserten inleddes med en sprillans ny marsch med 
det passande namnet “Möllebacksmarsch”, skriven av vår 
nuvarande dirigent, Frans Sjöberg. Vi hade flera dukti-
ga solister, Jörgen Ådvall - som varit vår dirigent under 

18 av de 25 åren, 
till vardags tubaist i 
Marinens Musikkår, 
Jens Dohlin - nu-
mera trombonist i 
Livgardets Dragon-
musikkår och Sven 
Fridolfsson - han har 
visserligen inte spe-

lat med i Möllebacksblåset men han är delvis uppvuxen 
i Karlskrona och Möllebackskyrkan och råkade befinna 
sig i Karlskrona just den helgen. Dessutom har han skrivit 
några av musikstyckena vi spelat.

Exempel på blåsets “orkesterklädsel” visades av Ida och 
Susanna - på ryggen på den vita t-shirten står namnen 
på dåvarande orkestermedlemmar; dessutom står telefon-
numret till Jan Karp där, så det var en mycket praktisk 
tröja på flera sätt. Även den blå skjortan som invigdes till 

vårt 10-årsjubileum är fiffig - på ryggen är ett notplan 
med tre noter och inte vilka toner som helst utan ett e, ett 
f och ett ess (s)!

Konserten avslutades med 
“Min Gud tillhör äran” med 
Mari Sjöberg som sångsolist 
- en bra sammanfattning av 
kvällen!

Under åren har nästan ett-
hundra personer, mest ungdo-
mar, varit med och spelat! Da-
gen till ära visades ett bildspel 
med ett urval bilder från åren 
som gått - musikfester, stu-
dentspelningar, turnéer både 
inom och utom landet.

Nu ser vi med tillförsikt 
fram emot fortsättningen och 
även nya jubiléer och chansen 
att träffa ungdomsvänner!

Reportage:Elisabeth Lundell
Foto: David Karp

Jubileumskonsert i Möllebackskyrkan
År 1990 beslutade Jan Karp och Mattias Sundström sig för att starta en blåsorkester i Möl-
lebackskyrkan, Karlskrona. Den startade ganska blygsamt med 7-8 ungdomar - men redan 
ett och ett halvt år senare samlades drygt tjugo blåsare och slagverkare. Antalet har varierat 
genom åren och just nu är det mer en ensemble, som spelar.

Jörgen Ådvall
Sven Fridolfsson

REPORTAGE
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TRONS UTTRYCK

Kristen enh
av Robert Södertun

Hörnstenen
Ordet enhet är ett ord som i stort sett alla bejakar och 

ser som ett positivt ord. Men börjar man tala med varan-
dra så visar det sig att vi lägger olika betydelser i ordet. 
Kanhända att du inte kommer att hålla med mig i min 
definition och utläggning av detta ord men du får i alla 
fall veta vad jag tror om enhet och hur jag tolkar Bibelns 
ord.

När jag tänker på ordet enhet i kristen kontext är det 
två bibelsammanhang som står ut extra tydligt: Det ena 
är Paulus ord i Efesierbrevet. Jag uppmanar er därför, jag 
som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni 
har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod 
och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara 
Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, 
liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en 
Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som 
är över alla, genom alla och i alla. Ef 4:1-6. (Alla citat från 
Svenska Folkbibeln)

Lägg märke till det lilla ordet ”därför” i den första ver-
sen. Jag uppmanar er därför. Det ger upphov till frågan 
”varför” och hänvisar till sammanhanget precis innan, 
i kapitel tre. (Det är den grekiska grundtextens lilla ord 
”oun” i 4:1 som markerar en konsekvens av vad som just 
sagts. Det ordet skulle alltså kunna översättas ”därför” el-
ler så som jag alldeles nyss använde ordet ”alltså”.) Han 
som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, 
genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran 
i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evig-
heternas evighet, amen. Ef 3:20-21.

Det är ”därför” vi ska leva värdigt den kallelse vi har 
fått, en kallelse som innefattar enhet. Vi ska göra det för 
att all ära tillhör Gud, i församlingen och i Kristus Jesus, 
genom alla släktled i evigheternas evighet. Jag tänker att vi 
inte behöver mer motivation än det, för det är det största, 
Hans ära.

”Därför” är det fyra saker vi uppmanas till av Paulus och 
de hänger ihop. Det första, som liksom är ramen för de 
andra tre, är att vi ska leva värdigt den kallelse vi har fått. 
Den kallelsen handlar inte om att vi ska göra så mycket, 
snarare att vi ska vara. Vi läser om det i det andra bibel-
sammanhanget som jag tänker på: Och den härlighet som 
du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, 
liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara 
fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du 
har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. 
Joh 17:22-23. Det är Jesu översteprästerliga bön till sin 
Fader i himlen. Jesus ber om vår enhet som ska springa ur 
den härlighet som Fadern har gett Sonen och som Sonen 
har gett sina lärjungar. Det är den kallelsen vi ska leva 
värdigt.

Hur gör vi det? Genom att, som Paulus skriver, vara öd-
mjuka och milda, genom att visa tålamod och ha fördrag 
med varandra i kärlek och genom att bevara den Andens 
enhet som springer ur den härlighet från Fadern som vi 
fått av Sonen.

Så långt har jag berört grunden för kristen enhet. Den 
springer ur den härlighet vi fått av Gud Fader genom Je-
sus Kristus. Nu ska gå in på vad denna enhet inte är och 
sedan vad den är.

Bygget
Det har talats och skrivits mycket om enhet den senaste 

tiden, i samband med att en del kristna, bland annat Ulf 
Ekman från Livets Ord, har lämnat protestantiska sam-
manhang och konverterat till den romerska katolicismen. 
Man menar att sann enhet endast kan uppnås genom att 
kristenheten samlas under ett paraply, den katolska kyr-
kan och påven. Mycket finns att säga om detta men det är 
inte vårt ärende i den här artikeln. Två saker dock: det kan 
starkt ifrågasättas att den romersk katolska kyrkan är ur-
sprunget. Den uppstod ju med sin nuvarande status efter 
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splittring i öst och väst. Det andra är att påven aldrig kan 
vara den som vi samlas under på det sättet då också han är 
en syndare och mycket annat.

Nu vill jag fokusera på kristen enhet som Bibeln beskri-
ver den.

Grunden och målet med kristen enhet är alltså Guds 
ära och härlighet. Enheten kommer därur och ska visa på 
densamma. En bonuseffekt av detta är att världen ska se 
och förstå vem Jesus är.

Per definition kan man inte vara kristen utan att också 
vara ett med alla andra kristna. Vi tillhör samma Guds 
församling, vi delar alla barnaskapet hos Gud, vi har alla 
samma uppdrag i världen och vi är alla föremål för An-
dens verk. Vi tillhör en och samma Kristi kropp men är olika 
delar av den. När en kristen lider så delar alla kristna det 
lidandet. 1 Kor 12:26,27.

Enheten är inte bara en idé utan har också substans. 
Paulus ger uttryck för det i Efesierbrevet 4. Man kan inte 
ta för givet att den listan på enhetsuttryck är fullständig. 
Det kan mycket väl finnas fler uttryck. Vi får se den listan 
som huvudpunkter alternativt viktiga exempel på enhets-
uttryck.

Vad innehåller då den listan? En kropp och en Ande, ett 
hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en 
Gud som är allas Fader. Flera av dessa punkter känns nog 
ganska självklara för oss. De som möjligen kan omgärdas 
med frågetecken är punkterna en tro och ett dop. Har vi 
verkligen EN tro i kristenheten? Har vi verkligen ETT 
dop i kristenheten, bland barndöpare, pingstvänner och 
andra? Att se till mängden vatten eller ålder för dopet är 
en alltför ytlig tanke. Men låt oss först titta på begreppet 
”en tro”.

Företeelsen ”tro” har många aspekter. Det kan t.ex. 
handla om försanthållande, lydnad, förtröstan, relation, 
kärlek och säkert mycket mer. Aspekterna är inte så vikti-
ga att definiera. Det viktiga är: vem är föremål för de olika 
aspekterna? Allt handlar om honom som sa: Jag är vä-
gen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig. Joh 14:6. Eller som Martin Luther utryckte 
det: ”Jesus Kristus är Bibelns kärna och stjärna.” En tro, 
nämligen av honom, på honom och till honom. Fokus är 
mer på Jesus Kristus själv än tron på honom, om man nu 
kan uttrycka sig så.

Uttrycket ”ett dop” handlar inte om antalet dop. Vis-
serligen menar vi, tillsammans med Bibeln och hela den 
samlade kristna traditionen, att vi döps en gång, men just 
i det här textavsnittet handlar det inte om antal gånger 
utan om EN person. Ett dop, nämligen till Kristus.  Pau-
lus skriver: Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll 
säger: “Jag håller mig till Paulus” eller “Jag håller mig till Apol-
los” eller “Jag håller mig till Kefas” eller “Jag håller mig till 
Kristus”. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? 

Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte 
har döpt någon bland er utom Krispus och Gajus, så att ingen 
kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. 1 Kor 1:12-14. 
Här ger Paulus uttryck för en tanke att man skulle kunna 
låta döpa sig för olika personer som man vill höra ihop 
med och underordna sig. Men det kristna dopet är ETT, 
nämligen till Kristus.

Slutstenen
Nu lägger vi slutstenen. Bibeln talar ju om en hörnsten, 

en byggnad och en slutsten. Hörnstenen var den sten som 
gav ett helt bygge position och riktning. Det var den för-
sta stenen man lade. Jesus benämns som en sådan hörn-
sten t.ex. i 1Petr 2:7. I 1 Kor 3:9 skriver Paulus om Guds 
medarbetare som en Guds byggnad. Hos profeten Sakarja 
kan vi läsa om slutstenen, Sak 4:7. Ett bra exempel på en 
slutsten är när man skulle bygga ett valv av stenar. Man 
byggde upp sten för sten och till sist lade man den översta 
och centrala stenen som låste alla de andra stenarna och 
på det viset fullbordade bygget av valvet.

Jesus talar om sig själv som Alfa och Omega. Jag är A 
och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som 
kommer, den Allsmäktige. Upp 1:8. Han är begynnelsen, 
den som är och han är slutet – hörnstenen, bygget och 
slutstenen. Allt handlar om honom.

När vi ska leva i enhet med andra kristna så handlar det 
inte i första hand om hur vi ser på de andra, om vi kan 
samarbeta och så vidare. Det handlar om hur vi förhåller 
oss till Jesus Kristus, om vi låter honom vara Herre och 
Frälsare i våra liv.

Enheten handlar alltså per definition inte om hur vi ser 
på varandra utan handlar per definition om hur vi för-
håller oss till Kristus. En rätt relation till Kristus ger en 
ödmjukhet och mildhet, ett tålamod och fördrag med var-
andra i kärlek, som Paulus skriver i Ef 4.

Inför Gud, genom Kristus är vi alla lika. Alla är ni Guds 
barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döp-
ta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude el-
ler grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus 
Jesus. Gal 3:26-28 

Dessa bibelverser handlar inte om social rättvisa eller 
könens jämställdhet i samhället. De handlar om att alla 
människor, oavsett social ställning eller kön är lika inför 
lagen, inför nåden och inför Gud – på grund av Kristus. 
Där är Kristen enhet.

Detta får vi stava på, meditera över och låta få konse-
kvenser i våra liv och i relation till våra syskon i tron.

Så blir det självklart att vi inte ska skapa enhet genom 
vårt sätt att leva eller vårt förhållande till varandra. Vi ska 
bevara den Andens enhet som kommer från Gud, genom 
Kristus. 
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Distriktsföreståndare
Håkan Lindberg arbetar sedan första 
januari som ordinarie distriktsförestån-
dare för EFS och Salt Sydsverige. 

Årsrapporter
Tack för allt jobb som läggs ner för att 
fylla i årsrapporterna för EFS och Salt! 
Detta ligger till grund för det statliga bi-
drag som EFS får som sedan fördelas ut 
till alla föreningar.

Bidrag
Den 1 mars är sista ansökningsdag för 
att söka extra fördelning av statsbidra-
get. Ansökan skickas till info@efssyd.
org.  Mer information finns på hemsi-
dan.

Årsmöte
Styrelsen har arbetat med årsmötesför-
beredelser inför årsmötet på EFS gården 
i Åsljunga den 2 april.
Program:
09:00 Kaffe och fralla, fullmaktsgransk-
ning
10:00 Gudstjänst
11:15 Information och samtal
12:30 Lunch
13:30 Fullmaktsgranskning
14:00 Årsmöte
Anmälan till lunch görs till: 
info@efssyd.org eller 0451-38 80 70

Expeditionen
Helena Eriksson, som arbetar 50 % som 
informatör för Salt, kommer från febru-
ari att arbeta ytterliga 40 % för EFS som 
medieansvarig.

Kon�rmationsläger
Vi har fortfarande platser kvar på båda 
våra läger sommaren 2016. Så sprid 
gärna den informationen!

Livsluft
Detta nummer av Livsluft är det sista i 
tryckt version. Styrelsen vill tacka tid-
ningsutskottet och framför allt redaktö-
ren Robert Södertun för ett gott arbete 
under många år. Avtackning kommer att 
ske under EFS i Sydsveriges årsmöte. 

Tack
Tack för alla gåvor under 2015!
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         även på www.efssyd.org
        nr/sid

 2016

   februari
   7 10.00 Områdesgudstjänst , EFS-gården Åsljunga  
   14 Alla hjärtans dag-dag, EFS-gården Åsljunga  7/17
 17.00 Tro hopp och kärlek, David Castor
   19-21 Helg om Israel, EFS-kyrkan på Råå   7/17
   20 Dag kring integrations och �yktingarbete, Hässleholm

   mars
   15-16 Medarbetardagar, i Åsljunga
   19 Lovsångseftermiddag, Gerd Ebegård, EFS Örkelljunga
 15.30 och 18.00

   april
   2 Distriktets årsmöte, EFS-gården Åsljunga  6/16
   23.24 Föräldrafritt, EFS-gården Åsljunga

   maj
   14 Gårdsföreningens årsmöte 13.00, EFS-gården Åsljunga
 Körbesök från Västergötland
   21 Kon�rmandjubileum, EFS-gården Åsljunga  6/15

   juli
   8-30  Kon�rmandläger, EFS-gården Åsljunga

   aug
   6 Loppmarknad, EFS-gården Åsljunga
   11-13 Light och Saltläger, EFS-gården Åsljunga
  16-19 Höstglöd, EFS-gården Åsljunga
   

 SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG

almanacka

Högtidsgåvor

Torgny Carlssons högtidsdag
Marianne & Eskil Arnoldssons 140- årsdag

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under dec 2015
EFS 18 050
Salt 17 300

Tack för alla gåvor
som kommit in 

under året!

Sökes:

1. Bibelvännen från 1900-talet
2. Bibel-Wännen  från 1800-talet 
3. Skånes Missionsblad
4. Lunds Missions-Tidning
Helst i inbundna årgångar till 
rimligt pris.
Även lösa nummer av intresse.
Kontakta: Staffan Persson
Strömbäcks Folkhögskola, Umeå
Staffan.Persson@folkbildning.net
076-1026011

Enskilda gåvor under nov 2015
EFS 9 650
Salt 3 300

För att i fortsättningen 
läsa Livsluft 

digitalt kommer det, på vår 
nya hemsida, att finnas en 
länk till Livsluft. 

Gilla gärna EFS och Salt 
Sydsveriges Facebooksidor 
så ni får uppdateringar och 
nyheter.
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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

”Du som ser”
Konsert med

LUTHERSKA MISSIONSKYRKANS KÖR
från Göteborg

Dir.: Sven och Johanna Fridolfsson
VÄSTERKYRKAN, Hässleholm  

Lörd. den 27/2 kl. 18

  SCOUTMATERIAL BORTSKÄNKES

  EFS I BJÄRNUM
 För information ring Bengt Arne Nilsson 

Tel 0708571451, e-mail bengtarne46@gmail.com


