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Redaktören har ordet
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- tidningen för
EFS & Salt i Sydsverige

Kära vänner!
Martyriet fortsätter. I dagarna läser vi att en minister i det
pakistanska parlamentet har mördats för att han var kristen.
Sådant sker förstås också i de andra oroshärdarna, t.ex. i
Egypten. Kanske inte på ministernivå, men ändå.
Man hoppas, önskar och ber att det ska lätta för de kristna
och för de demokratiska värdena i mellanöstern och i norra
Afrika. Jag känner mig dock osäker om detta.
Man kan bara beundra de kristna i dessa länder som
fortsätter att bekänna Jesus trots hot om fängelse, tortyr och
avrättning. De måste ha funnit något i tron och i relationen
med Jesus som vi i Sverige inte har upptäckt ännu.
Och antalet kristna bara ökar och ökar ...
Robert

Adress: Livsluft, EFS i Sydsverige,
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Tel: 0451 - 38 80 70

Ansvarig utgivare: Allan Svensson
Tel: 0451 - 38 80 70
Redaktör: Robert Södertun
Surbrunnsgatan 13, 253 60 Ramlösa
Tel: 042 - 29 87 00 / 0701 83 55 50
e-post: livsluft@efssyd.org
robert@kreativabudskap.se
Manus ska vara redaktören tillhanda
senast:

EFS-gård för Kurser, Konferenser och Läger
EFS Ungdomsgård – EFS-Gården - ÅhusGården

Den 1/4 för nr. 3. Plan.utg.dag 1/5
Den 15/5 för nr. 4. Plan.utg.dag 15/6
Livsluft kommer ut med 8 nr/år.
Prenumerationspriset är 250:-/helår.
Pg 621 66 09 - 5 Bg 5396 - 9093
Annonspriser:
Modul 1 55 mm 4,00 kr/mm
Modul 2 115 mm 8,40 kr/mm
Modul 3 175 mm 12,80 kr/mm
OBS! Nya annonspriser

1961

50 år

Årskonferens
2 - 5 juni
Pite Havsbad

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

Stanna upp och låt dig på nytt få förundras över Jesu enorma
kärleksgärning - för dig.
Kom till Heljaröds retreat inför påsken den 22-23 april.
Läs mer på www.heljardosgarden.se.
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HORISONT
Själavård vid köksbordet
Jesus – vår förebild
Det kristna livet är ett liv i samhället och bland människor. Vår frälsare Herren Jesus Kristus är den stora förebilden på detta liv. Han kom för att leva sitt liv mitt ute
bland människor. Han delade deras vardag, levde sitt liv
- inte på avstånd utan nära dem mitt i det vardagliga.
Många av den tidens religiösa människor förundrades över att någon som var sänd från Gud kunde vara så
mänsklig och enkel. Du och jag kan börja idag genom att
säga ett hej till grannen och fråga hur det står till.
Människors liv förvandlades
De människor som slet och släpade med de vanliga vardagliga tingen som att arbeta för att få något på bordet,
det var de människorna som lättast såg hans härlighet och
storhet.
Det var också ofta de människorna som ﬁck erfara hans
förmåga att nyskapa, befria och förändra en människas
liv på djupet.
Under i vardagen
Jesus älskade att sitta ute i samhället mitt bland människor. Han tyckte om att överraska genom att bjuda hem
sig till människor som man på den tiden inte tyckte att
en gudsman skulle umgås med. Jesus gjorde sina ﬂesta
tecken och under mitt ute i samhället, bland människor
som inte direkt tillhörde det religiösa livet i Israel.
-Det ﬂesta under jag sett så här långt är de som skett i
trappuppgångar, sa en präst från London vid ett tillfälle.
Tänkvärt.

Mitt i välfärden - livet saknar mening
Mitt i vår välfärd har vi ett problemområde som idag
kanske växer mer än någonsin, nämligen en känsla hos
människor att livet saknar en djupare mening. En saknad
efter det förlorade paradiset. Alarmerande är de höga suicidfallen bland unga människor. Vi har det bra men mår
inte bra. Många mår dåligt mitt i välfärden, och behovet
av människor som har tid att bara ﬁnnas, lyssna och kanske sätta på en kopp kaﬀe, och fortsätta själavården vid
köksbordet, är idag större än någonsin. Jag tror på värdet
av att kristna bor på olika platser, är utspridda i samhället
och tar aktivt del i den bygd man lever i.
Bönens betydelse
Jag tror att i ett bostadsområde, precis var som helst,
där det bor en vanlig liten bedjare som du och jag, där är
bönens lampa tänd för just det området.
Jag tror att från en enda liten bedjare som ber sin bön
i Jesu namn, utstrålas ett så starkt ljus att när ”den onde”
skall gå ner i området för att sprida sitt gift in i människors hjärtan, då blir han bländad av bönens ljus och
måste dra tillbaka sina trupper.
Kanske är detta en av de största kallelserna vi har som
troende samhällsmedborgare, att vara goda förebedjare
för den plats vi bor på.
Hemligheten är att vi ber i Jesu namn, det namn som är
större än alla andra namn, det namn som dödsriket inte
kunde behålla, det namn inför vilket de onda makterna
måste ﬂy och dra sig tillbaka.
Allan Svensson, distriktsföreståndare

EFS och Salts Årskonferens med Blåsarfest
Pite Havsbad 2-5 juni 2011
EFS Möllebackskyrkan arrangerar 24 timmars bussresa till Piteå
Avresa från Karlskrona kl. 12 onsdagen den 1 juni 2011 och ankomst till Piteå kl. 12 torsdagen den 2 juni,
Kristi Himmelfärdsdagen. Avresa från Piteå kl. 13 söndagen den 5 juni och ankomst till Karlskrona kl. 13
måndagen den 6 juni, nationaldagen. Modern buss med hög komfort ger bra logi. Regelbundna pauser
planeras för mat, toalettbesök mm. Busskostnad för vuxen är 1500 kr samt barn- och ungdom (10-25 år)
1000 kr. Anmälan görs till Jan Karp, jan.karp@telia.com eller 0455-81728, senast tisdagen den 22 mars. Om
antalet anmälda överstiger 50 personer, upprättas en tur -ordningslista utifrån anmälningsdatum. Avgiften
insättes på EFS Möllebacksblåsets pg: 9264159-6.
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Lärjungaskolan 2010

Salt Sydsverige vill att barn och
ungdomar ska få lära känna, komma till
tro på och följa Jesus Kristus
Salt Sydsverige har idag ansvaret för barnoch ungdomsverksamheten inom EFS
distrikt.
Mer information om vad som händer inom
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på
www.saltsydsverige.nu

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde
Kommande:
26 mars
Soul Children- Gospeldag i Lerberget.
Se artikel.
16 april
Salt Sydsveriges årsmöte i Listerkyrkan.
Se artikel.
28 juni
börjar Tejp Syd på Sundsgården i Helsingborg. Kolla in www.tejp.efs.nu
25 - 29 juli
Blåsarläger på Glimåkra har i år 50 årsjubileum. Detta ﬁrar vi med extra mycket blåsarglädje! Mer info kommer på blasarlager.se

Under tre dygn spridda över tre månader
anordnade Salt Sydsverige en Lärjungaskola
nere på EFS Sommargård Höllviksstrand. Vi
var 12 ”lärjungeaspiranter” i skiftande ålder
som alla längtade efter att få mer av Jesus.
Ingen av oss visste nog vad en lärjungaskola
skulle innebära men blev snart införstådda
med vad ett kristet liv faktiskt handlar om
– nämligen att bli en Kristi lärjunge här på
jorden, att lära oss av Kristus och att gå i hans
fotspår. Precis så som de andra 12 lärjungarna vandrade med Jesus och ﬁck ta del av
gudomlighet, gränslös kärlek och sann nåd.
Att vara en lärjunge är att (sträva efter att) ha
Jesus som förebild i allt vi företar oss. Men
för att kunna följa Jesus så måste vi, var och
en av oss, odla kontakten med Gud. Utan en
ständigt pågående relation och dialog med
den levande Guden så går vi alla obönhörligt
vilse. Vi måste, precis som Jesus, söka Ordet.
Vi kan inte verka själva, något vi alltsom oftast tror, utan vi behöver Guds vägledning i
det tysta samtalet, den tysta kravlösa samvaron med Herren. Gud vill lära känna dig
och mig – oss alla precis som vi är utan ord

och krav. Att bara vara med Gud. Att våga
vara med Gud. Att stanna upp och lyssna till
Gud. Om så bara för en kort stund. Att ﬁnna
en livets rytm med Gud. Att precis som Jesus
söka kontakten med Gud i ensamhet, åter
och åter igen, för att kunna verka i Ordet. Att
få komma till Lärjungaskolan kändes som
en fristad där det höga tempot, stressen och
alla måsten var lagd åt sidan. Där och då var
fokus på att vara närvarande i bön, lovsång,
undervisning och bibelläsning.
Liksom Jesus var mentor för sina 12 lärjungar
ﬁck även vi möjlighet att ledas av en mentor
som vi träffade på egen hand mellan våra tre
träffar på Höllviksstrand. En värdefull stund
att kunna diskutera tro och även dela sin
tro med en annan individ som också strävar
efter att gå i Jesu fotspår. För några av oss
fortsatte mentorsmötena även då den sista
träffen ägt rum.
Det är en välsignelse att få vara en Kristi lärjunge, ett ﬁnnande av livets mittpunkt.
Av: Caroline Öhman & Caroline Arfwidson
Nästa lärjungaskola arrangeras till hösten
på Heljarödsgården. Bestäm dig redan nu
för att prioritera Jesus på detta sätt och anmäla dig! Maila dk@efssyd.org. Åldergränsen
nedåt är 17 år.
Datum
7-8 oktober
11-12 november
9-10 december

30 juli
startar Patrullriks på Sällerhög. Är du scout,
familj eller vill du vara funktionär. Kontakta
expeditionen och vi berättar mer.
8-10 aug
Barnläger på EFS Åsljunga

Häng med oss till Blekinge för en

HELDAG MED GUD!

domsgudstjänst med mycket lovsång och
Christoffer Kullenberg predikar.

Rebecca Åsman och Lukas Jeppson är med i
Listerkyrkan i Blekinge och ser fram emot den
16 april då alla Syds Saltmedlemmar får möjlighet att komma på besök. Det blir en heldag med Gud fylld av årsmöte, gemenskap,
lek och gudstjänst. Dagen börjar tillsammans
med EFS då vi ﬁrar gudstjänst och Iza Möller
predikar. På eftermiddagen sportar och leker
vi i en gympasal och därefter blir det gott
ﬁka och årsmöte. Dagen avslutas med ung-

Varför årsmöte?
Salt Sydsverige vill att barn och unga ska få
lära känna, komma till tro på och följa Jesus
och ordnar därför läger och andra happenings. Sara och Iza ﬁnns anställda för att samordna och stötta lokala Saltföreningar. Då det
är barn och unga i Skåne och Blekinge som
ÄR vårt distrikt ”Sydsverige” är det viktigt att
de lokala saltföreningarna samlas en
gång per år för att bestämma vad vi ska
jobba med och bestämma vem som
ska sitta i styrelsen. Från varje saltförening får minst fyra komma och rösta.
Alla andra är också välkomna att tycka
till och lyssna.

11-13 aug
DUNDERBRA – barnläger på ÅhusGården

NYHET - Videoblogg
På saltsydsverige.nu kan du söka bland
tidigare artiklar och hitta allt ifrån ”veckans
låtlista” till hur det är att gå bibelskola. Nytt
för denna termin är att du via hemsidan kan
följa Sara och Iza i deras arbete via ”videobloggen”. Där kommer de att berätta vad de
gör och vad som är på gång.
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En välsignad vecka i Åre!

Moa - ny redaktör på
saltsydsverige.nu

Jonatan i Ristafallet
En glad Lydia i liften

Telemarksåkare
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Joel, Isak och Anders njuter

Jag går nu andra året på Medieprogrammet där jag helst spenderar tiden inne i
fotosalens studio. Jag längtar efter att få se
hela världen och samtidigt som jag gillar att
drömma mig bort försöker jag ta vara på
nuet så gott det går!
Jag har varit webbredaktör för saltsydsverige.nu i nästan två månader, vilket är spännande! Med lite förändringar på hemsidan
och tätare uppdateringar med artiklar får sidan en ny start. Jag hoppas att det kommer
att bli rutin och en självklarhet att besöka
hemsidan när vi fördriver våran tid i cybervärlden. Att läsa om andras tankar kring den
kristna tron, ta del av bönämnen, bli peppad
inför läger och få något musiktips ger vardagen en mening och lättar upp stämningen.
Vi ses på saltsydsverige.nu !
Moa Forssman

Johanna och Salome i längdspåren
Jonatan segrare i Skicross

På väg ut i Paradiset

Stor del av gänget på toppen

Sigrid och Erica stöttar kocken

Som det kan gå ...
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SOUL CHILDREN

Prova på att sjunga gospel för en dag!
Plats: Lerbergets kyrka
Dag: Lördagen den 26 mars
Start kl. 10.00 och konsert kl. 16.00
Anmäl dig så här: sätt in 60:- på
BG 825-5218
Ange Soul Children och ditt namn.
Lunch ingår.

Wintercampen
Klockan är 11:00 den 29 januari och vi så kallade ”narnier” springer runt i Göransborgs
skogar och gömmer oss från de lite mindre
scouterna som håller på att gå en tipsrunda
i skogen och svara på frågor om Narnia som
är temat på det här årets Wintercampen som

vinner får en hängmatta som vi wintervakare
har fått chansen till att sova i ute under nätterna. Vi får också chansen till att sova i ett
militärtält men det var inte så många av oss
som tog den chansen.
Under det här året så var vi ungefär 50 st, ca

håller till på Göransborg mitt i Skåne.
Wintercampen är ett scoutläger för de som
bor i Blekinge och Skåne, vi träffas och leker,
har lägerbål på kvällen, vi äter mycket, har
gudstjänst och så har vi såklart själva ”campen” mellan de olika patrullerna som kommer hit. Där tävlar vi i allt från att dra pulkan
snabbast i en stafett till att få i mest kastrullock i en korg. De som vinner tävlingen får
åka hem med ﬂaggan som de får ha till nästa
år och om de har tur så får de kanske en låda
godis med sig också…

20 wintervakare och 20 wintercampare, sedan lite ledare också. Scout eller inte scout
spelar inte så stor roll, det är otroligt roligt
och en bra upplevelse tillsammans med
riktigt goa människor. Jag rekommenderar
varmt att du åker dit nästa år!
Charlotta Nordström

Det är alltid spännande när en längtan efter att starta nya arrangemang föds. Jonas
Engström ringde mig i höstas och undrade
om inte Salt Sydsverige ville ﬁnnas med i
hans längtan av att arrangera en gospeldag
för barn i Lerberget. Jonas har arbetat med
gospel i många år och har nyligen startat en
barngospelkör som heter just Soulchildren
i Väsby. Men denna dagen är för alla, vare
sig man sjunger i kör eller aldrig har sjungit
gospel tidigare. Och det är inte för sent att
anmäla sig.
Jag ställde fem snabba frågor till Jonas.
Hur ﬁck du idén till denna dag?
I maj 2010 besökte jag Oslo Soul Children Festival där 1500 barn sjöng på nya Operahusets
tak tillsammans med Myron Butler från Dallas. Det var en mäktig och inspirerande upplevelse.
Varför vill du arrangera en sådan här
dag?
I många barnkörer är det ganska få sångare. Då är det roligt att få träffas och sjunga
många tillsammans.
Gospel bygger mycket på att uttrycka det man
sjunger om med hela kroppen - ett underbart
sätt att dela med sig av det glada budskapet.

Vem passar dagen bäst för?
Alla mellan 8-12 år som för en dag vill prova
på att sjunga gospel.
Oavsett om du sjunger i kör eller inte. Vi lär oss
sångerna på plats.
Hur ser dagen ut?
Dagen börjar med övning klockan 10
och avslutas med konsert klockan 16.
Vad tror du blir dagens höjdpunkt?
Konserten! Då ska vi visa alla föräldrar och
anhöriga vad vi har lärt oss under dagen.
Och kanske till och med få dem att vara med
och sjunga.

Parallellt med alla wintercampare så ﬁnns
också vi wintervakare, det är vi som är 15+. Vi
kommer dit en dag innan och leker lärakännalekar, grillar en massa gott bröd och har en
mysig andakt. Vi har också en egen ”camp”
mellan våra egna patruller där det laget som

Intervju: Sara Starfelt
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

+86 tusen

Diagrammet budgeterade kostnader och totalt inkomna gåvor från föreningarna.
I intäkterna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från missionsföreningarna.
Intäkter till distriktsanställd personal i områdena har räknats bort (kvittats
mot kostnaden).

Ekonomisk rapport Salt

Årsmöte
EFS distriktsstyrelsen hälsar alla välkomna till
årsmötet den 16 april i Listerkyrkan, Sölvesborg.
Dagen börjar med kaﬀe och fralla samt fullmaktsgranskning kl. 10:00 och därefter gudstjänst kl.
11:00. Middag vid 12:30 och EFS årsmöte börjar sedan kl. 14:00. Priset för fm. kaﬀe, middag
och em. kaﬀe är 150 kr. Endast middag, 100 kr,
och kaﬀe 40 kr/gång. Barn 50 kr.
Salt Sydsverige börjar sitt årsmöte kl. 15:30. För
de som vill stanna på kvällsmat kl. 18:00 kostar
detta 40 kr. Kvällen avslutas med en lovsångsgudstjänst kl. 19:30 och därefter café.
Anmälan kan göras till expeditionen på tel:
0451-38 80 70, via mail: info@efssyd.org eller
via distriktet hemsida under aktuellt/anmälan
senast den 8 april. Årsmöteshandlingar skickas
ut till alla EFS-ordförande. Fullmakt mm. ﬁnns
även att ladda hem från hemsidan (www.efssyd.
org).
Årsrapport
EFS årsrapport har fyllts i av, så gott som, samtliga föreningar i distriktet. Tack för allt jobb ni
lägger ner för att få den rätt ifylld! Detta betyder
väldigt mycket eftersom denna rapport ligger till
grund för det statsbidrag som EFS får och varje
förening får ta del av.
Arbetsmiljöplan
Distriktsstyrelsen har antagit en arbetsmiljöplan
för alla distriktsanställda. En sådan plan bör ﬁnnas hos alla föreningar som har egna anställda.
Vill ni ha hjälp med detta hör av er till distriktsexpeditionen.

-105 tusen

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till
och med månaden 2010, i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och
enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma
barn- och ungdomsverksamheten.
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Sommarfest och jubileumshögtid på
Stenbräcka
Den 2-3 juli är det sommarfest på Stenbräcka.
Tema i år är ”Friskvård för själen”
Medverkande är Agneta & Lennart Albertsson,
Ängelholm, Patrik Bratt, Fågelmara, Glenn &
Mari Sjöberg, Ramdala, Björn Pettersson, Jämjö
och distriktsföreståndare Allan Svensson.
Den 3 juli ﬁrar Stenbräcka 50 år med en jubileumshögtid. Program kommer.
Distriktskonferens i Glimåkra
Lördagen den 5 november är det konferens för
allt Guds folk på Glimåkra folkhögskola.
Medverkande är: Margaretha & Anders Sjöberg,
Stefan Holmström mﬂ.

Distriktet runt
Föreningar

Siretorp
Antal direkta medlemmar: 22
Antalet medlemmar i aktivitet: 22
Ordförande: Annie Nilsson
Några har kallat Siretorps EFS Missionshus för ”Kulturhus”
och det med all rätt! Missionshuset invigdes 1932 och har sedan dess fått behålla sitt yttre och inre utseende. Allt är sig likt
sedan dess.
Kanske är det charmen med det ursprungliga som gör att så
många så gärna söker sig till detta missionshus, speciellt till adventsfesten 1:a advent som hållits där de sista 60 åren!
Ljusen och värmen och adventets budskap och sånger i det mer
än fullsatta missionshuset ger en adventsstämning som ingen
vill missa. Kompiskören, med barn från Listerlandet och Sölvesborg står för en viktig del av programmet.
Många sångare och musiker medverkar år efter år. Det har också för dessa blivit en kär tradition.
Det förekommer årligen regelbundna samlingar: Sparbössetömning till yttre missionen, försäljning, vårfest, gudstjänst
tillsammans med Mjällby kyrka och så den stora adventfesten.
Vad är det då som gör att detta snart 80-åriga missionshus ännu
ﬁnns kvar med en så viktig verksamhet? Just det: engagerade
medlemmar och människor som intresserat deltar i gudstjänsterna. Men först och främst en Gud, som vill detta arbete och
som ständigt är med och fyller på med sin välsignelse och ledning.

Listerkyrkan
Listers EFS är en missionsförening med ett stort utbud av olika
gudstjänster och aktiviteter. Listerkyrkan, där vi har våra gudstjänster, ligger 1 mil från Sölvesborg, omgiven av bokskog och ett
stenkast från havet, med tillgång till bad.
EFS föreningen har en blandad åldersstruktur. Vi har ingen anställd pastor men en anställd ungdomsledare på 75%
Vår ambition är att lägga fokus på barn, tonår och familjearbetet.
”Kyrkis” är barn från 3:e till 6:e klass som kommer en eftermiddag
i veckan för att umgås, ﬁka, spela spel eller pyssla. Tonårsgruppen
träﬀas och trivs och familjekul(hela familjen) träﬀas för att umgås, äta, deltaga i någon fysisk aktivitet. Vår barnkör ”Gospel kids”
glädjer oss med sina härliga sånger.
Söndagsgudstjänsterna som har olika teman läggs ut på medlemmar som har ansvar för gudstjänsten. Det kan vara ”Himlakul”
( inriktning på familjern), kristen i vardagen och jazzgudtjänster.
Två-tre gånger/ termin kommer tillresande pastor och då har vi
oftast nattvard.
Varje vecka samlas vi till bön och en onsdag i månaden har vi träffar för daglediga. Syföreningen med litteraturinslag träﬀas varannan vecka och värdgrupper sköter servering och städning.
Målet för all vår verksamhet är att göra Jesus känd och att människor skall få en personlig tro på honom.
Välkomna till Listerkyrkan i Hällevik.
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Kristofferkyrkan, Karlshamn
Antal direkta medlemmar: 55
Antalet medlemmar i aktivitet: 229
Ordförande: Lars-Olof Larsson
I den här kyrkan möts vanliga människor med olika bakgrund, men
som alla har något gemensamt. I församlingen ﬁnns människor i alla
åldrar som tillsammans vill ge uttryck för, och förmedla vidare till
andra, det som betyder mest för oss - vår tro på Jesus Kristus.
Vi vill ha en familjär och enkel gudstjänst där vi kan ge uttryck för
vår längtan och vår erfarenhet av Gud. Sång och musik förekommer rikligt i olika former; solister, orgel, gospelkör, blåsorkester, kör,
musikgrupper.
Samlingar för barn och ungdomar förekommer sida vid sida av de
äldres aktiviteter.
Församlingen är en sammanslagning av EFS missionsförening i
Karlshamn och Karlshamns Missionsförsamling år 1998. Ursprunget till församlingen är Karlshamns Missionsförening som bildades
redan 1867 på initiativ av kontr. prost N.J. Cervin-Stenhoﬀ. 1883
delades föreningen i en EFS del och en SMF del. Nu är cirkeln på
nytt sluten genom den gemensamma församlingsbildningen.
Just nu har vi bara 25 % pastor och vi hoppas att någon snart känner
kallelsen till tjänst hos oss! Välkommen till Karlshamn!
www.kristoﬀerkyrkan.se

Falkvikskyrkan, Sölvesborg
Antal direkta medlemmar:11
Antalet medlemmar i aktivitet: 36
Ordförande: Anders Carlsson
Falkvikskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS, Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Vi har regelbundna gudstjänster 3-4
ggr/månad, ett 30–tal scouter, syförening och samtalsgrupper.
Föreningen har idag ingen anställd.

Hörviks EFS
Ordförande: Gerd Palmqvist
Direkta medlemmar: 4.
Medlemmar i aktiviteter: 35.
Hörviks EFS missionsförening på Listerlandet bildades år
1887 och har eget missionshus i samhället. Från att ha varit en
livaktig förening är den nu nästan vilande. Dock har vi ända
sedan Torsten Persson var med och startade juniorföreningen
1941 haft ett stort barn - och ungdomsarbete. I dag har vi en
mycket livaktig scoutgrupp med 30 scouter och unga frivilliga
ledare. Scouterna har också bildat en egen “SALT”förening och
vi hoppas att detta ska vara vår framtid.

Hanö missionshusförening
Ordförande: Hjördis Clarberg
Föreningen är under ombildning.
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Hälsning från
Tanzania 2

Med vänskap välsignar vi varandra!
Kö till dopet i Mlandege

Växtvärk
Tanzania har världens näst största evangelisk-lutherska
kyrka. Växtvärken är påtaglig i detta fattiga land – det råder brist på präster, evangelister och tillräckligt stora kyrkolokaler. EFS har just nu fyra missionärer i landet och
understöder projekt i ﬂera stift.
37 dop
På söndagen under vår resa med EFS ledningsgrupp
i november 2010 ﬁck jag besöka Mlandege Lutheran
Church i Iringa stad och predika vid två tillfällen. Den
första gudstjänsten började kl 07.00 och pågick i tre timmar. En av kyrkans fyra körer, ungdomskören, började
med härlig både inhemsksinspirerad och västerländskinspirerad lovsång där glädjen och dansen till Guds ära
var mycket påtaglig. Gudstjänsten fortsatte med att 37
människor ifrån olika åldrar döptes i Jesu namn och både

församlingens präst och kontraktsprosten bad med eftertryck för var och en med handpåläggning. Som tur var för
mig, så kunde jag predika på svenska då missionär BrittSoﬁ Forss kunde tolka direkt till Swahili.
Över 400 väntade
Efter gudstjänsten samlades vi alla ute på kyrkbacken
där det hölls nya tal och ett litet eftermöte, det var bara
det att där stod det då över 400 personer som väntade på
nästa gudstjänst som började direkt efter den första.
Efter ny procession så inleddes då gudstjänst nummer
två denna söndag och den varade i fyra timmar. En halvtimma in i gudstjänsten bjöds vi medverkande ut på pastorsexpeditionen för lite mat, mitt under pågående gudstjänst. Efter förplägnaden gick vi in igen och ﬁck vara med
om en konﬁrmationsgudstjänst med 115 konﬁrmander.
Det blev konﬁrmation, sång, predikan, förbön med per-
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Atmosfären i hans hem var varm och
mycket gästvänlig. Efter det att hans
egen familj presenterat sig var och en
ﬁck vi också träﬀa övriga inneboende
som mist sina föräldrar etc. etc. –Att
ni är här hos oss ikväll, välsignar bara
vår familj ännu mer. Denna tankegång
ﬁck vi möta överallt där vi var gäster på
denna resa.

Konﬁrmandgudstjänst i Mlandege

sonlig handpåläggning och naturligtvis nattvardsgång för
hela församlingen innan allt var klart.
Idag är Herrens dag
Tidsuppfattningen är den att idag, nu i detta ögonblick,
ﬁrar vi gudstjänst tillsammans inför Herrens ansikte och
tiden som redan varit eller den som kommer, existerar liksom inte. Alla är tillsammans i Guds nu på ett mycket
påtagligt sätt. Söndagen är verkligen Herrens dag och allt
annat får vara så länge.
Efter gudstjänsten samlades vi på nytt ute på kyrkbacken och vid denna tidpunkt var jag både trött och glad för
det jag varit med om.

Bönen får mer utrymme
Som EFS ledningsgrupp blev vi rikt
välsignade av våra trossyskon. Det vi
lovat varandra och tar med oss hem
från resan är att bönen skall få ännu
mera plats i våra kommande sammanträden. Ett löfte värt att hållas. Många
församlingar i Tanzania vill ha en vänförsamling i Sverige. Ta gärna kontakt
med undertecknad om ett sådant önskemål också ﬁnns
hos er. Sanningen idag är nog den att vi här hemma i
Sverige, mer än någonsin, behöver våra trossyskon i Afrika
av en mängd olika orsaker.
Allan Svensson, distriktsföreståndare

Mr TEE
På kvällen blev vi hembjudna till Mr TEE, han kallas
så av några men heter egentligen Wallance Chaule. TEE
står för ”Theological Education by Extension” och är en
decentraliserad teologisk utbildning som startades av vår
missionsföreståndare Stefan Holmström under hans tid i
landet.
TEE används i ﬂera samfund i Tanzania och i några stift
i ELCT, den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. TEE
är avsett för frivilliga ledare och ideellt anställda (dvs med
mycket liten lön) på byförsamlingsnivå. TEE ger en fördjupad Jesusrelation genom undervisning i lärjungaskap,
evangelisation, bibelkunskap och ledarträning samt orientering i aktuella samhällsfrågor som hiv och aids.
Er närvaro välsignar oss
Chaule som kör omkring i landet med en bil skänkt av
Furulundskyrkan i Partille, är den som leder och nu har
huvudansvaret för detta program i den lutherska kyrkan.
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Kyrkbacken är en viktig samlingsplats

Nyﬁken på ...
message of love, kommer att släppas senare i vår. För mer
info kring projektet, besök hemsidan www.awgospel.com)
”Min bön var att vi, trots studiomiljön och den tidspressade
situationen skulle kunna slappna av, känna glädje och Guds
närvaro och så blev det! Vi hade på alla sätt ﬁna dagar med
god gemenskap, vilket ju är en viktig förutsättning för att
det musikaliska ska kunna bli till det bästa. Ett lite extra
speciellt ögonblick var vår första tagning av den sång som
heter ’Be still and behold’, då Gud på ett extra starkt sätt
berörde oss alla!”
Ända sedan hon som tonåring provade på att sjunga
gospel för första gången har hon blivit starkt berörd av
dess budskap, energi och innerlighet och menar att uttrycket i gospeln – musikaliskt, textligt och kroppsligt
– på ett naturligt sätt får en större frihet och central plats
då man i princip alltid lär ut på gehör – utan noter.

Anna Weister Andersson
I höstas delades Roland Utbult-stipendiet ut för
12:e året i rad och detta året gick det till Anna Weister Andersson som bor i Malmö sedan 16 år tillbaka. Tidigare stipendiater är bland annat Erik Tilling och Samuel Ljungblahd. Motiveringen löd:
”Med ett brett anslag av olika musikstilar mejslar Anna
ut bärande melodier. Hennes texter berör med ett starkt
fokus på Guds kärlek genom oss människor. En mångsidig, passionerad och kallelsemedveten musikskapare.”
Anna säger att hon blev både mycket tacksam och uppmuntrad när hon ﬁck veta att hon hade blivit Utbultstipendiat.
Stipendiepengarna kommer väl till pass eftersom Anna
är mitt uppe i en skivinspelning. Tankarna på en inspelning
väcktes 2008 och kändes till en början, som hon själv uttrycker det, ”utopisk” men så småningom mynnade det ut
i ett möte i studion under tre dagar i september 2010 med
ett fantastiskt gäng sångare och musiker - alla med ett stort
personligt uttryck och mycket hjärta för gospeln. Bland
dem fanns bl. a. Frank Ådahl. (Skivan, under namnet ”A

En annan genre som Anna gärna sjunger och spelar är jazz som hon kom i kontakt med då hon under tredje året på gymnasiet egentligen skulle haft en
timme piano, en timme orgel och en timme sång.
”Men då jag ﬁck tennisarm så blev det att jag istället ﬁck tre
timmar sång i veckan. Den lärare jag ﬁck detta år - Lotta
Hedberg - matade mig med jazzlåtar i mängd och jag slukade dem en efter en och fastnade direkt för genren då den
öppnade upp för en stor frihet i uttryck och frasering och
möjlighet till mycket improvisation. Jag blev också väldigt
förtjust i den harmoniska rikedomen i genren!”
Anna jobbar halvtid som lärare vid Glimåkra Gospellinje och resterande halvtid frilansar
hon som gospelinspiratör, sångerska och pianist.
”Jag trivs mycket bra med kombinationen av lärarjobbet på
Glimåkra och frilans, så det kommer jag troligtvis att fortsätta med. Det är en sådan gåva och förmån att få vara med
och uppleva hur Guds kärleks kraft genom gospeln får nå in
och beröra människors hjärtan, förvandla och forma varma
och äkta gemenskaper. Något som blir lite extra tydligt just i
klasserna vid Glimåkra Gospellinje!”
Innan gospeln ”tog över” Annas liv hann hon faktiskt
med att vinna ungdoms-SM i pingis för 13-åringar. Kunde det rentav ha blivit så att hon valt en annan inriktning
på sitt liv? När jag frågar vad hon skulle ha sysslat med om
hon inte höll på med musik svarar hon: ”Oj, vilken svår
fråga... Kan inte riktigt tänka mig att inte ägna mig åt det,
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då det för mig är en livsnerv! Jag gillar annars att organisera
och hitta goda lösningar för ett sparsmakat leverne. Så varför
inte ett butiksjobb på Granit”, säger hon med glimten i
ögat.
Har man mött Anna och sett hennes sprudlande energi
och glädje i musiken så kan i alla fall inte jag låta bli att
fundera över vad som är hennes drivkraft i livet. På detta
svarar hon: ”Kärleken från Gud och att få dela den med de
människor jag möter!”

Med de orden avslutas intervjun och jag sätter mig vid
datorn och letar upp en av hennes fantastiska sånger ”Jesus is right here” på Youtube som jag både har sjungit och
lyssnat till många gånger. Det är en av de vackraste gospelsånger jag vet. Medan jag lyssnar får jag just uppleva
det som är hennes drivkraft. De underbara harmonierna
i kombination med det starka budskapet gör att man helt
enkelt bara drabbas av kärleken från Gud.
Elin Andersson
Foto: Adam Haglund

Granskad tro

apologetisk artikelserie
av Dav i d Ca s to r

Jesus har funnits –
något vi vet eller något vi tror?
En liten brasklapp dyker upp allt oftare, upplever jag,
när folk skriver om Jesus i diskussioner på Internet. Brasklappen jag tänker på är ”om han har funnits”. En person
skriver till exempel: ”Även en ateist kan hålla med Jesus
(om han har funnits i verkligheten).” Det ﬁnns många
som uttrycker osäkerhet kring om Jesus verkligen funnits
och en hel del som till och med menar att han troligen
inte funnits. De menar då gärna att berättelserna om Jesus skapats av kyrkan något århundrade efter hans liv (om
han nu funnits). De ﬂesta kristna har å andra sidan fått
lära sig att Jesu existens som historisk person är bevisad,
så hur förhåller det sig egentligen?
Historisk bevisföring
Till att börja med måste vi fråga oss vad som avses med
bevisning. I naturvetenskap menar man vanligen (något
förenklat) att en tes kan bevisas om den stöds av upprepade och upprepningsbara experiment. Så kan man av
förklarliga skäl inte bedriva historisk forskning och ett
historievetenskapligt bevis är utifrån ämnets karaktär
nödvändigtvis mindre handfast än ett naturvetenskapligt.
Man kan jämföra med domstolsförhandlingar där man
å ena sidan har att göra med teknisk bevisning, såsom
ﬁngeravtryck, DNA-analyser och videoupptagningar, och
å andra sidan med vittnesmål. Den tekniska bevisningen
är konkret och förhållandevis lättbedömd, medan tillförlitligheten av vittnesmål helt bygger på tillförlitligheten
hos vittnena. Talar de sanning? Och om de tror sig tala
sanning, har de då uppfattat situationen rätt? Att vara
beroende av vittnesmål för att påvisa ett händelseförlopp
bortom allt rimligt tvivel kan förefalla svagt. Ändå menar
vi att det är möjligt i juridiska sammanhang. Det är den
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typen av bevisning som vi ofta är beroende av när vi söker
belägg för historiska skeenden. Vi måste då bedöma tillförlitligheten hos de källor som beskriver skeendet, i det
här fallet Jesu liv. Denna bedömning är förstås i någon
mån subjektiv.
Vittnen
När Jesu existens ifrågasätts delas skriftliga omnämnanden av honom gärna upp i två grupper: kristna omnämnanden och icke-kristna omnämnanden. Detta görs
utifrån föreställningen att författarna till de kristna skrifterna är att betrakta som part i målet och därmed mindre
trovärdiga. Till detta antagande återkommer jag i analysen nedan, men följer uppdelningen i presentationen.
Kristna apologeter talar ofta om hur oerhört många
skrifter som nämner Jesus och jämför gärna med mängden manuskript som nämner till exempel Homeros eller
kejsar Tiberius. Nu är det ändå så att de ﬂesta skrifter
som nämner Jesus är skrivna på 100-talet eller senare och
till skillnad från Tacitus ﬁnns det inte samtida skulpturer
föreställande Jesus och han fyller inte luckan i någon successionsordning. Homeros existens är å andra sidan minst
lika ifrågasatt som Jesu.
Icke-kristna vittnen
Det ﬁnns inte många bevarade texter av ickekristna författare som nämner Jesus, men jag ska kort nämna några
av dem som oftast nämns. Det starkaste bevisvärdet torde
ligga hos den judiske historikern Flavius Josefus som i sin
judiska historieskildring från slutet av första århundradet
ägnar ett stycke åt Jesus. Stycket, som kallas ”Testimonium
Flavianum”, är dock knappast i sin helhet äkta utan inne-

håller tydliga tecken på kristen frisering. Många forskare
menar dock att det ﬁnns en grundstomme i stycket som
är svårt att tillskriva senare redaktörer, både utifrån språklig stil och
utifrån beskrivningar som skulle
vara främmande för kristna att
tillföra.
Andra som vid ungefär samma
tid nämner Kristus är den romerske historikern och statsmannen
Tacitus, senatorn Plinius d.y. och
den romerska författaren SuetoniJosefus
us. Det är rimligt, men inte självklart, att dessa omnämnanden är äkta och verkligen syftar
på Jesus.
Kristna vittnen
De kristna vittnena består primärt av nya testamentets
27 skrifter, det vill säga böcker och brev skrivna av minst
åtta författare. Av dessa brukar breven betraktas som äldre
än evangelierna och det ﬁnns teorier som går ut på att
den ursprungliga kristendomen inte erkände en fysisk Jesus utan enbart en andlig Kristus. Förespråkarna för dessa
teorier menar att Paulus inte nämner några biograﬁska
detaljer om Jesus, såsom hans födelse, undervisning eller
under. Det vanliga svaret på detta är att berättelserna om
Jesu liv förmodligen redan var en levande tradition bland
brevens mottagare. Dessutom nämner ju Paulus faktiskt
detaljer som måste bygga på en fysisk Jesus. I 1 Kor 15:3–
7 beskriver han hur Jesus dog, uppstod och visade sig för
över 500 lärjungar. Han beskriver också den sista måltiden (1 Kor 11:23–25) och anknyter till Jesu släktskap
med kung David (2 Tim 2:8).
Breven och evangelierna är alltså samstämmiga och beskriver en Jesus som existerat. De är dock skrivna av kristna och författarnas syfte var inte primärt att skriva historia utan att förmedla tro (även om Lukas i sin inledning
gör konkret anspråk på att skriva historiskt korrekt). Den
typen av skrifter måste historievetenskapligt läsas med
försiktighet. Däremot kan de inte helt avskrivas, utan det
är rimligt att i dem söka förklaringar till kristendomens
uppkomst. Den förklaring som tycks ligga närmast till
hands är att det fanns en man som hette Jesus och om
vilken samtiden hade en mängd häpnadsväckande uppfattningar – sanna eller falska.
För den som inte alls vill erkänna Jesu historiska existens blir det nödvändigt att ge en mer trolig förklaring
till hur kristendomen uppkom och kunde växa sig stark
under det första århundradet. Ett sådant försök är den
Jesus-främmande paulismen ovan, men den motsägs som
sagt av Paulus egna brev och saknar externt stöd. Att helt
förkasta skrifter av kristna bekännare skapar också ett dilemma. Dels är det dessa som bör ha haft störst anledning
att skriva om Jesus. Dels gör man det omöjligt att skriva

om någon som verkligen framstår som trovärdig; tänk om
det är så att alla samtida med Jesus som på allvar satte
sig in i hans livsverk faktiskt kom att i någon mån tro på
honom.
Saknade vittnesmål
Det hävdas ofta att om Jesus faktiskt levt och varit ungefär den person som kyrkan tror så borde ﬂer skribenter
ha nämnt honom. Att så inte skett tas som ett indicium
på att han inte funnits. Till exempel borde den judiske
ﬁlosofen Filon i Alexandria som var samtida med Jesus ha
uppmärksammat honom i sina omfattande skrifter om
judisk och grekisk ﬁlosoﬁ. Men han nämner honom inte
alls. Avsaknad av skrifter är dock ett svagt argument. Dels
var Filon gnostiker och kan tänkas ha velat ta avstånd från
det Jesus stod för, något som av skriftställare ofta gjorts
genom utelämnande. Dels är det rimligt att tänka sig att
om han ändå skrev om Jesus så skedde detta på ett sätt
som av kyrkan skulle komma att betraktas som kätterskt,
vilket skulle minska chansen att just dessa skrifter skulle
behållas av de kristna munkar som bevarat hans övriga
texter för eftervärlden. Avsaknaden av omnämnande hos
just Filemon är nog det starkaste argumentet av den typen, och motsvarande svar kan ges även i övriga fall, med
tillägget att den kristna rörelsen under Jesu samtid ännu
inte var tillräckligt spridd för att tilldra sig de ﬂesta historieskrivares intresse.
Sammanfattning
Huruvida en historisk person har existerat är alltid en
bedömning av sannolikheter och trovärdighet. Är porträtt
och beskrivningar att lita på? Bedömningen man får göra
i varje fall är om det framstår som troligast att personen
faktiskt har existerat eller att bevarade dokument är falsarier, och i så fall varför dessa har framställts och hur de
har fått spridning. Den vanligaste bedömningen i fallet
Jesus torde vara att hans existens ger den mest lättrodda
och sammanhängande förklaringen till kristendomens
uppkomst och Bibelns tillkomst.

Enskilda gåvor under jan 2011
EFS
16 225
Salt
5 050
Nyetablering
1000

Stort tack för alla gåvor!
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almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

2011
mars
14-20 Kulturveckan på Råå
18-20 Missionshelg, Uppsala
20
Söndagskväll på ÅhusGården
22-27 Bibel- och gemenskapsvecka, EFS-gården Åsljunga
26
Soul Children, Lerberget

1/15
8/4
2/16
1/15
2/4

april
9-10
10
16
16
22-23
30

1/15
2/16
7/6
8/4
2/16
2/16

Familjemusikläger, EFS-gården Åsljunga (INSTÄLLT)
Söndagskväll på ÅhusGården
Distriktets årsmöte, Listerkyrkan
Salts årsmöte, Listerkyrkan
Retreat, Heljarödsgården
Valborgsmässoﬁrande Höllviksstrand

maj
1
Söndagskväll på ÅhusGården
14-15 Friskvård för parrelationer, Åsljunga
21
Gårdsföreningens årsmöte, EFS-gården Åsljunga
22
Gårdsföreningens årsmöte, Höllviksstrand
22
Söndagskväll på ÅhusGården
juni
2
2-5
26
28
2-5

Barnens dag, Höllviksstrand
EFS & Salts årskonferens med blåsarfest Pite Havsbad
ÅhusGårdens 50-årsjubileum
TEJP Sundsgården, Helsingborg
Barnläger, EFS-gården Åsljunga

2/16
2/16
1/15
2/16
2/16
1/16
2/16
2/4
1/15

juli
27-31 “GE VÄRLDEN LIV” www.sommarkonferensen.com
Höllviksstrand
25-29 Blåsarläger, Glimåkra
30-5 Patrullriks

2/4
6/6

aug
6
Loppmarknad och auktion, EFS-gården Åsljunga
8-10 Barnläger, Åsljunga
11-13 DUNDERBRA, barnläger ÅhusGården

1/15
2/4
2/4

sept
17
Missionsdag på EFS-Gården i Åsljunga

Minnes-, tack och högtidsgåvor

Januari

Minnesgåva:
Till Salt Sydsverige
Eskil Arnoldssons 65-årsdag
Tackgåva
Rune Johansson för hans goda arbete i vårt distrikt under många år
Minnesgåva:
Elsa Nilsson, Hörby
Ingmar Arheden, Höganäs
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer
15 dem

Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Balladvägen 13
245 42 STAFFANSTORP
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Sara Starfelt
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
sara.starfelt@efssyd.org
Iza Möller
0451-38 80 73, 0727-34 41 90
iza.moller@efssyd.org
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida: www.ahusgarden.se

Posttidning B

Om adressen är felaktig
-var god sänd rätt adress tillsammans
med adressremsan till Livsluft
c/o EFS i Sydsverige, Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

EFS- gård för Kurser, Konferenser och Läger
1961
50 år
2011
Detta tänker vi minnas och uppmärksamma. Det skulle vara väldigt
roligt om Du som har eller har haft någon anknytning till ÅhusGården
under dina år vill komma och dela med dig av dina minnen från
exempelvis :

starten, uppbyggnaden
någon anställning, längre eller kortare
jobbat ideellt
musikfester, ungdomskvällar, musikkvällar
kurser, läger, konﬁrmation
folkhögskola, föreläsningar
semestrar
listan kan göras lång.

Boka in Söndagen den 26 juni !
Jubileumsfesten börjar kl 14.00.
Gudstjänst, sång och musik, bild/ﬁlmvisning, glimtar med många
medverkande.
Kaﬀeservering, mingel, måltid mm.
Avslutning 19.00 med konsert av Röke Blås.

”Friskvård
för
parrelationer”

Välkomna !
Enligt uppdrag
Bertil Carlsson Ingrid Schölin Anne-Louise Wramneby

EFS-Gården, Åsljunga
14-15 maj 2011

RÅDGIVAREN AB

Information: Birgitta Jarbo
på tel 0733-449111

rekommenderar

Byggservice: www.carlssonshem.se

Arrangör: Sensus Studieförbund och
Efs-kyrkan, Ängelholm

SÖNDAGSKVÄLL på ÅhusGården

Garage: www.bjorklidens.se
Kyrkor: www.falkvikskyrkan.se

Sönd 20 mars kl. 18, Sönd 10 april kl. 18,
Sönd 1 Maj kl. 18, Sönd 22/5 kl. 18
Sång - Musik - Bibel - Bön - Gemenskap
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