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Kära vänner!

I det här numret presenteras WWL 2012, World Watch List. 
Det handlar om den förföljda kyrkan.  Läs vidare om det 
längre in i tidningen.
Det är ca 100 000 000 kristna som förföljs för sin tro. Vilken 
orättfärdighet!
Men Jesus talade rätt mycket om just detta, hur de som följde 
honom skulle utsättas för människors angrepp, t.o.m. från 
den egna familjen.
Jag har mer och mer kommit att inse att vad Jesus menar är 
att om man är en kristen så ingår det att lida för trons skull. 
Att vara en kristen är lika med att vara en martyr i någon 
mening.
Jag tror inte att man kan mäta sin tro mot hur mycket man 
lider men det är ändå tänkvärt. 
”Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. 
Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.” 
Hebr 10:39
Jesus talar också om att vår frimodighet skall belönas. 
Be gärna för den förföljda kyrkan. Många där ute i världen 
ber för oss.

Robert




Välkommen 0435-460054 
info@efsgarden.com      www.efsgarden.com

Jubileumshelg 5-6/5
Missionshemmet  -
EFS-Gården 80 år

Lörd  Årsmöte Gårdsfest
Festbuffé

Sönd Gudstjänst
Öppet Hus

Händer i Åsljunga
under våren!

27/3-1/4 Bibel o 
Gemenskapsvecka

Tema: Möten som berör
Bibelstudium:Britta Hermansson

Ingemar Holmguist
Värdpar :Britta o Stanley Tufvesson

28-29/4 "Föräldrafritt" 
Barnbarnläger
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Vi är samlade för att:
– visa vår solidaritet med Egyptens förföljda och lidande 
kristna.
– protestera mot våldet som riktats mot oskyldiga kristna 
och vädja till politiker och makthavare att reagera med kraft. 
– utmana anhängare av alla religioner och av ingen reli-
gion att arbeta för religionsfrihet.

Det är dessvärre inte första gången som det är mani-
festation för förföljda kristna i Egypten. I januari 2010 
samlades människor här i Stockholm till en demonstra-
tion för den utsatta kristna minoriteten i Egypten efter 
att sex kristna skjutits ihjäl utanför en kyrka i byn Nag 
Hammadi. Och nu har det hänt igen; en massaker på 
kristna i Egypten.

Globalt sett är massakern i Egypten tyvärr inget undan-
tag. I år kommer över 100 000 människor dödas för att 
de är kristna. Kampen för religionsfrihet är därför en av 
vår tids viktigaste uppgifter.

Nu har vi ingen särskilt stolt historia i Sverige när det 
gäller religionsfrihet; den är i sin slutgiltiga form endast 
60 år gammal. Vi är ett land med en lång historia av stats-
kyrka. Vi har haft konventikelplakat (1726 –1858) som 
förbjöd alla enskilda religiösa sammankomster utanför 
statskyrkans kontroll. 

Vi har haft dissenterlagar (1860 och 1873) som gav 
människor möjlighet att lämna statskyrkan, men endast 
under förutsättning att de samtidigt blev medlemmar i 
ett annat av staten godkänt samfund. Det var först från 
den 1 januari 1952 som vi fick verklig religionsfrihet.

Det gick långsamt – det tog tid – innan vi i Sverige fick 
en religionsfrihet värd namnet. Nu måste vi som har fått 
den friheten sätta press på de många länder som ännu 
odlar religiöst förtryck. Det gäller i hög grad muslimskt 
dominerade länder som ofta saknar religionsfrihet; en av 
de grundläggande mänskliga rättigheterna.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger: 
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och re-

ligionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion 
och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap 
med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion 
eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutöv-
ning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.” ( Artikel 18)

Denna syn står i stark kontrast till hur de mänskliga 
rättigheterna formuleras på muslimskt håll. I Kairo–de-
klarationen om de mänskliga rättigheterna i Islam, som 
antogs 1990, sägs det: ”Alla har rätt att fritt uttrycka sin 
åsikt på ett sådant sätt att det inte motsäger principerna 
i Sharia.” (”Everyone shall have the right to express his 
opinion freely in such manner as would not be contrary 
to the principles of the Shari’ah.”) Det är ett direkt förne-
kande av yttrandefrihet och religionsfrihet.

Det finns idag en allt för stor naivitet kring frågan om 
hur religionsfriheten ser ut i muslimskt dominerade län-
der; den är allt för ofta enbart en frihet att konvertera till 
Islam – inte en frihet att lämna Islam. Och därmed är det 
inte religionsfrihet.

Idag vädjar vi till egyptiska politiker och makthavare att 
respektera den egna befolkningen, inklusive den kristna 
minoriteten. Idag vädjar vi till den svenska regeringen att 
sätta press på Egypten att ge den kristna minoriteten det 
rättsskydd den har rätt till. Idag vädjar vi till människor, 
oavsett tro, att inte ignorera förtrycket av kristna i Egyp-
ten.

Alla människor har rätt till samma religionsfri-
het som vi har här i Sverige, det vill säga rätt att själv, 
utan risk för repressalier, säga ja eller nej till Islam, säga 
ja eller nej till kristen tro, säga ja eller nej till varje an-
nan livsåskådning och tro. Religionsfrihet är en grund-
läggande mänsklig rättighet och den får inte begrän-
sas av majoriteten, av makten eller av lagsystem som 
Sharia. Religionsfriheten måste gälla alla, överallt. 
 
Stefan Gustavsson, Generalsekreterare SEA
Texten hämtad ifrån Svenska Evangeliska Alliansens hem-
sida: www.sea.nu 

Stefan Gustavssons tal 
vid manifestationen för 

Egyptens förföljda kristna
Sergels torg den 16 oktober 2011

HORISONT

HORISONTHORISONT
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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 barn- 
och ungdomsverksamheten inom EFS 
distrikt.
Mer information om vad som händer  inom 
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på 

www.saltsydsverige.nu

Happenings 2012

16 -18 Mars - Följ mig – missionskonferens i 
Uppsala. (Resa kommer anordnas från Syd)
31 mars – Kraftdag med årsmöte i Eslöv. 
Jonas Helgesson gästar! 

5-8 april - RISE UP ungdomskonferens på 
Gullbrannagården

11 april – Inspirationskväll i EFS Ängelholm

19 april – Inspirationskväll i EFS Kapellet i 
Lund

26 april – Inspirationskväll i Västerkyrkan i 
Hässleholm

28-29 april – Föräldrafritt, barnläger på 
EFS-gården Åsljunga

3 maj – Inspirationskväll i Möllebackskyrkan 
i Karlskrona

4-6 maj – Barnsångarhelg på Örestrand

17-19 maj – LIGHT läger för 12-14 år, Solvik.

16-20 juni – Sommarläger på Höllvikstrand

21-30 juni – Midsommarljus, Heljarödsgår-
den

Fortsättning på sidan 6

Håll dig uppdaterad i kalendern på 
hemsidan:   www.saltsydsverige.nu

NYTT för i vår:
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra 
arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta 
rätt på arrangemanget så finns där ett formu-
lär.
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GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Åre 2012
Fjorton timmars bussresa dit, och fjorton 
timmars bussresa tillbaka. Något som i van-
liga fall skulle kunna vara extremt långtrå-
kigt men som nu istället blir till något av det 
mysigaste som finns. För det är ju en sådan 
gemenskap när nästan fyrtio människor sit-
ter på samma buss och pratar, tuggar godis 
och ser på film tillsammans. Och så kommer 
man ju fram till Åre till slut, och det är ju det 
bästa av allt. Åre där det är vitt överallt och 
där vi tillbringar sju dagar tillsammans med 
Gud och med varandra för att åka skidor, te-
lemark, snowboard och allt vad det är. 

Det produceras så mycket lycka när man är 
där uppe tycker jag. När man andas kall luft 
varje dag, åker så fort i backen att det bör-
jar kittla i magen, ramlar ned i djup snö, får 
mjölksyra i benen, har svårt att resa sig upp 
igen, skrattar hur mycket som helst, dricker 
varm choklad i värmestugan och pratar med 
så många olika goa människor varje gång 
man åker ankarlift. Ja, hela den här veckan 
har varit så oslagbar. 
Och kvällarna var lika bra. Vet ni vad? En 
kväll kunde man basta, bada i badtunna och 
slänga sig i snön under stjärnhimlen. Den 
känslan är något jag sent glömmer, och nå-
got jag ler åt så fort jag kommer att tänka på 
det. En annan kväll bjöd en av vandrarhem-

mets ägare, Mikael Eklöv, på en liten konsert 
som var både knasig, rolig och berörande på 
samma gång. De låtarna han sjöng gick vi 
alla runt och nynnade på resten av veckan. 
Andra kvällar gick vi runt i varma, mjuka klä-
der och stickade sockor, åt jättegod mat och 
umgicks med varandra på Hållandsgården 
där vi bodde. 
Ledarteamet (ett riktigt galet och under-
bart sådant) anordnade tävlingar och lekar 
av olika slag, för att inte glömma den mest 
spännande kvällen av alla, då vi skulle ut på 
äventyr i mörkret. Vi tog på oss ytterkläder 

och vandrade bort till Ristafallen med fick-
lampor i händerna för att krypa i grottor och 
titta på vattenfall och istappar som hängde 
överallt. Det var ungefär som Narnia, skulle 
man kunna säga, hur häftigt som helst. 
Kvällarna avslutades med en gemensam an-
dakt med Jesus som mittpunkt, där vi fick an-
das ut och bara landa i att han tar hand om 
oss. För det gör han verkligen. Och tack vare 
honom blev den här veckan ännu mer oför-
glömlig, och ännu ännu bättre. Det är andra 
gången jag åker på det här lägret, och jag blir 
lika glad varje gång jag tänker tillbaka.

Text:Tobias Tyrberg, ledare Årelägret 2012
Foto: Malin Olsson
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Jag hoppas ni alla vill stämma in i visionen 
”JESUS TILL BARNEN”. Denna vision kommer 
från Norges söndagsskoleförbund som ar-
betar med ett söndagsskolematerial kallat 
Sprell levende. Salt fick upp ögonen för de-
ras arbete 2007 och jag är nu mycket glad 
att få berätta att detta material översätts och 
trycks till svenska och lanseras i höst.

SKATTEN – på äventyr med Gud, som är det 
svenska namnet, är ett material för åldrarna 
3-10 år. Det är ett roligt material att arbeta 
med som ledare och det grundar sig både på 
barnteologi och pedagogik. 

Från att vara en liten idé så har Gud satt eld 
i våra hjärtan och i detta projekt. Resan hit 
har varit mycket spännande. Det har snabbt 
öppnats dörrar vilket visar på ett stort behov 
i våra kyrkor och Guds vilja och vägledning 
i detta. Redan finns följande organisationer 
med, med sina loggor i ledarhandboken: 
Salt – barn och unga i EFS, Bibeln idag, Fräls-
ningsarmén, Kyrkans central för det svenska 
arbetet (Finland), Göteborgs stift, Växjö stift 
(till tro-satsningen), equmenia, ELM Syd, SAU 
och Leva livet. Och resan är långt ifrån slut!

I januari fick jag möjligheten att åka till 
Norge för att möta de 40-tal som arbetar för 
söndagsskolan där. Nu längtar jag till april då 
jag tillsammans med Jonas Hallabro planerat 
in en turné där jag tar med allt jag har kring 
SKATTEN. Är du inte söndagsskoleledare 
idag? Kom ändå och fundera om det kanske 
inte är dags för dig att testa på detta ärofyll-
da uppdrag en period. Eller kom så att du vet 
hur du kan be för detta! 

Men redan nu kan du besöka www.skatten.
nu och där bland annat få se några info fil-
mer kring materialet. Du kan även ge en gåva 
till satsningen genom BG 5790-5184. Märk 
skatten. 
Text: Sara Starfelt, distriktskonsulent

”Det jag gillar med SKATTEN är att man
tar barn på så stort allvar. Det finns en

helhetssyn kring barns behov av gemen-
skap, berättelser och andlighet. Ledarens

roll är att upptäcka livet med Jesus
tillsammans med barnen. På så vis växer

både ledare och barn. Som pedagog
älskar jag perspektivet att det finns

utrymme för barnen att förstå Bibelns
berättelser i deras egna liv. SKATTEN är ett

kreativt och engagerande material som
jag mer än välkomnar!”

Magnus Sternegård, barn-
och ungdomskoordinator equmenia

”För att ett material ska tilltala mig
måste det utmana mig som användare,

och det gör detta material. SKATTEN är ett
väl beprövat koncept, både pedagogiskt

och teologiskt. Jag hoppas att det ska
få bidra till en nytändning för söndags

skolan runtom i Svenska kyrkan!”

Nina Carlsson-Garlöv,
stiftspedagog i Uppsala stift

SKATTEN – på äventyr med Gud

Livet rullar på men 
Guds ord består! 

Kom till Eslöv
för det är där det 

HÄNDER denna dag.

PROGRAM
10.00 Drop in
10.30 Nu kör vi!
12.00 Lunchcafé
13.00 Sport, dans, skattjakt
15.00 Fika
15.30 Salt Sydsveriges årsmöte
17.30 Kvällscafé
19.00 Stand up - Jonas Helgesson
20.00 Lovsångsandakt
21.00 Marängsviss
Därefter är kvällen ung för den som
sover över!
KOSTNAD
Du betalar endast för den mat du äter
i caféet. På kvällen samlar vi även in 
en kollekt.
ANMÄLAN
Anmäl dig på hemsidan senast
19 mars 2012.
ÅRSMÖTE
Du som ombud från lokal förening är
välkommen denna dag. 
Anmäl dig gärna om du vill äta.
Glöm ej fullmaktslappen!

Jonas Helgesson är 33 år och jobbar 
som föreläsare och ståuppare. Han är 

en härlig inspiratör som
talar om funktionshinder, motivation 
och bemötande och utgår från sina 
egna erfarenheter som CPskadad.

Som komiker är han självironisk och 
utgår från dråpliga händelser ur sin 

egen vardag.

www.saltsydsverige.nu

Salt Sydsverige & Bilda

31 mars 2012
i Österkyrkan, Eslöv
Tema: Bönens kraft

Jonas Helgesson
Salt Sydsveriges årsmöte

Vänner & lek
Lovsång och undervisning
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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 barn- 
och ungdomsverksamheten inom EFS 
distrikt.
Mer information om vad som händer  inom 
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på 

www.saltsydsverige.nu

Happenings 2012

16 -18 Mars - Följ mig – missionskonferens i 
Uppsala. (Resa kommer anordnas från Syd)
31 mars – Kraftdag med årsmöte i Eslöv. 
Jonas Helgesson gästar! 

5-8 april - RISE UP ungdomskonferens på 
Gullbrannagården
11 april – Inspirationskväll i EFS Ängelholm
19 april – Inspirationskväll i EFS Kapellet i 
Lund
26 april – Inspirationskväll i Västerkyrkan i 
Hässleholm
28-29 april – Föräldrafritt, barnläger på 
EFS-gården Åsljunga

3 maj – Inspirationskväll i Möllebackskyrkan 
i Karlskrona
4-6 maj – Barnsångarhelg på Örestrand
17-19 maj – LIGHT läger för 12-14 år, Solvik.

16-20 juni – Sommarläger på Höllvikstrand
21-30 juni – Midsommarljus, Heljarödsgår-
den

23-28 juli – Blåsarläger på Glimåkra folkhög-
skola
23 juli – Ledardag, Sundsgården
24-29 juli – Tejp Syd, Sundsgården
24-29 juli – Familjekonferens på Höllviks-
strand

6-8 aug – Barnläger, Åsljunga
9-11 aug – Dunderbra, Åhus

8 sept – Kick-Off ledardag med tema SKAT-
TEN
5-7 okt – LIFE, Örestrand
28 dec-1jan – Livskraft, Sundsgården

Håll dig uppdaterad i kalendern på 
hemsidan:   www.saltsydsverige.nu

NYTT för i vår:
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra 
arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta 
rätt på arrangemanget så finns där ett formu-
lär. 6

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Känner du dig för gammal för läger?

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 barn- 
och ungdomsverksamheten inom EFS 
distrikt.
Mer information om vad som händer  inom 
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på 

www.saltsydsverige.nu

Happenings 2012

23-28 juli – Blåsarläger på Glimåkra folkhög-
skola

23 juli – Ledardag, Sundsgården

24-29 juli – Tejp Syd, Sundsgården

24-29 juli – Familjekonferens på Höllviks-
strand

6-8 aug – Barnläger, Åsljunga

9-11 aug – Dunderbra, Åhus

8 sept – Kick-Off ledardag med tema SKATTEN

5-7 okt – LIFE, Örestrand

28 dec-1jan – Livskraft, Sundsgården

Håll dig uppdaterad i kalendern på 
hemsidan:   www.saltsydsverige.nu

NYTT för i vår:
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra 
arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta 
rätt på arrangemanget så finns där ett formu-
lär.

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Alla hamnar vi där… ”Jag har varit på många 
läger efter konfirmationen och nu ska jag 
snart ta studenten (går inte ens i skolan läng-
re)”. Jag är vuxen nu! Jag är nog för gammal 
för läger. Vissa ledare är  ju i min ålder eller till 
och med yngre… Jag har själv varit 18+ och 
jag har pratat med en hel del som brottas 
med dessa tankar. Därför skulle jag nu vilja 
ge er en tanke till den tanken…

Först och främst vill jag ställa frågan: vad är 
du för gammal för? Är du för gammal för att 
lägga några dygn i en skyddad miljö där du 
kan få ta många viktiga steg med Gud? Är du 
för gammal för lovsångsgudstjänster där vi 
får dansa och lovsjunga på samma gång? Är 
du för gammal för att samtala med personer 
i din ålder om livet och tron? Är du för gam-
mal för att få mer undervisning och redskap 
till ditt lärjungaskap? Nej, jag trodde väl inte 
det =)

För det andra, du har helt rätt i att ledare bör-
jar nu vara i samma ålder som du!! Frågan är 
bara vad som är jobbigt med det? Nu är jag 
26 år och jag har insett att allt oftare blir jag 

ledd av yngre människor och det är ju helt 
fantastiskt! Jag har också vid allt fler tillfällen 
fått leda de som är äldre än mig och jag är 
mycket tacksam att de säger ja till det. Jag har 
också börjat uppskatta de sammanhang som 
jag kan åka till UTAN att behöva ha ansvaret 
som ledare utan jag kan helt fokusera på min 
egen process. Sedan blir det en bonus att jag 
även får stå i ett ledarskap som deltagare, då 
jag får vara en förebild för yngre bara genom 
att vara jag!

Så vad är då min slutkläm till dig? Våga åka 
på läger och ta med dina vänner! Efter hand 
som du blir äldre uppskattar du andra saker 
än vad du uppskattade som 16-åring. Jag 
njuter numera så mycket av att få maten ser-
verad morgon, middag och kväll!! Bara det =) 
Många läger erbjuder till och med speciell 
undervisning för dig som är äldre. Kolla till 
exempel in Livskraft Syd, Tejp Syd, Livsväg i 
Göteborg och Lärjungaskolan! 

2011-12-01
Sara Starfelt, distriktskonsulent 

För er som aldrig har varit med på detta lägret 
vill vi berätta lite om det som man är med om. 
På lördagsmorgonen när man kommer dit får 
man sitt rum och därefter sätter det fart. Man 
går till lägerelden och då blir man uppdelade i 
lag.  Så går man en tipsrund som är ca. 4 km lång.  
Efter tipsrundan går man till olika stationer 
ex. ”Tjuren Sune’’ och ’’ Bibelklurigheter’’.  
På lägret hann vi även med talang-
jakt, gudstjänst och fritid. Lite sena-
re på kvällen har man prisutdelning.  
Förra året hette vårt lag Räkorna och då 
kom vi tvåa.  På kvällen när ledarna skulle 
ropa upp vilka som kom 1:a, 2:a och 3:a, så 

trodde vi att vi inte skulle komma med på 
prispallen överhuvudtaget.  Men när dom 
sa:  Och det lag som kommer 1:a är.............. 
RÄKORNA!!! Räkorna slog till i år igen med 
en första plats. Då skrek vi av förtjusning och 
kramade varandra. Vi trodde knappt att det 
var sant, vi förstod inte det förrän nästa dag.  
Under läget bjöds vi även på god mat, 
t.ex. spagetti & köttfärsås, marängs-
wiss, krabbelurer och hamburgare. 
Att vara på Wintercampen är jättekul, och 
vårt lag hoppas på en ny vinst nästa år. 
Kram! Räkorna 
(Josefin,Saga, Milla, Alice och Ella)

Det var kul att vara med på Wintercampen
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Låt mig ta dig med på ett äventyr genom Gamla och 
Nya Testamentet. Det är ett äventyr som kallar för Bibe-
läventyret och det startade hösten 1999 av en man som 
heter Jonas Magnusson. Det är ett material som vill ge 
kunskap om Bibeln till skolbarn i årskurs fyra och fem. 
År 2000 genomfördes 40 stycken GT äventyr och förra 
året fick 1206 klasser i vårt land uppleva ett äventyr från 
Gamla eller Nya Testamentet. Jag har arbetat med Bibelä-
ventyret i många år och upplever det som mycket givande. 
Att komma ut i en klass och få berätta om bibeln på ett 
spännande och medryckande sätt, är något av det roli-
gaste jag gör. Lärarna är mycket positiva och barnen älskar 
att vara med på ett äventyr.  

Bibeläventyret använder sig av alla våra sinnen, för att 
ge barnen en översikt över Bibelns berättelser. Eleverna 
får vara aktiva genom att skriva i en arbetsbok och de får 
lära sig Bibeln genom olika rörelser som är kopplade till 
nyckelord. Genom denna ramsa kan barnen, tillsammans 
med mig, berätta Gamla eller Nya Testamentet på mindre 
än två minuter i slutet av sista lektionen. De får medver-
ka i olika drama som t.ex. berättelsen om Josef och hans 

Skolmission genom Bibeläventyret
Evalotta Kjellberg i Örkelljunga har lång erfarenhet av Bibeläventyret som handlar om att på 
ett praktiskt och mycket pedagogiskt sätt lära ut Bibelns historia och innehåll. Detta sker mes-
tadels i skolan. Evalotta får själv berätta.

äventyr i Egypten eller vara fiskare som kallas till lärjungar 
av Jesus. Bibeläventyraren överraskar också barnen genom 
att förvandla vatten till blod och de får var sin godisfisk, 
för att komma ihåg att en utav evangelisterna hette Johan-
nes och han var ju fiskare. Jag har med mig en stor Bibel 
och där finns alla böcker representerade. De har olika fär-
ger för att eleverna lättare ska kunna lära sig att t.ex. de 
historiska böckerna i Gamla Testamentet är 17 stycken. 
De får öppna de olika böckerna och däri ligger något som 
representerar just den boken. I 1 Moseboken ligger ofta 
en liten plastorm och i Lukasevangeliet ligger kanske en 
pincett eller ett plåster! Vi låter också musiken vara ett 
redskap för lärandet. De tio budorden och gyllene regeln 
lärs ut genom att vi tillsammans lär oss en rapp. Många 
gånger tycker eleverna att rappen över de tio budorden är 
extra rolig att lära sig. 

Genom Bibeläventyret får vi en unik möjlighet att 
komma ut på skolorna och berätta om Bibeln på detta 
annorlunda sätt. Det är ett erbjudande till lärarna att få 
hjälp med religionsundervisningen, av personer med hög 
kompetens inom sitt område. Genom att Bibeläventyret 
finns garanterar vi att fler barn får en grundläggande kun-
skap om Bibeln och vad det ger för reslutat i framtiden 
det vet bara Gud. 

Jag skulle önska att vi kunde få ännu fler bibeläventy-
rare inom EFS. Alla som har en teaterådra och gillar att 
stå framför folk klarar en sådan uppgift galant. Jag vill 
lägga Bibeläventyret på era hjärtan och be om förbön för 
detta viktiga arbete.

Text: Evalotta Kjellberg, EFS-präst i Örkelljunga och bibe-
läventyrare

REPORTAGE
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Berne, vem är du?
- Jag är en person som bitit mig fast vid några saker: Lä-
rande och utveckling. Jag är nu 62 år och lärande och ut-
veckling har gått som en röd tråd genom hela livet. Jag är 
född östgöte men bor nu i exil i Stockholm. Jag är utbil-
dad tandläkare och forskare men fick tidigt kontakt med 
Navigatörerna och har arbetat hos dem i många år. Jag är 
gift och vi har tre barn och två barnbarn.

Vad har du för uppgift inom EFS?
- Jag arbetar ca 40% som direktor för CFU, Centrum för 
utveckling. När jag inte sitter i mitt rum på Johannelund 
i Uppsala arbetar jag med uppdragsutbildning, handled-
ning för nyanställda inom EFS och förändringsprocesser. 
Jag är mentor och coach för några stycken och jag håller 
kurser i ledarskap för de blivande prästerna på Johanne-
lund. 

Gör du något annat?
- Jag arbetar även som verksamhetsledare för Navigatö-
rerna, som är en ideell kristen förening med fokus på 
livsorientering.

Vad kan CFU erbjuda?
Vi kan erbjuda rådgivning för en person eller förening i 
att förändra sitt sätt att arbeta. Vi arbetar med föränd-
ringsprocesser och ibland är det bra om någon person 
utifrån kommer och kan ge nya infallsvinklar. Jag brinner 
för kommunikation, att skapa nya mötesplatser och enkla 
verktyg. Att skapa kanaler för att byta erfarenheter. 

Hur ser du på EFS framtid?
Det finns väldigt mycket gott inom EFS! Många goda 
människor och goda idéer. Men det finns också en risk 
att rörelsen kan bli irrelevant, vi kan behöva förnya vårt 
språk, bli bättre på att kommunicera och ändra former för 
verksamheten.

På Johannelund kan vanliga människor komma och ut-
bildas till en specifik tjänst i Guds rike. Jag hoppas att 
CFU och Johannelund i framtiden även kommer att ha 
ledarutbildningar och styrelseutbildningar.

Intervjuare: Margareta Cada, distr.exp. o Per Andersson
Foto: Per Andersson, Staffanstorp

Tidningsutskottet fick träffa Berne Persliden efter att han varit och informerat EFS di-
striktsstyrelse en kväll i Hässleholm.

CFU kan hjälpa föreningar
INTERVJU
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ANDAKT

Jag minns det lilla lilla smolket i min tanke någon gång 
i de tidiga tonåren när julklapparna började bli av an-
nan karaktär. Jag minns en jul när min moster i Västerås 
hade skickat ett par hemmastickade lovikavantar. Jag 
visste att det var något fint och att jag borde vara glad 
för dem men samtidigt visste jag att ingen kommande 
jul skulle vara som de tidigare i fråga om julklappar. Har 
du upplevt något liknande?

Det fantastiska är ju att så småningom kommer en 
annan och större glädje över julklappar, när man får ge 
till nära och kära. Det sägs ju att det är roligare att ge 
än att få men det krävs nog ett vuxenperspektiv för att 
känna det så. Man kan leka med tanken 
och undra om julklapparna känner större 
glädje över att bli givna eller över att bli 
mottagna. 

Undrar hur Jesus kände det? Hans 
första julklappar var ju guld, rökelse och 
myrra, samtidigt som det var hans första 
födelsedagspresenter. Fick han andra pre-
senter under sin uppväxt? Jag vet faktiskt 
inte.

I Joh. 17 talar Jesus om några gåvor 
som han fick av sin Fader i himlen.

 
Makt över människor v.2: Du har gett 
honom (Sonen) makt över alla människor 
för att han skall ge evigt liv åt alla dem som 
du har gett åt honom.

Ett verk att utföra v.4: Jag har förhärligat 
dig på jorden genom att fullborda det verk 
som du har gett mig att utföra.

Människor tagna ut ur världen v.6, 9: Jag har uppen-
barat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur 
världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, 
och de har hållit fast vid ditt ord.
Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för 
dem som du har gett mig, eftersom de är dina.

Guds Ord v.8: Ty de ord som du har gett mig har jag gett 
dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att 
jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.

Härlighet v.22, 24: Och den härlighet som du har gett mig 
har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.
Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har 
gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som 
du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens 
grund var lagd.

Tror du att Jesus var glad över de här gåvorna eller in-
nebar de bara en massa arbete, lidande och död för honom? 
Jag tror att han var glad för han fick möjlighet att uttrycka 
sin kärlek till oss i konkret handling.

En av de här gåvorna nämns i Joh. 6: 
Alla som Fadern ger mig kommer till mig, 
och den som kommer till mig skall jag ald-
rig någonsin kasta ut.

Som kristen är du en gåva till Jesus, 
Guds Son. Det är bara att gratulera dig 
för det för det innebär så mycket gott för 
dig. Jesus säger att han ska ge evigt liv 
åt alla dem som Fadern har gett honom. 
Jesus säger också att han har uppenbarat 
Faderns namn för dig. Det betyder att du 
kan känna himmelens Gud på ett per-
sonligt sätt redan här och nu. Jesus säger 
att han ber för dig. Han säger att han 
har gett vidare ord från Fadern. Slutligen 
säger Jesus att den härlighet som han har 
fått från Fadern har han gett till dig som 
tror på Jesus. Kan du vara rikare och kan 
du ha ett mer välgrundat hopp? 

Allt det här är redan färdigt och ligger 
väl grundat i ditt liv. Du är ju en ny ska-
pelse i Kristus och i den nya skapelsen 

följer allt med som Jesus talar om. Du behöver inte vänta 
på något, du har det redan.

Detta har faktiskt betydelse för ditt vardagsliv. Tänk dig 
att du är barn i en mycket rik familj. Du vet att du en 
gång ska ärva alltsammans och har redan tillgång till en 
del av familjens samlade förmögenhet. En gång ska allt bli 
ditt. Det formar förstås ditt liv redan här och nu.

Tänk dig istället att du tillhör en fattig familj utan möj-
lighet till ett stort arv. Om tio år kommer du att vinna 
miljoner på lotteri men det vet du inte om ännu och där-
för formar det inte din vardag idag.
Robert Södertun, Helsingborg

Du är en gåva till Jesus

Text: Joh 6:37-40 Ett ord av uppmuntran till 
var och en som vill tro

I sin stora 
barmhärtighet har 

han genom Jesu 
Kristi uppståndelse 
från de döda fött 
oss på nytt till ett 
levande hopp, till 
ett arv som aldrig 

kan förstöras, fläckas 
eller vissna och som 
är förvarat åt er i 

himlen.
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Nu pågår planeringen av sommarens konfirmandläger. 
Liksom de senaste åren kommer EFS-distriktet att ar-
rangera ett läger vardera på EFS-gården i Åsljunga och 
på Åhusgården. Själv kommer jag att göra min nionde 
sommar i Åhus och ser mycket fram emot det. Ett konfir-
mandläger innehåller så mycket av det som är bra i livet.

Jag brukar återkomma till två minnesbilder som visar på 
två av de stora kvalitéerna hos konfirmandläger. Båda bil-
derna har några år på nacken, men liknande saker skulle 
kunna sägas från de flesta av våra sommarkonfirmandlä-
ger.

Den ena bilden är från konfirmanden som efter en 
introduktion till en bibelmeditation halvvägs in i lägret 
kommer fram och undrar vad syftet med meditationen 
är. När jag svarar att den är ett sätt att i stillhet be Gud 
komma nära drar konfirmanden slutsatsen att då behöver 
han inte vara med. Gud kom ju till honom i aftonbönen 
i går.

Den andra bilden är från en besöksdag och en tårögd 
konfirmandförälder. Föräldern till en glad och framåt tjej, 
lite ledartyp i gruppen, berättar att det är första gången på 
mycket länge som hon ser sin dotter skratta tillsammans 
med jämnåriga kamrater. Hemma är flickan mobbad.

På ett konfirmandläger är alla värdefulla sådana som de 
är. Det är många som under våra läger finner en ny trygg-
het i sig själva och det är fantastiskt. Det är också många 
som finner en ny  eller fördjupad trygghet i tron på Jesus. 
Det är också fantastiskt.

Vid sommarens läger på Åhusgården i början av som-
maren får jag hjälp av Malin Söderstjerna i undervisning-
en och av Rebecka Cada, Johannes Jansson, Freja Möl-
ler och Martin Palmblad som fritidsledare. Under andra 
halvan av sommaren samlas lägret i Åsljunga med Kristof-

Inför sommarens konfaläger
fer Lignell som konfirmationspräst, Daniel Svensson som 
biträdande undervisare samt Simon Knutsson, Emelie 
Svensson, Christoffer Kullenberg och Nicole Johansson 
som fritidsledare.

I år hoppas vi också att på nytt få in ett par faddrar på 
vardera lägret. En fadder är en person som är något eller 
ett par år äldre än konfirmanderna och som fungerar som 
kamratstödjare och hjälpledare under lägret. Faddrarna 
har själva konfirmerats på något av våra läger och får på 
det här viset möjligheten att vara med en gång till. De 
växer själva och hjälper till att bygga en positiv grupp-
gemenskap redan från start. Kanske finns sommarens 
faddrar bland er som läser det här; den som är intresserad 
är välkommen att höra av sig till distriktsexpeditionen. 
(Faddrarna får betala en del av matkostnaden själva, men 
det mesta bjuder distriktet och gårdarna på.) 

Det som gör konfirmandlägren till så fantastiska upple-
velser är att vi alla, konfirmander, ledare och faddrar, lever 

i en intensiv gemenskap som är så tydligt genomsyrad av 
Guds närvaro, i lek likaväl som i allvar. Det är jag oerhört
tacksam för och hoppas och vet att ni är många som ber 
för oss och därmed bidrar till Guds stora verk.

Text: David Castor, Röke - konfirmationspräst Åhuslägret

Konfalägret 2011 i Åsljunga Konfalägret 2011 i Åhus

KONFIRMAND

13 maj
 Förbönsdag för distriktets 

konfirmandverksamhet
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Sommaren 2010 fick en grym start för mig! Jag och 
Nilla Hallabro hade några månader tidigare fått veta att 
vi skulle få vara faddrar på konfirmationslägret i Åhus och 
var riktigt taggade.

Ända sedan min konfirmation 2008 hade jag längtat 
efter att få komma tillbaka till Åhusgården på ännu ett 
konfaläger. Och två år senare fick jag det. Ett nytt konfa-
läger fast med lite annat perspektiv än sist. Istället för att 
själv hitta Gud och nya bästisar så skulle jag peka på Gud 
och få de andra att trivas och komma in i gemenskapen. 
Och det var helt underbart att få träffa sådana fantastiska 
människor och se dem utvecklas i sin tro och i sig själva! 
Inte nog med att jag fick vara med dem när de lärde känna 
Gud. De fick också påminna mig om varför jag var där 
och varför jag hade valt att följa Jesus när jag själv konfir-
merades.

Som fadder ska man vara länk mellan konfirmanderna 
och ledarna och vi fick därför, tillsammans med faddrarna 
i Åsljunga, gå en ledarutbildning. Vi träffade bland annat 
Sara Starfelt på distriktet några gånger innan själva lägret 
och fick lära oss om hur man kan bli en bra ledare.

Men det kan vara svårt att veta riktigt vilken roll man 
ska ta eftersom man varken tillhör ledargruppen eller 
konfirmandgruppen helt. Å andra sidan är det kanske 
därför det är spännande och utmanande! Istället för att 
bara vara med konfirmanderna eller bara med ledarna får 
man hänga med båda vilket var riktigt roligt!

Att vara fadder
En av våra största uppgifter under lägret var att hålla 

en liten morgonbön vid frukosten varje dag. Då kunde vi 
till exempel läsa något kort stycke ur en andaktsbok och 
sedan be för dagen. Innan jag och Nilla hade den första 
morgonbönen hade ingen av oss hållit i något som kunde 
liknas vid en andakt tidigare eller bett högt för folk, men 
efter några dagar kom vi in i det mer och lärde oss att bli 
mer bekväma med det.

Jag tror personligen att det är viktigt med faddrar på ett 
konfaläger. Särskilt i början innan konfirmanderna riktigt 
har kommit in i lägret och gruppen. Då tror jag det kan 
kännas tryggt för dem att ha någon som har varit med om 
allt tidigare, men som inte är ledare. Även efter lägret tror 
jag att faddrarna kan få spela en stor roll när det gäller att 
få folk att fortsätta åka på läger och hålla kontakt med 
varandra och framförallt med Gud. 

Vill du på konfaläger igen? Träffa nya människor, hänga 
med Gud himself och få se andra upptäcka Gud? Har du 
någonsin funderat på att bli konfafadder? Sluta fundera!

Text: Frida Abrahamsson

Frida Abrahamsson

Vill du vara fadder på ett 
konfirmationsläger?

Vi söker dig som:
-   är född 94-96 där 95:or har förtur.
-   är konfirmerad och har en längtan att få lära   
     känna Jesus ännu mer.
-   brukar åka på distriktets läger och/eller är aktiv   
     i en lokal församling eller EFS-/Saltförening.
-    vill bli ledare till exempel på läger i framtiden.
-    är social och tycker om konfirmationsläger.

Ansvarig för fadderverksamheten är EFS i 
Sydsverige. Att vara fadder kostar 1 000 kr och 
faddern betalar själv resa till och från läger. 
Resterande kostnad för kost och logi står EFS i 
Sydsverige, Sensus och gårdarna för. 

Datum:
Åhus konfirmandläger: Förträff 17-20 maj och 
sommarläger 15 juni-7 juli.
Åsljunga konfirmandläger: Förträff 17-20 maj 
och sommarläger 6-28 juli.

Skriv ett mejl till sara.starfelt@efssyd.org om 
du vill vara en av dessa faddrar.
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1. Patrik Bratt, pastor i Jämjö i 3,5 år.
2. Jag trivs mycket med att arbeta med Alpha och att fika tillsammans med 
människor, t ex kyrkkaffe. Det blir ofta tillfälle till trevliga och givande samtal över 
en kopp kaffe.
3. Jag skulle vilja se ett genombrott i mitt (vårt) sätt att knyta kontakter med 
människor utanför föreningen.

DISTRIKTET RUNT

Anställda - Distriktet

1. Glenn Sjöberg,jag har arbetat som präst i EFS Möllebackskyrkan sedan 
den 14 augusti 2000.
2. Jag gillar att arbeta med gudstjänsten.Den tvingar mig att lyssna in Gud, 
formulera mig och förmedla den tro jag själv har.  Jag gillar katekumenatet 
(vuxen väg till tro). Där min tro får möta andras tro och befruktas av varandra. 
Där tvingas jag hela tiden lyssna. Lyssna till vad katekumenerna säger.  Men jag 
måste också lyssna till Anden och till mig själv.
3. Den viktigaste bönen handlar om att bli ännu mera lyhörd för Andens röst, 
i båda dessa två arbetsområden. 

1. Anki Olofsson. Jag har varit anställd i Listerkyrkan som (i första hand) barn och 
ungdomsansvarig, sedan den 7sept 2009.
2.  Möten med alla underbara barn och ungdomar är det som är absolut roligast, 
att få ta del av deras tankar och funderingar.  
3. Be för alla barn / ungdomar vi möter i vår kyrka, att dom ska känna värme 
och kärlek och få en längtan till en personlig gudsrelation, och att kyrkan kan få 
fortsätta va som ett andra hem, där dom ALLTID är välkomna.

1. Iza Jönsson, EFS Helsingborg. Anställd har jag varit sen nov 11. Men funnits 
med i församlingen i 7-8 år. 
2. Svår fråga, det mesta jag gör nu känns nytt och spännande. Men det jag har 
särskild glädje i är att tillsammans med teamet få dela vision och gemensam 
resa med vår nya gemenskap, G2. Bönesatsningar och nystarter av smågrupper 
är andra uppgifter jag känner stort hopp inför.
3. Ni får gärna be för mig och oss som församling, att vi ska vara trogna Guds 
uppdrag för oss som gemenskap. Be att vi ska få lära känna mer av Jesus själv, 
hans karaktär, kärlek till människor och attityd till samhället. 

1. Jonas Hallabro. Jag är inne på mitt sjätte år som präst i EFS Helsingborg. Först 
var jag anställd 99-02 och nu har jag gjort come-back sedan 2,5 år tillbaka.
2. Jag tycker om uppgiften att predika. Jag älskar att se den kreativa kraft som 
förlöses och förvandlar människor när vi predikar Guds ord. Det är fascinerande att 
erfara att när Gud talar så händer något.
3. Vi står mitt i en missionssatsning som vi kallar för G2 och här behöver vi verkligen 
all förbön vi kan få. De unga vuxna som är primär målgrupp för G2 och som vi 
tidigare saknat i vår gemenskap börjar nu glädjande nog samlas både i gudstjänst 
och i hemgrupper. All mission börjar med bön och fortsättningen är bön.

1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?
2. Beskriv en arbetsuppgift som du utför med särskild glädje. Varför trivs du 
med den uppgiften?
3. Finns det något i din roll som EFS-anställd eller i de uppgifter du står i 
som du skulle vilja att distriktets EFS-are ber för?
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1. Evalotta Kjellberg. Till hösten har jag varit i Norra Skåne under 11 år.
2. Jag trivs med att predika och förkunna Guds ord. Det är något jag gör med glädje 
och som känns väldigt viktigt. Jag arbetar också med Bibeläventyret i årskurs 4 och 5, 
vilket även det är till stor glädje för mig. Det är uppmuntrande
att träffa både barn och deras lärare som tycker att Bibeläventyret är ett bra 
pedagogiskt skolmaterial.
3. Ni får gärna be att jag ännu mer frimodigt vågar tala om det som Guds säger i sitt 
ord och att jag kan göra det på ett sätt som blir begripligt. Be också att jag och alla 
bibeläventyrare får komma in på de skolor vi vill med Bibeläventyret. 

1. Jenny Axéll. Jag har arbetat i Österkyrkan, Eslöv i drygt 2,5 år.
2. Jag stortrivs när jag har bibelsamlingar med barnen på Emmabo, församlingens 
förskola. Barnen har så lätt för att engagera sig med liv och lust i berättelserna, 
och så har de väldigt många bra tankar om Gud som man får ta del av.
3. Jag tycker att det är en utmaning att vara en rätt så trött småbarnsförälder och 
ändå lyckas göra ett bra jobb som pastor, det kan jag gärna ha lite förbön för!

1. Per Johan Axéll, EFS-präst i Eslöv. Två och ett halvt år.
2. Jag tycker att det är roligt med undervisning. Tidigare har vi haft Alpha, det trivs 
jag väldigt bra med, vi hade nyligen en ungdomsgudstjänst om tro och vetande 
som jag tyckte var väldigt kul. 
3. Eslöv är en stad med väldigt få gudstjänstbesökare per invånare, ett riktigt 
missionsfält om man tänker efter. Be för mig och församlingen att vi skall hitta 
vägar att få kontakt med eslövsborna på ett lite djupare plan. Vi har egentligen 
ganska stora kontaktytor men det stannar ofta vid en lite ytligare kontakt.

1.Joel Jarbo, EFS-präst i Klippan. 1 år
2. Att fånga mötet med människan i den givna situationen, och berätta om Jesus. 
Möten med människor är spännande, och det ger mig också så mycket tillbaka.
3. Andligt beskydd, vägledning från den helige Anden och frimodighet med evangeliet.

1. Håkan Lindberg, EFS-präst i Hörbykretsen. Sedan september 2006.  
2. Jag trivs bäst i predikstolen och i andra undervisningssituationer, eftersom jag 
tror att det är där mina främsta gåvor ligger.
3. Att jag tillsammans med medlemmarna i mina fyra föreningar ska hitta en 
framkomlig väg in i framtiden, så att vi med större enighet och bättre fokus kan 
fortsätta nå ut med evangeliet till alla de människor i vårt område som ännu inte 
lärt känna Jesus.

1. Robert Södertun, pastor i EFS på Råå. Ca 11,5 år sedan 2000 10 01.
2. Bäst trivs jag i förkunnelsesituationen.  Det är en härlig känsla att gå upp i 
predikstolen och med Andens hjälp ”fånga” sina åhörare i budskapet. Det har 
skiftat genom åren hur jag har gått tillväga, just nu predikar jag med PowerPoint-
bilder som stöd och manus. Jag förordar variation. ”Improvisationspredikan”
är också roligt och spännande men inte alltid att rekommendera.
3. Just nu vill jag be om förbön gällande den förändringsprocess som är nödvändig
på Råå, att jag ska hålla ut, vara kreativ och andeledd tillsammans med församlingen.
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De flesta representanterna på listan är länder som har 
muslimsk majoritet bland invånarna: 9 stycken av topp-
tio- länderna och totalt 38 av alla 50 länder på listan. Af-
ghanistan, Saudiarabien, Somalia, Iran, och Maldiverna 

är en grupp länder där nationella kristna 
nästan inte har någon frihet att tro alls. 
Pakistan flyttade upp till listans topp-10 
för första gången i år efter ett tumultar-
tat 2011. Kabinettsminister Shahbaz 
Bhatti, den högst uppsatte kristne poli-
tikern, lönnmördades den 2 mars 
2011 efter att han tagit upp kam-
pen mot lagen om Förtal av reli-
gioner. Resten av länderna i topp-
10 är Irak, Jemen och Uzbekistan 
- det land i Centralasien där ore-
gistrerade kristna bötfälls, fängslas 
och utsätts för razzior.

World Watch List (WWL) är 
en rangordning av de 50 länder 
där förföljelsen av kristna är som 
störst. WWL baseras på ett fråge-
formulär utformat av Open Doors 
International, som mäter graden 
av förföljelse i cirka 70 länder. Ett 
värde tilldelas varje svar och det 
totala antalet poäng bestämmer 
landets placering på WWL. Under 
rapporteringsperioden har antalet 
poäng ökat jämfört med förra året, 
vilket tyder på att situationen för-
sämrats för den förföljda kyrkan.

De som klättrat flest steg på 
årets lista är tre länder: Ni-
geria – från plats 23 till 13; 
Egypten – från 19 till 15; och Su-
dan från 35 till nr 16. I alla tre fallen

är ökad muslimsk extremism orsaken. Nigeria fortsätter 
vara det land där de värsta grymheterna inträffar, när det 
gäller antalet dödade. Över 300 kristna blev martyrer un-
der året, även om den faktiska siffran tros vara betydligt 

högre. Sedan 2009 har över 50 kyrkor förstörts och 
tio pastorer dödats av den extremislamis-

tiska gruppen Boko Haram (bety-
der ”västerländskt lärande 

är förbjudet”). Gruppen har blivit alltmer våldsam under 
rapporteringsperioden. Efter att en kristen valdes till pre-
sident i april, gick extremister bärsärkargång och slaktade 
170 kristna. Vissa av staterna i norra Nigeria har antagit 
Sharialag de senaste åren vilket orsakar större oro hos de 
kristna, som nu känner sig som andraklassens medborgare.

I juli 2011 bröt sig Sydsudan loss och blev ett eget land 
med kristen majoritet. Därmed isolerades de kristna i 
norra Sudan under president Omar al-Bashir. Han är ef-

terlyst av internationella domstolen i Haag 
för brott mot mänskligheten och har varit is-
lamist i flera år. Efter att han förlorat Syd-su-
dan har han nu lovat att göra sitt land ännu 
mer islamistiskt. De kristna områdena har 
attackerats och man uppskattar att tusentals 
kristna dödats av den sudanesiska militären, 
även om detta är omöjligt att bekräfta. 

Kristna i Egypten fick en förfärlig start på det 
nya året genom en bombattack mot en kop-
tisk kyrka i Alexandria på nyårsdagen2011. 
Efter att president Mubarak avsattes i febru-
ari lyftes hoppet om en ny slags frihet för alla 
egyptier. Sedan inträffade Masperomassa-
kern: Den 9 oktober vände sig militären mot 
invånarna i Kairo. Tjugosju koptiska kristna 
demonstranter förlorade livet. Vissa sköts av 
soldater eller kördes över av stridsvagnar och 
vissa dödades av muslimska extremister. Vid 
2011 års slut blomstrade de islamiska parti-
erna i novembervalen, några talade då om en 
arabisk vinter istället för vår för de kristna.

Två länder som återigen tagit sig upp på 
topp-50 listan är Kazakstan och Colombia. 
Den stora republiken Kazakstan i Centrala-

sien kom in på listan mest på grund av godkännandet av 
en inskränkande och restriktiv religionslag, som kräver att 
alla religiösa samfund måste registreras igen. Det kom-
mer även innebära att all ungdomsverksamhet i kyrkorna 
blir praktiskt taget olaglig och att alla religiösa aktiviteter 
ständigt övervakas av myndigheterna. Olyckligtvis följer 
Kazakstan bara i fotspåren efter grannarna i Centralasien. 

Colombia har förut varit så gott som permanent medlem 
på WWL i och med att vänsterrebeller eller paramilitärer 

”Lilla flicka, hur 
visste du att du 
skulle komma 

hit för att få 
hjälp?”, frågade 

de kinesiska 
diakonerna 

den lilla 
nordkoreanska 

flickan som 
knackat på 
dörren. Hon 

svarade 
självsäkert: 

”Min morfar 
sa åt mig en 

gång, ’om 
du någonsin 

behöver hjälp 
ska du leta efter 

korset och gå 
dit”.

Open Doors lista över de länder där den kristna förföljelsen är som svårast i världen, World Watch 
List 2012, har ett välbekant utseende detta år: Nordkorea toppar listan för tionde året i rad.
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riktat sina dåd mot kristna pastorer. De rörelserna har nu 
ställt in sig på droghandel och de kristna ledare som inte 
vill samarbeta avrättas. Fem dödades i år, men man tror 
att det kan ha varit så många som tjugo.
Få länder upplevde minskad förföljelse under året, även 
om ett flertal föll på listan. Det beror till största del på 
att andra länder blev jämförelsevis sämre. I Kina finns 
fortfarande den största förföljda kyrkan med 80 miljoner 
människor, men de föll ner på listan till plats 21. Mest på 
grund av att pastorerna i husförsamlingar numera vet hur 
de ska leka katt och råtta med regeringen. En pastor säger: 
”Du måste känna till de oskrivna reglerna om hur man 
ska undvika att dra till sig myndigheternas uppmärksam-
het: inte sätta upp skyltar, sätta ett övre tak på 200 med-
lemmar, och inte sjunga för högt.” 

Indien ligger kvar på plats 32, men det är mest en följd av 
att det inte förekom några stora offentliga upplopp. Hin-
duistiska extremister misshandlar fortfarande evangelister 
och pastorer regelbundet.

De dåliga nyheterna är att förföljelsen ökar runt om i värl-
den, men de goda nyheterna är att kyrkorna växer. Tillväxt 
är ofta ett resultat av förföljelsen. En pastor i Iran säger: 
”Vi skulle inte bli fler om vi inte var tvungna att betala ett 
pris för vårt vittnesbörd”. 

Den största tillväxten var i Afrika. Länderna söder om Sa-
hara är 66 % kristet (till skillnad från Nordafrika) och där 
finner man nu den globala kristenhetens puls, eftersom 
det inte längre är en religion med västerländsk majoritet. 
Det är den fantastiska tillväxten i gränsländerna mellan 
muslimer och kristna som delvis är katalysatorn för den 
stora förföljelsen där, då muslimska extremister reagerar 
mot den växande kristenheten. 

Även Asien upplevde stor ökning, där främst kinesiska och 
indiska kyrkor ständigt tar emot konverteringar. Trots den 
oerhörda ökningen i antal är de kristna fortfarande bara 
en liten del av den totala befolkningen, vilket pekar på att 
tillväxten skulle kunna pågå i generationer.
Kyrkan minskar bara i delar av Mellanöstern och i Väst. 
Förföljelse ligger bakom den stora utvandringen av krist-
na från länder som Irak, där antalet kristna minskat från 

en dryg miljon 1991 till cirka 300 
000 idag. Det finns dock en spän-
nande trend där muslimer finner 
Jesus, speciellt i Iran, och det finns 
ställen med tillväxt även i Mellan-
östern. Till och med Saudiarabien, 
som traditionellt varit så stängt för 
evangeliet, rapporterar under året 
att det finns en ny öppenhet för 
Kristus och stort mod i folks vittnesbörd.

Antalet potentiellt förföljda tro-
ende 
är hisnande. När man räknar med 
Pakistans 5,3 miljoner kristna, 
stiger det totala antalet förföljda 
kristna bland topp-10 länderna 
till nästan 8 miljoner. Om man 
räknar med alla 50 länderna på 
listan uppgår hela kristna sam-
manhanget till över 370 miljo-
ner människor. Men det är klart 
att inte alla kristna förföljs lika 
mycket, även inom samma land. 
Till exempel är de flesta kristna i 
Jemen utlänningar som har be-
gränsad frihet i utövandet av tron, 
till skillnad från de fåtal nationel-
la kristna som måste hålla sin tro 
helt hemlig. Ett undantag skulle 
vara Nordkorea, där varenda av 
de uppskattningsvis 300 000 
kristna måste utöva sin tro med 
största försiktighet och hemlig-
het. Om någon kristen blir upp-
täckt av myndigheterna blir de 
tvångsförflyttade till arbetsläger 
eller avrättade på plats. Enligt be-
räkningar lever mellan 50 000-70 
000 nordkoreanska kristna i dessa 
arbetsläger. Förhållandena där är 
inte bättre än koncentrationslä-
gren under andra världskriget. 
Ändå växer kyrkan i Nordkorea! 
Men de behöver din hjälp!

Denna artikel är hämtad i Open 
Doors marsnummer 2012 med 
vederbörligt tillstånd.
Vill din förening, din församling 
eller ditt sammanhang ha ett be-
sök av Open Doors för en pre-
sentation av den förföljda kyrkans 
situation och av Open Doors, ta 
kontakt med Robert Södertun
robert@kreativabudskap.se
0701 83 55 50

WWL 2012
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TRONS UTTRYCK

Nattvarden
Håkan Lindberg

I den tradition som vi inom EFS står, så har fokus oftast legat på 
Ordet. Predikan har haft och har fortfarande en oerhört central roll. 
När jag var liten gick man inte på gudstjänst i EFS missionshus. 
Man gick på predikan. Det var predikan som var själva fokus. 

Och det är väl gott så, i och för sig. Men ser vi till majoriteten 
av kristenheten i världen, så har inte predikan denna totalt domi-
nerande roll i gudstjänsten. Nej, det är istället mässan som har den 
mest centrala rollen.

Jag ska i det följande försöka ge lite bakgrund och fördjupning 
kring vad nattvarden innebär och varför vi firar den enligt en be-
stämd ordning. 

Nattvarden är en gåva som Jesus har gett åt oss. En gåva som 
sträcker sig långt djupare än ord och läror. Det finns ett språk i mäss-
san som är ordlöst. Symbolernas språk. Det talar tydligt även om det 
är ljudlöst, men bara om vi förstår språket.

En av orsakerna till att en del av oss kan uppleva mässan som for-
mell och låst i sin form är kanske att vi inte firar den så ofta. Om vi 
föredrar gudstjänster med större spontanitet och oförutsägbarhet så 
kan mässan upplevas som enformig, eftersom den trots vissa varia-
tionsmöjligheter ändå är tämligen likartad. 

Men precis som vi människor behöver variation och spontanitet 
så behöver vi också kontinuitet och ordning. Det finns en vila i att 
inte hela tiden tvingas att koncentrera sig på att hänga med i alla 
nya inslag som dyker upp i gudstjänsten, utan istället kunna vila i 
en oföränderlig ordning för gudstjänsten. Vi behöver både variation 
och kontinuitet.

Först något om själva namnet. Ordet nattvard syftar naturligtvis 
på den måltid Jesus och lärjungarna åt på skärtorsdagsnatten före 
Jesu lidande och död på korset. Vid den måltiden gav Jesus en ny 
innebörd åt den gamla judiska påskmåltiden och uppmanade sina 
lärjungar, alltså alla kristna i alla tider, att fortsätta att fira måltiden 
på det sätt och med din innebörd som han visat. Det är det som är 
orsaken till att vi firar nattvard. Det är också det som gör att vi kal-
lar nattvarden för ett sakrament, en helig handling. Jesus själv har 
uppmanat oss till det.

Ordet mässa har genom kyrkans historia kommit att bli namnet 
på kyrkans huvudgudstjänst, i vilken måltiden (nattvarden) var den 
centrala delen. Meningen med den kristna gudstjänsten har alltid 
varit och är fortfarande att till tidens slut levandegöra och aktualisera 
påskens budskap.

Bäst förstår man, tycker jag, betydelsen om man ser till det gre-
kiska namnet, alltså det ord i nya testamentet som vi översätter med 

nattvard, Eukaristi. Det betyder Tacksägelse, eller ”Att tacka”. När vi 
firar mässan så visar vi vår tacksamhet till Gud för vad han har gjort 
för oss genom Jesus.

Kristen tro är gemenskap
Orsaken till att vi har en särskild ordning är att gudstjänsten allt 

sedan den första kristna tiden varit menad att vara en gemensam 
handling för hela församlingen. Prästen eller mötesledaren är inte 
menade att vara de enda som agerar, medan församlingen enbart 
blir åhörare eller mottagare. Gudstjänsten ska vara vår gemensamma 
hyllning till Gud. 

Den kristna tron är ju en mycket kollektiv sak. Vi är kristna till-
sammans. Privatkristendom, alltså en kristen tro som fungerar iso-
lerat från församlingen, är en biblisk omöjlighet. Vi har förvisso en 
egen relation till Jesus, vi är Guds individuellt älskade barn. Men 
den kristna tron är tänkt att vara en tro som vi lever tillsammans. 
Och gudstjänsten firar vi tillsammans. 

För att vi ska kunna agera som en gudstjänstfirande församling, 
så behöver vi därför en ordning så vi vet vad som händer i vår guds-
tjänst.

Vi får göra orden som vi uttalar tillsammans till våra egna ord. 
Det är inte meningen att vi bara ska rabbla eller läsa med. För då 
blir det torrt och upplevs dött. Bara för att exempelvis Herrens bön 
är en färdigformulerad bön betyder det inte att vi inte kan göra den 
bönens ord till våra egna. Vi läser inte Fader vår tillsammans. Vi ber 
tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Det är skillnad.

Beredelsen
Den del av mässan som kallas Beredelsen har kommit in ganska 

sent i mässans ordning. Först i början av 1800-talet faktiskt. Tidiga-
re fanns den förvisso, men då fanns den utanför den gemensamma 
mässan. För beredelsen är inte som hela den övriga mässan en ge-
mensam sak, utan en individuell.

Innan man gick till mässan i kyrkans äldre tid, så skulle man gå 
i bikt. Bekänna sina synder och av biktprästen på Jesu uppdrag få 
förlåtelse.

Efter reformationen försvann den individuella bikten i rätt hög 
utsträckning. Inte för att man på något sätt såg den som något felak-
tigt, men för att använda ett passande uttryck; det var ett av de barn 
som kastades ut med badvattnet.

Men behovet av en beredelse fanns kvar. På samma sätt som vi 
duschar och gör oss fräscha om vi ska gå på fest, så behöver vi göra 
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oss rena invärtes innan vi går för att möta Helig och Allsmäktig 
Gud. Och när nu bikten kom ur bruk, så flyttade man in beredelsen 
i gudstjänsten och gjorde den till en individuell bikt, men tillsam-
mans.

Att den hamnar först har just att göra med att den har samma 
funktion som den enskilda bikten; att skaffa undan allt det bråte vi 
bär på och ta emot Guds renande förlåtelse innan vi går in i guds-
tjänsten för att på ett särskilt sätt möta honom som är absolut helig-
het och sanning.

Introitus
När vi nu gjorts rena, så kan vi träda inför Gud och hylla honom. 

Ordet Introitus betyder just inträdande eller intåg, och var alltså ur-
sprungligen inledningen på gudstjänsten. Den sjöngs medan man 
gick in i kyrkan som en bön till Herren om hjälp att samla sig och 
koncentrera sig på gudstjänsten och lämna allt annat eget, alla tan-
kar och bekymmer som virvlar runt i huvudet annars, åt sidan för 
att fokusera blicken på Jesus. 

För att man ska förstå vad gudstjänsten egentligen är, så måste 
man delvis koppla bort begreppen tid och rum. För gudstjänsten 
fungerar på ett sätt utanför de begreppen. 

När vi firar gudstjänst tillsammans i vår  kyrka eller missionshus, 
så är vi i en mening inte bara i den lokalen. Vi befinner oss också 
samtidigt på ett osynligt, men lika verkligt, sätt inför Guds tron i 
himmelriket. Introitus, ingångspsalmen är menad att markera att vi 
på ett mycket verkligt sätt ställer oss inför Jesus Kristus i hans him-
melska härlighet för att hylla honom. 

Kyrie, Gloria och Laudamus
När vi nu har trätt in inför Guds helighet, så manar det till öd-

mjuk bön. En bön om att Gud ska visa oss barmhärtighet, förbarma 
sig över oss. När vi ber Gud förbarma sig, så kan vi vara vissa om att 
han också gör det. Det är inte utan skäl som Herren kallas Barmhär-
tighetens Fader och all trösts Gud. Och när vi får möta och erfara 
denna barmhärtighet, så vaknar lovsången och tacksamheten hos 
oss. Och det är nästa moment i mässan. Gloria betyder Ära och Lau-
damus betyder just ”Vi lovsjunger dig”. De latinska termerna är en 
rest från den tid då alla gudstjänster i kristenheten firades på latin.

Ordet
Nu går vi in i mässans andra del, som är Ordets gudstjänst, där 

vi lyssnar till dagens texter och predikan. Vi börjar med att be en 
kollektbön. Kollekt betyder samling, och har i detta sammanhang 
ingenting med pengainsamlande att göra, utan det som ska samlas 
är vi själva, inför det budskap som texterna och predikan har och vill 
möta oss med.

Trosbekännelsen följer på predikan för att det är vårt svar på det 
tilltal Gud har gett oss genom sitt ord. Ordets gudstjänst avslutas 
sedan med kyrkans förbön, där vi tillsammans går in i det uppdrag 
vi har fått att be för den värld vi lever i. 

Måltiden
Måltiden, eller kommunionen, är mässans mest centrala del. Jag 

påminns igen om att begreppen tid och rum i mässan sätts lite grand 
ur spel. I tillredelsen så flyttas vi tillbaka till den övre salen där Jesus 
och hans lärjungar samlats för att äta påskmåltid. Det är alltså inte 
bara en minneshögtid, utan vi är på ett sätt faktiskt där.

Prästen är under måltiden i kanske högre grad än annars en bild 

av Kristus själv. Under denna del av mässan, liksom i förmedlandet 
av förlåtelsen i början, så är prästen enbart ett befullmäktigat ombud 
för Jesus själv.

När påskmåltiden tillreddes sjöng Jesus och lärjungarna de psal-
mer som hörde det judiska påskfirandet till. När vi firar mässan 
sjunger vi en offertoriepsalm, där vi i brödet och vinet påminns om 
det offer som Jesus gjorde för vår skull och detta offer i mysteriets 
form blir verkligt närvarande mitt ibland oss.

Inför Guds altare och med påskmåltidens bröd och vin på det, så 
står vi inför själva kärnpunkten i Guds plan för att rädda människan 
och skapa möjlighet för varje människa att komma nära Gud och 
därmed omintetgöra syndafallets konsekvenser. 

I lovsägelsen får vi sedan på nytt hylla Gud som är helig, allsmäk-
tig och kärleksfull för att han tog initiativet till att rädda oss. Liksom 
han offrade sig själv för oss, så lämnar vi oss själva till honom. Vi 
lyfter upp kärnan av oss själva, kärnan som poetiskt i bibeln kallas 
våra hjärtan, och likt ett offer lämnar vi det åt Jesus som gav sig själv 
för oss. Och vi avslutar vår hyllning med att stämma in i den sång 
som evigt sjungs av änglarna inför Guds tron: Helig, helig, helig är 
Herren Sebaot.

I nattvardsbönen sker något vi inte kan förklara. Vinet och brö-
det är inte längre bara bröd och vin. Det är också Jesu kropp och 
blod. Jesus sa inte detta bröd är en bild av min kropp eller detta vin 
symboliserar mitt blod. Han sa detta ÄR min kropp och mitt blod. 
Så Jesus själv är påtagligt och fysiskt närvarande i brödet och vinet. 
Det finns hyllmeter med teologiska hårklyverier om hur detta går till 
och när det sker, men jag lämnar det därhän i detta sammanhang. 
Det viktiga, det centrala är att Jesus verkligen är närvarande fysiskt 
i brödet och vinet.

I brödsbrytelsen bryts Kristi kropp, som en bild, men också på ett 
verkligt sätt. Golgata och vår lokala kyrka möts. Och prästen repre-
senterar här hela mänskligheten. När brödet bryts visar det att det 
var vår synd som gjorde det nödvändigt för Jesus att brytas ner på 
korset. Det var för vår skull och vi är delaktiga i hans lidande. Paulus 
talar ofta om oss kristna som Kristi kropp. Det gäller i högsta grad 
här. När brödet bryts, när Kristus dör, så är vi där i honom. Han tar 
vår synd och ger sig själv till oss.

Fridshälsningen i mässan har en dubbel betydelse. Först och 
främst ger Gud oss sin frid. Tack vare Jesu offer på korset och hans 
uppståndelse, så kan vi ha frid, inför Gud och inför evigheten. En 
obegripligt stor gåva.

Men vi får också i detta moment hälsa varandra med Herrens frid. 
Det är inget nytt påhitt, utan en gammal kristen sed. Den går egent-
ligen tillbaka på Paulus ord när han uppmanar oss att försona oss 
med varandra, innan vi tar emot Jesu försoning i nattvardens gåva. 
Om vi har något otalt med någon är fridshälsningen en möjlighet 
till försoning mellan oss. 

Innan vi tar emot gåvorna i själva måltiden så påminns vi om vad 
det egentligen är vi tar emot genom att vi tillsammans sjunger en 
bön till Jesus, Guds lamm, försoningsoffret.

I måltiden så blir vi på ett påtagligt sätt förenade med Kristus. Så 
på ett sätt är det en bekännelsehandling att gå fram till nattvarden. 
Jag visar att jag vill tro på att Jesus dog för min skull och vill att han 
ska finnas i mitt liv.

Men gåvan är en gåva av nåd, gratis. Styrkan i min tro har inget 
att göra med min värdighet att ta emot Jesu kropp och blod. Jag kan 
inte göra någonting för att förtjäna Guds nåd. Jesus ger sig själv till 
mig, utan några krav på motprestation. 
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Hej alla Livslufts läsare!
Egentligen tror jag att denna fakta ruta är onödig, men 

för säkerhets skull så:
Jag heter Ulla Tufvesson Kagali, född i Norra Åkarps 

församling i Bjärnums kommun 1945.
Jag bor och arbetar i Ilembula, Tanzania sedan 1979, 

först som sjuksköterska/barnmorska från 1979 – 1998. 
Sedan från 1999 – till dags datum som vårdlärare efter ett 
år på lärarutbildning i Malmö.

Min man heter Dickson och vi gifte oss 1988 i Norra 
Åkarps kyrka. Den kyrka som jag både döptes och konfir-
merades i och blev också där utsänd som EFS missionär.

I Ilembula bor vi i ett hus med lejonsäkra fönster. Vi 
kallar det för Greta Sjölunds hus eftersom huset byggdes 
för henne, som för övrigt var sjuksköterseskolans första 
rektor och som alltså var den som startade upp skolan. 
Att huset som vi bor i har lejonsäkra fönster beror på att 
då det byggdes strövade det lejon utanför i omgivningen. 
En hushållerska som gick hem en kväll, kom aldrig mer 
tillbaka pga.  att hon blivit ihjälriven och uppäten av ett 
dylikt. 

Jag är född och uppvuxen i en kristen familj. Jag gick i 
söndagskola, FG, JG, TG och UG och blev också medlem 
i EFS föreningen i Bjärnum.

När jag fick en personlig kristen tro 1959 på ett vin-
terläger i Bjärnum, visste jag att jag ville utbilda mig till 
något som Gud kunde ha användning för. Jag läste först 
till sjuksköterska och sedan till barnmorska efter att ha 
arbetat som sjuksköterska ett halvt år på Södra Unnaryds 
Sjukstuga i Småland. 

Vårt lejonsäkra hus

Jag blev leg. sjuksköterska i december 1973 resp. barn-
morska i augusti 1975. Min arbetsplats blev Halmstad 
Sjukhus, BB/Förlossningsavdelningen i drygt tre år. Un-
der den tiden blev kallelsen mer och mer tydligt och till 
slut blev det då Ilembula i Tanzania.

NYFIKEN PÅ

Ulla Tufvesson Kagali i Ilembula, Tanzania
Jag kom alltså till Tanzania 1979. De fyra första må-

naderna blev det språkskola och swahili-undervisning via 
engelska.  Efter språkskolan blev det Ilembula och efter 
ytterligare ett par månader blev jag chef för BB/förloss-
ningsavdelningen där.  

Entrén till Ilembula sjukhus

 Här arbetade jag i fem år och åkte sedan till Sverige. Jag 
hade funderingar ett tag på att stanna i Sverige. Men så 
fick jag ett brev från överläkare Charles Kadete att de be-
hövde en sköterska på dispensären i Kidugala. Sinikka, 
finsk sköterska, hade fått ett malignt melanom och var 
tvungen att åka hem. Jag fick frågan om jag var beredd 
att åka till Kidugala. Med EFS medgivande blev det alltså 
Kidugala och där förblev jag i tre år och jobbade med det 
mesta där.

Veckan efter jag kom dit, träffade jag Dickson, som blev 
dit ditskickad av bitr. överläk. och f.d EFS-missionären 
Erik Nilsson, Luleå. Vi blev så småningom ett par och 
efter inkoppling av bönegrupp och diverse ulltussar, som 
vi lade ut (Dom 6: 36-40) blev vi övertygade. Vi gifte oss i 
september 1988 och i och med det flyttade vi till Ilembula 
igen.

På BB avdelningen, Ilembula sjukhus
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“För en tid som denna”

I Ilembula blev jag åter igen avdelningsföreståndare på 
förlossning/BB avdelningen i Ilembula med undantag 
för några år, då jag var husmor på hela sjukhuset. Detta 
fortsatte jag med till juni 1998 då det blev lärarhögsko-
lan i Malmö ett år. Detta av två anledningar, dels pga. av 
vårdlärarbrist på barnmorskeutbildningen och dels för att 
jag hade klivit ner i ett meter djupt dike. Kanterna gav 
med sig pga. av regn och lerjorden blir som välling ibland 

Jag och Dickson

under regnperioderna . Då hade jag haft tjänstledigt från 
min tjänst i Halmstad i 20 år och pga. av att jag bytte yrke, 
kunde jag inte ha tjänsten kvar på Halmstad sjukhus.

Efter året i Malmö blev det Ilembula igen men inte 
på sjukhuset utan på sjuksköterskeskolan där jag fortfa-
rande arbetar. I huvudsak har jag undervisat barnmorske-
eleverna men under de sista 15 månaderna har jag även 
fungerat som tillfälligt rektor. Jag tänkte minska på ar-
betsbördan med 50% efter det jag fyllt 65 år men det blev 
precis tvärtom – en ökning med 50%. Som väl är slipper 
jag den uppgiften sedan den 6/1 och det tackar jag Gud 
för. Som rektor blir man en offentlig person ända upp i 
maktens korridorer och det är möten och sammanträden 
stup i kvarten vid sidan om de vanliga arbetsuppgifterna. 
Men Gud har stått bi i alla lägen – Han är trofast och 
sviker inte.

Fem stycken av mina f.d. kollegor ifrån Halmstad Sjuk-
hus har varit hos mej i fem dagar nu och hälsat på. Det 
satte sina spår och de fick mycket att tänka på. Bl. a. där-
för att ett gäng (12 st) från Hållands folkhögskola med 
Hans Bohlin i spetsen var hos oss i söndagskväll och häl-
sade på. Det är många från olika håll i Sverige som kom-
mer och hälsar på. Hans bad mej att berätta om mitt liv 
och kallelse. Det är en fördel att få dela evangeliet med 
människor.
De blir oerhört berörda när de inser att Jesus kom för att 
lyfta av skulden i våra liv. Han tog synden och skulden på 
sig när Han blev döpt av Johannes Döparen i floden Jor-
dan. Sedan betalade han för den när Han dog på Korset 
och vi blev fria. Tala om Den Goda Nyheten.
Ni som läser det här, kom gärna ner och hälsa på. Varmt 
välkomna!

Ulla Tufvesson Kagali, Tanzania

“För en tid som denna”
Sommarkonferens på Höllviksstrand

25/7-29/7 2012
Bibelstudium - Seminarier - Barnens konferens

www.sommarkonferensen.com
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En utåtriktad medarbetardag
Minst en gång per termin ordnas medarbetardag för oss i det sydsvenska distriktet. Ofta blir 
det naturvandringar med uppbyggligt innehåll och ibland håller vi oss inomhus. Den här 
gången, den 31 januari, höll vi till i Lutherska Missionshuset i Hässleholm, i samma hus som 
vår distriktsexpedition håller till i.

Dagens två talare, Anders O Johansson och Andreas Thornell

Dagen började som alltid med lite god fika, kaffe och 
mackor. En del har ju faktiskt rest i över en timme för att 
komma och har startat tidigt. Så är det ju roligt att träffas 
och prata med varandra. Förutom tjänstgörande medar-
betare så är en del av pensionärerna också med, det ger 
faktiskt ett mervärde åt dessa dagar.

En bit in på förmiddagen gick vi in i Missionshusets 
kyrksal för att lovsjunga, be och lyssna. Efter en stunds 
lovsång och annan inledning var det dags att lyssna till 
Andreas Thornell från Uppsala. Han är nyprästvigd EFS-
präst med uppgift att missionera bland somalier i Sverige. 
Han och hans hustru har varit engagerade i utlandsmis-

REPORTAGE
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sion tidigare men nu är huvudspåret Sverige.
Andreas delade erfarenheter så långt med arbetet och 

konstaterade att det är inte utan risk man missionerar 
bland muslimer, kanske i synnerhet somalier. Det är också 
ett långsiktigt arbete där det finns många steg på vägen 
med bl.a. vänskap och förtroende.

Förmiddagsstunden avslutades med en förbönsstund 
där vi bad för Andreas och hans viktiga arbete.

Därefter var det dags för lunch som intogs på Norra 
Station alldeles intill järnvägsstationen i Hässleholm. Vi 
bjöds på dagens buffé där man fick ta vad man ville hur 
mycket man ville. Jag tror alla var nöjda med detta.

Eftermiddagen ägnades i huvudsak åt Anders O Johans-
sons berättelse om Allmöjligtverkstan. Anders är sedan 
många år kyrkoherde i Broby. Han har länge funderat 
kring problematiken kring hur man får människor in-
tresserade av kristen tro och sedan övertygade kristna och 
trogna gudstjänstbesökare.

Det han har kommit fram till har bl.a. resulterat i verk-
samheten Alltmöjligverkstan.

Det är en insamlings-,reparations- och second hand-
verksamhet där människor av olika slag får komma och 

arbetsträna, hitta gemenskap, praktisera etc. etc.
Anders välgrundande tanke är att vägen till kristen tro 

och ett aktivt gudstjänstliv går genom diakoni, syselsätt-
ning, gemenskap, sedan samtal, bibelsamtal och vidare in 
i trons olika verksamheter.

”Först bröd, sedan evangelium” som någon har sagt.
Verksamheten sker i samarbete och samråd med kom-

munens olika instanser som också stöttar på olika sätt.
Livsluft kommer att bereda Anders plats att själv berätta 

senare under året och därför ges här endast en kortfattad 
berättelse om vad han sade på medarbetardagen.

En del kunde också höra Anders berätta om detta på 
distriktets konferens i höstas på Glimåkra folkhögskola.

Själv lärde jag känna Anders våren 1979 då vi och någ-
ra andra teoligistuderande gjorde ett terminsarbete om 
evangelisation. Det resulterade i den lilla boken ”Jesus är 
svaret - men vad är frågan?”.

Det verkars som om Anders har blivit kvar i det temat 
och det har burit rik frukt - och vi är glada för hans, för 
Brobybornas och för Guds rikes skull. 

Text: Robert Södertun, Helsingborg
Foto: David Castor, Röke

att bygga
kyrka
en ny hoppfull berättelse
om kyrkans framtid
Åkersbergs stiftsgård,
Höör, 9-11 nov 2012

Program, information 
och anmälningsadress
www.sensus.se/
byggakyrka2012.

Frågor
Kontakt Sofie Bonnevier, 
0704-62 80 25,
sofie.bonnevier@sensus.se

Söndag 25 mars 18:00

Konsert ZION GOSPEL

Torsdag 26 april kl. 18;00
ÅRSMÖTE för Föreningen 

ÅhusGården EFS och 
SALT ÅhusGården

Söndag 6 maj 18:00
VÅRKONSERT 

med Barnkören Unga 
Röster 

och ÅhusGårdens 
projektkör

Det finns platser kvar på 
EFS konfirmandläger 

15/6-7/7 2012.
Anmälan till info@efssyd.org

Tomas Andersson
 EFS ekonomichef, åker i mån 

av tid gärna ut och predikar/talar 
mission. Vill ni ha ett besök - ta 
kontakt med honom på tel: 018-

430 25 10 eller 
tomas.andersson@efs.nu. 

Kostnad: fram till den siste juni 
1500 kr i reseersättning, därefter 

2000 kr.
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ekonomisk rapport Salt

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).

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 
2011, i tusental kronor.  
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.  
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och   
ungdomsverksamheten. 

DISTRIKTSINFO

- 59 tkr

- 128 tkr

På styrelsens februarimöte hade vi 
glädjen att få besök från EFS Riks. 
Berne Persliden och Erika Cyrillius 
Olsson berättade bl.a. om Riks pla-
ner på en tankesmedja för att möta 
framtiden. 

Efter beredning av de ekonomiska 
förutsättningarna har styrelsen be-
slutat att avgiften för deltagare på 
årets konfirmandläger fastställs till 
7 900 kr. Kostnaderna per deltagare 
är egentligen kring 20 000 kr, men 
clearingavgiften från Svenska Kyr-
kan plus annan finansiering möjlig-
gör att konfirmandens egenavgift 
inte behöver bli högre än 7 900 kr.

Förra årets försöksverksamhet 
med faddrar på våra konfirmations-
läger föll mycket väl ut. Faddrarna 
är ungdomar som är särskilt moti-
verade att finnas med på lägren för 
att stötta eleverna men också stötta 
ledarna i deras gärning. Styrelsen har 
därför beslutat att även i år använda 
faddrar.

Vi är många som tror att våra som-
markonfirmationsläger år efter år på 
EFS-Gården Åsljunga och ÅhusGår-
den är avgörande för många ungdo-
mar på deras väg att lära känna vår 
Herre Jesus Kristus som sin person-
lige frälsare.

Inför sommaren 2012 är det 30 
konfirmander anmälda till Åsljunga 
och 26 till Åhus. Styrelsen för EFS 
i Sydsverige vill därför utlysa sön-
dagen den 13 maj som en speciell 
bönedag för våra båda konfirma-
tionsläger. Styrelsen uppmanar även 
till en stödjande kollekt till förmån 
för konfirmand-verksamheten i maj 
eller juni månad.

Styrelsen
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         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2012

   mars
   16-18 Följ mig - missionskonferens, Uppsala   1/4
   23-24 Retreat, Heljarödsgården    1/2
   25 Konsert, Zion gospel, Åhus    2/21
   27-1 Bibel- o gemenskapsvecka, Åsljunga   2/2
   28 Föreläsning Frälsarkransen, SENSUS, Lund  8/12
   31  Kraftdag, Salt Sydsveriges årsmöte i Eslöv  1/4

   april
   Påsk Påskkonferens Halmstad    1/4
   21 Distriktets årsmöte, Röke    7/6
   26 Årsmöte gårdsför. och Salt Åhusgården   2/21
   28-29 Barnläger, Åsljunga     2/2

   maj
   5 Gårdsföreningens årsmöte,, jubileum Åsljunga  2/2 
 1/13
   6 Vårkonsert, Åhusgården    2/21
   13 Förbönsdag för konfirmandarbetet   2/22
   17-19 LIGHT-läger, Solvik     1/4

   juni
   21-30 Midsommarljus, Heljarödsgården   1/4

   juli
   23 Ledardag, Sundsgården     1/4
   24-29 TEJP, Sundsgården     1/4
   25-29 Konferens Höllviksstrand    2/19

   aug
   6-8 Barnläger, Åsljunga     1/4
   9-11 Dunderbra, Åhus     1/4

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
EFS 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, Rörsjögatan 7 lgh 1402, 
211 37 MALMÖ
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
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
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

almanacka

Enskilda gåvor under jan 2012

EFS  17 925
Salt     5 550
Gåvobok        300
   

Enskilda gåvor under jan 2012

EFS  12750
Salt     6580

Minnes- och högtidsgåvor

Jan - Feb
Till EFS och Salt Sydsverige

John Lindbergs minne

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
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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

“Share the Dream, Live the Reality” på Sundsgården

Sundsgårdens Folkhögskola firade Martin Luther King-dagen i form av en temadag om ickevåld.
Martin Luther King-dagen är en nationell helgdag i USA och firas varje år den tredje måndagen i januari. Sedan 
2003 firas dagen i Sverige på initiativ av Kristna Fredsrörelsen och Svenska Baptistsamfundet. Tisdagen 17 ja-
nuari valde Sundsgården att uppmärksamma dagen med en temadag för personal och elever under rubriken 
”Share the Dream, Live the Reality”. Skolan besöktes av Jonas Johnsson från Kristna Freds och Anna Christians-
son från Salaams vänner (ett fredsprojekt för ungdomar initierat av Kristna Freds och Sveriges Muslimer för 
Fred och Rättvisa). Martin Luther Kings och medborgarättsrörelsens historia blandades med tankar om hur 
man kan vara aktiv för fred i dag. Klasserna på skolan kommer nu att jobba vidare med temat ”min dröm” som 
de kommer att dela med varandra 19 mars.  


