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Vänner!
Jag fick nyss Open Doors tidning, två stora lådor fulla, att ha och dela ut 
resten av året. Det är marsnumret som är årsnummer och huvudinnehållet är 
WWL 2013, World Watch List, som listar de femtio länderna där förföljelsen 
av kristna störst. Nordkorea toppar som vanligt, Kina har åkt långt ner på lis-
tan, Turkiet är utanför listan och Mali har gått rakt in på sjunde plats. Vi lever 
tydligen i en omtumlande tid.
Jag vill citera från ledaren i den tidningen: ”Den kristne teologen och forskaren 
William Barclay kunde utläsa tre kännetecken för de kristna under Nya Testa-
mentets tid:’Ett - de var fyllda med en irrationell kärlek till sina fiender; två - de 
var fyllda med en outsäglig glädje; tre - de befann sig alltid i trubbel.’” Vidare: 
”Det berättas om en kristen bonde som under kalla krigets dagar bodde i dåva-
rande Tjeckoslovakien. Under 20 års tid predikade han utifrån 10 handkopierade 
kapitel från Apostlagärningarna och 4 kapitel från Första Timoteusbrevet. Han 
hade aldrig tidigare sett en hel bibel när han fick sitt första exemplar av en bibel-
smugglare från Open Doors.Han var både chockad och tacksam och sa efter en 
stunds tystnad: ’Nu kommer jag att få mycket mer problem. Men tack för att du 
gett mig världens farligaste bok!’ Sen sa han ytterligare en sak: ’Du har haft den här 
boken ett tag. Berätta - vilka underbara trubbel har den här boken gett till dig?’”

Robert
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ANDAKT

Det är en kall januarimorgon på en tunnelbanestation 
i Washington DC. En man med violin spelar Bach i en 
timme. Under den timmen passerar ca 2000 personer. Ef-
ter 45 minuters oavbrutet spelande har endast 6 personer 
stannat för att lyssna en kort stund. Ett 20-tal personer 
har lagt pengar i hans hatt, men de flesta utan att sakta in. 
Violinisten fick ihop 32 dollar sammanlagt. Det är ingen 
som lägger märke till att han slutar, ingen applåderar. 

Musikanten som spelade var Joshua Bell, en av världens 
främsta violinister. Han spelade några av Bachs mest krä-
vande stycken på en violin värd 3,5 miljon dollar. Två 
dagar tidigare spelade Joshua Bell för utsålda hus i Boston. 
Biljetterna kostade i genomsnitt 100 dollar. Detta är en 
sann historia. Joshua Bells spelning på T-banestationen 
organiserades av Washington Post, som en del av ett so-
ciologiskt experiment. Lägger vi märke till skönheten i en 
vardaglig miljö vid en opassande tidpunkt? Känner vi igen 
en talang i ett oväntat sammanhang. Om vi inte väljer att 
stanna till när en av världens bästa musiker spelar några 
av världens bästa stycken på ett av världens finaste instru-
ment, hur mycket annat går vi inte också miste om.

Påskens budskap om Jesu uppståndelse är så revolutio-
nerande och häpnadsväckande att det är svårt att ta till 
sig. Konsekvenserna av det evangelierna berättar och gör 
anspråk på är så radikala att det hisnar. Därför är det lätt 
att gå förbi och låta sig uppslukas av allt annat som surrar 
runt om oss och som påkallar vår uppmärksamhet. Det är 
helt enkelt för bra för att vara sant.

I stället för uppståndelsen skulle vi kunna tala om ett 
uppvaknande. För så står det i de äldsta texterna från 
Apostlagärningarna 5. ”Våra Fäders Gud uppväckte Jesus”. 
Ett uppvaknande även för oss. Vad handlar det om? Vad 
är det Gud vill låta oss vakna upp till?

Den första påskdagen blev säkert ingen fest. Rädslan 
och förvirringen var alltför dominerande. Det var bara 
prat, menade männen som varit Jesu närmaste vänner och 
medarbetare! 

Sakta men säkert vände dock tillvaron. Uppgivenhet 
och rädsla blev hopp och frimodighet. Inget är avslutat 
och färdigt. Inte ens dödens rum är stängt. Kristus kan vi 
inte stänga inne. Inte i en grav, om än en aldrig så tung 
sten läggs för öppningen. 

Ingen annanstans heller kan Kristus stängas inne, var-
ken i kyrkor, ritualer eller dogmer. En vecka tidigare hade 
människorna själva hört honom: ”Jag säger er att om de 
tiger kommer stenarna att ropa.”

Han var inte där, vid den tomma graven, men senare 
mötte de honom. Både kvinnor och män, och det var livs-
förändrande, ett uppvaknande.

Och det kan bli ett uppvaknande även idag. Livet kom-
mer alltid att gå förlorat. Alla kommer att dö. Men så 
visar oss Påskdagen att när allt hopp är ute och bara döden 
återstår, vänds våra blickar bort från graven, tillbaka ut i 
livet. 

Det liv som Gud fortsätter att skapa och uppväcka, och 
som blir så tydligt i mötet med vårblommornas skönhet 
och fåglarnas lovsång.

Gud bjuder oss att leva i påsken!

Döden måste vi tro på. Men över det får vi ta emot hop-
pet om liv och uppståndelse som en gåva, och ge vidare 
till varandra.

Mötet med den uppståndne förändrar liv! Det är helt 
enkelt inte för bra för att vara sant!

Kyrkoherde i Höganäs sedan 2003. Kontraktsprost i Luggude kon-
trakt sedan 2012.
Uppvuxen i Örkelljunga och aktiv i Betania/EFS-kyrkan under 
barn- och ungdomsåren. Efter pastorsutbildningen på Johanne-
lund arbetade jag 11 år i Lerbergets samarbetskyrka.
Hustru Birgitta sedan 32 år, skoladministratör, tre söner med res-
pektive, barnbarnet Malte född i januari.

ÄR PÅSKDAGENS BUDSKAP FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT?

Ola Pålsson
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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 2013

TIPS

6 april  
Årsmöte och EN dag i Lerberget

27-28 april 
Föräldrafritt – EFS-gården Åsljunga

6 – 8 Juni 
Light, tonårsläger på Åsljunga

3-5 maj 
körläger på Örestrand tillsammans med SMU 

20 – 29 juni 
Midsommarljus, ungdomsläger på Heljaröds-
gården. http://www.midsommarljus.se/ 

22-27 juli 
Blåsarlägret, musikläger på Glimmåkra folk-
högskola.
http://www.blåsarläger.se/
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GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Wintercampen och Wintervaken 2013

Vinterns stora scouthändelser,  Wintercampen 
och Wintervaken har än en gång ägt rum. Läg-
ren där alla åldrar ses för en sak, nämligen att 
få ha kul med varandra i Guds natur tillsam-
mans med Gud! Wintercampen är för dem 
som går i årskurs 2 till 7. Wintervaken är för 
dem som fyllt 15 år. Två läger som ger varan-
dra oerhört mycket. 

Hörviks EFS-scout, patrull Björnen och vin-
narna av campen säger: Det är roligt att vär-
darna är så duktiga på vad de gör. Det var kul 
att man hade så många olika tävlingar och 

systemet var bra. När vi tävlade hade vi hela 
tiden i tanken att vår ledare lovat oss godis 
om vi vann en deltävling. Vår ledare berättade 
också att hennes bror, som är väldigt tävlings-
inriktad en gång fick ett diplom där det stod 
“det viktiga är inte att ha kul utan att vinna”. 
Det gav oss motivation. 

Våra personliga kommentarer:
- Den roligaste hajken vi varit på!
- Ville inte åka hem!
- Det var roligt med trädklättring, tyvärr hann 
inte alla men det var kul! 

Scoutbilderna tagna av Helene Johansson
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Ibland säger bilder mer än ord. 49 personer 
sammanlagt var vi som åkte upp till Åre i år. 
Vi fick göra den oslagbara kombinationen: 
Att åka skidor i Sveriges bästa backar och 
ha ett riktigt gött läger tillsammans. Det är 
faktiskt oslagbart. Gud välsignade oss med 
vacker väder och härlig lägerstämning. För-

Åre 2013
utom grym åkning i backarna så: besökte vi 
Ristafallet, hade filmtävling, en minikonsert 
med Mikael Eklöv, hade andakter, badade i 
tunna utomhus och mycket mer. Filmer från 
veckan utlovas. Kolla på vår hemsida och på 
facebooksidan. 

FÖRÄLDRAFRITT 
27 - 28 april  

EFS gården Åsljunga 

Läger för barn och deras  
mor/farföräldrar. 
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REPORTAGE

Där du är
En kall januarikväll värmdes vi i EFS-kyrkan på Råå av Stina Backlund med musiker. Det var en 
magisk kväll, härligt sång, musik och ett härligt innehåll.

I EFS-kyrkan på Råå har vi haft besök av Stina Back-
lund flera gånger genom åren. Varje gång har hon gjort 
något nytt. Stina har många strängar på sin lyra. :)

Första gången tror jag att hon spelade piano, hon är ju 
också konsertpianist. Nästa gång hade hon sin pappa med 
sig och de varvade hans dikter med hennes spel. Ytterli-
gare en gång hade Stina ett program där hon själv varvade 
pianostycken med läsningar ur och om Bibeln som hon 
hade lärt utantill så att det blev dramatik. 

Eftersom Stina arbetar med diakoni så kom hon till 
en av våra kulturveckor och berättade om sitt arbete. Då 
hade hon Steve med sig, en man som levt ”på gatan” men 
blivit hjälp och nu var en frivillig medarbetare.

I höstas presenterade Stina ett nytt koncept för mig i 
samband med någon medarbetardag. Jag tyckte det lät 
spännande och den 27.e januari kom hon till oss med tre 
musiker.

Programmet hette Där du är, ett program med sånger 
som berättar om den Gud som i mänsklig gestalt steg ner 
till oss människor för att dela våra villkor.

Denna gång höll sig Stina till sången enbart - alltså yt-
terligare en ny variant av hennes breda repertoar. Musiken 
stod tre fullvuxna bröder för. Fullvuxna i dubbel mening, 
de var medelålders ungefär, men också fullvuxna i musika-
lisk mening. De var riktigt duktiga på sina instrument.

Thomas Jönsson på gitarr, Andreas Stigsson på tvärflöjt 
och slagverk samt Isak Davidsson på bas. Biologiska bröder 

med olika efternamn. 
Alla tre var virtuoser på 
sina instrument men 
roligast att höra och se 
var Andreas på tvärflöjt 
och slagverk. Det var 
kreativt musicerande 
där händer, fötter och 
andra kroppsdelar an-
vändes. Vad sägs t.ex. 
om två maraccas ned-
stoppade i strumpan 
på högerfoten. det 
svängde verkligen om 
maraccasen!

Stina gjorde bra ifrån sig som alltid med sin sång. Det 
bleva alltså både en musikalisk och en andlig upplevelse.

Vi kunde väl varit lite fler som lyssnade men vi som var 
där fick en fin stund.

Det ska bli spännande att se vad Stina Backlund hittar 
på härnäst. Du är alltid välkommen till EFS-kyrkan på 
Råå, Stina, vad du än hittar på. Det tycks alltid bli bra 
och givande.

Robert Södertun, pastor på Råå


Välkommen 0435-460054 

info@efsgarden.com     www.efsgarden.com

Planerar ni  för....
* utflykter  * familjefester
* läger       * konferens

....... då är vi alternativet

Händer i Åsljunga

19-24/3 Bibel o gemenskapsvecka 
"Livet en vandring...."
Bibelstudium: Per Uddling
Värdpar: Laila o Lennart Uddling

27-28/4  "Föräldrafritt"
Barnbarnläger

31/5-2/6 Shalomhelg 

6-9 /6 Saltläger 12-14 år
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GÄSTKRÖNIKA

Vad är det som är speciellt med mindre församlingar? 
Hur fungerar församlingar med 20, 50 eller 80 aktiva 
personer? Hur kan en församling leva, utvecklas och växa 
trots små resurser? Denna bok vill ge förståelse och prak-
tiska verktyg för alla de föreningar och församlingar som 
gör ett träget arbete vecka efter vecka trots få gudstjänst-
besökare och utan möjlighet att kanske ha någon anställd 
på heltid. 

Kapitlen i boken har följande rubriker:
1.   Den mindre församlingen i historien  
2.   Församlingar i olika storlekar   
3.   Karaktäristiska drag hos den mindre församlingen
4.   Generationsskillnader – och traditionens makt
5.   Församlingens livscykel – och förnyelseprocesser
6.   Församlingen som emotionellt system
7.   Att ”lyssna in” församlingens närsamhälle
8.   Gudstjänsten i den mindre församlingen
9.   Undervisning
10. Församlingens sociala omsorg (diakoni)
11. Församlingens mission (evangelisation)
12. Församling på landsbygden

Boken handlar på en nivå om att förstå hur en mindre 
församling fungerar och att presentera forskning och teo-
retiska modeller som kan öka vår förståelse för försam-
lingslivet. Jag har använt mig av en hel del internationell 
litteratur, forskningsrapporter och uppsatser som har skri-
vits inom området församlingsutveckling. 

I Sverige finns det inte mycket litteratur om den mindre 
församlingen. Däremot finns det en hel del skrivet i USA, 
Storbritannien och i viss mån i Tyskland, Frankrike, Ne-
derländerna, Norge, Finland osv. Jag refererar till en hel 
del sådan forskning i boken och i slutet på varje kapitel 
finns en litteraturlista som presenterar anförd litteratur.

Min bok riktar sig både till EFS-föreningar och till 
församlingar (både i Svenska kyrkan och i frikyrkorna) 
där en betydande andel är församlingsaktiva och tar ett 
personligt ansvar för gudstjänstliv och annat arbete. Här 
finns många uppslag hur arbetet kan utformas inom olika 
områden! 

Den mindre församlingen

Klas Lundström

Nedan presenterar Klas Lundström sin egen bok ”Den mindre församlingen”,  
>ingång,  Johannelunds teologiska skriftserie.

Klas Lundström är lektor vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, 
och undervisar inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi.

Boken går att beställa på www.johannelund.nu/ingang
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DISTRIKTET RUNT

Det är söndagsmorgon och klockan är några minuter 
i tio när jag öppnar dörren till Österängs kyrka. Jag ser 
de välfyllda galgarna med ytterkläder medan kaffedoften 
möter mina kalla näsborrar. De två bönelådorna står på 
sin plats och jag läser texten i den vita ramen ”Förbön är 
övning i kärlek”. Så rätt och riktigt, att be för någon är 
verkligen att glömma sig själv för någon annan.

En leende och välkomnande gudstjänstvärd ger mig 
en psalmbok. Att fira gudstjänst tillsammans är att möta 
Gud på samma villkor i lovsång, bön och mässa. Många 
frivilliga hjälps åt i de olika tjänsterna. Efter en stund 
springer söndagsskolbarnen ut till ”äventyr med Gud”. Vi 
vuxna låter tankarna vila och blir lyssnande Jesu lärjungar. 
Helt hastigt påminns jag i tanken om Eva Spångbergs ord 
”söndagen en skimrande möjlighet ”.

Efteråt möts vi, hälsar och ler bekräftande mot varan-
dra. Kaffestunden innehåller både gemenskap och samtal, 
men är också ett viktigt tillfälle att tala om existentiella 
frågor.

Österängs kyrka i Kristianstad

Vi är en samarbetskyrka mellan Trefaldighets församling och EFS 
Missionsförening. På söndagarna firar vi gudstjänst med mycket mu-
sik. Söndagsskolan har två grupper beroende av ålder. Vi har också en 
tonårsgrupp där David Castor hjälper oss.

Vår kyrkokör kallas för KRIKÖR och leds av vår kantor Ulf Åkesson-
Leffler där även vår präst Sven Hahne medverkar. Han kommer att gå i 
pension den 10 mars i år varför vi söker hans efterträdare.

På måndagar har vi symöte, måndagskretsen samt Österängsträffen. 
På onsdagar har vi ett internationellt kvinnocafé och varannan torsdag 
serverar vi soppa. Vi träffas också i hemmen i två st bibelgrupper. 

Kyrkan är helt handikappanpassad utan några tröskar.

TACKBÖN

Gud jag vill tacka dig!
Bara Du har förstått mig.

Endast Du var med mig och höll mig vid liv.
Tack för att Du gav mig det 

som jag behövde och önskade.
Tak över huvudet, ett bord att äta vid 

med barnen omkring mig
och ett liv i lugn i ro.

Min önskan är nu 
att kärleken till Gud skall förökas

i hela världen.
Jag vill vittna om att Du Gud ständigt 

har varit nära mig.
Var och en skall kunna inse 

att ingenting i denna världen
kan skapas utan Dig Herre.

Överge mig inte
utan var med mig till livets slut.

Rör vid mitt hjärta och gör det ödmjukt.
Tack för att Du har gjort mig beredd till förlåtelse

och stärkt min kropp.
Hela världen skall kunna se 
hur stor och mäktig Du är.

Du är den störste.
Amen

                                                    Steliana Nuca

(Den här bönen ”kom” till Steliana (Stella) på 
rim. Tillsammans har Stella och jag arbetat 

med den. Stella har muntligt översatt den från 
rumänska och sedan har jag försökt på bästa 
sätt att få det att låta bra, något rim blev det 

naturligtvis inte. Stella är med i vårt Kvinnocafè 
i Österängs kyrka. Stella har gett mig tillåtelse 

att dela med mig. Gretchen Nordenström )

Klockan närmar sig tolv och jag lämnar kyrkan. Öpp-
nar dörren och går över den obefintliga tröskeln som är 
låg både bildligt och reellt. En ny vecka väntar med olika 
uppgifter och körsångarnas ord ljuder fortfarande svagt i 
mina öron ”välsignelse från ovan – Gud välsignar dig”.

(Genom att skriva om ett gudstjänstbesök har jag försökt 
att göra en personlig presentation av verksamheten i Öst-
erängs kyrka.)                                       
Vänliga hälsningar Gretchen Nordenström
Foto: Birger Fahlby

Sven Hahne och Ulf Åkesson-Leffler Kyrkokören ”KRIKÖR”

Tonårsgruppen som sjunger i mässan Torsdagssoppan

Onsdagscafét
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Mer information www.hollviksstrand.com

April
14 Årsmöte
 15.00 Fika
 16.00 Årsmöte därefter kvällsmat
 Anmälan senast 12/4 till 040-451202
30 Valborgsmässofirande

19.00 Vårsånger, brasa och servering
 21.30 Teater Arken från Sundsgården   
 presenterar “Slå mej gul och blå” en pjäs 
 av Eva Brise

Juni
6 Barnensdag
 med lek och äventyr för alla åldrar
15-19 Sommarläger från 9 år

Ledarskola från 14 år start 14/6
21-23 Midsommarfirande och bibeldagar
 med KG Larsson, Ann-Mari och 
 Sam Almqvist

Under hela sommaren är det Gudstjänster kl 17 
på söndagar och caféprogram kl 19 på lördagar

Välkommen!

Den perfekta presenten …
”Listers Hopkok 4” med 200 recept som genom åren är väl beprövade 
av våra föreningsmedlemmar.
• Köp den    (Beställ via:  anki.o@brevet.nu)

• Ge bort den
• Gör reklam, och sälj den till vänner och bekanta
Finns att köpa i Listerkyrkan för 200:-
Hela behållningen går till EFS Listerkyrkans verksamhet.

Nu är det dags att nominera

Kandidater till styrelsen för EFS Syd 
Framtidsvisioner och nysatsningar, 
konfirmandläger, personalvård, kontakt med 
lokala styrelser mm står på agendan. 
Du som är villig/vet någon som är villig att arbeta 
med detta; 
Hör av dig till valberedningens 
ordförande Bengt Jakobsson 044-24 38 75/ 
axelboda@hotmail.se



10

REPORTAGE

För fem år sedan bestämde vi oss i S:t Mikael, Ängel-
holm, för att inplantera ett missionsprojekt i vår verksam-
het. Det blev EFS-projektet Aira sjukhus i Etiopien.

Vår 3-5 års strategi gick ut på att ”droppa” information 
på olika sätt så att alla i olika verksamheter såsom våra 
körer, barngrupper, EFS- föreningen och Ängelholms för-
samling skulle bli medvetna om vad mission kan betyda i 
vår tid och vilka behov och möjligheter vi kan bli en del 
av. Därför har vi haft olika missionsglimtar och insam-
lingssätt genom åren.

Så kom också tanken på en gruppresa från Ängelholm 
till Aira. Nu är den genomförd!

Under tiden 27 december 2012 – 14 januari 2013 åkte 
15 personer under Paul Perssons goda ledning till Etio-
pien – ytterligheternas land.

Längst in i Wollega – det gamla missionsområdet med 
missionsstationerna Bakko, Nakamte, Bodji och Nedjo - 

Vi kom fram!

ligger Aira med sitt sjukhus, sjuksköterskeskola och där 
våra missionärer Sennait och Erik Erichsen arbetar. Vägen 
dit gick tidvis på fin asfalt och däremellan genom gropigt 
vägarbetes-landskap. Men vi kom fram!

Vi mötte människorna, såg behoven, nöden och möj-
ligheterna. Tillsammans med dagar i ett myllrande Addis 
Abeba med sina 8 miljoner människor, en kulturresa till 
norra Etiopien i urkyrkans och pilgrimernas spår och sist 
ett par dagar vid Langanosjön har vi fått bestående intryck 
och uttryck i våra bilder.

En sådan här resa berör, rör om i tankarna och i våra 
prioriteringar om vad som är viktigt eller viktigast i livet.
Hur det nu ska påverka vår församlings arbete blir intres-
sant att se!
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Bet Giyorgis Lalibelas mest kända kyrkobyggnadFörsamlingsgudstj. med barn i Bako

Pilgrimmer dansar i Lalibela Aira sjukhus

Aira sjukhus Addis Abeba (stad som växer)

Personal Aira sjukhus Patientkö Aira sjukhus

Reportage: Gunnel Andersson, Ängelholm
Bild: Sven Persson, Ängelholm
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Jag åkte ut till Sundsgårdens Folkhögskola söder om 
Helsingborg, en av EFS Folkhögskolor. I tidningsutskot-
tet kände vi att vi ville lära känna nuvarande rektor, Mar-
tin Nihlgård. Skolan ligger fantastiskt vackert med utsikt 
över Öresund, Ven och Danmark. Särskilt vackert är det 
förstås när solen skiner från en klarblå himmel.

Först en bred fråga: vem är du, Martin?
Sedan ett och ett halvt år är jag rektor här på Sundsgår-

dens Folkhögskola. Jag har en bakgrund inom folkbild-
ningen men framför allt på studieförbundssidan där jag 
jobbat i nästan tio år. Jag har jobat på SENSUS och så var 
jag med och startade det muslimska studieförbundet Ibn 
Rushd. Där arbetade jag som rektor i fyra år.

Privat är jag nog en familjemänniska, 
skulle jag vilja säga. På fritiden är jag med 
familjen, träffar vänner och lagar god mat. 
Ska jag göra något på egen hand så hand-
lar det om att jogga och läsa böcker. 

Har du någon favoritförfattare?
Ja, många. Jag läser inte deckare, annars 

är jag rätt så bred. Jag läser gärna något 
av nobelpristagare, den senaste boken jag läste var Mo Yan 
och hans bok Ximen Nao och hans sju liv – en fantastisk 
skröna. När det gäller nobelpristagare så kan man ibland 
förstå att de får pris men ibland tänker man: Oj!... det är 
något jag inte förstår.

Per Lagerkvist har varit en favorit, nobelpristagare 1951. 
Hans böcker handlar väldig mycket om sökande.

Varför läser du inte deckare?
Jag bestämde mig för det för några år sedan. Då läste jag 

tre böcker på rad. Två av dem var fantastiska romaner och 
den tredje som var en deckare kändes så torftig. Det var 
mycket våld och jag tror att deckare skapar en skev bild av 
samhället genom att skildra mer våld än vad som är i verk-
ligheten. Det finns ju bra deckare också men jag vill inte 
lägga tid på dem när det finns så mycket andra bra böcker.

Varför har du valt de jobb som du haft?
Jag är född och uppvuxen i Svenska kyrkan, och har all-

tid haft religion som ett stort intresse. Jag pluggade islamo-
logi och religionsvetenskap på universitetet . Jag fastnade 
för Islam som en religion som har stor betydelse i världen 
idag, både i Sverige och i världen i stort. Utbildning och 
folkbildning har alltid varit stora intressen, jag är lärare i 
botten. Det har jag knappt jobbat som men det var det jag 
utbildade mig till.

Att det blev SENSUS var nog att de sysslade mycket med 
mångfaldsfrågor vilket intresserar mig. Sedan när jag arbe-
tade på SENSUS så samarbetade man med Ibn Rushd och 
när de skulle tillsätta en rektor så var jag en av de som blev 
tillfrågade. Jag tycket att det skulle vara roligt och intressant 
att få vara med och bygga upp något från början samt att ge 
muslimer i Sverige någon slags plattform att jobba utifrån 
eftersom de så lätt blir satta åt sidan i vårt samhälle.

Gör man något i det studieförbundet som man inte 
gör på SENSUS?

Ibn Rushd liknar i mycket de andra studieförbunden 
men man är också nischad, det handlar mycket om religion, 
språk och integration. Likaväl som man kan ha bibelstudier 
hos SENSUS eller Bilda så kan man ha koranstudier hos 
Ibn Rushd. Det framkommer tyvärr inte alltid i media att 
det finns en folkbildning bland muslimer, det var just det 
som var intressant att upptäcka och arbeta med. Folkbild-
ning är ju ett svenskt begrepp men det finns liknande före-
teelser ute i världen.

Hur såg man i Ibn Rushd på dig som kom från ett 
kristet håll?

Det var blandade reaktioner, och det var det första jag frå-
gade när det var aktuellt att fundera över 
tjänsten. Jag sa att jag anade att jag var en 
sådan som de sökte men att de sökte en 
muslim. Jag undrade om det gick bra med 
mig. Det blev tyst en stund och sedan sa 
ordföranden ”ja, det tror jag”. Efteråt har 
jag förstått att i styrelsen var man rätt så 
delad i åsikten kring min person.

På ett sätt var det enkelt för mig att för-
hålla mig till de medlemsorganisationer som fanns kring 
Ibn Rushd. Där fanns t.ex. både sunniter och shiiter och jag 
kunde vara neutral i förhållande till dem.

Har du utifrån det jobbet fått kunskap och erfaren-
het som du har nytta av idag?

Ja, det tycker jag. Dels fick jag ju lära mig väldigt mycket 
om Islam och dels fick jag erfarenhet av att vara i minoritet. 
– Jag var ju den ende där som inte var muslim. Jag var den 
som var udda och avvikande.

Martin Nihlgård

Fullständigt namn: 
Anders Martin David Nihlgård
Född: 1970
Bor: i Lund
Familj: Gift och tre pojkar
Husdjur: Nej
Sommarstuga: Nej, men famil-
jestuga delad på många

NYFIKEN PÅ
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Och nu är du på Sundsgården, tycker du att du har 
blivit varm i kläderna?

Ja, det tycker jag, men det är en stor organisation med 
en bred verksamhet så det finns fortfarande mycket saker 
att lära. 

Det här är ju en skola under EFS – har du haft kon-
takt med EFS tidigare?

Det har jag haft på det sättet att 1999 var jag och min fru 
i Etiopien med Svenska kyrkan, Lutherhjälpen och SKM 
som det hette då. Men i stort sett allt vi träffade på i Etio-
pien var relaterat till EFS, det är ju EFS som har byggt hela 
missionen och biståndsverksamheten där.

Det här är ju en EFS folkhögskola och då måste vi ju ha 
en tydlig koppling till vår huvudman, och det tycker jag 
också är inriktningen på de andra skolorna som är kopp-
lade till EFS.

Det känns väldigt positivt, både från distriktet och na-
tionellt, att samarbetet och kontakten och samhörigheten 
växer och djupnar.

Tittar ni på profilfrågor tillsammans med EFS
Just nu tittar vi på hur en bibellinje/livsåskådningslinje 

skulle kunna se ut, men det är långt kvar innan vi är där. 
Diskussionen finns och någon slags vilja från bägge parter, 
skolan och distriktet.

Du bor i Lund. Pendlar du, kör du bil?
Det blir oftast bil men tåg ett par gånger i veckan. Man 

sparar nog en halvtimme per resa genom att ta bilen. Mins-
tingen ska fortfarande lämnas på förskola, det är ju ett tigh-
tare livspussel så här dags i livet.

Har du några fritidsintressen förutom att läsa 
böcker?

Ja, det är då att jogga. Jag sprang mitt första maraton i 
höstas, Berlin maraton. Det var en helt otrolig upplevelse. 
Ett maratonlopp är ju 4,2 mil långt. Jag trodde att det skul-
le vara mest en plåga men det var roligt nästan hela vägen. 
Det var riktig feststämning runt arrangemanget.

Har du några drömmar, något du skulle vilja göra?
Det finns många platser i världen jag skulle vilja besöka. 

Att resa är ju en sådan sak som man lägger ner när barnen 
är små men nu är det snart stora så nu har vi börjat så smått 

igen. Det vi har pratat om att göra hela familjen är att åka 
transsibiriska järnvägen till Kina. Det är en dröm som vi 
har haft i många år.

Vid en sådan långresa blir ju resan målet. Är det re-
san som är målet eller är det målet som är målet, 
hur ser du på det?

Jag tänker nog mer och mer att resan är målet. Tidigare 
var det tvärtom, att man skulle nå någonstans men inte så 
mycket nu längre. Det gäller nog både i arbetet och privat. 
Planerandet är ju också en viktig del av en resa, t.ex. att 
planera att resa transsibiriska järnvägen. Där är nog plane-
randet lika intressant som själva resan.

Likadant på skolan. Vi arbetar just nu på att ta fram en 
slags pedagogisk plattform för skolan. Då tänker jag att det 
kanske resulterar i något litet häfte, men det är inte det som 
är poängen utan det är resan dit – att tillsammans diskutera 
de pedagogiska frågorna, vad vill vi och vad har vi alla med 
oss in i det?

Nu ska du få en möjlighet att skicka en hälsning till 
EFS och det sydligaste distriktet. Vad vill du säga?

Jag har tänkt mycket på EFS och skolan, och på skill-
nader och likheter mellan den lokala EFS-föreningen och 
folkhögskolan, skillnader och likheter som kan göra att det 
finns en bild av att det där är inte en kristen folkhögskola 
längre. Den bilden finns tyvärr. När Sundsgården startade 
var ju alla EFSare, lärare, personal och elever. Idag ser det 
helt annorlunda ut, majoriteten är inte aktiva kristna. Det 
finns också många elever med annan konfession och reli-
gion.

Idag måste vi ju som skola arbeta efter de förutsättningar 
som råder. Vi kan låta det vara högt i tak och ha lärare som 
är intresserade av att diskutera de stora frågorna i livet och 
inte bara ämnena i sig. Vi kan inte ha svaret att ”så här är 
det” för då kommer vi inte att ha några elever. Det vi gör 
är, vad man på församlinsspråk kallar ett diakonalt arbete. 
Vi möter många människor som har haft det tufft i livet 
och då visar vi att vi vill ge dem en chans till i livet, att vi 
tror på dem.

Om de går här och känner sig sedda och uppskattade och 
vet att de gått på en kristen skola så kan det vara gott nog. 

Det vill jag gärna att folk ska se, att det är så det ser ut.
Sedan har vi ju nattvardsgudstjänster och andakter av 

olika slag olika dagar varje vecka. För den som inte vill vara 
med på något sådant så har vi ”tysta rummet” som ett al-
ternativ.

De kristna högtiderna håller vi på och besöker kyrkan 
etc. Där har vi närvaroplikt men måste ju tänka på att alla 
är inte stöpta i samma form. Människor är olika, tänker 
olika, tror olika eller tror inte alls. Så ser det ut.

Med den hälsningen till EFS Sydsverige och de lo-
kala EFS-sammanhangen tackar jag Martin Nihl-
gård för ett intressant samtal och drar vidare till 
andra samtal. Tack, Martin!

Intervju: Robert Södertun, redaktör
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Världens största by
Vi hade hört tidigare att Addis Abeba skulle vara värl-

dens största by, men inte riktigt förstått innebörden av 
den benämningen. Nu vet vi mera. Addis rymmer idag 
mellan 4 och 5 miljoner invånare. Staden är inte avgrän-
sad på det sättet att en stadskärna med utländska konsu-
lat, moderna hotell, fina affärer och de rikas bostadshus 
skulle ligga på ett och samma ställe, nej långt därifrån. I 
Addis så blandas allt, överallt. Plåtskjulen med de enkla 
affärstånden, skoputsarna, tiggarna och försäljarna med 
varor utlagda på gatan, blandas med Sheraton hotell, ås-
nor, getter, grusvägar, fin asfalt, stora rondeller, ortodoxa 
kyrkor och kött som hänger till sig i värmen. Addis är 
en stad att uppleva! Att komma undan vimlet en stund 
och söka sig upp på Entotobergets vidunderliga utsikt ska 
man inte missa. Nedför detta berg går kvinnorna bärande 
på ved och lövruskor så stora att man häpnar. Hur är det 
möjligt att balansera och bära sådana kvantiteter på sin 
egen rygg. 

Uppdrag ungdomsledarutbildning
Jonas och Viktoria Nordén är utsända av EFS i Sverige 

för en fyraårsperiod i Etiopien. Deras uppdrag är att hjäl-
pa Mekane Yesuskyrkan med en ungdomsledarutbildning 
som kan komma deras 7000 lokala kyrkor tillgodo. De 
kommer till en början att arbeta utifrån kyrkans central-
kansli i Addis Abeba, och även om det går utmärkt med 
engelska där så har de snart under ett halvårs tid stude-
rat det officiella språket Amarinja. Familjen bor på det 
område i Addis benämnt Entoto, där EFS byggt upp ett 
antal hus och guesthouse. Detta område med tillhörande 
fastigheter är sedan en tid tillbaka överlämnat i Mekane 
Yesuskyrkans händer, vilket tyvärr syns på underhållet.

Tänk vad min gode vän Calle Jarbo skulle kunnat göra 
underverk på detta område om han fick en kallelse, tid 
och möjligheter! 

Missionsresa till Västra Etiopien
Under tiden i Etiopien fick vi möjlighet att göra en 

missionsresa ut i landet tillsammans med vår missions-
föreståndare Stefan Holmström och EFS internationella 
missionssekreterare Erik Johansson. Det blev en färd väs-
terut till Wollegaområdet med destination Aira sjukhus
och våra missionärer där, Erik och Sennait Erichsen. Erik 
som sedan tio år tillbaka jobbar som läkare vid sjukhu-
set berättade att han vissa nätter väcks både tre och fyra 
gånger för akuta kejsarsnitt. Sennait som är sjuksköterska 
bistår sin man under operationerna och tillsammans gör 
de stor skillnad för människorna i denna region. De bor 
i ett enkelt hus på sjukhusområdet med en inbyggd altan 
som har en underbar utsikt över nejden. Dock omgärdas 
altanen av ett stålnät så att inte aporna ofredar vid mål-
tiderna. 

Behov av digital röntgen
Under Eriks och Sennaits tid vid sjukhuset har mycket 

förbättrats. Dock arbetar man fortfarande, med svenska 
mått mätt, under mycket enkla förhållanden. På frågan 
om vad de för tillfället skulle önska till Aira sjukhus blev 
svaret en digital röntgenapparat. En sådan skulle kunna 
köpas i landet för omkr 100.000 kr men det saknas peng-
ar för ändamålet. 

Hälsning från ”Världens Största By”
Besök hos Nordéns i Addis Abeba 

Den 2-16 februari fick Lena (min hustru) och jag möjligheten att få besöka ett av våra mis-
sionsländer, nämligen Etiopien. På plats passade vi på att besöka missionärsfamiljen Jonas 
och Viktoria Nordén som för övrigt är föräldrar till våra barnbarn Samuel och Ester. Ja just det, 
Jonas är vår äldste son om någon skulle undra, gift med Viktoria född Gudmundsson.

REPORTAGE

Erik & Sennait Erichsen vid Aira Sjukhus. 
Erik visar hur de syr ihop operationerna med fisklina.

Marknadsdag i Addis Abeba
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–Jag har en så duktig etiopisk medarbetare på röntgen 
just nu, säger Erik, han har verkligen fått ordning på den 
avdelningen. Han är dock rädd att alla vätskor han hante-
rar skall skada honom för framtiden, så det vore verkligen 
skönt för oss alla att få en digital röntgen istället till sjuk-
huset. Gästvänligheten hemma hos Erik och Sennait gick 
inte att ta miste på. Sennait hade bl.a. sparat en julost från 
Sverige och lite grovt mjöl så det blev ett par festmåltider 
hos dem. Efter Aira gick färden till Mendi. Där besökte vi 
Bibelskolan som EFS understödjer och fick träffa Synod-
presidenten. De har ca 120 elever på Bibelskolan just nu, 
vilket är otroligt bra.

Ny mission bland Bertafolket
På söndagen delade vi på oss. Ett gäng stannade kvar i 

Mendi för att fira gudstjänst och ett gäng åkte iväg ca en 
timme norrut till Blå Nildalen för att fira gudstjänst med 
Berta-folket. Ett folk som Mekane Yesuskyrkan ganska 
nyligen börjat nå med evangeliet om Jesus Kristus och av 
ca 100 000 är idag 600 kristna. Att vi i EFS finns med och 
understödjer detta missionsarbete är verkligen glädjande. 

Blindskolan i Bako
Det var inte meningen att vi skulle besöka blindskolan 

i Bako, men på min enträgna vädjan så blev det  ett be-
sök där också. Jag har fortfarande kvar de frimärken från 
Etiopien som jag fick av missionär Torsten Persson 1967 
på EFS-Gården i Åsljunga. Att jag nämner Torsten har 
att göra med att Bako blindskola blev hans speciella skö-
tebarn vilket vi på den tiden samlade in pengar till, bl.a. 
FG/PG grupperna. Skolan är nu överlämnad i Etiopisk 
förvaltning.

Vid ett besök i en lokal Mekane Yesusförsamling i Addis 
så slogs vi av den glada och hängivna lovsången till Jesus. 
I en annan lokal kyrka i Addis kunde vi sitta i de bänkar 
som tillverkats av Åsljunga möbelfabrik. 

Missionsiver
Mekane Yesuskyrkans missionsiver är beundransvärd. 

Bara ett exempel är att så fort en ny församling bildas på 
en ny plats, är deras målsättning att genast starta en ”pre-

dikoplats”, dvs en plats eller ett område där man försöker 
nå vidare med evangeliet. I kyrkans 5-års plan har man 
satt som mål att nå 30 000 000 människor med evang-
eliet! Jo du läste rätt, 30 miljoner!

Ganska nyligen har kyrkan också startat internationell 
mission. IMS (International Mission Society) bildades och 
man har hittills sänt ut missionärer till Pakistan, Palestina 
och Mali. Fler kommer att komma! Att EFS understödjer 
två somaliska studenter som studerar teologi vid Kyrkans 
teologiska seminarium i Addis, ses mycket positivt, då 
Etiopierna själva har svårt att missionera bland det folket 
p.g.a. tidigare strider mellan länderna. 

Brytningen med Svenska Kyrkan
Som säkert många av er har hört vid det här laget så 

har Mekane Yesuskyrkan till sist bestämt sig för att bryta 
allt samarbete med Svenska Kyrkan och den Evangelisk 
Lutherska Kyrkan i Amerika (ELCA). Detta till följd av 
att dessa båda kyrkor har tagit officiella beslut om att till-
låta samkönade äktenskap. Vilka följder detta får för EFS 
som en inomkyrklig rörelse är ännu så länge väl tidigt att 
uttala sig om men mycket tyder på att vårt samarbete med 
MY kommer att fortsätta. 

Förmodligen blir det den centrala synoden som drabbas 
mest av beslutet eftersom deras enda partners är Svens-
ka kyrkan och ELCA. Projekt som dövskolan, kliniken, 
barnhemmet och annat riskerar att försvinna om det fi-
nansiella stödet från dessa partners uteblir. Allvarligt och 
oroväckande. Blir det möjligt för EFS att ”ta över” dessa 
behjärtansvärda satsningar? Låt oss be om Guds ledning. 

Väl hemma i Sverige igen så blir man på nytt tacksam 
över allt det vardagliga som fungerar hos oss. Kallt, rent 
vatten i kranen. Kall filmjölk i kylen etc etc. Med oss har 
vi bl.a. alla de glada leenden vi fick från barn och vuxna 
längs vägen från Addis till Aira. 

För dig som vill ha kontinuerlig information från Etio-
pien och bla följa Jonas och Viktoria Nordéns arbete i Ad-
dis så hänvisar jag till deras blogg: http://familjennorden.
wordpress.com

Missionshälsningar Df Allan Svensson

Stefan Holmström talar till barnkören i Mendi

Underbar utsikt från Entotoberget i Addis
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TRONS UTTRYCK

Diakoni
BERÄTTELSEN OM

ÖPPEN KYRKA

I början av 2000-talet började en längtan växa fram hos oss 
i Betaniakyrkan i Malmö. Längtan efter en mötesplats där 
alla skulle känna sig trygga och välkomna, oavsett bakgrund 
och livssituation. Malmö är en stad med mycket krimina-
litet, missbruk, utanförskap och ensamhet. Betania ligger 
centralt i staden och många Malmöbor passerar dagligen vår 
kyrka. Vi längtade efter att öppna vår dörr och göra det lätt 
för människor att ta steget över tröskeln. Men hur skulle vi 
börja?

Efter något år av bön till 
Gud om vägledning, beslu-
tade vi oss för att bjuda in till 
ett julaftonsfirande i Betania. 
Året var 2002. Inbjudnings-
lappar delades ut på Stads-
missionen, på kontoret för de 
hemlösas tidning Aluma och 
till människor som fördriver 
sina dagar på Malmös park-
bänkar. Till vår glädje kom 
ett 40-tal människor till jul-
festen, och vi fick en stund av 
god gemenskap kring mat-
borden. Vi sjöng tillsammans 
och lyssnade till det glada 
budskapet om Jesus, världens 
Frälsare. Evangeliet om Gud 

som blev människa. Goda kontakter knöts, och när det nya 
året började ville vi gärna fortsätta att möta människor som 
vanligtvis inte brukar gå i kyrkan. 

Så föddes Öppen Kyrka. Vi bestämde oss för att hålla kyr-
kan öppen under ett par timmar, två gånger i veckan. Något 
stort projekt som skulle vara svårt att driva under lång tid var 
inte aktuellt. I stället såg vi vikten av enkelhet, långsiktighet 
och uthållighet, och efter 10 år ser det praktiska arbetet ut i 
stort sett som det gjorde från början.  Skillnaden är att vi de 
första åren hade öppet två förmiddagar i veckan, medan vi 
nu har öppet måndag förmiddag och onsdag eftermiddag/
kväll. Måndagen avslutas med en andakt och onsdagen med 
en kvällsmässa. 

Vid båda tillfällena bjuder vi på kaffe och smörgås, och på 
onsdagen serverar vi dessutom hemlagad vegetarisk soppa för 
en tia. 

Det är en brokig skara människor som gästar Öppen Kyr-
ka.  Där finns missbrukare, hemlösa och flyktingar. Andra 
lider av psykisk ohälsa, 
en del är arbetslösa el-
ler sjukskrivna. Några är 
föräldralediga och kom-
mer med sina små barn, 
en del kommer helt en-
kelt för att de uppskattar 
en mötesplats där man 
får möjlighet att möta 
varandra bakom fasader 
och masker. Vi är ju alla 
människor, olikheterna 
till trots! Och vi behöver 
varandra! 

Gud har sannerligen 
försett oss med det vi behöver genom åren! Jag är både tack-
sam och förundrad över att vi hela tiden har haft så många 
frivilliga medarbetare, som under kortare eller längre perio-
der med glädje har gett av sin tid, både i praktiskt arbete och 
i samtal med våra gäster.  Dörrar har också öppnats till sam-
arbete med socialtjänst, arbetsförmedling och kriminalvård. 
Det gör att vi periodvis har medarbetare som praktiserar, ar-
betstränar eller gör sin samhällstjänst hos oss.  

Stina Backlund som skrivit den här artikeln 
om diakonalt arbete i Malmö, arbetar numera 
med diakoni utifrån EFS-kapellet i Lund. 
Artikeln är ett vittnesbörd men också under-
visning om diakoni.
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Det vi erbjuder våra gäster är framförallt gemenskap. Vår 
bön är att alla som kommer till Öppen Kyrka ska mötas av 
kärlek och respekt. Att man ska känna sig välkommen för 
den man är och att man är viktig. Trots att vi inte kan erbju-
da mer än några timmars gemenskap per vecka är det många 
som har berättat för oss att Öppen kyrka blivit som ett hem, 
en livlina. 

En gång i veckan går vi en runda på Malmös gator och 
torg, i samarbete med Hela Människan i Malmö.  Vi tar med 
oss kaffe och hembakat bröd och samtalar med dem vi mö-
ter. 

Precis som i arbetet med Öppen Kyrka ser vi nödvändighe-
ten av långsiktighet i det vi gör. Många gånger är det svårt att 
skapa ett naturligt möte när vi träffar nya människor. Men 
efter flera år av relationsbyggande har vi fått se hur tuffa fasa-
der krackelerar och vi har fått lyssna till många livsberättelser. 
Det tar tid att bygga goda relationer, men det uthålliga arbe-
tet har resulterat i att ett ömsesidigt förtroende sakta vuxit 
fram.

Förhållningssättet när vi möter människor är oerhört vik-
tigt. Ingen människa ska behöva känna sig som ett objekt för 
våra ”hjälpinsatser”. Vi önskar möta människor i ögonhöjd, 
där vi respektfullt och intresserat lyssnar till varandra och be-
rikar varandras liv. Vår bön är naturligtvis att människor ska 
få lära känna Jesus, men vägen till att våga ge sitt gensvar på 
hans kärlek kan vara mycket lång. Livets erfarenheter är ib-
land så smärtsamma och svåra att det kan tyckas omöjligt att 
tro på en kärleksfull Gud. Många av våra gäster bär på djupa 
inre sår och har därför svårt att våga ta emot kärlek. Tilliten 
är ofta skadad, ibland obefintlig. Därför måste vi vara mycket 
varsamma och lyhörda i samtalen om tro. För en del har det 
varit en stor lättnad att få höra att tro och tvivel inte är var-
andras motsatser. Att tron inte är en prestation, utan något vi 
får ta emot. Att tro och tillit sakta får växa, mitt i osäkerhet, 
tvivel, vrede och invändningar. Vi vill uppmuntra varandra 
att föra ocensurerade samtal med Gud, eftersom det bara är i 
verkligheten, precis som den är, som äkta möten kan ske.

Jag är djupt tacksam till Gud för att Öppen Kyrka har bli-
vit en läkande plats för många – en plats där hela livet får 
rymmas. 

Vi kan egentligen inte visa upp några ”resultat”, eftersom 
så mycket av det som sker i vår gemenskap inte kan mätas i 
statistik. Men vi förstår att det händer mycket i människors 
inre. Gud är verksam i det fördolda, och en hel del får vi 
kanske aldrig reda på. Men då och då får vi en liten inblick 
i det som sker. Gäster som under många år brottats med 
ångest och vanföreställningar utstrålar nu ett större lugn än 
tidigare, även om ångesten fortfarande gör sig påmind emel-
lanåt. Människor som tidigare inte haft någon kristen tro har 
sakta påbörjat vandringen med Jesus, utan att göra så mycket 
väsen av det. De har fått smaka på hans kärlek, och vi har sett 
hur blicken strålar av ljus när de berättar att Jesus finns i deras 
hjärtan, att de aldrig är ensamma. Även om omständighe-
terna är oerhört svåra för flera av våra vänner, har de ändå fått 
uppleva att Jesus bär dem genom det mörka och svåra. Där 
finns också de som varit offer för maktmänniskor, som tack 
vare stödet i vår gemenskap vågat räta på ryggen och sätta ord 
på svåra erfarenheter som gjort att skammen blivit en ständig 
följeslagare i deras liv. 

Gud har inte bråttom, 
saker måste få ta tid. Det 
är nog just det som på 
allvar börjat landa i mitt 
eget liv på senare tid. 
Mycket har varit oerhört 
svårt i arbetet med Öp-
pen Kyrka och jag har 
gjort misstag som tagit 
mycket på krafterna. Jag 
har också många gånger 
försökt bära männis-
kor och deras bördor 
och trott att så mycket 
hänger på mig. Men det 
är Gud som bär! Det är han som sakta låter det växa och gro 
i våra liv. Gud har visat så stor omsorg om Öppen Kyrka 
under de 10 år som gått, och han kommer att göra det i 
framtiden också, det är jag fullständigt förvissad om!

Stina Backlund
EFS-kapellet i Lund

Ellen och Hanna

Soppservering
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Jag har något att bekänna. Igår kväll var jag ute med 
en gift kvinna. Först var vi och såg en teaterpjäs. Det var 
Helsingborgsspexet som campusstudenter har satt upp 
på Dunkers Kulturhus. Mycket trevligt!  Sedan gick vi 
och åt en bit mat på Harrys. Dom hade fantastiskt goda 
kycklingspett med sallad och dressing. Efter det körde jag 
henne hem och så tillbringade vi natten tillsammans.

Kvinnan jag talar om är förresten min fru i första äk-
tenskapet.

Visst har det stor betydelse vilken del av sanningen man 
berättar och vilka ord man använder.

Tänk om det är likadant när vi ska berätta om vår krist-
na tro! Vad är det som skiljer dig ifrån de andra 90 – 95 
procenten människor i Sverige som också kallas kristna? 
Hur använder vi ordet kristen? Hur presenterar vi vår tro 
på Gud, på Jesus? Vi har ju inte vilken tro som helst. Det 
räcker inte med att säga att man är troende. Vi har inte 
vilken Gud som helst – de flesta religioner har en gud. 

Det som sticker ut från mängden av bekännelser, det är 
talet om Jesus – vem han är och vad han betyder för mig.
Ibland är det viktigt att vara precis och specifik när man 
berättar.

Den gifta kvinnan, alltså min fru som jag berättade om 
heter Birgitta. Bekännelsen hade låtit annorlunda om jag 
hade sagt hennes namn, eller hur?

I Mark 8:38 säger Jesus: Den som skäms för mig och mina 
ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också 
Människosonen skämmas för, när han kommer i sin faders 
härlighet med de heliga änglarna.

Han har också sagt: Apg 1:8 Men ni skall få kraft när 
den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig 
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till 
jordens yttersta gräns. 

Apg 4:12  Hos ingen annan finns frälsningen, och ing-
enstans bland människor under himlen finns något annat 
namn som kan rädda oss. 

Gud mäter inte oss efter storleken på vår tro eller hur 
imponerande vår bekännelse är. Däremot är det viktigt 
vilken riktning vi har på våra liv. Vi kan vara nära Jesus 
eller långt från honom, men vilken riktning har vi – vart 
pekar näsan och vart riktar vi blicken?

Robert Södertun, EFS på Råå

Hur talar vi om vår tro?

Våga Växa- dagen
En givande stund var också när vi fick sätta oss i grupper 

om tre och bli ganska personliga med varandra i andliga 
frågor. Nyttigt och fruktbärande.

Man kan nog säga att tyngdpunk-
ten låg på inspiration och uppmunt-
ran snarare än strategi för att växa som 
församling etc.

Det får gärna bli fler Våga Växa-da-
gar, då man går vidare från denna för-
sta dagen. Jag tror att det kan vara en 
fördel att det är ungefär samma män-

niskor som träffas flera gånger så att man kan bygga vidare 
på det som sagts och upplevts tidigare.

Vi var som sagt två personer från Råå, Helsingborg. Två 
timmars gemensam bilfärd under lördagen hade också 
sina poänger.

Vi hade att tala om på vägen hem.
Robert Södertun, EFS på Råå

Lördagen den 23 februari anordnade distriktet en inspi-
rationsdag, Våga Växa-dagen. Den hölls i Västerkyrkan i 
Hässleholm.

Jag vet inte hur det var inbjudet utöver annons i Livsluft 
men dominansen var total när det gällde deltagare från 
Hässleholm med omnejd.

Vi var två från Råå, Helsingborg, resten kom från Häss-
leholm, Kristianstad, Röke, Bjärnum etc. 
Jag kan ha något fel om detta.

De som stod för innehållet under dagen 
var Ingrid Lundström, inspiratör i EFS 
och Allan Svensson, vår distriktsförestån-
dare. De två gav oss deltagare en mycket 
inspirerande dag.

Om jag får bli personlig, det som talade 
mest till mig var Ingrids inspirerande vittnesbörd om hur 
Gud hör bön och hur han kan öppna dörrar som verkar 
väldigt stängda.

REPORTAGE
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Möllebackens Fas�ghetsförmedling söker 
objekt �ll försäljning. 

Just nu önskar vi objekt i Skåne och 
Blekinge. 

Såväl villor, bostadsrä�er och fri�dshus 
är av intresse.

Möllebackens Fas�ghetsförmedling har 20 års erfarenhet i 
denna region och har e� stort kundregister. Vi arbetar på våra 
kunders villkor och gör allt för a� både säljare och köpare 
skall känna sig nöjda med varje affär.

Ring Paul Olsson på Möllebacken

044 – 10 14 10 044 – 10 14 10
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För 20 år sedan startade man AlltMöjligt Verkstaden 
som ett tremånadersprojekt. Kommunen fanns med och 
betalade hyran. Projektet har fortsatt och idag har man 
nio anställda. Alltmöjligt verkstaden fungerar som en 
mötesplats för alla, samt arbetspraktik för de som ham-
nat utanför arbetsmarknaden. Man samarbetar med bl.a. 
kommunen, friskvården och beroendecentrum. Här ges 
handledning men ingen terapi. För många praktikanter 
som möter socialen är detta skönt. 

Med rötterna i kristna värderingar utgår vi från att varje 
människa har både begåvning och en inneboende vilja att 

komma framåt i livet.
Man upprättar också en individuell handlingsplan och 

vill skapa en hemkänsla på ort och ställe, med hemba-
kat bröd på morgonen, lunch till självkostnadspris, m.m. 
Man firar jul, påsk och varje dag erbjuds frivillig andakt.

-Framtiden för oss är tyvärr oviss, menar Stefan. Om 
man tittar på samhället i stort så är det ju fler som är ar-
betslösa. År 2012 hade vi ett underskott. Om vi tittar på 
det rent ekonomiska, har vi så att vi kan ”köra” det här 
året. Nästa år vet jag inte hur det blir. Vi försöker hitta 
nya vägar, fler att samarbeta med. Just nu har vi ett EU-

ALLT ÄR MÖJLIGT!
”AlltMöjligt Verkstaden” i Broby, vad är det? Redaktionsutskottet för Livsluft blev nyfikna på 
vad detta kunde vara. Ett besök på ort och ställe gjordes. Vi träffade Stefan Andersson som 
jobbat här sen ett antal år tillbaka.

TRONS UTTRYCK



21

projekt och samarbetar med Kirsebergs församling och 
Diakonicentralen i Lund. Det är positivt på ett sätt, för 
då har man hittat vägar att hjälpa människor.

-Som jag sa, så är framtiden oviss men inte på något sätt 
negativ, för om vi inte behövs, då har man hittat möjlighe-
ter att hjälpa människor in i arbetslivet.  Jag tror att detta 
är en välsignad plats. Vi ber för detta och tror att Gud är 
med oss i vår verksamhet, säger avslutningsvis Stefan.

Innan vi lämnar AlltMöjligt Verkstaden går vi en runda 
i de olika lokalerna. Här sjuder det av arbetslust. I snick-
eriet är det full fart på såg och hyvel. I cykelverkstaden 

reparerar man cyklar och man kan få sin bil tvättad. På ett 
annat ställe går symaskinerna för fullt. Här syr man upp 
väskor, förkläden m.m. Här kan man också beställa en 
prästskjorta i personlig stil.

En Second Handbutik finns också. Visionen är att det 
skall vara en mötesplats för sysselsättning, samtal, komma 
vidare i livet och ana Guds omsorg. Vi tackar för oss och 
önskar att Gud rikt ska välsigna denna plats.

Text och bild:Per Andersson, Staffanstorp
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Välkommen till årsmöte 2013
Välkommen till EFS i Sydsveriges årsmöte, den 20/4 på 
Åhusgården i Åhus.

Program: 

10.00 Kaffe, fralla och fullmaktsgranskning

11.00 Missionsgudstjänst. Simon Knutsson intervjuar 
Saltungdomar, samt Etiopien och Tanzaniaresernärer 
från distriktet.
Bön och lovsång. Insamling till EFS mission och våra 
nysatsningar. Kom med även om du inte är ombud.

12.30 Lunch 

13.30 Fullmaktsgranskning

14.00 Årsmöte 

15.00 Kaffe 

15.30 Årsmötet fortsätter

KONFIRMATIONSLÄGER 2014
Det är hög tid att anmäla sig!

Vi har två konfirmationsläger att erbjuda även 2014. 
Uppläggen är desamma och platserna är EFS-gården 
i Åsljunga och ÅhusGården i Åhus. 
Lägret är uppdelat i tre delar från maj – september 
men inleds redan vid advent med en dagsamling.

Vår idé är att blanda undervisning, bad, sport, musik, 
andakter, utflykter, samtal med Gud etc.
i en unik härlig gemenskap.

För mer information kontakta EFS i Sydsverige
Tel. 0451-388070
e-post: info@efssyd.org eller simon.knutsson@efssyd.org

Distriktet ger stöd till Jämjö
EFS i Jämjö önskar bl.a. öka sitt gudstjänstutbud.  Sty-
relsen har därför beslutat ge stöd till en utökad tjänst för 
pastor Patrik Bratt.

 
Resa till Rom
EFS i Sydsverige arbetar bl.a. med att ge anställda med-
arbetare en kollegial gemenskap, fortbildning och själa-
vård.
Nästa medarbetardagar blir därför en resa till Rom med 
Anders Sjöberg som guide och ciceron. 
29 anställda är anmälda till resan som går av stapeln den 
9-13 april. 

 
Vandringsdag för par 
Den senaste vandringsdagen för par lockade 40 delta-
gare. Vandringens mål är att stärka parrelationen och 
samtidigt ta del av undervisning och tips. 
Nästa vandringsdag är planerad till pingstafton den 
18/5. Information kommer bl.a. på vår hemsida.
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Enskilda gåvor jan 2013
EFS  9750
Salt  6100

Minnes- och högtidsgåvor

Högtidsgåva 
med anledning av Carl Forssmans 90-årsdag.

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

         även på www.efssyd.org

        nr/sid 
   

   2013
   mars
   19-24 Bibel- o gemenskapsvecka, Åsljunga   2/6

   april
   6 Salt årsmöte, EN dag, Lerberget    1/4
   14 Årsmöte Höllviksstrand     2/9
   20  Distriktets årsmöte, ÅhusGården   6/3
  27-28 Föräldrafritt, EFS-gården Åsljunga   2/6
   28 Konsert, Samuel Ljungblad, Röke Blås, Höganäs  2/9
   30 Valborgsmässofirande, Höllviksstrand   2/9

   maj
    3-5 Körläger på Örestrand tillsammans med SMU
   26 Förbönsdag för distriktets konfirmander  1/14
   31-2/6 Shalomhelg, Åsljunga     2/6 

   juni
   6 Barnens dag, Höllviksstrand    2/9
   6-9 LIGHT-läger, Åsljunga     1/4
   15-19 Sommarläger/ledarskola Höllviksstrand   2/8
   20-29 Midsommarljus, ungdomsläger på Heljarödsgården.
   21-22 Midsommarfirande, bibeldagar Höllviksstrand  2/9

   juli
   22-27 Blåsarlägret, musikläger på Glimåkra folkhögskola.

almanacka

Enskilda gåvor under feb 2013
EFS  11050
Salt     5200
Yttre mission    3000

Den 28 april är du välkommen till vårens 
souligaste konsert då Samuel Ljungblahd möter 
Röke Blås och One Nation för att tillsammans 
hylla Stevie Wonder. Med 22 Grammy Awards 
och hits som ”Isn’t she lovely, ”I just call to say I 
love you” och ”You are the sunshine of my life” 
har Stevie Wonder berört flera generationer över 
hela världen. 

Samuel Ljungblahd är artisten med den sköna 
soulrösten i husbandet på ”Let’s dance”. Efter 
ett succéartat inhopp i SVT.s ”Så ska det låta” 
blev han efter säsongens framröstad som tittar-
nas val att återkomma även nästa säsong. Vid 
releasekonserten av sitt tredje album ”No.3” 
2009 i Globen ”golvade” han den amerikanska 
gospelstjärnan Kirk Franklin med sin tolkning 
av Kirks sång ”Don’t Cry”. Med sin fantastiska 
röst och starka scennärvaro når han ständigt en 
ny publik. 

Röke Blås är en imponerande orkester på 
många sätt. Under Ingemar Karps ledning har 
orkestern de senaste 45(!) åren hunnit med ett 
antal skivor och inte mindre än 9 turnéer i USA, 
England, Tyskland, Norge och Finland. Etable-
rade musiker samsas med unga lokala förmågor 
på samma sätt som psalmer i repertoaren samsas 
med välklingande medleyn av bl.a. Stevie Won-
der och Whitney Houston. 

One Nation består av 25 erfarna sångare från 
Nordvästra Skåne varav körledaren Jonas Eng-
ström och ett antal av sångarna är från Kulla-
bygden. Med en körbaserad klang och en stark 
längtan efter musikaliska möten har kören sedan 
starten 2006 jobbat med bl.a. ”KammarGospel” 
och den tallösa mässan ”Vocal Praise”. Tidigare 
konserter har inneburit samarbete med bl.a. Tri-
ple & Touch och Joshua Nelson från New York 
tillsammans med Mahalia Jacksons pianist Ed-
die Robinson. 

www.onenation.se 

Från Samuel Ljungblahd 
till Stevie Wonder
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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

Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men 
jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken 
och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er.      
Luk 12:27-28


