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Vänner
I februari hade vi i EFS på Råå en kulturafton. Ämnet var ”En kosmisk 
resa i tid och rum”. Det var Staffan Forssman, Råå, som berättade om 
Universums olika gåtor.
Bland annat sa han: ”Om man skalar ner universum så att jordklotet blir 
stort som ett knappnålshuvud, då är solen som en fotboll ca 20 meter bort. 
Närmsta stjärna/sol därefter är ungefär i Italien.” Han berättade också att 
en av stjärnorna i stjärnbilden Orion ligger 427 ljusår bort. Det betyder 
att den kan ha slocknat för över 400 år sedan men vi ser den lysa idag.
Tankarna svindlar! Hur stort är universum egentligen? Hur stor är Gud?
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har 
skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson 
eftersom du tar dig an honom?      Psalt. 8:3-4
Ibland jämför vi oss med andra kristna och tycker att de är så fromma och 
lever så nära Jesus. Jämförelsen är som att fråga vem som lever närmast 
Italien, eller Orion. 
Frågan är inte hur långt ifrån eller hur nära Jesus vi lever. Frågan är: vilken 
riktning har våra liv? Vilken riktning har ditt liv, vart är du på väg?

  
Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Svaret på frågan är både enkelt och komplicerat. Själva 
ordet är enkelt, och om man har sett filmerna ”Mission 
Impossible” med bland andra Tom Cruise, vet man att 
det handlar om ett uppdrag som ska genomföras, helst 
med stor framgång som följd. Den stackars hjälten har 
dessutom väldigt små eller inga resurser alls och dras med 
en samling mer eller mindre opålitliga medhjälpare. 

Mission i kristen bemärkelse, och enligt min egen åsikt, 
är uppdraget som gavs till alla kristna av Jesus själv när 
han före sin himmelsfärd sände ut sina lärjungar till hela 
den då kända världen. Det gällde naturligtvis att först och 
främst berätta om Jesus och hans gärningar, om att döpa 
människor till kristen tro, men också om att hjälpa och 
stödja där det behövdes och var möjligt. Vilka resurser vi 
fick!  Medhjälparna var och är fortfarande ofullkomliga, 
ofta lite taffliga men med goda avsikter.

Jag har tillbringat fyra år under 00-talet som missionär 
för Svenska Kyrkan och EFS. Som kyrka har vi många 
partners i hela världen, både kyrkor och andra organisa-
tioner, och vi vill gärna kalla oss ”den världsvida kyrkan”.

Jag bodde i Malawi i östra Afrika och arbetade inom 
ELCM (den evangelisk-lutherska kyrkan). ELCM har 
flera andra partnerkyrkor i olika länder och tillsammans 
arbetar vi med utbildning av evangelister och präster, le-
darutbildning för frivilliga och ungdomar, diakoni och 
utvecklingsarbete på landsbygden. Min uppgift var att 
tillsammans med den anställde ungdomskonsulenten ge-
nomföra ledarutbildningar, främst för scoutledare men 
också för unga tjejer. 

På kyrkans kontor, där vi också hade vårt gemensamma 
arbetsrum, fanns en ganska stor tavla som var en gåva från 
en annan av partnerkyrkorna. Den ingav mig faktiskt obe-
hag varje gång jag såg den, och tydligen också vår biskop, 
eftersom den raskt förpassades till en undanskymd, mörk 
plats så fort givarna rest hem. Vad var det då som störde 
mej? Jo, motivet bestod av en stor, mycket vit hand som 
sträcktes ner och drog upp en lite mindre, svart hand. 

Tavlans motiv är absolut inte min bild av mission, men 
den hängde kvar i somras när jag, liksom nästan varje år 
sedan 2007, åter var på besök. Man förkastar inte en gåva 
utan är artig mot givaren, som också ger många materi-
ella– och ekonomiska – gåvor till kyrkan.

Visst ska vi hjälpa människor som lider nöd, och det gör 
vi också, men inte med tanken att vi är överlägsna dem 

som vi hjälper. Partnerskap innebär enligt min mening 
att arbeta på lika villkor och inte se ner på andra. Nu vet 
vi nog alla innerst inne att hjälparbete, oavsett om det är 
här hemma eller utomlands, aldrig kan bli helt jämlikt. 
Vi är och förblir ”de rika” och allt vi kan göra är att ha en 
ödmjuk inställning till dem vi arbetar tillsammans med. 

När jag kom hem för gott från Malawi fick jag ofta frå-
gan: ”Vad tar du med dej hem?” Svaret är givet: ” Värme 
(fysisk och andlig), kärlek, vänskap, en enklare och mera 
självklar vardagstro, sprittande sångglädje, men också en 
önskan att vara med och bekämpa fattigdom, okunnighet 
och korruption i det lilla”.

I somras fick jag och flera svenska scoutvänner möjlig-
het att vara med på de malawiska scouternas första egen-
arrangerade läger med utländska gäster. De klarade det 
bra, med malawiska mått mätt, men kanske inte som vi 
skulle gjort det. Likväl ett kvitto så gott som något på näs-
tan 15 års arbete med ledarutbildning inom ELCM. Men 
det är en annan historia.
Annika Ovander, Karlskrona
Mama Scout (som är min hederstitel)

Annika Ovander:
Arbetar frivilligt som ordförande för en av pensionärs-

föreningarna i Karlskrona och en massa annat inom både 
EFS lokalt och på distriktsnivå och Svenska kyrkan lokalt 
och lite på stiftsnivå.

Deltar också frivilligt en del med hjälpsändningar till en 
ort i norra Litauen, bland annat vid jultid då jag hjälpt till 
med julklappssändning

Har arbetat yrkesmässigt i 20 år, fram till pensioneringen 
2012, på EFS kansli i Uppsala, varav 4 år i Malawi, Öst-
afrika, med scouting och ledarutbildning inom ELCM 
(lutherska kyrkan).

Före Uppsala var jag distriktskonsulent i EFS i östra 
Skåne och Blekinge under några år och dessförinnan för-
samlingsassistent i östra Blekinge.

Har varit scoutkonsulent för EFS scout från 1991 och 
ca 10 år framåt, också jobbat med EFS utbytesprogram 
och med BIAL bland annat. Efter återkomsten från Mala-
wi 2007 har jag varit informatör på EFS kansli med bland 
annat missionsinformationsskriften efs.nu och senare mis-
sionsinformation i Budbäraren. Har också rest kors och 
tvärs i landet och berättat om mina upplevelser, vilket jag 
fortfarande gör på kallelse.

Vad är mission?

Annika Ovander
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Ännu ett Wintervaken läger har tagit plats på 
Göransborg utanför Höör. Det var en grupp på 
runt 20 galet fantastiska ungdomar som tog del 
av lägret utöver scouterna som var på vinter-
kampen. Det bästa med att vara på Wintervaken 
är helt klart den så sjukligt goa gemenskapen 
som man har med alla. Alla är välkomna och 
man har roligt hela tiden! Jag åker till lägret 
av väldigt många anledningar. Delvis så åker jag 
för att träffa vänner som man oftast bara träffas 
där men även för att lära känna Gud ännu mer. 
Att lära känna Gud samtidigt som man är ute i 
naturen och håller på är helt otroligt! Det som 
är väldigt bra med Wintervaken är att jag tror 
att det skulle kunna passa väldigt många olika 
���������� ���� ����� ������ ���� ��� ������ �������
gilla. Lite vandring, lite fysiska utmaningar, lite 
kluringar, andakter… ja en del för alla. Det som 
upplevs som bäst enligt mig är kvällarna med 
andakt som sen blir följt av lite gemenskaps spel 
på kvällens slut. Jag skulle verkligen kunna re-
kommendera alla till att åka på läger, speciellt 
Wintervaken om man är mer scout intresserad.

För tolfte året i rad samlades runt 100 scouter 
och ledare på Göransborg för att spendera en helg 
tillsammans i scoutanda med kompisar, tävlingar, 
lägerbål och Gud. Större delen av lördagen spen-
derades utomhus med olika tävlingar och grenar 
för att kunna utse årets vinnare av patrullkamp-
en. Patrullkampen är den tävling där patrullerna 
från de olika kårerna i distriktet varje år får möta 
varandra och tävla om att inte bara vinna kampen 
utan även stolt få ta hand om fanan för det kom-
mande året. Under eftermiddagen serverade köket 
����������������������������������������������
sig i omgångar mellan aktiviteterna. Med kvällen 
kom också lägerbålet då vi alla samlades för en 
timma med både sketcher, musikstycken och scou-
trop. Wintercampen i år blev lite av en uppvärmn-
ing inför sommarens storläger, Patrullriks, i Gärds-
���������������������������������������������������

- scoutläger på Göransborg
besök av Jan-Olov och Bert-Olov som hälsade oss 
välkomna till sommarens läger och berättade lite 
om norrland och norrlänningar. Kvällen innan Win-
tercampen började kom de lite äldre scouterna till 
Göransborg för årets upplaga av Wintervaken. De 
hade lite eget schema och egna tävlingar, läs mer 
om det i artiklen Oskar skrivit. Det blev en riktigt 
rolig helg och vi ser fram emot nästa år med en 
stor förväntan, men innan dess är det Patrullriks 
i sommar, kanske villl du också med dit? Kolla de-
ras hemsida www.patrullriks.nu för mer info eller 
kontakta John Henrysson john.henrysson@efssyd.
org för mer information!

OSKAR ARVIDSSON

JOHN HENRYSSON
Så var det äntligen dags igen, att spendera sport-
lovet i underbara Åre med ett stort gäng gamla och 
nya vänner är alltid en favorit! 
Det är en alldeles speciell känsla när bussen pack-
as full av väskor, pjäxbagar och skidfodral, sätena 
fylls av deltagare och kuddar, matsäckar och godis 
sprids ut. Vi kör genom halva Sverige och utanför 
fönster blir marken vitare och vitare. Skratt, prat 
och samtal om hur backarna kommer vara, off-
pisten, hoppen, de nya liftarna och hur vida man 
ska våga prova på snowboard eller inte. Känslan 
är sådär härligt förväntansfull och go, att få släp-
pa alla tankar från vardagen och bara fokusera på 
att man har en hel vecka tillsammans är alldeles 
underbar.

När det börjar ljusna ute så är vi framme, vissa har 
sovit gott hela natten medan andra påstår sig inte 
ha sovit en blund. Men oavsett antalet sovtimmar 
så är det dags för oss alla att dra ut i backarna. Det 
är en härlig mix av skidåkare, snowboard, nybör-
jare och rutinerade. Ett gäng sticker direkt iväg för 
att spana efter pudersnö i offpisten, några hoppar 
i parken, en del åker i pisterna och ett gäng, ma-

Årelägret 2014
joriteten av lägret skulle jag gissa, åker in i skogen 
så snart man får möjlighet. Tjusningen i att väja 
för träd, sjunka långt ner i snön och hoppa över 
oväntade gupp i skogen var i år väldigt stor. Det var 
������������������������������������������������
som fastat under eller i en gran.
Skön känsla att ha Gud med oss under veckan, den 
enda frakturen vi var med om var på en gammal 
hyrskida som gick att ersätta med en ny!

Efter de långa dagarna i backarna så hade vi mys-
iga, roliga och spännande kvällar tillsammans 
på Hållandsgården. Filmkvällar, bad i vedeldad 
tunna, krypa under ett fryst Ristafall, underhål-
lande konsert av Hållands-Micke, tårt-tävlingar, 
kvällsåkning, afterski, lovsångskvällar och mysiga 
andakter. Nu när jag ser tillbaka på vår vecka kan 
man inte göra annat än längta till nästa år, då det 
vi får fylla bussen igen och återse vårt underbara 
Åre.

MOA FORSSMAN

mer info på www.saltsydsverige.nu

Våra aktivitetstips hämtar vi främst från 
kalendern på www.saltsydsverige.nu. Vi vill 
därför uppmuntra ledare och arrangörer i 
HELA distriktet att lägga upp er info där, 
genom att skicka ett mail med all infor-
mation till simon.knutsson@efssyd.org. In-
get evenemang är för stort eller för litet!

ÄNGELHOLM. Alternativ kväll - 
Ungdomskväll.

21 mar

LERBERGET. Soul Children - 
Kördag

5 apr

HÖÖR. En dag och Salt Sydsver-
iges Årsmöte.

21 april

WINTERVAKEN

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

SARA JOHNSSON

WINTERCAMPEN

Saltsidorna
MARS 2014
Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

26-27 apr ÅSLJUNGA. Föräldrafritt - 
barnläger

tipsar

29 maj-1 jun HÄSSLEHOLM. Avtryck - Salt 
riks årskonferens.

6-8 jun ÅSLJUNGA. Light - Barnläger

FÖRÄLDRAFRITT
26 - 27 april 

EFS gården Åsljunga

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

En del av EFS och Salts årskonferensFÖR DIG SOM ÄR 15–20 ÅR
29 MAJ–1 JUNI 2014
HÄSSLEHOLM 
konferens.efs.nu

#ärs14

2
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LÄGER PÅ EFS GÅRDEN ÅSLJUNGA ÅLDER : 12-14 ÅR (5AN - 7AN)

6 - 8 JUNI 2014

PS. Titta gärna in på www.saltsydsverige.nu
och kolla in en video från lägret. DS. 

SIMON KNUTSSON

Var inte rädd,
jag är med dig.
Ängslas inte

 jag är din Gud.
Jag ger dig styrka

och hjälper dig,
stöder och räddar dig

med min hand.
Jes 41:10 (B2000)

SARA JOHNSSON

UBIL_Mar14.indd   1 2014-03-05   20:45
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Var inte rädd,
jag är med dig.
Ängslas inte

 jag är din Gud.
Jag ger dig styrka

och hjälper dig,
stöder och räddar dig

med min hand.
Jes 41:10 (B2000)

SARA JOHNSSON
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World Watch List mäter graden av religionsfriheten för 
kristna i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sam-
hällslivet, församlingslivet och livet på nationell nivå. Ett 
sjätte mätområde är förekomsten av våld mot kristna. Me-
todiken värderar områdena likvärdigt och har utformats 
för att spåra förföljelsens bakomliggande strukturer snarare 
än enskilda incidenter. Rapporteringsperioden sträcker sig 
mellan den 1 november 2012 och 31 oktober 2013.

Under 2013 drabbades över 230 miljoner kristna av för-
följelse utifrån definitionen: ”All den fientlighet som upp-
står till följd av den personliga identifikationen med Jesus 
Kristus och inkluderar fientliga attityder, ord och hand-
lingar mot kristna”. Siffran är en uppskattning av antalet 
kristna människor i de 50 länder på WWL som upplever 
förföljelse och är inte en global siffra för det totala antalet 
förföljda kristna.

Några summerande fakta:
• Sammanfattningsvis kan man säga att WWL 2014 

visar att förföljelsen av kristna blir allt mer intensiv i allt 
flera länder, mycket beroende på den ökade förföljelsen i 
de afrikanska staterna.

• För 12:e året i rad fortsätter Nordkorea att vara det 
land i världen där kristna har det som allra svårast. Samti-
digt spårar vi en markant ökning av förföljelsen av kristna i 
stater som är ostabila eller rent av kan betraktas som ”miss-
lyckade” statsbildningar.

• Sex av de tio högst rankade länderna på WWL 2014 
kan betecknas som ostabila stater: Somalia (2), Syrien (3), 
Irak (4), Afghanistan (5), Pakistan (8) och Yemen (10).

• De tio högst placerade länderna, där kristna utsattes 
för det största förtrycket under rapporteringsperioden är: 
Nordkorea, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiara-
bien, Maldiverna, Pakistan, Iran och Yemen. I dessa länder 
kan det leda till allvarliga problem om det exempelvis upp-
täcks att man har en bibel i hemmet.

• En annat spektakulärt misslyckad stat - Centralafrikan-
ska republiken (CAR), är ny på listan och går direkt upp 
på plats 16. Libyen (13) och Nigeria (14) ligger fortsatt 
mycket högt på listan.

• När det handlar om det fysiska våldet ligger dessa län-
der högst på listan och i fallande skala: Centralafrikanska 
republiken (CAR), Syrien, Pakistan, Egypten, Irak, Burma, 
Nigeria, Colombia, Eritrea och Sudan.

• Den överlägset främsta drivkraften bakom förföljelse av 
kristna i 36 av listans totalt 50 länderna är den islamska ex-
tremismen. Det mest våldsamma området är de stater som 
ligger i Afrikas så kallade Sahelbälte (området söder om Sa-
hara och norr om savannerna), där en numerär femtedel av 
världens kristna möter en sjundedel av världens muslimer.

• I år är det första gången som Open Doors offentliggör 
metodiken bakom produktionen av WWL. Den har även 
blivit utsatt för revision av oberoende experter som är verk-
samma inom området.

Instabila stater har en framträdande plats på 2014 års World Watch List (WWL) som sam-
manställs varje år av organisationen Open Doors. Den rankar de femtio länder där utö-
vandet av kristen tro är allra svårast och är den enda årliga undersökningen av religions-
frihetens villkor bland kristna runt om i världen.

 1. Nordkorea
 2. Somalia
 3. Syrien
 4. Irak
 5. Afghanistan
 6. Saudiarabien
 7. Maldiverna
 8. Pakistan
 9. Iran
 10. Yemen
 11. Sudan
 12. Eritrea
 13. Libyen
 14. Nigeria
 15. Uzbekistan
 16. Centralafrikaniska  
       Republiken
 17. Etiopien
 18. Vietnam

HÄR ÄR LISTAN:

 19. Qatar
 20. Turkmenistan
 21. Laos
 22. Egypten
 23. Burma/     
       Myanmar
 24. Brunei
 25. Colombia
 26. Jordanien
 27. Oman
 28. Indien
 29. Sri Lanka
 30. Tunisien
 31. Bhutan
 32. Algeriet
 33. Mali
 34. Palestinska   
       områden

 35. Förenade     
       Arabemiraten
 36. Mauretanien
 37. Kina
 38. Kuwait
 39. Kazakstan
 40. Malaysia
 41. Bahrain
 42. Komorerna
 43. Kenya
 44. Marocko
 45. Tadzjikistan
 46. Djibouti
 47. Indonesien
 48. Bangladesh
 49. Tanzania
 50. Niger

REPORTAGE

Saxat ur pressmeddelande

från Open Doors

Mer info, gratis prenumeration
www.open-doors.se
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GÄSTKRÖNIKA

Reformationens kristna kallades för ”alleniker”. Det av-
görande i tron beskrevs genom formuleringar som Kristus 
allena, nåden allena och tron allena. Uttrycket ’Rättfär-
diggörelse av nåd genom tro’ beskriver hur Kristus, nåden 
och tron förhåller sig till varandra. Detta är Luthers re-
formatoriska upptäckt på kortformel, populärt uttryckt: 
i buljongtärningsform. Med sitt teologiskt mättade språk 
kan denna kortformel vara svår att förstå. Vad betyder den 
egentligen?

Den handlar om hur vi ska få det rätt ställt med Gud. 
Utgångspunkten är att det finns ett grundläggande pro-
blem i relationen mellan Gud och människa: synden. 
Människan beskrivs i Bibeln som ett offer. Men hon är 
också en av ondskans aktörer, vilket hör ihop med att hon 
är syndare.

Vid funderingar på hur människans gudsrelation kan 
återupprättas uppstår frågan varför Gud inte bara kan 
vara tolerant och se mellan fingrarna.

För det första kan inte Gud vara tolerant mot det onda! 
Gud beskrivs i Bibeln som helig och rättfärdig, med andra 
ord extremt allergisk mot all ondska och orättfärdighet. 
Sig själv kan Gud inte förneka. Därför är inte toleransens 
väg öppen för Gud. Det onda kan inte bara få passera.

För det andra är toleransen inte alls lika radikal som 
nåden. Tolerans är bra, men även om den flyttar ut grän-
serna för det acceptabla så har den alltid sina gränser. Nå-
gonstans slår även den tolerante näven i bordet: ”Detta 
kan jag inte längre tolerera.” För det som finns utanför to-
leransens gränser finns inget hopp. Tolerans kan dessutom 
ha något av överseende i sin karaktär. ”Det där var inte 
rätt, men jag ser mellan fingrarna …” Det är stor skillnad 
på att vara tolererad och att vara älskad.

Bakom rättfärdiggörelsen ligger att Gud själv i Kristi 
korsdöd tar på sig sin egen reaktion mot all orättfärdig-
het. I människans ställe tar Kristus kostnaden. Därför kan 
Gud vara nådig. Det som är fel är fortfarande fel. Guds 
nåd tar inte bort gränserna, men den går över alla gränser. 
Det som är fel kan bli förlåtet. Det som är dött kan få liv. 
Guds nåd är inte i första hand kraft. Den är förlåtelsens 
och upprättelsens gåva till människan som tar emot i tro. 
Kristus har betalat kostnaden.

Observera att tro inte betyder att Gud säger: ”Ja, här har 
jag en människa som presterar tro. Då kan jag ge henne 
nåd som belöning.” Tro används som ett uttryck som står 
i motsats till alla prestationer. Det är inte på grund av tro 
som vi får nåden, utan genom tron.

Exempel på praktiska följder av den lutherska rättfär-
diggörelseläran:

1) Vad jag än gjort finns det hopp. Gud är inte tolerant; 
Gud är nådig. Förlåtelsens väg är alltid öppen.

2) Jag är inte vad jag gör. Jag är djupast sett vad Gud för-
klarar mig vara för Kristi skull: rättfärdig (Rom 4:22–25). 
Detta är balsam för en prestationsupptagen människa som 
hela tiden kämpar med att duga inför sig själv och andra.

3) Jag får lägga bort alla andliga mindervärdeskomplex. 
Gud har för frälsningen fått det han behöver i Kristus. 
Andliga övningar och karismatiska upplevelser kan vara 
bra, men de ger mig inte större tillträde till Gud. Deras 
poäng är att rusta mig för att tjäna medmänniskan.

Precis som en buljongtärning ger smak åt en hel soppa, 
ger den lutherska rättfärdiggörelseläran smak åt hela livet 
för en kristen.

Några tankar om rättfärdig-
görelse av nåd genom tro

Tomas Nygren
rektor vid Johannelunds Teologiska högskola
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NYFIKEN PÅ

Olof Edsinger är generalsekreterare för Salt, 
EFS ungdomsorganisation. Han är också en 
flitig skribent och debattör.

Nämn tre egenskaper hos dig själv, som mer än 
andra definierar vem du är.

Jag är på många sätt en 100-procentsmänniska – det jag 
gör, det gör jag helhjärtat. Sedan är jag också en väldigt 
disciplinerad person, som fungerar extremt mycket en-
ligt principen ”uppskjuten belöning” (först göra det job-
biga, sedan njuta och vila …). En tredje viktig egenskap 
kan kanske vara att jag är strateg. Som sådan kan jag vara 
djärv, men också ganska diplomatisk.

Du har varit med i arbetet med Salt sedan orga-
nisationen bildades. Nämn några saker som över-
träffat förväntningarna före bildandet, och några 
saker som varit tunga under åren som gått.

För mig har de här åren med Salt varit en resa, där jag 
hela tiden har gjort nya och ofta viktiga lärdomar. Nå-
got som jag är särskilt tacksam över är att jag har fått se 
hur bönen både har burit och blivit en central del i vårt 

arbete. Att Gud också har väglett på olika sätt. Kopplat 
till detta är att vi gång på gång har fått se Guds konkreta 
omsorg även när det gäller vår ekonomi. Sist men inte 
minst är jag både stolt och glad över att vi har kunnat be-
hålla vårt pionjära fokus. Det har hittills aldrig stått still 
i Salts arbete! Ett av de mest konkreta exemplen på detta 
är vår satsning på söndagsskolan genom SKATTEN, som 
var ett stort trossteg men som också har visat sig väldigt 
välsignat.

När det gäller de tunga bitarna så finns det förstås saker 
att nämna också där. En bit har med vår rörelses teologis-
ka spretighet att göra. Det är ingen hemlighet att jag själv 
känner mig hemma i den mer klassiska väckelsefromhet 
som går tillbaka på vårt rosenianska arv. Men jag kan ock-
så gärna kalla mig för karismatiker. Båda dessa saker har 
ibland väckt irritation. Även det faktum att rörelsen består 
av tre självständiga nivåer – lokalt, distrikt och riks – har 
skapat vissa utmaningar, inte minst när man ska arbeta 
med strategifrågor. Sedan har det ju ibland stormat en del 
kring våra riksläger, och det har funnits olika skäl för det. 
Men det som har gjort ont där är när jag har märkt att 
människor har haft en bild av mig och andra som jag inte 
alls har känt igen mig i. När de har trott saker om mig 
som jag vet att jag aldrig skulle kunna tänka mig.

Hur ser du på frågan om kristna ungdomsorgani-
sationers beroende av bidrag från både stat och 
landsting? Har det ställt eller kan det ställa till 
svårigheter om staten villkorar sina bidrag på ett 
sådant sätt att ungdomsorganisationens själv-
ständighet och oberoende blir lidande?

Frågan är viktig, men jag tycker inte att det har varit 
något större problem. Till att börja med var det ju faktiskt 
reglerna för statsbidrag som var orsaken till att Salt en 
gång bildades. Och jag tror verkligen att detta har varit 
till välsignelse för hela vår rörelse! Men en viss spänning 
kan det förstås vara kring den demokratiska strukturen. 
De flesta EFS:are i dag ser denna mer som ett medel än 
som ett mål, och om det är något som våra lokalfören-
ingar uttrycker missnöje med är det just detta med kraven 
på årsmöte, styrelse och medlemslistor.

Hur ser utvecklingen för Salt ut i de olika EFS-di-
strikten? Har arbetet och organisationen utveck-
lats i jämn takt överallt?

Lite olika är det förstås. Det handlar kanske både om 
”drivet” hos de lokala ledarna och om hur storleken på 
ungdomskullarna växlar över tid. Vissa distrikt tog genast 
till sig visionen med Salt, medan andra var mer avvaktan-
de. I dag är det fyra distrikt som har en egen Saltstyrelse, 
och Sydsverige är det distrikt som har gått längst i fråga 
om självständighet.

Olof Edsinger
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Salt har genom åren etablerat en del internatio-
nella kontakter i länder där EFS genom historien 
inte arbetat så mycket. Berätta lite om det.

Redan från början var det viktigt för oss att satsa på det 
internationella arbetet. Vi uppfattade det som en identi-
tetsfråga och som en kallelse från Herren själv. De första 
länderna vi knöt kontakt med var Tanzania och Etiopien. 
Hela tiden har det samtidigt varit viktigt att få knyta egna 
relationer, som då också har kunnat bli mer ömsesidiga. 
Att vi på senare år har styrt om vårt volontärprogram till 
Argentina och Burma har att göra med att vi vill vara en 
pionjärrörelse – att vi helt enkelt inte bara vill trampa på 
upptrampade stigar. Men också att vi har upplevt Guds 
maning till dessa länder när vi har bett över saken i styrel-
sen och på kansliet.

Ett vanligt problem inom EFS, och även andra kyr-
kor och samfund, är ju att det har varit svårt att 
finna en fungerande brygga från ungdomsrörel-
sen till moderrörelsen. Många ungdomar tappar 
sin kristna gemenskap när de kommer upp i tju-
goårsåldern. Vad kan Salt göra för att förhindra 
detta? Vad kan EFS göra för att underlätta en så-
dan övergång?

En sak vi försöker göra är att undervisa om vikten av 
att vara med i en lokal församling, till exempel på våra 
läger. För några år sedan gav vi också ut en bok och 
ett samtalsmaterial på detta tema. Sedan var jag ju själv 
med och drog igång de Livsvägkonferenser som upp-
stod i Livskrafts kölvatten, och som vänder sig till unga 
vuxna mellan 20 och 35 år. Just nu är vi också mitt uppe 
i en medvandrarsatsning som under våren kommer att 
lanseras gemensamt av Salt och EFS. 

Från EFS sida tror jag att det är viktigt att aktivt lyssna 
in den nya generationen och att tillåta dem att få ansvar 
för och utveckla rörelsen. På årskonferensen i Hässle-
holm har vi sagt att vi på ett särskilt sätt vill prioritera 
åldersgruppen 20-30 år, vilket jag strategiskt tror är helt 
rätt.

Du är också författare. Hur fungerade det att kom-
binera den uppgiften med att vara chef för hela 
Salt? 

Jag har en stor glädje i skrivandet och i att fördjupa mig 
i olika bibelämnen. Därför fyller jag mycket av min fritid 
med detta. Självklart ingår det en hel del skrivande även 
i generalsekreterarjobbet. Sedan upplever jag en kallelse 
i att finnas med i den aktuella svenska debatten – både i 
och utanför kyrkan. Men inför varje debattinlägg gör jag 
en avvägning om den ska ske utifrån min roll i Salt eller 
som privatperson, och om jag är osäker rådgör jag med 
mitt presidium.

När du så småningom lämnar ledningen för Salt, 
vilka tre råd skulle du ge din efterträdare?

Det är viktigt att Salts nästa generalsekreterare känner 
en frihet att vara sig själv och inte har en press på sig 
att vara som jag. Men några grundläggande råd skulle jag 
ändå kunna dela med mig av. För det första: Att bevara 
bönen och lyssnandet till Gud som grunden för Salt riks 
arbete. För det andra: Att fortsätta att vara en lärande or-
ganisation, som processar frågor, som utvärderar och som 
drar lärdomar – både av det man gör bra och det man gör 
mindre bra. För det tredje: Att tro på visionen, så att vi i 
Salt kan gå framåt i frimodighet men också dra en tydlig 
gräns för vad vi inte ska göra. Det är livsviktigt att som 
rörelse ägna sig åt ”rätt” saker – inte bara åt ”bra” saker. 
Då behöver vi förmågan att säga både ”ja” och ”nej”, och 
att veta varför vi gör det.

Till sist några antingen/eller-påstående. Vad före-
drar du av dessa?

Gröt eller flingor?      Flingor
Biobesök eller konsert?      Biobesök
Luther eller Rosenius?  Rosenius

Frågeställare: Håkan Lindberg, Hörby

KONFIRMATIONSLÄGER 2015
Det är hög tid att anmäla sig!

Vi har två konfirmationsläger att erbjuda 
även 2015. 
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
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Medarbetardag på ÅhusGården

I ny konferenssal på ÅhusGården, se nästa sida, samlades EFS i Sydsveriges medarbetare till 
en dag av gemenskap, reflexion och information under ledning av distriktsföreståndaren.

Fredagen den 14 februari åkte vi från öster, väster, söder 
och norr för att samlas på ÅhusGården. Som alltid smakar 
det gott med en morgonfika när man kommer fram.

När vi svalt kaffet fick vi presentera oss för varandra. 
Några var nya i gänget och dessutom var missionsföre-
ståndaren, Stefan Holmström inbjuden. Vi fick säga våra 
namn, vad vi hade för tjänst och hur länge vi hade haft 
tjänsten. Husmor slog oss alla med hästlängder när det 
gällde tjänstgöringstid.

Det minnesvärda från dagen var, förutom gemenskapen, 
maten och beseendet av nya och nyrenoverade lokaler och 
Stefan Holmströms presentation av en bibeltext. 

Han höll inget bibelstudium utan vi fick läsa och reflek-
tera själva och sedan samtala om texten. Det blev ett mång-
facetterat studium. Texten var 2 Kungaboken 4:1-7.

Stefan delade också en del tankar om relationen mellan 
EFS och Svenska kyrkan samt EFS fortsatta betydelse i 
detta samarbete.

Det var en i allt trevlig dag som avslutades med natt-
vardsgudstjänst ledd av Håkan Lindberg.

Text: Robert Södertun, EFS-kyrkan på Råå
Foto: David Castor, EFS i Röke

Allan Svensson leder lovsång

Till alla EFS-föreningar i Sydsverige

Se till att ni har maximalt antal ombud 
som ni får ha till årskonferensen i Hässleholm,

nu när det är nära och lätt 
för oss sydlänningar att komma.



11

REPORTAGE

Historia och nutid fick en naturlig sammankoppling 
genom att Elin Nilsson, dotter till Ture och Elsie Karls-
son, var med och klippte invigningsbandet till den nya 
konferenssalen. Ture Karlsson var initiativtagare och driv-
kraft när ÅhusGården byggdes. Ture var även gårdens för-
ste föreståndare

ÅhusGårdens konferenssal har fullt utvecklad AV-ut-
rustning och det finns plats för ungefär 60 personer i en 
konferenssittning, i en aulasittning finns plats för ungefär 
90 personer.

Konferenssalen kommer även att användas till serve-
ringar av olika slag. Genom sina stora fönster och  sin na-
turliga närhet till naturen kommer den att bli en mycket 
uppskattat samlingsplats.  Genom en öppnad förbindelse 
till ÅhusGårdens befintliga matsal blir konferenssalen 
även ett bra komplement vid större serveringar.

Kurt Götesson, föreståndare ÅhusGården

Invigning av ÅhusGårdens nya konferenssal

Efter ungefär ett halvårs byggtid var ÅhusGårdens nya konferenssal klar att ta i besittning. Fö-re-
ningen ÅhusGården EFS:s medlemmar hade inbjudits till en festkväll torsdagen den 30 januari.

Välkommen att boka in läger, 
konferenser, familjehögtider etc.
ÅhusGården har genom renoveringar och 

tillbyggnader gjort en stor satsning.
Vill du vara med och stödja Föreningen ÅhusGården EFS, 

kan detta göras på BankGiro 385-5830
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Mose - Del 1
När vi lämnade Josef i förra delen av denna artikelserie, så 

hade Jakobs släkt bosatt sig i Egypten. Där stannade de och 
blev allt fler. Ungefär tre hundra år skiljer slutet av första Mo-
seboken och starten av den andra. Under dessa tre sekler blev 
situationen gradvis värre och värre för Israels folk. De hade 
blivit ett mycket stort folk. Det fanns faktiskt fler hebréer i 
Egypten än det fanns egyptier.

År 1279 f. Kr. stiger en ny Farao upp på Egyptens tron. 
Han heter Ramses II, och brukar vanligtvis identifieras med 
den Farao som vi möter i Andra Moseboken. Ramses II re-
gerade Egypten från 1279 till 1213, alltså i hela 66 år. Han 
har även kommit att kallas ”Ramses den store”, eftersom 
han enade Egypten och byggde mer än någon annan farao i 
Egyptens historia. 

Vid denna tid hade minnet av Josef och det som han hade 
gjort för Egypten helt bleknat bort. Egyptierna, inklusive 
dess farao, såg på Israels folk med stor skepsis. De hade blivit 
ett hot, och man var rädd att de skulle ta makten i landet. De 
sågs som ett hot mot landets säkerhet, så Farao (troligen Seti 
I, som var Ramses II:s företrädare)  gjorde precis som Stalin 
gjorde i Sovjet 3500 år senare - han flyttade Israels folk till 
speciella delar av landet och tvingade dem genom sina fog-
dar till mycket hårt arbete. Bland annat fick de bygga de två 
städerna Pitom och Ramses. Tanken var att det hårda arbetet 
skulle minska befolkningstillväxten bland dem.

Det hjälpte inte. Ju 
hårdare de fick arbeta, 
desto fler blev de. Och 
då övergick tvångsarbe-
tet till att bli direkt slav-
arbete. De fick ägna sig 
åt jordbruksarbete och 
tillverkning av tegel till 
Faraos många byggen. 
Ingen betalning och väldigt lite mat gjorde förhållandena 
ännu svårare. Farao gav dessutom order till de hebreiska 
barnmorskorna att de skulle döda alla pojkar som de förlös-
te. Endast flickorna skulle få leva. Men det var en order som 

de lät bli att utföra, vilket inte alls är svårt att begripa. När 
de kallades inför Farao gav de förklaringen att de hebreiska 
kvinnorna var så starka att de oftast hunnit föda sina barn 
innan barnmorskornas tjänster behövde efterfrågas. Det var 
inte sant, men Farao insåg att han fick förlita sig på fler än 
barn-morskorna. 

Han gav en generalorder till hela det egyptiska folket att 
de, om de såg ett judiskt gossebarn skulle ta det och dränka 
det i Nilen. Alla egyptier följde nog inte denna order. Det 
är inte en lätt sak för någon att döda ett barn. Men en stor 
mängd barnamord skedde säkert under denna tid. Så det 
som berättas i bokens andra kapitel var nog inget unikt 
handlingssätt.

Det berättas om ett par av Levis stam som fick en son. 
De namnges senare och hette Amram och Jokeved. Jokeved 
höll sin son gömd så länge hon kunde, men när det inte gick 
längre tvingades hon till ett hemskt val. Antingen visa sin 
son öppet och därmed vara säker på att han skulle dödas, 
eller göra något som gav honom en chans att överleva. 

Hon valde det senare och flätade en korg, lade sin son i den 
och satte ut den i vassen längs Nilen. Hennes sjuåriga dotter 
Miriam stannade kvar för att se hur det gick för lillebror. 
Jokeved hade ytterligare en son, som vid detta tillfälle var tre 
år och hette Aron. Hur han hade överlevt vet vi inte säkert. 
Möjligen var Faraos order att döda alla nyfödda pojkar så 
pass ny att Aron varit för gammal för att han skulle komma 
ifråga. Vad den lille pojken i korgen kallades av sina föräldrar 
och syskon vet vi ingenting om. Han kom ju att få ett annat 
namn, vilket är det namn som vi känner honom under.

Faraos dotter kom ner till Nilen för att bada tillsammans 
med sina hovdamer, och upptäckte pojken i vassen. Hon 
förstår att pojken är ett hebreiskt barn, som gömts undan 
dränkning, men gör inget åt det. Och Miriam passar på. 
Hon frågar om hon ska skaffa en hebreisk amma åt pojken, 
vilket Faraos dotter går med på. Så pojkens mor får amma 
sin son och får betalt från det egyptiska hovet för det. Jag 
vet inte om uttrycket att ”skrika så in i vassen” härstammar 
från denna händelse, men det är mycket möjligt. Ett barn är 
nog rätt måttligt förtjust i att läggas i en korg och sättas ut 
i vattnet.

När pojken blir större tar Jokeved sin son till hovet, en-
ligt avtalet med Faraos dotter och denne adopterar honom 
som sin och det är först nu han får det namn som vi känner 
honom under - Mose, som är ett egyptiskt namn, inte ett 
hebreiskt. Han växer alltså upp under mycket privilegierade 
förhållanden, som en del av hovet. Han får utbildning och 
lever i lyx, medan hans landsmän är slavar. 

Man kan tro att det vore naturligt att Mose kom att se sig 
själv främst som en egyptier, men det är tydligt att han fort-
farande identifierar sig som en del av Israels folk. Och denna 
identifikation med det förslavade folk som han kommit ur 
fick dramatiska följder för Mose när han blivit vuxen. Det 
berättas i den mycket kortfattade skildringen av Moses tidiga 

UNDERVISNING
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liv i 2 Mos 2 att han blir vittne till hur en egyptisk vakt slår 
ihjäl en hebreisk slav, blir så ursinnig att han slår ihjäl vakten 
och gräver ner honom i sanden. 

Mose hoppas att ingen har sett honom, men när han da-
gen efter avbryter ett bråk mellan två slavar möts han av re-
sponsen: ”Vem har satt dig till herre och domare över oss? 
Tänker du döda mig som du dödade egyptiern igår?” Och 
Mose tvingas fly landet, eftersom Farao vill avrätta honom 
för det han gjort. Han flyr österut till det område som kalla-
des Midjan och var ett inte särskilt gästvänligt ökenområde. 
Där slår Mose sig ner i närheten av en brunn. Säkerligen ett 
liv som skilde sig väsentligt från livet vid hovet i Egypten. 
En präst i området, vars namn är lite oklart - han kallas om-
växlande Reguel, Jethro och Hovav - hade sju döttrar som 
skötte hans boskap. Mose hjälper dem vid ett tillfälle och de 
lär känna varandra. 

Mose flyttar snart in till prästen och 
lär känna en av dennes döttrar lite mer 
än de andra. Hon hette Sippora och 
blev hans hustru, som han fick en son 
tillsammans med. De följande åren äg-

nar sig Mose åt stillsamt familjeliv och arbete som herde åt 
sin svärfar. Och så kunde det förblivit. Men Gud ville an-
norlunda.

Den Farao i vars hov Mose växt upp dog och ersattes av en 
ny farao, sannolikt Ramses II, och situationen för det försla-
vade Israels folk blir allt värre. Och i sista versen av 2 Mos 2 
står det: ”När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt för-
bund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna 
och gav sig till känna för dem.” Och Gud valde att ge sig till 
känna för sitt folk genom Mose. Mose drev fåren han vak-
tade genom öknen i Midjan och hamnade vid berget Horeb, 
som kallas Guds berg. Berget har också ett annat namn som 
används oftare i bibeltexten. Berget kallas även Sinai. Under 
det namnet har det en oerhört central betydelse i Israels folks 
historia.

Gud uppenbarar 
sig för Mose vid 
berget, och han 
gör det i eld. En 
eldslåga slår upp i 
en törnbuske, men 
busken förbränns 
inte. Och när Mose går närmare för att se får han höra sitt 
namn ropas och får uppmaningen att ta av sig sina skor ef-
tersom han står på helig mark. Och Gud prestenterar sig 
som Moses faders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. 
Gud ger vid detta tillfälle Mose uppdraget att föra Israels 
folk ut ur Egypten till det land som Gud många hundra år 
tidigare lovat åt Abraham och hans ättlingar. Men Mose är 
synnerligen motvillig att anta uppdraget. Hur skulle han, en 
efterspanad mördare och landsflykting, dels kunna komma 

inför Farao och dels bli trodd av folket som inte hade någon 
som helst relation till honom efter alla åren i landsflykt. Gud 
lovar att vara med honom och att saker och ting därför ska 
ordna sig. 

Men Moses envisas, och Gud visar honom hur han ska 
göra ett par underverk för att övertyga folket. Moses stav för-
vandlas till en orm och sedan till stav igen och när Mose på 
Guds uppmaning sticker in sin hand under sin mantel och 
tar fram den igen, så är den vit av spetälska och när han gör 
om proceduren igen så ser handen ut som vanligt igen. Då 
hänvisar Mose till att han inte duger till att tala. Troligen 
hade han ett talfel av något slag, möjligen stammade han. 
Han beskriver det som att hans ord ”kommer trögt och tvek-
samt”. Men Gud lovar att hjälpa honom att tala, och när 
Mose fortsätter att envisas blir Gud lite irriterad och hänvisar 
till Moses äldre bror Aron, som inte har några problem att 
tala. Aron ska föra ordet åt Mose.

När Mose börjar få slut på argument så frågar han Gud: 
”Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders 
Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad 
skall jag då svara?” Och Gud svarar: ”Jag är den jag är. Säg 
dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” Och Gud 
fortsatte: ”Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abra-
hams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 
Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet 
skall jag åkallas från släkte till släkte.”

Guds namn i bibeln förtjänar en lite mer grundläggande 
genomgång, och jag avslutar därför denna första del om Mo-
ses med en sådan.  JHVH (           ) skrivs Guds namn på 
hebreiska, ett språk som ju saknar vokaler. Det namnet kan 
härledas till verbet hāyāh  som betyder ”att vara” och i 3:e 
person singularis maskulinum blir ”Han som är”. I Guds 
samtal med Mose står namnet i 1:a person singularis; ”Jag 
är”.

Men eftersom Guds namn var allt för heligt för att få ut-
talas, så ersattes det av ett annat ord alla de 6828 gångerna 
där det förekommer i den hebreiska texten -  ordet Adonaj 
som betyder ”Herren”. Så när vi i vår bibel läser ordet ”Her-
ren”, så har Guds namn JHVH stått där ursprungligen. Men 
eftersom man aldrig någonsin fick uttala Guds namn, så vet 
ingen idag riktigt hur det ska uttalas. Den sannolikaste for-
men rent språkligt är Jahve/Jawhe/Yahwe. 

Namnet Jehovah är en mycket gammal form, men den är 
en efterhandskonstruktion som är främmande för det he-
breiska språket. Man har skapat det namnet genom att ta 
vokalerna i ersättningsordet Adonaj och sätta in dem mellan 
konsonanterna i Guds namn JaHoVaH, vilket har kommit 
att uttalas Jehova.

När Jesus i Nya testamentet säger: Jag är Livets bröd, Jag 
är uppståndelsen och livet, Jag är vägen sanningen och livet 
och en mängd andra uttalanden som börja på samma sätt, så 
använder Jesus Guds namn om sig själv. 
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Det syns tydligt i den grekiska grundtexten, men inte i 
vår svenska översättning. I svenskan måste vi ha en person-
bestämning i form av ett jag, du, han, hon, den, det, vi , ni 
eller de, före indikativformen av verbet ”vara”. Vi måste med 
andra ord säga jag är eller du är, för att veta vem som avses.

I grekiskan böjer man istället själva verbet, så att själva det 
grekiska ordet för ”är” ser olika ut beroende på om det är jag, 
du, han, hon, den, det, vi, ni eller de som är. 

”Jag är” skrivs på grekiska därför enbart med ordet eimi. 
Och på de allra flesta ställena i NT så skrivs uttrycket just så. 
Utom när det gäller samtliga de ställen där Jesus använder 
det i en speciell formulering. Då står där ”Ego eimi”, vilket på 
grekiska ser väldigt underligt ut. Det borde egentligen utläsas 
”JAG jag är”. Det markerar att Jesus identifierar sig själv med 
den Gud som talar till Mose ur den brinnande busken.

Ett av de tydligaste ställena som visar detta finner vi i Joh 
18:4-6, då Judas och vaktstyrkan kommer till Getsemane 
för att gripa Jesus. Då står där: ”Jesus, som visste om allt som 
väntade honom, gick ut till dem och frågade: ”Vem söker ni?” 
De svarade: ”Jesus från Nasaret.” Han sade: ”Det är jag.” Bland 
dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu 
sade: ”Det är jag” vek de tillbaka och föll till marken.”

Det Jesus säger är egentligen inte ”Det är jag”. Han säger 
”JAG ÄR”, Guds namn. Och på grund av kraften i det nam-
net faller alla närvarande platt till marken.

Till slut faller Mose så till föga och åtar sig det stora upp-
draget som Gud kallar honom till. Och hur han går till väga 
för att genomföra det ska vi titta närmare på i den andra av 
de tre delarna om Moses i denna artikelserie.

Håkan Lindberg, Hörby
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Årskonferensens förberedelser och tankar i ord och bild

Det här är Ingrid Radner. 
I många år arbetade hon som po-

lis. Numera bor Ingrid i Örkelljunga 
där hon finns med i EFS-kyrkan. 
Ingrid sitter med i storkonferensens 
planeringsgrupp där hon ansvarar 
för bönen. Hon har samlat en grupp 
människor som regelbundet träffas 
för att be för konferensen och hon 
leder även vårt vandrande böneteam 
under konferensdagarna. 

På frågan varför Ingrid väljer att lägga 
tid och kraft på att arbeta med EFS 
och Salts årskonferens svarar hon: 
“Jag vill tacka, ära och upphöja Je-
sus Kristus. Det är en glädje och ger 
ännu mera att vara Hans redskap.”

Det här är Jonatan Janerheim. 
Han är uppvuxen i Lerberget och 

bor sedan i somras i Ängelholm med 
sin fru Johanna. Jonatan studerar 
teologi vid Johannelunds teologiska 
högskola på distans samtidigt som 
han arbetar som ungdomsledare i 
Jonstorp-Farhults församling. Jona-
tan sitter med i ungdomskonferen-
sen Avtrycks planeringsgrupp med 
ett speciellt ansvar för gudstjänster-
na. Det blir fyra samlingar för ung-
domarna själva och man firar guds-
tjänst tillsammans med storkonfe-
rensen vid två tillfällen i Qpoolen. 
Jonatan, varför väljer du att lägga tid 
och kraft med att arbeta med EFS 
och Salts årskonferens?

“ Jag ser mycket fram mot konfe-
rensen och vad Gud har för oss, både 
på storkonferensen men även Av-
tryck. Det är min första rikskonfe-
rens och jag tycker det är spännande 
med de rikstäckande mötena mellan 
människor som det kommer att vara. 
Jag hoppas på nya bekantskaper och 
härliga dagar tillsammans med Gud. 
Jag tror verkligen att Gud kommer 
att vara där.”

Det här är Lennart Albertsson. 
Lennart bor i Ängelholm med sin 

familj där han finns med i EFS-kyr-
kan. Till vardags arbetar Lennart som 
VD på ett stort företag. Under EFS 
och Salts årskonferens kommer han 
att leda musiken under gudstjäns-
terna i Qpoolen. Lovsångsteamet är 
i det stora hela klart och det är riktigt 
duktiga musiker Lennart fått med! 
Lennart sitter också med i gruppen 
som arbetar målmedvetet med att 
skapa starka, Jesuscentrerande guds-
tjänster. Varför åtar du dig en sådan 
stor uppgift, Lennart?

 
“EFS årskonferens har för mig all-

tid inneburit något positivt. När jag 
var 10 år sjöng jag i barnkör under 
söndagens gudstjänst, som sändes i 
TV. TV var ju stort på 1970-talet! 
Idag är detta främst för mig en vik-
tig samling för alla som vill tillhöra 
Jesus.” 

Och dina förväntningar? “ Jag 
längtar efter att få leda mig själv och 
andra i lovsång inför Gud - häftigt!”Det här är Johannes Ivarsson. 

Johannes kommer från Röke i nor-
ra Skåne men bor numera i Malmö 
där han arbetar som affärsutvecklare. 
Tillsammans med sin bror Erik letar 
Johannes efter de som på olika sätt 
vill sponsra konferensen. Ett svårt 
och spännande jobb. Men varför har 
du tagit denna uppgift?

“ EFS occh Salt har gett mig så 
mycket genom åren. Roliga läger, 
vänner för livet och en stark grund-
tro. När jag blev tillfrågad kändes det 
naturligt att tacka ja. Jag ville ge till-
baka och kände att det var en upp-
gift som passade mig bra då jag har 
mycket tidigare erfarenhet av försälj-
ning och företagande. Nu hoppas vi 
kunna göra ett riktigt bra jobb!”

Det här är Malin Olsson. 
Hon är 25 år och bor i Helsingborg 

med sin man Jens. Malin studerar 
till lärare när hon inte leder gospel-
kör eller spelar volleyboll. Malin hål-
ler till i EFS-kyrkan på Bruksgatan i 
Helsingborg och väljer att detta läsår 
att arbeta frivilligt med barnkonfe-
rensen. Hur kommer det sig?

“Jag lägger tid på konferensen och 
då i synnerhet på barnkonferensen 
för att den betytt så mycket för mig 
tidigare. Bland mina bästa minnen 
finns faktiskt EFS årskonferens 99, 
( jag vet, jag var ett märkligt barn...) 
Nu är det min tur att ge tillbaka. Jag 
ser fram emot att få möta barnen 
och ge dem en glimt av vem Jesus 
är. Ser också mycket fram emot god 
gemenskap mellan olika generatio-
ner och självklart gospelkonserten 
på lördagkväll.”

KONFERENS
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TRONS UTTRYCK

Lidande

Som så ofta framstår det svenska språket som relativt fat-
tigt. Exempelvis engelskan är ett mycket rikare och mer 
nyansfyllt språk. Eskimåerna har sju eller åtta olika ord för 
olika kvalitéer på snö medan vi bara har ett ord. Kanske 
antalet ordnyanser hänger ihop med hur livet ser ut i olika 
språkområden över världen.

När det gäller lidande så kan vi i de bibliska grundtex-
terna se att ordet lida motsvaras av 28 olika ord i Gamla 
Testamentets hebreiska text och 25 olika ord i Nya Testa-
mentets grekiska text (de ursprunliga bibliska språken).

Av det kan vi dra slutsatsen att vi i Sverige har varit rela-
tivt förskonade när det gäller lidande. Samtidigt kanske vi 
har blivit lite bortskämda och tål väldigt lite av det som är 
negativt för oss.

Lidandet i dess olika former har varit och är en gåta för 
många människor. Man frågar sig: ”Hur kan det finnas 
en god Gud när det sker så mycket ont (finns så mycket 
lidande) i världen?” Frågan är inte enkel att besvara men 
får andra dimensioner i den kristna tron där hela skapel-
sens förgänglighet men också försoning med Gud finns. 
Genom Jesu död och uppståndelse och tron på honom får 
vi en tillförsikt när det gäller detta livet och nästa, en tillför-
sikt som bara delvis kan kläs i ord men som erfares i tron på 
och gemenskapen med Jesus.

Vi vet att det finns befrielse från lidandet, här på jorden 
och i himlen. Det här har vi svårt att hantera i vår väster-
ländska kultur. För en tid sedan hade SVT ett reportage i 
Aktuellt om att allt fler muslimer konverterar till kristen-
domen. Reportaget visade några unga flickor som öppet på 
ett trottoarkafé i centrala Tunis satt och bad. De berättade 
att de hade fattat beslutet att vara öppna och frimodiga 
med sin tro. Så sa de ungefär så här: ”Vi är inte rädda, det 
värsta som kan hända är att de dödar våra kroppar.”

Man kan säga att de bibliska orden för ’lida’ och ’lidande’ 
kan hänföras till tre huvudgrupper. 1. Sjukdom och olycka. 
2. Olyckliga omständigheter i livet. 3. Lidande för trons 
och rättfärdighetens skull.

Den senare har vi i Sverige börjat bli medvetna om, inte 
minst genom nyhetsrapportering från andra länder, fram-
för allt i Afrika, Mellanöstern och Asien. Kanske vi också 
kommer att få fler nyansord på detta område.

Förr kunde man höra människor som berättade om sina 
sjukdomar och krämpor. Så sa de: ”Ja,ja, vi har alla vårt 
kors att bära.” Idag ser vi annorlunda på korslidandet. Vi 
får rapporter från Nordkorea, från Syrien, från Egypten 
och andra länder där kristna får lida för sin tro. Frågan om 
lidandet får fler nyanser och innebörder.

Lidandets djupaste 
rötter kommer, så vitt 
vi vet, ur syndafallet. 
Där kom hela skapel-
sen, inklusive män-
niskorna, under dom 
och förgängelse. Där 
kom ondskan in, den 
ondska som är så obe-
räknelig, som drabbar 
så orättvist.

Men lika sant är det att Gud i Kristus försonade hela 
världen med sig, 2 Kor 5:19: Ty Gud var i Kristus och förso-
nade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna 
deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens 
ord. Svenska Folkbibeln

Vi har alltså, så vitt vi vet, (Gud har kanske en annan 
syn på lidandets mening) genom syndafallet en väg in i 
lidandet och genom Jesu försoningsgärning en väg ut ur 
lidandet. Detta gäller alla tre grupperna av lidande. Kristus 
har vunnit seger över djävulen, synden och döden. Han 
gjorde det i sin korsdöd och uppståndelse. I den segern får 
vi som kristna också bo och leva.

Ändå drabbas vi av sjukdom, av olyckliga omständighe-
ter och av förföljelse för vår tro. Varför? Som kristna är vi 
kallade att leva i världen men inte av den. Det innebär att 

Frågan om lidandet är en klassiker inom de filosofiska och 
religiösa områdena. Många är de som genom åren har ryn-
kat sina pannor inför denna stora fråga.
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vi som människor delar den här världens livsvillkor med 
alla andra människor, samtidigt som vi låter oss näras av 
det Gud ger oss som nya skapelser, 2 Kor 5:17: Alltså, om 
någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, 
se, det nya har kommit. Svenska Folkbibeln

I denna dubbelhet får vi leva ett välsignat liv, det vill säga 
ett liv där Gud låter våra omständigheter tjäna hans rike 
och låter människor komma till tro på Jesus. Detta gäller 
också alla tre innebörderna av lidande.

I Sverige och andra västländer har vi en tanke om att 
jordelivet ska vara perfekt, bekvämt, roligt, långt, fram-
gångsrikt etcetera. Allt annat är en besvikelse för oss. Du 
kanske inte tycker om att höra eller läsa det men det är 
faktiskt syndaren i oss som tänker så. Och det är samma 
person som ställer Gud till svars för allt elände vi råkar ut 
för, istället för att se att Gud i Jesus Kristus har gett oss en 
väg ut ur förgängelsen.

Den pånyttfödda människan, den nya skapelsen, ser på 
Jesus och ”det är nog”. Hon sjunger hemlandssånger och 
tänker på det som är ”där uppe”, hos Far i himlen. Samti-
digt lever hon sitt liv på jorden som ett vittne om Jesus.

Vi läser i Apg 7:55-60: Men uppfylld av den helige Ande 
såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus 
som stod på Guds högra sida. Och han sade: “Jag ser himlen 
öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Då skrek 
de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot 
honom, och de drev ut honom ur staden och stenade honom. 
Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man 
som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han 
bad: “Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä 
och bad med hög röst: “Herre, ställ dem inte till svars för den-
na synd.” Med de orden insomnade han. Sv.Folkb.

Är man då en dålig kristen om man inte uthärdar lidande 
som sjukdom och förföljelse med ett gott humör och ett le-
ende? Är man en bra kristen som inte står ut med ondskan? 
Eller är man bara en kristen? Ofta är vi väldigt upptagna 
med tankar om oss själva, vår egen status, hur vi ter oss i 
andras och i Guds ögon. Själv brukar jag tänka att det är 
inte min position i förhållande till Kristus som är det vik-
tiga utan vilken riktning mitt liv har. Är jag på väg bort från 
eller till Kristus? Den frågan är viktig för mig.

Jag läser berättelser om människor i andra länder som 
fängslas, torteras och avrättas för sin kristna tros skull. Jag 
läser också om hur deras tro leder till andra människors 
frälsning. Jag läser om människor som drabbas av allvarliga 
sjukdomar men som tjänar Guds rike trots allt. De har alla 
sett ljuset och längtar. De har alla flyttat sin identitet, sitt 
jag, till den nya skapelse som finns i Kristus. De kommer 
alla att få bära segerkransen, få stå inför Guds tron och 
lovsjunga.

Jag säger inte att det är lätt. Frågetecken finns. För egen 
del kan jag ibland känna att det handlar inte om ifall jag 
kan tro utan om jag vill tro. Så får jag ännu en gång krypa 
till korset och finna att Kristus förvisso finns i mig men 
ännu mycket mer finns jag i Kristus. Det skänker tröst och 
en ödmjuk tanke.

Robert Södertun, pastor i EFS-kyrkan på Råå,
   presentatör i Open Doors
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SKATTEN - EN MÅNGBOTTNAD SKATTKISTA ATT ÖSA UR
För ett och ett halvt år sedan gav Salt ut det nya barnmaterialet SKATTEN som är framtaget i 
Norge. Hur har det gått med lanseringen  och hur upplevs materialet?

INGER OLOFSSON i Svarttjärn, Väster-
botten, har engagerat sig som frivilligledare i trettio 
års tid. Hon hör till en av de föreningar som nu valt att 
arbeta med SKATTEN i sin barnverksamhet, och hon är 
helt lyrisk.

– Jag tycker SKATTEN är ett helt fantastiskt material. 
Det är väl genomtänkt, pedagogiskt och evangeliskt. Det 
är uppbyggt utifrån att man vill att barnen skall kunna få 
en personlig tro, säger Inger.

Dessutom tycker hon att det är påkostat. Här visar man 
att det inte behöver vara det billigaste som lämnas till bar-
nen. För ledaren finns också ett planeringsverktyg som un-
derlättar arbetet.

Hon använder materialet både i söndagsskola och i fa-
miljegudstjänster och har som hjälpledare sin dotter, Mi-
randa Birgersson.

I Svarttjärn alternerar man mellan söndagsskola och 
gudstjänster varannan söndag. Att använda SKATTEN i 

familjegudstjänster har gett god respons. Föräldrar som an-
nars inte går på gudstjänst har sagt att det är så här de vill 
att gudstjänster skall vara.

Om man prenumererar på SKATTEN så får man ett 
terminspaket. Det finns en ordning man följer med vissa 
återkommande moment, men samtidigt finns det många 
alternativ och valmöjligheter. Inger ger exempel:

Dagens text, som kan vara antingen från Gamla eller Nya 
testamentet, kan man läsa eller se som film eller bildspel.

Före det har man fått en eller flera ledtrådar, vad det kom-
mer att handla om. Ledtrådarna ligger i SKATTENkistan. 
Det finns också ett moment av eftertanke, som t.ex. kan 
vara ett drama. Även en eftertankematta finns att använda. 
Ett uppdrag ingår också, och då har man en ballong som 
någon får sticka hål på för att kunna läsa uppdraget som 
står på en lapp inuti.

– Det blir roligt för barnen då det hela tiden händer nå-
got, säger Inger.

JOHANNA BJÖRKMAN, Biträdande generalsekretera-
re Salt – barn och unga i EFS uttrycker sig så här om SKAT-
TEN:

SKATTEN har på de allra flesta håll fått ett fantastiskt mottagande och vi 
hör vittnesbörd från olika håll i landet att SKATTEN har bidragit till att fler 
barnfamiljer kommer till gudstjänsterna. Så man kan nog säga att SKAT-
TEN går bra men vi hoppas att det ska få gå ännu bättre.

Verkligheten är den att SKATTEN i dagläget inte bär sig själv ekonomiskt 
utan går back varje termin. Samtidigt väljer Salt att se det som en stor mis-
sionssatsning bland barn!  Vi ser genom den här satsningen att flera nya 
söndagsskolor har startat upp och att många nya ledare strömmar vilket är 
bekräftelse för oss att vi ändå är på rätt väg. 

När det gäller själva materialet så tycker jag att det är roligt med ett så 
genomarbetet material. Den pedagogiska och teologiska genomarbetningen 
tycker jag är bra och det känns skönt att det finns ett bra tänk bakom allt. 
Det är ett ambitiöst material som tar lite tid att sätta sig in i men vi ville 
också att det skulle utgå från barnens behov och inte från den vuxnes vilket 
ofta innebär lite mer förberedelser.
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SKATTEN - EN MÅNGBOTTNAD SKATTKISTA ATT ÖSA UR

Det finns olika förslag på upplägg man kan 
följa på en SKATTEN-samling

SKATTENS åtta teser 
om barn och tro

1. Barnets tro har samma värde 
    som den vuxnes tro
2. Barnets tro är under utveckling
3. Barnets tro är förebildlig
4. Barnets tro utmanar den vuxne
5. Målet för barnets lärande     
    är efterföljelse byggd på inre     
    motivation
6. Det viktigaste lärandet i tron sker i      
     nära relationer
7. Som lärande individer är barn och  
     vuxna likvärdiga
8. Söndagsskolan värnar om och vill  
    se utveckling av hela barnet 

I SKATTEN-materialet utgår man 
från tre olika grundperspektiv, som 
alla är likvärdiga: Gud, du som 
ledare och barnet.

Men de återkommande momenten gör att barnen kän-
ner igen sig. När man vant sig vid upplägget på SKAT-
TENsamlingar (söndagsskola) så känner man igen sig då 
SKATTEN används i gudstjänsten och vågar även där 
frimodigt vara med och svara på frågor som ställs. Mate-
rialet hjälper barnen att tänka efter själva.

– Barn är så trosvissa. De funderar mycket och är duk-
tiga på att föreslå böneämnen, konstaterar Inger.

När man gör SKATTEN-gudstjänst läser man den van-
liga trosbekännelsen och bönerna, och sjunger sånger/
psalmer.

– Det har blivit så roligt att vara ledare sedan vi fick det 
här materialet. Man växer som ledare och får ny kraft. Jag 
vill verkligen rekommendera det, säger hon.

Saxat ur artikel av Lotten Markström, redaktör för VÅRT 
BUDSKAP i Västerbotten. Redigering: Robert Södertun, red.

KAJSA STARFELT, förskollärare i S:t Mikael, 
Ängelholm, säger så här om SKATTEN:

Jag är så glad för SKATTEN! Och det känns som att 
barnen också tycker det är bra. De känner igen sig och det 
är bra för dom i den åldern.

Det är ett material, som när man väl lärt sig plane-
ringsverktygets funktioner, är inspirerande, omväxlande 
och framför allt tar barnens tro på allvar. Jag uppskat-
tar SKATTEN mycket för att jag inte behöver hitta på 
allt själv, men behöver inte följa allt slaviskt, eftersom det 
även finns utrymme för egna funderingar. Vi får också 
jobba med bibeltexter som man vanligtvis inte har haft i 
söndagsskolan och det är väldigt bra. 

Så jag vill uppmuntra alla som funderar på att ha SKAT-
TEN, att våga testa.

SKATTEN
altartavla,
väggbonad
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Mediala missionssatsningar

SAT-7 KIDS – den första och enda arabiska kristna kanalen för barn i Mellanöstern och Nordafrika. 

Om vi får höra om 
och läsa evangeliet 
på ett språk vi för-
står så förstår vi ock-

så lättare vem Jesus är 
och vad han vill säga. 

EFS och BIAL är med 
och stöttar en arabisk tv-

station, SAT-7, i Mellanös-
tern och Nordafrika där endast 
en liten del av befolkningen 
är kristen. SAT-7 sänder pro-
gram för att stärka de kristnas 
gemenskap, tro och identitet. 
Genom kanalen kan också 
fler lära känna Jesus.

TV-stationen har en 
barnkanal som heter SAT-
7 KIDS. Vision är att dela 
Herrens ord och kristna 
värderingar med barn ge-

nom underhållning, kultur 
och kunskap som gör Kristi 

evangelium meningsfullt för en 
generation som behöver känna 
Guds kärlek - särskilt då de 
växer upp i ett samhälle med 
en osäker framtid.

SAT-7 når Mellanösterns hem
 med kristna TVprogram för 

hela familjen. SAT-7 är en 
kristen TV-kanal som sän-

TV-program Mellanöstern

SAT-7 KIDS sänder dramer, pratshower, undervisande 
program, tecknad film, musikprogram, liveshower, spel-
program och annan underhållning som tilltalar unga tit-
tare och låter dem lära känna Guds kärlek för dem och 
hans plan för deras liv. Ett mål är att utveckla en anda 
av kärlek, dialog och givande i barnens hjärtan,   och att 
undervisa dem om icke-våld.

Kanalen har ett specialiserat team som är väl bekanta 
med den situation barnen lever i och omständigheter som 
de kan möta. Teamet har också erfarenhet av att arbeta 
med barnverksamhet och med att plantera Herrens ord i 
sanning och öppenhet i barns hjärtan. 

Kanalen är en av de mest populära i Mellanöstern och 
Nordafrika! Eftersom programmen sänds via satellit och 
internet är det möjligt även för arabisktalande barn som 
befinner sig i europeiska länder att se programmen. På 
SAT-7 KIDS hemsida kan barnen själva lära sig om Bi-
beln, få stöd i bön, chatta och även öva på skolämnen 
som matte, samhälls- och naturkunskap.

Läs mer på www.sat7.org och www.sat7kids.com

der på arabiska, persiska och turkiska. 200 miljo-
ner människor i Mellanöstern har parabolantenn.

I Irak har 97 procent av befolkningen tillgång till en 
antenn. SAT-7 tar hänsyn till de kulturella, politiska och 
religiösa förhållandena samtidigt som programmen för-
medlar kristna värderingar och seder.

Den arabiska kulturen är ingen läsande kultur, bland 
annat på grund av att analfabetismen fortfarande är ut-
bredd. Endast 68 procent av befolkningen kan läsa, 58 
procent av kvinnorna, vilket gör TV till ett ypperligt me-
dium.

Barnkanalen SAT-7 Kids är den första och enda kristna 
arabiska kanalen som helt riktar sig till barn.

Läs mer på på www.sat7.org och även www.efs.nu
www.efs.nu, EFS Bg 900-9903, 

EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala

REPORTAGE
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Kulturkvällar på Råå
Under tio år arrangerade EFS-kyrkan på Råå kulturveckor. Det var minst fem kvällar i vecka 11 
som sattes av till detta. Varje vecka hade sitt tema, ibland andligt och ibland av mer världslig 
karaktär - dock alltid med en andlig knorr i form av en andakt. När vi efter tio år egentligen 
inte hade sett någon bestående frukt av veckorna så beslutade vi att lägga ner dom. Numera 
arrangerar vi kulturkvällar, 2-3 per termin.

I februari i år var det en av våra medlemmar, Staffan 
Forssman, som berättade för intresserade och fascinerade 
åhörare om rymden, universum, och hur saker och ting 
fungerar.

Man häpnar över hur stort universum är och hur lite 
man själv vet. Avstånden gör att de stjärnor vi ser idag kan 
i verkligheten ha varit utslocknade i flera hundra år men 
först idag når ljuset ifrån dem fram till oss.

Det var en minnesvärd kväll med många goda poänger.

I skrivande stund ska vi ha nästa kulturkväll. Det blir 
Stefan Gustavsson, ordförande i EFS Betlehemskyrkan 
i Stockholm, generalsekreterare för Svenska Evangeliska 
Alliansen och direktor för CredoAkademin samt förste-
lektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge. Han 
kommer för att tala över ämnet ”Skeptikerns guide till 
Jesus”. det är också titeln på hans senaste bok.

Vi har valt att kalla honom för att han är en av de främ-
sta apologeterna (trons försvarare) i Sverige. Med stor 
ödmjukhet och utan fördömelse lyfter han fram vad vi 
brukar kalla klassisk kristendom. alltså den tro som vi 
faktiskt bekänner i vår apostoliska trosbekännelse.

Det har ju varit en ganska högljudd debatt den senaste 
tiden om frågor om vem Jesus är, hur han kom till jorden 
etc. Nu får vi tillfälle att lyssna till någon med stor kun-
skap och stor ödmjukhet.

Längre fram i vår, preliminärt den 24 april ska vi ha en 
kulturkväll i sångenstecken. Det blir Gerd Ebegård som 
kommer att berätta om hennes väg in i lovsången. Vi får 
också sjunga med henne och lyssna. 

Det blir också en viktig kväll, då lovsång är så viktigt i 
det kristna livet men samtidigt ett lite infekterat ämne.
Det finns många förutfattade meningar om vad lovsång 
är och vad den är bra till.

Gerd har gjort flera lovsångsskivor och för ett par år 
sedan gjorde hon en soloplatta, Himmelrik.

Kulturkvällarna är EFS på Råå:s mest utåtriktade verk-
samhet som i många fall samlar stora skaror och ibland 
en överfull kyrka.

Välkommen att delta!

Robert Södertun, pastor på Råå

REPORTAGE
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Nya medlemmar
Distriktsstyrelsen häl-

sade 8 nya medlemmar 
välkomna som direkt-
medlemmar i distriktet. 
Man kan bli sådan med-
lem efter ansökan till 
styrelsen. Orsakerna kan 
vara många, men det van-
ligaste skälet är att den 
egna missionsföreningen 
har lagts ner eller att det 
inte finns någon förening 
inom geografiskt räck-
håll.

Distriktets årsmöte
Alla hälsas välkomna 

till Möllebackskyrkan i 
Karlskrona för årsmöte 
lördagen den 26 april. Kl 
11 är det gudstjänst med 
åtföljande lunch. Själva 
årsmötet startar kl 13.30 
och beräknas pågå som 
längst i tre timmar. 
Gratis parkering finns i 
centrala Karlskrona; ett 
fåtal alldeles utanför kyr-
kan.

Styrelsen genom
Annika Ovander

EFS Årskonferens i 
Hässleholm

Vi vill uppmuntra alla 
föreningar att skicka 
maximalt antal ombud 
till årskonferensen nu 
när den är i vårt distrikt. 
Målgruppen för årskon-
ferensen i Hässleholm är 
20-30 år eller nya inom 
EFS, så om möjligt välj 
gärna ombud som mat-
char målgruppen. Anmä-
lan finns på: konferens.
efs.nu och där finns även 
information om till ex-
empel parkering och tra-
fik. Vi hoppas att vi ses i 
Hässleholm den 29 maj- 
1 juni!

Gilla EFS i Sydsverige
på Facebook!
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         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2014
  
   mars
   11 Missionskväll i Staffanstorp    1/11
   25-30 Bibel- och gemenskapsvecka, Åsljunga   1/15
   april
   1 Missionskväll i Möllebackskyrkan, biskop Joseph Bvumbwe 
   4-6 Retreat, Höllviksstrand      2/17
   5 Gospelkördag för barn och unga, 
 Lerbergets kyrka, kl 10, konsert 16
   11-13 Skapardagar, Åsljunga     1/15
   12 Anders Sjöberg, Åsljunga    1/15
   26 EFS i Sydsveriges årsmöte, Karlskrona   6/13
   26-27 Barnläger, Åsljunga     1/15
   30 Valborgsmässofirande, Höllviksstrand   2/17

   maj
   23-25 Shalomhelg, Åsljunga     1/15
   29  EFS årskonferens Hässleholm

   juni
   6 Barnens dag, Höllviksstrand    2/17
   13-18 Sommarläger, Höllviksstrand    2/17
   20-22 Midsommarfirande och bibeldagar, Höllviksstrand 2/17
   25-29 Gospelkurs, Höllviksstrand    2/17
   

almanacka

Enskilda gåvor jan 2014
 
EFS  11 800
Salt     2 600
Konferens         200 

Enskilda gåvor under feb 2014
 
EFS  11 725
Salt     3 000
Konferens        400

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåvor januari, februari
Margit Dahl

Lars Wikenmo
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

Vad händer inför EFS och Salts Årskonferens 2014?

SALT
Barnkonferensen är på gång! Barnledare och olika aktivitetsledare 
ansluter sig till ledarteamet på löpande band. Bland annat kom-
mer Jonas Engström och kör Soul Children med barnen. En egen 
sång och signaturmelodi håller på att skapas och barnkonferensen 
kommer att ha egna tröjor! Barnkonferensen är som sagt på G, 
hoppas alla ni barn också är det!?
Avtrycks café-planerare är igång. Café Sött och Salt kommer att 
leverera banbrytande cafémenyer samt underhållning utöver det 
vi är vana vid och hit är alla välkomna oavsett ålder! 

KONFERENSSIDAN
������������������������������������������������������������-
ensen, kontakta Helena Eriksson, helena.eriksson@efssyd.org. 
Om du vill följa vårt arbete via mailutskick, skicka ett mail till 
info@efssyd.org. Glöm inte att gilla oss på Facebook: EFS och 
Salts årskonferens

KONSERTER
Vi är mycket stolta över att kunna berätta att efter gudstjänsten 
på torsdagen ger vi en konsert med Frank Ådahl och Röke blås! 
Här kommer det att svänga så det står härliga till! På lördagskväl-
len får vi glädjen att lyssna till Glimåkra Reunion Mass Choir. 
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bjudit in alla som gått denna linje under åren att medverka i en 
härlig konsert som kallas Chicago ToR. Båda konserterna är gratis 
för konferensdeltagare men är öppna för alla. Biljett köper man 
antingen i konferensbyrån eller hos turistbyrån i Hässleholm.

BÖN
Just nu ber vi för att arbetet ska fortsätta gå så bra som det gjort 
hittills. Vi ber att vi inte ska tappa ork och kraft utan att hela 
stämningen kring konferensen ska fortsätta vara lika inspirerande 
och roligt som det hittills varit! Vi ber att inget fallit mellan sto-
larna utan att vi har tänkt på allt. Vi ber om lyhördhet, vi ber att vi 
inte ska tappa fokus. Det vi vill under  EFS och Salts årskonferens 
är att upphöja och ära Gud den allsmäktige - inget annat.

HÄNDER OCH FÖTTER
Bit för bit faller det praktiska på plats och det känns tryggt. 
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Om du vill baka går det bra att göra så! Låt helena.eriksson@
efssyd.org, 0768 332801, veta så skriver vi upp dig på baklistan. 
Dessa bakverk behöver inte komma till oss förrän konferensens 
första dag. 

������������������������������������������������������������
man vill öppna upp sitt hem för någon tillresande eller om man 
kan tänka sig låta en husvagn/husbil stå parkerad på sin uppfart. 
Om det låter spännande, kontakta info@efssyd.org. Här diskuterar tekniker och andra delaktiga i konferensen hur Qpoolen ska förändras för 

vår konferens ska bli så bra som möjligt.
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Frank Ådahl gästar oss genom en konsert 
med Röke blås på årskonferensen

konferens.efs.nu
Programmet för konferensen är klart och i Budbärarens februari-
nummer kan man läsa om detta. Hemsidan är också klar och där 
kan man läsa om det mesta angående Storkonferensen, Avtryck 
och barnkonferensen. Detta betyder också att nu är anmälan 
öppen! Ta gärna en titt på konferens.efs.nu
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