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Vänner
Det är så mycket hemskt som sker i världen just nu. Cirka en vecka innan 
detta skrivs har tjugoen kristna egyptier fått sina huvuden avskurna av IS 
när de bedrev hjälpverksamhet i Libyen. Andra mer politiskt korrekta kraf-
ter har ihjäl hundratals människor med bomber från flygplan. Vad sysslar 
”vi” med? Vart är allt på väg? Vad kan vi göra?
Vågar vi egentligen tro att han som ”håller hela världen i sin hand” också 
har koll på allt detta?
Det finns inga garantier för oss att komma igenom det här livet levande. Det 
slutar med döden för oss alla. Det är farligt att leva för man kan dö. 
Vad vi är lovade, är att inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek och ingen 
ska kunna slita oss ur Guds famn som är Jesus. Se Rom 8:35-39.
Jag för min del ser mer och mer en kallelse att förbereda mina syskon på 
detta och samtidigt peka på vår plats i Guds famn. När jag talar om detta 
för andra så märker jag att jag också talar till mig själv.
Så vill jag aldrig glömma att Gud älskar alla människor och alla har samma 
värde. Även jag. Och Du!   Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Paulus skriver till Timotheos: 
”Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. 

Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan 
dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge 
dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron 
på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud 
och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och 
fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir 
fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.” 
(2 Tim 3:14-17)

Denna text uttrycker hur jag ser på Bibeln och hur 
jag förhåller mig till Bibeln:

När jag var barn och tonåring fick jag god undervisning 
i vad Bibeln lär. Jag började läsa Bibeln regelbundet och 
hade redan under gymnasietiden läst igenom hela Bibeln 
flera gånger.

Jag förstod att Bibeln är Guds ord. Hela Bibeln är inspi-
rerad av Gud och det är genom dess undervisning jag får 
reda på hur jag blir frälst och hur Gud vill att jag ska vara 
som människa.

Grundtextens ord för att Bibeln är inspirerad av Gud 
betyder ordagrant att den är ”utandad av Gud”. Det be-
tyder att när jag läser Bibeln och lever i den, så lever jag i 
Andens vind, i Guds andedräkt. Om jag vill bli lik Jesus 
och följa honom, finns det ingen annan väg än att leva i 
denna Andens vind som är Bibeln.

Genom Bibeln lär jag mig hur Gud tycker och tänker 
om olika saker. Jag lär mig vem han är och vad han vill. 
Jag kommer nära Guds innersta tankar.

Det är hela Bibeln som har den funktionen, från För-
sta Moseboken till Uppenbarelseboken. Bibelns böcker är 
skrivna av flera författare, men gemensamt för alla är att 

de skrev inspirerade av Gud. Resultatet är att Bibeln där-
för är både Guds ord och människors ord på samma gång. 
Mose skrev sina texter, Jeremia sina och Paulus sina, men 
samtidigt är Guds Ande den bakomliggande huvudförfat-
taren.

”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider 
till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens 
slut har han talat till oss genom sin son…” (Heb 1:1-2)

Därför bör en kristen människas tänkande formas uti-
från Bibelns samlade budskap. Man kan inte förstå Jesus 
om man inte förstår honom utifrån hela Bibelns budskap. 
Och man kan inte förstå Bibeln som helhet, om man inte 
förstår den utifrån Jesus Kristus.

Vi kristna ska forma vår värdegrund, vår etik och mo-
ral, vårt sätt att tänka om Gud och världen och allt som 
händer, utifrån Bibelns samlade undervisning.  Detta gör 
vi genom att läsa de olika böckerna i Bibeln och försöka 
förstå dem utifrån författarnas avsikt. Och huvudförfatta-
ren är Gud. Och därför läser vi hela Bibeln och inte bara 
valda delar.

Detta kan vi endast göra om vi läser Bibeln tillsammans 
med alla kristna från alla tider, om vi bygger på vad krist-
na vetat i alla tider. Vi hittar inte på nya tolkningar som 
varit helt okända tidigare i kyrkans historia, för vi tänker 
att Gud aldrig skulle säga någonting för 2000 år sedan, 
som han inte avsett att någon skulle förstå förrän 2000 år 
senare. Vi håller oss till den tro som Gud en gång för alla 
gett till sin kyrka.

Bibeln blir aldrig gammal, därför att den är en del av 
Andens vind. Läs och lev i Bibeln, och låt Anden blåsa 
dig ren!

Vad betyder Bibeln för mig?

Mikael Karlendal

Mikael Karlendal är anställd som pastor i Kristofferkyrkans församling sedan augusti 2014. Samtidigt arbetar 
han som teologisekreterare på föreningen Theo�l i Lund.
Mikael har också en blogg: www.mikaelkarlendal.se
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ÅRSKONFERENSTRONS UTTRYCK

Kors

Egentligen kan det ju verka rätt underligt att ett stort an-
tal miljoner människor går omkring med ett avrättnings-
redskap runt halsen. 

Romarriket avskaffade korsfästelsen som avrättningsme-
tod år 315 eftersom till och med romarna tyckte att meto-
den var för omänsklig och för grym. Och romarna var inte 
precis kräsmagade när det gäll-
de att ta till brutala metoder.

Ändå har korset i mer än två 
årtusenden varit den absolut 
främsta symbolen för kristen 
tro. Korset eller krucifixet har 
alltid en mycket central place-
ring i alla kyrkor världen över. 
Många kyrkor är dessutom 
byggda i form av ett kors. Den 
mest centrala delen av den 
kristna gudstjänsten, nattvar-
den eller mässan, är också helt 
fokuserad på korsdöden. Kristi 
kropp och Kristi blod i brödet 
och vinet.

När vi läser de fyra evange-
lierna, så ser vi att texterna up-
pehåller sig mycket och länge 
vid händelseförloppet som led-
de till att Jesus blev anhållen, 
förhörd, torterad och avrättad genom korsfästelse. Jesus 
vandrade omkring i tre år, predikade, mötte och hjälpte 
människor. Innan dessa tre år levde han ungefär trettio år. 
Så när ungefär en fjärdedel av evangeliernas texter handlar 
om de sista dagarna i hans jordeliv, så kan verka vara lite 
märkliga proportioner. 

De andra böckerna och breven i Nya Testamentet ägnar 
också mycket utrymme åt att tolka och förklara betydelsen 
just av Jesu död. När Paulus skrev till församlingen i den 
grekiska staden Korinth och påminde dem om när han ti-
digare hade besökt dem, så säger han att han inte kom med 
en massa kloka och vackert formulerade tankar och idéer, 
utan, säger han i 1 Kor 2:2: ”Det enda jag ville veta av, när 
jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.”

Alla andra stora och betydelsefulla människor som på 
olika sätt har gjort ett bestående intryck i världshisto-
rien, har gjort detta intryck genom saker de sagt och 
gjort under sin livstid. Men Jesus, som mer genomgri-
pande än någon annan i historien har förändrat världen 
är mest ihågkommen för sin död.

Så, kan man ju fråga sig, vad är det då som är så speci-
ellt med just Jesu död. Vad skiljer den från alla de andra 
människorna i historien som dött som hjältar i kamp för 
friheten eller som martyrer vilka dött för sin tros skull?

Jo, Bibeln säger att hans död gav ett resultat som på-
verkade hela mänskligheten i grunden. Hans död har be-
tydelse för varje människas liv. Jesus dog där på korset för 
din och min skull. Det är själva meningen med påskens 
budskap, som också är den kristna trons hjärtepunkt.

Men detta påstående ger inte i sig själv något svar på 
frågan: VARFÖR måste Jesus dö? Vad hos mänsklighe-
ten, vad i ditt och mitt liv, är så allvarligt att Jesus var 
tvungen att dö för att problematiken skulle kunna få en 
bestående och hållbar lösning?

Paulus skriver i Rom 3:23: ”Alla har syndat och gått 
miste om härligheten från Gud.” Med andra ord; utifrån 
Guds måttstock så räcker ingen av oss ända fram. Vi 
kommer alla till korta. Om vi jämför oss med mördare, 
terrorister och pedofiler så kommer vi ur jämförelsen 
och ser ganska goda och rejäla ut. Men om vi jämför 
med Jesus, så kommer vi ljusår efter.

Det som Bibeln kallar för synd är inte i första hand 
en samling handlingar som är fel i motsats till en annan 
samling handlingar som är rätt. Handlingarna är bara en 
följd av det Bibeln menar med ordet synd. Syndens kär-
na, det som resulterar i hat, avundsjuka, våld, självgod-
het och allt annat liknande, är upproriskhet mot Gud. 
Det vill säga att ignorera Gud och uppföra oss som om 
Gud inte existerade istället se oss själva som centrum i 
universum. 

Men, kanske någon tänker, om vi nu alla är i samma 
båt, så spelar det väl egentligen ingen roll. Då är vi ju 
alla på samma nivå, och kan väl stanna vid det? Svaret på 
det är att det spelar en enorm roll, eftersom synden får 
sådana konsekvenser i våra liv och för världen.

Håkan Lindberg
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För det första så är synden för världen, vad tusentals ton 
utsläppt råolja skulle vara för ekosystemet i en sjö. Förödan-
de. Synden förorenar världen. Jesus säger i Mark 7:20-23: 
”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty 
inifrån, ur människans hjärtan, kommer det onda tankarna, 
otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrä-
geri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta 
onda kommer inifrån och gör människan oren.”

Det är allt det här som förorenar våra liv. Men, kanske vi 
tänker, allt det där gör inte jag. Och det är säkert sant, men 
det räcker egentligen med en av sakerna för att resultatet 
ska bli detsamma. Ofullkomlighet. Vi skulle kanske önska 
att tio Guds bud skulle vara som vissa tentor är på universi-
tetet. Att man får välja tre av tio föreslagna ämnen och svara 
på dem och hoppa över de andra. 

Men Nya testamentet säger att om vi bryter mot ett enda 
av buden i Guds lag så har vi i praktiken brutit mot alla. 
Om vi gör en liknelse med att klara av att ta körkort, så 
finns det inget som heter att få ”någorlunda” godkänt på 
uppkörningen. Antingen får jag helt godkänt, eller också 
får jag underkänt. Det spelar ingen roll om jag på uppkör-
ningen hanterar bilen på ett föredömligt sätt, kan redogöra 
för vad alla trafikskyltarna betyder, föredömligt håller på 
högerregeln om jag samtidigt kör på vänster sida av vägen.

En enda överträdelse av det goda Gud tänkt med världen 
förorenar världen.

För det andra så har synden makt. De onda eller destruk-
tiva saker som vi gör har en tillvänjande effekt på oss. Detta 
är lättare att se på vissa områden i livet än på andra. Om 
någon börjar injicera heroin, så blir han eller hon ganska 
snabbt slav under drogen. Men vi kan vara slavar under 
mycket annat; dåligt humör, skvaller bakom ryggen på folk, 
självupptagenhet, destruktivt sex och mycket annat.

Vi kan bli slavar under många tanke- och beteendemöns-
ter som vi inte klarar av att bryta med egen kraft. Det är det 
som Jesus menar med att vi är slavar under synden.

För det tredje så följs synden av straff. Vi har alla ett starkt 
rättvisepatos nedlagt i oss. När vi hör om barn som utnytt-
jas av vuxna, när vi hör om gamla och försvarslösa män-
niskor som blir misshandlade och rånade i sina hem eller 
om spädbarn som slås sönder och samman av sina egna 
föräldrar, så vill vi att de som gjort sig skyldiga till detta ska 
bli gripna och få sitt straff. Ibland kan vårt behov av att se 
rättvisa skipas vara uppblandat med rent hämdbegär. 

Men det finns också något som heter rättmätig vrede. 
När vi känner spontant att brott bör bestraffas, att män-
niskor som gör vidriga saker inte ska komma undan, så är 
det en sund och helt naturlig relation.

Men, och det är här det blir mer svårsmält, det är inte 
bara andras människors synd som rättmätigt bör bestraffas. 
Det är också våra egna.

Allt det som våra ord och handlingar gör för att bidra 
till destruktiviteten i världen, genom bitterhet, skvaller, 
hånfullhet, avundsjuka och allt annat, förtjänar också att 
bestraffas i rättvisans namn. Och som Paulus säger i Rom 
6:23: ”Syndens lön är döden”.

Den död som Paulus syftar på här är inte bara den rent 

fysiska döden, utan också den död som kommer av att se-
pareras från Gud, som är själva källan till verkligt och evigt 
liv. Profeten Jesaja säger i Jes 59:1-2: ”Herrens arm är inte för 
svag för att rädda, hans öra är inte för dövt för att höra. Det 
är era synder som skiljer er från Gud, era brott får honom att 
vända sig bort och inte höra.” 

Vi kan kanske tycka att Gud kunde vara snäll och överse 
med våra misstag istället för att kräva fullkomlighet av oss 
för att vi ska kunna leva i gemenskap med honom. Men 
tänker vi över konsekvenserna av att Gud skulle göra så, så 
inser vi att det inte är möjligt. 

Skulle Gud acceptera synden, allt det destruktiva som 
bryter ner och skadar, så skulle Gud kompromissa med den 
han själv är. Då skulle det goda och det onda blandas med 
varandra och det skulle resultera i att det inte längre skulle 
finnas någon absolut sanning eller verklig godhet. Det skul-
le innebära att Gud upphörde att vara Gud.

Så den synd vi alla bär på måste få konsekvenser. För att 
rättvisa ska existera så måste synden följas av straff. Och det 
är här korset kommer in i bilden. Den goda nyheten är att 
Gud inte lämnar oss i sticket och säger: ”Klarar ni inte att 
leva fullkomligt, så får ni skylla er själva.” Gud själv kom in 
i världen i gestalt av sin son, Jesus Kristus, för att ta straffet 
för synden i vårt ställe. Ofta kallar Bibeln och kyrkan Jesu 
död på korset för en ställföreträdande död.

Han, som inte själv bar på något av all den destruktivitet 
och ondska som finns i oss människor, han gjordes på kor-
set till ett med allt ont. Om vi försöker föreställa oss hela 
mänsklighetens samlade felsteg, hat och destruktivitet ge-
nom alla tider, så bar Jesus i sin kropp allt detta på en gång 
när han dog på korset. 

Han tog de konsekvenser som egentligen var våra att ta. 
Han tog dem i vårt ställe, så att konsekvenserna inte skul-
le behöva drabba oss. Det är svaret på frågan varför Jesus 
måste dö. 

Och följderna av detta blir helt genomgripande. Det 
skulle ta för lång tid att försöka sig på att peka på alla as-
pekter av betydelsen av Jesu död på korset. Men där på kor-
set avväpnades döden och alla destruktiva och nedbrytande 
krafter i världen. Där på korset visade Gud oss vad verklig 
kärlek är och att denna Guds kärlek är riktad till varje män-
niska, vare sig denna människa ser det eller ej, vill ta emot 
den eller ej. 

Där på korset visade Gud oss att han inte är en Gud som 
sitter i en avlägsen himmel, avskärmad från lidande och 
ondska. På korset visar Gud att han sannerligen vet vad 
lidande innebär. Han är den korsfäste Guden.



6

Många känner skuld och misslyckande. Vad har jag 
gjort för fel? Var jag för sträng? Var jag för slapp i min 
kristna fostran? Pratade vi för lite om Gud, bad jag för 
lite, har jag inte varit en bra kristen förebild? 

Trots att detta är ett stort bekymmer för många föräld-
rar och kanske främsta orsaken till att det blir allt glesare i 
våra kyrkor är det sällan något vi pratar så mycket om. Vi 
har kurser om församlingstillväxt, vi talar om hur vi ska 
nå ut, vi anordnar alphakurser, men vi pratar sällan om 
hur vi ska nå våra egna barn. 

Det finns inga enkla svar och snabba lösningar. Barn 
som växer upp i de bästa tänkbara kristna familjer läm-
nar kyrkan och ibland också Gud. Medan barn som växer 
upp i helt sekulariserade familjer ibland får en stark och 
levande tro. 

Många föräldrar har en övertro på experter också på det 
andliga området. Pastorn, söndagsskollärarna och tonårs-
ledarna är säkert bättre på att visa barnen vägen till en tro. 
Vi anställer barn och familjepastor eller ungdomsledare så 
kan de se till att barnen kommer med på vägen. 

Många tänker också att jag som är en dålig kristen, som 
inte är så stark i tron och som tvivlar ibland - vad kan jag 

ge mina barn. Även du kan betyda mycket. Man måste 
inte vara fotbollsproffs för att få barnen intresserade av 
fotboll. Undersökningar har visat att den som betyder 
mest är du som förälder. Även du som är mor och farför-
älder kan betyda mycket.

När vi försöker vägleda våra barn till en tro finns det två 
diken. Förr var ofta fostran allt för sträng. Därför lämnade 
många både kyrkan och tron. Min fru var som pastors-
barn tvungen gå på fem möten i veckan. Det är en stor 
nåd och ett under att hon är bevarad.

I dag är det vanligare att barn lämnar kyrkan och Gud 
för att de fått en vag, diffus och ibland obefintlig andlig 
vägledning hemma. Vi hinner inte prata med barnen om 
Gud, läsa Bibeln och be tillsammans. Vi är bättre på det 
när barnen är små men när de blir större är det mycket 
svårare. Här är några råd till dig som förälder eller mor 
och farförälder.

1. Våra barn påverkas mer av vårt liv än av våra ord. Mer 
av vad vi gör än av vad vi säger. Fundera därför över hur 
din tro märks till vardags hemma i familjen. Hur märks 
det i dina relationer till din partner och dina barn? Hur 
påverkar din tro ditt sätt att använda dina pengar, din be-

Alf B Svensson

Att vägleda barn till en tro

GÄSTKRÖNIKA

När jag och min fru träffar vänner med vuxna barn kommer vi ibland in på frågan om de är en-
gagerade i någon församling och om de har kvar sin tro. Då säger många med sorg i rösten och 
ibland med tårar i ögonen att de inte är engagerade i kyrkan, men de hoppas att barnen har kvar 
sin tro.
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Vill du läsa mer om hur man hjälper barn till 
en kristen tro, kan du köpa och läsa boken 
”Våga visa vägen”, som Alf B Svensson 
skrivit tillsammans med Cilla Stjernberg.

Här kan du köpa Alfs bok:
http://www.adlibris.com/se/bok/
vaga-visa-vagen-till-en-tro-som-bar-

9789173870849

gåvning och din tid? En av de vanligaste orsakerna till 
att barn från kristna familjer lämnar kyrkan och tron är 
att föräldrarna inte lever som de lär. En förtvivlad ton-
årsflicka kontaktade mig och berättade att hennes pappa 
var lovsångsledare i kyrkan men hemma slog han hennes 
mamma. Vi har alla fel och brister. Men om vi erkänner 
dem och ber om förlåtelse är barn ofta villiga att förlåta.

2. Prata med dina barn eller barnbarn om vad din tro 
betyder för dig. Ta tillfället att i olika situationer i var-
dagen knyta an till vad Jesus sa och vad han skulle gjort. 
Vad skull han gjort när han gick förbi en tiggare utanför 
ICA? Vad skulle han gjort om han såg någon bli mobbad 
i skolan?

3. När barnen kommer i tonåren, prata då med dem om 
att tvivel på både Gud, kyrkan och på sig själv som kristen 

inte är ovanligt. En tonårsflicka berättade för mig att hon 
sagt till sin mamma att hon tvivlade på en massa saker. Då 
började mamman gråta. Det var mycket lättare att prata 
med pappan för han hade tvivlat på precis samma saker 
när han var i hennes ålder. Har du själv som förälder tviv-
lat? Hur har du hanterat de tvivlen? Prata gärna med din 
tonåring om det.

I det gamla bondesamhället sa man att man kan leda en 
häst till vattnet men man kan inte tvinga dem att dricka. 
Så är det också på trons område. Vi kan efter bästa för-
måga visa var Gud betyder för oss och vägleda våra barn. 
Men vi varken kan eller ska försöka tvinga på dem vår tro. 
Det är ett beslut de själva måste fatta. Men vi kan hela ti-
den omsluta dem  i våra förböner. Många gånger hittar de 
sedan i vuxen ålder tillbaka till den tro de en gång haft.
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Lördagen den 3 januari, var det 160 år sedan Traktatsällskapet bildades. 
Detta vet jag eftersom mina föräldrars missionärssändning ägde rum på 
90-årsjubileet som ägde rum 13-14 januari 1945 - för sjuttio år sedan. Med 
anledning av detta så har jag startat en blogg som heter ”För 70 år sedan”. 
Jag kommer under året att följa mina föräldrar utifrån dagbok, brev, artik-
lar (bl.a. i Traktsällskapets tidning), anteckningsmaterial och intervjuver 
som jag gjorde med pappa Torsten under hans sista tid. Bloggen finns på: 
https://70arsedan.wordpress.com

Jag tänkte att det fortfarande finns en och annan som var med på sänd-
ningen och några till som kommer ihåg Torsten och Elsa. Det kanske kun-
de vara trevligt för EFS i Sydsveriges folk att känna till denna blogg. 

Hälsningar Paul Persson f.d. distriktsföreståndare

Blogg om Traktatsällskapet

TILL MINNE
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In Memorium
Hjalmar Olsson, Åstorp, har lämnat 

jordelivet. En trogen Herrens tjänare 
fick de 2 februari hälsningen: ”Gå in till 
glädjen hos din Herre.”

Efter studier på Hagabergs folkhög-
skola och Johannelunds missionsinsti-
tut, Bromma (nu Johannelunds teo-
logiska högskola) kallades han till för-
kunnartjänst i sin hemprovins Skåne, 
som han blev trogen hela sitt liv. Han 
tjänstgjorde i Ängelholmskretsen, Sku-
rupskretsen och Åstorpskretesen inom 
nuvarande EFS Sydsverige.

Hjalmar var en trygg skåning med en 
glimt i ögat. Han var en beläst man och 
hade stort förtroende inom alla trosrikt-
ningar. Han var en uppskattad förkun-
nare med ett gott och bibelförankrat 
budskap. Och han kunde undervisa i 
alla åldersgrupper.

Vid medarbetardagarnas samtal och 
diskussioner hade han många kloka in-
lägg liksom vid distriktsstyrelsens sam-
manträden. Han var där de anställdas 
representant under många år.

Hjalmar kallades också efter sin pen-
sionering till många möten och guds-
tjänster runt om i skånebygderna, där 
han hade många vänner. Men när ål-
dern blev 80 år avböjde han kallelserna. 
Hjalmar blev 92 år.

Vid begravningsgudstjänsten i Björ-
nekulla kyrka, Åstorp, hade en stor 
skara mött upp för att ta ett sista farväl. 
Två av hans svärsöner, båda kyrkoher-
dar, var officianter. Det kristna hoppet 
lyste och värmde i griftetal, sånger och 
musik. Vid minnesstunden efter guds-
tjänsten i kyrkan gavs många glada och 
tacksamma minnen från Hjalmars liv 
och livsgärning. Två gånger lyftes orden 
i Luk 2:29: ”Herre, nu låter du din tjä-
nare gå hem i frid”. Bibelord på Kyn-
delsmässodagen den 2 februari, just den 
dag Hjalmar fick hembud.

Tack, Gud, för Hjalmar! Frid över 
hans ljusa minne!

Albin Olofsson, Ängelholm

Vår älskade
Make, Pappa

Svärfar och Morfar

Kurt Åberg
* 6 september 1923

har gått in i
Guds härlighet!

Lerberget
4 februari 2015

MAJ
BRITT och MATS

INGRID och CALLE
KARIN och HÅKAN

Jonatan och Christine
Pelle

Hanna och Magnus
David

Barnbarnsbarnen
Släkt och vänner

Jesus säger:

"Jag är uppståndelsen 

och livet"

Begravningen
��������rum�

Tänk gärna på
EFS Internationella Mission�

Bg 900-9903.
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Vi har varit samlade till bibeldagar i Pärups missions-
hus. En av samlingarna var en kvinnofrukost med Paulina 
Bolton.

Efter en fantastisk frukostbuffé berättade Paulina om 
sitt arbete mot trafficking och prostitution. Hon har va-
rit i Bangkok i tre år. Vi blev djupt berörda av hennes 
berättelser om olika livsöden. Många kvinnor kom från 

Uganda via Kina till Thailand. När 
förtroendet med någon kvinna hade 
byggts upp kunde de hjälpa dessa kvin-
nor ur slaveriet. 

Några orkade inte ta sig hem igen 
och för de som verkligen orkade åka 
tillbaka till sitt land och sin familj 
fanns mycket av skam och ångest med 
i bagaget. Skulle barnen känna igen sin 
mamma? Skulle man bli förskjuten?

Även i Sverige jobbar grupper mot 
trafficking och prostitution. Nyligen 
har ett skyddat boende öppnats i Mal-
mö som heter ” Noomie ”. Tre kvinnor 
skulle man ta hand om till en början. 
De behöver vårt bistånd och vår för-
bön.
Ethel Grahn

Kvinnofrukost under bibeldagar i Pärup
REPORTAGE

Gemenskapsgrupper och studiematerial i Betaniakyrkan
”Vårt samhälle och vår tid är mer individualistisk än någon-

sin, gemenskap är en bristvara. Många saknar vänner att prata 
med och dela sitt liv med. Ofta vet man inte ens vad grannen in-
till heter. Ensamheten har nog aldrig varit så utbredd i Sverige. 
Men det var inte tänkt att vi skulle leva våra liv isolerade. Vi är 
skapade till avbild av den Gud som existerar i gemenskap. Vi 
skapades för gemenskap, och när den finns där så manifesteras 
Guds överväldigande kärlek – att Jesus har försonat oss med Fa-
dern, och att han har försonat oss med varandra.

När man går till en kristen församling borde man finna den 
mest tilltalande och attraherande formen av gemenskap – en mot-
kultur till det som finns i vårt samhälle. Men tyvärr är många 
församlingar mer kända för stela samlingar än en förvandlande 
gemenskap. När vi i vår församling bygger gemenskap och delar 
livet i gemenskapsgrupperna ansluter vi oss till Guds mission. 
Och det är något som i längden inte går omgivningen obemärkt 
förbi. Vår gemenskap är en revolution mot ensamsamhället, och 
när människor upptäcker en sådan genuin och attraktiv gemen-
skap vill man vara med där.”

Så lyder inledningstexten i kapitlet om smågrupper (i 
Betaniakyrkan kallat gemenskapsgrupper) i studieguiden 
till serien Lärjungaskap 1.0. Just vikten att finnas med i en 
smågrupp är något som vi försöker ta fasta på i Betaniakyr-
kan och jobbar långsiktigt med. För utöver gudstjänsterna 
då hela församlingen kommer samman, behöver man också 
den mindre kristna gemenskapen. Man klarar i längden 
inte att leva som kristen på egen hand, man behöver andra 
systrar och bröder nära in på livet som man vandrar tillsam-
mans med.

Både utifrån egna 
smågruppserfarenheter 
plus en vision från min 
Johannelundstid om 
att jobba med serier 
enligt vår nuvarande 
modell (se Betania 
TV på betaniakyrkan.
com), kom insikten 
att en av nycklarna till 
att utveckla smågrup-
perna i Betaniakyrkan 
var att ha något kon-
kret material att hålla i handen helt enkelt, och kunna ta 
med sig till sina samlingar. Och då det inte finns så mycket 
på svenska – desto mer på engelska – kom idén om att ta 
fram ett nytt material utifrån behoven för vår församling 
och våra smågrupper.

Dessa studieguider är så här långt fyra till antalet, där två 
är utifrån bibelböcker (Filipperbrevet, Apostlagärningarna) 
samt två som är tematiska (Lärjungaskap 1.0, Pengar, stå-
lar, cash). Häftena innehåller framförallt mycket frågor att 
använda i grupperna, och utöver det lite korta introduk-
tionstexter, citat och bibelverser. En fördel för ledarna i våra 
gemenskapsgrupper är att det också minimerar förberedel-
setiden, då det i princip är att bara dyka ner i materialet 
och följa det.

Reine Toth, präst i Betaniakyrkan Malmö
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I början av januari samlades representanter för EFS sju distrikt på 
Johannelund i Uppsala till Rådslag. Ärendet som det skulle rådslås 
om var hur EFS ska fungera i framtiden. Sedan en tid pågår en 
utredning som initierats av EFS riksstyrelse. Utredningsgruppens 
uppdrag är att ta fram ett förslag på hur EFS arbete ska organiseras 
i framtiden. Rådslaget på Johannelund var ett steg i denna process, 
där utredningsgruppen ville inhämta rörelsens åsikter och tankar 
om det som gruppen hittills producerat i förslagsväg.

Vad är då orsaken till att EFS styrelse har funnit det nödvändigt 
att på detta sätt börja se över organisationen? Och vad är det den 
tänkta förändringen är avsedd att åstadkomma?

Hur ser EFS ut idag?
EFS arbete är i dagsläget organiserat i ungefär 350 lokala mis-

sionsföreningar som alla är inlemmade i ett av sju geografiska di-
strikt som täcker in hela Sverige och som vardera har en distrikts-
föreståndare och en del andra anställda. Distrikten i sin tur hålls 
samman av en nationell nivå med kansli, anställda och styrelse. 

De sju distrikten var för inte så länge sedan tolv till antalet. Orsa-
ken till att distrikten blev större och färre hade bland annat att göra 
med att EFS medlemsantal hade sjunkit och inte längre kunde bära 
den tidigare distriktsorganisationen. 

Vi är idag på väg mot en situation där flera av de sju distrikten 
ännu en gång kämpar med samma dilemma. Kostymen är för stor. 
Den nuvarande organisationen i tre nivåer är också tämligen oflexi-
bel och svår att både hantera, förstå och skapa engagemang för. Inte 
minst när det gäller insamling av gåvomedel som den allra största 
delen av arbetet på alla tre nivåerna är helt beroende av. Det ställer 
också till problem att varje del inom organisationen är en självstän-
dig juridisk person med allt vad det innebär av ansvar, lagstiftning 
och annat.

Varför förändra EFS organisation?
Målet med den pågående utredningen är att skapa en mer flexi-

bel organisation som så bra och så effektivt så möjligt tjänar vårt 
övergripande mål: Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och 
efterföljd. En organisation som klarar av att fortsätta att utföra detta 
uppdrag även inom överskådlig framtid. Det är viktigt att under-
stryka detta mer än en gång: Organisationen är inget självändamål 
utan enbart ett redskap för att utföra uppdraget. Arbetet med or-
ganisationsfrågor får alltså sin betydelse bara genom att göra detta 
redskap så funktionellt och effektivt som möjligt.

Att någon form av förändring är nödvändig är helt klart. Om 
vi fortsätter med den organisationsform vi har idag kommer det 
inte att dröja många decennier innan EFS kollapsar under sin egen 
tyngd.

I det förslag till ny organisation som håller på att arbetas fram är 
den bärande tanken att på olika sätt samordna resurser i högre grad 
än idag. Det är exempelvis inte så effektivt att ha administration och 
lönehantering för våra anställda utspridda på så många platser som 
idag. Det borde kunna samordnas så att all sådan hantering sker på 
en plats, rimligtvis den nationella nivån. En hel del andra samord-
ningsvinster går att göra också på andra områden.

Försvinner distrikten?
Betyder då denna inriktning att den regionala nivån, distrikten, 

försvinner helt? På ett sätt ja - distrikten upphör enligt förslaget att 

vara självständiga juridiska personer med all den formalia som detta 
för med sig och byggs istället samman med den nationella nivån. 
Men samtidigt på ett sätt nej - funktionerna på regional nivå kom-
mer att behövas även i framtiden. Exempelvis när det gäller de kon-
firmandläger och andra större regionala satsningar ska genomföras. 
Alltså allt det som den lokala missionsföreningen inte har resurser 
att själva arrangera eller utföra. 

Detta är inte ett helt lätt pussel att lägga. Det förslag som presen-
terades under rådslaget i januari var inte ett färdigt förslag. Många 
knäckfrågor återstår att lösa, och de som deltog i rådslaget pekade 
på många av dessa. 

Det kommer dessutom hela tiden att finnas medlemmar som 
tycker att förändringen är alldeles för liten och medlemmar som 
tvärtom upplever förändringen som alltför radikal. Vi får helt enkelt 
använda den demokratiska ordning som vi har, och även fortsätt-
ningsvis måste värna om, till att komma fram till en gemensam lös-
ning. Och när beslutet så småningom fattas i demokratisk ordning 
så får vi rätta oss efter det som majoriteten kommer fram till.

Blir EFS centralstyrt?
En farhåga som jag mött hos en del lutar lite åt konspirationshål-

let, nämligen att EFS riks genom organisationsförändringen vill ta 
över hela ”makten” och likrikta rörelsen. Något sådant dolt motiv 
finns inte. 

Det är och förblir de lokala föreningarnas arbete som är hela grun-
den för EFS existensberättigande. Den regionala och nationella ni-
vån är inte en överbyggnad enligt hierarkisk modell, utan ska enbart 
vara stödjande funktioner vilka ska hjälpa de lokala föreningarna att 
utföra uppdraget som vi finner i våra stadgars portalparagraf: Att 
främja Kristi rikes tillväxt.

När ska detta ske?
Arbetet med att utforma ett mer detaljerat och färdigt förslag 

kommer att pågå fram till hösten. Det kommer sedan att behandlas 
av EFS riksstyrelse och de sju distriktsstyrelserna. När dessas syn-
punkter har fogats in i förslaget så kommer resultatet att presenteras 
på EFS årskonferens och sedan gå ut på remiss till samtliga mis-
sionsföreningar. 

När sedan resultatet av den remissrundan har infogats i försla-
get så kommer det att utgöra beslutsunderlag dels till distriktens 
årsmöten och EFS årsmöte. Den tänkta startpunkten för den nya 
organisationen är satt till 1 januari 2018. 

Vad berör detta mig?
Nu kan det vara frestande att som enskild EFS-medlem tänka 

att detta med organisationsförändringar och juridiska personer och 
allt vad det kallas, inte är något som berör mig utan kan skötas av 
”de andra”. Men om den kommande förändringen ska uppnå sitt 
syfte så är det viktigt att alla vi som utgör EFS tar del i arbetet med 
att forma vår rörelse till ett fortsatt fungerande redskap i vår Herres 
hand.

Så när denna fråga kommer upp i den förening du är en del av, i 
den styrelse där du sitter eller i det distrikt som du tillhör så vill jag 
uppmana dig att ta del i samtalen och göra din röst hörd. Din åsikt 
är betydelsefull, för det är du och jag, vi tillsammans, som utgör 
EFS och som med bön och arbete formar EFS för framtiden.
Håkan Lindberg, Hörby

Att bygga om EFS inför framtidens utmaningar
REPORTAGE
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Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

För tredje året arrangerar Salt Sydsverige EN 
dag. Detta är ett en-dagarsläger där målet är att 
man ska erbjuda undervisning, roligheter och stor 
gemenskap.

- Vi tror på att bryta av terminen med ett läger 
som kräver lite mindre av deltagarna, det är över 
en dag, de kan komma som de är och bara ha det 
riktigt najs, säger Simon Knutsson, distriktskon-
sulent. Det är också kul att ungdomarna får vara 
med och påverka genom årsmötet som vi håller på 
ett okomplicerat språk.

Det är alltså så att Salt Sydsveriges årsmöte ingår 
������������������������������������������������
upp till ett möte där de unga i vårt distrikt har 
en röst. 

- Vårt mål är att göra årsmötet roligt, säger Simon 
Knutsson. 

Salt Sydsverige startade 2007 och sedan dess har 
������������������������������������������������
Sydsveriges styrelse har ansvar för hela budgeten 
och därmed all verksamhet. Vid Salt Sydsverige 
start arrangerades t ex inga barn eller musikläger 
av vårt distrikt, något som man var snabba på att 
få igång. Sedan dess ser vi att antalet barnläger 
men även ungdomsläger har ökat. 
Något som vi också ser är att samarbetet mellan 
olika lokala Saltföreningar och Salt distriktet är 
ökat.

- Det är tydligt de lokala ungdomsledarna tar hän-
syn till distriktsarrangemang för att öppna upp så 
att så många så möjligt kan komma, säger Simon.

Vi ser också att en del av de lokala församlin-
garnas evenemang arrangeras i samarbete med 
distriktet vilket betyder att informationen om 
�����������������������������
����������������������������������������������
som drar enormt många ungdomar, fortsätter han. 

Ett annat resultat av Salt Sydsveriges start för 7-8 
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
läger om tillströmningen fortsätter.

- De barn som åkte på barnläger vid Salt Sydsver-
iges start är nu lägervana och vill verkligen åka på 
konfaläger, säger Simon. Vi har ett tryck överlag 
till våra läger som vi aldrig sett förut.
EN dag handlar inte bara om årsmötet utan även 
om att lyfta och ge kraft till deltagarna.
Under eftermiddagen får ungdomarna möjlighet 
att träffa Johanna Björkman, generalsekreterare 
i Salt.  Hon kommer ner från Uppsala för att vara 

Johanna Björkman

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. Deeper unplugged - en kväll för unga vuxna28 mars

s a l t s y d s v e r i g e
3 april MALMÖ - Good friday in Malmö

tipsar
26 april ÄNGELHOLM - Come together with Jesus

2-3 maj ÅSLJUNGA - Föräldrafritt - För alla utom föräldrar

8-10 maj ÖRESTRAND - Xperience - ungdomsläger på nytt sätt

EN dag

EFS i Röke

Johanna Björkman, 
generalsekreterare Salt

Salt Sydsveriges årsmöte
kl 15.30

w

21 mars kl 13.00

Salt till Livet

HELENA ERIKSSON

med under dagen för att inspirera ungdomarna om 
att vara Salt och ljus i världen. Vi har ett ansvar 
som kristna och Johanna kommer att undervisa 
om hur vi kan gå till väga.

På kvällen samlas alla till en stor
ungdomsgudstjänst där temat om att vara Salt 
och ljus i världen fortsätter. Har du inte möjlighet 
att komma under dagen så är du välkommen till
����������������������������������������������������
och kvällsmat.

Anmälan görs på saltsydsverige.nu

Wintercampen
Wow! Det är fantastiskt att få vara med i Winter-
campen, som i år gick av stapeln första helgen i 
februari. Det är Salt-scouter som möts i Görans-
borg, utanför Höör, för att ha roligt och tävla 
tillsammans.

En helg som jag vet många längtar länge efter och 
��������������������������������������������������
är dags att börja längta till nästa gång. En gång 
Wintercampen alltid Wintercampen …
(Det visar sig i Wintervaken, hajken för de som 
fyllt 15 år och drar igång på fredagskvällen och 
sen kör parallellt med Wintercampen. Vissa 
samlingar är gemenamma och andra program var 
för sig.) 

Det är spänning och förväntan i luften innan 
första delen av ”kampen” drar igång. Det är 
spårrundan genom skogen. I år inte lika snöfylld 
som den varit andra gånger. Frågor och uppgifter 
ska lösas i patrullen som består av 5-6 laddade 
scouter.  10 patruller skickades iväg. En av de 
efterlängtade höjdpunkterna utmed rundan är 
den varma chokladen och bullen! Mums! 
Som praktisk uppgift att utföra antingen före eller 
efter rundan var att göra antingen en sölja eller 
en ”apnäve” av rep. Lite pilligt och svårt med 
����������������������������������������������������
tålamodet och hjälpa varandra. Fina grejer blev 
det att vara stolt över. 

Grillad hamburgare till lunch är fantastiskt gott, 
ännu godare är den kryddad med mycket kärlek 
och en stor hunger. 

�����������������������������������������������-
tning, packa upp och känna in läget i sängen. 
Nästan alla scouter kunde få en sängplats i år, 
några hamnade på madrass på golvet. Alla tycktes 
nöjda med sina placeringar. 
Lite uppvärmda, ombytta och taggade till 
tänderna fortsatte sen ”kampen” först med 
stafetter och sen stationer. Alla delar poängsätts 
och patrullerna gör sitt bästa för att genomföra 
uppgifterna på ett så smart och snabbt sätt som 
möjligt.
Samarbete och laganda är de viktigaste ingre-
dienserna i hela dagen. Alla i patrullen bidrar, 
en del med klokhet, en del med smidighet, en 
del med kunskap, en del med gott humör, en del 
med envishet, en del med erfarenhet. Alla är 
betydelsefulla!

Pulkadragning, tornbygge, tidtagning, blindbock, 
vägning, bokstavskombination, nyckelhålet, scout-
lagen och allemansrätten var några av uppgifterna 
att ta sig igenom tillsammans. 

Jonas Helgesson, arborist, erbjuder varje år en 
bonusupplevelse och adrenalinkick som han riggar 
i några av träden. Detta är också något som 
scouterna verkligen ser fram emot - att få utmana 
sig själv! I år en gunga med höjd och fart som gav 
ordenligt kill i magen! Hääärliigt!

������������������������������������������������
sina uppdrag och utmanat sig själv. Middagen med 
spagetti och köttfärssås slinker ner i stora lass. 
Mmmm … 

En välförtjänt vila och tid att lära känna nya 
scouter får utrymme innan kvällens lägerbål. Alla 
scoutkårer hade fått i uppgift att förbereda någon 
sång, sketch, rop, lek eller tävling till lägerbålet. 
Det är häftigt och härligt att sitta ca 100 personer 
på ett golv och sjunga, leka och skratta tillsam-
mans! En gemenskap som knyter samman. Läger-
bålet avslutades med en andakt. Mikael Artursson, 
Malmö var kaplan under helgen och fortsatte 
på temat från spårrundan om Mose – prinsen av 
������������������������������������������������
som barn men också som ledare för sitt folk. Vi 
������������������������������������������

I fackeltåg gick sen hela gänget iväg till läger-
elden utomhus för att vara med om prisutdelnin-
gen.
Lite kallt och blåsigt men vad gör det. Spännin-
gen är olidlig. Resultaten räknas upp, spänningen 
stiger, tredje plats gick till Järvarna, Malmö, 
andra plats till Kings Men, Svensköp och först och 
med mest poäng och det laget som får med sig 
���������������������������������������������
Five, Svensköp. Jubel och glädje! Prisutdelning! 
�������������������������������������������������
läggdags.

Under söndagen fortsatte glädjen, gemenskapen 
och lagandan att hålla i sig. Favoritleken ”Catch 
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
och rädda sina medspelare som hamnat i fängelse 
under tiden som ledarna städar huset. 

���������������������������������������������
på fortsättningen av temat om att bli räddad till 
livet. Till den här samlingen hade Mikael tejpat 
upp ett stort rött kors på väggen och ett stort rött 
hjärta på golvet. Han fortsatte berätta om påsken 
och om hur Gud visar sin kärlek genom Jesus. 
Den som ville kunde få tända ett ljus och sätta 
på golvet i hjärtat. En gemenskap som knyter 
samman.

Med en grillad korv i magen kunde vi sedan nöjda, 
glada och lite trötta åka hemåt för att minnas och 
så småningom börja längta igen. 

Det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa 
väl …
… men visst är det roligt att vinna …

LENA NILSSON

LENA NILSSON

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

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

RÖKE. EN dag - Endagsläger och Salt sydsveriges årsmöte21 mars
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Saltsydsverige.nu Saltsidorna
MARS 2015

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

För tredje året arrangerar Salt Sydsverige EN 
dag. Detta är ett en-dagarsläger där målet är att 
man ska erbjuda undervisning, roligheter och stor 
gemenskap.

- Vi tror på att bryta av terminen med ett läger 
som kräver lite mindre av deltagarna, det är över 
en dag, de kan komma som de är och bara ha det 
riktigt najs, säger Simon Knutsson, distriktskon-
sulent. Det är också kul att ungdomarna får vara 
med och påverka genom årsmötet som vi håller på 
ett okomplicerat språk.

Det är alltså så att Salt Sydsveriges årsmöte ingår 
������������������������������������������������
upp till ett möte där de unga i vårt distrikt har 
en röst. 

- Vårt mål är att göra årsmötet roligt, säger Simon 
Knutsson. 

Salt Sydsverige startade 2007 och sedan dess har 
������������������������������������������������
Sydsveriges styrelse har ansvar för hela budgeten 
och därmed all verksamhet. Vid Salt Sydsverige 
start arrangerades t ex inga barn eller musikläger 
av vårt distrikt, något som man var snabba på att 
få igång. Sedan dess ser vi att antalet barnläger 
men även ungdomsläger har ökat. 
Något som vi också ser är att samarbetet mellan 
olika lokala Saltföreningar och Salt distriktet är 
ökat.

- Det är tydligt de lokala ungdomsledarna tar hän-
syn till distriktsarrangemang för att öppna upp så 
att så många så möjligt kan komma, säger Simon.

Vi ser också att en del av de lokala församlin-
garnas evenemang arrangeras i samarbete med 
distriktet vilket betyder att informationen om 
�����������������������������
����������������������������������������������
som drar enormt många ungdomar, fortsätter han. 

Ett annat resultat av Salt Sydsveriges start för 7-8 
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
läger om tillströmningen fortsätter.

- De barn som åkte på barnläger vid Salt Sydsver-
iges start är nu lägervana och vill verkligen åka på 
konfaläger, säger Simon. Vi har ett tryck överlag 
till våra läger som vi aldrig sett förut.
EN dag handlar inte bara om årsmötet utan även 
om att lyfta och ge kraft till deltagarna.
Under eftermiddagen får ungdomarna möjlighet 
att träffa Johanna Björkman, generalsekreterare 
i Salt.  Hon kommer ner från Uppsala för att vara 

Johanna Björkman

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. Deeper unplugged - en kväll för unga vuxna28 mars

s a l t s y d s v e r i g e
3 april MALMÖ - Good friday in Malmö

tipsar
26 april ÄNGELHOLM - Come together with Jesus

2-3 maj ÅSLJUNGA - Föräldrafritt - För alla utom föräldrar

8-10 maj ÖRESTRAND - Xperience - ungdomsläger på nytt sätt

EN dag

EFS i Röke

Johanna Björkman, 
generalsekreterare Salt

Salt Sydsveriges årsmöte
kl 15.30

w

21 mars kl 13.00

Salt till Livet

HELENA ERIKSSON

med under dagen för att inspirera ungdomarna om 
att vara Salt och ljus i världen. Vi har ett ansvar 
som kristna och Johanna kommer att undervisa 
om hur vi kan gå till väga.

På kvällen samlas alla till en stor
ungdomsgudstjänst där temat om att vara Salt 
och ljus i världen fortsätter. Har du inte möjlighet 
att komma under dagen så är du välkommen till
����������������������������������������������������
och kvällsmat.

Anmälan görs på saltsydsverige.nu

Wintercampen
Wow! Det är fantastiskt att få vara med i Winter-
campen, som i år gick av stapeln första helgen i 
februari. Det är Salt-scouter som möts i Görans-
borg, utanför Höör, för att ha roligt och tävla 
tillsammans.

En helg som jag vet många längtar länge efter och 
��������������������������������������������������
är dags att börja längta till nästa gång. En gång 
Wintercampen alltid Wintercampen …
(Det visar sig i Wintervaken, hajken för de som 
fyllt 15 år och drar igång på fredagskvällen och 
sen kör parallellt med Wintercampen. Vissa 
samlingar är gemenamma och andra program var 
för sig.) 

Det är spänning och förväntan i luften innan 
första delen av ”kampen” drar igång. Det är 
spårrundan genom skogen. I år inte lika snöfylld 
som den varit andra gånger. Frågor och uppgifter 
ska lösas i patrullen som består av 5-6 laddade 
scouter.  10 patruller skickades iväg. En av de 
efterlängtade höjdpunkterna utmed rundan är 
den varma chokladen och bullen! Mums! 
Som praktisk uppgift att utföra antingen före eller 
efter rundan var att göra antingen en sölja eller 
en ”apnäve” av rep. Lite pilligt och svårt med 
����������������������������������������������������
tålamodet och hjälpa varandra. Fina grejer blev 
det att vara stolt över. 

Grillad hamburgare till lunch är fantastiskt gott, 
ännu godare är den kryddad med mycket kärlek 
och en stor hunger. 

�����������������������������������������������-
tning, packa upp och känna in läget i sängen. 
Nästan alla scouter kunde få en sängplats i år, 
några hamnade på madrass på golvet. Alla tycktes 
nöjda med sina placeringar. 
Lite uppvärmda, ombytta och taggade till 
tänderna fortsatte sen ”kampen” först med 
stafetter och sen stationer. Alla delar poängsätts 
och patrullerna gör sitt bästa för att genomföra 
uppgifterna på ett så smart och snabbt sätt som 
möjligt.
Samarbete och laganda är de viktigaste ingre-
dienserna i hela dagen. Alla i patrullen bidrar, 
en del med klokhet, en del med smidighet, en 
del med kunskap, en del med gott humör, en del 
med envishet, en del med erfarenhet. Alla är 
betydelsefulla!

Pulkadragning, tornbygge, tidtagning, blindbock, 
vägning, bokstavskombination, nyckelhålet, scout-
lagen och allemansrätten var några av uppgifterna 
att ta sig igenom tillsammans. 

Jonas Helgesson, arborist, erbjuder varje år en 
bonusupplevelse och adrenalinkick som han riggar 
i några av träden. Detta är också något som 
scouterna verkligen ser fram emot - att få utmana 
sig själv! I år en gunga med höjd och fart som gav 
ordenligt kill i magen! Hääärliigt!

������������������������������������������������
sina uppdrag och utmanat sig själv. Middagen med 
spagetti och köttfärssås slinker ner i stora lass. 
Mmmm … 

En välförtjänt vila och tid att lära känna nya 
scouter får utrymme innan kvällens lägerbål. Alla 
scoutkårer hade fått i uppgift att förbereda någon 
sång, sketch, rop, lek eller tävling till lägerbålet. 
Det är häftigt och härligt att sitta ca 100 personer 
på ett golv och sjunga, leka och skratta tillsam-
mans! En gemenskap som knyter samman. Läger-
bålet avslutades med en andakt. Mikael Artursson, 
Malmö var kaplan under helgen och fortsatte 
på temat från spårrundan om Mose – prinsen av 
������������������������������������������������
som barn men också som ledare för sitt folk. Vi 
������������������������������������������

I fackeltåg gick sen hela gänget iväg till läger-
elden utomhus för att vara med om prisutdelnin-
gen.
Lite kallt och blåsigt men vad gör det. Spännin-
gen är olidlig. Resultaten räknas upp, spänningen 
stiger, tredje plats gick till Järvarna, Malmö, 
andra plats till Kings Men, Svensköp och först och 
med mest poäng och det laget som får med sig 
���������������������������������������������
Five, Svensköp. Jubel och glädje! Prisutdelning! 
�������������������������������������������������
läggdags.

Under söndagen fortsatte glädjen, gemenskapen 
och lagandan att hålla i sig. Favoritleken ”Catch 
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
och rädda sina medspelare som hamnat i fängelse 
under tiden som ledarna städar huset. 

���������������������������������������������
på fortsättningen av temat om att bli räddad till 
livet. Till den här samlingen hade Mikael tejpat 
upp ett stort rött kors på väggen och ett stort rött 
hjärta på golvet. Han fortsatte berätta om påsken 
och om hur Gud visar sin kärlek genom Jesus. 
Den som ville kunde få tända ett ljus och sätta 
på golvet i hjärtat. En gemenskap som knyter 
samman.

Med en grillad korv i magen kunde vi sedan nöjda, 
glada och lite trötta åka hemåt för att minnas och 
så småningom börja längta igen. 

Det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa 
väl …
… men visst är det roligt att vinna …

LENA NILSSON

LENA NILSSON

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

Salt Sydsverige tar med glädje emot gåvor till 
vårt arbete:
Bankgiro: 5275-8786
Swish: 123 354 77 91
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Under medarbetardagarna 10-11 mars på ÅhusGården 
fick vi besök av Mark Bishop och Annie Kirk. De under-
visade och delade erfarenheter från församlingsplantering 
och missionsarbete i London. De är båda präster i Angli-
kanska kyrkan där de på biskopens uppdrag leder arbetet 
med att plantera församlingar i form av små missionella 
gemenskaper i olika områden i London. De sänds ut för 
att leva lärjungaliv i nära kontakt med människor för att 
där, i deras vardag, forma små organiska församlingar.

Jag tog en pratstund med Mark för att be honom be-
skriva hur de arbetar. Mark menar att församlingsbygge  
ska göras enkelt för att möjliggöra för vem som helst att 
kunna starta och leda församling. De finner en modell 
att följa i Lukas kapitel 10 och uppmuntrar och utrustar 
varje medlem att leva som utsänd gudsrikesrepresentant. 
De söker fridens människor som vill ge vardagsrum åt Je-
sus och små församlingar formas sedan på caféer, i hem, 
på gym och på andra naturliga mötesplatser. “Vi börjar 
där människor är, inte där vi är” säger Mark.

Nätverk över hela London
Nu växer ett nätverk och en rörelse fram där missionella 

gemenskaper och enkla församlingar av olika slag möts för 
att inspireras och lära av varandra. När min fru Karin och 
jag var på besök i somras fick vi vara med på en nätverks-
träff då församlingsplanterare i London möttes, delade 
och lärde av varandra i en härlig cafékyrka. De kallar sig 
MC London och är ett organiskt, decentraliserat nätverk 
med stor bredd i olika uttryck. De leds av pionjärer som 
vill se Guds rike bryta in med förvandling till samhällets 
olika delar i London så att Jesus blir känd, liv blir förvand-
lade och kyrkan växer.

Lika enkelt då som nu
När vi läser i Apg 2 om hur den allra första församlingen 

levde så kan vi känna igen enkelheten i hur en församling 

formeras. Lärjungarna har följt Jesus, sett honom leva, dö 
på korset, återuppstå och uppstiga till himlen. De förblir 
sedan väntande i bön eftersom Jesus lovat att han skulle 
komma till dem som den helige Ande för att ge dem kraft 
att leva ut och förkunna budskapet. När de sedan möttes 
till bön i någons hem blev de överväldigade av kraft som 
eld, de talade nya språk och fylldes alla av helig Ande. Det 
var fyllda av den helige Ande och kraft som de började att 
bjuda in andra människor att dela samma erfarenhet av 
livet som Jesus utlovat, modellerat och möjliggjort. Den-
na erfarenhet av Jesusliv som de levde med nya vänner är 
församling. Detta, säger Mark, är den enkla kyrkan med 
missionella gemenskaper som de försöker leva ut, “det är 
inte perfekt, men fantastiskt!” säger han.

Mark berättar vidare: “Vi gör enkla saker ungefär som 
de vi finner i berättelsen från Apg 2 nedan — vi läser 
undervisning från de tidiga kristna ledarna i Bibeln. Vi 
visar omsorg om och tar hand om varandra. Vi äter till-
sammans. Vi ber. Vi delar saker. Vi ger mat och pengar till 
behövande. Vi möts i hem. Och vi prisar Gud eftersom vi 
fått erfara att han är god på riktigt, sett Gud hela männis-
kor, sett Guds omsorg i praktiska saker, ja ni förstår. Och 
vi ser Gud frälsa människor från dåliga saker i sina liv, vi 
ser människor ta emot helande och resas upp ur brutenhet 
och missförhållanden.”

De troendes gemenskap
Vi ser likheter med livet i den första församlingen så 

som Apostlagärningarna beskriver det i 2:42-47: “De höll 
troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenska-
pen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, 
och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla 
de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De bör-
jade sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla 
efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt 
tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade 
måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade 
Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var 
dag skaran med dem som blev frälsta.”

Församlingen i Acton Vale som Mark leder ser sig själva 
som vanliga kristna utsända i ett missionsuppdrag. Mis-
sionen handlar om att leva nära människor och vara vän-
liga, goda, hjälpsamma, generösa och genuint intresserade 
medmänniskor. De är överlåtna till att lära av de olika 
kulturer som lever sida vid sida i bostadsområdet. De vill 
se fler enkla församlingar planteras för att fler grupper av 
människor ska få upptäcka att Jesus älskar dem och har 
en mening med deras liv. Deras mission är att bringa ljus 
varhelst de finner mörker i sin omgivning och se förvand-
lade liv. De är fulla av hopp, helt enkelt för att de upplevt 
Guds kärlek och nåd på riktigt nära håll.

Jonas Hallabro, Helsingborg

Missionella gemenskaper växer i London
REPORTAGEREPORTAGE
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UNDERVISNING

Samuel
Efter vår genomgång av Domarboken och Ruts bok så kom-

mer vi nu till Samuelsböckerna. I dessa två böcker kommer vi att 
stifta bekantskap med flera betydelsefulla personer i den bibliska 
historien, och vi ska börja med den store gestalt som givit namn 
åt böckerna – Samuel, Israels siste egentlige domare och den förste 
store profeten.

När Första Samuelsboken börjar befinner vi oss fortfarande i do-
martiden, närmare bestämt någonstans i början av 1000-talet f.Kr. 
Uppe i Efraims bergsbygd bodde vid denna tid en man som hette El-
kana. Han hade två hustrur, Peninna med vilken han hade fått barn 
och Hanna, som verkade förbli barnlös. Vid denna tid var ofrukt-
samhet en stor skam och många tolkade det som ett Guds straff. 
Ändå var Hanna den av sina hustrur som Elkana älskade mest.

Varje år vandrade Elkana tillsammans med hela sin familj högre 
upp i bergen till helgedomen i Shilo för att offra till Gud. Shilo 
hade under domartiden blivit centrum för folkets tillbedjan och of-
fertjänst inför Gud. Det var där som folket samlades under Josuas 
ledning efter att ha erövrat landet. I Shilo restes Uppenbarelsetältet 
för sista gången, det tält som under hela ökenvandringen rests varje 
gång man slog läger och som var Guds synliga närvaro hos sitt folk. 
Med tiden ersattes tältet av ett mer beständigt tempel, även om det 
fortfarande kallades för ett tält, och i detta tempel förvarades för-
bundsarken, som bland annat innehöll lagens tavlor och vars lock 
sågs som Guds tron på jorden.

När Elkana offrade i templet gav han vid offermåltiden sin hus-
tru Pennina större delen av offerköttet, eftersom det skulle räcka 
till alla hennes söner och döttrar. Hanna fick bara en enda bit, och 
Pennina och hennes barn hånade henne och förödmjukade henne 
ständigt för att hon var barnlös. Hennes man tröstade henne, men 
det hjälpte föga.

Efter en sådan offermåltid sökte sig Hanna till Gud i templet med 
sina bekymmer. Hon grät och bad tyst till Gud att om han ville ge 
henne en son, så skulle hon ge sin son till Gud för livet och ”ingen 
rakkniv skulle någonsin röra hans huvud” (1 Sam 1:11). Fick hon en 
son skulle han alltså bli en Guds nasir, särskilt avskild till att tjäna 
Gud under hela sitt liv.

Vid dörren till templet satt Eli, som levde på tempelområdet och 
som var domare i Israel. Eftersom Hanna var uppjagad och bara 
tyst rörde på munnen, så trodde Eli att hon var full och läxade upp 

henne för detta. Men när hon berättade hur det var, så sa han till 
henne att Gud skulle ge henne vad hon bett om.

Och det gjorde Gud. Innan året var till ända födde hon sin son 
och gav honom namnet Samuel, som ungefär betyder ”Jag bad till 
Herren”. När det på nytt var tid för familjen att bege sig upp till 
Shilo stannade Hanna hemma. Hon sa att hon ville vänta att följa 
med tills pojken inte längre ammades, men det handlade nog också 
lite om att hon ville skjuta upp det oundvikliga. För hon hade inte 
glömt sitt löfte till Gud, utan skulle hålla det.

Så året därpå, när familjen 
offrade i Shilo så överlämnade 
Hanna sin son till Eli. Samuel 
var och förblev Hannas son, 
men från och med det ögon-
blicket så var Samuel först och 
främst Guds egendom. Hanna 
födde senare ytterligare tre söner 
och två döttrar, så hon var inte 
längre barnlös och hennes liv 
blev därmed helt annorlunda. I 
början av andra kapitlet i boken 
kan vi läsa den tacksamhetens 
lovsång som Hanna sjöng inför 
Herren i templet när hon över-
lämnade Samuel till Gud.

Samuel växte upp och uppfostrades av Eli. Elis egna två söner 
tjänstgjorde som präster i templet, men var ingen prydnad för sina 
ämbeten. De stal offerköttet från dem som kom och offrade och 
vanhelgade på många andra sätt de offer som var tänkta åt Gud. De 
hade sex med kvinnorna som tjänade vid ingången till templet och 
behandlade besökarna illa på olika sätt.

Deras far, Eli, var nu en mycket gammal man. När han hörde hur 
hans söner betedde sig gjorde han ett försök att tala dem till rätta så 
skarpt han kunde. Men sönerna ignorerade helt och hållet sin far.

En gudsman kom till Eli med ett budskap från Gud. Budskapet 
han förmedlade är ett av mycket få ställen i Bibeln där Gud faktiskt 
tar tillbaka ett givet löfte. Gud hade en gång lovat att Elis fars släkt 
alltid skulle få göra tjänst inför honom. Men Elis söners handlingar 
gjorde nu att Gud sa att det inte skulle bli så trots allt. Uppgiften 
skulle istället gå till någon annan.

Detta budskap måste ha tyngt Eli mycket och att något hade hänt 
i relationen mellan Gud och hans folk syns tydligt i första versen i 
kapitel tre där det står: ”På den tiden var det ovanligt att Herren talade 
till människor, och profetsyner förekom sällan”. 

Gud var tyst, vilket historien igenom har varit en väckarklocka för 
människor. Guds tystnad behöver inte innebära avståndstagande, 
utan det kan också vara en prövning Gud sänder för att lära oss 
något särskilt. Men tystnaden kan också som i Första Samuelsboken 
bero på att vi människor har förirrat oss ut på felaktiga vägar och 
förlorat kontakten med vår Herre.

Samuel var nu en ung man och tjänade i templet. Eftersom det 
var ovanligt att Gud talade till människor, så hade Samuel ingen 
erfarenhet eller referensram att tolka det som skedde när han en natt 
låg och sov inne i templet. Någon ropar hans namn. Samuel tror att 
det är den gamle Eli som ropar och springer in till denne. Men Eli 
säger åt honom att gå och lägga sig igen, eftersom han inte alls har 
ropat på honom. Samma sak sker en gång till och först när det sker 
för tredje gången inser Eli vem det är som ropar på pojken. Det är 

av Håkan Lindberg

Hanna överlämnar Samuel till Eli
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Gud själv. Eli säger åt Samuel att om han hör sitt namn ropas igen 
skall han svara: ”Tala, Herre, din tjänare hör”.

Och det gör Samuel när Gud ropar på honom för fjärde gången. 
Gud talar till Samuel och upprepar det som gudsmannen redan 
hade förmedlat i sitt besök hos Eli. Elis släkt skulle fråntas sin posi-
tion och inga offer eller gåvor skulle någonsin kunna sona den skuld 
som tynger den familjen.

När det blir morgon så vågar inte Samuel till en början berätta för 
Eli vad Gud har sagt till honom, och det är ju inte svårt att förstå. Eli 
hade varit som en far för honom under hela hans uppväxt. Men Eli 
insisterar på att få höra, så Samuel måste till slut förmedla de tunga 
orden. Elis reaktion visar både på medvetenhet om den skuld som 
han och hans söner bar och även på en stor respekt för Guds helig-
het, även om hans lakoniska uttalande kan låta tämligen uppgivet. 
Han sade bara ”Han är Herren, han gör som han vill.”

Gud fortsatte att tala till Samuel och det blev alltmer klart för 
hela folket att Gud hade utvalt Samuel till uppgiften att vara hans 
profet. Allt som Samuel förmedlade nådde ut till alla i landet. Gud 
hade på nytt öppnat kommunikationen med sitt folk efter sin långa 
tystnad.

Men folket tog, som så ofta under domartiden, saker och ting i 
egna händer utan att invänta Guds ledning. Nu drog de ut i strid 
mot filisteerna, som på nytt vuxit sig starka i området. Men Israel 
förlorade striden och folkets äldste frågade sig varför Gud hade tillå-
tit detta att ske. Och de fick den ljusa idén att vandra upp till Shilo, 
hämta förbundsarken därifrån och bära med sig den ut i strid med 
filisteerna ännu en gång. Elis båda söner följde med arken till slagfäl-
tet, men åter besegrades Israel. De förlorade större delen av sin armé 
och filisteerna tog förbundsarken som krigsbyte. Elis söner dog båda 
i striden, och därmed gick det som gudsmannen en gång sagt till Eli 
i uppfyllelse - båda hans söner dog på samma dag.

En budbärare skyndade tillbaka till Shilo och fann där den nästan 
hundraårige och nu helt blinde Eli. När denne fick höra budet att 
Guds ark var stulen drabbades han av en kraftig chock, föll bak-
länges och dog.

Filisteerna bar i triumf förbundsarken till sitt tempel och ställde 
den där intill statyn av deras gud Dagon. Men när deras präster kom 
till templet morgonen efter, så hade statyn fallit omkull. De reste 

upp den igen, men 
nästa morgon hade 
statyn fallit igen 
och denna gång 
hade den krossats. 
Mycket annat svårt 
skedde i området 
där arken förvara-
des och till slut in-
såg filisteerna att de 

inte kunde ha den kvar. Efter sju månader känner de sig tvungna att 
återlämna den till Israel. Den återfördes dock inte till Shilo utan till 
en by som hette Kirjat-Jearim och till ett hus som ägdes av en man 
vid namn Avinadas. Dennes son Elasar invigdes till att skydda och 
vårda förbundsarken. Shilo återfick aldrig den centrala position den 
haft fram till dess.

Sedan förflyter tjugo år, om vilka bibeltexten inte nämner någon-
ting. Samuel verkade som domare och profet, men folket fortsatte 
att tillbe de andra folkens gudar. Men då de tjugo åren hade gått, 
står det att hela folket sökte sig till Herren. Det blev en väckelse. 

Samuel förkunnade att de måste göra sig av med alla sina avgudar 
och bara tillbe Herren. Folket samlades då på en plats som hette 
Mispa för att bekänna sin synd och vända om till Gud.

Men när filisteerna får höra att hela folket är samlat där, så drar de 
ut till strid mot dem. Folket ber nu Samuel att lyfta upp deras kri-
tiska situation inför Gud. Och Gud sänder ett kraftigt åskväder som 
skapar förvirring bland filisteerna och de blir besegrade. Så länge 
Samuel levde så anföll de aldrig Israels folk igen. Det rådde nu fred 
i landet.

Varje år åkte Samuel till tre speciella platser i landet, där han ski-
pade rätt bland folket. Han var nu Israels domare, den siste som 
verkligen utförde denna uppgift. Han återvände inte till Shilo, utan 
flyttade tillbaka till byn där han blivit född. Därifrån styrde han 
landet.

När han blev gammal tyckte han att han gjort sitt och satte sina 
två söner, Joel och Avia, som domare. Men liksom den gamle Elis 
söner hade lämnat sin fars väg, så gjorde också Samuels söner det. 
De tog mutor och vrängde lagen.

Till slut tröttnade folket och dess äldste sökte upp den gamle Sam-
uel. De ville ha en kung, som alla andra folk hade. Samuel var inte 
alls glad åt denna idé. Folkets kung var Gud själv, enligt Samuels 
sätt att se på det hela. Samuel frågade Gud vad han skulle göra. Det 
svar han får är att Gud egentligen inte vill att folket ska ha en kung, 
men att Samuel ändå ska göra dem till viljes eftersom de ändå, ända 
sedan de kom till landet som Gud lovat dem, gång på gång hade 
vänt Gud ryggen och tillbett andra gudar. Men Gud uppmanade 
Samuel att tydligt beskriva vilka rättigheter en kung skulle få gen-
temot folket, för att kanske få dem att ändå ändra sin ståndpunkt. 
Samuel målar upp en bild för folket av en envåldshärskare som tar 
mycket mer än han ger, men folket vägrar lyssna utan envisas med 
att de vill vara som alla andra folk och få en kung.

Och så blev det och därmed ersattes domarnas tid av kungarnas 
tid. I nästa del av denna artikelserie kommer vi att stifta bekantskap 
med Israels förste kung. Samuel kommer att figurera även då, för 
så länge han levde förblev han Guds profet i Israel och besatt den 
egentliga makten över skeendet på Guds uppdrag.

Templet i Shilo

Samuel förkunnar omvändelse i Mispa
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Johan, berätta lite om din bakgrund. 
Var är du uppväxt och var bor du 
idag? Vilka erfarenheter av EFS bar du 
med dig in i din nya uppgift?

Jag är född i Malmö och mina föräldrar 
var medlemmar i Betania, så bland mina 
tidigaste minnen finns Kyrkans barntim-
mar där. Sedan flyttade vi till Karlskrona, 
så hela min PG/JG/UG-tid var i Mölle-
backskyrkan. Det blev många läger och 
många positiva upplevelser av EFS, inte 
minst från bönhuset i pappas hemby Åbyn 
(nära Byske i Västerbotten), där farmor 
och farfar var aktiva. Under gymnasieti-
den flyttade jag tillbaka till Malmö, som 
jag fortfarande betraktar som min hem-
stad, även om jag senare bott i perioder på 
olika platser som Stockholm, Frankfurt 
am Main och nu senast Uppsala.

I sena tonåren kom jag med i en karis-
matisk så kallad ”gemenskap” i Malmö 
- Kroksbäcksgemenskapen - något som 
ledde vidare till ett engagemang i det som skulle bli EFK, 
men som då ännu hette Örebromissionen. Men jag be-
traktar mig som ekumen och har varit aktiv i olika de-
lar av kyrkofamiljen utifrån var jag bott, allt från mycket 
högkyrkliga sammanhang som St. Ansgar i Uppsala till Je-
sus People USA i Chicago. Så jag bär med mig en grund-
läggande kunskap om och kärlek till EFS, men också en 
mycket bred erfarenhet av den övriga kristenheten.

Du har arbetat inom många olika arbetsområden på 
kommunikationsfältet. Berätta lite om de erfaren-
heter du har, som du känner är till nytta i din uppgift 
som EFS kommunikationschef.

Jag ville egentligen bli präst, men av olika anledningar 
kom jag att börja mitt yrkesliv som fotograf och har ef-
ter det stått med ett ben i reklamvärlden, oavsett vad jag 
gjort i övrigt.  Och jag har gjort ganska mycket, allt från 
att arbeta med hemlösa och missbrukare i Frälsningsar-

méns regi till att vara utvecklingschef på en av världens då 
största onlineresebyråer. Kommunikation har alltid varit 
en del av arbetet. 2001 började jag först som webbansva-
rig och sedan marknadschef på Livets Ord i Uppsala, där 
jag kom att bli kvar i nästan 10 år - med ett avbrott på ett 
år då jag arbetade som marknadschef i modebranschen. 
Därefter återvände jag som förlagschef, men mitt främsta 
bidrag har nog varit att bistå på deras resa mot att bli en 
mer integrerad och accepterad del av svensk kristenhet. 

Du bär även med dig lite kunglig glans till EFS kansli, 
eftersom du har arbetat nära det svenska hovet. Vil-
ka uppgifter hade du där?

Nu har jag aldrig arbetat direkt för hovet, utan jag var 
publisher för Kungliga Magasinet under nästan två år och 
i samband med det fick jag förtroendet att förlägga en bok 
om vår drottning inför hennes 70-årsdag - ”Drottning Sil-
via - en jubileumsbok”. En påkostad så kallad ”Coffee 

NYFIKEN PÅ

Sedan början av juni i fjol har Jo-
han Ericson arbetat som kommu-
nikationschef på EFS rikskansli. 
Bland uppgifterna �nns ansvar 
för EFS insamlingsarbete, chefre-
daktörskap för Budbäraren och 
övrig kommunikation inom EFS. 
Livsluft har ställt några frågor till 
Johan för att låta våra läsare veta 
lite mer om honom.

Johan Ericson
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Table” bok som jag faktiskt fortfarande är lite stolt över. 
Den blev väldigt fin, men också rent journalistiskt mycket 
läsvärd.  Vi fick tillfälle att göra personliga och djuplodan-
de intervjuer, men också ta unika bilder i annars slutna 
sammanhang.

Budbäraren har förändrats från att vara en tidning 
man väljer att prenumerera på, till att bli en med-
lemstidning som gratis skickas till alla EFS medlem-
mar. Hur har tidningens syfte och innehåll påverkats 
av denna förändring, tycker du?

Det blir ju per automatik förändringar när man går från 
en mer allmänjournalistisk inriktning till att vara en med-
lemstidning. Det gäller att behålla spets och relevans, men 
att samtidigt vara relevant ur ett medlemsperspektiv. Jag 
tror att vi lyckas göra en tidning som är både intressant 
och läsvärd ur många aspekter, samtidigt som vi tillgodo-
ser rörelsens informationsbehov. Den stora utmaningen 
ligger i att flytta ut kommunikationen till nya medier och 
på nya plattformar. 

Under den gångna hösten har insamlingen ”Se Be 
Ge” synts och hörts i många samman-hang. Berätta 
lite om vad de insamlade gåvorna har använts eller 
kommer att användas till.

Vi har nu inlett ett antal samarbeten i norra Irak, främst 
med OM och deras systerorganisation Operation Mercy 
samt CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq). För-
enklat kan man säga att vi kommer att ge stöd inom pri-
märt tre områden: 
• Matdistribution och hygienpaket, främst till de som 
”faller mellan stolarna” i FN:s och andra organisationers 
insatser.
• Psykosocialt stöd till bland annat flyktingbarn som upp-
levt svåra trauman.
• Speciellt stöd till flyktingar med handikapp.

När man läst Budbärarens insändarsidor den senaste 
tiden, ser man att det ryms många olika åsikter inom 
vår rörelse. Ser du det som ett hälsotecken eller som 
en riskfaktor? Hur tycker du att vi ska arbeta för att 
tillsammans hålla ihop EFS som rörelse?

Jag ser det ytterst som ett hälsotecken, men jag är lite för-
vånad över den bitvis hätska tonen och vad jag ibland upp-
fattar som en ovilja att förstå varandra. En offentlig debatt 
- via det skrivna ordet - har tyvärr också ofta den bieffekten 
att den polariserar frågor. Jag skulle helst vilja se vad jag 
kallar ”det goda samtalet” - men det sker bäst ansikte mot 
ansikte. Så i arbetet med att hålla ihop EFS så är det lokala 
sammanhanget och de samtal som sker på föreningsnivå 
mycket viktiga. Och sedan att anställda, förtroendevalda 
och vi i riksorganisationen blir delaktiga i de samtalen.

Om du skulle lista de tre viktigaste utmaningarna 
som EFS står inför under de närmaste tio åren, hur 
skulle en sådan lista se ut?

Förhållandet till vår moderkyrka, att vara i kyrkan men 
inte under den, och att som en del av den få göra Jesus 
känd och älskad - inte bara i Sverige utan på alla våra 
fält.

Sedan tror jag att organisationsutvecklingen är väldigt 
viktigt för att EFS ska kunna växa och utvecklas i fram-
tiden.

Sist men inte minst så behöver vi sätta oss på kartan 
igen - vårt varumärke och vad vi står för blir allt mindre 
känt. Vi behöver vända den trenden, en utmaning vi delar 
med andra organisationer och kyrkor.

Slutligen några snabba antingen/eller-frågor. Vad 
föredrar du av:
• Spettekaka eller surströmming?
Spettekaka (fast jag äter även surströmming med glädje)
• Mozart eller Motörhead?
Mozart (när det gäller konserter så är det mest Bruce 
Springsteen och Bob Dylan)
• Fjälltopp eller badstrand?
Badstrand (helst Skanörs)
• Fjodor Dostojevskij eller Camilla Läckberg?
Fjodor Dostojevskij (men det blir en och annan Leif GW 
deckare)

Frågeställare: Håkan Lindberg, Hörby
Foto: Rickard L Eriksson

Söndag 19 april kl.16:00
Vårkonsert med barnkören 

Unga Röster
Inga Ekelund berättar om DSI

och barnhemmet i Indien
Kollekt till DSI

Servering

Torsdag 23 april kl. 18:00
Föreningen 

ÅhusGården EFS årsmöte.
Sedvanliga val och förhandlingar.

Servering
Välkomna!
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Mission har inte lika tydlig datummärkning som mjöl-
ken. Men finns det en bäst före-dag och en förpacknings-
dag också för mission? En del tycks mena att mission har 
ett utgånget datum och har blivit gammal och oanvänd-
bar. De menar att kyrkan inte ska ägna sig åt att försöka 
omvända dagens människor till tro på Jesus utan snarare 
bekräfta människor och att var och en blir salig på sin pri-
vata tro på Gud. Jag menar att mission absolut har ett bäst 
före datum, och det närmar sig, men att det datumet sam-
manfaller med dagen då Jesus kommer åter hit till jorden. 
Missionen är gammal först när Jesus kommit tillbaka. Vi 
kan ju fråga oss vad vi tror att Jesus då kommer att säga 
till vår generation kristna i Sverige. Kommer vi att få höra: 
“-Jag förstår att ni tog det lugnt med mission. Uppdraget 
jag gav gällde ju främst de första lärjungarna och inte i 
er upplysta tid. Och vad fint ni tonade ner budskapet 
om korset så att ni kunde bekräfta alla andra religioner 
och ismer.” Nej, det finns inget som tyder på en sådan 
respons från Jesus. Jag hoppas att Jesus får anledning 
att säga: “-Ni var svaga, men antog ändå uppdraget och 
blev starka vittnen för mig och evangeliet. De gåvor jag 
gav förvaltade ni modigt och osjälviskt. –Bra gjort!” Jesus 
visar oss människor som är där och säger: “Titta här, så 
många ni givit möjligheten att lära känna mig och hjälpt 
till omvändelse och tro på mig. Nu går vi tillsammans in i 
evigheten. Bra jobbat!”

Detta är min vision, men om det ska bli verklighet så 
tror jag att det är viktigt att vi ägnar lite uppmärksamhet åt 
den andra delen av datummärkningen på mission, nämli-
gen förpackningsdagen. Vi har ett urgammalt evangelium 
som håller än och ett uppdrag att bära det till människor 

idag, men vi behöver fundera över hur vi förpackar och 
distribuerar det. Evangelium gör sig bäst med så enkel för-
packning som möjligt och levereras som färskvara. Jämför 
med hur vi får det urgamla vattnet levererat som fäsk-
vatten i kranarna hemma! Kan det vara så att vi har gamla 
förpackningar där evangeliet lagrats för länge? Behöver vi 
låta Gud processa det i oss på nytt innan vi kan leverera? 
Behöver vi, precis som förpackningsindustrin, arbeta med 
att minska och förenkla förpackningarna för att innehållet 
ska framträda och visa sig relevant?

Jag tror att Gud älskar och längtar efter gemenskap 
med varje människa. Därför behöver vi förpacka och dela 
evangeliet på enkla och relevanta sätt och hjälpa männis-
kor att finna en personlig tro på Jesus. Vi behöver förnyelse 
i våra liv och våra församlingar. Vi behöver församlingar, 
både nya och gamla, som lever nära Jesus, nära människor, 
mitt i vardagen. Så får allt fler möjligheten att lära känna, 
komma till tro på, älska och följa Jesus i Sverige idag.

“.. ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt 
och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett 
brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med 
den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era 
hjärtan, på tavlor av kött och blod.” 2 Kor 3:2-3

Jonas Hallabro, Helsingborg

Datummärkning på mission
När jag handlar mjölk i affären brukar jag titta på paketets datummärkning som visar både för-
packningsdag och bäst före-datum. Jag är mest intresserad av bäst före-datumet så att jag vet att 
vi hinner använda den innan den blir gammal. Förpackningsdagen är jag inte alls lika intresserad 
av eftersom det inte spelar mig så stor roll vilken dag mjölken hamnade i sin förpackning.

PIOSYD
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Swish
Nu kan man betala och ge gåvor genom Swish i mobiltelefonen.
Salts nummer är 123 354 77 91
EFS i Sydsverige 123 055 34 61
Detta är numren som skall skrivas in när pengar förs över. Det är bra om 
givarna skriver vad det är, lägeravgifter, gåvor eller något annat.
Uppgifterna finns också på sidan 2.

Ny kontaktperson på 
Sensus för EFS

Rebecka Hedén Judt, 070 462 80 25
rebecka.heden.judt@sensus.se

sensus.se/kyrka/skane-blekinge

Östens Bildservice
Har du gamla DIA-bilder i garderoben?

Jag kan med hjälp av en proffsscanner se till 

att bilderna får nytt liv i din dator

Pris från 2 kr/bild

För mer information vänligen kontakta mig

Telefon 0703079966 ,   osten.ivarsson@home.se

PRESSRELEASE

Hösten 2015 startar 
Johannelunds teologiska 
högskola i Uppsala ett 
program för entreprenör-
skap och nytänkande i för-
samlingar. 

- Svensk kristenhet och 
svenska församlingar be-
höver tänka utanför box-
en. Idag lever man i långa 
stycken med en förvaltar-
kultur. Traditionellt arbete 
är bra – men inte på allt! 
Det behöver kompletteras 
med förnyare och entre-
prenörer som kan bryta 
ny mark och hjälpa för-
samlingar att hitta nya sätt 
att vara kyrka, säger rektor 
Tomas Nygren.

Utmaningarna är stora. I den senaste världsvida värde-
ringsmätningen, World Value Survey, visas hur Sverige 
sammantaget är världens mest sekulariserade och indi-
vidualistiska land. Om kristenheten inte tar dessa utma-
ningar på allvar riskerar man att tappa mark. 

Johannelund startar nytt teologiskt program
Johannelund har skapat ett tvåårigt kurspaket som ger 

grunderna i teologi samt rustar för att stå i ett föränd-
ringsarbete för att möta dessa utmaningar.

…………………………
För mer information, 
kontakta Johannelunds teologiska högskola:
Rektor Tomas Nygren 018 – 16 99 06, 
tomas.nygren@johannelund.nu
Prorektor Torbjörn Larspers 018-16 99 04, 
torbjorn.larspers@johannelund.nu
Lektor Klas Lundström 018- 16 99 16, 
klas.lundstrom@johannelund.nu

www.Johannelund.nu
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Distriktsföreståndaren
Allan Svensson är tjänstledig och arbetar 

nu som komminister i Snöstorps församling 
strax söder om Halmstad. Tjänsten är utan-
nonserad och intervjuer med sökande görs.

Tack
Stort tack till alla er som arbetat med att 

fylla i EFS och Salts årsrapport! 

EFS i Sydsveriges årsmöte
Välkomna till gudstjänst, seminarium och 

årsmöte i Lerbergets kyrka den 25 april. Ste-
fan Holmström kommer att medverka under 
dagen med predikan och seminarium om or-
ganisationsutredningen.
Program:
09:00 Kaffe och fralla, fullmaktsgranskning
10:00-11:00 Gudstjänst
11:15- 12:15 Seminarium
12:30 Lunch, fullmaktsgranskning
14:00 Årsmöte 

Anmäl till info@efssyd.org eller 0451-38 80 
70 senast den 16 april hur många som kom-
mer så ser vi till att det finns mat till alla.

Bibelskola hösten 2015
Vill du gå Bibelskola på distans till hösten? 

Kursen ges på kvartsfart.  Anmäl dig då gärna 
till vår bibelskola som anordnas tillsammans 
med Sundsgårdens folkhögskola. Mer infor-
mation hittar du på: www.sundsgarden.se. 
Har du frågor? Kontakta Håkan Lindberg på 
hakan.linberg@efssyd.org eller 0451-38 80 70.

Kon�rmationsläger
Vi tar fortlöpande emot anmälningar till 

våra läger framöver. För att ha god framför-
hållning ser vi gärna att anmälningarna för 
sommaren 2016 kommer redan nu.

Minnes- och högtidsgåvor
Februari

Minnesgåvor
Anna Nilsson, Trelleborg
Hjalmar Olsson, Åstorp

Tack för gåvorna och alla varma tankar 
som följer dem

Enskilda gåvor under jan 2015
EFS   15 650
Salt      2 700

Enskilda gåvor under feb 2015
EFS   38050
Salt      9625
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         även på www.efssyd.org
        nr/sid

 2015
   mars
   10-11 Medarbetardagar Åhusgården
   16 Teol.dr. Göran Larsson i EFS Hörby
   20-22 Israelhelg med KG-Larsson, EFS i Örkelljunga
 Fredagen 19.00 “Vad händer i Israel”
 Lördagen 15.00 “När antikrist stiger fram”
 Lördagen 18.00 “Hesekiels profetiska syn”
 Söndagen10.00 “Med Josef som förebild”

   21 Salt Sydsveriges årsmöte, Röke

   26-29 Bibeldagar med Reine Toth m.�., EFS-gården Åsljunga

   april
   1 Påskupplevelsen Remember my name, EFS Ä-hol,m   
   19 Vårkonsert kl 16, ÅhusGården    2/19
   23 Föreningen ÅhusGården Årsmöte   2/19 
   25 Årsmöte EFS i Sydsverige, Lerbergets kyrka
   30 Valborgsmässo�rande Höllviksstrand   2/18

   maj
   1 Gårdsföreningens årsmöte, EFS-gården Åsljunga
 Middag 13.00, årsmötet 14.30  OBS! NYTT DATUM
   1 Plantauktion EFS Eljalt Röke, kl 13.30

   2-3 Föräldrafritt barnbarnläger, EFS-gården Åsljunga
   
   29-31 Shalomhelg, EFS-gården Åsljunga

   juni
   6 Barnens dag Höllviksstrand    2/18
   13  Kon�rmationsläger, ÅhusGården
   13-17 Sommarläger Höllviksstrand    2/18
   19 Midsommar�rande Höllviksstrand   2/18

   juli
   15 Cafékväll Höllviksstrand    2/18
   10  Kon�rmationsläger, EFS-gården Åsljunga
   18 Konsert Bengt Johansson, Höllviksstrand  2/18
   20 Blåsarläger, Glimåkra

   augusti
   13-15 Saltläger, Lightläger, EFS-gården Åsljunga
   19-21 Vandring, Höllviksstrand    2/18

   september
   4-6 Barnläger Höllviksstrand    2/18

 SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG

almanacka

Mer information www.hollviksstrand.com

April
12 Årsmöte
 14.00 Andakt i kapellet, rundvandring  
 och fika
 16.00 Årsmöte därefter kvällsmat
 Anmälan för kvällsmat till 040-451202
17-19 “Kom var mitt centrum”

Retreat anordnad av EFS Kapellet i Lund  
 För info och anmälan:     
 http://www.efskapellet.se
30 Valborgsmässofirande

19.00 Valborgsmässofirande med andakt,  
 vårsånger vid grillplatsen, korvgrillning,  
 sång och musik i Caféet med familjen   
 Jesperson
Juni
6 Barnensdag
 14.00 Barnens Dag, roliga upptåg och   
 aktiviteter 
13-17 Sommarläger från 9 år

Ledarskola från 14 år start 12/6
19 Midsommarfirande
 Medverkande: Gert Gustafsson, 
 Höllviken. Värdpar: 
 Anna och Markus Paulsson, S Sandby    
Juli
15 19.00 Cafékväll med Floodgate
18 17.00 Konsert Bengt Johansson
Augusti
19-21 Vandring i bibeln – vandring vid havet
 Kaplan: Gert Gustafsson, Höllviken
September
4-6 Sommarpunkten 

Läger för barn från 8 år

Märtas Café har serveringen öppen kl 11-20 
under sommaren

Välkommen!
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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

Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger 
er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som 
skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den 
som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant, att en sår 
och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra 
har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.        Joh 4:35-38

Foto: Per Andersson, Staffanstorp


