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Kära vänner!

Visst är det härligt med våren! Jag har tagit ut motorcykeln 
och det blir några långturer i sommar, till Umeå och till 
Belgien.
Men det är härligt att vara i trädgården också.
Tidningen har delvis ny layout med detta nummer. Tid-
ningsutskottet har arbetat med frågan om igenkänning från 
sida till sida. Därav linjen och rutan högst upp på de flesta 
sidorna.
Påsken ligger bakom oss i kyrkoåret men Jesus lever. Det är 
vi glada för. Vad vore vi utan honom. En humanist som var 
avundsjuk på de kristna sa: ”Jag har ingen som förlåter mig, 
det har ni kristna.” Visst har vi mycket att vara tacksamma 
över!

Robert
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rekommenderar

Byggservice:  www.carlssonshem.se

Garage:   www.bjorklidens.se
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Synen på människolivet som något oändligt värdefullt 
och okränkbart från dess tillblivelse gör att vi som kyrka 
på något sätt måste agera och ta aktiv del i abortdebatten. 
Att frågan är känslig och mångfacetterad kan inte vara ett 
argument för oss att inte göra någonting, vilket tyvärr just 
nu ofta är fallet.
Över 35000 aborter i Sverige varje år

Organisationen Ja till Livets vision är ett samhälle där 
efterfrågan på abort minimeras, där ingen beskrivs som 
oönskad och därför gallras bort. Idag är de flesta överens 
om att abort innebär ett svårt beslut för kvinnan. Detta be-
ror i grund och botten på att en abort inbegriper inte bara 
kvinnans eget liv utan också barnets. Man är också över-
ens om att så få kvinnor som möjligt ska behöva genomgå 
en abort. Tyvärr är det fortfarande ett faktum att det varje 
år görs över 35 000 aborter i vårt land. Detta kan vi som 
kyrka inte stillatigande acceptera. 
Barn med Downs syndrom utsorteras

Ny statistik visar att barn med Downs syndrom utsor-
teras. Aldrig förr har det i Danmark fötts så få barn med 
Downs syndrom. Under år 2009 fick endast 26 av de 160 
ofödda med Downs syndrom födas. 134 aborterades vi-
sar ny statistik från Dansk Cytogenetisk Centralregister i 
Århus. Anledningen är den ökade användningen av avan-
cerad fosterdiagnostik i syfte att finna ofödda med funk-
tionshinder. 
Öppet brev till 349 riksdagsledamöter 

I september 2010 skickade ”Ja till livet” ett öppet brev till 
landets 349 riksdagsledamöter med texten: 

”Människans absoluta värde undergrävs och hotas allt 
oftare. I Danmark har läkare kallat de kraftigt sjunkande 
födelsetalen för barn med downs syndrom för ”succé” och 
den utökade användningen av fosterdiagnostik skrämmer 
allt fler. När nya, genetiska tester nu möjliggör utsortering 
av ofödda med en annorlunda kromosomuppsättning, el-
ler med ökad risk för att få genetiskt betingade sjukdomar 
senare i livet är det av största vikt att landets riksdagsleda-
möter dels har kunskap om utvecklingen och dels tar av-
stånd från fosterdiagnostik, då den används i abortselektivt 
syfte” 
Sveriges abortlag 

Sverige är det enda landet i Europa där abort är tillåtet 

utan att skälen prövas, efter graviditetsvecka 12. I Sverige 
prövas inte skälen förrän efter vecka 18. 

Efter vecka 18 kräver abortlagen att det skall finnas syn-
nerliga skäl. Ändå godtas mellan 99% och 100% av samt-
liga ansökningar där man åberopar skador hos fostret och 
70% av ansökningarna där sociala skäl åberopas. 

Föräldrar till minderåriga har ingen rätt att få informa-
tion om deras dotters abort, inte ens om hon är 12 år gam-
mal. De kan få information, men de har inte rätt att kräva 
att få det.
En lovsång till Skaparen 

Vår internationellt kände fotograf Lennart Nilsson har 
på ett oöverträffat sätt dokumenterat en människas till-
blivelse och gett ut detta i bokform. När Ett barn blir till 
utkom 1965 blev den genast en av de mest betydelsefulla 
böckerna i modern tid. För första gången fick vi en glimt 
av livet före födelsen. De unika bilderna som visade hela 
skeendet i en människas tillblivelse väckte förundran och 
gav oss ny kunskap. Boken har sedan dess kommit i flera 
nya utgåvor, den har översatts till mer än tjugo språk och 
miljoner människor har läst den.

Hans bilder av befruktningen och barnets utveckling 
fram till förlossningen upphör aldrig att fascinera oss och 
ur en kristen synvinkel blir det som en lovsång till Skapa-
ren.
Vad kan vi göra som kyrka? 

Jo, ett förslag skulle kunna vara att bilda små lokala ”stöd-
grupper” för denna fråga ute i församlingarna. En grupp 
som tillsammans håller sig uppdaterad vad som händer på 
detta område i Sverige och internationellt. En grupp som 
varsamt och klokt tittar på alla möjligheter att få vara ett 
stöd för kvinnor som ensamma brottas med frågan och hur 
man kan vara en informationskanal samt uppmuntra till 
bön och stöd i församlingarna för våra politiker.

Som grundmaterial att börja med så finns Ja till livets 
hemsida, denna organisation som under många år haft 
EFS:aren/Överläkaren Tomas Seidal som ordförande.  

”Jag tackar dig för dina mäktiga under, 
du som vävde mig i moderlivet”    Ps 139

Allan Svensson, distriktsföreståndare 

HORISONTHORISONT

Efterfrågan på abort måste minimeras!

HORISONT
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Salt Sydsverige vill att barn och 
ungdomar ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus 

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

www.saltsydsverige.nu

Sommarens lägerstarter:

18/6  Sommarläger på Höllvikstrand
(från 9 år)

28/6  Tejp Syd på Sundsgården i Helsing-
borg. Kolla in www.tejp.efs.nu

25/7  Blåsarlägret på Glimåkra som har 50års 
jubileum. 

27/7  Sommarkonferens på Höllviksstrand

30/7  Patrullriks på Sällerhög. Är du scout, 
familj eller vill du vara funktionär? Kontakta 
expeditionen och vi berättar mer.

8/8  Barnläger på EFS Åsljunga (8-12 år)

11/8  DUNDERBRA – barnläger på ÅhusGår-
den (7-12 år)

MER INFO
På Saltsydsveriges hemsida finns mer info 
om läger i kalendern, du kan läsa om tidi-
gare läger i artiklarna och även följa info via 
videobloggar för dig som inte vill läsa. Väl-
kommen till saltsydsverige.nu. 

Tack för alla gåvor som ges till 
Salt Sydsverige!

Nyligen fick vi en gåva där en 
familj sålt sin gamla bil och gett 
pengarna till Salt. På årsmötet 

samlades upp emot 2 000 kr in på 
ett lotteri. Var kreativ

 i ditt givande. 
Att ge till Guds rike är en 

viktig del av tillbedjan 
till vår Herre. 

BG 5275-8786
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På lördagsförmiddagen fylldes Listerkyrkan i 
Sölvesborg av gamla och unga från runt om 
i Skåne och Blekinge. En härlig dag som star-
tade med fika och ett gemensamt möte där 
Iza Möller predikade och Listerkyrkans jazz-
band spelade. Efter lunch startade EFS sitt 
årsmöte och vi från Salt lämnade dem för le-
kar ute innan vi skulle starta vårt årliga Salt-

En heldag med Gud!
möte. Med marängsviss och go gemenskap 
inleddes mötet som Pontus Nilsson som 
ordförande ledde oss igenom. Givande dis-
kussioner och samtal för Salts arbete framåt 
och efter ett gemensamt framröstat beslut 
var den nya styrelsen satt, bestående av Ann 
Pettersson, Anna Ivarsson, Jona Albertsson, 
Frida Ewers, David Jönsson, Karna Nilsson 
och Marcus Göstasson.

 Dagen avslutades med kvällsguds-
tjänst med vittnesbörd och underbar 
lovsång och caféhäng. En härlig dag 
med god stämning och gemenskap 
och givande möte - så tror jag att vi alla, 
gammal som ung, kan sammanfatta 
dagen i Listerkyrkan.

Moa Forssman, Helsingborg

28/6-3/7 2011 på Sundsgården
Ungdomslägret som för 

första gången körs i Skåne. 
All info och lite till hittar du på 

www.tejp.efs.nu 
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Ålder: 20 år, sen januari. Vi säger Grattis i ef-
terskott! 
Sysselsättning: Läser Kornhills bibelskola i 
Halmstad
Tandborstsfärg: Blå, det är något frächt över 
den färgen. 
Det bästa som hände 2010: Att jag träffade 
min flickvän! 
Ser fram emot 2011: Min systers bröllop 
och åreresan Vecka 8, det kommer vara årets 
höjdpunkter. 

Du gick på Kornhill sa du? Berätta om 
det… 
Sen i höstas har jag gått en biblskola i Halm-
stad, det känns jättebra. Undervisningen är 
bland det bästa! Innan trodde man att man 
hade koll, men nu inser man att det finns mer. 
Här har man fått en otroligt bra grund att stå 
på. Jag bor på skolan och de är en fördel, det 
blir lixom ett helt liv. Man lever nära varandra, 
det gör att det finns en närhet till bön, till Gud 
och till samtal. Mycket här gör det så enkelt. 
Jag kan verkligen rekommendera att gå bi-
belskola. 
Gemenskapen, den är speciell. Vi är av väldigt 
skilda åldrar, i min klass tex har jag en som är 
67, det är jättespännande, det bidrar till kun-
skap och erfarenhet. 

Hur lärde du känna Jesus? 
Jag är uppvuxen i en troende familj, men det 
gjorde det inte självklart. Man hängde mest 
på mamma och pappa. Jag har ej en tydlig 
tillfälle då jag bestämde mig, det har varit 
över längre tid, konfirmationen var en viktig 
punkt, sen har min tro utvecklats på ett per-
sonligt plan. Saker som har varit viktiga i det 
är diskussionen med Gud och bibelläsning-
en. Fast bibelläsningen tog tid, först var det 
riktigt tråkigt, sen början man fatta att det 
som står där verkligen är sant, då blir det en 
helt annan bok! Diskussionen med andra har 
också varit viktig.  

Hur är känslan inför 2011? 
Det känns spännande! Det känns som 2011 
innehåller lite livsavgörande val. Man slutar 
bibelskolan, och vet inte riktigt vad som blir 
nästa steg. Det finns mycket möjligheter, 
men egentligen vill man få en tjuvtitt, ett år 
fram för att se hur det skulle blir. Lite pirrigt 
är det juh! 

Något galet Pontus gjort. 
Jag älskade katter när jag var liten, men jag 
visste inte riktigt hur jag skulle bära dem. Så 
jag tog dem helt enkelt i svansen, mamma 
var hyfsat förskräckt då hon såg det. 

Tycker du Pontus var så spännande som jag 
gjorde i intervjun, så är en möjlighet att träffa 
honom på Påskkonferensen i Halmstad. Där 
kommer han hålla i en del ungdomsspex. 
Boka in det. 

Text: Iza Möller, distr.kons.

5

Telefonintervju med 
Pontus Nilsson

i det vinnande laget fick sedan tio kronor att 
handla för i kaféet. Uppdragen som skulle 
utföras kunde till exempel vara att komma 
på en 5 rader lång dikt om någon av Häss-
leholms statyer, eller att uppskatta avståndet 
från stora kyrkan till stationen. Ett av uppdra-
gen gick ut på att bjuda in folk som inte var 
med på lägret till kvällsmötet senare på kväl-
len. Tack vare det var det en familj som kom 
just för att de hade blivit inbjudna av ett lag.

Under kvällsmötet fick vi höra Kristoffer Lig-
nell tala och så fick vi lovsjunga tillsammans 
med lovsångsteamet från Ängelholm. Efter 
kvällsmötet gick kvällen med en massa gott 
snack, häng och spel.

Det är härligt att planera och genomföra en 
sån här dag gemensamt när man märker hur 
villiga alla är att hjälpa till och man känner 
vilket stöd man har från församlingen. Folk 
ställde verkligen upp med vad de än kunde 
bidra med och jag tror att vår gemenskap 
växte när alla, gammal som ung, hade ett ge-
mensamt projekt att arbeta med.

Vi från Hässleholm tackar alla er som var med 
och gjorde den här dagen till en mycket bra 
dag och vi tackar Jesus för att han var med 
oss hela tiden och band ihop trådarna som 
ett tag såg ut att bli lite trassliga. Och vi 
hoppas att något liknande arrangeras snart 
igen.
Text: Jacob Magnusson
Bild: Sara Starfelt

En dag att samla kraft. En dag att träffa 
gamla och nya vänner. En dag att hänga 
med Gud. En dag att skratta. En bra dag 
helt enkelt.

Lördagen den 16/3 gick den i mannaminne 
första KRAFT-dagen i Hässleholm av stapeln. 
Med uppåt 90 deltagare och ett åldersspann 
på 13 till 96 år blev Västerkyrkan fylld av en 
salig blandning människor från Malmö i sö-
der till Göteborg i Norrland. 

Förmiddagen inleddes med ett välkomst-
möte och en introduktion till Hässleholm (se 
film). Efter lunch var det dags för seminarier. 
Där kunde man bland annat höra om även-
tyr i Etiopien eller öva sina dramatiska sidor. 
Senare under eftermiddagen var det dags 
för “Hässleholmsjakten”. Man blev indelade 
i lag om 6 för att sedan utföra uppdrag på 
stan. Uppdragen gav poäng och deltagarna 

KRAFT-dag i Hässleholm
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INTERNATIONELLT

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaperna om den 
kristna kyrkans misson och syftet med studieresan är 
främst att få möjlighet att på plats studera missions- och 
församlingsarbetet i Tanzania med fokus på ömsesidigt 
utbyte mellan människor från olika kulturer.

Reseledare för gruppen var Lillemor och Ingvar Persson 
som genom sin kännedom om landet, efter att tidigare 
arbetat där som missionärer, lotsade oss tryggt, säkert och 
kärleksfullt.

Resan gick via Dar es Salam till Kilwa där EFS i Syd-
sverige under flera år stöttat arbetet. En separat artikel om 
Kilwa kommer i nästa nummer av Livsluft.  

I Dodoma, Tanzanias huvudstad, fick vi under fyra da-
gar ta del av det arbete som EFS missionär Ulf Ekängen är 
engagerad i. Han har varit i Tanzania i mer är 20 år. Han 
har många strängar på sin lyra. Ulf är bland annat utbild-
ningsansvarig för medarbetare i ELCT i Dodoma stiftet. 
Vid en morgonbön fick vi träffa den tillförordnade bisko-

pen och medarbetarna på kansliet och trots språkbarriärer 
delade vi en innerlig stund tillsammans. Vi fick sedan, in-
delade i små grupper utifrån intresse, besöka olika skolor 
och även ett fängelse. Själv var jag på en blindskola med i 
våra ögon små och mycket enkla resurser, men där elever-
na sjöng. ”Tack Gud vad du har gjort för oss”.  

Många är upplevelserna vi fick göra och människorna vi 
fick möta. En av höjdpunkterna på resan var besöket i ma-
sajbyn Chitego. I kyrkan som Ingvar Persson en gång ritat 
men aldrig själv tidigare sett fick vi fira gudstjänst. Kyrkan 
var välfylld med masajer i alla åldrar. Kvinnorna vackra i 
sina stora smycken och de ståtliga männen i sina färgglada 
tygsjok, kangas, och så alla barnen. Innan vi samlades inne 
i kyrkan kom grupper sjungande och dansande ut från de 
omkringliggande träden och snåren. Några hade gått över 
en mil för att komma till denna gudstjänst. Aldrig hade 
så många vita varit där på besök samtidigt. Evalotta predi-
kade och en masaj som gått evangelistkurs översatte. Gud-

Kyrka i rörelse – Missionskurs med studieresa till Tanzania
Under detta läsår genomför Glimåkra folkhögskola i samarbete med EFS i Sydsverige 
och Johannelunds Teologiska Högskola en missionskurs. Kursen är upplagd med tre 
helgseminarier, med föreläsningar i missionsvetenskap av teol. dr. Klas Lundström Upp-
sala. Dessutom fanns möjlighet att delta i en studieresa till Tanzania i mitten av februari.  
Den som önskar kan tentera av kursen som ger 7,5 högskolepoäng.

Gruppresa
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tjänsten varade i ett par timmar. När gudstjänsten var slut 
fick vi alla var sin masaj-kanga och ett kors som kvinnorna 
gjort av små pärlor. Generöst inviterades vi sedan till en 
måltid. Masajerna har ett stort förtroende för Ulf och som 
hans gäster fick vi del av detta i form av stor gästfrihet. Ulf 
har 26 fostersöner varav fyra boende hos sig för tillfället. 

Kyrka i rörelse – Missionskurs med studieresa till Tanzania

De flesta är masajer. De kan vara blinda, döva, förstånds-
handikappade eller ha något annat funktionshinder. Han 
ser till att de får skolgång och blir bättre rustade innan de 
återvänder till byn. Om någon behöver akut läkarinsats 
kan han se till att personen kommer till sjukhus. Två da-
gar innan vi kom hade en pojke i 10-års ålder insjuknat 
i malaria. Medvetslös bars han på ryggen av sin några år 
äldre bror den 4 timmar långa resan från byn till staden 
där han fick behandling genom hjälp från Ulf. Nu var han 
redan på fötter igen och kunde för första gången i sitt liv 
uppleva att bo i ett hus, åka buss m.m.

”Compassion” betyder ungefär medkänsla. Det är nam-
net på en aktivitet som 17 församlingar runt om och i 
Dodoma hade. I den vi besökte tog de emot ca. 300 barn 
varje lördag. Det var barn från 3 till 20 år som fick komma 
till undervisning, andakt, lek och inte minst ett mål mat. 
Barnen läkarundersöktes, besök gjordes i hemmen och 
i skolorna där barnen gick för att följa deras utveckling. 
Ett mycket ambitiöst program. Barnen var nyfikna och vi 
hoppade hage, gjorde pappersflygplan och i någons väska 
upptäckte de en hårborste. De fick låna den och andra 
borstar och kammar togs fram och snart satt vi alla och 
blev kammade. Barnen stod på kö och ville känna på våra 
konstiga, mjuka och ibland gråa hår. Med så små medel 
fick vi en fin kontakt.

Många fler är upplevelserna och bilderna speciellt av alla 
barn som vi mötte. Dödligheten är stor i malaria, boteme-
del finns men i världen dör ca. 2 miljoner varje år, främst 
barn under 5 år. Missionen har haft och har en enorm be-
tydelse för dessa människor både till ande, själ och kropp. 
Stor är tacksamheten över vad vi sett och alla ädelstenar 
som vi mött (Ulfs benämning) och som gör att vi bär dem 
med oss i tankar, förböner och praktisk handling.

En ny missionskurs kommer att ges 2011-2012 med 
studieresa till Etiopien under ledning av Paul Persson. Gå 
in på www.glimnet.se och läs mer.

Text: Anna-Lena Landgren
Bild: Eva Karp, Evalotta Kjellberg och Anna-Lena Landgren

Fint ska det bli!

Masaj

Ulf Ekängen



8

NYFIKEN PÅ

David: Vi bodde i Malmö under tiden som jag stu-
derade teologi i Lund. Vi firade vår gudstjänst i Betania 
och blev så småningom även medlemmar. Mikael Göts 
tjänst blev ledig och församlingen frågade mig om jag var 
intresserad. Jag hade vid den tiden inte läst färdigt min 
utbildning men jag tackade ja under förutsättning att jag 
först fick läsa färdigt. Så blev det, församlingen fick klara 
sig utan ungdomspräst under ett år men det var inga pro-
blem. 

Mitt arbete är väldigt varierande. Jag arbetar med guds-
tjänster (både söndagar och onsdagar), alphagrupper, bi-
belstudier, ungdomsgruppen, retreater mm. 

Jag prästvigdes därför att Gud kallade mig till att pre-
dika evangeliet och förvalta sakramenten. 
 
Ni har ju tjänstgjort ett tag i “era” föreningar. Blev det unge-
fär som ni hade tänkt?

Det kan man väl säga. Skillnaden mellan att vara teolog-
student och präst i församling är stor. Känns som att man 
fortfarande håller på att upptäcka nya sidor av arbetet. 

Jag och Kristoffer är goda vänner. Vi träffas ofta och 
samtalar om det vi står i. Det är väldigt bra att kunna dela 
tankar med någon som vet vad man pratar om. 

Om Herren dröjer och vi får leva så hoppas att min 
framtid finns i Betania. Jag trivs väldigt bra här!

David Ivarsson, Malmö

Kristoffer: Jag har varit med i EFS kapellet i Lund se-
dan nystarten i början av 2000-talet. Där har jag på allvar 
fått öva mig i vad det innebär att följa Jesus. Ett halvår 
efter jag var färdig med mina studier fick våra präster möj-
ligheten att vara pappalediga och jag fick frågan om att 
tjänstgöra i deras ställe under ett års tid på olika sätt.

Under samma tid fördes samtal mellan EFS i Staffan-
storp, distriksföreståndare Allan Svensson och Anders 

Sjöstedt från EFS i Lund om framtiden för Staffanstorps 
missionsförening. Man kom fram till att man ville göra 
en satsning och anställa någon på prov. Det ledde till att 
jag än en gång fick frågan om att tjänstgöra där. Tjänsten 
i Staffanstrorp är sponsrad av distriktet till 25%. Nu arbe-
tar jag också 20 % i Betania i Malmö. 

I alla fallen har det handlat om tre saker som gjort att 
jag hamnat där jag hamnar; 1. möjligheten att kunna för-

David Ivarson har intill dags dato varit anställd i Betaniakyrkan i Malmö sen 2009. Kristoffer 
Lignell har innan anställningen i Staffanstorp vikarierat i EFS kapellet i Lund. Kristoffer är 
anställd sedan januari 2011 på 50 % i Staffanstorp och tjänstgör också för tillfället på 20% 
i Malmö. Livsluft har ställt några frågor till båda för att ta reda på vem de är och vad de vill 
i sin tjänst som pastorer i Malmö och Staffanstorp. 

Nya pastorer i Syd!

David Ivarson
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sörja mig på det jag känner mig kallad till, arbete i och 
med Kristi kyrka, 2. en yttre kallelse till tjänst från män-
niskor... 3. ...som sedan bekräftats av en inre upplevelse 
av frid från Gud.  

I EFS Staffanstorp arbetar jag på ca 25% med saker som 
bygger upp vår tro, gudstjänst och främst predikan och 
Herrens heliga måltid, bibelsamtal, gemenskapskvällar 
med mera. De andra 25% handlar om att vara en resurs 
som ber, funderar och planerar för framtiden. Det sker 
genom studier, samtal med visa människor, bön, styrelse-
träffar och träffar med ordförande Kerstin Andersson samt 
att bygga upp relationer med goda krafter i Staffanstorp 
som S:t Staffans församling och kommunen. 

Jag är främst vigd för att kyrkan, lokalt och nationellt, 
valt att viga mig. Jag ser det som ett stort ansvar och ett 

stort förtroende att Kyrkan valt mig att vara en tjänare 
och förvaltare. För mig personligen har det varit en resa 
där jag brottats med kallelsen till tjänst inom Kyrkan. 
Men den kallelse jag upplevt har bekräftats av människor 
i mitt lokala sammanhang som lever nära mig och av kyr-
kan nationellt genom EFS antagningsprocess och biskop 
Antje.  
 
Ni har ju tjänstgjort ett tag i ”era” föreningar. Blev det unge-
fär som ni hade tänkt?

Ja och nej. Jag har haft en fantastiskt utbildning tack 
vare människorna och ledarna i EFS kapellet i Lund! Jag 
hade också förmånen att reflektera teologiskt över vad det 
innebär att vara en gemenskap som försöker följa Jesus 
under mina tre år på SALT (Skandinavisk akademi för le-
darskap och teologi, numera ALT (Akademi för ledarskap 
och teologi) i Malmö. 

Om man har en klar bild över hur saker ska bli så blir 
man nog besviken snabbt när man arbetar med männis-
kor och Kristus. Människor eller Kristus gör sällan som 
man vill! Det är en ständig kamp att våga ge sitt allt för ett 
sammanhang samtidigt som man måste våga släppa taget. 
Det är inte “min” förening djupast sett. Jag hoppas kunna 
lära mig att finna en balans i det någon gång. 

David är ett stort stöd och en god vän. Han är en av 
de personer som jag gärna inte håller med. Vi har haft 
och har fortfarande våra samtal där vi tänker väldigt olika 
men där det är något som fortfarande håller ihop oss. Det 
är otroligt skönt att kunna samtala med någon där man 
kan lyssna, bli lyssnad på och lära sig av varandra utan att 
behöva hålla med varandra i allt. Vi har dock gått närmare 
varandra på senare tid. Jag har börjat läsa Stinissen och 
han har just läst sin första bok av Hauerwas. Vi har också 
funnit varandra i vår andlighet och spiritualitet vilket är 
väldigt spännande och kul!

Den 26:e mars släpper jag tillsammans med Tobias 
Herrström en nyöversättning av den antika skriften Di-
dache. Mer info finns på www.didache.se

I vår går jag och några vänner in i studion för att bör-
ja arbeta på en skiva med vårt band som ännu är utan 
namn. 

Just nu har jag tjänst i Betania Malmö fram till som-
maren. Tjänsten i Staffanstorp är en projekttjänst på 50% 
i två år framöver. Men Gud är en överaskningarnas Gud, 
man vet aldrig vad som sker. 

Kristoffer Lignell, Lund, Staffanstorp, Malmö

Kristoffer Lignell
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Årsmöte

Allan fortsatte och ställde frågan ”varför är vi här”, jo 
för att nå vidare med budskapet och att Gud har börjat ett 
gott verk. Han citerade också ett bibelord från Filipper-
brevet 1:3 ”Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er...” 
Efter detta fick vi åter lyssna till bandet som framförde 
sången om ”Det urgamla kors”

Efter detta var det dags för Iza Möller, vår nya distrikts-
konsulent att presentera sig och ge oss ett Guds ord.

-Det var i EFS som jag fann min tro, och jag menar att 
Gud har stora tankar om EFS i framtiden, sa Iza. Visio-
nen ger oss också ett ansvar att förkunna Guds ord ända 
till tidens ände, för vi har ett budskap som håller för vårt 
distrikt, fortsatte Iza och citerade Mark.15 :16.

Efter Izas predikan och presentation tog Allan till orda 
och informerade om kommande samlingar i distriktet un-
der 2011, bland annat om Åhusgårdens 50-årsjubileum, 
”Sommarfest” på Stenbräckagården, Blåsarlägret i Glimå-
kra, och Sommarkonferensen på Höllvikstrand, bara för 
att nämna några begivenheter.

Dags för årsmöte. Mats Hansson förkunnade med ett 
klubbslag att årsmötet  2010 öppnat. Därefter var det 
dags att välja presidium som blev enligt följande: ordf. 

EFS i Sydsveriges årsmöte i Listerkyrkan
Årets upplaga av EFS i Sydsveriges årsmöte hölls i Listerkyrkan Sölvesborg. DF Allan 
Svensson hälsade välkommen och därefter ledde Listerkyrkans Jazzband deltagarna i 
inledningspsalmen Stor är din trofasthet.

Ray Råwall, sekr. Åsa Dencker och till vice ordf. valdes 
Bengt Jacobsson. Distriktets verksamhet presenterades i 
en bildkavalkad.

Nästa punkt på dagordningen var val av ledamöter till 
styrelsen. Här brukar det tyvärr vara svårt att få kandida-
ter och det skulle visa sig att det inte var något undantag 
detta år. Sven-Erik Johansson som avböjt återval ställde 
åter upp som styrelseledamot. Mats Hansson omvaldes 
och ny i styrelsen blev Lennart Björk, Röke.

Därefter var det dags för en ganska stor fråga, nämligen 
överlämnandet av distriktets gårdar till gårdsföreningarna. 
Det beslutades att vänta ytterligare något år på detta över-

Iza Möller predikar

lämnande.
Styrelsen menade att gårdarna dröjt med svaren till ut-

redningsgruppen från de olika gårdsföreningarna och att 
detta var orsaken till beslutet.

Allan informerade om verksamheten under kommande 
år och särskilt konfirmandläger framöver och nysatsning-
en i Trelleborg, omstarten i Staffanstorp, m.m.

Styrelsen presenterade 2013 års budget som givetvis är 
en preliminär sådan.

Årsmötet avslutades med ett antal avtackningar och 
därefter var årsmötet för 2010 avslutat.

En reflektion!  Inläggen och debatterna, var inte många 
i årsmötet. Har engagemanget i vår rörelse svalnat? 

Text och bild: Per Andersson, Staffanstorp 

Presidiet

Registrering före årsmötet
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ANNONS

Alpha – Grundkurs i kristen tro

Funderas det på att starta Alpha-kurs i din EFS-förening?
Alpha-kursen kommer ursprungligen från England, 

och finns idag i över 170 länder. Kursen varar 
10 veckor och varje kurstillfälle inleds med 

en måltid som efterföljs av ett föredrag. 
Därefter ges i liten grupp om 8-12 personer 
möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för sina 

åsikter, studera vad bibeln säger och diskutera 
kvällens ämne. Dessa smågrupper är samma 

under hela kursen. Här är det lätt att finna nya vänner och ge 
uttryck för vad man 

verkligen tycker och tror.

Kontakta ditt Sensus-kontor så kan ni få hjälp med 
materialet. Kontaktuppgifter hittar du på www.sensus.se

KONFIRMATIONSLÄGER 2012
Det är hög tid att anmäla sig!

Vi har två konfirmationsläger att erbjuda även 2012. 
Uppläggen är desamma och platserna är EFS-gården 
i Åsljunga och ÅhusGården i Åhus. 
Lägret är uppdelat i tre delar från maj – september 
men redan från advent börjar man med gudstjänstbesök. 

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 sara.starfelt@efssyd.org

Söndagkväll på 
ÅhusGården

 
Söndag 1 Maj kl. 18:00

“1000 skäl att tro”
En kväll med mycket Sång och 

Musik
JOHNNY och PERCY BERGMAN

 
Söndag 22 maj kl. 18:00

Musikkväll
Pianisten OLA HEDÉN framför 

våra mest älskade psalmer.
 

ÅRSMÖTE för Föreningen 
ÅhusGården EFS

Onsdag 11 maj kl. 18:00
Barnkören UNGA RÖSTER - 

Kurt Göteson - Förhandlingar 
- Servering

Välkommen till bönedagar på Heljarödsgården 21 – 23.6. Detta är en 
inbjudan till dig som vill vara i pågående bön under dessa dagar. Se 

separat annons på gårdens hemsida. www.heljarodsgarden.se
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D i s t r i k t e t  r u n t
Föreningar 

Antal direkta medlemmar: 20
Antalet medlemmar i aktivitet: 20
Ordförande: Anita Gudmundsson

EFS missionshus byggdes för drygt 100 år sedan. Föreningen 
har varit livaktig under flera perioder. De flesta medlemmar 
är i 70-årsåldern och däröver. Till vår stora glädje har vi bland 
våra medlemmar två barnfamiljer. Inga barn- eller ungdoms-
grupper, men vi har sy-stickcafé, bönegrupp och bibelsamtal 
samt söndagsgudstjänster en gång per månad. En gång varje 
vår och höst har vi kvinno-frukost och försäljning, då vi når ut 
bland byns befolkning. Vi har ett gott samarbete med Farhults-
Jonstorps församling.
På grund av sviktande medlemsunderlag och hög medelålder 
och samtidigt gott samarbetet med Svenska kyrkan har vi på 
senaste årsmötet bestämt att sälja vårt missionshus dock utan 
att upplösa vår förening. Vi hoppas att det dolda kapital som 
fastigheten representerar på så sätt ska kunna utnyttjas på ett 
bättre sätt i den kristna verksamheten.

Jonstorp

Antal direkta medlemmar: 15
Antalet medlemmar i aktivitet: 45
Ordförande: Hans-Lennart Petersson

EFS missionsförening i Arild bildades för snart 130 år sedan. Mis-
sionshuset har vi kvar men det har genomgått omfattande renove-
ringar de senaste åren. Föreståndarbostaden har vi rivit och byggt 
upp en modern stuga på 50 m2, där har vi en del sammankomster 
och hyr ut under sommarhalvåret. I missionshuset har vi tisdags-
samkväm direkt efter Svenska kyrkans kvällsgudstjänst och det 
samlar mellan 25-60 pers/tillfälle under juni och juli. I början av 
juli har vi “Missionshusets dag”, en lördag med bazar, sopp-lunch, 
kaffe och auktion och den samlar ganska mycket folk. Så hoppas 
och ber vi om föryngring i vår missionsförening. 

Arild
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Antal direkta medlemmar: 117
Antalet medlemmar i aktivitet: 843
Ordförande: Kjerstin Agardh

Föreningen ansvarar tillsammans med Ängelholms församling 
för verksamheten i S:t Mikael, en av stadens fyra kyrkor, med  
tonvikt vid att skapa ett ökat engagemang av lekmän.
Varje söndag firas gudstjänst med sång- och/eller musikinslag 
från musiker och medlemmar i våra körer. Här finns barn – 
ungdoms – kyrko – och gospelkör.
Barnen har en egen samling under en del av gudstjänsten.
Vardagsverksamheten innehåller bl.a. öppen förskola, babycafé, 
konfirmandundervisning och ”Öppen fredag” för ungdomar.
Studiecirklar t.ex. Alpha samlar vuxna till fördjupad undervis-
ning.
Drygt femtio personer ingår i olika värdgrupper som tillsam-
mans med de anställda ansvarar för genomförandet av olika 
evenemang i kyrkan.
Föreningen vill att kyrkan ska ha låg tröskel men tydlig profil 
och vill ge möjlighet till inflytande och aktivt deltagande i att 
sprida evangelium både i närområdet och via ”Missionsprojek-
tet Aira.”

S:t Mikael

Antal direkta medlemmar: 13
Antalet medlemmar i aktivitet: 0
Ordförande: Ebbe Nilsson

EFS i Åstorp kan beskrivas så här:
13 medlemmar, varav 10 aktiva. Genomsnittsåldern för de ak-
tiva är hög (ca 74 år). Gudstjänst i hyrd lokal med vanligen 
12-15 deltagare varannan söndag (ej under sommaren). Ett 
höstsamkväm och ett vårsamkväm. Alltid goda kollekter.
Eller så här:
I många år en blomstrande missionsförening med verksamhet 
i Missionskapellet. Avklädandets tid, som började för 20-25 år 
sedan, har accelererat under 2000-talet. De som var med minns 
med saknad den stora söndagsskolan (ibland över 100 barn), 
solglimten, juniorföreningen, ungdomsgruppen, syförening-
arna, bibelstudierna, utfärderna, predikanterna…
Eller så här:
”Verka i tron Guds verk – tiden är kort.” Vi är få, och de flesta 
av oss är till åren komna, men vi vill i trohet och kärlek förvalta 
arvet från fäderna – och söka se framåt. Men frågan är: hur 
länge till är det möjligt?

Åstorp 

Antal direkta medlemmar: 170
Antalet medlemmar i aktivitet: 419
Ordförande: Lennart Albertsson

Vi upplevde en stark tillväxt under 1990-talet, vilket resulterade i en 
avknoppning och samarbetskyrkan S:t Mikael kom till.  I samband 
med detta minskade vårt medlemsantal till ca 60 och har sedan dess 
vuxit varje år. Idag finns EFS-kyrkan i nya lokaler på Metallgatan 31 
i Ängelholm och är en ambitiös förening med stora målsättningar. 
Inom fem år vill vi ha etablerat oss på två nya platser och nått två nya 
grupper. I denna nysatsning vill vi se nya medlemmar, men framför 
allt kunna nå nya grupper i vår bygd med ett fräscht och aktuellt 
evangelium. “efs-kyrkan.tv” blir ett av våra verktyg där vi kan nå in i 
hemmen med budskapet och samtidigt nå till de människor som är 
ensamma och behöver en gemenskap.

Ängelholm

Antal direkta medlemmar: 28
Antalet medlemmar i aktivitet: 56
Ordförande: Anders Johansson

Här kommer några rader om Andreaskyrkan i Klippan. 
Andreaskyrkan bildades 2009 genom ett samgående mellan 
Klippans baptistförsamling och Klippans missionsförening. Ef-
ter år av samarbete var tiden mogen att konkret tydliggöra den 
försoning som står i centrum av kristen tro. Korskyrkan såldes 
och f.d. EFS-kyrkan genomgår en omfattande renovering.
Sammantaget har kyrkan ett 70-tal medlemmar. Nyligen an-
ställdes 30-årige Joel Jarbo som präst. Han arbetar också som 
skolpastor på Klippans gymnasieskola. 
I kyrkans verksamhet finns ett varierat gudstjänstutbud. Några 
axplock från senaste tiden: besök från sjukhuskyrkan och från 
LP-verksamheten, musikworkshop med kvällskonsert samt be-
sök av EFS´missionsföreståndare Stefan Holmström. Vidare 
finns såväl barnverksamhet, betagrupp, föräldra-barngrupp, 
dagledigträff, bön och bibelstudium och den s.k. “bullgerillan” 
(torgaktivitet fredagskvällar).

Andreaskyrkan, Klippan
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Vår kära Mamma,
Svärmor, Mormor,

Farmor,
Gammelmormor och

Gammelfarmor

Agnes Larsson
* 28 augusti 1911

har efter ett långt liv 
fått flytta till sitt 
himmelska hem

Åsljunga
den 19 mars 2011

KG och Gun-Eva
Birgitta och Lars-Åke

Gunnel och Lars
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Att leva var för mig Kristus

Ditt kors skall skina

för min blick, 

när sist jag somnar in,

o Herre Jesus Krist.

Sv. ps. 189:7 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka onsdagen den 20
april kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på 
EFS-gården, Åsljunga.
O. s. a. till Isacssons
Begravningsbyrå,
tel. 0435-50247, senast 
14 april kl. 12.00.
Istället för blommor: 
Tänk på EFS-gården, 
bg. 5944-2574.

Vårt varma tack till
personalen på
gruppboendet Solskenet,
Södergården som gav vår
mamma ett andra hem
fyllt av värme, omtanke
och ömsint vård. 

Korrektur
Helsingborgs Dagblad + Landskrona-Posten + NST

Införandedag onsdagen den 23 mars 2011
Annonspris 3970 kr

Korrektur och pris godkänt av

Familjenytt

Agnes Larsson
har efter många levnadsår fått bryta 
upp för att flytta till sitt himmelska 
hem.

Mamma Agnes föddes 1911 i en skara 
på sex syskon. Tidigt fick hon hjälpa till 
hemma i Jälla, Åsljunga. Redan i ton-
åren tog mamma ett stort ansvar för det 
dagliga arbetet på gården och i familjen. 
Hon fick ofta passa sina småsyskon. En 
gång hängde hon upp sin lillebror Erik 
i ett träd för att hon skulle få lite ledigt 
och leka. Mamma ville egentligen utbil-
da sig till sjuksköterska, men det fanns 
inga ekonomiska möjligheter till detta, 
hon fick därför istället mot betalning 
hjälpa till i köket  på Öveds-kloster. 
Ofta var det stora middagar som krävde 
mycket, dagarna blev ofta längre än 12 
timmar. 
Från Öved gick så färden till Bjärnum, 
där mamma arbetade i en restaurang. 
Bland alla matgästerna fanns en yng-
ling vid namn Einar som lät maten väl 
smaka. 
Efter tiden i Bjärnum vändes så kosan 
åter till Åsljunga. Nu var det EFS Mis-
sionshem som kallade. Första världskri-
get var i full gång och Missionshemmet 
kom att bli en flyktingförläggning för 
många som flydde. Tillsammans med 
ett sammansvetsat gäng fick mamma 
både agera som husmor, mamma och 
själasörjare för sargade flyktingar.
Kontakten med ynglingen från Bjär-
num var dock inte över. Einar kom att 
kontaktas av EFS distrikt i Västra Skåne. 
Frågan gällde om Einar kunde tänka sig 
att bejaka en kallelse som resepredikant 
och första gudstjänsten för pappa kom 
att bli i Åsljunga. Föga anade pappa att 
den tillhörde mammas barndomshem 
och i vars närhet han sedan skulle kom-
ma att bo resten av sitt liv. 
Mamma och pappa gifte sig 1944 och 
var under många år föreståndare på 
Missionshemmet, en plats där vi tre 
barn kom att växa upp och få vårt hem. 
Mamma som var husmor på Missions-
hemmet ansvarade för köket, för drift 
och underhåll. 

När vi ser tillbaka på de stora arrang-
emangen med så mycket folk, är det 
oförklarligt att det hela gick att genom-
föra utan kylskåp eller frysboxar. På vin-
tern sågades det upp is som sedan blan-
dades med sågspån och som fick fungera 
som kylmedel för att inte maten skulle 
förstöras. Efter många och strävsamma 
år flyttade vår familj till eget boende i 
Åsljunga och det lilla bönhuset blev vår 
granne, ett bönhus som mamma tog 
ett stort ansvar för. Varje söndag efter 
söndagsskolan där hon också var ledare, 
skulle det vädras och ställas i ordning för 
att det sedan skulle vara välkomnande 
till mötet klockan 14:00.  
I hemmet på Landshövdingevägen var 
barnens väl det viktigaste och under 
pappa Einars engagemang som pre-
dikant på olika platser i landet var det 
mamma som ofta var ensam med oss 
barn där hemma.   
Det var med stort intresse för trädgår-
den som mamma lyckades få oss alla att 
njuta av de välansade och blomfyllda ra-
batterna. Tidigt på morgonen steg hon 
upp för att rensa bort ogräs och med 
sina ”gröna fingrar” och öga för det es-
tetiska i vår värld av växter fick mamma, 
både ute och inne, vårda, se och njuta av 
det förunderliga i skapelsen.  
Efter pappas död 2001 flyttade mamma 
till Solskenet, Södergården i Örkel-
ljunga. Där gav personalen henne ett 
andra hem fyllt av värme, omtanke och 
ömsint vård.
Nu är livsverket fullbordat. Mamma 
har genom alla åren kämpat den goda 
kampen och fullbordat sitt lopp. Hon 
har inte bara bevarat tron utan också 
delat med sig av den till oss barn. Nu 
ligger rättfärdighetens krona beredd för 
henne.
Cirkeln är sluten och vi minns alla vår 
mamma, svärmor, mormor, farmor, 
gammelmormor och gammelfarmor 
Agnes, med oändligt stor tacksamhet. 
Den värme som strålade kring henne 
kommer att värma alla våra minnen i 
många år.
Barnen

FAMILJ
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Som människor är vi alltid beredda med vår prydliga 
fasad, inte minst i kristna sammanhang. Jag tror att det 
är något som händer med oss när vi låter fasaden krack-
elera och vågar visa oss svaga inför andra. Det är som om 
en okänd del inom en pustar ut efter att ha hållit andan 
under lång tid. 

För mig var det just det jag tog med mig hem ifrån sa-
golika systrar-konferensen. Att få lyssna till dessa vackra 
kvinnor som vid första anblicken ser ut att leva drömliv. 
Gifta med underbara män, mammor till fantastiska barn 
och mitt uppe i lyckade karriärer. Att få höra om deras 

väg till platsen de är idag, 
en väg som inneburit 
kamp med Gud och sig 
själva, sjukdom, dödsfall 
i familjen och perioder av 
sängliggande - bara för att 
man inte orkar gå upp och 
möta världen. Det gör att 
jag får nytt hopp, det gör 
att jag känner att det inte 
är kört. Trots att även jag 
har kamp med mig själv 
och Gud, trots att även 
jag har dagar då jag inte 
orkar stiga ur sängen, trots 
att min familj inte är per-

fekt och att 
jag ibland 
är besviken 
på mig själv
och Gud så betyder inte det att historien 
slutar där. För samma Gud som verkar i de-
ras liv verkar även i mitt. 

Det finns mycket jag skulle kunna säga 
om sagolika systrar-dagen. Jag skulle 
kunna berätta om den sköna stämningen, 
de ärliga samtalen vid fikaborden, den 
uppmuntrande undervisningen, de otro-
liga humorinslagen och de fantastiska 

dansarna. Men det jag verkligen har tagit till mig är ett 
nytt hopp för mitt liv, och en ny relation till den he-
lige Ande. Att få höra Paige tala på det sista seminariet 
har inspirerat mig till att bli mer ledd av Gud, att våga 
ta steget ut ur båten, sätta ner fötterna på vattenytan, 
fästa blicken på Jesus Kristus och lita på att vattnet bär. 
Text: Josefin Hansson
Bild: Sisters international

Sagolika systrar i Ängelholm
Lördagen den 2 april samlades 170 kvin-
nor till konferensen Sagolika systrar. Jose-
fin Hansson var en av dem och hon delar 
med sig av upplevelser under dagen.

Marie Arnfjell undervisar

Marie-Louise Nilsson, Ängelholm

Paige Junaeus

Inspirerande och uppmuntrande dans

Sagolika systrar är ett samarbete med tidningen Junia och 
organisationen Sisters international. Sisters international 
samarbetar med olika kyrkor runt om i Sverige med olika 
evenemang t ex kvinnokonferenser. Temat för dagen är “ Sa-
golika systrar – Starka, Stolta, Vackra”. Undervisningen leds 
av Marie Arnfjell, chefredaktör för Junia och ordförande i 
Sisters international, Marie-Louise Nilsson från EFS-kyrkan 
i Ängelholm och Paige Juneaus, förkunnare från New Port 
Beach i Kalifornien, USA. Det är tre mycket starka pass som 
inte bara innehåller undervisningen genom ordet utan även 
gestaltas genom dans, sång, film och genom skratt. Sagolika 
systrar besöks också av “Karin Svensson”, dvs Kerstin Sjun-
nesson och vi alla vrider oss av skratt när hon ger oss sin syn 
på livet!                                                       Helena ErikssonSagolika systrar var ett samarbete 

med Sisters international

KONFERENS
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TRONS FÖRSVAR

”Om du tror på Gud kanske du tror på Jultomten, 
Storsjöodjuret och Näcken också?” Så kan det låta när 
man som kristen möter en skeptiker. Om jag kan tro på 
en varelse som jag inte har sett kan jag ju lika gärna tro 
på andra också lyder det till synes logiska resonemanget. 
Men logiken brister.

Det går inte att bevisa att Gud inte finns
Det är naturligt att det oftast är lättare att bevisa än 

att motbevisa existens. För att påvisa att det finns en nål 
i höstacken behöver man bara leta tills man hittar nålen 
medan man för att bevisa motsatsen måste söka igenom 
hela stacken mycket noggrant. Det argumentet används 
ibland för att säga att det inte är bevisat att till exempel 
odjuren i Storsjön och Loch Ness inte existerar. När krist-
na använder samma argument kan det ju för skeptikern 
ligga nära till hands att dra parallellerna från artikelns in-
ledning. Skillnaden är förstås att de nämnda sjöarna trots 
allt utgör en ganska begränsad volym, medan Gud har 
hela universum (och faktiskt mer därtill) som verksam-
hetsområde. 

Jämförelsen med höstacken är dock ett förhållandevis 
svagt argument emot möjligheten att bevisa Guds icke-
existens. Argumentet bygger nämligen på den felaktiga 
föreställningen att vi, om eller när vi verkligen kan leta 
överallt, vetenskapligt kan bevisa Guds existens eller icke-
existens. Dessutom borde vi inte ens behöva leta i hela 
universum eftersom jorden enligt såväl kristendom som 
judendom och islam är en central plats i Guds handlande; 
om han finns bör han gå att finna här och om han efter 
tillräckligt intensivt vetenskapligt sökande inte går att fin-
na här bör han, om vi utgår från att höstacksjämförelsen 
är tillämplig, inte existera.

Det går inte att bevisa att Gud finns
Trots bristen i argumentationen ovan går det att hävda 

att det är omöjligt att bevisa att Gud inte finns, trots att 
alltfler påstår att vetenskapen har lyckats med detta. Det 
är nämligen så att det knappast går att ens hypotetiskt 
bevisa att Gud finns och ett påstående (”Gud finns”) som 
inte kan bevisas även om det är sant kan inte heller mot-
bevisas om det inte är sant. Om det är så att Gud per de-
finition, utifrån vem han är, är omöjlig att vetenskapligt 
påvisa så är det ett felslut att hävda att han inte finns när 
man misslyckas med detta påvisande.

Att Guds existens inte kan bevisas beror på brister i våra 
mätmetoder. Med en linjal kan vi mäta längden på något, 
men Gud har inte någon längd. Med en våg kan vi mäta 
vikten av något, men Gud har ingen vikt. Med kamera 
kan vi beskriva utseendet av något, men Gud har inget 
utseende. För vilken mätmetod, enkel eller avancerad, vi 
än kan tänka oss är Gud omätbar eftersom han inte är be-
gränsad av de mätbara egenskaperna. Gud är, såsom han 
beskrivs av de stora monoteistiska religionerna, skaparen 
av allt. Han styr naturlagarna snarare än att styras av dem. 
Han kan därmed låta saker ske som vore naturligt osan-
nolika eller till och med omöjliga – det som i Bibeln och i 
kristen erfarenhet beskrivs som under. Resonemanget här 
visar att om vi skall lyckas med att vetenskapligt bevisa 
Guds existens måste vi påvisa att Gud är mätbar och så-

Granskad tro
apologet isk  ar t ik elser ie  
av  David Castor

Gud, storsjöodjur och 
spaghettimonster

Foto: Paulnasca
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lunda inte är oändlig och allsmäktig. Han är då inte Gud 
och vi har en paradox.

Vi kan dock, åtminstone teoretiskt, mäta en del av spå-
ren som Gud lämnar efter sig. Om Mose hade haft en 
kamera hade han nog kunnat fotografera eldpelaren som 
ledde folket genom öknen och de kristna vittnesbörden 
om förvånade läkare som konstaterat att kroniskt sjuka, 
ibland till och med dödssjuka, blivit friska är många. Men 
inget av detta bevisar Guds existens. Det visar bara att 
något skett som vi inte kan förklara vetenskapligt. Vi kan 
inte vetenskapligt veta om det beror på bristande metod 
och kunskap eller på att fenomenen inte går att förklara 
utan att räkna in Gud.

Spaghettimonstrets utmaning
För den materialistiske religionsskeptikern som menar 

att allt som finns kan mätas (förutsatt att man har tillgång 
till rätt kunskap, metod och verktyg) är det naturligtvis 
frustrerande att möta ovanstående argumentation. Om 
den vetenskapliga metoden är den enda vägen till verklig 
sanning och denna inte är tillämpbar i fråga om Gud så 
uppstår problem. Det kan leda till att man i stället fram-
håller det som oförnuftigt att tro på det obevisbara.

Det flygande spaghettimonstret är huvudfiguren i en 
satirisk religion skapad av amerikanen Bobby Hender-
son 2005. Religionen har ytligt sett stora likheter med 
kristendomen, men syftet med den är att den skall vara 
ett uppenbart falsarium. Samtidigt skall den i sin beskriv-
ning vara tillräckligt lik de monoteistiska religionerna för 
att man skall kunna hävda att den är lika trovärdig som 
dessa, eller omvänt att dessa är lika trovärdiga som något 
som uppenbart är falskt. Ursprungligen är den skapad för 
att bemöta kreationism (skapelsetro), men används inte 
sällan även i diskussioner om Guds existens. Spaghetti-
monstret påstås vara ett osynligt flygande väsen som ska-

pade hela universum. I princip kan man föra samma be-
visargumentation om denna varelse som jag har fört om 
Gud ovan och skeptikern menar sig då kunna hävda att 
det är lika förnuftigt att tro på Gud som på det flygande 
spaghettimonstret.

Gud besegrar spaghettimonstret genom 
mänsklig erfarenhet

Spaghettimonstret har dock en avgörande svaghet i 
jämförelse med Gud. Vi vet nämligen att det är påhittat 
och att diskussionen om dess möjliga existens endast är 
en filosofisk lek. Skälet till att människor tror på Gud är 
inte att det är omöjligt att motbevisa hans existens eller 
att det därmed inte per automatik är ologiskt att tro på 
honom. Människor tror på Gud på grund av erfarenheter. 
Det kan vara egna upplevelser eller andras som vi valt att 
tro på, personer vi träffat eller personer vi läst om. Det 
finns alltså miljontals människor världen över som menar 
sig ha erfarit Gud och det är därför det över huvud taget 
är relevant att ställa sig frågan om det är rimligt att tro 
på honom. Motsvarande situation finns inte för spaghet-
timonstret, och för övrigt knappast för jultomten heller 
även om ett och annat barn i det fallet skulle tycka an-
norlunda.

Den troende vet naturligtvis att tron bygger på just tro 
och förhoppningsvis också att denna tro kan försvaras 
rationellt, även om dess innehåll inte kan bevisas. Men 
det är alltså också så att Guds existens inte ens teoretiskt 
kan motbevisas, så även ateisten bygger sitt ställningsta-
gande på tro – tron att det hon inte fått bevisat inte heller 
finns. 

Konstnär: Osado

Möllebackskyrkan, Karlskrona, fyller 50 år

     

 Lutherska Missionsföreningen i Karlskrona fyller 
150 år och Möllebackskyrkan 50 år. Det måste vi fira! 
Födelsedagsfesten äger rum 17-18 september 2011. 
Festen startar redan under lördag eftermiddag med 
samkväm och tid för minnen, både i ord och bild. På 

kvällen bjuder Möllebacksblåset 
och sångsolister på konsert.

Söndagens jubileumsgudstjänst blir en högtidlig 
fest med bl.a. medverkan av missionssekreterare Erik 
Johansson och distriktsföreståndare Allan Svensson.

Du är varmt välkommen att fira tillsammans med oss!
Anmälan till lördagens samkväm till Jan Karp, 
Lemchens väg 7, Karlskrona, tel. 0455-817 28, 
 jan.karp@telia.com eller 38lundell@telia.com

 (Elisabeth Aghed-Lundell).
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MISSIONSHELG

När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två 
bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta 
ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem: “Följ mig, 
så skall jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de 
näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två 
andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, 
där de satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och 
gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast 
lämnade de båten och sin far och följde honom. 
Matt 4:18-22

FÖLJ MIG! 
Redan under fredagsförmiddagen hade 26 personer 

hörsammat kallelsen och samlades förväntansfullt till 
missionskandidatseminarium. Vår missionsföreståndare 
Stefan Holmström började dagen med att hälsa att han i 
veckan hamnat i en kris. Dessa 26 missionärskandidater 
är orsaken till denna kris, för hur ska en rörelse som idag 
har 5-6 långtidsmissionärer utomlands, ett negativt resul-
tat och inga ytterligare budgeterade missionärer kunna ta 
tillvara denna längtan och den kallelse dessa bär. Samti-
digt växer medvetenheten i vårt land, att mission inte är 
något som bara gäller de som är villiga att lämna svensk 
bekvämlighet för en mer eller mindre okänd vardag i ett 
annat land, utan något som gäller oss alla. 

Vid fredagskvällens inledningsmöte predikade Chaltu 
Tesfa, ansvarig för Mekane Yesus-kyrkans internationella 
arbete, och slog fast att kyrkan ÄR mission. Om mission 
är kyrkans identitet måste den också bli vår livsstil. En 
kyrka utan mission är ingen kyrka. För 145 år sedan land-
steg EFS första missionärer i Eritrea för att försöka nå in 
i västra Etiopien. Trots att det inte gick så fort som man 
hoppades och att många missionärer dog, fortsatte man 
att sända missionärer och 93 år senare kunde Ethiopian 
Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) bildas och 
nu är man redo att sända sina första missionärer utom-
lands. 

Sextusensjuhundra etniska grupper i världen har fortfa-
rande inte hört talas om Kristus och enligt uppgifter som 
Klas Lundström delade med oss på lördagen är Sverige 
ett av de länder i Europa som har minst andel människor 
som menar sig tro på en gud. Vi i EFS har därför en stor 
uppgift med våra nästan 16000 missionärer – några med 
kallelse att verka i Afrika, Indien, mellanöstern eller nå-
gon annanstans, men de allra flesta med en kallelse att nå 
sina grannar och arbetskamrater här i Sverige. 

På lördagseftermiddagen fick man välja olika semina-
rier, några med fokus på vår egen relation till Gud (att 
höra Guds röst, Jesus – den enda vägen) och några med 
fokus på hur vi kan nå andra (Hur möter vi invandrarna, 
Den förföljda kyrkan, Att nå nya människor i Sverige ge-
nom nya gemenskaper, Diakoni i praktiken, Crossculture 
gudstjänst). På kvällarna fanns även möjlighet att följa 
med pannkakskyrkan ut för att se deras verksamhet.

Mycket tid, både på kvällsgudstjänsterna och förmid-
dagsgudstjänsten, ägnades till bön för varandra och för 
vad Gud vill med EFS och Salt. I kyrksalen satt tre kartor 
uppsatta. En karta för Sverige, en för världen och en för 
det så kallade 10/40 fönstret. Här fanns möjlighet att sätta 
upp lappar om man kände speciellt för något område. Det 
blev många lappar på alla kartorna. Helt klart finns det 
många områden och människor vi i EFS och Salt brinner 
för att nå, både inom och utom Sveriges gränser.

Söndagsförmiddagen inleddes med att vi satte oss ner 
distriktsvis och funderade igenom vad konferensen fått 
betyda för oss och hur vi som distrikt ska jobba vidare 
med det vi fått. Sydsverige var väl representerat både 

bland deltagare och medverkande. En fundering vi hade 
var om det kan vara möjligt att göra en mindre konferens 
i Sydsverige med detta tema. 

Konferensen avslutades sedan med högmässa där Stefan 
Holmström utgick från Hebr 11:23-27 och delade tan-
kar om att hålla ut i tro och låta oss ledas ut i mission av 
kärleken från Honom som älskade oss så mycket att hans 
hjärta brustit för oss. 

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en 
del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte 
vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att 
omvända sig.      
2 Petr 3:9
Text: Maria Grahn
Bild: Erik Arvidsson 

Missionshelg
i Uppsala

Pappa kommenterar sonen
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OAS-DAG

Temat för hela dagen var Kärlekens väg. Dagen inleddes 
med gudstjänst där Martin Jonsson, präst i Varberg, pre-
dikade med utgångspunkt från texten om hur Jesus fres-
tades i öknen. Lovsången leddes hela dagen av ett team 
under ledning av Kajsa Köllerfors.

På eftermiddagens seminarier fick vi höra Martin prata 
om Guds väg via Abraham och då anslöt även Anna So-
phia Bonde, präst utanför Lund, som talade över kärle-
kens väg i våra liv. På kvällens gudstjänst predikade hon 
över Kärlekens väg i världen genom Jesu under. 

Nytt för den här gången var att man hade särskilda sam-
lingar för barnen – Barn-oas. På första samlingen pratade 
man om Herren som min herde. Då gjordes även ett fint 
collage som sattes upp på väggen så vi alla fick se det. På 
kvällssamlingen fick man minsann besök av Superman. 
På båda samlingarna var det fullt ös med mycket sång och 
musik.

Det är härligt att några gånger på året få sätta av en hel 
dag då man släpper allt annat och får vara inför Herren 
med öppet sinne och får möjlighet att lyssna in vad Han 
vill.

Ett hundratal personer hade avsatt den här 
dagen till detta men det hade varit plats för 
fler!

Gunnel H Johansson, Kristianstad

Oas-dag i Hörby
Första lördagen i fastan var det åter dags för en Oas-dag i Hörbykretsen. Denna gång 
i samarbete med pingstförsamlingen i Hörby och förlagt till deras lokal Sion i Hörby. 
Stora, bra, ändamålsenliga lokaler, med plats för många.

Martin Jonsson från Varberg

Superman på Barn-oas

Kajsa Köllerfors med team ledde lovsången Anna Sophia Bonde från Lund
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NYANSTÄLLDA

Vi vill här presentera tre nyanställda i vårt distrikt. Det är Johanna Nordén i EFS 
Ängelholm, Christoffer Kullenberg i EFS Ängelholm och Joel Jarbo i Andreaskyrkan i 
Klippan. De får presentera sig själva i varsin spalt. Vi säger: Välkomna i gemenskapen!

Mitt namn är Christoffer Kullen-
berg, jag är 23 år och bor i Ängel-
holm. Jag har fått förtroendet att job-
ba som ungdomsledare i EFS – kyr-
kan där! Att jobba med ungdomar 
har varit en stor del av mitt liv då jag 
jobbat som ideell ledare i olika grup-
per i kyrkan och jag har även jobbat 
som elevassistent på en skola. Man 
kan lugnt säga att jag älskar att jobba 
med unga! Jag känner också väldigt 
starkt för den kyrka jag jobbar i då 
den räddade mig i min tro och gav 
mig mina närmaste vänner. Så jag 
är ju överlycklig över denna möjlig-
het och utmaning jag står inför! Jag 
kombinerar mitt jobb med att läsa på 
Johanneskyrkan Kornhills bibelskola 
i Halmstad. 

Jag är så glad över att få vara med 
och leda och se ungdomar få en rela-
tion till Jesus Kristus, växa i sin tro 
och i vilka de är. Jag vill se dem bli 
det som Gud har menat att de ska 
vara, bli lärljungar och bli ledare för 
framtiden! Jag tackar Gud att jag får 
vara med på det tåget, se Hans verk 
och förändra världen med start i 
Ängelholm! Be för oss.

Frid
Chriss

Hej! Jag är en lyckligt gift man och 
en stolt far till mina två barn, plus 
det tredje som är på väg. 

Vi bor i Kvidinge tillsammans med 
våra fyra höns, som lite smått har 
kommit igång med att värpa. Innan 
jag började arbeta som präst i An-
dreaskyrkan och som skolpastor på 
Klippans gymnasieskola arbetade jag 
på ”City Gross” lager i Hässleholm. 
När jag slutade mitt arbete där kom 
mina arbetskamrater till mig och 
undrade hur det skulle bli för mig, 
när det nu skulle bli så stora föränd-
ringar i mitt liv. Jag svarade då att det 
är sant att jag kommer få andra ar-
betsuppgifter men jag kommer inte 
att byta bransch. Jag kommer fortfa-
rande arbeta med mat, svarade jag. 
Visserligen inte köttbullar och maka-
roner som är mat för kroppen, utan 
mat för själen. För jag tänker mig att 
också själen måste äta för att må bra 
och överleva. Den bästa maten för 
själen är Guds ord. Det är därför en 
stor glädje för mig att nu få arbeta i 
Guds restaurang.

Hälsningar, Joel

Hej! Mitt namn är Johanna Nor-
dén, 36 år. Jag bor med min man och 
våra tre pojkar utanför Ängelholm. Är 
utbildad vid Lärarhögskolan i Malmö 
där jag tog min barn- och ungdoms-
pedagogiska examen år 2000.

Jag har även gått bibellinjen på Hål-
lands folkhögskola och i många år 
arbetat som frivillig med barnen i vår 
församling; EFS-kyrkan i Ängelholm.

Förutom min förskollärartjänst på 
en förskola i Helsingborg på 60 % 
så har jag under denna termin fått 
glädjen att vikariera som ansvarig för 
barnarbetet i kyrkan. Anledningen till 
detta är att vår präst Magnus Lennarts-
son är tjänstledig för studier. Detta är 
en liten tjänst på 25 % men det finns 
mycket att jobba med!

Jag ser mig själv som en kapten för 
vår söndagsskola och försöker utgöra 
en trygghet för ledarna och alla bar-
nen. Bönen är min viktigaste arbets-
uppgift och jag tror att Gud leder 
mina steg om jag väljer att sätta Ho-
nom först. Så här mer än halvvägs in i 
terminen har jag många tankar, idéer 
och projekt i huvudet. Är glad i mitt 
hjärta över vår ledardag som gick av 
stapeln lördagen den 26 mars, vi har 
härliga ledare som verkligen gör ett 
underbart jobb med detta fantastiska 
gudagivna uppdrag; att se  barnen och 
att låta dem få komma till Jesus. Till 
sist vill jag skicka med er ett bibelord 
från Gal. 6:9 “Låt oss inte tröttna på att 
göra det som är rätt, när tiden är inne 
får vi skörda, bara vi inte ger upp.”

Varma hälsningar, Johanna

Nyanställningar i EFS i Sydsverige

Enskilda gåvor under feb 2011

EFS                               7400
Salt                               4220
Nyetablering                1600
Yttre mission                3000
Konfirmandarbetet 2000

Enskilda gåvor under mars 2011

EFS                             13 150
Salt                             14 479
Nyetablering                3 127
Konfirmandarbetet 3 000

Stort tack för alla gåvor!
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Kulturveckan på Råå
I vecka 11 och för tionde året i rad hölls Kulturveckan på Råå. Det var den mest välbe-
sökta veckan hittills och den bjöd på varierat och intressant innehåll.  Teologi, andlig-
het, vetenskap och sång blandades friskt.

Temat i år var ”Tro och vetande”, ett aktuellt ämne. 
Det debatteras mycket kring den kristna trons förankring 
i ”verkligheten”. Respekten för kristendomen finns inte 
alltid. Därför kom detta tema upp under planeringen.

Tre av kvällarna var direkt på temat. Måndagen gästades 
vi av Per Eriksson, rektor för Lunds Universitet, och Sune 
Svanberg, professor i atomfysik. Deras ämne var ”Person-
liga perspektiv.” På tisdagen talade Anders Pilz, katolsk 
präst och professor i latin. Hans ämne var ”Darwins bi-
drag till teologin”.

På onsdagskvällen bröts temat något av Stefan Thorsén, 
överläkare vid Hjärtsektionen på Helsingborgs lasarett. 
Han talade om ”Det livsviktiga hjärtat” och knöt på slutet 
an till veckans tema.

Torsdagen var åter en temadag med Frank Sundler som 
gäst. Han är professor i medicinsk biologi och talade över 
ämnet ”Tro och vetande, konflikt eller fredlig samexis-
tens”.

Slutligen, en festkväll på söndagen. Vi brukar ha 
ett musikaliskt inslag under veckan. Denna gång blev 
det BO-kören, en ekumenisk kör som sjunger och
samlar in pengar till House of mercy, ett barnhem i Ukrai-
na. Det blev en fantastisk kväll med härlig sång, god ge-
menskap och en kollekt på 10.000 kronor till barnhemmet.

Snart börjar planeringen av Kulturveckan på Råå 2012. 
Undrar vad det blir för tema då.

Robert Södertun, Helsingborg

Hela BO-kören under ledning av Ulrika Lerpard. Musikalisk ledare är Bengt-Olov Holgersson. 

KULTUR

Missionskurs ”Kyrka i rörelse” med 
studieresa till Etiopien, febr 2012

Följ med Paul Persson, Göteborg, till Etiopien under 12 dagar och kombinera resan 
med en kurs i missionsvetenskap (7,5 hp) vid Johannelunds Teol. högskola. 
Förberedelseseminarier på Glimåkra folkhögskola.
Resan går till Addis Abeba, Kotobe, Ijaji, Backo, Nakamte m.fl. välkända platser för missionsintresserade. 
Du får goda möjligheter till inblick i den evangelisk-lutherska kyrkans arbete i Etiopien.
Läs mer om missionskursen och studieresan på www.glimnet.se där du även anmäler dig.
Anmälan snarast, dock senast 15 augusti till Glimåkra folkhögskola. 044-44800
Det är begränsat antal platser på själva studieresan.



22

Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ekonomisk rapport Salt

-105 tusen

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

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 
2010, i tusental kronor.  
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.  
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och  
ungdomsverksamheten. 

Distriktsinfo

- 149.000

-48000
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         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2011  
   maj
   1 Söndagskväll på ÅhusGården    3/11
   11 Årsmöte ÅhusGården     3/11
   14-15 Friskvård för parrelationer, Åsljunga   2/16
   21 Gårdsföreningens årsmöte, EFS-gården Åsljunga 1/15
   21 Vårfest Tollarp      3/11
   22 Gårdsföreningens årsmöte, Höllviksstrand  2/16
   22 Söndagskväll på ÅhusGården    3/11

   juni
   2 Barnens dag, Höllviksstrand    1/16
   2-5 EFS & Salts årskonferens med blåsarfest Pite Havsbad
   18 Sommarläger Höllviksstrand    3/4
   21-23 Bönedagar Heljarödsgården    3/11 
   26 ÅhusGårdens 50-årsjubileum     2/16
   28 TEJP Sundsgården, Helsingborg   2/4
   2-5 Barnläger, EFS-gården Åsljunga    1/15

   juli
   6-10 Tältmöten i Svensköp on-lö 19.30, sö 10.00
   13-17 Tältmöten i Svensköp on-lö 19.30, sö 10.00
   27-31 “GE VÄRLDEN LIV” www.sommarkonferensen.com
 Höllviksstrand
   25-29 Blåsarläger, Glimåkra     2/4
   30-5 Patrullriks      6/6

   aug
   6 Loppmarknad och auktion, EFS-gården Åsljunga 1/15
   8-10 Barnläger, Åsljunga     2/4
   11-13 DUNDERBRA, barnläger ÅhusGården   2/4

   sept
   17 Missionsdag på EFS-Gården i Åsljunga
   17-18 Möllebackskyrkan, Karlskrona 150 år   3/17

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

almanacka

Minnes-, tack och högtidsgåvor
Februari - Mars

Minnesgåva:
Gunvor Nilsson

John Friberg

 
Högtidsgåva till Salt Sydsverige:

Kerstin Lundströms 75-års dag
 

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

Vi rustar Johannelund!

Inbjudan till arbetsvecka 
på Johannelund 13-17 juni 2011

Arbete – gemenskap – undervisning

Flera missionsföreningar och enskilda missionvänner 
har gett pengar, ”köpt” rum, för att rusta upp Johan-
nelund inför 150 års-jubiléet 2012. De äldsta delarna 
av skolan är 40 år gamla, de yngsta 25. Det behövs en 
uppfräschning av ytskikt, dvs målning och tapetsering. 
Lokalerna kommer även att rustas med tekniska hjälp-
medel (bildskärmar).

Vi hade kunnat köpa målningsarbete av någon firma 
här i Uppsala, men kanske är det så att vi kan dryga 
ut de pengar som samlats in genom att vi EFSare gör 
arbetet själva? Därför bjuder Johannelund in till denna 
arbetsvecka i försommartid.

Under dagarna varvas arbete, gemenskap och under-
visning. Undervisning och bibelstudier ges av Johan-
nelunds lärare.

Kan du ge av din tid genom att delta?

Exempel på dagsprogram
Kl. 8 Morgonbön och frukost
Kl. 9-12 Arbetspass 1 med paus för kaffe
Kl. 12-13 Lunch
Kl. 13-17 Arbetspass 2 med paus för kaffe
Kl. 18 Middag
Kl. 20 Undervisning, gemenskap, mässa

Johannelund står för boende och mat. 
Du står själv för din resa.
Du behöver inte vara expert. Det finns uppgifter för 
alla! Vi har förberett genom att köpa in material och 
planera arbetet. Det är bara att komma!

För att ordna arbetsveckan på bästa sätt har vi begrän-
sat antalet platser. Vi bekräftar din anmälan.
Anmälan till Johannelunds expedition 018-16 99 00, 
anna.cavrell.frisell@efs.svenskakyrkan.se

Vid frågor, kontakta Torbjörn Larspers 
tel. 018-16 99 06, 0760-488 780, 

torbjorn.larspers@efs.svenskakyrkan.se


