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Kära vänner!
I förra numret fanns en artikel om World Watch List och
Open Doors, en missionsorganisation som jag arbetar för i
Sverige.
Det är en av de mest meningsfulla saker jag har sysslat med
i mitt liv. Församlingsarbete kommer nog på första plats
men sedan arbetet med Open Doors. Tidningen är också
meningsfull på många sätt, och rolig att arbeta med, men de
lidande syskonen i världen är prioriterade i hjärtat.
Människor fängslas, torteras och avrättas varje dag för sin
kristna tros skull. De är dina och mina syskon, delar av
samma Kristi kropp.
Just nu ﬁnns på Open Doors hemsida, www.open-doors.se,
en utmaning att 5 minuter i veckan be för något land på
WWL (World Watch List).
Är du en bedjare, blöder ditt hjärta för de mer än 100
miljoner kristna i världen som förföljs för sin tros skull, gå
in på hemsidan och anmäl ditt böneengagemang. Du får då
hem information om bönen varje vecka.
Jag funderade på om det var lämpligt att skriva om detta på
denna plats, men jag känner att jag är skyldig att göra det.
Vi har en stor Gud som hör våra böner!
Robert

Sommarkänsla ...

Den 15/5 för nr. 4. Plan.utg.dag 15/6
Den 1/8 för nr. 5. Plan.utg.dag1/9

Livsluft kommer ut med 7 nr/år fr.o.m. 2012
Prenumerationspriset är 250:-/helår.
Pg 621 66 09 - 5 Bg 5396 - 9093
Annonspriser:
Modul 1 55 mm 4,00 kr/mm
Modul 2 115 mm 8,40 kr/mm
Modul 3 175 mm 12,80 kr/mm
Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan
Tel: 0435 - 120 40
Redaktionen förbehåller sig
rätten att redigera insänt
material.
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HORISONT

HORISONT
Sommaren 2012

”Gud talade och folket lyssnade”
Det kommer att hända mycket i EFS/Salt Sydsverige
denna sommar. Sätt gärna upp denna lista på ditt kylskåp
så att du inte missar något eller som en förbönslista! Listan är långt ifrån komplett och kan kompletteras till nästa
nummer. Ring i så fall till vår expedition. Anmälan till
barnläger gör du via www.saltsydsverige.nu

ÅhusGården
Vårkonsert 6/5 kl 18.00 med Unga Röster och
ÅhusGårdens kör
Konﬁrmationsläger 15/6-7/7
Dunderbra/Barnläger 9-11/8
För mer info: www.ahusgarden.se

Bön: Gode Gud, låt din gode helige Ande vara med och
över varje samling och läger jag ser nedan. Kom med
din härlighet. Kom med ditt ord. Kom med din heliga
närvaro. Amen

EFS-Gården i Eljalt/Röke
Sommarkvällar i Eljalt kl 18.00
För mer info: www.efs.nu/roke
EFS Svensköp
Tältmöten 4-8/7 samt 11-15/7
Info: www.efshorbykrets.se

Heljarödsgården
Bönedagar 18-21/6
Midsommarljus 21-30/6
Tältmöten 22-30/6
50 års fest/jubileum 1/7
För mer info: www.heljarodsgarden.se

Blåsarläger
Glimåkra Folkhögskola 23-28/7
Blåsarläger är ett läger som Salt Sydsverige anordnar för
spelglada från 10 år och uppåt.
För mer info: www.blasarlager.se

Höllviksstrand
Sommarlägret 16-20/6 från 9 år. Ledarskola från 15 år.
Sommarkonferens 25-29 juli 2012
”Det är nu fjärde året vi har glädjen att hälsa
välkommen till Sommarkonferens på EFS sommargård
Höllviksstrand. Vår bön för dessa dagar är att både barn
och vuxna skall få slå följe med Jesus ett stycke på vägen
och att han får sätta våra hjärtan i brand”.
För mer info: www.sommarkonferensen.com

Stenbräcka ungdomsgård
Sommarfest ”Möt vår längtan” 7-8/7
Musikcafé på Hägnan 7/7 kl 19.00 Alm/Svensson
Gudstjänst 8/7 11.00. Lunch.
Bibelsamtal kl 14.00
För mer info: www.stenbracka.k.se

EFS-Gården i Åsljunga
Jubileumshelg 5-6/5
Konﬁrmationsläger 6/7-28/7
Loppmarknad/Auktion 4/8
Sommarsalt/Barnläger 6-8/8
Semesterdagar 21-24/8
För mer info: www.efsgarden.com

Tejp Syd
Sundsgårdens folkhögskola 24-29/7
ålder 16-30 år
Kraftstation 2012 ledardag. Datum 23/7 med Gordon
Hickson och Isaac Liu.
Välkommen även om du inte är med på lägret.
För mer info: www.tejp.efs.nu
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Så tacksam för årets KRAFTDAG!
Så tacksam för årets KRAFTDAG!
Den 31 mars hölls en kraftdag i Eslöv som
innehöll både årsmöte, undervisning, lek,
dans, scouting, skratt och lovsång. Det blev en
dag som ﬁck inspirera och ge kraft till drygt
50 ungdomar och ledare och även Österkyrkan som församling då de gladdes mycket åt
att så många ungdomar fanns i kyrkan.
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 barnoch ungdomsverksamheten inom EFS
distrikt.
Mer information om vad som händer inom
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på

Det där med tacksamhet ﬁck en ny dimension under kvällen då vi gästades av Jonas
Helgesson som levt sitt liv med handikappet

www.saltsydsverige.nu

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde
Happenings 2012
3 maj – Inspirationskväll i Möllebackskyrkan
i Karlskrona
4-6 maj – Barnsångarhelg på Örestrand
17-19 maj – LIGHT läger för 12-14 år, Solvik
16-20 juni – Sommarläger på Höllvikstrand
21-30 juni – Midsommarljus, Heljarödsgården
23-28 juli – Blåsarläger på Glimåkra folkhögskola
23 juli – Ledardag, Sundsgården
24-29 juli – Tejp Syd, Sundsgården
24-29 juli – Familjekonferens på Höllviksstrand
6-8 aug – Sommarsalt, barnläger på Åsljunga

CP-skada. Under en timme fylld av skratt och
allvar pratade Jonas om att vi människor idag
behöver bli mer tacksamma. Kanske är detta
dagens moderna samhälles stora brist?
Jonas utmanade oss att bli bättre på tacksamhet inom fyra områden vilka jag gärna vill dela
även med er här. Det första är att vara tacksam för den jag är! Jonas, med sin cp skada,
kunde stolt meddela att han slutit fred med
sig själv och lämnat inbördeskriget bakom sig.
Han uppmuntrar oss alla till att vara ett original istället för en kopia.

9-11 aug – Dunderbra, barnläger i Åhus
8 sept – Kick-Off ledardag med tema SKATTEN
5-7 okt – LIFE, Örestrand
28 dec-1jan – Livskraft, Sundsgården
Håll dig uppdaterad i kalendern på hemsidan: www.saltsydsverige.nu
NYTT för i vår
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta rätt på arrangemanget så ﬁnns
där ett formulär.
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Det andra området är att vi ska vara tacksamma för det lilla vi kan. För visst är det så
att det tar så mycket tid och kraft att fokusera
på det man inte kan. Det lilla du kan får betyda
massor för någon annan! Om vi dessutom ger
Gud det lilla vi kan till Gud kan han göra det
så mycket större. För några år sedan började
Jonas i det lilla att tala inför människor och
idag har han talat till över 100 000 personer
i Sverige.
Att vara tacksam för det man varit med om
kan inte vem som helst förmedla så att det
landar, men Jonas som gått igenom många år
av kämpande då människor mer såg igenom
honom än på honom talade direkt till våra
hjärtan. Hur kan vi vara tacksamma då vägen
inte är rak? Jo, för då vägen är rak tappar vi lätt
fokus från det viktigaste, nämligen vårt behov
av Gud! Det är då vi kastar oss på honom som
vår relation med Kungars kung kan växa. Och
i efterhand kan vi många gånger upptäcka att
det jobbiga var stärkande för mig och nu ger
mig möjlighet att hjälpa andra!
Sist men inte minst ska vi vara tacksamma
för vår omgivning. Jonas berättade om sin
familj som trott på honom och gjort det möjligt för honom att vara där han är idag. Vi är
många gånger som popcorn som behöver
vara i värme för att poppa! Att ta hand om sin
miljö är därför viktigt och det är ingen bra idé
att tänka att vi klarar oss själva. Som avslutning uppmuntrade Jonas oss att inte bara
känna tacksamhet, utan också säga det till vår
familj, vänner och Gud!
Stort TACK, Jonas, för att du vågar vara ett så
viktigt original. Och tack till alla er andra medverkande som gjorde KRAFT-dagen till en fantastisk lördag mitt i terminen. Film från dagen
ﬁnns att se på Salt Sydsveriges hemsida.
Text: Sara Starfelt
Bild: Oscar Lindqvist

REPORTAGE

Midsommar på Heljarödsgården - en försmak av himlen!
Under 13 dagar kommer Heljarödsgården att i slutet
av juni bli en mötesplats för allt Guds folk i regionen.
En dryg vecka som gemonsyras av gudomlig gemenskap
där Jesus Kristus tydligt står i centrum. Efter att ungdomlägret Midsommarljus har pausat under sommaren
2011 satsar Heljarödsgården på ett nytt men ändå välkänt
koncept! Bönedagarna, som äger rum innan midsommarveckan, tältmöteserien med barnmöten och ungdomslägret är nu en enda stor gemenskap och enhet.

alla barn! Ungdomslägret leds av lägerchef Malin Olsson
som hälsar att planeringsgruppen är rejält peppad i år för
en nystart av lägret. Mats Gudmundsson leder bönedagarna i midsommarveckan där bedjare inbjuds att delvis
växa och rustas men även stå samman och strategiskt be
för platser i regionen. Med andra ord, många olika människor i olika åldrar och med olika erfarenhet välkomnas
till Heljarödsgården för gemenskap – med Herren och
med varandra!

Temat för Midsommar, som de tre delarna kallas tillsammans, är just gemenskap. Önskan är att se alla generationer samlas i respekt för varandra men med stor
närhet, att se människor i olika åldrar stråla samman för
att lära av varandra, för att stötta varandra och för att uppskatta varandra.
Det kommer att vara öppna gudstjänster varje dag från
midsommarafton där vi får höra bl. a. Jonas Nordén, som
representerar en yngre generation, men även Elise Lindqvist, en äldre kvinna känd som morsan från Malmskillnadsgåtan i Stockjolm. Barnmötena leds av Jonatan Janerheim och Johanna Eriksson, nyss hemkomna från volontärarbete i Kenya. Här kan vi räkna med liv och rörelse för

Heljarödsgården är en plats av stillhet, helande och
Gudsmöten, en oas fylld av kärlek, värme och längtan.
Vi hoppas och ber att MIDSOMMAR 2012 kommer att
visa på en gemenskap utöver det vanliga där människor
kan växa, vila och vara. Varmt välkommen alla eller några
dagar. Mer information om talare och tider se hemsida
www.heljarodsgarden.se.
Text: Helena Eriksson

ÅRSMÖTE 2012
Emanuel Jeppson ledde oss igenom Salt Sydsveriges årsmöte där ny styrelse valdes och frågan hur vi kan jobba
mer med mission lyftes. 32 ombud från de lokala saltföreningarna var samlade. Den nya styrelsen består nu av Ann
Pettersson (ordförande), Freja Möller, Alex Nilsson, Markus
Göstasson (kassör), Karna Nilsson (sekreterare), Johanna
Eriksson och Martin Palmblad. På årsmötet går man även
igenom året som varit för att kunna lägga det bakom sig
och blicka framåt istället. På Salt Sydsveriges hemsida kan
ni se verksamhetsberättelsen från 2011 som ﬁlm.
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Heljaröd 50 år
Det ska vi ﬁra! Välkommen på
50 års fest och reunion på
Heljarödsgården den 1 juni.

Midsommar
Välkommen att ﬁra midsommar och
dela gemenskapen under årets
tältmötesserie på gården.
Dagar med försmak av himlen!

Vandrarhem
Bo fridfullt på vackra Kullahalvön.
Två till fyrbäddsrum med tillgång till
gemensamt

www.heljarodsgarden.se

REPORTAGE

Johannelund 150 år

I år ﬁrar Johannelund sina första 150 år. Den jubileumsbok som skrivits inför jubileet tar med
läsaren på Johannelunds resa från att ha varit missionsinstitut och utbildat blivande missionärer och sjömanspräster över ﬂytten till Uppsala 1970 till att bli teologisk högskola och att
utbilda för EFS och hela Svenska kyrkan.
Johannelunds teologiska högskola ägs av EFS, men har
dock alltid utbildat för ett större sammanhang än EFS. På
det sättet är skolan en del av EFS hela utbildningssatsning
som alltid vänt sig till en större krets och kommit många
till del. Denna EFS betoning av utbildning kan även avläsas på missionsfälten i Afrika och Indien där utbildning
av nationella krafter betonats. Utbildning är viktig. Den
ger så mycket mer än enbart kunskapsinhämtning. Inom
utbildningsområdet ges även stort utrymme för personlig
utveckling, ledarskap, reﬂektion och framåtblickande.
Att EFS genom Johannelund fått vara med att rusta
olika delar av Kristi kropp har varit både ett uttryck för
generositet från EFS sida men har även varit ett sätt att
förverkliga EFS djupaste vision att enligt dess stadgar verka för Kristi rikes tillväxt.

Efter det att Johannelund 1970 ﬂyttade till Uppsala och
därmed ﬁck närhet till Uppsala universitet kom ﬂera teologie studerande som förberedde sig för tjänst i Svenska
kyrkan att förlägga en del av sina studier till Johannelund.
Detta innebar att Johannelund från denna tid började
förbereda studenter direkt för församlingstjänst i kyrkan.
Ytterligare ett steg togs 1980/1981 när Johannelund ansökte om att dess planerade 5-åriga teologiska program
skulle kunna godkännas för prästvigning i Svenska kyrkan. Biskopsmötet ställde sig bakom detta och de första
studenterna togs emot höstterminen 1981.
På Johannelund ﬁnns ett dubbelt fokus för prästutbildningen: att i en folkkyrkokontext leda gudstjänster, förkunna, döpa, viga, begrava – och att i detta hjälpa människor att upptäcka tron och lärjungaskapet, dvs. bygga
församling av och för dem som kommer. Dessa båda aspekter i prästens uppgift kompletterar varandra. Att ge
verktyg för båda har präglat Johannelund.
Johannelund har fått ett stort och värdefullt uppdrag

genom att anförtros en del av prästutbildningen för
Svenska kyrkan. Sedan mitten av 1980-talet, när de första
av den femåriga prästutbildningen gick ut från skolan, har
ca 20 % av dem som prästvigts varje år utbildats på Johannelund. Fullt genomfört innebär det att ca 2 miljoner
svenskar kommer att betjänas av johannelundsutbildade
präster. Till detta kommer de diakoner, pedagoger och
ungdomsledare som fått hela eller delar av sin utbildning
vid skolan.
Att Johannelund är en viktig kompetensförsörjare för
EFS säger sig självt. Snart sagt alla präster anställda inom
EFS har hela eller delar av sin utbildning från Johannelund. Då EFS som inomkyrklig missionsrörelse lever nära
kyrkans församlingsliv sker ett ständigt utbyte av personer dem emellan. Inte minst sedan 1989/90 års beslut
har många som verkat som pastorer/präster i EFS efter
en tid övergått till församlingstjänst i Svenska kyrkan som
komministrar och i många fall senare även kyrkoherdar.
Detta har varit ett viktigt bidrag från EFS till hela Svenska
kyrkan. Genom dem har kyrkan fått präster som varit
väl förtrogna med pastoralt arbete och som velat rusta
församlingarna. Nedan presenteras siﬀror som visar att
Johannelund är en viktig kompetensförsörjare för hela
Svenska kyrkan:
Statistik utifrån jubileumsboks-biograﬁerna
Antal präster som utbildats 1970-2011: 549 st.
Av dessa tjänstgör idag 412 i Svenska kyrkan:
Uppsala stift: 47 st, ca 18 % av de totala prästbefattningarna i stiftet.
Linköpings stift: 21 st, ca 10 %.
Skara stift: 33 st, ca 15 %.
Strängnäs stift: 22 st, ca 11 %.
Västerås stift: 14 st, ca 6 %.
Växjö stift: 29 st, ca 11 %.
Lunds stift: 27 st, ca 5.5 %.
Göteborgs stift: 61 st, ca 15 %.
Karlstads stift: 6 st, ca 4 %.
Härnösands stift: 34 st, ca 19 %.
Luleå stift: 82 st, ca 38 %.
Visby stift: 1 st, ca 2.5 %.
Stockholms stift: 35 st, ca 9 %.
Utöver dessa drygt 400 präster tillkommer de som tjänstgör i EFS.
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I norrlandsstiften består en stor del av prästerna av
alumni (fd. studenter, red. anm.) från Johannelund. Luleå
stift toppar med 38 % av prästerna, men även Härnösands stift (19 %) och Uppsala stift (18 %) har många
tidigare johannelundsstudenter bland sina präster. Andra
stift där många johannelundare idag verkar är Göteborgs
och Skara stift (i båda dessa stift utgör andelen av prästerna som utbildats vid Johannelund 15 %). Även i Lunds
stift tjänstgör ganska många johannelundsutbildade präster, 27 st. Till dessa kommer de präster i Skåne-Blekinge
som är anställda av EFS i Sydsverige eller lokalt av EFSföreningar.
Flera biskopar har uttryckt glädje över den mognad de
sett hos tidigare johannelundsstudenter. De menar att
alumni från Johannelund som blivit präster just genom
skolans kombination av teologi, praktik och ett levande
andaktsliv varit väl förberedda och därför fått ett försprång in i prästuppgiften.

kunde detta uttryckas med orden ”den erbjudna nåden
och den mottagna nåden”. På 1990- och 00-talet arbetade
Johannelund mycket med begreppet ”den missionella
kyrkan”. Dessa beteckningar centreras kring ett centrum
att det är viktigt att bygga gudstjänstﬁrande gemenskaper.
Prästens uppgift i en folkkyrkokontext som Svenska kyrkan blir som vi ser det dubbel: att välkomnande betjäna
med kyrkliga handlingar, undervisning och gudstjänst
samt att medvetet bygga församling, att samla folket kring
ordet och sakramenten. Vi ser ingen motsättning i detta.
Båda är genuina uttryck för Evangeliets förmedling. Båda
perspektiven behövs för att bygga en kyrka för framtiden.
Med starka inbjudande och inkluderande gudstjänstﬁrande gemenskaper kommer Svenska kyrkan att kunna verka
in i framtiden och räcka Evangelium till nya generationer.
Torbjörn Larspers, prorektor
Om du vill beställa Johannelunds jubileumsbok, skriv
till Johannelunds teologiska högskola, Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala eller maila till torbjorn.
larspers@johannelund.nu. Boken kostar 250 kr. Jubileumsboken innehåller förutom artiklar även kortare biograﬁer över alla tidigare studenter vid Johannelund sedan
1970.

Johannelund ser kombinationen av akademisk teologi,
praktisk teologi och ett levande andaktsliv som viktiga
och nödvändiga delar av en prästutbildning. Därför har
skolan eftersträvat att ha lärare som kombinerar arbete i
församlingstjänst med akademisk undervisning och forskning. Undervisning och handledning av dessa har studenterna fått med sig in i församlingsarbetet. Till olika dagar
på skolan har församlingspräster och andra församlingsmedarbetare bjudits in att dela sina erfarenheter och studenter har varit på praktikperioder i olika församlingar.
Sammantaget ger detta en god växelverkan mellan teori
och praktik. Johannelund lever nära församlingslivet även
genom att konkret vara sammanbyggd med en av Svenska
kyrkans distriktskyrkor, Lötenkyrkan i Gamla Uppsala
församling, tillika samarbetskyrka EFS-Svenska kyrkan.
Genom detta visar skolan på teologins koppling till församlingsliv. Förutom Lötenkyrkan erbjuder Uppsala rika
möjligheter att leva församlingsliv.
För Johannelund är teologi för kyrkans och församlingens behov centrala. Därför vill skolan utrusta för församlingstjänst. För det är det just i de lokala församlingarna
som kristen tros framtid avgörs i Sverige. Hur det kristna
livet levs här och hur Evangeliet förvaltas här avgör kristenhetens framtid i landet.
För Johannelund har det församlingsbyggande perspektivet alltid varit viktigt i prästutbildningen. På 1980-talet
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Ovanstående text är en förkortad och något omarbetad artikel i Johannelunds jubileumsbok.

ÅhusGården
Söndag 6 Maj kl. 18:00

VÅRKONSERT
Barnkören Unga Röster
Baby- / Barnrytmiken
Körprojektet
Eva Rietz, Pernilla Tejera,
Kurt Göteson, m ﬂ

VÄLKOMMEN!

DISTRIKTET RUNT

Anställda - Distriktet
1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?
2. Beskriv en arbetsuppgift som du utför med särskild glädje. Varför trivs du
med den uppgiften?
3. Finns det något i din roll som EFS-anställd eller i de uppgifter du står i
som du skulle vilja att distriktets EFS-are ber för?
1. Kristoffer Lignell, I EFS Betania i Staffanstorp har jag varit i ca 1 och 1/2 år. I EFS
i Lund i ca ett halvår den här svängen.
2. Att ﬁra gudstjänst. Det är en förmån och en bävan att få leda gemenskapen in i
mysterierna i förkunnelsen, i bönen o tillbedjan och den heliga måltiden.
3. Mod och kärlek att våga följa och vara trogen Kristus. En större kärlek till
människor.

1. Johannes Adrian, arbetar med diakoni i Lund sedan september 2011.
2. Att få kontakt med människor som jag inte hade träffat annars och att kunna gå
till jobbet utan att veta vad dagen kommer att innehålla. Det är spännande, långt
ifrån tråkigt utan oftast väldigt meningsfullt.
3. Arbetslaget i kapellet, som består av ett grupp olika människor där vi försöker
lära oss arbeta och tjäna med det vi är och med det vi har. För de hemlösa och
fattiga i Lund och vårt arbete med och för dom.

1. Björn Pettersson, föreståndare Stenbräcka sedan 2002.
2. Mina arbetsuppgifter på gården är mycket varierande. Alla uppgifter har på
sitt sätt sin tjusning. Tungt arbete i min ensamhet med något byggprojekt eller
framför datorn med uppdatering av hemsida eller bokningsprogram. Men också
arbete i gemenskap med andra vid service av grupper eller arbetet i våra två
föreningars styrelse. Variationen i detta arbete gör att jag trivs på denna plats.
3. Jag vill att ni särskilt tänker på vår gårds utveckling mot att få en tydligare
Kristen proﬁl, kanske en sorts missionsstation.

1. Björn Svensäter, anställd som EFS-präst i EFS-kapellet i Lund sedan hösten 2004. Sedan
september 2011 vikarierar jag som föreståndare under Anders tjänstledighet.
2. Mycket är roligt, men jag tycker att det är en särskild glädje att få förkunna. Det är en
oerhörd förmån att få brottas med, fördjupas i, drabbas av och förmedla Guds ord.
3. Lund är en stad med en oerhört stor genomströmning av människor. Detta är en
svårighet, men också en möjlighet. Vi upplever en särskild kallelse att få vara en
”missionsstation” i Lunds centrum. Särskilda möjligheter är arbetet för människor i
utsatta livssituationer, men också att nå och utrusta studenter och unga vuxna med
evangeliet. Vi har också glädjen att få en växande barnaskara som en prioriterad målgrupp. Bed gärna att Gud skall sända ﬂer arbetare till skörden och missionsarbetet i Lund.

1. David Castor, EFS-präst i Röke och Hässleholm sedan sensommaren 2009
2. Det roligaste jag vet är att få ﬁnnas med på läger, särskilt våra konﬁrmandläger.
Den intensiva gemenskapen som uppstår på ett läger är speciell, både
gemenskapen människor emellan och gemenskapen med Gud. Att tillsammans
leva i en rytm där Gud har en given plats, såväl uttalat i andakter som mindre
uttalat vid lek och måltider, är stort. Egentligen borde man som kristen åka på ett
längre läger (som ett konﬁrmationsläger) varje år.
3. Förutom sommarens konﬁrmandläger får ni gärna be för vårt UG i Röke och för
mig, för ledning och inspiration till andakter och predikningar.
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Möten som berörde

”Möten som berör” var temat för vårens Bibel- och Gemenskapsvecka på EFS-Gården Åsljunga,
och denna rubrik skulle man väl kunna sätta på de ﬂesta sammankomster som sker där. Denna
gård har framför allt varit en plats där Gud och människor har mötts – säkert kan tusentals
vittna om möten som var helt livsavgörande. Vi har fått en Guds gåva att förvalta - kom och
visa ditt stöd och din tacksamhet vid gårdens 80-årsjubileumet i maj!
Detta ﬁck vi till livs i aprilveckan: Författaren och riksevangelisten Britta Hermansson tog oss i fyra föredrag med
i ”Nådens ordning”, stadier där man kunde bottna, och
till sist ﬁck vi följa med till Jesu möte med Petrus, Sackaios och kvinnan vid brunnen - möten i ögonhöjd till upprättelse.
Under tre dagar hade vi förmånen att få ha ibland oss Ingemar Holmquist med hustru
Gertrud, och med dem ﬁck vi
göra en resa till deras missionsland Tanzania. Ingemar öppnade i sina bibeltimmar Bibelns
budskap om skapelsen – där vi
är med - från dess första vers till
Uppenbarelseboken.
Vi ﬁck ett möte med litteraturen via Åsa Eriksson och Elisabet Lindman från boklådan
Pergamus i Ängelholm, och
från Norra Åkarp kom dess utsökta kyrkokör med ”Psalm och
sång kring fastan” med ledning
Ingemar Holmquist
av ﬂyhänte Rune Lindqvist.
”En resa till Sydpolen med isbrytaren Oden” blev en
spännande resa till livet i den ”räliga” kallheten med forskaren Samuel Hylander (sonson till Fride H).
Och själva ﬁck vi göra en resa till Bjärnums fullmatade
hembygdsmuseum och till missionshuset för ﬁka - detta var bra uttänkt
av kursens värdefulla par, sjukhuspastor Stanley Tufvesson och distriktssköterskan Britta från Bjärnum. Stanley
berättade en kväll livfullt om Henry
Kindbom, ”Tivedens apostel”, och han
predikade vid söndagens gudstjänst.
Och vid morgon- och aftonböner
ledde han oss in i Jesusbönen ”Herre
Jesus Kristus Guds son, förbarma dig
över mig syndare.”
Kollekter: 14.000 till gården, 6.000
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Stanley Tufvesson och distriktssköterskan Britta

till yttre missionen. Gårdens personal försåg oss med allt
vi behövde och verksamhetschef Helene Nilsson och allt
i allo Gunnel Andersson styrde och ställde, inte minst i
förväg, förstår vi. Helene bjöd på sång tillsammans med
make Lennart och själva ﬁck vi sjunga till Evert Abrahams
ackompanjemang.
Tack ALLA ni som så bjöd på er själva!
Carl Forssman, Råå

Utﬂykt till Bjärnum

NYFIKEN PÅ
1939
Född i Röke

1961
Studerar vid
Lunds universitet

1968
Gifter sig
med Rigmor

1970
Flyttar till
Hjälmareds folkhögskola

2006
Flyttar tillbaka
till Skåne, blir
medlem i Röke EFS
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Bengt Castor, som varit föreståndare på Bibellinjen på Hjälmareds folkhögskola under 35 år
bor i Skåne och är numera medlem i EFS-föreningen i sin födelseby.
Hur är det att komma tillbaka till Röke efter 50 år?
Det var väldigt roligt att komma tillbaka och jag känner faktiskt fortfarande till många Rökebor sedan förr.
Jag hade en bra uppväxt i Röke och har mycket att vara
tacksam för. Även om jag som ung kom i konﬂikt med
Röke EFS eftersom de som var med i Röke Blås inte alltid
kunde vara med och spela fotboll.
Hur kom du till tro?
Det var under min studietid i Lund. Det ﬂyttade in en
kristen tjej som min granne och vi pratade och diskuterade. Jag läste Bibeln jättemycket och så hände något som
jag inte kunde komma undan. Jag blev en kristen. En del
säger att de ﬁck en kallelse och så upplevde jag det.
Hur kom det sig att du blev bibellärare på Hjälmared?
Jag studerade i Lund och en dag kom rektorsparet Ingrid och Per Gunnar Hjalmarsson och frågade mig om
jag ville börja på Hjälmared. Jag tackade nej för jag hade
inte en tanke på att bli lärare. Några månader senare, när
jag satt hemma i köket, kom en fråga till mig så starkt:
- Varför har du tackat nej till tjänsten på Hjälmared?
När hustrun Rigmor kom hem på kvällen ville Bengt
ha stöd för att han gjort rätt, men Rigmor uppmanar honom att ringa till Hjälmared och anmäla sitt intresse. Det
visade sig då att de haft en tillfällig lösning under hösten
och så ﬁck Bengt tjänsten från och med våren. I december
1970 ﬂyttade de till Hjälmared och sedan började arbetet
på vårterminen 1971.

Har fem barn och tio barnbarn. I julas ﬁck jag en lättare
stroke så jag har tagit det mycket lugnare under våren,
men alla prover är bra så jag fortsätter nog att predika och
hålla bibelstudier även om det blir i mindre omfattning
än tidigare. Jag ska bl.a. hålla bibelstudierna på konferensen i Höllviksstrand i sommar.
Intervjuare: Margareta Cada, Röke
Foto: David Castor, Röke

Hur många elever har du haft under dina 35 år på
skolan?
År 1973 startades Bibellinjen och vissa
år hade vi mer än dubbelt så många ansökningar än vad vi kunde ta in. Under
Det är hög tid att anmäla sig!
åren har jag haft 1100 elever på Bibellinjen och cirka 1500 sommarkonﬁrmanVi har två konﬁrmationsläger att erbjuda även 2013.
der. Jag har väldigt lätt för att komma
Uppläggen är desamma och platserna är EFS-gården
ihåg människor och jag har fortfarande
i Åsljunga och ÅhusGården i Åhus.
kontakt med många av dessa elever.
Lägret är uppdelat i tre delar från maj – september
Idag mest via e-post eller Facebook.
men redan från advent börjar man med gudstjänstbesök.

KONFIRMATIONSLÄGER 2013

Vad gör du idag?
Jag har ganska många olika projekt
igång på datorn. Jag tycker om att gå
och vandrar ofta en mil om dagen. Jag
predikar och har bibelstudier ibland och
åker gärna till Röke EFS för att lyssna
på sonen David som är EFS-präst där.

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
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Hela distriktet i Röke!
Nåja, kanske inte hela distriktet men väl ombud och representanter från de allra ﬂesta föreningarna och en hel del andra intresserade. Vadå? Jo, EFS Sydsveriges årsmöte 2012.

Själva årsmötet kan du läsa lite om på nästa sida. En
viktig punkt där var ju överlämnandet av gårdarna till
gårdsföreningarna.
Men dagen började med kaﬀe och fralla i Svenska kyrkans församlingshem där man också kunde registrera sig.
Klockan 11 började en gudstjänst i Röke kyrka, en härlig byggnad med ett magniﬁkt innertak i trä. David Cas-

tor, EFS-präst i Röke, hälsade välkommen iförd mässhake.
Han ledde gudstjänsten medan kyrkoherde Sara Ericsson
predikade. Hon hade valt att göra en exposé över söndagarna i påsktiden och deras teman. Genomarbetat!
Kören RökeköR sjöng några sånger och gjorde det med
bravur. Duktiga solister var det också.
Så ﬁck vi dela brödet och vinet och vi tog emot Jesus
på nytt. En välsignad gudstjänst med en sol som lyste in
genom fönstren.
Text; Robert Södertun, red.
Foto: Per Andersson, Staﬀanstorp
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Våra Distriktsägda gårdar
När jag valdes in i Distriktsstyrelsen (DS) på
årsmötet 2003 var våra gårdar uthyrda till respektive gårdsförening. Åsljunga och Åhus skrev
kontrakt i mars 2003 medan Höllviksstrand
som var föregångaren hade skrivit på sitt i juli
1997. Gårdarna var ﬂitigt diskuterade i DS
både före och efter och jag var involverad i frågorna även innan jag blev invald i DS eftersom
jag var med i distriktets ekonomiråd.
Det var ofta som olika ekonomiska och praktiska frågor behövde diskuteras och beslutas
om på DS sammanträden. Under 2006 kom vi
fram till att vi måste göra något åt situationen
eftersom distriktets ekonomi på sikt inte skulle
kunna klara alla tre gårdarnas fortlevnad med
samma omfattning och kvalité.
På årsmötet 2007 kom det en motion som
föreslog en utredning kring gårdarna. DS tillstyrkte motionen och årsmötet gav sitt bifall.
Lite senare tillsattes en gårdsutredningsgrupp
som presenterade sin rapport i januari 2008.
Rapporten låg till grund för DS förslag till årsmötet 2008, som i korthet byggde på att gårdarna skulle ges som gåva till respektive gårdsförening. Det fanns lite villkor och krav men
om dessa uppfylldes så skulle gårdarna överföras till resp. gårdsförening senast på årsmötet
2011.
Detta borde ju vara en enkel sak att klara av,
skriv ihop ett avtal och ett gåvobrev och sen är
gårdarna överförda till respektive gårdsförening.
Så här nästan fyra år senare kan vi konstatera
att det inte är lätt att skänka bort ett så stort
kapital. Det tog oss nästan tre år att få ihop en
hållbar modell för att kunna skänka bort gårdarna. Nu återstod bara själva förhandlingarna
med respektive gårdsförening, men tiden hade
runnit iväg och vi måste be årsmötet 2011 om
mer tid vilket beviljades.
Unika dokument per gård skapades, vi kallade till förhandling och satte igång och trodde

att nu är vi klara under hösten. Men det är inte
alltid så lätt att komma överens om alla detaljer
och man måste gå tillbaka och kontrollera olika
uppgifter. Väl överens så är det en massa dokument som måste skapas, signeras, bevittnas,
kopieras, vidimeras och slutligen skickas iväg.
Vi klarade av Åhus, gav oss på Höllviksstrand
som gick väldigt smidigt och vi skrev under allt
i början av december 2011. Vi föll dock på
formalia i stadgarna som inte var korrekta, så vi
ﬁck skjuta upp det slutgiltiga signerandet eftersom lagfart måste sökas inom tre månader efter
gåvobrevets signering. Nu måste Höllviksstrand
kalla till årsmöte och extra årsmöte för att få
rätt i stadgarna, sedan skall det vara klart.
Åsljunga kom sist i förhandlingarna och allt
gick smidigt tills vi kom fram till föreningsbeslutet om att acceptera gåvan. Det blev i hast
kallat till ett beslutande föreningsmöte för att
ordna den detaljen.
Sedan kom bakslaget från inskrivningsnämnden som inte godkände det första gåvobrevet.
Nya papper togs fram och alla gårdarna kallades
till Hässleholm för att skriva under på nytt.
Vägen är inte alltid rak och vi vet aldrig vad
som döljs längs den, Det har varit en lång resa
men nu är vi framme vid målet.
Så står vi nu inför årsmötet 2012 och skall
redovisa vad vi har gjort. Vi har överlämnat tre
gårdar till 75 % och distriktet behåller 25 %
men utan ekonomiska åtaganden. Med tre gårdar så står vi lika, vi har också 75 % och vårt
ansvar för våra gårdar ﬁnns kvar. De är fortfarande en del av distriktets totala verksamhet
och vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för Guds rikes tillväxt.
Årsmötet godkände vår redogörelse och vi
har nu börjat ett nytt kapitel i vårt distrikt.
Mats Hansson
Distriktsstyrelsens ordförande
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS
Årsmöte
EFS i Sydsveriges årsmöte den 21
april hölls i Röke missionshus.
Distriktsstyrelsen vill framföra ett
varmt tack till Röke EFS för en
mycket väl genomförd dag.

- 128 tkr
- 106 tkr

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).

I den nya distriktsstyrelsen är Mats
Hansson från Malmö ordförande,
Maria Grahn från Tollarp vice ordförande, Jan Ebefeldt från Allerum
sekreterare, Sven E Johansson från
Staﬀanstorp kassör utanför styrelsen. Övriga ledamöter är: Frida
Abrahamsson från Hässleholm,
Lennart Björk från Bjärnum, Johan Eldonson från Vittsjö, Magnus Håkansson från Örkelljunga,
Håkan Lindberg från Hörby, Sven
Persson från Ängelholm, Björn
Pettersson från Jämjö och Per-Anders Svedberg från Ängelholm.
Ordförande och kassörsträff
Lördagen den 13 oktober inbjuder
distriktsstyrelsen till en ordförande- och kassörsträﬀ. Denna gång
kommer arbetsgivarfrågor att stå
på agendan och en representant
från arbetsgivaralliansen kommer
att närvara.

Ekonomisk rapport Salt

- 59 tkr
- 54 tkr

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

även på www.efssyd.org
nr/sid

2012
maj
5
Gårdsföreningens årsmöte,, jubileum Åsljunga
1/13
6
Vårkonsert, Åhusgården
13
Förbönsdag för konﬁrmandarbetet
17-19 LIGHT-läger, Solvik
juni
15-7/7 Konﬁrmationsläger Åhus
16-20 Sommarläger, Höllviksstrand
18-21 Bönedagar Heljarödsgården
21-30 Midsommarljus, Heljarödsgården

3/7
2/22
1/4

1/4

juli
1
50-årsfest/jubileum Heljarödsgården
4-8 Tältmöten i Svensköp
6-28 Konﬁrmationsläger, Åsljunga
7
Musikcafé på Hägnan, Stenbräcka
7-8 Sommarfest, Stenbräcka
23
Ledardag, Sundsgården
23-28 Blåsarläger, Glimåkra
24-29 TEJP, Sundsgården
25-29 Konferens Höllviksstrand

1/4
1/4
2/19

aug
4
Loppmarknad / Auktion, Åsljunga
6-8 Barnläger, Åsljunga
9-11 Dunderbra, Åhus
21-24 Semesterdagar, Åsljunga

1/4
1/4

Minnes- och högtidsgåvor

Jan - Feb
Till EFS och Salt Sydsverige
John Lindbergs minne
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
Enskilda gåvor under mars 2012
EFS
Salt
Gåvobok i år

2/2

6 800
3 200
1 900
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Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
EFS Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Rörsjögatan 7 lgh 1402,
211 37 MALMÖ
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Sara Starfelt
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
sara.starfelt@efssyd.org
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida: www.ahusgarden.se

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

Sundsgårdens folkhögskola startar unik utbildning i Sverige
Sundsgårdens folkhögskola tar i höst för första gången in personer på en helt ny typ av teaterutbildning, unik i sitt
slag i Sverige.
I samarbete med Jonas Jarl och södra Communityteatern i Malmö startar i höst en utbildning för teaterpedagoger
med inriktning mot communityteater. En utbildning i gränslandet mellan det sociala och det kulturella. En utbildning
där teater blir ett verktyg för att förändra samhället. En ledarutbildning som rustar deltagarna för att jobba som projektledare inom kultur och social utveckling med teater som metod.
”Tillsammans kommer vi att undersöka och pröva den samhällsförändrande teaterns historia och metoder” säger
dramatikern Jonas Jarl. ”Vi kommer att titta på hur samhället ser ut idag, i förorterna, på torgen och inom en rad olika
samhällsgrupper. Vi arbetar med allt från skolundervisning till gatuteater, från dagis till äldreboende, konﬂiktfyllda
bostadsområden till konferenser, från nattklubbar till kvinnofängelser, från ﬂyktingförläggningar till sjukhus, från bibliotek till strövområden och muséer… överallt där människor möts och interagerar med varandra, uppstår nya sammanhang – och nya berättelser. Vi undersöker och prövar teatern som verktyg att förstå och påverka våra livsvillkor med.”
Att använda teater som verktyg för att förändra och utveckla samhället är en grundtanke i projektet. ”Folkbildningens
uppgift är att utmana och påverka samhället. Denna utbildning är folkbildning när den är som bäst” säger Sundsgårdens rektor Martin Nihlgård, som ser framför sig en mängd möjliga projekt i olika grupper som folkbildningen ofta har
svårt att nå. ”Utbildningen kommer i förlängningen att ge verktyg till personer som vanligtvis inte kommer till tals.”
I första omgången kommer man att ta in 5 deltagare som kommer att drillas hårt i allt från gatuteater till projektledning för att sedan driva sina egna projekt ute i samhället.
Sundsgården är en av Sveriges större folkhögskolor strax söder om Helsingborg. Sundsgården har länge haft olika
teaterutbildningar så som teater på turné, teaterpedagog och teater för personer med Asperger.
Södra Community Teatern bildades 2011 och gav sin första föreställning Tango & Tortyr på årsdagen av militärkuppen i Chile. Föreställningen har spelats i Malmö, Stockholm o Göteborg och ges fortfarande. 1973 ﬂydde tusentals
chilenare undan Pinochets junta. Tango & Tortyr bygger på intervjuer med några av de som ﬂydde till Sverige - men
ställer också frågor: varför berättade aldrig den äldre generationen för sina barn och barnbarn vad de varit med om?
Just nu pågår förberedelserna inför kommande produktioner; teaterpjäsen Utan Talan och dansföreställningen Seendet.
Båda har premiär i oktober 2012 i Malmö.
Jonas Jarl är Södra Community teaterns grundare och dess konstnärliga ledare. Jonas Jarl är dramatiker och regissör.
Han har skrivit för opera-, musikal-, och teaterscenen. Med sina dramer och regiuppdrag har han alltid sökt berättelser
som sällan, eller aldrig, ges plats på våra scener. Berättelser av och med de som inte ges tillträde till det oﬀentliga samtalet. Jonas Jarl har verkat över hela landet, från länsregissör i Norrbotten till teaterchef i Helsingborg. Till hösten 2012
undervisar han på Sveriges första teaterutbildning med fokus på communityteater, på Sundsgårdens folkhögskola.
Martin Nihlgård är sedan hösten 2011 rektor på Sundsgården. Martin har tidigare jobbat mycket med integrationsoch dialogfrågor bland annat som projektledare i Lunds stifts religionsdialogsprojekt och som Förbundsrektor på det
muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Mångfaldsfrågor och deltagardemokratiska metoder är saker som Martin brinner för.
Kontakt
Jonas Jarl, 0760-261288
jonas.jarl.skute@gmail.com

Martin Nihlgård, 042-193805
martin.nihlgard@sundsgarden.se
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