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Vänner 
Glad vår! Eller vad säger man? Du förstår vad jag menar. Själv längtar jag 
efter en Andlig vår i mitt liv, i församlingen och i vårt land. 
Samtidigt ser jag hur de kristnas utrymme krymper i vårt land. I sviterna 
efter socialdemokraternas Omar Mustafa-affär uttalade man i radions P1 att 
även många kristna kanske inte passar in i det politiska Sverige. Man nämn-
de Katolska kyrkan, Pingströrelsen och Alliansmissionen som exempel på 
kristna rörelser som inte i allt ställer upp på samhällets värderingar.
Om det nu blir en andlig vår, dvs vi kristna blir väckta och rustade för en 
tydligare närvaro i Sverige, är risken stor att det också blir förföljelse. Det 
hör liksom ihop med väckelsen, åtminstone om man ser ut över världen.
Är du beredd på det? Kommer du att stå upp för Jesus trots ett tuffare 
motstånd? Det kan vara bra att ha tänkt igenom detta innan det händer. 
Open Doors har som en av sina huvuduppgifter att belysa just detta - hur 
framtiden kan bli i ett land som Sverige.
Man kan ta mycket ifrån oss kristna men inte vår tro, det har vi Paulus ord 
på. Ska vi bli av med tron så får vi avsäga oss den själva. Det är inte ett al-
ternativ. Så var redo för våren! Nu skjuter den fart! Och vi får med Herrens 
hjälp hänga med så mycket vi kan. Gud välsigne dig! 

Robert
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ANDAKT

Härlig dag i dag. Solen skiner och sommaren är på väg! 
Jag förväntade mig självklart medhåll och ett kort inle-
dande samtal om vädret. (Samtal om vädret påstås ju vara 
det vanligaste samtalsämnet då man stöter på någon spon-
tant. Inte minst i vår- och försommartider.) Emellertid 
följde inte B den givna mallen. Visserligen nappade han 
på vädertemat men han svarade inte som jag förväntade 
mig.  

-Jag vill hellre ha regn. Jag trivs bättre de gråa dagarna. 
Så är det! Dessutom är det besvärligt med värmen. Ogrä-
set växer så.

Jag minns inte vad jag svarade eller hur samtalet fortsat-
te, men jag minns B. Han levde verkligen upp när dagen 
var grå och det regnade. 

Som liten tänkte jag inte på årstiderna. Det var bara 
det att ibland blev det kallt och ibland varmt. Jag trivdes 
för det mesta. Med vädret, menar jag. Det var först då jag 
blev lite äldre som vintern kom att kännas lång. Speciellt 
sedan jag kom från studierna i Uppsala och så långt sö-
derut som till Skåne. Här är det knappt vinter. Bara grått 
och slask. Skönt att det nu är sommar och värme. Plötsligt 
kommer jag att tänka på mötet med B. Han som levde 
upp och trivdes i gråväder. Vad olika vi är!

Precis som livet. Livet är olika för oss alla. När jag kör på 
Bjäre och ser ut över fälten är det full fart. På vägen möter 
jag en dam på cykel och vid affären kommer en man i 
arbetskläder emot mig. Kanske är han på väg hem eller 
till jobbet. Vid skolan pågår lek och aktivitet. Ett barn 
verkar ledset och blir tröstad av en vuxen. Jag kommer 
in i kyrkan och där möts jag av lugnet och färgerna lyser 
genom fönstren. Senare kör jag vidare och det slår mig att 
allt detta är ju det som är livet. Precis här och nu pågår det 
som är livet. Och det är olika för oss alla…

När jag möter människor i samtal märker jag det. Hur 
varierat livet är för oss. Vissa verkar ha det lätt och andra 
svårt. Lina Sandell-Berg och hennes liv kommer för mig. 
Hon hade ett liv som verkligen innehöll mycket motgång. 
Och just det gör hennes sång ”Blott en dag” så innehålls-
rik. 

Lina svävade mellan liv och död som barn. Bland annat 
såg hon sin far drunkna och fann aldrig hans kropp. Lina 
miste sitt barn och fick lämna det mesta hon ägde då ma-
ken p.g.a. sjukdom inte kunde ordna ut sina affärer. När 
man vet detta kan jag inte annat än förundras och tack-
samt ta emot orden: ”Varje dags bekymmer vill han bära, 
han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får 
jag spara, om än oviss syns min vandrings stig. ’Som din dag, 
så skall din kraft och vara’, detta löfte gav han mig.”
(SvPs 249:2) 

Då livet med dess olika skiften möter eller drabbar – välj 
det som passar bäst – får vi stava på dessa Lina-ord. Ord 
som inte endast är vackra formuleringar, utan ord som är 
levda och upplevda. Ord som för mig är tröst och vila. 
Att mitt i livet med dess skiften är Gud med. Där är Gud 
med…

Det slår mig att det var nog det B hade förstått. Att i 
regnet och det gråa kan vi uppleva Gud som närmast. Där 
kan vi få uppleva att Gud ger just den kraft vi behöver för 
att leva i livet. Lina Sandell och B hade vishet att ta åt sig 
av livet då det var svårt och tungt. 

Och vi som klagar över en regnig sommar!   

Skön sommar och Guds kraft för varje dag i livet!

Önskar Claes Vetterlein

Efter några år som vikarie i Raus församling och i Höganäs har jag 
sedan 2011 en fast tjänst som komminister i Västra Bjäre pastorat, 
som består av Hov och Västra Karups församling och Torekovs 
församling.    
Då tiden medger är jag och Anna och våra barn Elin 12½ år och 
Lisa som fyller 10 år i sommar, aktiva på olika sätt i EFS i Ängel-
holm. 

SOMMARTANKAR

Claes Vetterlein
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Barnledarna - de viktigaste ledarna 
vi har i församlingen ... Eller?

Första helgen i februari hade jag förmånen 
att tillsammans med drygt 1 000 andra barn-
ledare delta i den stora nationella ekumenis-
ka barnledarkonferensen ”Jesus till barnen” i 
Jönköping. Tänk er – över 1 000 barnledare 
samlade som brinner för Jesus och brinner 
för att ge Jesus till barnen. 

Denna helg funderade jag mycket på hur vi 
ser på barnen och hur vi ser på barnledarna. 
Ett citat från helgen som nästlat sig fast är 
”Idag är det som väl är ingen som tänker att 
först blir jag barnledare, sen ungdomsledare 
och sen blir jag något på riktigt ... Eller?” Jag 
fick rannsaka mig själv och be om förlåtelse 
för alla de tillfällen då jag tänkt, att vara barn-
ledare är en perfekt ledarträning för att sedan 
gå vidare…. Jag går gärna så långt och säger 
att barnledarna är de viktigaste ledarna vi har 
i församlingen!! Varför? Jo, för barnen ÄR vår 
framtid. De kommer inte bli vår framtid utan 
de ÄR det här och nu.

Under helgen i Jönköping klingade även te-
man som Barnen är våra förebilder, Hur når vi 
killarna?, Störst i himmelriket, Kan barn höra 
Guds röst och En församling för alla åldrar, 
är det möjligt?. Alltså massor med viktig och 
fantastiskt bra undervisning! Dessutom fick 

vi vid flera tillfällen samlas till gudstjänst där 
lovsången ljöd starkt och klar. Lovsångstea-
met bestod av lika många vuxna som barn 
och tro mig, det var en stark Gudsnärvaro i 
Jönköping den helgen. Min iver och nyfiken-
het är stor över vad Gud kan ha förlöst för 
Sverige denna helg. 

Till dig som är barnledare – res på dig! Du har 
en otroligt viktig plats i att sprida Guds rike 
i denna tid. Missade du denna helgen? Börja 
då be för att nätverksgruppen som arrang-
erade denna helg ska få möjlighet till det de 
vill, nämligen en ny Jesus till barnen-konfe-
rens om två år! 

Till dig som INTE är barnledare – uppmuntra 
de barnledare ni har i ert sammanhang RIK-
LIGT. Vi behöver alla bli bättre på att visa att 
barnledaruppdraget är något RIKTIGT och 
VIKTIGT!

Gå gärna in på www.barnledarkonferens2013.
se och lyssna på det som lagts upp från kon-
ferensen under MEDIA. 

Sara Starfelt, ansvarig för barnverksamheten i 
EFS-kyrkan, Ängelholm

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Intervju med Salt Sydsveriges 
nya scoutkonsulent

Vem är du? 
Haha, det är en bra fråga. Jag heter John Hen-
rysson och är 26 år. Kommer ursprungligen 
från Allerum men bor numera i Ängelholm. 
På fritiden är jag engagerad inom bland an-
nat KRIK-riks och KRIK-Ängelholm, där jag 
sitter i styrelserna. Jag gillar att spela gitarr 
och sedan några år tillbaka leder jag ett lov-
sångsteam hemma i Ängelholm. Det är inte 
helt sällan att vi åker iväg och leder lovsång 
tillsammans. Nu senast var vi i Halmstad på 
påsk-konferensen och spelade. Jag driver 
egna företag inom mediabranschen, detta i 
och med att jag tycker media är väldigt roligt. 
Något jag hoppas få nytta av i denna tjänst. 

Hur många läger tror du att har du varit på 
inom EFS och Salt? 
Ca 70 läger. 

Med andra ord, en lägerräv alltså! 
-Ja, det var mycket mer än jag trodde. Dyrt för 
mina föräldrar… 

Hur känns det att gå in denna uppgift? 
Det känns riktigt spännande. Jag har ännu 
inte så bra koll på vart jag är eller vart jag ska. 
Men jag vet att jag ska någonstans och jag är 
förväntansfull på vad Gud har för planer. 

Vad är dina förväntningar på de komman-
de åren? 
Att få lite av en nystart och att få igång mer 
scoutarbete i Salt Sydsverige. Jag längtar ef-
ter att få se en ny generation scouter växa 
upp. 

Varför tycker du att scouting är så bra? 
Det är en väldigt bra värdegrund i scoutarbe-
tet och i ”scouttänket”.  Något som jag enkelt 
förenar med min kristna tro. Som scout har 
man möjlighet att nå ut till andra människor 
på ett unikt sätt. 

Vad skulle du vilja hälsa till Livslufts läsare? 
Scouting är väldigt öppet, även om du inte är 
särskilt van vid scouting så häng med på ett 
läger, jag är helt övertygad om att du kom-
mer gilla det! Dessutom, en gång scout, alltid 
scout. Kom ihåg att det är patrullriks nästa år. 
Då kör vi! 

Invervju: av Simon Knutsson 
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En Salt sommar
SOMMARLÄGER 2013

Föräldrafritt
Datum: 27 – 28 april
Plats: EFS-gården Åsljunga 
Pris: Vuxna betalar 650 kr, 
barn 7 -11 år 350 kr 
och barn mellan 5 – 6 år 250 kr
Anmälan och information: 
www.saltsydsverige.nu 
Frågor: Simon Knutsson 0703388064, 
simon.knutsson@efssyd.org

Körläger tillsammans med Equmenia
Datum: 3 – 5 maj
Plats: Örestrand Höganäs
Pris: 650 kr för fre-sön, 550 kr för lör-sön. 
Anmälan och information: info@sg.missionskyrkan.se
Övrigt: Lägret startar på fredag kväll kl 19.00 för de 
som är 11 år eller äldre och de som är 6 år eller äldre 
ansluter på lördag förmiddag kl 10. Helgen avslutas 
med en offentlig konsert på söndagen kl 14. Dit är alla 
välkomna! 
Ledare från Salt/EFS Syd: 
Marie Brandt-Wilhelmsson och Malin Olsson 

LIGHT
Datum: 6 – 8 juni
Plats: EFS-Gården Åsljunga. 
Ålder: 12 – 14 år
Pris: 580 kr
Anmälan och information: 
www.saltsydsverige.nu

Sommarläger på Höllvikstrand med ledarskola
Datum: 14 - 19 juni
Plats: EFS sommargård Höllvikstrand 
Ålder: 9 år och äldre 
Anmälan och information: www.hollviksstrand.com 
Övrigt: Ledarskolan börjar den 14:e. Dagen innan 
barnlägret börjar. Perfekt för dig som vill utvecklas som 
ledare. 
Frågor: Tobias Hulthén, tobias@hulthens.se

Midsommarljus 
Datum: 20 – 29 juni 
Plats: Heljarödsgården 
Ålder: från konfirmationen/15 år. 
Anmälan och information: www.midsommarljus.se
Övrigt: Lägret är indelat i två delar. 
Frågor: info@midsommarljus.se eller 
lägerchef Malin Olsson på 0709-111679 

Blåsarlägret
Datum: 22 – 27 juli
Plats: Glimmåkra folkhögskola 
Pris: 1800 kr, syskonrabatt finns. 
Anmälan och information: www.
blåsarläger.se

Sommarsalt 
Datum: 5 -7 augusti 
Plats: EFS-Gården Åsljunga. 
Ålder: 8 – 12 år
Pris: 550 kr fram till 14 juni. Därefter 
650 kr. 
Anmälan och information: www.
saltsydsverige.nu
Frågor: Lägerchef Sara Starfelt når man 
på 0737272824

TEJP
Datum: 6 – 11 augusti
Plats: Storstrand, Piteå
Ålder: 16 – 26 år (från det år man fyller 16)
Anmälan och information: 
www.tejp.efs.nu

Scoutläger på Stenbräcka
Datum: 7 – 11 augusti
Plats: Stenbräckagården, Hägnan. 
Anmälan och information: www.saltsydsverige.nu
Övrigt: Lägret är nytt och under bearbetning. Mer 
information kommer snart ut. 
Frågor: John Henrysson, Scoutkonsulent för Salt Sydsverige. 
John.henrysson@efssyd.org

Sommarpunkten
Datum: 23 - 25 augusti
Plats: EFS sommargård Höllvikstrand 
Ålder: för dig som är 8 år och äldre
Anmälan och information: www.hollviksstrand.com
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DISTRIKTET RUNT

Den andra söndagen i advent firade Lerbergets kyrka 
30 år. För trettio år sedan valde missionsföreningen i Ler-
berget att sälja sitt missionshus i Gamla Lerberget och 
helt flytta in i den nybyggda kyrkan i Östra Lerberget. 
Man kan tänka sig att det var ett stort beslut med många 
känslor inblandade. Att lämna något befintligt och starta 
något nytt är ett beslut som kräver mod och god vilja. 
Samarbetskyrkan mellan EFS missionsförening och Väsby 
församling bildades och har alltså verkat i 30 år. 

Ett tecken på att dessa 30 år varit en bra tid är att många 
av de som fick tjänst i denna nya kyrka stannade kvar i sina 
tjänster ända fram till sin pension eller i alla fall arbetade 
här i mer än 25 år. Ett gott betyg får man nog säga. För 
drygt fyra år sedan startade en förändring i personalgrup-
pen som pågick under c:a två år. Då gick förre prästen 
Lennart Uddling och förre barnledaren Ulla- Britta Gud-
mundsson i pension. Musiker Boel Toresdotter Hansen 
slutade sin tjänst i Lerberget  och började istället i Alle-
rum-Fleninge. Tidigare hade vår barn- och ungdomspräst 
Mikael Pernborg efterträtt Allan Svensson.

Denna process var på ett sätt en riskabel tid för Lerber-
gets kyrka. En personalgrupp är som bekant mycket viktig 
för en kyrka. Lika viktigt är ju så klart de frivilliga och de 
förtroendevalda för att kyrkans liv ska blomma, men en så 
omfattande personalomsättning på så kort tid var på ett 
sätt ett vågspel.

Jag som skriver (prästen Ola Johansson) är ju så klart 
part i målet, men jag bedömer det som att denna för-
ändringsprocess gått mycket bra. Min tro är ju att Gud 
har varit med i detta och att han hela tiden har planer för 
framtiden. Detta gäller oss alla som individer och det gäl-
ler också församlingar och verksamheter.

Det geografiska läge som Lerbergets kyrka har är myck-
et gynnsamt för vår verksamhet. Vi finns verkligen mitt i 
byn. Skolan ligger vägg i vägg med kyrkan och samarbetet 
mellan oss är mycket gott. När dessa rader skrivs har hela 
mellanstadiet precis gått en påskvandring genom kyrkans 
lokaler som idag varit omgjorda till Golgata, Övre salen, 
Öppna graven mm. En fantastik möjlighet att få berät-

ta om påskens budskap för byns skolbarn. Många unga 
barnfamiljer bor i kvarteren runt kyrkan och flera av dem 
väljer att komma till vår öppna förskola samt babysång 
när barnen är riktigt små. När barnen vuxit och går i sko-
lan kan de själva cykla hit till vår aktiva barnverksamhet. 
På fredagskvällarna kommer ungdomarna till kyrkan.

Musikverksamheten har en lång tradition i vår kyrka 
och vår musiker Rebecka Runeson som efterträdde Boel 
har både fortsatt med etablerade verksamheter såsom 
kyrkokör etc.  men har också format lovsångsteam som i 
princip varje söndag låter vår gudstjänst fyllas av lovsång 
och tillbedjan. När det gäller musiken vill vi också stolt 
berätta om vår gospelkör. Rebecka driver den tillsammans 
med Jonas Engström som bor i byn tillsammans med sin 
familj. Lerbergets gospel, som nästan uteslutande består 
av kvinnor, har idag c:a 40 medlemmar vilket både är 
fantastiskt roligt men också utmanande. Många av dessa 
sångare har inte mer relation till sin kyrka än just genom 
gospelkören och viljan är ju att alla ska kunna växa i sitt 
kristna liv, och det gäller ju så klart också våra körsånga-
re.

Som ni märker av det jag skriver är vi som arbetar och 
verkar i Lerbergets kyrka både stolta och glada för vad 
som sker här. Vi vill alltid vara lyhörda för vart Gud vill 
leda oss framöver. Lerbergets kyrka, precis som många 
församlingar, är inne i en process där äldre trotjänare läm-
nar över till yngre. Vi ber att Gud också i den processen 
ska välsigna vår kyrka. En ny tid innebär också att män-
niskors engagemang ser ut på ett annat sätt. Livsstilen för 
en ung familj idag är inte densamma som för trettio år 
sedan. Det måste dagens föreningsliv förhålla sig till och 
det måste också Lerbergets kyrka göra. Vi vill ju vara en 
kyrka där man med glädje ska hitta sitt engagemang utan 
att för den skull känna sig utmattad av det. Denna balans 
är svår för unga människor att hitta idag. 

Till sist. Mottot för Lerbergets kyrka är ”dela tro och 
liv”. Utifrån det ser vi idag i tacksamhet 30 år tillbaka 
men också med förväntan framåt.
Ola Johansson, präst i Lerbergets kyrka

Lerbergets kyrka – En kyrka mitt i byn
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REPORTAGE

Inom EFS informeras det flitigt om missionsarbetet i 
olika länder.  Men hur god information som än ges, kan 
det inte jämföras med att på plats möta missionärer och 
troende vänner i en systerkyrka. Det var orsaken till att 
sjutton personer från Skåne satte sig på flyget till Dar es-
Saalam i mitten av februari.  Deltagarna på denna resa 
ville se livet i Tanzania med egna ögon. 

Men det går givetvis inte att på mindre än två veckor 
få en helhetsbild av Tanzania.  Resan var i första hand 
koncentrerad till Södra höglandet. Här har EFS bedrivit 
mission sedan 1930-talet. 

Vart vi svenskar än kommer tas vi emot med stor gästfri-
het. I Ilembula besöker vi en klassisk missionsstation. Vi 
möter missionär Ulla Thufvesson-Kagali och hennes man 
Dickson. Här finns en luthersk kyrka där vi deltar i en 
gudstjänst. Av predikan på swahili förstår vi inte mycket, 
men det är likafullt en upplevelse att dela gemenskapen 
och lyssna till de afrikanska sångerna. Vi får tillfälle att 
sjunga i gudstjänsten och framföra hälsningar från Sverige. 
Sjukhuset, barnhemmet, förskolan och sjuksköterskesko-
lan i Ilembula drivs också av den lutherska kyrkan, i bästa 
samförstånd med de statliga myndigheterna. 

Även på utbildningens område är kyrkan starkt engage-
rad. I Kidugala finns skolor både på grundskolenivå och 
gymnasienivå, sida vid sida med prästutbildning. Stiftet 
har sitt huvudkontor i Njombe där biskopen tar emot på 
sin expedition.

I Iringa, som har sitt eget stift, möter vi missionärerna 
Rune och Anki Persson. Rune arbetar med lekmanna-
utbildning, Anki med utbildning av prästfruarna. Vi får 
följa med Rune till Mahove för att fira gudstjänst. Här bor 
massajer, ett mytomspunnet nomadfolk som lever utspritt 
i Kenya och Tanzania. Vi tas emot med stor entusiasm, av 
dansande och sjungande bybor i färgsprakande kläder. I 

gudstjänsten får Jan Cada, präst i Vinslöv, predika. Den 
som vill får också vara med när massajerna slaktar en get 
efter gudstjänsten och smaka köttet som grillats över öp-
pen eld.

Besöket i Ruaha nationalpark blir en annan höjdpunkt 
under resan. Här får vi se lejon, elefanter, flodhästar, ze-
bror, giraffer med mera. Det är också gott om färgstarka 
och exotiska fåglar i nationalparken.

När flyget lyfter för att ta oss hem till Sverige bär vi med 
oss många intryck som det kommer att ta tid att smälta. 
Som turist blir det lätt så att man inte ser mycket mer än 
hotell, stränder och affärer med turistsortiment. Så var det 
inte på denna resa. Vi har med oss en bild av livet bakom 
kulisserna. En sak som vi uppskattade mycket var att vi 
fick vara gäster i både afrikaners och missionärers hem.

Att det blev en resa utöver det vanliga berodde till stor 
del på reseledarna Lillemor och Ingvar Persson. De har 
arbetat som missionärer i landet och har goda språkkun-
skaper, lokalkännedom och personliga kontakter i den del 
av Tanzania som vi besökte. Resan ingick i en missions-
kurs på Glimåkra folkhögskola. Men det var inget krav att 
deltagarna skulle gå kursen för att få följa med på resan. 

Urban Önell

Tanzaniaresan

 Skånsk sångmedverkan i gudstjänsten i Ilembula, Tanzania. Tore 
Nilsson medverkar på trumpet. 
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En efterlängtad resa

Efterlängtad? Ja, den här resan som EFS Sydsveriges medarbetare har gjort började vår di-
striktsföreståndare Allan Svensson tala om för flera år sedan.  Så visst var den efterlängtad, 
både för oss och honom. Vi reste alltså några dagar till Rom och mötte våren - trodde vi. Det 
visade sig att vi mötte sommaren.

Tisdagen den 9 april bar det iväg. Vi samlades på Kast-
rups flygplats i Köpenhamn på förmiddagen och redan 
tidig eftermiddag var vi i Rom. 

En buss tog oss till vårt hotell i centrum av det histo-
riska Rom, Casa Il Rosario, ett klosterhotell på en liten 
bakgata. Hotellet är enkelt men mycket passande efter-
som det ligger på gångavstånd till det mesta.

Allan hade varnat oss för enkelheten när det gällde t.ex. 
frukost. Han talade om att det bara serverades en enkel 
bulle med luft i. Nog var det luft i bullen alltid, en luft-

bubbla stor som en golfboll, men så klart bjöds mer till 
frukosten som serverades av nunnor.

Det var tänkt att förre missionsföreståndaren Anders 
Sjöberg skulle guida och undervisa oss men tyvärr bröt 
han armen och axeln under skidåkning. 

Istället hade Allan ordnat annan guidning för oss. Det 
blev förstås inte detsamma men inte så dumt ändå, kan 
jag tycka. Många av medarbetarna hade aldrig varit i Rom 
och fick på det här sättet kanske en bredare och ytligare 
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visning av den historiska staden. Jag vet inte hur Anders 
skulle ha visat staden men jag lyssnar gärna till honom 
vid ett nytt besök i staden. Med andra ord, man får gilla 
läget!

Vi fick förstås se mycket av det man ska se, Vatikanen, 
Peterskyrkan, Colloseum, Forum Romanum och kata-
komberna i utkanten av Rom. Allt med bra guid-
ning.

Vi besökte också ett par levande kristna gemen-
skaper, en kyrka i stadsdelen Trastevere som har ett 
stort diakonalt arbete. De hade tyvärr inte tid för 
att ta emot oss i ett studiebesök men vi besökte de-
ras aftonbön i en av Roms äldre kyrkor. Det var en 
aftonbön med liturgiska läsningar, en textläsning 
och en uppläst betraktelse. Massor av folk kom till 
bönen och allt kändes väldigt levande.

Sista dagen, på lördagen, besökte vi också en 
evangelikal kyrka, en internationell baptistför-
samling där pastorn fick berätta hur det är att vara 
evangelikal i Katolska kyrkans huvudstad. Roligt 
var att vi fick be för honom och en vaktmästare i 
kyrkan. Det kändes som att de var nog inte helt 
vana vid sådant.

Som vanligt när jag skriver dessa reseskildringar 
vill jag lyfta fram gemenskapen. Det känns som 
att man reser med sina goda vänner. Man kan dela 
livet med varandra, be med och för varandra och 
vara sårbara inför varandra. Denna gemenskapen 
är något att vara rädd om och vårda.

Vi hade morgonsamlingar som Allan höll i och 
han delade spännande tolkningar av en känd bi-
belberättelse om när Abraham ska offra Isak.

Vi hade också en morgon när var och en fick 

tillfälle att dela med sig av något eller be om förbön eller 
ge en hälsning från Herren. Det är fantastiskt att dessa 
samlingar alltid fungerar. Jag skulle tro att vi är väldigt 
trygga med varandra.

Vill du veta mer om resan så kan du fråga nå-
gon av medarbetarna som finns på bilden. Vi 
var trettio stycken som reste och trivdes stort.

Vi riktar ett stort tack till tre personer: Först 
vår Herre som ska ha all ära, sedan Allan som 
enligt egen utsago var munnen i sammanhanget 
och så Margaretha Cada som då blev handen, 
den som ordnade allt så bra för oss.

Robert Södertun, Ramlösa, Råå
Stora bilden: David Castor, Galthult
De mindre bilderna: Margaretha Cada, Röke
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TRONS UTTRYCK

Förbön och helande
”GENOM HANS SÅR 

ÄR VI HELADE”   JES 53:5

Detta med helande och att Gud botar sjuka är inget nytt 
utan ett centralt inslag i Bibeln. Jesus ägnade sig ständigt 
åt att bota sjuka och kallar alla kristna i hans efterföljd 
att fortsätta hans verk. Lukas sammanfattar Jesu verksam-
het i Apg. 10:38 där han skriver: ”Gud smorde Jesus från 
Nasaret med den Helige Andes kraft, han som gick omkring 
och gjorde gott, och botade all som var i djävulens våld, ty 
Gud var med honom”. Det finns massor av material i NT 
som handlar om hur Jesus  botade sjuka. Vi har nog oftast 
inget större problem att tro att Jesus gjorde det utan vårt 
problem ligger snarare i att tro att han vill och kan fort-
sätta att göra det genom oss som är kristna idag.

Vi kan se att Apostlarna och den första generationens 
kristna ägnade sig ständigt åt förbön av sjuka och botade 
sjuka i Jesu namn. Det var ett viktigt inslag i Jesu trä-
ning av sina lärjungar, och att de skulle lära sig att göra 
samma sak som Jesus och det verkar ha fungerat för dem. 
Vi kan läsa massor av exempel på detta i Apostlagärning-
arna, t.ex. i kapitel 8, att de i Filippi ”höll sig endräktigt till 
det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken 
som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur 
många människor, och många lama och lytta botades.” När 
Paulus vidare beskriver Andens gåvor i exempelvis 1 Kor 
12, är helandets gåva ett uttryck för Andens manifesta-
tion. Bibelns vittnesbörd är att detta gäller för den kristna 
kyrkan i alla tider. En rimlig tolkning av Bibeln är att vi 
som är kristna i dag har mandat, uppdrag och förmåga att 
i Jesus namn be för dem som är sjuka och bota sjuka. Det 
knepiga med helande är inte att ha en läromässig överty-
gelse utifrån Bibeln att det är rätt och riktigt, och Guds 
vilja, det svåra är att få det att fungera i praktiken och på 
ett sunt sätt.

Jag tror att detta med helande är viktigt eftersom det 
vittnar till oss vanliga människor om en levande Gud som 
faktiskt bryr sig väldigt mycket om oss. Ofta kan ett he-
lande öppna upp för en djupgående positiv effekt i hela 
människan, inte bara kroppsligt utan till själ och ande 
också. Helandet blir en påtaglig manifestation av Guds-

rikets närvaro och Jesus seger på korset där han tog på sig 
alla våra sjukdomar och segrade över alla fördärvsmakter.

Så hur kan vi få detta att fungera i praktiken? 

Naturligt - Övernaturligt
Jag tror att vi ska använda allt naturligt förnuft, all vis-

het och alla förmågor som vi har, samtidigt som vi lär oss 
verka i Andens övernaturliga gåvor för att betjäna andra 
i kärlek och kraft så som Jesus gjorde. Det är viktigt att 
det övernaturliga ingripandet från Gud välkomnas och 
förmedlas på ett så avslappnat och naturligt sätt som möj-
ligt.

Redan nu - Ännu inte 
Vi ska frimodigt proklamera de goda nyheter att Guds 

rike nu är här och se det bekräftas av mirakler, under och 
tecken. Samtidigt som vi kärleksfullt och uthålligt och på 
ett trovärdigt sätt betjänar alla människor med nåd och 
kärlek. Vi är ivriga att se mer av Guds rike manifesteras 
här och nu och samtidigt medvetna om att vi ännu får 
vänta på fullheten och därmed kommer lidande och sjuk-
dom att vara en påtaglig del av livet till dess att Jesus åter-
vänder för att göra allting nytt.

Vi kan inte fullt ut förklara varför en del blir helade och 
andra inte och därför tror jag att det är viktigt att vi inte 
ger oss in i tvivelaktiga förklaringar.

Några förslag på hur vi effektivt kan motverka att 
fler helanden sker i Sverige:

* Sluta att be! Ta inga initiativ som det i Apg 4 där de 
bl.a bad: “Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken 
och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” Undvik 
sådana böner!

* Be aldrig i Jesus namn för någon och lägg framför allt 
inte dina händer på den som är sjuk! 

* Försök att formulera långa böner med en massa utvä-
gar för vår otro och förvänta dig inte att Gud har så där 
mycket godhet och nåd som Bibeln och den kristna erfa-
renheten beskriver!

Jonas Hallabro
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* Sök inte, som Paulus uppmanar, ivrigt de andliga nå-
degåvorna!

* Predika inte om fysiskt helande utan när Bibeln talar 
om helande försök att ge det en andlig tolkning och till-
lämpning!

* Bygg inte en gudsrikesatmosfär av tro i församlingen 
utan var tvivlande och passiv och avvisa allt som överdrif-
ter!

* Bjud framförallt inte in den Helige Ande! Om han 
ändå dyker upp så lyssna inte till vad han viskar och häng 
inte på i hans initiativ!

* Om Gud ändå helar någon så var mycket försiktig 
med att berätta om det för du vill väl inte piska upp någon 
stämning!

Skämt åsido. Vi kan på alla möjliga sätt försöka att sätta 
stopp för Guds helande men jag är mycket tveksam till 
om vi har några utsikter att lyckas. Strömmen av Guds 
kärlek, nåd till människor i Sverige, är alltför stark för 
några ynka människor att hålla tillbaka! Bättre då att vi 
blir Guds medarbetare och kanaler för hans kärlek och 
nåd till männikor. Bättre att vi gör som Jesus sa till oss 
i Mark 16:15-18: »Gå ut överallt i världen och förkunna 
evangeliet för hela skapelsen... Dessa tecken skall följa dem 
som tror: ...i mitt namn skall skall de lägga sina händer på 
sjuka och göra dem friska.« 

Då vi som är ledare för Alphakursen i vår kyrka inför 
en träff bad, fick vi ta emot vad vi upplevde som möjliga 
kunskapens ord från Gud. Alltså kunskaper som Guds 
Ande vill ge för att vi i hans kärlek ska kunna betjäna 
människor och förmedla exempelvis helande till någon. 
I båda fallen visade sig orden och bilderna vi fått, till vår 
stora förvåning, stämma överens med någons behov och 
vi fick betjäna med förbön och praktisera det vi just pratat 
om i undervisningen. Det var fantastiskt att se den öp-
penhet och mottaglighet som fanns både hos de som för 
första gången bad för någon om helande och de som fick 
ta emot förbön med handpåläggning. För att undvika att 
säga för mycket stannar jag vid att säga att vi erfor Gud 
beröra flera stycken som också kunde vittna om helande 
och förbättringar. Inte minst fick vi en ny färsk påmin-
nelse om att Gud på riktigt älskar oss, är engagerad i våra 
liv och vill visa det i praktiken!

Är det din och min uppgift att hela människor? Nej, 
jag tror inte det. Inte primärt. Det är vår uppgift att älska 
Jesus och att älska människor. Sedan gör Jesus resten om 
vi bjuder in honom!

”Jag är Herren din läkare” 2 Mos. 15:26 

För fjärde året i rad så har vi glädjen att bjuda in till 
sommarfest på härliga Tjurkö och Stenbräckagården. I 
år medverkar utvecklingskonsulent och inspiratör Ingrid 
Lundström från EFS riks, samt konsertpianist Stina Back-
lund från Malmö med eget band. Whao! Detta vill man 
inte missa! Därför så ställer jag och ”min fyrklöver” upp 
igen, nämligen Patrik Bratt, Glenn Sjöberg, Björn Petters-
son och undertecknad.

Temat är ”Gud på gång”! Så du som läser detta, ring och 
anmäl dig, fyll bilen med folk, inspirera och informera om 
detta, så kommer det att bli trångt i övre salen och Cafét 
nere på Hägnan i sommar.

Våra förväntningar står dock till den Gud, som vill vara 
på gång i våra bygder, på gång i våra församlingar och på 
gång i våra liv.

Väl mött Df Allan Svensson

Anmälan senast den måndag den 10 juni till Stenbräckagården 
tfn: 0706-546185 eller info@stenbracka.k.se Anmälningar behövs 
till mat och logi. Varmt välkomna att fritt delta i övriga samlingar.

REPORTAGE
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Årets upplaga hölls i på Åhusgården. Vår distriktsfö-
reståndare Allan Svensson kunde hälsa välkommen till 
gudstjänst i en välbesatt kyrksal på Åhusgården.

Första delen av gudstjänsten innehöll glimtar från med-
lemmar som gjort besök på missionstationer, i Etiopien 
och Tanzania

-Men kan lugnt säga att gudstjänsterna i Etiopien är väl-
besökta, menade Gunnel Andersson. De varade som regel 
i c:a  3 timmar, och predikningarna kunde utan vidare 
vara i en timme.

Sven Persson som är 
född i Etiopien berät-
tade också med inle-
velse om sina intryck 
av dagens Etiopien.

Lillemor Persson 
som besökt Tanzania 
berättade om intryck-
en från besöket där.

-Tyvärr är det i 
nuläget lite kritiskt i 
Tanzania bland mas-

sajerna med stamkrig som har skördat offer, två döda och 
femton skadade, sa Lillemor.

Allan ställde några frågor till distriktskonsulent Simon 
Knutsson som efterträtt Sara Starfelt.

Efter inledningsgudstjänsten och paus för lunch var det 
dags för årsmötet. Som en redogörelse för verksamheten 
visade Maria Grahn ett bildcollage från det gångna verk-
samhetsåret, plus att SALT visade ett bildcollage från sin 
verksamhet 2012.

En presentation av ”Salt” fick deltagarna också i årsmö-
tet genom dess ordförande, Markus Göstason, intervjuad 
av Simon Knutsson.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Rey Råwall.  
Till sin hjälp hade han Bengt Jacobsson som vice ordf. 
och som sekreterare valdes Åsa Dencker.

Årsmötet präglades av lugna och säkra val. Några diskus-
sioner angående förslag blev det inte. Samtliga ledamöter 
omvaldes utom Håkan Lindberg som hade avböjt omval 
och i hans ställe valdes Annika Ovander till ny ledamot i 
styrelsen. Eskil Arnoldsson, distriktets revisor, föreslog att 
ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning, 
vilket också årsmötet godkände. Budget för 2015 klubba-
des igenom utan invändningar. Det ekonomiska läget för 
nästa år föredrogs av Sven-E Johansson, som menade att 
föreningar ska känna ansvar för distriktets gemensamma 
kostnader, och fortlöpande få information om det ekono-
miska läget.

Förslag till stadgeändring godtogs. Beslutades också att 
styrelsen i fortsättningen ska bestå av 11 ledamöter.

Bengt Jacobsson avslutade därefter årsmötet med bön. 
Ett års verksamhet läggs till handlingarna och ett nytt 
börjar i Jesu namn.

Text och bild :Per Andersson, Staffanstorp

Årsmöte med EFS i Sydsverige

Styrelsen

Presidiet
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Sök tjänsten som präst i EFS-kapellet i Lund! 
Mer info: http://efskapellet.se/jobbannons

FÖRESTÅNDARE/PRÄST
Vill du bli föreståndare i 

en väldigt spännande 
kyrka i Lund?

14/6-6/7 EFS Konfirmationsläger
(det finns fortfarande platser kvar – 
Anmälan till info@efssyd.org )

Tro, handling och 
engagemang!

Hur hänger din tro ihop med dina handlingar? 
Vilka drivkrafter har du för att engagera dig i världen runt omkring 
dig? Hur kan bibeln sporra oss att kämpa mot orättvisor, förtryck 
och fattigdom? Hur hänger det globala ihop med det lokala? Kan 

tron vara en drivkraft för att befrias till handling och engagemang? 
– Det undersöker vi tillsammans i den här kursen, 

välkommen!

Tid: Kursen startar 28 maj klockan 9:00 och avslutas med gemen-
sam middag och någon kvällsaktivitet. Kursen avslutas 29 maj 

klockan 16:00.

Plats: Sundsgårdens folkhögskola

Kostnad: Priset är subventionerat och du betalar endast 500 kronor. 
Då ingår utöver själva kursen övernattning och all mat. 

Anmälan sker senast 2 maj till:
Sara Rooth

sara.rooth@sundsgarden.se 
042-193846

”En vind drar fram nu på jorden och uppfyller alla dem 
som hör och ger akt på orden om Guds Ande Hjälparen.”

Ni har kanske läst mitt vittnesbörd ”Finlir av Jesus”, där 
nämndes det om ett tonårsläger för barnhemstonåringar 
i Vitryssland.

Jag pratade med Marianne Grahn för några veckor se-
dan om den planerade resan till Vitryssland i juli månad 
2013. Då frågade hon mig om jag hade hört något om vi 
skulle ta med Biker Testamente på ryska. Lena, en av våra 
kontaktpersoner i Minsk, hade berättat när Julklappsbi-
len var där i december 2012 om tonårslägret i somras. Vi 
hade med ryska testamente, olika sorter.

Alla ungdomarna på tonårslägret hade fått välja vilket 
testamente de ville ha. Alla ville ha Biker testamente och 
det var precis det antalet som fanns kvar. Tonåringarna 
fick undervisning om hur man läste i Herrens ord och de 
två sista dagarna gick ungdomarna och läste. Detta är fin-
lir av Jesus, det fanns rätt antal testamente och en layout 
som tilltalade ungdomarna.

Jag kallar ”gänget” som åker i väg till Vitryssland i som-
mar för ”Brobyggare”. 

Ölandsbron håller på att vittra sönder på grund av salt-
vattnet. När vi bygger broar av glädje till Jesus, då tar vi 
det finaste vi har i vårt inre. Någon tar guldet från sitt inre 
som armeringsjärn. Någon tar det renaste vattnet som 
finns osv. Den bron som är byggd av glädje till Jesus är det 
aldrig något som kan bryta sönder för det är byggt av de 
bästa grundämnena vi har - av tacksamhet.

Ni kanske vill bli brobyggare för Vitryssland eller där ni 
befinner er. Börja med att be och tacka för prövningarna 
vi möter och läs Galaterbrevet 6:2 ”Bär varandras bördor 
så uppfyller ni Kristi lag.” Då bygger vi broar som aldrig 
kan raseras.

”Han går sina egna vägar och följer ej våra råd. Han ser 
till ett ärligt sinne och ger utav bara nåd.

Ande skön kom till mig så jag blir ett med dig. Ande 
skön jag vill leva med dig. Kom och forma mig, ja, forma 
mig, så jag kan ge livet för dig.”

Bengt Nilsson
Svensköp

En vind drar fram!
REPORTAGE
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

EKONOMISK RAPPORT EFS 2013

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).

EKONOMISK RAPPORT Salt 2013

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 2013, 
 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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Gåvomedel från EFS föreningar t.o.m mars 2013

Gåvor

Budget

-88 tkr

EFS i Sydsveriges årsmöte 2013
Distriktets årsmöte 2013 genomfördes på Åhus-
gården lördagen den 20 april. Antal ombud var 
87 stycken plus åtta från distriktsstyrelsen, to-
talt 95  röstberättigade.
Styrelsen presenterade föregående års verksam-
het och årsmötet godkände den samt beviljade 
ansvarsfrihet för verksamhet och ekonomi.
I styrelsevalet omvaldes Jan Ebefeldt, Magnus 
Håkansson och Björn Pettersson samt nyvaldes 
Annika Ovander.
Styrelsens förslag på verksamhetsplan och bud-
get godkänndes.

Styrelsens förslag:
*Höjd årsavgift för direkta medlemmar i di-
striktet, antogs
*Fördelningen av de distriktsgemensamma 
kostnaderna antogs
*Förslag till nya stadgar antogs med ändring 
av rubrik i §10 till “Utträde, Uteslutning och 
Tvist” från “Upplösning” då den var felaktig 
och §12 har rubriken “Upplösning”. I § 12.4 
ströks “för hemlands- eller utlandsmission”

Budgetinriktningen för 2015 antogs. Kollekten 
som togs upp på årsmötet blev 5.540 kronor. 
Efter årsmötet konstituerade styrelsen sig. Ord-
förande är Mats Hansson, vice ordförande Ma-
ria Grahn, sekreterare Jan Ebefeldt och kassör är 
Sven E Johansson utom styrelsen.

Förbönsdag konfirmander
Den 26 maj är utsedd till bönedag för som-
marens konfirmationsläger. Ta gärna upp detta 
böneämne samt en kollekt på gudstjänsten den 
26/5 eller framöver.
Böneinformation om detta hittar du på annan 
sida i detta nummer. 

Tältmöte
Besök gärna våra två tältmötesserier i distriktet 
under sommaren. Först ut är Heljarödsgården 
den 21/6 – 29/6, se mer info på www.heljarods-
garden.se, följt av tältkyrkan i Svensköp, med 
möten under v.27-28, mer info på www.efshor-
bykrets.se.

Håkan Lindberg
Den 25/8 bjuder EFS i Hörbykretsen in till 
en avslutningsgudstjänst för Håkan Lindberg i 
Hörby kl 14.00. Håkan kommer under hösten 
att vara resepredikant för distriktet. Hör gärna 
av er till expeditionen om ni vill ha ett besök.

Arbetshelg
Distriktsstyrelsen har arbetshelg den 30-31/8, 
välkommen med idéer och tankar!

Friskvård för parrelationer
Höllviksstrand bjuder in till friskvård för par-
relationer, den 7-8/9 i samarrangemang med 
distriktet.
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Enskilda gåvor under mars 2013
EFS  17 733
Salt     3 150
Konfirmand    5 000

         även på www.efssyd.org

        nr/sid 
   

   2013

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

   juni
   6 Barnens dag, Höllviksstrand    2/9
   6-9 LIGHT-läger, Åsljunga     1/4
   14-16 Sommarfest, Stenbräcka    3/11
   14-6/7 Konfirmationsläger Åhusgården   3/13
   15-19 Sommarläger/ledarskola Höllviksstrand   2/8
   20-29 Midsommarljus, ungdomsläger på Heljarödsgården.
   21-29 Tältmötesserie, Heljarödsgården
   21-22 Midsommarfirande, bibeldagar Höllviksstrand  2/9

   juli
   v27-28 Tältmötesserie Svensköp
   22-27 Blåsarlägret, musikläger på Glimåkra folkhögskola.

Salts olika sommarläger,
se sidan 5

Sidan kan rivs ur och sparas

almanackaBön inför den gemensamma 
förbönsdagen för distriktets 

konfirmandverksamhet den 26 maj

Gud,
idag vill vi be 

för de 55 konfirmander, 
som denna sommar skall gå på något 

av våra konfirmationsläger i 
Åsljunga eller Åhus. 

Tack för det förtroende vi fått i EFS, 
att under tre veckors tid, försöka vårda 

deras liv, in i en levande 
gemenskap med dig. 

Tack att du älskar dem mer än vi kan 
förstå. Tack för deras olika 

härliga personligheter 
och tack för att du Jesus, redan nu 

nämner deras namn inför din Fader 
i himlen, varje dag. 

Vi ber för ledare och gårdspersonal, 
att de skall kunna återspegla både 

din fasthet och din kärlek, 
till dem var och en. 

Vi ber också till dig Gud, 
om ditt gudomliga beskydd 

för sjukdomar, skador och utanförskap. 
Låt dem alla under denna tid 

få uppleva rikedomen av 
att finna sig själv, 

samt den rika erfarenheten av 
att bli funnen av dig. 

För dem var och en in i 
en levande relation med dig Jesus, 

och låt dem få upptäcka härligheten 
som finns i din närhet, 

nu och alltid.
Amen



16

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

Erbjudande

Livsluft året ut för 100 kr.
Ring 0451-38 80 70 eller maila info@efssyd.org 
Unna dig eller någon annan god läsning!


