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Vänner
Det är stilla veckan i skrivande stund. Det är ännu inte påskvecka, läste jag
någonstans. Påsken börjar på påskdagen, det är bara vår almanacka som
lurar oss. Vi har ju söndagen som den sjunde dagen i veckan. Så var det
inte på Bibelns tid. Den sjunde dagen, då Gud vilade från sin skapelse, då
juden vilade från veckans arbete, på Sabbaten, var på lördagen.
Hur vi än resonerar, JESUS LEVER. Han har uppstått från de döda som
segrare över synd, djävul och död.
I tro på honom får du dela hans seger. Det innebär nytt liv för dig, med
nya kvalitéer. Våga tro det.
Skulle det någon gång ske, och det gör det ganska ofta för de ﬂesta av oss,
att det brister för dig på något område, så gäller Jesu död för dig. Han bar
din synd. Han bar dina tillkortakommanden. Han bar dina svagheter och
din sjukdom.
”Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se
något nytt har kommit.” (2 Kor 5:17.) Lev där! Ha din identitet där! Det
vill Gud.
Herren välsigne dig i vårtid!
Robert
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Rune Persson
Lyft blicken och se!
Jesus var inne i en intensiv verksamhetsperiod. Han
hade gått från Galileiska sjön, upp över Golanhöjderna,
bort mot Tyros och Sidon, sedan tillbaka igen till Galileiska sjön. Hela tiden hade han människor runt omkring
sig, människor som behövde uppmuntran, hjälp och vägledning, men också emellanåt ett varnande ﬁnger. Matteus ger en god lägesbeskrivning då han säger att ”mycket
folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta,
stumma och många andra och lade ner dem framför honom.
Han botade dem, och folket häpnade…” (Matt 15:30) I det
sammanhanget säger Jesus: ”Det gör mig ont om folket”.
Han kände medlidande med alla dessa människor. Några
dagar tidigare hade han karaktäriserat dem med orden
om att de var ”illa medfarna och hjälplösa, som får utan
herde”.
Den beskrivning Matteus ger av människorna kring Jesus skulle mycket väl kunna passa in också på oss idag.
Det är många idag som far illa, människor som är märkta
av prestationskrav, trasiga relationer, trötthet, oro, ångest,
besvikelse, sjukdom och mycket, mycket mer. Livsfrågorna bränner, men det känns som att man inte får några
svar. Vi ser tydligt situationen, men känner oss ofta hjälplösa inför all denna vilsenhet – vad ska vi göra?
När Jesus ser alla dessa tilltufsade människor, då använder han inte ord som hopplöshet och förtvivlan, vilket vi
ofta gör, utan han sätter ett ganska märkligt namn på det
hela – han talar om ”skörd”. Och ordet ”skörd” känner vi
till, det är något som ska bärgas. Skörd är inte någonting
negativt utan det är positivt. Tänk att få en stor skörd! När
bonden står vid kanten av sina åkrar och ser att fälten har
mognat, då vrider han inte sina händer i förtvivlan över
den stora skörden, utan då samlar han alla sina resurser,
för nu ska det skördas! Han ser MÖJLIGHETERNA,
inte svårigheterna.
Jesus ser också möjligheterna. Mitt i den obarmhärtiga
nöden och alla mänskliga svårigheter ser han Guds oändliga möjligheter att gripa in och rädda. Och så säger han:
Lyft blicken och se! Skörden är mogen! (Joh 4:35).
Jag önskar att just detta ”lyft blicken och se” ännu mer
ska få prägla oss i våra arbeten och i våra liv som kristna.
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Det är så lätt att fastna i svårigheter och problem. Om vi
mest bara inriktar oss på vårt eget, det som är svårt, det
som inte fungerar, det som skulle ha kunnat vara annorlunda, det som var bättre förr, och så vidare, då kommer
vi aldrig att kunna se de oerhörda resurser som Gud har
att verka med. Vi fastnar i den stora tröttheten. Men Gud
är inte beroende av vad vi kan och inte kan, för han har
Gudsrikets alla möjligheter till sitt förfogande. Däremot
är han beroende av att vi låter honom verka i och genom
oss.
Därför säger jag det igen: Stirra dig inte blind på problemen! Lyft blicken och se på någonting annat i stället.
Se först och främst på den Gud som ”vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen” (1 Tim
2:4). Se Guds oanade möjligheter att också idag kunna
gripa in i mänskliga situationer. Se på det förtroende EFS
har fått, att genom sitt barn-, ungdoms- och musikarbete
vinna unga människor för Gud. Se på de möjligheter vi
har att i en kyrka med brett medlemsunderlag och ett
grundmurat förtroende bland människor, verka för Kristi
rikes tillväxt. Se på den (ungdomliga) entusiasm som håller på att föda fram en ungdomsväckelse på ﬂera håll i
vårt land. Se på den öppenhet som nu ﬁnns för trosfrågor,
den mottaglighet som möter även evangeliet. På många
håll ﬁnns inte ens fördomarna kvar mot kristen tro, utan
man möts av raka och ärliga frågor om livets mening och
innehåll. Skörden är mogen – det som nu behövs är att vi
Var arbetar du?
Koordinator för TEE-programmet inom Lutherska
Kyrkan, södra Tanzania. Innefattar 10 stift.
Vad har blivit som du tänkt dig?
TEE-utbildningen har landat och slagit rot i alla 10
stift. Nu börjar det stabiliseras och hitta sina former.
Vad var du inte beredd på?
Jag hade inte tänkt stanna ända tills min pensionering, men så blir det.

Årsmötets
Förtroendevalda

De som valdes in i Salt Sydsveriges styrelse var:
Freja Albertson (omval)
Martin Palmblad (omval)
Rebecka Krusevall (omval, tidg adj)
Anton Åkesson (nyval)
Moa Forsman (nyval)
Revisorer för Salt Sydsverige:
Ordinarie
Nils Arvidsson och Lars Göran Hjertqvist
Ersättare
Anders Gudmundsson och Sara Johansson
Valberedningen för Salt Sydsverige valdes:
Jona Albertsson
Bea Christensson
Pontus Nilsson.
Valberedningen för Riks:
Fannie Tomasson
Iza Jönsson

Ungdomarna på “En dag” påväg mot boulebanan

Ombud till Salts årsmöte i Hässleholm valdes:
Viktor Tyberg
Martin Palmblad

Lägg ditt liv i Herrens hand.
Lita på honom, han kommer
att handla.

PS 37:5

månadens
lästips

Läs Victors artikel på
saltsydsverige.nu

Saltsidorna
APRIL 2014

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

EN DAG & ÅRSMÖTE
- med fri påfyllning

Jag sitter och har nyligen hälsat (i egenskap av
mötesledare) alla i kyrkan välkomna till gudstjänst. Jag har lite svårt att sitta, inte för att jag
är stressad, utan för att lovsången ljöd så högt att
jag nästan ville kliva bak i salen. Volymen kom
inte från högtalarna utan från församlingen som
var en blandning av föreningens medlemmar och
dem som besökt EFS missionshus i Hörby för att
vara med på EN DAG. Vårt heldagskoncept har för
andra gången skett i samband med Salt Sydsveriges
årsmöte, som i år samlade 22 ombud. Detta blev
en dag med varierat innehåll: frukostbuffé, stund
av bön och lovsång, boullturnering (succé!), lunchhänge med Svensköps scoutledare, seminarium av

Jona Albertsson om den Helig Anden, årsmöte och
gudstjänst. Det blev EN DAG med fri påfyllning av
Gud på många olika sätt!
Tack till alla er som hjälptes åt denna dag och till
alla er som kom!
/Planeringsgruppen Simon Knutsson, Oskar Arvidsson, Ania Andersson, Jona Albertsson och Anton
Åkesson

SIMON KNUTSSON
JOHN HENRYSSON

saltsydsverigetipsar
25 apr

ÄNGELHOLM. Come Together
with Jesus - Ungdomskväll.

26-27 apr

ÅSLJUNGA. Föräldrafritt 2014 Läger - 7-11 år.

6-8 jun

SOLVIK. LIGHT - Läger - 12-14
år.

29 maj - 1 jun

HÄSSLEHOLM. Avtryck- Salts
4
årskonferens

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

mer info på www.saltsydsverige.nu

LÄGER PÅ EFS GÅRDEN ÅSLJUNGA

ÅLDER : 12-14 ÅR (5AN - 7AN)

6 - 8 JUNI 2014

2014

Alternativ Kväll i Ängelholm
Klockan är 19.50 dörrarna öppnas in i kyrksalen i
EFS-Kyrkan i Ängelholm och alla går in och sätter
sig. Spänningen är på topp och gänget som slitit
och förberett kvällens underhållning står bakom
scenen och väntar spänt på att klockan ska slå 20
och showen ska börja. I publiken sitter det 170
personer som inte har en aning om vad de kommer
få se! Showen börjar och det blir inslag, sketcher
���� ������� ������������ ����� ����� ���������� ������
som Sound of Music, Grease och Blues Brothers
men också musikstycken hämtade från årets upplaga av Melodifestivalen. Det är en show som ger
blandade upplevelser med både liveframträdan���� ���� ������������� ������� ���� ����������� ���
färdigdansat drar sig alla ut i kafét för en stund av

�����������������������������������������������������
in i kyrksalen igen denna gången till en gudstjänst.
Kyrksalen fylls snabbt av lovsång, det är få saker
som är så mäktigt som när vi får komma tillsammans och unisont får sjunga ”Lova Herren min själ,
åh min själ, jag tillber den Helige”. Ängelholms
nyanställde pastor håller en kortare predikan innan vi fortsätter in i lovsången. Tre timmar efter
att de sista besökarna åkt hem sitter några av de
som planerat och genomfört kvällen och är klara
med att återställa kyrkan inför söndagen. De är nöjda, trötta och tacksamma! Det blev en fantastisk
kväll med mycket skratt, glädje, vänner och Gud.

#ärs14

JOHN HENRYSSON

Scouter på
Höllviksstrand

Många i Höllviksstrands ledning har under många
år önskat att gården skulle fyllas med verksamhet
även under vintersäsongen. Gårdens läge borde
vara en lämplig plats för ”scouting” menade
gårdens föreståndare Christer Öhman. Tillsammans med Mikael Artursson, pastor i Betaniakyrkan i Malmö, startades då en grupp på ett tiotal
scouter, som nu har vuxit till nästan det dubbla.
������������������������������������������������
det hela igång. Scouterna samlas varannan lördag
och då innehåller programmet tävlingar och lekar
plus en del annat lärorikt. Här får deltagarna
också lära sig att hantera, lite mer ”farliga”
verktyg som yxa såg och kniv. Barnen får också
lära sig att resa tält, ”knyta” knutar, såga ved
m.m. Syftet med scouting är också att deltagarna
ska få del av det kristna budskapet i olika former.
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
Samlingen avslutas i regel, med en andakt som
denna lördag, leddes av Ann Jeppson i det för
dagen av scouterna uppresta tältet.
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PER ANDERSSON

FÖR DIG SOM ÄR 15–20 ÅR
29 MAJ–1 JUNI 2014
HÄSSLEHOLM
konferens.efs.nu

En del av EFS och Salts årskonferens

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

FÖRÄLDRAFRITT
26 - 27 april
EFS gården Åsljunga

REPORTAGE

Carl-Erik Sahlberg på besök
-Jag hade då en önskan att få komma till Uppsala eller
Stockholm. Det fanns en tjänst ledig som komminister i
den nybildade domkyrkoförsamlingen i Stockholm. Det
var femton sökande på den tjänsten, och jag hade inga
kontakter, så jag trodde att det var kört för min del. Jag
ﬁck provpredika och till min förvåning ﬁck jag rösterna
och tjänsten. Året 1989 blev jag placerad i Klara kyrka,
och den 1 januari ﬁck jag inträdespredika i samma kyrka
som skulle bli ”diakonins kyrka”. Därefter blev det några
händelserika år i Klara kyrka.
Framtiden?
- När jag avskedspredikat i Klara kyrka den 4 november
blev det klart för min fru och mig, att vi skulle till Tanzania. Vi tänkte ta hand om föräldralösa barn och driva
barnarbete. Från början var det tänkt att vi skulle bygga
barnhem för ett femtiotal barn, en stor institution, men
vi övergav den tanken. Nu vill vi ha ett familjehem där
det är tänkt att familjer med egna barn tar emot andra
föräldralösa barn.
Det ska ﬁnnas en far och en mor som är kristna, och har
ett projekt att försörja sig på.
Carl-Erik, alltid på språng, lämnar Staﬀanstorp för att
göra ett besök i Helsingborg och senare till Stockholm
och några dagar på Klara kyrkas lärjungaskola.
Text och bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

Carl-Erik Sahlberg medverkade på en missionskväll på EFS i Staffanstorp den 11 mars och Livsluft ﬁck möjlighet att ställa några frågor.
Hur hamnade du i Klara kyrka och var var du innan dess?
- Jag var kyrkoadjunkt i Storsjö, Hede pastorat, sedan
jag blivit prästvigd 1968. Under åren 1976 till 1983 var
jag kyrkoherde i Alsen. År 1983 slutade jag min tjänst i
Alsen, och hade då fått en kallelse till Tanzania. Mellan
åren 1983 och 1987 var jag i Tanzania, och då som lärare
i kyrkohistoria och missionsvetenskap vid den Lutherska
kyrkans seminarium. Jag nådde då också präster utanför
Tanzanias gränser, från Namibia, Kenya, Kongo och en del
andra länder. Det var det stora ”lyftet” i mitt liv. Jag förlängde kontraktet med ett år. Men mina föräldrar började
bli gamla och då var jag tvungen att åka hem till Sverige.
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Bibelveckan i Åsljunga
Vårens bibel- och gemenskapsvecka på EFS-gården i Åsljunga genomfördes med något färre
deltagare än tidigare. Några har gått hem till Herren och andra har på annat sätt fått förhinder.

Det var stort kramkalas när alla gamla vänner möttes
och första kvällens samling med Karin och Rikard Johanssons ﬁna sångprogram blev en ﬁn början på gemenskapen.
Veckans tema var ”Kristus i vardagen” där bibelstudierna var huvudingrediensen. Håkan Lindberg tog oss
med på en vandring med rubriken ”Växa i trons” med
underrubrikerna bibel, bön och gemenskap. Verkligt väl
förberedda och undervisande tankar från Håkan. Gunnel
Anderssons lördags- och söndagsundervisning fokuserade
på Livets vatten och Livets bröd.
Eftermiddagssammankomsterna bestod av information
av Vivan Bergholm från Pergamus bokahandel i Ängelholm. Hon berättade om hur man blir uppbyggd med
exempel på olika litteratur. Hur arbetet bedrivs och fungerar i sjukhuskyrkan berättade sjukhusprästen Cecilia
Wache, och Simon Knutsson från distriktet informerade
om ledarskap och ungdomsverksamhet i Salt Sydsverige.
På kvällssamlingarna, som även lockade deltagare utifrån, ﬁck vi lyssna till kammaråklagare Anders Månsson,
som inte bara berättade om ”Åklagare i vardagen” utan
också vävde in en liten predikan om sitt arbete. Torsdagskvällen var vikt till en missionsafton över ämnet ”Mekane
Yesus en växande kyrka i Etiopien”. Kes Soboka berättade
om svårigheter och utveckling av verksamheten. En tankeväckande skildring om hur bön kan förändra. Per-Olof
Lundgren tolkade förtjänstfullt. En av höjdpunkterna var
besöket av LP-stiftelsens Örkelljungagrupp, som med ett
15-tal medlemmar sjöng och vittnade om hur Jesus förvandlat deras liv.
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Lördagens festmiddag övergick
i ett sångprogram där Sigbritt och
Hans Paulander, som hela veckan
glatt alla med sång och spel, framförde ett program med läsarsånger.
Hans-Göran Karlsson medverkade
på klarinett. Kvällen avslutades
med en nattvardsmässa ledd av Stanely Tufvesson .
Värdpar för veckan var Gun-Marianne och Staﬀan Boson. EFS-gården med Helene Nilsson och Gunnel Andersson med sin personal
bjöd både på sig själva och på frestande god mat hela veckan. Detta
får vi deltagare arbeta och motionera bort ett tag framöver.
Stort tack till alla deltagare och medverkande. Det bästa
är att Kristus är med i vardagen, inte bara under veckan,
utan även när alla kommit hem igen.
Staﬀan Boson, Råå
Foto: Helene Nilsson, EFS-gården Åsljunga

Vill du jobba i vackra Kullabygden
utanför Helsingborg?
Kulla pastorat söker:
Vikarierande

- Organist/Kyrkomusiker 100%
- Kyrkomusiker
100% tills vidare

Sista ansökningsdag 12 maj
Läs mer:
www.svenskakyrkan.se/kulla

NYFIKEN PÅ

Sophia och Elias
Gabriel, Josef
Tranefeldt

Elias Tranefeldt, som kommer att medverka under EFS årskonferens, är tillsammans med sin
fru Sophia på väg ut i missionärstjänst i Etiopien. Livsluft ställde några frågor om vad detta
innebär för paret.
Beskriv er själva med tre adjektiv.
Sophia: Glad, reﬂekterande, ivrig
Elias: Ansvarskännande, arbetsvillig, bibelälskande
Vad är det ni ska arbeta med i Etiopien? Var kommer arbetet att ske? På vems uppdrag åker ni ut i
tjänst, och hur långt kontrakt har ni?
Vi kommer att vara stationerade i Addis Abeba och förhoppningsvis bo på lutherska seminariet där. Vi åker båda
ut som missionärer för EFS. Elias skall arbeta som lärare
på Mekane Yesus Seminary och utbilda blivande präster
i teologi. Sophia kommer också att vara underställd Wycliﬀe då hon skall arbeta med bibelöversättning inom ramen för Wycliﬀes fältorganisation Summer Institute of
Linguistics (SIL).
Vad är Folk & Språk – Wyciffe i Sverige för sorts organisation? Hur länge har organisationen funnits,
och arbetar den med mer än bibelöversättning?
Folk och Språk är den svenska grenen av Wycliﬀe Global Alliance som är världens största bibelöversättarorga-

nisation med namn efter 1300-tals-prästen John Wycliﬀe
som var den första att översätta Bibeln till engelska. Wycliﬀe Global Alliance ﬁnns och verkar i nästan alla av världens länder både med ren bibelöversättning men också
mycket med alfabetisering, språkkatalogisering, språkkartläggning och språkutbildning. Wycliﬀe bildades 1942
och heter så i de ﬂesta länder. I Sverige började man 1970
men 2002 tog man dock namnet Folk & Språk. På www.
folk.se ﬁnns mer information om man är intresserad. Där
kan man alldeles gratis ta del av deras medlemstidning
och där kommer vi nog synas lite då och då utöver de rapporter som kanske också kommer i Budbäraren.
Ni har tidigare bott en period i Jerusalem. Vad
gjorde ni där?
Sophia ﬁck 2004 ett stipendium att läsa vid Hebrew
University där hon tog ett antal kurser i såväl modern
hebreiska som bibelhebreiska. Hon tog också några andra kurser, bland annat arkeologi. Elias arbetade som
vaktmästare på Svenska Teologiska Institutet (STI), där
vi också bodde. Även Elias hann klämma in lite kurser
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vid universitetet: modern hebreiska, johanneisk litteratur
och Jerusalems arkeologi. Det var ett oerhört viktigt år i
våra liv och vi återvände faktiskt året efter under ett par
månader då STI behövde sommarvolontärer
Berätta om ett ”nyckelögonblick” i era liv som har
lett till att ni nu är på väg ut i missionärstjänst?
Till just missionärstjänsten ﬁnns det nog bara ett nyckelögonblick och det var en kurs på Götabro som Folk &
Språk anordnade 2006 i syfte att rekrytera nya bibelöversättare. Vi upplevde då en mycket stark kallelse in i detta
arbete som följt med oss sedan dess och nu ser det ut som
om många bitar har fallit på plats för att också kunna gå
ut i detta kall.
De stora etiopiska språken, amharinja och oromo,
har ju sedan lång tid Bibeln på sina egna språk.
Hur många andra språk talas i Etiopien och vilket
språk ska Sophia arbeta med att översätta?
SIL International är den organisation i världen som har
bäst koll på hur världens språk ser ut och tittar man i
deras material kan man räkna till drygt 80 levande språk
i Etiopien. Mekane Yesuskyrkan har sedan lång tid ett
djupt samarbete med SIL i att nå ut till de 43 språk som
ännu saknar Bibeln och SIL Ethiopia har just nu sjutton
översättningsprojekt igång varav två närmar sig slutfasen
av projektet. Man planerar samtidigt för ﬂer projekt och
Sophias roll kommer inte att vara översättning utan översättningsgranskning. När en översättning av en bibelbok
eller bibeldel börjar bli klar krävs omfattande teologisk och
språklig granskning av så kallade översättningskonsulter
med akademisk utbildning i både lingvistik och teologi
som tillsammans med översättarna (= modersmålstalarna)
går igenom översättningen i fråga och kontrollerar ifall
den är teologiskt och språkligt användbar.
Just användbarheten är något som SIL är väldigt noga
med. Det är därför i nuläget inte möjligt att ge besked om
vilka språk Sophia kommer arbeta med, men något eller
några av de pågående projekten kommer hon att bli involverad i. Bibelöversättning har mer och mer gått från att
vara en eller ett par människors livslånga uppdrag (missionärer som först lär sig språket under en 10-årsperiod och
sedan översätter under lika många år tillsammans med
några lokala språkmedhjälpare) till att vara resultatet av
ett stort team på kanske mer än 20 personer som arbetar
intensivt tillsammans med ﬂera olika modersmålstalare
och ﬂera olika översättningsprojekt samtidigt. Detta för
att eﬀektivisera arbetet och nå visionen och målet att alla
levande språk skall ha en översättning påbörjad år 2025.
Elias ska undervisa på Mekane Yesuskyrkans seminarium, MYS. Vilka kommer att vara dina huvudområden för undervisning?
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Jag hoppas få undervisa främst i exegetik och helst då
GT, men det beror lite grand på hur behoven ser ut inför
vårterminen 2015 och det vet man ännu inte riktigt.
Hur känns det att ﬂytta hela familjen till en annan
världsdel? Vad tycker era tvillingar? Vilka möjligheter ﬁnns för dem när det gäller skola och liknande.
Vi var i Etiopien i mars för att rekognosera lite och pojkarnas möte med landet blev mycket positivt och de vill
gärna ﬂytta dit. Skolor ﬁnns det gott om i Addis och vi
besökte ett par när vi var där som både Gabriel och Josef
tyckte mycket om. Själva tycker vi nog att det är ganska
jobbigt att leva utan de värmländska skogarna, sjöarna
och den rena luften, men nu när vi vet vad vi ger oss in i
efter att ha varit där så kommer vi nog klara kulturkrocken bättre. Men visst kommer det nog bli väldigt tuﬀt på
många sätt.
När ni nu åker ut till Etiopien, vill vi inom EFS
gärna be för er. Vad känner ni att ni särskilt skulle
vilja ha förbön för?
Att vi skall lära oss amharinja. Särskilt Sophia behöver
tillägna sig detta inom två år till en relativt hög nivå för
att kunna börja gå in som konsult då all väsentlig kommunikation kring översättningarna sker på detta språk.
Be också att vi får tillräckligt många som understödjer
oss i bön och ekonomiskt! På bibelbruk.blogspot.se ﬁnns
mer information om vårt kommande uppdrag.
Slutligen - vad föredrar ni av följande?
Potatismos eller Injera?
Injera!
Idrott eller musik?
Musik
Lovsångsgudstjänst eller högmässa?
Högmässa med lovsång.
Håkan Lindberg, Hörby
Sommar i Åsljunga
23-25/5

Shalomhelg

6-8/6

Lightläger
12 - 14 år

En idyll vid sjön.
Bra trivsamt boende för
enskilda gäster och grupper.

11/7-2/8 Konfirmationsläger
4-8/8

Saltläger

9/8

Loppmarknad

Välkommen!
0435-460054

www.efsgarden.com

8 - 11 år
Vi tar emot saker
hela året.

info@efsgarden.com

UNDERVISNING

Mose - Del 2
När vi lämnade Mose i förra delen av denna artikelserie befann sig
Mose i en diskussion med Gud själv. Gud kallade honom att leda
Israels folk ut ur Egypten, men Mose radar upp sina argument för
att Gud hellre borde välja någon annan än honom. Hans argument
mot att anta det uppdrag som Gud vill ge honom tar så småningom
slut. Den som ger sig till att argumentera med Gud, ﬁnner alltid
och utan undantag att det är Gud som får sista ordet.
Mose ska gå till Egypten, få Farao att släppa Israels folk fritt och
leda dem tillbaka till berget där Gud uppenbarat sig för Mose och
tillsammans med hela folket ﬁra gudstjänst där.
Mose återvänder därför till sin svärfars hem, tar med sig sin familj
och beger sig mot Egypten. Han möter sin bror Aron på vägen,
eftersom Gud har sagt åt denne att gå ut i öknen och möta sin bror.
När Mose berättat för Aron om allt som hänt, återvänder de till
Egypten och samlar ledarna för Israels folk för att berätta för dem
att Gud har hört deras rop på hjälp.
Mose och Aron kommer inför Farao
och ber honom att låta folket gå tre
dagsresor ut i öknen och ﬁra gudstjänst.
Men Farao bara skrattar åt dem och hånar den Gud de talar om. Folket får inte
ﬁra gudstjänst. Farao beordrar dessutom
sina fogdar att göra deras slavarbete
ännu tyngre. Tidigare har de fått halm
att blanda i leran de gjort tegel av. Nu
stryper Farao halmtillförseln och låter
dem samla halm själva, samtidigt som
de måste leverera lika mycket tegel som
förut.
Den ekvationen går ju inte ihop, och
folkets vrede över detta riktas inte mot
Farao, utan mot Mose. Det var ju först
efter att Mose hade kommit och talat med Farao, som arbetsförhållandena hade försämrats. Och Mose misströstar igen. Det är ganska
förbluﬀande att se hur rak Mose är i sin kommunikation med Gud.
Han förebrår Gud och ifrågasätter honom.
”Mose vände sig på nytt till Herren och sade: ”Herre, varför handlar
du så illa mot detta folk? Varför skickade du mig? Ända sedan jag gick till

farao för att tala i ditt namn har han misshandlat dem. Du har inte gjort
någonting för att rädda ditt folk!” (2 Mos 5:22-23)
Gud lovar på nytt att befria folket och föra dem till det land som
han lovat åt Abraham. Mose ska än en gång gå till Farao och beordra denne att släppa folket fria. Mose är motvillig och kommer med
samma argument som när Gud först uppenbarade sig för honom i
den brinnande busken. Han var ju heller ingen ungdom direkt. Han
var 80 år och Aron var 83.
På ﬂera ställen i samband med dessa händelser uttalar Gud sig på
ett sätt som vi har svårt att förstå orsaken till. Gud säger exempelvis
till Mose i kap 7:3-4: ”Jag skall göra farao hård och omedgörlig, så
att han inte lyssnar på er, hur många tecken och under jag än gör i
Egypten. Jag skall bära hand på Egypten och föra mina härar, mitt folk,
israeliterna, ut ur Egypten under väldiga straﬀdomar.”
Man kan ju tycka att Gud istället borde ha gjort Farao medgörlig,
så att han släppte folket istället för att göra tvärtom. Något heltäckande svar till varför Gud väljer att göra på detta sätt istället är svårt
att ge. Men några delorsaker kan vi trots allt ana. Den främsta ﬁnns
i versen som följer direkt efter uttalandet ovan. I kap 7:5 säger Gud:
”När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då
skall egypterna inse att jag är Herren.”
Ofta återkommer Gud till detta, att det som kommer att ske skall
undanröja alla tvivel om vem som verkligen är Gud. Både egyptierna,
men först och främst Israels folk, skall bli varse att deras Gud är den
ende Guden, allhärskaren. Om Farao släppte folket utan minsta motstånd hade Israels folk tackat Farao för hans godhet, inte Gud. Och
egyptierna hade stärkts i den övertygelse de redan hade - att Farao var
Gud. Det var ju en viktig del av den egyptiska religionen, detta att
Farao var gudomlig.
Och det är den andra delförklaringen till varför Gud gör som han
gör. Händelseförloppet handlar inte enbart om folkets befrielse från
en jordisk härskare. På ett djupare plan handlar det samtidigt om ett
krig mot ondskan. Varje makt som hävdar gudomlighet utan att ha
det, är ytterst sett inspirerad och ledd av Guds motsats, ormen från
Edens lustgård, frestaren och lögnens fader.
Så när Gud gör som han gör i skeendet med Farao mot Mose och
Aron, så handlar det inte bara om att han straﬀar en människa och ett
folk. På ett djupare plan faller straﬀdomen genom det Gud gör över
den makt som är bakgrunden till Faraos ovilja att släppa Guds folk,
den personiﬁerade ondska som Bibeln bland annat kallar för Djävulen. Ytterst sett är det inte Egypten som håller Guds folk som slavar,
utan det är djävulen som är den egentlige fångvaktaren, som Gud ska
befria sitt folk ifrån.
Det perspektivet behöver vi också ha med när vi läser texterna. Sedan ﬁnns det trots det åtskilliga ställen i Gamla Testamentet där vi
har svårt att förstå varför Gud gör som han gör. Men perspektivet där
Guds kamp mot ondskan ligger som en underström i de historiska
händelseförloppet hjälper oss att förstå mer om innebörden av de krig
som Israels folk deltar i eller tar initiativet till.
Farao fortsätter att vägra släppa folket fritt. För varje underverk
Mose och Aron gör, så kontrade han med att få sina svartkonstkunniga magiker att göra samma sak. Nio gånger sänder Gud genom
Mose plågor över Egypten. Nilens vatten förvandlas till blod, landet
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hemsöks av paddor, mygg och ﬂugor, all boskap insjuknar i pest,
folk och fä blir fulla av bölder, hagel slår ner hela skörden och det
som klarar sig undan haglet äts upp av enorma svärmar av gräshoppor och den nionde plågan var ett kompakt mörker som låg över
hela Egypten i tre dagar.
Så förvarnar Gud Farao genom Mose och Aron om den tionde plågan - allt förstfött i Egypten skulle dö, både människor och
djur.
Och i samband med detta skapade Gud en viktig högtid för sitt
folk. En högtid som utgör en förebild och grund för den kristna
kyrkans mest centrala högtid.
”Herren sade till Mose och Aron i
Egypten:” Denna månad skall inleda
raden av månader; den skall för er vara
årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i
denna månad skall ta ett lamm eller en
killing, ett djur för varje hushåll. Men
om hushållet är för litet för ett helt djur
skall husfadern och hans närmaste
granne tillsammans ta ett djur, alltefter antalet personer; ni skall göra
beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret skall vara
felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna.
Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad; då skall hela
Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker.
Man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Köttet skall ätas samma natt; det
skall vara stekt över eld och det skall ätas med osyrat bröd och beska
örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det
skall vara stekt över eld, med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting
får lämnas kvar till morgonen; om något då är kvar skall ni bränna
upp det.
Vid måltiden skall ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav
i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten skall jag gå
fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor
och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är
Herren. Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag
ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träﬀa er
när jag slår Egypten.” (2 Mos 12:1-13)
Och den tionde plågan kom. Döden vandrade genom Egypten.
Allt förstfött dog, inklusive Faraos äldste son. Men där Guds lamm
slaktats gick döden förbi. Lammets blod skyddade från dödens
framfart.
En tydligare förebild till vad som skedde drygt 1200 år senare på
avrättningsplatsen i Jerusalem kan vi inte hitta. Då slaktades Guds
lamm en gång för alla och slutgiltigt, då Jesus dog på korset. Och
genom hans död, hans blod, så räddades människorna undan dödens framfart. Genom att tro på honom som slaktades, befrias vi
från vårt slaveri under synd och död.
Efter den tionde plågan lät Farao folket gå, ja han till och med
jagade dem ur landet, av rädsla för att allihop skulle dö om de blev
kvar. sex hundra tusen män, förutom kvinnor och barn var de, och
mängder av boskap tog de med sig. I 430 år hade Israels folk bott i
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Egypten. Nu lämnade de landet. Mose bar med sig patriarken Josefs
ben och höll därmed folkets löfte till Josef, att föra hans ben till det
land som Gud lovat dem.
De tog inte den vanlig karavanvägen mot Kaanan som gick
norrut, utan de tog närmaste vägen som ledde åt sydväst. Gud själv
ledde folket genom en molnpelare som gick före dem under dagen
och en eldpelare som lyste dem väg under natten.
Men Farao drabbades av eftertankens kranka blekhet och ångrade
att han släppt iväg Israels folk. Det var ju en enorm arbetsstyrka som
tagits bort från landet. Vem skulle nu göra allt det arbete som Israels
folk gjort? Och han samlade sin armé och begav sig efter Israel för
att föra dem tillbaka till Egypten.
Israel hade slagit läger vid Sävhavet, en bukt i nordvästra förgreningen av Röda havet. När folket såg rökmolnet från Faraos armé
vid horisonten bakom sig och vattnet framför sig blev de rädda och
började skälla på Mose. De föredrog att vara slavar i Egypten framför att dö i öknen.
Men Gud hade lett dem just dit de var, för att återigen visa att han
och ingen annan var Gud. Molnpelaren som gått före folket placerade sig nu bakom folket och förhindrade att Faraos här och Israels
folk kunde se varandra. Under
natten ﬁck Mose order från Gud
att ta den stav som han burit ända
sedan Gud uppenbarade sig för
honom vid berget Horeb/Sinai
och sträcka ut den över vattnet.
En vind drev undan vattnet så att
folket kunde gå över torrskodda.
Strax före gryningen står folket
på andra sidan vattnet, medan
Faraos armé befann sig mitt i havet. Då sträckte Mose ut sin stav
ännu en gång och vattnet föll tillbaka. Folket var slutligen fria från
Faraos hot.
Räddningen genom Sävhavet är en av Gamla testamentets tydligaste förebilder till det kristna dopet. Dopet är också det en räddning från slaveri till frihet, från död till liv genom vatten. Skillnaden
mellan tiden före dopet och tiden efter dopet är lika stor för en
människa som den var för Israels folk före respektive efter vandringen genom Sävhavet. Bakom sig har man slaveriet och framför
sig har man en livsvandring mot ett tydligt mål, det utlovade hemlandet, himmelen, som Gud lovat och står som garant för.
Israels folk fortsatte sedan, efter att först ha sjungit en jublande
lovsång, söderut mot Guds berg Sinai, där de skulle ﬁra gudstjänst
så som Gud sagt till Mose redan när han kallade honom till uppdraget att leda folket.
Därmed började ökenvandringen, vandringen mot det land som
skulle bli deras eget land, landet som Gud lovat Abraham mer än sex
hundra år tidigare. Och i nästa avsnitt av denna artikelserie kommer
vi att följa deras vandring och stanna vid några av de händelser som
kan lära oss någon om vad livet som kristen egentligen handlar om.
Håkan Lindberg, Hörby
Med en eﬀektiv klyvning av en rulltårta återinvigdes Listerkyrkan

REPORTAGE

Listerkyrkan renoverad

i Hällevik efter ett halvårs renovering.
När Listerkyrkan byggdes 1976-77 var Eskil Arnoldsson
projektledare för bygget. I år har han varit det – igen. Denna
gång vid en ombyggnad som kanske till stora delar är osynlig
för ögat, men som kommer att kännas i form av sval sommar
och varm vinter, då hela värmesystemet är bytt, allt för att
driftsäkra och spara energi.
Köket har fördubblats i storlek, moderniserats och serveringsdelen utökats. Stora delar av taket har lyfts och tilläggsisolerats, ungdomarna har fått bättre och mer ändamålsenliga
lokaler och utomhus är det förberett för en ny utomhusscen.
Söndagen den 13 april
var det dags att lyfta fram
verksamheten och återinviga kyrkan. Uno Hellgren, trumpet, och Louise
Ljungberg, piano, inledde
musikaliskt innan ordförande Gerd Palmqvist
kunde hälsa en fullsatt
kyrka välkomna. Innan
gudstjänsten var över hade
ﬂera av kyrkans verksamheter visats upp, ungdomar sjungit och David
Castor predikat. BandUno Hellgren
klippning skulle det bli,

men knappast så traditionellt då Eskil Arnoldsson, byggare
och tårtälskare, istället invigde den uppfräschade 28-åringen
med att ta en bit ur tårtan.
Det nya köket ﬁck också visa vad det går för. Under serveringen fortsatte ﬁrandet med högtidstal. Anki Olofsson som
är anställd i Listers EFS var glad över de nya lokalerna.
-Mer lättjobbat och trevligt, tycker hon.
Ingemar Jeppsson som sett till bygget på daglig basis var
också glad över att allt ﬂutit på bra och tidsplaner hållit.
-Det har varit hårt arbete under en tid, men det har bara
varit roligt.
Och, som ﬂera lyfte fram, satsningen handlar egentligen
inte om själva byggnaden, utan om verksamheten i huset,
om vägen in till Guds hus.
Text och bild: Åsa Carlsson, Listerkyrkan
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Fattigmansuniversitetet TEE
Någon har kallat TEE för världens största fattigmansuniversitet. På bara några få årtionden
har konceptet vuxit och blivit den största ickestatliga, frivilliga utbildningsformen i Afrika. Det
är svårt att beräkna det totala antalet elever, men det rör sig förmodligen om ett antal hundra
tusen studenter i många olika kyrkor och samfund tvärs över hela kontinenten.
får de möjlighet att utveckla färdigheter och ett teologiskt
tänkande som är helt ovärderligt i deras funktion som ledare.
TEE-grupperna fungerar ibland som resurser i församlingarnas evangeliserande arbete. Klasserna gör satsningar
i byn där de möts till seminarium. De går från hus till hus
och samtalar med människor, har oﬀentliga möten och
inbjuder till förbön och samtal.

TEE-klassens möte avslutas med att man ber för varandra

TEE betyder Theological Education by Extension eller fritt översatt till svenska utlokaliserad (decentraliserad)
teologisk utbildning. Tanken är att eleverna inte ska behöva åka iväg till en avlägsen ofta ganska kostsam institution eller bibelskola för att studera. I stället förmedlas
kunskapen till dem på de platser där de bor och verkar.
Studenten bor kvar hemma, lever med familjen och sköter de dagliga sysslorna som vanligt, men avsätter ett par
timmar varje dag till egna studier. TEE förser dem med
böcker. En gång i veckan träﬀas klassen till ett lärande seminarium där inhämtad kunskap och praktisk erfarenhet
vävs samman i ett utvecklande gruppsamtal.
Syftet med TEE är att man på ett enkelt sätt och med
små ekonomiska resurser ska kunna utbilda och träna
många duktiga ledare i de snabbt växande kyrkorna i
tredje världen. Genom TEE får frivilliga och lågavlönade (eller oavlönade) förtroendevalda, församlingsäldste,
ledare och byförsamlingsevangelister möjlighet till en
treårig grundutbildning i teologi eller, om man så vill,
en församlingsbaserad bibel- och lärjungaskola, där betoningen ligger på ledarträning, bibelskunskap, församlingskunskap, självförsörjning och personlig andlig växt.
Vissa stift har ända upp till tre olika TEE-nivåer som totalt omfattar nio års studier.
De ﬂesta som går TEE-utbildningen skulle aldrig komma in på en bibelskola, ett universitet eller en teologisk
högskola. Några har kanske bara fyra eller sju års folkskola, andra kan nätt och jämnt läsa, men genom TEE
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Ivriga gruppdiskussioner i en TEE-klass i Mbingu, Ifakara

Resultatet av detta arbete är oftast väldigt uppmuntrande, för att inte säga utmanande; nya och gamla ledare
utvecklas och hittar sin funktion, människor växer och
blir trygga i sin tro, nya människor blir kristna, kyrkorna
växer, byar och samhällen förvandlas – Guds namn blir
ärat och upphöjt.
Det är helt klart att TEE har haft en avgörande betydelse för kyrkans framgång och tillväxt i t.ex. Iringa stift.
Tack vare TEE har väckelsen stannat kvar inom kyrkan
- genom TEE växer Guds rike.
Det känns väldigt roligt att EFS har fått vara huvudsponsor för TEE-programmet under många år.
Rune Persson, Tanzania

Kristianstad 400 år

Kristianstad ﬁrar 400 år och det ﬁras med konserter och evenemang, självklart är även Heliga Trefaldighets kyrka med under
jubileet.
Fredag 23 maj anordnas en kulturnatt där bland annat Kristianstad Gospelkör har en konsert som följs av en mässa.
Söndag 25 maj har vi en Fest-Högmässa och här har vi samlat församlingens alla körer att medverka: Barn- och juniorkörerna, Kristianstad Gospelkör, Krikör, Sanctus och SPF-kören.
Välkomna!
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Förbönsdag konﬁrmander
Den 25 maj har distriktet en bönedag
för sommarens konﬁrmationsläger. Ta
gärna upp detta böneämne samt kollekt på gudstjänsten den 25 maj eller
framöver.
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Sista uppropet till EFS årskonferens i Hässleholm!
Förväntansfullt blickar vi framåt att
som ”EFS och Salt-familj” få mötas i
Qpoolen den 29/5-1/6. När Guds folk
gemensamt, vid samma tillfälle, upplever en beröring av Guds gode Ande till
kallelse och tjänst, då sker något stort!
Detta förväntar vi oss! Så fyll bilen med
vänner och kom till Hässleholm.
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Gilla EFS i Sydsverige
på Facebook!
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Distriktsrådslag
EFS riks och EFS i Sydsverige hälsar
härmed alla EFS-föreningar, EFS-grupper, Saltföreningar, distriktsmedlemmar och anställda mycket välkomna
till distriktsrådslag lördagen den 10
maj, klockan 09.00-15.00, i Lutherska
Missionshuset i Hässleholm. Utgångspunkten – och målet – för denna dags
samtal om EFS framtida organisation
handlar om att tillsammans fundera
kring vilken struktur och organisation
som kan gagna EFS gemensamma kallelse och missionsuppdrag. Anmäl dig
till expeditionen så ser vi till att det
ﬁnns mat till alla.

Bob och Mary Hopkins från England undervisar, Lennart Albertsson
med team leder oss i lovsång, Jonas &
Viktoria Nordén tar oss med till Etiopien och Tomas Nygren, Martin Alexandersson, Sussie Kårlin samt Stefan
Holmström predikar.
Välkommen! Du missar väl inte detta!
Sommarens konﬁrmandläger
I sommar har vi en stor utmaning då
72 konﬁrmander kommer att vara på
våra sommarläger. På Åhusgården kommer David Castor och Soﬁa Knutsson
att vara lärare. Henrik Bertilsson, Frida
Abrahamsson, Christoﬀer Lundahl,
Rebecca Åsman och Joel Wramneby
kommer att vara fritidsledare. Alice
Ahnlide och Nelly Olbers kommer att
vara faddrar.
På EFS gården i Åsljunga kommer
Magnus Lennartsson och Malin Olsson att vara lärare, Christoﬀer Kullenberg, Simon Knutsson, Filippa Starfelt
och Kajsa Hallabro att vara fritidsledare. Clara Kristensson och Tove Olsson kommer att vara faddrar. Ha gärna
dessa läger med i era förböner!

Till Minne
Bertil Olsson

Några timmar före sin 96-årsdag ﬁck
Bertil Olsson hembud i sitt hem i Sandhult. Han föddes och växte upp i Ringamåla.
En vinterkväll när han cyklade hem
från ett juniormöte omgavs han plötsligt
av ett ljussken, och han upplevde Guds
tilltal och kallelse till tjänst. Med tårarna
rinnande cyklade han hem. Bertil blev
denna kallelse trogen i hela sitt liv.
I Kristianstads Traktatsällskaps Ungdomsutskott var det Bertil som hade
planer och visioner. Han var ofta steget
före.
Påsklägren i Ringamåla, som samlade
skaror av ungdomar, var Bertils idé. På
40-talet ordnade han Dalaresan. Vi var
väl 20-talet ungdomar, som samlades en
söndag på UH i Kristianstad. Vi övade
sånger ur ”Tollarps-pärmen” och sen åkte
vi ner till stationen och polleterade våra
cyklar. Nästa morgon åkte vi tåg till det
stora äventyret. Vi cyklade runt Siljan
och hade uppskattade sånggudstjänster i
de olika missionshusen.
När Bertil kom till Östra Blekinge som
predikant såg han genast möjligheter.
Med egna händer började han snickra i
det gamla missionshuset, som växte ut
och blev en ﬁn ungdomsgård. Bertil jobbade på Tjurkö på dagarna och hade möten på kvällarna.
Jag minns med glädje det första lägret vi
hade. Bertil spikade, hans hustru Ines lagade maten och Per Anders Sölvin, Ruth
Nyström och jag hade hand om barnen.
Några somrar ordnade Bertil Skärgårdspatruller. Vi åkte ut till de olika öarna och
hade barnmöten och gudstjänster.
Efter avslutad tjänst i Jämjökretsen
ﬂyttade Bertil med familj från distriktet.
Det blev predikanttjänst på några olika
platser sedan.
Vi tänker i dessa dagar på Bertils dotter
Marianne med familj, som varit till stor
glädje för honom.
Bertil har fått betyda så mycket för så
många i vårt distrikt. Vi minns honom
och hans gärning med stor tacksamhet.
Ann-Mari Ohlin,
Foto: Per Andersson

almanacka

även på www.efssyd.org

2014
maj
23-25 Shalomhelg, Åsljunga
29
EFS årskonferens Hässleholm
29
Förbönsdag konﬁrmandverksamheten

nr/sid

3/9

juni
6
Barnens dag, Höllviksstrand
6-8 Lightläger
13-18 Sommarläger, Höllviksstrand
20-22 Midsommarﬁrande och bibeldagar, Höllviksstrand
25-29 Gospelkurs, Höllviksstrand

2/17
3/9
2/17
2/17
2/17

juli
11-2/8 Konﬁrmationsläger, Åsljunga
3/9
augusti
4-8 Saltläger 8 - 11 år, Åsljunga
9
Loppmarknad, Åsljunga

3/9
3/9

Bön inför den gemensamma förbönsdagen för distriktets
konﬁrmandverksamhet den 25 maj 2014
Gud,
idag vill vi be för de 72 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
från 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

Minnes- och högtidsgåvor
Enskilda gåvor mars 2014
EFS
Salt
Kollekt
Konferens

10 250
3 200
7 551
3 200
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Minnesgåva
Gunnel Isaksson
Tack för gåvorna och alla varma tankar
som följer dem

Posttidning B

Om adressen är felaktig
-var god sänd rätt adress tillsammans
med adressremsan till Livsluft
c/o EFS i Sydsverige, Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

Vad händer inför EFS och Salts Årskonferens 2014?
HÄNDER OCH FÖTTER
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������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
eller två förmiddagar för detta, hör av dig till helena.eriksson@
efssyd.org

BÖN&LOVSÅNG
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SPONSORER

Vi har fått sponsring av stora företag med t ex ost, smör, mjölk,
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CAFÈER

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

efs-kyrkan.tv
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Följ årskonferensen på
facebook:

