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Vänner
Det har nyligen varit distriktets årsmöte. Det hann inte komma med i det
här numret, utan vi berättar om det i nummer fyra. Årsmöten är ju viktiga
avstämningspunkter. Det handlar inte bara om budgetar och ansvarsfrihet
utan också om ”var vi är och vart är vi på väg”. Visioner hör årsmöten till.
I skrivande stund har ju inte årsmötet varit ännu så därför vet jag inte hur
det blir med visionerna.
Men de är viktiga. Om man inte vet vart man är på väg så vet man ju inte
heller när man är framme. Det gäller också den lokala gemenskapen och
varje individ.
Bär du på visioner? Har kanske Gud talat till dig om vad han vill i ditt liv?
Gud ger långa perspektiv och korta. Han vill leda varje dag men också över
tid. Då är det bra med avstämningspunkter som årsmöten.
Man kan ju faktiskt ha årsmöte med sig själv och sitt liv, kanske den 1
januari eller födelsedagen eller andra passande datum. Eller varför inte ha
årsmöte i familjen? Inte med ansvarsfriher och sådant, men kanske budget
och visioner. Vågar du pröva?
Robert
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Kerstin Andersson
Vad betyder Bibeln för dig?

När jag ﬁck den frågan, dök en gammal sång upp i mitt
minne, ur Ungdomstoner nr 96:
1. Tag bibeln med, tag Herrens Ord, som lots, kompass
och ljus ombord. Då går dig väl, då når du fram om färden ock blir prövosam.
2. På tidens hav går mången storm och livet skiftar ofta
form. Men är vår Herre med ombord skall ock hans frälsning bli förspord.
3. Är Herrens ord vårt hjärta kärt och minnas vi vad det
oss lärt, då ha vi tröst som ej förgår om ock mot skeppet
vågen slår.
4. Vad mänskor talat tänkt och sagt försvinner snart
som ängens prakt. Guds Ord består till evig tid, säll den
som tryggar sig därvid.
Jag tycker om när man jämför livet med en resa eller
kanske ännu hellre med en vandring.
Min man Per och jag gillar att vara ute och vandra och
tycker att det är väldigt skönt med redan upptrampade
leder, med tydlig märkning, som på Skåneleden. Det ger
trygghet och man vet att man kommer fram.
Vi har
• plötsligt upptäckt något nytt, fastän vi gått samma stig
ﬂera ggr förut
• hittat en uttjänt trädgårdsmöbel mitt i skogen, när vi
behövde vila och äta vår matsäck
• sett hur landskapet skiftar beroende på årstid och väderlek
• fått se märkliga formationer av tusentals stenar, som någon, längs en led, samlat ihop och lagt för att bilda ordet PAX, kanske för att vi ska bli påminda om FRID och
FRED.
• blivit irriterade över att stigen ibland varit så lerig och
hal efter nattens regn.
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• blivit riktigt rädda när skällande hundar jagat vildsvin
tvärs över vägen framför oss, för att strax efter höra skotten från bössor alldeles intill.
På vandringen genom Livet har vi fått hjälp med vägvisning, ”märkning” genom Bibeln. Där kan vi göra nya
upptäckter, förundras, bli glada, få vila, näring och kraft
trots skiftande känslor.
Min bibel från tonåren har jag inte kvar längre. Den var
väl använd, men den gamla översättningen gjorde att jag
behövde en ny. Jag kan sakna den gamla Bibeln med understrykningar och små anteckningar, som påminde mig
om, att jag fått en särskild hälsning från Gud just då.
Dagens teknik gör att jag kan få bibelordet direkt i mina
hörlurar genom mobilen. Vilken fantastisk möjlighet att
kunna lyssna till bibelordet var jag än är!
Jag har Norearadions bibelgenomgång ”Vägen genom
bibeln” i min dator, men också överfört till mobilen. (Nu
ﬁnns den t.o.m som app.) För mig har det varit många
aha-upplevelser när jag lyssnat och fått många svåra texter
förklarade för mig.
Vid frukosten läser vi ofta den text som är föreslagen i
bibelläsningsplanen ”Bibeln idag”. Ibland blir jag så fascinerad över att vissa texter ﬁnns med i vår Bibel, händelser
som visar på både svek och förtal. Mitt i alla de svåra texterna ser jag ändå en Gud som är Helig och älskar oss. Då
upplever jag bibelordet som en trygg och säker vägvisare,
när Gud, den Helige visar oss vägen till Honom genom
försoningen i Jesus Kristus. Då vill jag lära känna honom
ännu mer. Tack Gud för att vi har möjlighet att göra det
genom ditt eget Ord i en Bibel som ﬁnns på vårt eget
språk!
Text: Kerstin Andersson, ordförande i EFS i Staﬀanstorp

Ett stort gäng ungdomar och unga vuxna valde att tillbringa långfredagen i EFS Betania i
Malmö på deras nya satsning - Good Friday.
Varför valde ni att vara del av Good Friday?
Måns: Jag valde att
delta på Good Friday
då jag inte kunde tänka mig något bättre
än att få dela den här
dagen med en massa
underbara kompisar
och samtidigt få prata lite om påsken och
vad den innebär.

�������������

Moa: För att det var roligt att få träffa vänner
����� ���� ������������ ����� ������ ���� ���� �����
känna genom kyrkan. Skolan har tagit väldigt
mycket tid och energi vilket gjorde att Good Fri����������������������������������������������
mig själv och ha roligt med andra härliga människor.
Vilket var dagen/kvällens höjdare?
Måns: Alla saker var egentligen lika bra men på
�������������������������������������������������
det nog bli leken combat. Det som gjorde detta till kvällens höjdare var att man lärde känna
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
rolig grej!
Moa: Det var när alla
kom till kyrkan! Jag
hade inte förväntat
mig att så många skulle
komma.
Därför kändes det så
härligt att alla hade
����������� ���� ����� ������ ���� ����
hänga med oss och Gud. Under kvällen höll
min konfaledare Henrik Bertilsson sin predikan.
Det kändes härligt att höra honom och det var
väldigt bra.
���������������

������������������������������
Saltsydsverige.nu
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����������������������������
unga i Skåne och Blekinge.

PULSEN PÅ
Sara Ivarsson
En sak är säker - Sara Ivarsson, pedagog i Lerbergets kyrka, gillar verkligen sitt jobb! Hon strålar
när hon pratar om ”sina” barn och ungdomar och
hennes hjärta är fyllt av önskan att beröra dem.
Det är tydligt att Sara är på helt rätt plats, just
nu, just här.
Lerbergets kyrka är inte bara Saras arbetsplats
����� ����� ������� ��������������� ���� ����� ����
som frivillig i andra uppgifter och kyrkan är hennes
familjs andliga hem. Hennes längtan och dröm
efter en kyrka där det kryllar av människor driver
henne:
- Tänk om kyrkan kunde vara en plats det är
��������������������������������������������������mar och vuxna hålla till. En kyrka där det smäller
��������������������������������������������������
Sara. Jag kan se framför mig att i något hörn tränar
���� ����� ������ ���� ��������� �� ���� ������ ����� ����
några sitter framför datorn. Där det är tydligt att
alla trivs tillsammans.
Sara har ett ledord som hon återkommer till gång
���������������������������������������������������var – beröra.
- Jag vill beröra de jag möter. Kyrkan är inte vilket
ställe som helst och min uppgift är att beröra män���������������������������������������������������
som ska beröra men att jag får vara ett verktyg
�������������������������������������������������
����������������������������������
Sara är utbildad idrottspedagog vid Halmstad högskola. I slutet av sin utbildning började hon fundera på hur och var hon ville arbeta. Allt ställdes på
sin spets.
- En längtan efter att arbeta med ungdomar växte
sig starkare och starkare i mig och när det blev
dags att söka jobb sökte jag arbete som idrotts�������� ���� ����� ���� �������������� �� ��������
������ ������ ���� ������� ���� ���� ���� ����� ���� �����
������������������������������������������������
Halmstad med stort ungdomsarbete.
Det blev verkligen rätt för Sara som har fortsatt på
denna bana med arbete i Fleninge kyrka innan hon
kom till Lerbergets kyrka för 8 år sedan.
����������������������������������������������������������������������������������������������per samt att hennes familj var väldigt aktiv inom
kyrkan. Under sitt konfaläger blev Jesus tydligare i
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
och pappa var där.
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������ ���� ������� ���� ��� ����� ����� ������
������ ���� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ������ �����
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egna beslut.

Sara Ivarsson

����� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ���� ��������
Hon tycker att arbetet för det mesta går bra att
kombinera med familjen med viss hjälp av barnens mor- och farföräldrar. Familjen får hänga på
hennes arbete när det fungerar. Exempelvis följer
��� ������ ���� ��� ������� ������ ���� �������� �����
hennes söners liv som ungdomarna på lägret.
�� ���� ��� ��� ����� ���� �������� ����� �������� ����� �����
��������������������������������������������������
medvetna om det och vi har valt att prioritera på
�������������������������������������������������larna när andra familjer kanske har fredagsmys och
������������������������������������������������������
får ge och ta!
Det är dags för Sara att gå till nästa grupp. Det börjar slå i dörrarna och barn efter barn kommer sp���������������������������������������������������
sångträning i Soul Children. Saras dröm kanske
inte är allt för långt avlägsen – redan nu slås det i
dörrarna och det är här man vill vara!
���������������
������

tipsar

saltsydsverige
8-10 maj
14-17 maj
23 maj
13-17 jun

ÖRESTRAND.
Xperience - Ungdomsläger.
UMEÅ. Avtryck
ÄNGELHOLM. Deeper Gudstjänst för unga uxna
HÖLLVIKSSTRAND.
Sommarläger med ledarskola.

Mer information hittar du på
www.saltsydsverige.nu

Längtan och förväntan var stor och den helige Andes närvaro var oerhört stark. Undervisningen var
mycket utmanande och konkret. Lovsången ville
inte ta slut och gudstjänsten kom att vara i två
och en halvtimme!
För ett par år sedan startades UG+ i EFS-kyrkan i
Ängelholm. Detta för att man såg att de unga vux��� �������� ���� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ���tat gymnasiet behövde plats där de kunde komma
samman med andra unga vuxna för att vädra vik��������������������������������������������������
mycket populärt men i höstas uttryckte de unga
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
man är.
Salt Sydsverige tillsammans med EFS-kyrkan beslöt
att göra en satsning på just de unga vuxna – Deeper
���������������������������������������������������
tillfället ägde rum i januari då ett femtiotal unga
vuxna från hela distriktet kom till Ängelholm.

���������������������������������������������������
oss kanske att den ska se likadan ut hela tiden.
Jobb och studier gör helt andra anspråk på tid och
���������������������������������������������������
������� ���� ����� ������� ����� �� ������ ����� ���� �����
men det kan vara svårt att hitta sin plats i församling om man upplever sig som äldre än ungdomarna
���������������������������������������������������
���� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ������� �����������������������������������������������������
växa. Unga vuxna tenderar annars lätt att trilla
mellan stolarna.
������������������������������������������������������
Deeper:
- Kyrkor har traditionellt satsat mycket på verk������� ���� ����� ���� ���������� ���� �����������
verksamhet har varit för det breda spannet vuxna.
Jag tror att vi behöver samlas både i och mellan
�������������� ���� ������ ����������� ����������� ����
utmanas att växa och leva i tron på Jesus.
�������� ���������� ����� ���� ��� ��� �������� �������
med och fortsätter:
- Jag tror att en predikan som är tydligt riktad mot
ens egen åldersgrupp är viktigt just i den åldern.
���������������������������������������������������
att många ifrågasätter och utmanar som tro i jakten på äkthet. Ord rakt in i den situationen kan
vara väldigt viktiga.

Ania Andersson

Ania Andersson från Hörby var en av dem som tog
sig till Deeper denna kväll och med tårar i ögonen
säger hon:
- För mig blev denna kväll som en stamp i golvet
���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ���
����������������������������������������������������
vuxen i Guds rike. Och jag kunde verkligen känna
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
vi blir äldre. Jag lämnade EFS-kyrkan så otroligt
mycket mer peppad på att verkligen leva för Gud
än någonsin tidigare.
Ania fortsätter:
��� ���� ����� ��� ������� ������� ��� ����� ���� ��������������������������������������������������������
man är inte ungdom hur länge som helst. Vad ska
�����������������������������������������������
Tron påverkas självklart av att gå från att vara

�������������������
- Det kan vara en stor utmaning att hålla sin relation till Gud levande i en ålder där så otroligt mycket annat pockar på ens uppmärksamhet. I detta
kan en plattform för unga vuxna hjälpa en att se
att man inte är ensam i sin tro och sina tvivel. Det
���������������������������������������������������
rike.
������ ����������� ����� ���� ��� ���� �� ������������ ��
Ängelholm. Då vänder man på konceptet och star���� ��� ������ ���� ����� ������ ����� ���������� ���
�������� ������ �������� ���� ���� ����� ���������� ����
�������������������������������������������������sten startar kl 19.00. Så du som har slutat gymnasiet och är äldre – missa inte detta tillfälle!
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���������������
�������������

���������������������������������������������������
få tid att upptäcka mer om vem Jesus är och
få njuta av svensk sommar med nya och gamla
vänner. Därför kommer de tio dagarna utgå från
ett behagligt tempo med fokus på gemenskap.
Lägret är härligt långt av en anledning.
���� ��� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ���� �������
och njuta.
���� ����� �������� ��� ����� ���� ������ ���� ������
på. Därför kommer man att köra undervisning av
olika slag – att lära av Bibelns sanningar teoretiskt men också att praktisera dessa i exempel�����������������������������������������������marens läger vill man också uppmuntra varandra
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
undervisning.
Lägret äger rum den 18-27 juni på Heljarödsgården.
�������������������������������������

Blåsarläger är ett läger som Salt Sydsverige
anordnar för alla spelglada från tio år och uppåt. Större delen av dagen är man i sin orkester.
������������������������������������������������ka svårighetsgrad. Under en vecka övar vi in ett
antal låtar som vi sen framför i en avslutningskonsert.
�������� ���� ������ �� ��������� ����� ����� ����������������������������������������������������
dans och sport & lek.
Dagen inleds med en bibelstund och sen är det
full fart i orkestrarna. Efter lunch är det fritid
������������������������������������������������������� ���� ���� ����� ������������ ������ ���� �����
��� ���� ������� ��� ���������� ������ ����������������
����������������������������������������������tas med konsert i pampiga Glimåkra kyrka.
�����������������������������

Vill du ge en gåva till Salt Sydsverige går det
�����������������������������������������������
nummer 123 354 77 91. Tack!

REPORTAGE

Med Guds nåd och massor av kaﬀe
Telefonen ringer och Håkan ser att det är Stefan Holmström som är på tråden. Det suger till i magen
då han förstår vad samtalet kommer att handla om. När han lyfter luren kommer han att få reda på
hur hans närmaste framtid ska se ut. Antingen blir han EFS och Salt Sydsveriges nya vikarierande
distriktsföreståndare eller så fortsätter livet på den väg han redan nu vandrar på.
Han känner sig dock trygg i vilket svar han än kommer
att få av missionsföreståndaren. Om han får vikariatet
väntar en enormt spännande utmaning. Om svaret blir ett
annat så vet han att Gud har en annan plan för honom.
Hur kommer det sig att man söker en tjänst som lite allmänt kallas för ”en omöjlig tjänst”?
-Det var inte något jag hade tänkt på att söka, säger
Håkan Lindberg. Men något i mig kände att jag trots det
var tvungen att tänka igenom det hela noggrant.
Håkan har stor erfarenhet av EFS på alla nivåer – riks,
distrikt och lokalt där han funnits med som både anställd
och förtroendevald i ﬂera olika uppgifter. Han anser sig
vara en hyfsat god administratör och känner distriktet
väl genom det arbete han haft de senaste åren som kringresande predikant. Under tjänstledige distriktsföreståndarens sjukskrivning har han även vikarierat på vissa av
Allan Svenssons arbetsområden och det tycker han har
fungerat mycket bra.
-Dessutom var det en hel del människor som tyckte att
jag skulle söka tjänsten, säger Håkan, det ﬁck mig att fundera. Den yttre kallelsen fanns där likväl som den inre.
Efter mycket bön kom jag fram till att jag skulle söka.
Något som kommer upp i vårt samtal är hans bakgrund
med utbrändhet; kommer Håkan att orka och klara av det
hårda tryck och det något spretiga arbete som distriktsföreståndartjänsten faktiskt innebär.
-Det är något som vi absolut måste adressera, säger Håkan. Självklart förstår jag att människor kan vara fundersamma. Jag tror dock att den erfarenhet jag har av att ha
varit utbränd kan vara en tillgång i arbetet. Jag har lärt
känna sidor av mig själv där jag nu bättre förstår hur jag
fungerar, jag känner till hur min stress fungerar. Jag har
lärt mig att strukturera min tid, att delegera och att säga
nej. Det är viktigt att välja sina fajter – vilka som är viktiga
att verkligen ta tag i och vilka man kan låta bero. Lägger
man hela sin själ i allt, tar själen slut. Så är det bara.
Håkan har människor runt sig som har som uppgift att
se Håkan lite extra, att vara uppmärksamma om det börjar bli för mycket för honom.

-Det ﬁnns en god omsorg både på expen och i distriktsstyrelsen, säger Håkan, vi hjälps alla åt att se varandra.
Håkan växte upp på Lerberget och är en så inbiten EFS:
are man kan vara. Hans mormors farfar var från 1869 ledare för väckelsen på Lerberget och skänkte tomten där
missionshuset byggdes 1881. Sedan dess har släkten funnits i rörelsen. Håkan fanns med på FG/PG i Lerbergets
missionshus och senare i Kullabygdens UG. Som tonåring, 1981, blev han engagerad i EFS Ungdomsforum och
var sedan med på hela 18 sådana i följd där han hade olika
roller under åren. Efter studenten bar det av till bibelskolan på Hjälmared och efter lumpen påbörjades teologistudierna på Johannelund.
-Det var först när jag började studera teologi som skolan
blev rolig och jag förstod att jag hade läshuvud. Grundskolan och gymnasiet var inte speciellt roligt, säger Håkan,
jag var en medioker student och av grupptryck valde jag
att läsa ekonomi, något som jag idag inte alls kan förstå.
Min styrka är ju språk, ord och att skriva!
Musiken har alltid spelat en stor roll i Håkans liv och
då är det främst hårdrocken som gäller även om han även
tycker om andra musikstilar.
-Ah, Deep Purple och de andra klassiska gängen…, det är
uttrycksfull och kraftfull musik! Att vara på Sweden Rock
i Sölvesborg varje år är för mig vad älgjakten är för många
norrlänningar. I somras ﬁck jag möjligheten att viga ett par
under festivalen med Scorpions som ingångmusik!
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Håkan klär sig lite som en hårdrockare och med sitt hål
i örat händer det att han provocerar.

-Och jag längtar efter att vi ska bli ett distrikt där bibelläsningen får ta ännu större plats!

-Örhänget har jag kvar mest för att jag inte ska ta mig själv
på allt för stort allvar. Och alltid retar det någon. Jag tycker
om att bryta de fördomar som ﬁnns mot kristna och i synnerhet mot präster. Naturligtvis utan att ge avkall på innehållet i min tro eller min respekt för Gud. När jag predikar är jag
exempelvis alltid mer propert klädd än jag är privat.

Skrivbordsstolen står ännu tom. Av respekt. Vår nye
vikarierande distriktsföreståndare tillbringar ﬂera dagar i
veckan på expen men sätter sig inte i stolen förrän han
träder in i sin nya tjänst. Med tacksamhet, ödmjukhet och
stor förväntan men även med bävan och koncentration
ser Håkan Lindberg framemot en ny tid i sitt liv. En tid
som börjar när skrivbordsstolen blir hans.

När Håkan träder i tjänst den 1 maj står nyplantering
högt på agendan. Han vill ﬁnna nya vägar och strategi
för att det redan påbörjade pionjärarbetet ännu mer ska
gå från ord till handling. Håkan har också ett stort hjärta
för de små föreningarna och han vill hjälpa dem att utvecklas.
-Jag vill inte behöva vara med och lägga ner någon förening.
Håkan har en stor gåva i att undervisa och predika och
han kommer att försöka samordna besök i olika föreningar med predikningar. Han kommer också, i ett första
skede, åka runt till de anställda och besöka dem på deras
arbetsplatser i de olika kyrkorna för att samtala och se hur
de arbetar.
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Några snabba:

Sommar eller vinter
Sandaler eller cowboyboots
GT eller NT
Bio eller �lm hemma
Stad eller landsbygd
Husvagn eller tält - ”hotell tack”
P1 eller P4
Bil eller motorcykel – ”svår fråga…”
Choklad eller lösgodis
Reportage: Helena Eriksson

UNDERVISNING
och i stället begärt att få en kung till herre över er. Träd nu fram inför
Herren, stam för stam och släkt för släkt.”
Kungavalet skulle ske genom lottning och den första lottdragningen valde ut Benjamins stam, den andra lottdragningen föll på den
släkt som Saul tillhörde och den tredje lottningen föll på Saul själv.
Saul hade gömt sig i lägret utanför samlingsplatsen, men hämtades
och utropades till kung. En tid senare gick ammoniterna till anfall
mot Israel, men blev grundligt besegrade under Sauls ledning.
Därigenom verkade Sauls position som kung säkrad och den gamle
profeten lämnade sin roll som domare över folket och överlämnade
denna auktoritet till Saul. Men Samuel var fortfarande Guds profet
och den som förmedlade kontakten mellan folket och Gud. Han var

av Håkan Lindberg

Saul
Hittills i denna artikelserie har jag presenterat bibliska personer
som, trots att de många gånger varit behäftade med fel och brister,
ändå blivit utvalda och ledda av Gud. Människor som på olika sätt
varit profetiska förebilder till Jesus och som på olika sätt kan vara
föredömen även för oss som lever idag. I denna artikel kommer en
annan typ av person att presenteras. En person som snarare för oss
kan stå som ett avskräckande exempel på hur något som börjar bra
ändå kan få ett mycket tragiskt slut.
Som jag berättade i förra avsnittet så hade Israels folk, mot Guds
vilja och profeten Samuels råd, insisterat på att de ville ha en kung
precis som alla de andra folken hade. Både Guds och Samuels ståndpunkt var egentligen att enbart Gud var folkets kung. Att Israels folk
var utvalt och speciellt just på grund av att Gud ledde och styrde
över dem. Trots detta så gör Gud folket till viljes och uppmanar
Samuel att smörja en kung och sätta honom över folket. Gud skulle
visa honom vem som var lämplig för denna uppgift.
Saul, son till Kish av Benjamins stam, kom från en rik och välbärgad familj. Han var vid ett tillfälle ute tillsammans med en av
sin fars tjänare och letade efter några åsnor som hade kommit bort.
Sökandet hade inte gett något resultat när de kom fram till den stad
där den gamle profeten Samuel bodde. Tjänaren förslog Saul att de
skulle söka upp den gamle gudsmannen för att han skulle kunna
tala om för dem var de försvunna åsnorna fanns.
Gud hade dagen innan Saul kom varskott Samuel om att det
skulle komma en man från Benjamins stam och att denne skulle
smörjas till kung över Israel. Samuel och Saul träﬀades och de deltog
i en oﬀerfest som pågick utanför staden. Nästa morgon i gryningen
väckte Samuel Saul och efter att Sauls tjänare skickats i förväg så
hällde Samuel en ﬂaska olja över Sauls huvud och smorde honom
till furste över Israel. Samuel förutsåg också vad som skulle hända
Saul på hemvägen, och att Saul skulle se detta som ett tecken från
Gud. Allt det Samuel förutsagt skedde också. När Saul mötte en
grupp profeter som befann sig i profetisk extas så föll Guds Ande
också över Saul och även han hamnade i ett extatiskt tillstånd.
Något senare kallade Samuel samman hela folket och talade till
dem, och det var inget lätt budskap han kom med: ”Så säger Herren,
Israels Gud: Det var jag som förde Israel ut ur Egypten och räddade er
undan egyptierna och alla de välden som förtryckte er. Men nu har ni
förkastat denne er Gud, som har hjälpt er i alla olyckor och trångmål,

den som förrättade de oﬀer som lagen påbjöd folket att göra.
Saul skickade hem folket och behöll bara en stående armé bestående av tre tusen man. Men det förblev inte lugnt länge. Sauls son
Jonatan, som förde befäl över tredjedelen av Sauls armé, dödade vid
ett tillfälle en av ﬁlistéernas fogdar och detta ledde till krig mot detta
grannfolk. Dessas armé var mycket större än Sauls och Israels armé
var mycket rädda inför det som väntade. Filistéerna slog läger och
Sauls män gömde sig av rädsla. Samuel skulle komma och oﬀra ett
brännoﬀer innan striden. Det skulle ta honom sju dagar att komma
dit.
När Samuel dröjde, blev folket otåligt och började lämna Saul,
och i denna situation gör han det som kommer att fördärva hela
hans fortsatta liv - han tar på sig Samuels roll och förrättar oﬀret i
dennes ställe. Han tar på sig en roll som inte är hans och bryter mot
ett mycket tydligt bud från Gud. När Samuel kommer har Saul just
gjort detta och Samuel skräder inte orden: ”Vad har du tagit dig till!
... Du har handlat som en dåre och överträtt den befallning som Herren,
din Gud, har gett dig. Herren skulle annars ha befäst ditt kungavälde
över Israel för all framtid, men nu kommer det att gå förlorat. ”
Trots detta så besegrades ﬁlistéerna denna gång, främst tack vare
Sauls son Jonatan. Men ﬁlistéerna fortsatte att dra ut i strid mot Saul
gång på gång.
Gud gav nu, genom Samuel, Saul besked om att han skulle gå i
strid med amalekiterna. I samband med detta bud ger också Gud
Saul ett uppdrag som vi i vår tid har svårt att förena med vår bild av
vem Gud är. Gud säger åt Saul att han inte bara ska besegra amalekiterna, utan utplåna dem helt och hållet, både män och kvinnor,
barn och spädbarn och all deras boskap.
Varför ger Gud en sådan fruktansvärd order? En förklaring, som
inte är särskilt heltäckande men ändå viktig att poängtera, är att
amalekiterna mer än något annat folk i GT beskrivs som ett folk un-
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der inﬂytande av Guds motsats, ondskan själv. Så den order Gud ger
till Saul skulle kunna formuleras på ett annat sätt: ”Du ska gå i strid
mot ondskan och du ska både besegra den och utplåna den helt. Du
ska inte beblanda dig med den, utan hålla dig ren från den”.
Saul besegrade ondskan, men lydde inte Guds bud. Han tillfångatog amalekiternas kung och behöll för egen del den bästa boskapen.
Han lätt sig förledas att släppa in ondskan i sitt liv och i sitt folk.
När Samuel såg vad Saul hade gjort förstod han att Saul nu var
bortom räddning. Saul ville nu ha Samuels hjälp att få Guds förlåtelse och bad profeten att följa med honom inför Herren. Men
Samuel vägrade och förmedlade till Saul de ord, som skulle förmörka resten av Sauls korta liv:
”Jag följer dig inte; du har förkastat Herrens befallning, och han har
förkastat dig som kung över Israel… Idag har Herren ryckt ifrån dig
Israels kungamakt och gett den åt en annan, som är bättre än du.”
Samuel sörjde det som hade hänt Saul, men ﬁck efter en tid befallning av Gud att gå till Betlehem och till Jishajs hus. En av hans söner
hade Gud valt till ny kung. Saul hade varit en lång, ståtlig och kraftfull krigare. Men den nye kungen skulle bli annorlunda. Ingen av
Jishajs sju hemmavarande söner var den utvalde nye kungen, trots
att de alla levde upp till bilden av en kung rent utseendemässigt.
Det var istället Jishajs yngste son, som inte var hemma utan ute och
vallade sin fars får, som Gud
hade valt ut. Den unge David
blev inför sina bröder smord
av Samuel till den nye kungen
över Israel. Och det står vid
detta tillfälle att Herrens ande
föll över David och sedan alltid var med honom.
Men Saul var ännu kung.
Han visste själv och hela folket
visste också att han var förkastad av Gud. Att han ändå lyckades samla en här omkring sig
visar att han måste ha haft en
stark karisma trots allt. Men han mådde inte bra, vilket ju är högst
naturligt. Det står i 1 Sam 16:14 att Saul plågades av en ond ande
som Herren sänt. Ser man på hur Saul betedde sig under återstoden
av sitt liv med mer moderna psykologiska glasögon, så skulle nog
slutsatsen vara att han blev psykiskt sjuk. Saul var manodepressiv
och blev så småningom ordentligt paranoid.
Han sjönk tidvis in i djup depression som inte verkade kunna
lindras. Det enda som verkade
hjälpa en aning var musik och
genom förmedling av Sauls närmaste män så kom David att
hamna i tjänst hos Saul, eftersom han var mycket duktig på
att spela lyra. Varje gång som det
blev mörkt i Sauls själ, så spelade David för honom och han
mådde mycket bättre. Saul tyckte mycket om David, men hade
ingen aning om att det var just
denne unge pojke som Gud hade
smort till kung efter honom.
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Davids livshistoria kommer jag att börja berätta om i nästa del av
denna artikelserie, och därför går jag inte in så mycket på den nu.
Men en viktig brytpunkt i relationen mellan Saul och David var Davids oväntade seger över ﬁlistén Goljat, en väldig krigare som ingen
i Sauls här vågade möta i närstrid.
Till en början gladde sig Saul över Davids seger, men när han började höra vad folket sa så började det på nytt bli mörkt i hans inre.
Han hörde kvinnorna sjunga ”Saul har slagit tusen, David tio tusen”
och blev mycket bitter. I maniskt raseri försökte Saul till och med
vid ett tillfälle driva ett spjut genom David medan denne spelade
för honom, men David klarade sig. Han försökte sedan på olika
sätt hålla ner David och han skickar honom på riskabla uppdrag där
ﬁenden lätt skulle kunna döda honom. Men David överlever och
blir allt mer populär.
Nu börjar Saul se David som sin ﬁende och förföljer honom, men
får inte tag i honom. Sauls psykiska stabilitet försvinner nu helt.
Han drabbas av förföljelsemani, vilket bland annat leder till att han
mördar en samling präster som han tror är i förbund med David.
Den andra halvan av första Samuelsboken är en tragisk beskrivning av en människas totala inre kollaps. När Saul inte upplever sig
få ledning av Gud söker han sig till andeskådare och spåmän och får
dem att mana fram andar som skall leda honom. Men det enda han
får är en allt större skräck och en allt mörkare själ.
Filistéerna går så till stort anfall och många ur Sauls här blir dödade, bland andra Sauls tre söner. Och Saul blir sårad av en pil. Han
inser att han nu nått vägs ände och befaller sin tjänare att hugga ner
honom. Tjänaren vågar inte göra detta, så Saul tar sitt eget svärd
och kastar sig på det och tar sitt eget liv. Filistéerna ﬁnner hans döda
kropp efter slaget, hugger av huvudet och skickar det runt i landet
tillsammans med hans vapen i triumf. Även i döden förnedrades
Saul, Israels förste kung.
Det som började så bra, då han valdes ut av Gud och Guds Ande
föll över honom, och som sedan fortsatte med ﬂera segrar slutade,
bara två år senare, med en bitter, psykiskt instabil och övergiven
man som gjorde slut på sitt eget liv.
Samuels ord till Saul i 1 Sam 15:22-23 ger oss denna tragiska
berättelses sensmoral:
”Älskar Herren oﬀergåvor lika mycket som lydnad? Nej, lydnad är
bättre än oﬀer, hörsamhet bättre än baggars fett. Trots är synd liksom
svartkonst är synd, övermod synd liksom avgudadyrkan. Du har förkastat Herrens ord, och han har förkastat dig: du skall ej längre vara
konung.”
Detta är en sida av Gud som vi inte
talar om särskilt ofta idag. Den har med
helighet och okränkbarhet att göra, och
den handlar också om lydnad, vilket är
en sida av det kristna livet som vi nog
också borde reﬂektera mer över än vad
vi gör i vår tid. Saul blev övermodig och
lät bli att lyda. Det ﬁck konsekvenser.
Jesus Kristus var lydig ända till döden
på ett kors, läser vi i Fil 2. Denna lydnad ﬁck konsekvensen att vi alla blev
försonade med Gud. Som kristna är vi
kallade att efterlikna Jesus också i hans
lydnad i förhållande till sin Fader i himmelen.

REPORTAGE

Hemligt möte
En mörk kväll i början av februari samlades vi till ett ”hemligt” möte i Röke. Det är ingen stor
by. I byn �nns en skola, en idrottsplats, en kyrka, ett missionshus, ett församlingshem och en
bank. Inte så mycket mer. Jovisst, en nerlagd aﬀär.
Tanken kom upp, att vi ville uppmärksamma och stötta
de förföljda kristna i världen. Vi skulle ordna ett ”hemligt” möte. Informationen om mötet gick ut muntligen.
Ingen annons, ingen aﬃsch och inget skrivande på Facebook om något event.
”På torsdag ska vi ha ett möte för att uppmärksamma de
hemligt kristna i världen. Det blir i butiken mitt i byn. Kom
mellan klockan sju och halvåtta. Kom inte på slaget. Det
får inte bli någon folksamling utanför. Vi går in på baksidan vid lastbryggan. Prata inte med varandra. Bilarna kan
ni sätta någon annanstans, inte just utanför. Det ﬁnns bara
uppehållsvärme på, så var varmt klädda. Var förberedda på
att det inte ﬁnns några stolar att sitta på. Vi kommer att få
information om och be för de värst utsatta länderna i världen. Dessutom får vi möjlighet att skänka en slant till Open
Doors* verksamhet. Kvällen avslutas med en enkel mingelﬁka.”

Så ungefär blev vi informerade. Kvällen kom och en efter
en smög vi in genom bakdörren till butiken. På fyra väggar satt aﬃscher uppsatta över Nordkorea, Somalia, Irak
och Syrien. Det var foton, kartor och lite bakgrundsfakta.
Vi gick sedan tillsammans i grupp och stannade upp inför
de olika länderna, där vi ﬁck mer information och bad om
beskydd för de kristna och för deras olika behov.

Fika

Varför skulle det nu vara så hemligt? Och varför kunde
vi inte vara i vår vanliga möteslokal? Här ﬁck vi känna lite
hur de kristna i utsatta länder har det. Hur man smyger
till en lokal. Hur man träﬀas i hemlighet och delar Ordet med varandra. Den stora skillnaden var, att vi inte
behövde vara rädda för att bli upptäckta, eller att polisen
skulle komma och fängsla oss.
Text: Kristina Karp, Örkelljunga
Foto: David Castor, Galthult, Röke
Jertrud

*Open Doors är en kristen internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. De arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: Att
stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
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UNDERVISNING

Höga visan
I jämförelse med många alla andra bibelböcker kan det kännas som att Höga visan inte alls
passar in. Varför �nns det en hel bok i Bibeln som verkar handla mer om sex än om Herren?
Vad kan den egentligen säga till oss i dag?
Sommaren 2011 gifte jag mig med min man, Simon. Under vår vigsel läste vi några utvalda rader ur Höga visan i
dialogform. Kan du föreställa dig oss, uppklädda, i en fullsatt
kyrka, lite pirriga men trygga på vad som vi tror Gud gjorde
i stunden? Nedan följer några av replikerna.
- Vad du är skön min älskade, vad du är skön!
- Vad du är skön, min vän. Ja ljuvlig är du och grönskande är
vårt viloläger.
- Som en lilja bland törnen, så är min älskade bland ﬂickor.
- Som ett äppelträd bland skogens träd, så är min vän bland
unga män. Jag längtar att få sitta i dess skugga, söt är dess frukt
i min mun.
- Du är alltigenom skön min vän, på dig ﬁnns ingen brist.
- Min vän är min och jag är hans, han som vallar sin hjord
bland liljor. Så fann jag honom som min själ har kär. Jag grep
tag i honom och släpper honom inte.
- En enda är hon, min duva, min fullkomliga. Så skön och ljuv
du är kärlek, så full av njutning.
Vi läste dessa ord som en kärleksförklaring till varandra,
men även i tron att de rader Simon uttalade, läser vår himmelske Fader över oss som son och dotter, likaså läser Jesus
dessa över sin församling, sin brud.
Författare
Genom tiderna har olika förslag på författare till Höga visan varit på tal. Salomo är oftast förekommande, på grund
av att Salomo nämns några gånger i boken (Höga v. 3:7,9,
11;8:11-12), men framför allt för att hans namn ﬁnns i inledningen, “Sångernas sång av Salomo”. Prepositionen av
kan dock på grundspråket hebreiska ha ﬂertalet andra funktioner. Därför tolkade tidiga bibelforskare honom som författare. Det är dock aldrig kungen eller Salomo som för talan,
han förekommer alltid i tredje person.
Ändå kan man med goda skäl hålla fast vid den judiska
och kristna traditionen som säger att dessa ord anger Salomo
som författare. Detta har man grundat på hela bokens tema,
språk, litterära stil och grammatik.
Sensuell poesi?
Höga visan räknas till Gamla Testamentets poetiska böcker. Den är placerad bland Salomos skrifter, efter Ordspråksboken och Psaltaren. I den judiska sammanställningen av
skrifterna däremot ﬁnner man den tidigare, efter Jobs bok.
Både inom judendom och kristendom har den omdiskuterats och kommenterats mycket! I modern bibeltolkning talar
man om Höga visan som ett uttryck för den sexuella kärleken mellan man och kvinna. Genom århundraden har dess
intima bildspråk framför allt tolkats som Guds folks relation
till sin Herre. Jag tror att båda tolkningarna är fullt rimliga.

11

Höga visan är fylld av poesi. Den är uppbyggd av ﬂertalet relativt fristående kärleksdikter. Dessa hålls till en stor del
samman av återkommande röster, bildspråk och teman. Antalet dikter är också en väl diskuterad fråga. Olika tolkare hittar upptill 30 fristående avsnitt och delar in dem i cirka fem
stycken dikter.
Det är tre olika röster vi får höra genom hela Höga visan.
Hon/bruden, han/brudgummen och kören/vännerna beroende på vilken översättning vi läser. Detta får boken att framställas som en växelsång eller ett drama, och gör den enkel
att följa.
En uppfattning är att boken är en samling fristående kärleksdikter, eller att det skulle vara ett helt drama mellan två
aktörer, (mannen och kvinnan). Men ﬂertalet säger emot det
senare för att berättelsen inte hålls samman av en handling
med en början eller slut. Den hålls snarare ihop av bilder och
teman som kommer igen.
Inom judendomen ﬁnns det en åldersgräns för att läsa
Höga visan, på grund av dess intima, nästan för grova, språk.
Detta är även problematiskt för vissa andra läsare. Hur ska
vi tolka denna intima och sensuella poesi? Vi kan alla ana
ﬂera återkommande mönster. Vi ser beskrivningar av skönhet (4:1-7), längtan (1:2-4), beundran (1:12-14) och minnen
(2:8-17).
Jag tycker inte att det är problematiskt att det tenderar
sexuella anspelningar, vi människor är sexuella varelser, (Gud
har ju skapat oss sådana). Skulle då inte Guds ord kunna ta
upp sådana saker? Jag tycker inte att det är konstigt att vi kan
läsa om kvinnan som söker och åtrår sin älskade och bjuder
honom till sin trädgård, detta både utifrån att jag kan längta
efter min blivande OCH att jag galet mycket längtar efter att
Jesus ska komma tillbaka.
Gud är inte emot attraktion
Genom detta så markeras det att den sexuella kärleken är
en viktig del av livet, inom rätt gränser. Höga visan går emot
en överdriven betoning på sex, den snedvridna bild som vi
kan ha i dag. Den utmanar dagens sätt att nästan avguda och
göra sexet till högsta meningen. Vi ﬁnner inte heller en rädsla
för sexualiteten i Höga visan, som också ﬁnns i samhället - att
vi förkastar det och inte talar alls om det. Mina tankar om att
den romantiska synen på kärlek är någon nytt och modernt,
den har Gud tänkt skulle ﬁnnas med från början. På de ﬂesta
andra ställen i Bibeln som behandlar äktenskapet, görs detta
utifrån ett socialt perspektiv. Här däremot blir kärleken i sig
värderad. Boken går också emot självförakt och sexualﬁentlighet. Jag uppskattar att vi får läsa om en sann uppskattning
av den mänskliga kroppen. Gud är inte emot attraktion. Han
gillar bara inte då vi agerar efter den med de som inte är vår
äkta make/maka eller av egoistiskt syfte. Eller handlar utifrån
känslan utanför hans ramar för det.

>

TILL MINNE
Hur kan man läsa Höga visan?
Jag vill dela med mig tre perspektiv på hur man kan läsa
Höga visan, och övriga Bibeln:
1. Brud och brudgum.
a. Jesus är brudgummen, vi som hans församling är hans
brud. Just nu är vi i förlovningstiden. Vi håller på att förberedas för den stora dagen, då vi kommer att få stå ansikte
mot ansikte med vår konung och brudgum, Jesus själv. Nu
är bruden i förberedelsefasen, vårt inre förbereds för att äkta
honom i rättfärdighet och rätt (Hos 2:19). Vår inre lampa
förbereds för att få komma in på bröllopsfesten (Matt 25).
Tillsammans med Guds ande, längtar vi och ropar ”Kom,
herre Jesus, snart!”.
2. Make och maka
a. Det var så jag och min man läste ur Höga visan för varandra på vår vigsel. Eller kung Salomo som under en av sina
resor norrut träﬀar en landsbygdsﬂicka. Denna bok rymmer
den mänskliga sexuella kärleksrelationen, men vi ska veta att
det inte bara är den tolkning Höga visan innehar.

3. Dotter och fader
a. Du och jag, som söner och döttrar till vår Pappa i himlen.
Läs Höga visan!
Detta är bara en kortfattad introduktion till Höga visan,
den rymmer mycket! Bildspråket har tolkats mycket, där
ﬁnns stora skatter om du vill fortsätta fördjupa dig. Testa att
läsa utan och hänga upp dig på bildspråket du inte förstår.
Lek med tanken att det är din himmelska pappa som läser
brudgummens rader! Låt honom tala kärlek genom dessa rader. Testa gärna några olika översättningar, en engelsk kanske.
Jag ber och hoppas att du får upptäcka Guds kärlek genom
bland annat Höga visan.
Ps. Gud hälsar:
”- Vad du är skön, min älskade, vad du är skön!”
Iza Jönsson,
Helsingborg
(Tidigare publicerad i Insidan, ELM:s ungdomstidning)

Kurt Åberg
År 1958 konﬁrmerades jag. Konﬁrmationen ägde rum i Örkelljunga kyrka. Min
konﬁrmationspräst var Kurt Åberg. Vi var
37 konﬁrmander som under ca tre veckors
tid hade varit tillsammans på EFS gården
i Åsljunga - som på den tiden hette “Missionshemmet”.
De veckorna betydde mycket för mig och
säkert för mina kamrater också.
Kurt och Maj hade kommit hem för
“vila”... Det hette så på den tiden. Så mycket vila tror jag inte det blev för att vara
konﬁrmandpräst kan ta på krafterna. Men
tiden som konﬁrmand blev avgörande för
mig. Kurts undervisning och person satte
djupa spår i den 14-åriga tonåringen från
Klippan.
När jag för några år sedan intervjuade
Kurt och Maj om deras omväxlande och
spännande liv i missionens tjänst sa de båda
med en mun: “allt har varit en Guds kallelse, allt har varit nåd.”
Kurt var missionären. Han tyckte om att
berätta. Han gjorde det med värme och humor så som han var som person. Det är inte
alla förunnat att kunna se andra och uppmuntra andra. Kurt hade den förmågan. I
hans närhet växte man. Hur många gånger
har han inte efter en gudstjänst i Lerbergets
kyrka klappat mig på axeln och tackat för
en god predikan - också när predikan varit
usel... Då växer man som människa!

För Kurt och Maj har livet till stor del
handlat om Afrika och då särskilt Etiopien.
Första gången de reste ut var 1952. Missionär, missionssekreterare, missionsföreståndare och tio år som direktor för det nyuppförda Johannelund i Uppsala.
År1997 bröt Kurt och Maj upp från Uppsala och ﬂyttade till Lerberget. Lerbergsfödda Maj hade en håg att återvända till sin
barndoms by. Kurt var inte sen att säga ja
till ﬂytten.
I stort sett varje söndag har vi få se Kurt
och Maj sitta sida vid sida i kyrkan. Den
sista tiden hade Kurt rollatorn med i kyrkan.
Jag kan se hur Kurt, när det var dax att ﬁra
nattvard, gick fram med sin rollator för att ta
emot gåvorna och därefter med ett stilla leende återvände till sin plats. Tala om trohet!
I sitt nitioandra år ﬁck Kurt lugnt och stilla
somna in på Helsingborgs lasarett. Begravningsgudstjänsten i Lerbergets kyrka blev en
ljus och hoppfull gudstjänst som samlade en
stor skara av vänner från olika delar av vårt
land.
Vi är många som tackar Gud för Kurt och
det hand har fått betyda.
En av sångerna vid begravningsgudstjänsten ringer fortfarande i mitt inre... “Intet kan
mig mig skilja från Guds kärlek, intet kan
mig skilja från Guds nåd. Varken liv eller
död, icke djupaste nöd kan mig skilja från
Guds kärlek.”
Lennart Uddling,Lerberget
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Vår älskade

Ingemar
Rosenkvist
* 1 december 1926
har stilla somnat in i
tron på sin Frälsare och
lämnat oss i stor sorg
och saknad
Limhamn
5 mars 2015
Rut-Linnie
Carl Johan, Margareta,
Karin
med familjer
Syster
Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i D�n hand
Psaltaren 139:5

Begravningen har ägt rum�
Ni som vill hedra minnet av�
Ingemar�
tänk på Betanias �iakonala�
arbete
Bg 5597-5221 eller
Barn � �lla �änder�������
Bg 900-9903

Korrektur
Sydsvenskan
Korrektur och pris godkänt av

REPORTAGE

Tro, hopp och kärlek
Jag blev förvånad, eller snarare överraskad, när jag i en trailer på TV såg min kollega i EFS, David
Castor, bosatt i Röke. Det var reklam för programmet Tro, hopp och kärlek med Mark Levengood
som programledare. Han ska hjälpa tre präster och en pastor att hitta kärleken.
David, hur kom du med i programmet?
Jag ﬁck en förfrågan via mejl som jag svarade på, varefter några telefonsamtal med en castingansvarig ledde till
att jag hakade på programmet.

Vad har du för förväntningar?
Jag förväntar mig en intensiv och spännande inspelningsperiod med intressanta samtal och roliga upplevelser.

Hur tänkte du kring programidén och din medverkan?
Det betonades ganska starkt att programmet inte är en
prästvariant av “Bonde söker fru”, utan att det är något
annat. Idén är att, i förpackning av dejtingprogram, ge
utrymme att belysa prästrollen och ytterst sett den kristna
tron. Det lockar mig. Jag ställer upp i programmet för att
få vara med och forma den bild av kristen tro som kommer att förmedlas genom TV-rutan. Att jag är ensamstående och öppen för en förändring av den situationen är
förstås en förutsättning för att vara med, men var en underordnad aspekt vid mitt val att ställa upp på projektet.

Hur tänker du kring att du kanske �nner en kvinna
att dela livet med? Eller att du inte gör det?
Jag ställer som sagt inte upp i programmet i någon form
av desperation över min livssituation. Tvärtom trivs jag på
det hela ganska bra med mitt liv så som jag har det. Därför är jag inte särskilt orolig över att programmet kanske
inte leder till att jag ﬁnner kärleken; det motsatta skulle
snarare förvåna mig även om jag givetvis är öppen för
möjligheten. Om jag faktiskt ﬁnner någon blir det säkert
en utmaning att ändra på en del av mina djupt satta vanor, av vilka en del säkert är ovanor i andras ögon.

Hur är upplägget, tävlar man mot de andra?
Upplägget är ganska öppet, men jag kommer att på TV
träﬀa några kvinnor som har sökt till programmet för att
träﬀa mig. Våra samtal kommer förstås att röra det personliga relationsplanet, men också bredare frågor kring
tro och liv. I programmet kommer vi att visa en del av
mina arbetssituationer varvat med traditionella dejter
med olika aktiviteter. Jag har svårt att tänka mig det som
en tävling. Det handlar inte om att vinna någon prissumma
eller resa, men eventuellt kan programmet i förlängningen
leda till en relation, och i så fall kan man ju tala om åtminstone två vinnare.

Om man vill följa dig, be för dig och stötta på alla sätt
och vis, var och när kan man se programmet?
Programserien kommer att visas på SVT i höst, men tid
och datum är inte bestämt ännu. Förböner är naturligtvis
välkomna. Be i så fall gärna för att fokuset i serien i minst
lika hög grad skall hamna på Jesus som på oss som mer
synligt deltar i programmen.

David framför tv:n
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Lycka till med kärleken, David!
Frågeställare: Robert Södertun, redaktör

DISTRIKTSINFO

Distriktsstyrelsen informerar
Vikarierande distriktsföreståndare
Som ni läst på annan plats i denna tidning
har Håkan Lindberg fått tjänsten som vikarierande distriktsföreståndare. Vi hälsar honom välkommen i denna uppgift och önskar
honom Guds rika välsignelse.
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Sommarens kon�rmationsläger
I sommar har vi 65 konﬁrmander på våra
sommarläger.
På ÅhusGården kommer David Castor och
Lydia Säll vara lärare. Ellinor Törnquist, Anton Åkesson, Ebba Green Hansson och André Olofsson kommer att vara fritidsledare.
Hilde Götner och Johan Forssell är
faddrar.

��������

��������

�������

���������

�������

����

����

���

�����

����

��������

�������

�������

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

���������������������������

���

�������������������������

�����
������

��������

��������

�������

���������

�������

����

����

���

�����

����

��������

�������

�������

���
���
���
���
��
��
��
��
�

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

Enskilda gåvor mars 2015
EFS
10 800
Salt
4 000
Aktieutdelningsgåva 11 731
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Förbönsdag kon�rmander
Den 24 maj har distriktet en bönedag för
sommarens konﬁrmationsläger. Ta gärna upp
detta böneämne samt kollekt till vårt konﬁrmandarbete på gudstjänsten den 25 maj eller
någon gång framöver.

På EFS gården i Åsljunga kommer Carl
Skarin tillsammans med Christoﬀer Kullenberg och Iza Jönsson att vara lärare, Filippa
Starfelt, Kajsa Hallabro, Max Arvidsson och
Christoﬀer Lundahl kommer att vara fritidsledare.
Viktor Hallabro och Axel Sjölin är
faddrar.
Lediga tjänster
Just nu är det ﬂera lediga tjänster i vårt distrikt. Kristoﬀer Lignell som har arbetat som
präst i Lund har ﬂyttat till Göteborg, MarieLouise Nilsson lämnar sin tjänst som präst i
Ängelholm och kommer till hösten att börja
arbeta som präst i Östersund, Mikael Artursson, präst i Malmö och Trelleborg, blir till
hösten ny distriktsföreståndare i Mittnorrland, Reine Toth som arbetat som präst i
Malmö avslutar också sin tjänst och Ola Johansson kyrkoherde i Lerberget kommer att
bli ny kyrkoherde i Örkelljunga. Vi kommer
att berätta mer om deras nya uppgifter i nästa
nummer av Livsluft.
Be gärna för dessa som fått nya tjänster och
också för dem som så småningom kommer
att ersätta dem.

Att främja Kristi rikes tillväxt - hur ser det ut?
Jag gick ut och tog mig en titt på våren. Oj! Vilken kraft!
Det är härligt att se hur det spirar och växer så det knakar vid
den här tiden på året. Men jag måste säga att det är inte alltid
ordning och reda. Det växer lite som det vill och inte just
även på www.efssyd.org
som jag hade tänkt och planerat då jag planterade. En del
nr/sid
växter har till och med helt eller delvis dött under vintern.
2015
Men är det inte just det som är tjusningen med tillväxt,
den går inte att framkalla och inte att kontrollera. Olof Garmaj
cia de Presno, en god vän till mig som under många år var
Gårdsföreningens årsmöte, EFS-gården Åsljunga
präst och föreståndare för Storsalen i Oslo men som nu är 1
Middag 13.00, årsmötet 14.30 OBS! NYTT DATUM
hemma hos Herren, han brukade säga: -”Du måste välja, Jo1
Plantauktion EFS Eljalt Röke, kl 13.30
nas. Tillväxt eller kontroll. Du kan inte ha båda!” Vi vill ju,
precis som våra stadgar säger, “främja Kristi rikes tillväxt”
men vågar vi släppa kontrollen? Kan det vara så att vi riskerar 2-3 Föräldrafritt barnbarnläger, EFS-gården Åsljunga
att kväva växten med allt för mycket ordning och reda?
Jesus sa: “Guds rike är som när en man sår säd i jorden. 29-31 Shalomhelg, EFS-gården Åsljunga
Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och
skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden juni
gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och
6
Barnens dag Höllviksstrand
3/16
när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skörde13
Kon�rmationsläger,
ÅhusGården
tiden är inne.” Mark 4:26-29
3/16
Jesus ger en spännande bild av hur det ser ut. Gudsriket är 13-17 Sommarläger Höllviksstrand
3/16
19
Midsommar�rande
Höllviksstrand
på tillväxt. Det växer, men utan att såningsmannen vet hur.
Han kan inte kontrollera växten, bara skapa förutsättningar
för den och ta emot den. Jesus verkar mena att denna till- juli
växtpotential ﬁnns i Gudsrikets DNA och blir aktiverad då 15
Cafékväll Höllviksstrand
3/16
den kommer i kontakt med jorden. Det verkar som att Gud 10
Kon�rmationsläger, EFS-gården Åsljunga
låter sitt rike växa, inte när vi håller i och bevarar, utan när vi 18
Konsert Bengt Johansson, Höllviksstrand
3/16
ger vidare och släpper taget.
20
Blåsarläger, Glimåkra
Hur ser tillväxt i Guds rike ut? Jag tror vi ﬁnner mycket
av svaret i hur tillväxt ser ut i naturen, den organiska växten
har ju samma designer som den andliga. Jesus säger ju också augusti
i Matt 6:28 “Se på ängens liljor, hur de växer”. Ordet kata- 13-15 Saltläger, Lightläger, EFS-gården Åsljunga
3/16
mathete, som översatts med se, bär en vidare betydelse av att 19-21 Vandring, Höllviksstrand
observera, studera och noggrant undersöka. Vad är det vi så
noga ska studera? Ja, det är faktiskt inte blommornas skön- september
het Jesus pekar på. Vi bör enligt Jesus ta en noggran titt på 4-6 Barnläger Höllviksstrand
3/16
hur de växer. Kristi rike är organiskt och växande på liknade
sätt.
SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG
För något år sedan var vi på utﬂykt med alla EFS-sydmedarbetare och vandrade vid Stenshuvud. Guiden visade på
många olika växtsätt och upplyste oss bland annat om vitsippans växtsätt.
Vitsippan har nämligen en stam under jorden och från
Bön inför den gemensamma förbönsdagen för distriktets
denna jordstam växer rötter och blommor ut. Varje år växer
kon�rmandverksamhet den 24 maj 2015
jordstammen en bit och efter några år kan en enda vitsippsplanta täcka in ett stort område av böljande vita blommor. Gud, idag vill vi be för de 65 konﬁr- Vi ber också till dig Gud,
På hösten sätter växten nya knoppar på jordstammen som mander, som denna sommar skall gå på om ditt gudomliga beskydd
av våra konﬁrmationsläger i
från sjukdomar, skador och utanförskap.
sedan väntar på att det skall bli varmt så att rötterna kan något
Åsljunga eller Åhus.
börja suga upp vatten och hämta kraft för att blomma ut i
Låt dem alla under denna tid
nya blommor. Det vi kallar för en vitsippa är alltså ett syn- Tack för det förtroende vi fått i EFS, att få uppleva rikedomen av
tre veckors tid försöka vårda deras att ﬁnna sig själv,
ligt, växande, blommande, vackert uttryck av något mycket under
liv in i en levande gemenskap med dig. samt den rika erfarenheten av
större och djupare. Nya skott från gamla rötter.
att bli funnen av dig.
Jag har stor tilltro och förväntan att Gud vill låta Kristi Tack att du älskar dem mer än vi kan
Tack för deras olika härliga per- För dem var och en in i
rike växa på alla möjliga sätt runt om i Sydsverige. Vi behö- förstå.
sonligheter och tack för att du Jesus, en levande relation med dig Jesus,
ver frimodigt fortsätta att plantera, vattna och sedan släppa redan nu nämner deras namn inför din och låt dem få upptäcka härligheten
som ﬁnns i din närhet,
Fader i himlen, varje dag.
kontrollen.
nu och alltid.
Så komme vår i Jesu namn, när livets krafter blomma! Likt Vi ber för ledare och gårdspersonal,
Amen
vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv att de skall kunna återspegla både
förutan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kom- din fasthet och din kärlek,
till dem var och en.
mer vår också i Andens rike.

almanacka
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Jonas Hallabro, Helsingborg

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

Hit kan du åka
i sommar!
Juni
6

Barnensdag
14.00 Barnens Dag, roliga upptåg och
aktiviteter
13-17 Sommarläger från 9 år
Ledarskola från 14 år start 12/6
19
Midsommarﬁrande
15.30 Midsommarstången kläds
17.30 Buffé med sill, nypotatis.
Anmälan 040-451202 eller
bokning@hollviksstrand.com
19.30 Gudstjänst med Gert Gustafsson,
Höllviken. Anna och Markus Paulsson,
S Sandby. Anders Gudmundsson, Dalby
Gudstjänster kl 17, söndagar 28 juni-9 augusti
Cafékvällar och konserter under sommaren,
Mer information, se separat program eller
hemsidan. Några exempel ur programmet:
Juli
15
18

19.00 Cafékväll med Floodgate
17.00 Konsert Bengt Johansson

Augusti
19-21 Vandring i bibeln – vandring vid havet
Kaplan: Gert Gustafsson, Höllviken
September
4-6
Sommarpunkten
Läger för barn från 8 år

Stenbräckagården

Märtas Café har serveringen öppen kl 11-20
under sommaren

Välkommen!
Mer information www.hollviksstrand.com
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Juni
6

Barnensdag

