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Välkommen 0435-460054 
info@efsgarden.com      www.efsgarden.com

Planerar ni för

* Utfärder 
* Familjefester
* Läger
* Personaldagar

.... då är vi alternativet

Händer i Åsljunga

6/8 Loppmaknad och auktion

8-10/8 Saltläger för 8-10 åringar

17/9 En dag kring mission

30/9 -2/10  Ashram

4-9/10 Bibel o gemenskapsvecka

11-11-11 Gåsmiddag 
med underhållning

13/11 Gås och Farsdagsmiddag

www.heljarodsgarden.se

Tältmötesserien
“TILLSAMMANS SOM GUDS FAMILJ”

Midsommarafton till 29 juni
Jonas Nordén

Eva-Lotta Kjellberg
Ingemar Helmner

Anmälan till midsommarmiddagen
(sill & potatis) på tfn 042-68024

Välkommen till

Heljarödsgården är en vacker korsvirkesgård vid havet 
mellan Ängelholm och Helsingborg med vision att 

vara en ekumenisk böne- och retreatgård, en plats för 
stillhet, helande och Gudsmöten.

Seniorhelg
Sunnerbogården 
9-11 september

med Agne Nordlander, 
Gerry Rönnmark m.fl.

Information, program och 
anmälan Sten-Olof Andersson, 

070-538 10 84
Se även www.sunnerbogarden.se

Välkommen!

Distriktexpeditionen är 
semesterstängd vecka 28-29.

För 100 kronor
kan du få Livsluft

året ut 
= 4 nummer

Ta kontakt med
distriktsexpeditionen,

tel. se sidan 19

Rättelse:
I förra numret, nr. 3, stod 
det på sidan 10 under 
högra bilden: “Styrelsen 
menade att ...”, det ska vara 
“gårdsutredningsgruppen 
menade att gårdarna ...”.
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”Det” fick Gud att bli människa
Ja, vad är det för ”det” som EFS arbetar med? Det var 

”det” som fick Gud att bli människa och Jesus att röra vid 
leprasjuka, bota blinda och inbjuda till Guds rikes fest. 
Som fick honom att gå hela vägen ända till döden, till dö-
den på ett kors. 

Det var detta ”det” som Gud gav i uppdrag när Anden 
kom på pingstdagen och som Kristi kyrka har sysslat med 
ända sedan hon föddes på pingstdagen. Som fick apost-
larna och de första kristna att gå i döden för sin tro och än 
i dag får tusentals kristna att satsa sina liv.

”Det” pågår hela tiden
I kristna familjer och i mötet med grannar och arbets-

kamrater så pågår ”det”. Det handlar om ett leende, om 
konkret hjälp, en vrede över orättvisor och förtryck eller 
om samtal och förkunnelse. Det handlar om barn- och 
ungdomsarbete, om upptäckargrupper och andlig vägled-
ning, om tjejgrupper, sorgegrupper och hemgrupper.

”Det” gjordes att EFS bildades
Det var detta ”det” som EFS bildades för och arbetar 

med i Sverige och internationellt och som konkretiseras i 
projekt, personer och pionjärtänkande. ”Det” finns i min 
vackra men för vissa obegripliga tjänstetitel. ”Det” behöver 
bäras i bön och finansieras med gåvor. ”Det” är något un-
derbart stort som vi får bära i våra hjärtan och tjäna med 
hela vår varelse och som kan skapa både en inre tillfreds-
ställelse och en inre otålighet.

”Det” är mission
”Det” är förstås mission! Missionen utgår från Guds eget 

hjärta och är ett utflöde av hans kärlek. ”Det” är både en 
person och en uppgift. Jesus och mission. Sänd med Jesus, 
sänd av Jesus. Kristi kärlek lämnar oss inget val. Jesu befall-
ning står fast. Jesus är namnet över alla namn.

Våra tidningar
Sent i höstas gjorde vi en Skop-undersökning kring våra 

tidningar. Den visar att ni som läser är fler än vi trodde och 
tidningarna motiverar till mer givande än vi hade förstått. 
Tidningen efs.nu behövs och Budbäraren behövs. Så vi 

fortsätter att berätta om människor som får ta emot Guds 
kärlek och om människor som ger vidare Guds kärlek. Vi 
skriver om missionsarbete både i Sverige och runt om i 
världen. 

EFS vill nå vidare med evangeliet
Vår glädje är vår drivkraft. Vår drivkraft är också vår gläd-

je. Vi har gripits av Kristi kärlek och vi vill så gott vi kan ge 
den vidare. Ja, jag vill vara med och förändra människors 
liv! Ja, jag önskar dem runt mig i ett möte med Kristus och 
jag önskar en tro som bär i vardagen och in i evigheten!  

Med önskan om en skön sommar! 
(Artikeln tidigare publicerad i efs.nu nr 2 2011)

Stefan Holmström
EFS missionsföreståndare

HORISONTHORISONT

Vad är det för ”det” som EFS arbetar med? 

HORISONT

EFS-gård för Kurser, Konferenser och Läger

EFS Ungdomsgård – EFS-Gården - ÅhusGården

              1961        50 år     2011

JUBILEUM 
söndagen den 26 juni

14.00 JUBILEUMSHÖGTID
Pred. Inge Hallabro

Sång och Musik
Bild/Filmvisning

Glimtar från olika årtionden
15.00 KAFFE och fortsatt 

program
17.30 MÅLTID

19.00 KONSERT
Röke Blås

Välkomna !
Anmälan om deltagande i måltiden
senast den 19 juni tel. 044-240020
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Salt Sydsverige vill att barn och 
ungdomar ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus 

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

www.saltsydsverige.nu

SOMMARHÄNDELSER MED 
SALT SYDSVERIGE

Läs mer på saltsydsverige.nu där du både kan 
se videoblogg och läsa mer om händelserna 
i kalendern.

18–22 juni: Sommarläger på Höllviksstrand. 
Från 9 år och uppåt. 

24–29 juni: Tältmötesserie på Heljarödsgår-
den med BARNMÖTE. Alla åldrar.

28juni–3 juli:  TEJP Syd på Sundsgården

25–30 juli: Blåsarläger på Glimåkra folkhög-
skola, 50-års jubileum, från 10 år.

27–31 juli: Familjekonferens på Höllviks-
strand. Barnmöte för åldrarna 0-12 år

8–10 augusti: Barnläger på EFS-gården i Ås-
ljunga,  Åldrarna 8-12 år.

11–13 augusti: DUNDERBRA, barnläger på  
ÅhusGården. Åldrarna 7-12 år.

4

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Klockan var åtta och jag startade min fina 
röda Mitsubishi i Helsingborg för en lång-
tur denna vårsöndag. Två timmar senare, ef-
ter några oplanerade felkörningar, kom jag 
precis i tid till Österängs kyrkas gudstjänst i 
Kristianstad. Jag möttes av varma människor 
som välkomnade mig med stora leenden. 
Efter gudstjänsten, som jag till största del 
tillbringade med barnen, var det kyrkfika 
där mitt te nog fortfarande står kvar på fi-
kabordet då många gärna ville prata! Sön-
dagsskolan har sedan några veckor tillbaka 
börjat med att dela upp i två grupper och de 
kommer även att kopplas till distriktets Salt 
framöver. Det var ett mycket glädjande och 
uppmuntrande besök i Kristianstad. Öster-
ängs kyrka är en samarbetskyrka (Svenska 
kyrkan och EFS) där en fin värme och stort 
frivilligt engagemang är viktiga hörnstenar. 

Men min söndagstur slutade inte i Kristian-
stad utan jag fortsatte den vackra vägen in i 
Blekinge och hela vägen till Karlskrona. Den-
na dag hade nämligen Möllebackskyrkan 
söndagsskoleavslutning och de höll till ute 
på Verkögården, vid en underbar lägerplats 
där söndagshyddan och eldstaden fanns 
i gläntan. I hyddan fanns även en kiosk där 
dyrt fika såldes, som skulle ge pengar till att 
göra hyddan klar! 

Håkan Svensson har hållit i dessa samlingar i 
flera år och det varierar hur många som dy-
ker upp, men idag var där över 30 personer 
som samlades runt lägerelden. Hela våren 
har de pratat om Himlen och jag fick se fina 
teckningar som barnen gjort. Jag fick själv 
läsa en berättelse om att vi har himlen som 
vårt mål och att om vi håller oss nära Jesus så 
visar han oss vägen dit. För visst är det lätt att 
gå vilse under livets väg. Vi konstaterade att 
till himlen vill vi, för vi vill ju se allt det goda 
som kommer att finnas där och självklart vill 
vi ju träffa Gud! 

På vägen hem körde jag några avstickare 
och tittade mig omkring i Karlskrona och jag 
kan inte mer än säga att denna östra sida av 
Sverige också är otroligt vacker. Väl värd ett 
besök! 

På vägen hem log jag för mig själv och tack-
ade Gud för alla fina människor vi har i vårt 
EFS-distrikt. Tack, Kristianstad och Karlskrona, 
för den fina söndagstur ni förgyllde.
 
Text och bild: Sara Starfelt, distriktskonsulent

En trevlig söndagstur!

Mikaela och Filippa Norberg är två av barnen i sön-
dagsskolan i Österäng!

Hela gänget framför söndagshyddan!
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Tre par som hjälps åt
Vi är tre par,  Agneta och Lennart Albertsson, Birgitta 

och Calle Jarbo samt Lena och Allan Svensson som nu 
under några år tillsammans haft dessa kurser. Denna gång 
var det åtta par som gick en kurs från lördag förmiddag 
till söndag eftermiddag. 

Ämnen under dagarna
Under helgen togs upp ämnen som:

.Vikten av att vårda 

.Varför blev vi ett par

.Förväntningar och roller

.Varningssignaler

.Tala-/lyssnametoden

.Konfliktlösning

.Det goda samtalet

.Samlivet

.Lek, humor och glädje

.Förlåtelse och försoning

Tid för det goda samtalet
Vid ett flertal tillfällen fick deltagarna gå ut på prome-

nad eller bara sätta sig lite avskilt för att få tid till att prata 
om relationen. Hur den kan växa, fördjupas och vara in-

riktad på långsiktighet. 
Kursen ska man gå när livet är som vanligt. Kursen kan 

bli som en present som man ger till varandra, då man 
tillsammans visar att jag är beredd att ge vårt förhållande 
den tid det behöver. Tack EFS-Gården för all omtanke 
vi fick!

Du är någon alldeles särskild
Friskvård för parrelationer

Helgen den 14-15 maj hölls en ny kurs i distriktet med inriktning på friskvård för parrelationer. Den här 
gången hölls kursen på EFS-Gården i Åsljunga som tog hand om oss deltagare med den äran. Gården 
hade fullt upp denna helg då även förträffen för årets konfirmander plus två kalas skedde parallellt. 

Ur boken ”Vänskap en gåva” kommer följande tänkvärda 
text:
Du är någon alldeles särskild

Så god Gud är som förde dig i min väg så att du blev min 
vän. Av alla människor i världen ville han att våra vägar 
skulle korsas, att våra öden skulle sammanlänkas, att våra 
personligheter skulle få möjlighet att prövas mot varandra. 

Tack för att du finns och bara är där de mörka dagarna 
såväl som de ljusa, att du är till för mig, redo att lyssna, att 
skratta, att gråta och att be med mig.

Tack för din arm runt mina axlar. Tack för att du låter 
mig veta när jag är viktig för dig och att du uppskattar det 
jag kan tillföra dig. Du är någon alldeles särskild för mig. 
Din vänskap har hjälpt mig att mogna. Tack för att du är 
min vän.
     
Allan Svensson, distriktsföreståndare

RELATIONER



6

INTERNATIONELLT

 Kyrkbygget i Kilwa har vi i EFS i Sydsverige följt un-
der ett antal år och nu såg vi chansen att få åka dit med 
en grupp och hälsa på. Vi var ganska oroliga över om vi 
verkligen skulle ta oss dit. Kilwa ligger 30 mil från Dar 
es Salaam och under 6 mil är det ingen asfalt. Det gör 
att om det regnar blir det smetigt direkt och risken för 
att fastna är stor. För att göra en lång historia kort så var 
det precis det som hände oss. Vi satte oss i en grop med 
vatten, mycket vatten. Det kom in vatten i avgasröret och 
luftfiltret och vi fick lite problem. Men Gud är god, vi 
fick hjälp att komma loss och bussen fungerade, om inte 
perfekt, så ändå tillräckligt för att komma fram.

Väl framme i Kilwa blev vi mottagna av prästen Zakari-
as Liakungi och stiftsprästen Lukas Mbidule. Vi fick vårt 
boende och lite mat i magen innan vi la oss och fick en 
natts god sömn. Dagen efter var det söndag och vi skulle 
fira gudstjänst. Det hade jag verkligen sett fram mot. 

Evalotta skulle predi-
ka, men hon fick även 
döpa två barn, installe-
ra ett antal kyrkäldste, 
och hjälpa till att dela 
nattvard. Det blev 
mycket på en gång. 
Vi framförde våra var-
maste hälsningar från 
oss här i Sydsverige 
och överlämnade ett 
par silverljusstakar. 
Det kändes verkligen 
fint att få göra det. De 
hälsade och tackade så 
mycket och sa att dessa 
ljusstakar påminner

Kyrka i rörelse- Missionskurs med studieresa till Tanzania, del 2
När Ingvar och jag fick frågan om vi kunde 
vara reseledare för en grupp till Tanzania, sa 
vi direkt ”Då ska vi åka till Kilwa”.

dem om att vi ska be för varandra. Efter gudstjänsten 
blev vi bjudna på mat som de serverade i kyrkan. Vi hade 
många goda möten och samtal under eftermiddagen. 

Visionen om att bygga en luthersk kyrka och förskola 
i Kilwa startade för ca15 år sedan. Från att ha varit en 
liten husgrupp som samlats i hemmen, är den Lutherska 
kyrkan i Kilwa idag en församling på ca 70 medlemmar. 
Det kommer ungefär 30-40 personer på söndagsguds-
tjänsterna. Det finns 16 små församlingar/predikoplatser 
i området runt Kilwa. Allt leds av prästen Zakarias Lia-
kungi. Han har ett stort arbetsområde i en starkt mus-
limsk miljö.

Förskolan som finns på kyrkans tomt men inte är syn-
lig från kyrkan, är snart färdig. Att den är placerad så är 
för att de muslimska barnen ska komma. Man har haft 
förskola i kyrkan så länge men det har lett till att de mus-
limska föräldrarna inte tillåter sina barn att komma. Man 
kan inte vara i en kyrka. Därför ser församlingen fram 
emot att kunna bygga färdigt huset till förskolan så att 
man kan komma igång med undervisning, samt att göra 
en toalett. Man planerar även att försöka nå mammor 
med evangeliet och på så vis även nå barnen och familjen. 
Vi får stå tillsammans med församlingen i detta arbete i 
bön. Jag vill sluta med det Zakarias sa till oss när vi åkte 
därifrån. ”Tack för att ni varit här och missionerat!” Det 
är något att tänka på.
Text:Lillemor Persson, Örkelljunga
Foto bussbilden: Johan Persson, övriga: Ingvar Persson
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Om man inte läst teologi på högskolan eller är kyrko-
historiskt intresserad har man antagligen inte hört talas 
om Didache. 

Antagligen är Didache en av de äldsta skrifterna som 
vi har från den tidiga Jesusrörelsen, en text nedskriven av 
lärjungarnas lärjungar. En text som beskriver den unga 
kyrkans förståelse av evangeliet. Ordet Didache är grekis-
ka och betyder lära, undervisning eller träning, men det 
är i första hand ingen teoretisk kunskap utan den kun-
skap som man får genom praktisk träning. Didache är en 
tidig ”träningsmanual” i kristen tro.

Lördagen 26 mars satt jag tillsammans 
med många andra i Vasakyrkans krypta 
i centrala Göteborg. Det var en härlig 
vårdag men det hindrade oss inte från 
att en stund stänga in oss för att vara 
med om releasepartyt för en nyutgåva 
av denna lilla skrift. Bakom nyutgåvan 
står två EFS-präster – Tobias Herrström 
i Hammarkullen och Kristoffer Lignell 
i Lund/Staffanstorp. Syftet med nyutgå-
van är en önskan att förstå efterföljelse 
och tro i vår tid. Det vill de göra till-
sammans med kyrkan i alla tider, en er-
farenhetsmässig tro grundad i kärleken 
till Kristus. 

Om detta kittlar din nyfikenhet kan du gå in på 
www.didache.se och läsa mer eller till och med läsa deras 
utgåva av Didache samt få tips om hur du kan använda 
den i ditt liv och i ditt lokala sammanhang.

Text: Jonathan Andersson, df EFS väst
Foto: Kristoffer Lignell, Lund / Staffanstorp

UNDERVISNING

Vadå Didache?

KONFIRMATIONSLÄGER 2012
Det är hög tid att anmäla sig!

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

Vår idé är att blanda undervisning, bad, sport, musik, 
andakter, utflykter, samtal med Gud etc.
i en unik härlig gemenskap.

För mer information kontakta EFS i Sydsverige
Tel. 0451-388070
e-post: info@efssyd.org eller sara.starfelt@efssyd.org
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Antal direkta medlemmar: 62
Antalet medlemmar i aktivitet: 186
Ordförande: Tomas Åkesson

Vi har under en tid fått vara med i en ”positiv trend” som inne-
burit att en hel del nya människor har sökt sig till de olika 
verksamheterna i kyrkan. Det har resulterat i nya medlemmar 
vilket är fantastiskt roligt. Hittills i år har vi fått hälsa fem nya 
medlemmar välkomna. Tre av dessa kommer genom vårt al-
phagruppsarbete. Vi är en rätt livaktig förening och inbjuder 
till olika samlingar i stort sett varje dag/kväll. Bl.a tisdagsträff, 
öppen kyrka, målarkurs, studiecirkel, alpha och betagrupper, 
kvällsbön varje vardagskväll, ungdomssamlingar och barnverk-
samhet. Gudstjänster firar vi i stort sett varje söndag. 
Vår vision är att vara en församling som är öppen och välkom-
nande för alla, där alla får möjlighet att växa och där vi ständigt 
blir fler och fler.

Hörby

Antal direkta medlemmar: 16
Antalet medlemmar i aktivitet: 215
Ordförande: Lars Bertilsson

Vi är en liten förening i Fjärlöv som ursprungligen var en sam-
arbetsförening mellan EFS och Bibeltrogna vänner. Idag firar vi 
gudstjänster den 14:e varje månad kl. 19:00 i vårt missionshus. 
Vi har ett ekumeniskt möte första helgen i mars, valborgsfiran-
det brukar vara välbesökt samt även vår sommarfest i augusti 
månad. Vi brukar även ha en höstauktion. Varmt välkomna 
till oss.

Fjärlöv

Antal direkta medlemmar: 89
Antalet medlemmar i aktivitet: 557
Ordförande: Elisabeth Fäldt

Västerkyrkan i Hässleholm är den näst äldsta samarbetskyrkan i 
landet. Kyrkan byggdes 1966 och ersatte då EFS Missionshus. 
Västerkyrkan ligger på en hörntomt i den västra delen av stan och 
tar med sin vinkelform emot besökaren med öppen famn. 
Många hittar till Västerkyrkan under veckan. Söndagens gudstjänst 
erbjuder många möjligheter till delaktighet i form av bl. a. baby-
sång, barndop, drama, körsång, konfirmandkonstverk, instrumen-
talmusik och naturligtvis predikan, vars budskap ibland förstärks 
med hjälp av bilder och filmer av olika slag på storbildsskärm. Efter 
gudstjänsten följer det populära kyrkkaffet som erbjuder ett bra 
tillfälle till samtal, en gång i månaden också som organiserat pre-
dikosamtal.  
En kväll i veckan droppar scouter och TG-are in och en annan kväll 
kommer samtalsgrupper, t. ex. Alpha, och i hemmen träffas Gub-
bagrupper. Nästa dag förbereder värdgruppen, tillsammans med 
de anställda, kommande gudstjänst. Under året träffas en mindre 
grupp för att planera och fundera över nya och annorlunda former 
för gudstjänster på kvällstid en gång i månaden. Vid terminsslut 
kommer många skolbarn till Västerkyrkan för att tillsammans med 
någon av församlingens anställda fira det kommande lovet. Vi in-
bjuder också till gemenskapskvällar med olika typer av program 
och populärast bland dessa är nog Sommarkvällarna.
Vi är glada och tacksamma över de tillfällen under alla dessa år som 
människor hörsammat inbjudan till Guds hus!  

Västerkyrkan, Hässleholm

Antal direkta medlemmar: 8
Antalet medlemmar i aktivitet: 38
Ordförande: Ingvar Liljegren

Föreningen bildades 1907 och hette då Åraslöv Evangeliska mis-
sionsförening. Samma år inköptes det så kallade ”Godtemplarhuset” 
för 700 kr. Det har under årens lopp renoverats och moderniserats. 
Föreningen har under olika perioder varit mycket livaktig. På senare 
tid har medlemsantalet sjunkit och medelåldern stigit (nu 80 år). År 
2008 såldes missionshuset men föreningen lever fortfarande kvar. 
Samlingarna vi har numera är vår- och höstfest med tillhörande lot-
terier och olika medverkande i sång och tal. Trädgårdsmöte har vi 
haft i över 20 år. Uppslutningen är cirka 40 personer vid vardera 
tillfälle. Samlingarna är numera i ordförandens hem.

Åraslöv, Nosaby

DISTRIKTET RUNT

Föreningar i EFS Sydsverige
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Antal direkta medlemmar: 8
Antalet medlemmar i aktivitet: 20
Ordförande: Gunnel H Johansson

Tollarp är den minsta föreningen i Hörbykretsen. En liten, men 
trogen skara som är jätteglad över det nya kapellet. Vi har guds-
tjänst ungefär en gång per månad under terminerna och böne-
samling i hemmen varannan vecka. Ungefär en gång i månaden 
har vi även Andhämtning, en go´ stund med mycket lovsång, 
bön och en kort andakt.
Vi har ekumeniska bönesamlingar varje vecka, förlagda till vårt 
kapell, och naturligtvis deltar vi i det övriga ekumeniska arbetet 
i Tollarp. 
Vi delar pastor med resten av kretsen och deltar gärna i guds-
tjänsterna på de andra platserna.

Tollarp

Antal direkta medlemmar: 75
Antalet medlemmar i aktivitet: 418
Ordförande: Ingmar Eliasson

Händelserika gudstjänster, kristen barn- och ungdomsverksam-
het, modernt och traditionellt musikliv, inspirerande vuxen-
verksamhet och mycket mer kan du hitta i Österängs kyrka. 
Österängs kyrka är en samarbetskyrka i Svenska kyrkan mellan 
Heliga Trefaldighets församling och EFS där vi firar gudstjäns-
ter och har övrig verksamhet i gemenskap. I varje gudstjänst 
medverkar lekmän på olika sätt. Vi arbetar för att kunna er-
bjuda något för alla åldrar, för att bygga en uthållig församling. 
Under våren har vi startat ett kvinnokafé som vänder sig till 
daglediga kvinnor i närområdet och det har varit en väldigt po-
sitivt. SPF- kören övar varje vecka hos oss och medverkar både 
i gudstjänster och i konserter. Vi strävar mycket efter att hitta 
nya kontaktmöjligheter eftersom Österäng har blivit ett alltmer 
mångkulturellt bostadsområde.

Österängs kyrka, Kristianstad

Antal direkta medlemmar: 25
Antal medlemmar i aktiviteter:35
Ordförande: Lena Nilsson
Vid pennan: Birgitta Nilsson

Missionsföreningen i Svensköp bildades i slutet på 1800-talet. 
1921 byggdes missionshuset. Vi tillhör numera Hörbykretsen 
och har gudstjänst två gånger i månaden i vårt missionshus. 
1896 bildades ungdomsföreningen som hade hand om en liv-
aktig sångförening, söndagsskola och senare också en juniorför-
ening. Även idag har vi en aktiv scoutverksamhet med 12-15  
barn och ungdomar som träffas varje fredag. I Svensköp har vi 
också ett nära samarbete med Svenska kyrkan. 
1947 började EFS-föreningen med tältmöten i Svensköp. Se-
dan har tält rests här varje sommar. Även i sommar hälsar vi 
alla välkomna till gemenskap kring Guds Ord, sång och musik. 
Tältmötena är som vanligt vecka 27 och 28, onsdag-söndag. 
Varje kväll avslutas med servering och korvgrillning. 

Svensköp
Antal direkta medlemmar: 33
Antalet medlemmar i aktivitet: 56
Ordförande: Per Bertilsson

Mitt ute på landsbygden med bokskog och betande kor inpå 
husknuten ligger Pärups missionshus.
Pärup tillhör Hörbykretsen där vi är en av fyra missionsfören-
ingar med gemensam pastor.
Här firas gudstjänst två gånger i månaden. Bönesamlingar, ge-
menskapskvällar och en alphagrupp finns också. Midsommar-
möten och bibeldagar är återkommande samlingar varje år.
Ungdomsverksamheten består av en FG/PG-grupp som träffas 
varje torsdag.
Mycket uteaktiviteter blir det eftersom vi kan springa rakt ut i 
skogen. En hajk är ett måste varje försommar. Kretsens ungdo-
mar har också en del samlingar i Pärup.
Med det arbete vi bedriver här, vill vi att människor ska få upp-
täcka vem Jesus är, få komma till tro på honom och bli beva-
rade i denna tro.

Pärup
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NYFIKEN PÅ

Vem är du?
Ja, vem är jag...? Jag är en person som sätter stort värde 

på goda möten med människor. Jag älskar t. ex. att sitta 
på café och samtala på tu man hand, då trivs jag verkligen! 
Musiken betyder också mycket för mig. Jag är uppvuxen 
i Stockholm i ett hem där det var mycket musik och jag 
började spela piano vid sju års ålder. Under gymnasie-
tiden började jag fundera på att försöka satsa på piano-
spelet som yrke och så blev det också. Under ett tiotal år 
frilansade jag som pianist på heltid.

Varför blev det Malmö?
Jag sökte till musikhögskolorna i Stockholm och Mal-

mö. Jag kom bara in på musikhögskolan här nere, och 
det är jag jätteglad för idag. Flyttlasset gick ner till Skåne 
1984 och här har jag blivit kvar. Jag trivdes från första 
dagen och kände på en gång att jag ville rota mig här nere 
i syd.

Vad är det som gör att du engagerar dej för de ut-
slagna och hemlösa och startade Öppen Kyrka?

För ett tiotal år sedan kände jag en längtan efter att 
söka Gud i tystnaden. Jag bestämde mig helt enkelt för 
att sitta i lyssnande bön en stund varje dag och det gjorde 
jag regelbundet under ganska lång tid. Det var inte så lätt, 
tankarna fladdrade många gånger hit och dit, men jag satt 
envist kvar. Och med tiden började det hända en hel del i 
mitt inre. Jag fick nya prioriteringar och en stark längtan 
efter att följa Jesus vart han än ville leda mig. Jag bör-
jade se missbrukare och andra socialt utsatta människor 
runtomkring mig med nya ögon. Det var en process som 
ledde till att jag fick vara med och starta Öppen Kyrka, ett 
utåtriktat diakonalt arbete som funnits i vår församling i 
drygt åtta år nu.

Det finns kanske många som inte har kännedom 
om Öppen Kyrka och arbetet bland de utslagna 
på gatan. Berätta.

Öppen Kyrka är en enkel mötesplats för alla som vill 
komma in i kyrkan för en stunds samvaro. Måndag för-
middag och onsdag eftermiddag möts människor med 
olika bakgrund och livsvillkor i en varm och god gemen-
skap. Vi bjuder på kaffe och smörgås och på onsdagarna 
serverar vi dessutom en god, hemlagad soppa för en tia. 
Och för alla som vill finns möjlighet att stanna kvar på 
vår kvällsmässa. Vår bön är att Jesus ska synas i våra liv 
och vår gemenskap, att han får lysa igenom oss. Vi önskar 
se människor med hans ögon och möta var och en med 
respekt och lyhördhet. Många av våra gäster säger att Be-
tania är som ett hem och att Öppen Kyrka faktiskt varit 
en livlina.

På tisdagarna går vi en runda på stan i samarbete med 
en ideell förening som heter Clemens Hus. Vi har med 
oss kaffe och smörgås och stannar till hos dem som sitter 
på parkbänkarna. Där möter vi framförallt missbrukare. 
Många gånger känns det tufft att vara där, det finns så 
mycket fasader och jargong som är svårt att komma bak-
om. Men nu har vi hållit på några år, vecka efter vecka i 
ur och skur och jag är så tacksam för alla goda möten som 
blivit. Ett ömsesidigt förtroende växer fram och sådant tar 
tid. Jag gillar det här sega, långsiktiga, uthålliga arbetet. 

Stina Backlund
Stina Backlund, vem är hon? För att ta reda på  detta och det arbete som Stina bedriver 
utifrån Betaniakyrkan i Malmö, ställde jag några frågor att besvara som beskriver vem 
hon är och vad hon gör. Jag fick också följa med ut på Malmös gator med kaffekorgen 
för att möta de utslagna och folket som lever på gatan. Det var en annorlunda upple-
velse att möta dessa människor.
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REPORTAGE

Då och då får vi ta del av en människas livsberättelse eller 
dela tankar om tro och längtan.

Du är utbildad musiker på piano. Hur kombinerar 
du detta med dina uppgifter i Betaniakyrkan och 
engagemanget bland “folket på gatan”?

Jag är anställd på halvtid i Betania så det finns fortfaran-
de tid att åka runt och spela en del, även om det förstås 
inte alls blir lika mycket som tidigare. Det jag framförallt 
gör som pianist numera, är att resa runt i Sverige med ett 
musik- och bibeldrama som jag kallar Smaka och se att 
Herren är god. Jag har faktiskt spelat den föreställningen 
ganska många år nu och efterfrågan på programmet finns 
fortfarande. Det är roligt! 

När vi haft Öppen Kyrka på onsdagarna spelar jag of-
tast något pianostycke i samband med kvällsmässan. Jag 
har förstått att många uppskattar att få lyssna till instru-
mentalmusik i gudstjänstsammanhang. Så jag hoppas att 
mitt musicerande kan få bli till glädje för människor, att 
musiken får beröra på djupet och tala där orden inte når 
fram. 

Hur ser fortsättningen ut vad gäller arbetet på  
stan, bland hemlösa och utslagna?

Vi har lärt känna så många människor genom åren, då 
och då är det någon som på allvar vill ta tag i sitt liv. Det 
kan vara missbrukare som varit på behandling och läng-
tar efter ett nytt sammanhang och något vettigt att göra 
på dagarna. Därför skulle jag önska att vi kunde erbjuda 
någon form av daglig sysselsättning i en god och trygg ge-
menskap för några av våra vänner. Föreningen Clemens-
Hus bär också på den här visionen och vi håller som bäst 
på att leta lokal för att kunna starta en kreativ verkstad 
där människor får växa och blomma ut i sina gåvor. Det 
finns så många slumrande talanger bland vännerna vi mö-
ter! Det hade varit fantastiskt att få se dem upprättas och 
helas på djupet. 

Intervjuare och fotograf: Per Andersson, Staffanstorp

Vilken genial tankeuppfinning hos programmakarna 
för vårens Bibel- och Gemenskapsvecka på EFS-Gården 
i Åsljunga att sätta denna lockande rubrik som tema på 
samlingen! Det blev lovligt för talare att ta ut svängarna 
och ta åhörarna med på personliga livsresor och andliga 
djupdykningar – prosten HB Hammar i ”Intryck – Av-
tryck”, komminister Calle Jensen i ”Att växa med en trä-
bit”, kyrkoherde Ola Pålsson i ”När jag inte är präst”, 
distriktsföreståndare Allan Svensson i ”Intryck från Tan-
zania”. Gösta Imberg, kyrkoherde i Örkelljunga, presen-
terade ett bildspel om Abessinien-ambulansen 1935-36.

Unikt i situationen var att med i vår grupp fanns den 
ende nu överlevande från denna, Anders Joelsson. Han 
gav en annan dag en levande berättelse om detta strapats-
rika äventyr. Många av oss mindes Italiens nyårshälsning 
till Sverige – bombardemanget av ambulansen. Det är nu 
75 år sedan ambulansen återkom till Sverige med stor-
slaget välkomnande – Röda Korset har påmints om ett 
jubileum att göra nåt av! 

Kyrkomusiker Anette Larsson gav med sin kör från 
Västerkyrkan i Hässleholm en fin upptakt till veckan och 
en annan kväll höll kyrkomusiker Göran Elnegård sprud-
lande salong med ”Psalmer i fastan o påsk”. Mer sång blev 
det då Christina och Lydia Engelke (mor och dotter, mo-
dern kyrkomusiker) gav en konsert.

I traditionell ordning samlades vi på förmiddagarna till 
bibelstudium. Christer Uddling, som under ett par de-
cennier var kyrkoherde i Örkelljunga, ledde oss på sitt 
friska och djuplodande sätt in i den kristna trons väsen: 
”Tro”, ”Trons Kamp”, ”Trons Visshet”, ”Trons seger”. 
Komminister Lennart Uddling gav oss dagarnas inled-
ningsord från Psaltaren. Lennart med hustru Laila var 
veckans  mycket uppskattade värdpar och kryddad ord-
växling bröderna Uddling emellan bidrog också till en 
skön stämning. Med egna livserfarenheter ställde de med 
sina respektive på lördagskvällen upp till ett lyckat ”Ges-
ter med präster”. Veckan avslutades på söndagen med 
gudstjänst med nattvard.

Bröderna Uddling och många av deltagarna hade i sina 
yngre dar varit på läger i Åsljunga och bär nu arbetet i för-
samlingar hemmavid. Uppgiften att kalla till Guds rike 
har vi än. Vid veckoslutet gästades huset av konfirmander 
som vi delade matsalen med – man märkte dem inte om 
man inte tittade på dem! Herren vare tack för denna mis-
sionsstation, ett Missionshem!

Vad vore Åsljunga utan fotfolket! Vi som var med tackar 
verksamhetschefen Helene Nilsson och allt i allo Gunnel 
Andersson och all personal i övrigt för en högst kännbar 
omsorg om oss alla!
Carl Forssman, Råå

”AVTRYCK” och ”INTRYCK” 
i en högintressant kavalkad
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TRONS FÖRSVAR

“Han var, menade man, son till Josef, som var son till 
Eli, son till Mattat, son till Levi...” Eller var Josef son till 
Jakob, son till Mattan, son till Elasar? Det är inte mycket 
som tycks stämma överens mellan Jesu stamtavlor så som 
de presenteras av evangelisterna Lukas (kapitel 3) respek-
tive Matteus (kapitel 1). Faktum är att de mellan kung 
David och Josef är helt olika. För den som vill hävda Bi-
beln som Guds ord kan det här vara ett problem och för 
den som inte vill tro kan det utgöra ett argument. Därför 
vill jag få ta med er på lite funderingar kring hur skillna-
den mellan Jesu släkttavlor kan harmonieras med en tro 
på Bibeln som gudomligt inspirerad.

Släkttavlornas syfte
Bibelns utsagor måste ibland bedömas utifrån i vilket 

syfte de finns. När det i julevangeliet till exempel anges 
att hela världen skulle skattskrivas (egentligen folkräknas 
– den distinktionen kan ha betydelse för verifieringen av 
julberättelsen) så betyder det förstås inte att vare sig Lu-
kas eller kejsar Augustus trodde att man skulle räkna alla 
människor som fanns, men romarriket och “hela världen” 
var liktydiga begrepp. Vidare kan vi ha överseende med 
att ordalydelsen i de olika evangeliernas återgivningar 
av Jesu undervisning inte alltid är identisk eftersom det 
är budskapet som är det viktiga. Själv kan jag acceptera 
direkta felaktigheter om jag inser att de inte egentligen 
berör budskapet. Det spelar till exempel ingen roll hu-
ruvida senapskornet som Jesus beskriver som det minsta 
av alla frön verkligen är det. Poängen går fram och det är 
huvudsaken.

Syftet med släkttavlorna är rimligen att ge sammanhang 
och att placera Jesus i historien. Från båda versionerna får 
vi veta att Jesus stammar från Abraham, om vilken det 
sägs i 1 Mos 22:18: “I din avkomma skall alla jordens folk 
bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.” (Folkbi-
beln.) Vi får också i båda versionerna veta att han stam-
mar från David, vilket också var att förvänta av Messias, 
till exempel utifrån Jes 11:1: “Men ett skott skall skjuta 
upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall 

bära frukt.” Om släkttavlorna är falska faller kopplingen 
till profetiorna, vilket gör deras äkthet viktig. Förutom att 
koppla Jesus till profetiorna placerar släkttavlorna honom 
i en konkret fysisk miljö. Han växte upp som son till Josef 
som var son till Eli eller Jakob.

apologet isk  ar t ik elser ie  
av  David Castor

Vem är far till alla barnen?

Förklaringsmodell 1: 
Ofullständighet och namnvariation

När man jämför släkttavlor bör man ha i åtanke att 
samma person ibland kan vara känd under flera olika 
namn. Det kan leda till avvikelser och kan krångla till 
saker för såväl släktforskare som historiker. Vidare räknar 
man inte med att de israelitiska släkttavlorna måste ha 
varit kompletta för att vara giltiga – det var helt legitimt 

Heliga familjen av Raphael

Granskad tro
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att hoppa över generationer och bara ta med de viktigaste. 
Att så har skett i åtminstone Matteus version verkar om 
inte nödvändigt så i alla fall mycket troligt eftersom ge-
nomsnittsgenerationen annars blir närmare 40 år. Detta 
räcker dock knappast som förklaring i det här fallet efter-
som skillnaderna är alltför omfattande.

Förklaringsmodell 2: Marias släkttavla
Den förklaring som man kanske oftast stöter på är att 

den ena av de två släkttavlorna skulle referera Marias här-
komst. Den apokryfa skriften “Jakobs protoevangelium” 
från 100-talet handlar om Marias liv. Här anges Marias 
far ha hetat Joakim, en variantform av namnet Eli som 
finns i Lukasevangeliets släktlängd. Detta har stöd av en 
del andra tidiga kristna skrifter liksom, eventuellt, av den 
judiska “Jerusalem Talmud” från 400-talet. Teorin utgår 
alltså från att Lukas har återgett Marias släkt, men nämnt 
Josef i stället för henne, troligen i egenskap av familjens 
juridiska överhuvud. Teorin kan möjligen få visst stöd i 
att det i Matteustextens grekiska original står att Jakob 
“födde” Josef medan uttrycket i Lukasevangeliet har en 
mindre biologisk klang och inte är orimligt att använda 
om relationen mellan svärson och svärfar.

Förklaringsmodell 3: 
Juridisk respektive biologisk stamtavla

Den tredje förklaringsmodellen jag vill nämna finner 
jag själv som rimligast. Den bygger på att en person kan 
ha både en biologisk och en juridisk far och att det i ju-
disk tradition var möjligt att i förekommande fall räkna 
sin härkomst på vilken som helst av dessa. I 5 Mos 25:5 
regleras en svågerplikt enligt vilken brodern till en gift 
man som avlidit utan ärvande son skall gifta sig med än-
kan, varvid den första sonen i det äktenskapet skall till-
räknas den avlidne. Om det bara är detta som skett borde 
skillnaden i släkttavlan bli minimal eftersom bröder ju 
har samma far. Om en kvinna dock får en son i ett äkten-
skap och sedan en son i ett annat äktenskap så kommer 
dessa söner att vara bröder men ändå tillhöra olika släk-
ter. Om den ene av dessa då utför svågerplikt kommer 
sonen att kunna räkna sin släkttavla längs två olika linjer, 
dels via sin biologiske far och dels via sin juridiske. Detta 
är vad den kristne hitorikern Africanus menade kring år 
200. I relation till den grundtext av Lukasevangeliet som 
våra bibelöversättningar utgår från har han dock en del 
avvikelser vad gäller namnen.

Jesu stamtavlor med 
överensstämmelser i grönt, 
avvikelser i rött, eventuella 

överensstämmelser i blått samt 
unika delar i svart.

  
Matteus 1:1–16  Luk 3:23–37
Josef   Josef
Jakob   Eli
Mattan   Mattat
Elasar   Levi
Elihud   Melki
Akim   Jannaj
Sadok   Josef
Asor   Mattatias
Eljakim   Shimi
Avihud   Josek
Serubbabel  Joda
Shealtiel   Jochanan
Jojakin   Resa
Josia   Serubbabel
Amon   Shealtiel
Manasse   Ner
Hiskia   Melki
Achas   Addi
Jotam   Kosam
Ussia   Elmadam
Joram   Er
Joshafat   Josua
Asa   Elieser
Avia   Jorim
Rehabeam  Mattat
Salomo   Levi
   Symeon
   Juda
   Josef
   Jonam
   Eljakim
   Melea
   Menna
   Mattatta
   Natan
David   David
Jishaj   Jishaj
Oved   Oved
Boas   Boas
Salma   Salma
Nachshon  Nachshon
Amminadav  Amminadav
Ram   Admin
   Arni
Hesron   Hesron
Peres   Peres
Juda   Juda
Jakob   Jakob
Isak   Isak
Abraham  Abraham
   Terach
   Nachor
   Serug
   Regu
   Peleg
   Ever
   Shelach
   Kenan
   Arpakshad
   Sem
   Noa
   Lemek
   Metushelach
   Henok
   Jered
   Mahalalel
   Kenan
   Enosh
   Set
   Adam
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ekonomisk rapport Salt

-105 tusen

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

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

DISTRIKTSINFO

- 132000

- 51000

Årsmöte
Stort tack till Listerkyrkan för årsmö-
tesdagen den 16 april.
 
Konfirmationsläger 
I sommar har vi två läger med 31 kon-
firmander på varje. Präster på ÅhusGår-
den är David Castor och Marie-Louise 
Nilsson, på EFS-Gården i Åsljunga 
Magnus Lennartsson och David Ivar-
son. Be gärna för dessa läger.
 
Gåvobok
Allan Svensson och Sara Starfelt har var 
sin gåvobok. Där finns det möjlighet 
att, genom att skriva sitt namn i boken, 
ge en gåva till distriktet. Gåvan kom-
mer att delas upp mellan EFS (konfir-
mand och nysatsningar) och Salt (barn 
och ungdomsverksamhet). Får ni besök 
av Allan eller Sara glöm då inte att skri-
va era namn i boken så kommer det en 
faktura med posten.

Jubileum
ÅhusGården fyller 50 år och firar detta 
den 26 juni med en jubileumshögtid 
från kl 14:00.
Även Stenbräcka fyller 50 år och det 
firas den 3 juli.
Blåsarlägret på Glimåkra folkhögskola 
firar också 50-års jubileum och en jubi-
leumskonsert hålls den 30 juli i Glim-
åkra kyrka.
Lutherska missionsföreningen i Karls-
krona fyller 150 år och Möllebackskyr-
kan fyller 50 år. Födelsedagsfesten äger 
rum 17-18 september.

Ordförande och kassörsträff
Lördagen den 15 oktober kommer 
distriktet att anordna en träff för ord-
förande och kassörer på EFS-Gården i 
Åsljunga.

Konferensdag den 5 november
Den 5 november inbjuder distriktet 
in till en konferensdag på Glimåkra 
folkhögskola. Medverkande är: Stefan 
Holmström, Margaretha och Anders 
Sjöberg , Anders O Johansson, Röke 
Blås mfl. Boka denna dag till en dag då 
Guds folk får vara tillsammans.
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         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2011  

   juni
   18 Sommarläger Höllviksstrand    3/4
   21-23 Bönedagar Heljarödsgården    3/11 
   24-29 Tältmötesserie, Heljaröd    4/2
   26 ÅhusGårdens 50-årsjubileum     4/3
   28 TEJP Sundsgården, Helsingborg   4/20
   2-5 Barnläger, EFS-gården Åsljunga    1/15

   juli
   3 Stenbräckagården 50 år
   6-10 Tältmöten i Svensköp on-lö 19.30, sö 10.00
   13-17 Tältmöten i Svensköp on-lö 19.30, sö 10.00
   27-31 “GE VÄRLDEN LIV” www.sommarkonferensen.com
 Höllviksstrand      4/20
   25-29 Blåsarläger, Glimåkra     2/4
   30-5 Patrullriks      6/6
   30 Jubileumskonsert Blåsarlägret    4/20

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

   sept
   9-11 Seniorhelg, Sunnerbogården    4/2
   17 Missionsdag på EFS-Gården i Åsljunga   4/2
   17-18 Möllebackskyrkan, Karlskrona 150 år   3/17

   okt
   4-9 Bibel- och gemenskapsvecka, Åsljunga   4/2
   15 Ordförandeträff, EFS-gården Åsljunga

   nov
   5 Konferensdag, Glimåkra
   11 Gåsmiddag, Åsljunga     4/2

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

almanacka

Minnes-, tack och högtidsgåvor

April
Minnesgåva:

Thure Lundberg Perstorp

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under april 2011
  EFS  13 125
  Salt  5 250
  Nyetablering 0
  Konfirmand 1000
  Gåvobok 11400

Stort tack för alla gåvor!
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Posttidning   B
Om adressen är felaktig
-var god sänd rätt adress tillsammans
med adressremsan till Livsluft
c/o EFS i Sydsverige, Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

Mer information www.hollviksstrand.com

Öppna möten på Tejp Syd! 
19.00 på Sundsgården, Helsingborg 
JESUS ÄR DENSAMME
www.tejp.efs.nu
28 juni – Iza Möller
29 juni – Jonas Nordén
30 juni – Mark Bishop
1 juli – Amanda Göransson
2 juli – Rickard Cruz
3 juli – Allan Svensson (OBS 11.00)

50-årsjubileum!
Är du en spelglad typ och gillar att träffa nya 
människor? Häng då med på sommarens blåsar-
läger på Glimåkra. På lördagen den 30/7 kl 15 blir 
det jubileumskonsert och därefter bjuds det på enkel 
förtäring. Anmäl gärna din närvaro på 
www.glimnet.se eller ring 044 - 44 814 senast 15/7.

Info och anmälan på
www.blåsarläger.se

ARRANGÖR SALT SYDSVERIGE


