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Kära vänner!
Så har det blivit sommar! Eller? I skrivande stund är det
kyliga dagar i hela Sverige.
Man får hitta annat som värmer. Relationer t.ex. Goda
relationer värmer. Bönegemenskap värmer. Ett möte med
den helige Ande värmer.
Är du öppen för de sidorna av livet eller är det bara vädret,
skatten och maten som är viktiga frågor?
Vi har nyligen ﬁrat pingst. För mig är pingsten inte en helg,
den är ett sätt att leva och förvänta att Gud ger och hjälper
som han sagt.
Jag vill vara öppen för det och hålla det viktigt i mitt liv.
Oavsett väder och temperatur.
Varje dag är en gåva från Gud men också en möjlighet att få
möta honom och vandra med honom. När det mötet sker så
bleknar allt annat. Inget är viktigare just då än mötet med
den helige.
Så skulle varje dag se ut. Då ﬁck vi gå i beredda gärningar
och vara välsignade. Då skulle vi få se allt det andra tillfalla
oss, som Jesus sa.
Jag längtar ... gör du också det?
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HORISONT

HORISONT
Mission i Sverige
Ingrid Lundström
Jag är missionär. Något som jag älskade under våra tio
år i Tanzania, var att få cykla ut i byarna och predika.
Jag hade ofta sällskap med Mamma Lea, en gammal afrikansk bibelkvinna. Hon kallade mig ”Mohinja wangu”
– min dotter! Så stolt jag kände mig.
Det såg säkert roligt ut när mamma Lea och jag kom
cyklande. Hon på en stor kinesisk herrcykel och jag på en
liten hopfällbar minicykel. Det gällde att väja för hönor
som kom kacklande på stigarna genom majsfälten och
hålla balansen över de smala träbroarna. Barn kom alltid springande. Glada och ivriga. Väl framme brukade vi
kalla samman folket genom att slå på ”kyrkklockan” som
ofta bestod av en fälg som hängde under ett träd. Så kom
människor från alla håll. Kvinnorna iklädda sina färgglada kangor (höftskynken) och med Bibeln på huvudet. Så
ﬁrade vi gudstjänst med glädje och sång.
Jag är fortfarande missionär. Men cykeln har jag bytt
ut mot tåg och ﬂyg. De enkla hyddkyrkorna mot bönhus
och kapell. Och swahilin mot svenska. Men evangeliet är
detsamma. Det glada budskapet om Jesus Emanuel- Gud
med oss- är lika relevant för ”Svensson” som för mina afrikanska vänner. Under mina resor i Sverige har jag mött
många svenskar som berättar om sin nyvunna tro. Ofta
med kommentaren – ”inte kunde jag tro att kyrkan hade
något som angick mig!”. Hells angels medlemmen som
kom till tro i fängelset – ”jag bad och bad och bad”! Eller
företagaren som sa – ”jag är så tacksam att jag fått lära
känna Jesus men jag sörjer över att jag ﬁck vänta 51 år”.
Eller frisören, ny i tron som utbrast glädjestrålande.”-Det
här är ju fantastiskt!”
Mission i Sverige behövs. Hela 30 procent av Sveriges
befolkning uppger att de ofta tänker på livsåskådningsfrågor. Jag vill uppmuntra våra kyrkor att våga pröva nya
vägar. Det handlar både om diakoni som så väl behövs
i vårt land men också om att skapa enkla mötesplatser
för att samtala om trosfrågor, med öppenhet och respekt.
Alphakursen är en sådan mötesplats. Ungefär 90 000
svenskar har gått en Alphakurs, dvs. 1 procent av Sveriges
befolkning.
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Jag har en Sverigekarta på väggen på mitt kontor. Där
markerar jag de platser jag besöker. Tack Sensus som
gör det möjligt. Lika mycket som jag älskade att besöka
byarna i Tanzania, lika mycket älskar jag att resa runt i
Sverige. Bredvid kartan ﬁnns ett kort där det står: Allting
är möjligt!
Några exempel
Det började så enkelt med pannkakssmet, en rostig
klotgrill och några ungdomar som inte förstod att det här
var omöjligt. Så gjorde Gud resten. Idag ﬁnns pannkakskyrkan på 21 platser över hela Sverige. Bredvid grillen
står en bönestol - och många vill ha förbön. Och där mitt
i denna röriga miljö blir ungdomar berörda av Gud.
Det började så enkelt med ett bönhus i Jämtland och
några tanter som inte förstod att det här var omöjligt.
Bönhuset hade stått tomt i så många år. De bakade kakor, skrev aﬃscher och bjöd in, inte till ”förmiddagsgudstjänst” – utan till trivselkvällar med andlig spis. Idag fylls
bönhuset med människor från hela bygden. Och Gud
berör.
Det började så enkelt med att ”Egon ﬁck en tanke”.
Så gjorde Gud resten. Det blev starten till soppköket i
EFS-kyrkan i Sundsvall som idag får betyda så mycket
för många människor, också i förvandlade liv. Och Gud
berör.
Det började så enkelt med lite vatten till fottvagning
och inbjudan till förbön vid Budbärarens bokbord på
bokmässan i Göteborg. Så gjorde Gud resten. Förra året
kom 250 personer till förbön. Och Gud berör.
Det började så enkelt med några bröd och ﬁskar och
en pojke som inte förstod att det här var ju omöjligt. Så
gjorde Gud resten. Och 5000 människor blev berörda
och mättade.
Det började så enkelt. Kanske det är din tur att göra det
där enkla, oansenliga, att förverkliga ”din tanke” … så får
Gud göra resten. Han är så´n!
Ingrid Lundström, utvecklingskonsulent EFS riks

Förmåns- och Föräldrafritthelg …

Salt Sydsverige vill att barn och
ungdomar ska få lära känna, komma till
tro på och följa Jesus Kristus
Salt Sydsverige har idag ansvaret för barnoch ungdomsverksamheten inom EFS
distrikt.
Mer information om vad som händer inom
Salt i Skåne och Blekinge hittar du på
www.saltsydsverige.nu

Det var en fantastisk helg vi ﬁck vara med
om, vi som var där. Helgen 28 - 29 april var
det ”föräldrafritt” på EFS-gården i Åsljunga.
Vi, mor- och farföräldrar, med våra barnbarn
hade mycket kul, mycket tillsammans och
mycket upplevelser hela helgen. Ett digert
och väl genomtänkt program hade de engagerade ledarna planerat för de två dagarna
och vi kunde alla ”bara vara” tillsammans med
våra barnbarn i alla dessa aktiviteter, utan
att behöva tänka på ”vad skall vi göra ” och
”vad skall vi äta”. Vi ﬁck sitta ner och måla den
egna luffarschacksbrädan, trycka egna tröjor,

vår himmelske Fader förmedlades på ett sätt
som engagerade oss alla.
Nattens vila var välbehövlig efter en i många
avseende omtumlande lördag med många
nyfunna kompisar.
Söndagens innehåll med fortsatta aktiviteter
som avslutades med en lite klurig spårning
minns säkert de ﬂesta av oss, speciellt barnen som i den funna skattkistan kunde hitta
var sin godispåse. Söndagen och hela lägret
avslutades med en gemensam gudstjänst där
även föräldrarna var inbjudna och där bl.a. de
äldsta barnen ﬁck framföra ett under dagarna

Bibeltajm med Sara och Julia

Gamla och unga blir den ﬁnaste kören!

med olika färger jämföra våra händer på den
stora tavlan i källaren, snickra ihop de egna
styltorna som det övades framgångsrikt och
ﬂitigt på, lösa kniviga tankeuppgifter, spela
spel, klättra på repet som påminner om Pippi
Långstrumps djärva äventyr, gunga i den nyinköpta gungan och med lagom intervaller
samlas till matsalen för att njuta av att någon
hade tänkt på detta också, maten.
Att vid några tillfällen få sitta ner i kyrksalen
och lyssna, sjunga med och även medverka i
”bibeltajm” var för oss alla en insikt i att detta
också är en del av livet. Gemenskapen kring
Ordet, varandra, den personliga relationen till

inövat bibeldrama.
Innan vi lämnade över våra glada, nöjda och
lite trötta barnbarn till föräldrarna, ﬁck många
av oss den naturliga frågan från barnen:
–När blir det läger nästa gång?
Tack till er ledare för ert jätteﬁna arrangemang
och engagemang, EFS-gården för idé, genomförande och omtanke om oss alla. En fantastisk förmån att få vara med och som vi önskar
ﬂer skall få uppleva med barnbarnen, en riktig
förmånshelg.

Calle Jarbo ﬁck här göra det han gör bäst
tillsammans med barnbarnen Wilma och Minna

Under skattjakten hittades en skattkarta i en
ﬂaskpost i vattnet

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde
Happenings 2012
16-20 juni – Sommarläger på
Höllvikstrand
21-30 juni – Midsommarljus på
Heljarödsgården
23-28 juli – Blåsarläger på
Glimåkra folkhögskola
23 juli –

Ledardag, Sundsgården

24-29 juli – Tejp Syd, Sundsgården
24-29 juli – Familjekonferens på
Höllviksstrand
6-8 aug –

Sommarsalt, barnläger på
Åsljunga

Agnes och Hugos mormor och morfar
Birgitta och Lars-Åke Paulsson

9-11 aug – Dunderbra, barnläger i Åhus
8 sept –

Kick-Off ledardag i
Ängelholm, Lennart
Henricsson inspirerar

5-7 okt –

LIFE, Örestrand
Lärjungaskolan del 1.
Se högra spalten.

28 dec-1jan – Livskraft, Sundsgården
Håll dig uppdaterad i kalendern på hemsidan: www.saltsydsverige.nu
NYTT för i vår
Nu kan man anmäla sig till läger eller andra arrangemang på hemsidan i kalendern. Leta rätt på arrangemanget så ﬁnns
där ett formulär.
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UG+ - för dig som slutat gymnasiet
När man kommer in i UG-rummet i EFS-kyrkan i Ängelholm möts man av en ny möblering, nya färger, många ljus och en mysig
stämning. En efter en droppar de unga vuxna
in. Kramar och handslag utbytes innan själva
kvällen sätter igång. Planeringsgruppen för
UG+ välkomnar och berättar vad som ska
hända under kvällen. Just ikväll är det spelkväll. Konsoler av olika slag är uppkopplade
i alla hörnor och aktiviteten blir hög. Efter en
timme är ﬁkat klart: nybakat bröd, lite ﬁnare
pålägg, kladdkaka och för kvällen milkshakes.
Samtalen och skratten fortsätter en stund
innan Simon Sjöberg i planeringsgruppen
välkomnar både deltagare men även kvällens gäster. Tanken är att undervisningen på UG+ ska vara
en dialog, ett samtal med inbjudna gäster där alla kan vara
med. Tankar och frågor ﬂödar
medan man ser att de unga
vuxna slappnar av och tänker
till.
Det är viktiga frågor som tas
upp, frågor som inte tas upp
i andra sammanhang. Hanna
Sjöberg, en av initiativtagarna,
säger: - “När man slutar gymnasiet kan det vara svårt att

ﬁnna sin plats i församlingen men även i
samhället. Man är inte ungdom längre utan
man har ansvaret som en vuxen över sitt liv.
Samtidigt känner man sig kanske inte riktigt
bekväm i vuxenrollen ännu. Det är viktigt att
det ﬁnns en plattform där sådana här frågor
får möjlighet att diskuteras.” Christoffer Kullenberg, fortsätter: - “Vi har även tagit upp
frågor som vikten av att lära känna sig själv,
ledarskap och de kristnas roll i den sekulära
världen. Terminens sista UG+ kommer bl.a.
att handla om alkohol och vad som är en hälsosam syn på denna.”
Behovet av ett UG+ i EFS-kyrkans församling

Hör upp barn och ungdomsledare!
Du är ovärderlig, och ditt engagemang
för Guds rike förändrar människors liv!
Den 8 september 2012 är du varmt välkommen till Ängelholm, EFS-kyrkan, på
årets Kick Off. Det blir en dag fylld av gemenskap, samtal, undervisning och ny
motivation. Under dagen kommer du
bli inspirerad av Lennart Henricsson –
inspiratör inom Barn-oas rörelsen, Sara
Starfelt – Skatten inspiratör, Jonas Hallabro – ungdomskonsulent och präst i
EFS Helsingborg, Joakim Stenmo och
Maria Berglund – inspirerande scoutledare från SMU.
är stor och det är roligt att så
många unga vuxna på detta
sätt får möjlighet att vädra viktiga frågor men också kunna
komma samman i ett sammanhang i kyrkan där de inte
behöver vara förebilder utan
kan “komma som de är” och
slappna av. Välkommen du
också!
Helena Eriksson - planeringsgruppen UG+

Dagen startar 9.30 med ﬁka och på
förmiddagen blir det gemensam undervisning kring temat ”Att leda i längden”. Här kommer Lennart att inspirera
oss med det som driver och motiverar
honom att fortsätta arbetet för Guds
rike. Efter lunch ﬁnns det fyra möjligheter beroende på behov. Det ﬁnns
workshops riktade till ungdomsledare,
söndagsskoleledare, musikledare och
scoutledare.
Varmt välkomna alla Saltledare!
Mer info kommer via ﬂyer, afﬁsch
och hemsida.
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Inblick i LIGHT lägret 2012

Salt Sydsverige har ny styrelse

Jag heter Alma och jag är 12 år. Jag har varit med om något helt otroligt. Jag och tre
vänner från Hörby har varit på ett läger som
heter Light. Vi var där under hela Kristi himmelsfärdshelgen. Vi har haft jättekul. Vi har
haft tävlingar som t.ex. pennan i ﬂaskan, apelsinen under hakan, styrketävlingar, minnestävlingar och många ﬂer. Vi har också varit
på olika stationer. Man ﬁck själv välja vilken
man ville vara på. Jag valde skapa. Där gjorde
man små krukor där vi sen planterade krasse.
Vi sa att när den växer så växer också vår tro.
Vi har varit och badat och paddlat kanot. Det
var första gången jag paddlade kanot. Varje
kväll så hade vi lägerbål. Det var mycket teater och sång då. När vi hade lägerbål så grillade vi också banan med choklad i, pinnbröd
och marshmallows. Den sista kvällen där så
hade vi ”pimp your leader”. Min grupps ledare

Nu börjar ett spännande uppdrag för de
fyra nyinvalda styrelsemedlemmarna.
Freja Möller, från Jonstorp, är 20 år och
jobbar som undersköterska och ﬁnns
aktiv i Efs i Ängelholm. I sommar är hon
konﬁrmandledare på Åhus och har även
funnits med på olika scoutläger som salt
haft de senaste åren.
Alex Nilsson bor och arbetar i Hässleholm.
Han är 20 år och är aktiv i ungdomsgruppen i Västerkyrkan och även konﬁrmandledare i Hässleholms församling.

hette Gunnel. Vi gjorde
henne till en fransk kvinna
och några andra i gruppen gjorde en gubbe som
hette Pernilla. Vårt lag
vann. Vi vann någon slags
chokladgodis. Jag har fått
så många vänner som är
så snälla och underbara
och hoppas vi träffas nästa år igen på Light lägret.
Den allra bästa vännen
där var Gud.

Martin Palmblad är också 19 och bor i
Hässleholm. Han tar nu studenten och är
konﬁrmandledare i sommar på Åhus.
Johanna Erling är sista tillskottet som
nyligen kommit hem från tre månaders
volontärarbete i Afrika. Hon är 20 år och
ledare för en 12-14 årsgrupp i Ängelholm
där hon bor.
Kvar från förr är ordförande Ann Pettersson, kassör Markus Göstasson och sekreterare Karna Nilsson.

Alma Åkesson
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PERSONAL

Boel flyttar ut och Göran tar över!
Boel Rönnblom, distriktets ekonom på distriktsexpeditionen, avslutar nu sin tjänst för att bo i Paris tillsammans med familjen. Kollegan Margareta Cada ställde några frågor om detta till Boel.
Vad gör Ingrid, er dotter, och du till hösten?
Ingrid kommer att gå på en internationell skola med
barn från hela världen. Skolan har engelska som undervisningsspråk och är avsedd för elever som ﬂyttar ofta och
ﬂyttar runt i internationella miljöer.
Jag kommer att läsa franska och fungera som någon
sorts familjekoordinator. Även vardagliga saker som t.ex.
att handla mat kan bli ett stort projekt när man är i främ-

Boel, varför skall du ﬂytta till Paris?
Min man Thomas har fått jobb i Paris och eftersom vi
är en familj som tycker det är roligt när det händer nya
saker behövde vi inte fundera länge på om vi skulle ﬂytta.
(Egentligen har vi nog inte funderat alls när det kommer
omkring..!) Det ska bli roligt och spännande!
Hur och var ska ni bo?
Vi kommer att bo i en lägenhet med gammaldags fransk
charm i 16.e ”arrondisemanget”, som ligger i sydvästra
Paris. Det är ett lagom centralt, lugnt område nära skolan.

mande miljöer, så det kan behövas en person i familjen
som har tid för sådant.
Hur kommer det arbete du gör som ekonom för
distriktet att se ut när du slutar?
Göran Nilsson på Norreskogs redovisningstjänst kommer tillsvidare att handha ekonomi och personaladministration på distriktet. Göran har haft distriktsekonomtjänsten tidigare och har lång erfarenhet av både EFS och
ekonomi, vilket gör överlämningen helt okomplicerad.
Frågor: Margareta Cada, distr exp
Foto: David Castor, Röke resp. Margareta Cada

Tack, Boel, för ditt förtjänstfulla arbete med
distriktets ekonomi, löner och mycket annat!
Vi är glada att du har funnits ibland oss.
Lycka till i Paris och vi önskar
Guds välsignelse till dig och hela familjen!
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REPORTAGE

EFS konferens i Uppsala

Det internationella arbetet stod i focus när årets konferens startade i Lötenkyrkan. Här ﬁck vi lyssna till vad som
händer i våra utlandsåtagande. En intressant gäst var medarbetaren som har “koll” på missionskanalen SAT 7, som
sänder kristna TV-program bl.a. till Mellanöstern. Han
berättade att i nuläget nås, via SAT 7, miljontals människor av det kristna budskapet. Vi ﬁck lyssna till många
vittnesbörd om vad Gud gör i “missionsländerna” och
i Sverige bland invandrare från Somalia, Etiopien, Iran
m.ﬂ. På torsdagskvällens inledningsgudstjänst medverkade bl.a. ärkebiskop Anders Wejryd. Bibelstudierna på
förmiddagarna gav oss deltagare många olika redskap för
den dagliga “träningen”. Fredagen ägnades åt seminarier
med olika teman. Ett litet axplock: EFS ekonomi, Uppdrag Sverige, Om karismatik, profetia, helande och Guds
ledning, Körworkshop, m.ﬂ. En av fredagens samlingar
hade temat Framtidsforum och handlade om EFS riktlinjer. Den oﬀentliga delen den dagen avslutades med
Jubileumsgudstjänst, genom att ﬁra Johannelund 150 år
dess historia, nutid, och framtid. I Lötenkyrkan ﬁck vi
senare på kvällen vara med på en hemafton om Johannelund. Här berättades och visades ﬁlmer om predikantelevernas spex och “framfart” under åren. Lördagen ägnades
nästan uteslutande åt årsmötesförhandingar. På kvällen
en gudstjänst på temat “Jesus helar” med Ingrid Lund-

ström och Olof Edsinger. Denna dag avslutades med en
ﬁn konsert till Börje Gustavssons minne, en konsert med
kompositioner av Börje, framförda med kör och musik
av stipendiater m.ﬂ. Söndagens tema var “Jesus utrustar”
och började med bibelstudium. Därefter en sändningsgudstjänst, där nya medarbetare “sändes” ut till uppgifter i
EFS. Årets konferens avslutades med ﬁka i “buskarna” vid
EFS kansli. Det var många som passade på att samtidigt
göra ett besök på kansliet.
Text och bild :Per Andersson, Staﬀanstorp
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KONFIRMATIONSLÄGER 2013
Det är hög tid att anmäla sig!

EFS-kyrkan på Råå

vill anställa en yngre
person på 25 % för
arbete med barn och unga.
En kristen bekännelse
förväntas.
Arbetsbeskrivning upprättas
tillsammans med den anställde.
Anställningen kan lämpligen
komplettera studier eller annan
verksamhet.
Intresseanmälan göres till
kyrkan@efskyrkanraa.se eller
0701 83 55 50

Vi har två konﬁrmationsläger att erbjuda även 2013.
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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REPORTAGE

Precis som tidigare hade vi en mycket trevlig MEDARBETARDAG den10 maj. Det blev en klassisk bussutfärd med
gemenskap som huvudingrediens. Ovan ser du alla deltagare som var med på resan som gick till Österlen. Turen gick
först till Stenshuvud. Där gick vi inte upp på höjden som man kunde väntat utan istället ner till stranden, guidade i två
grupper. Vi bjöds på historia, växtlighet, djurliv och mycket annat. Efter Stenshuvud åkte vi till Lilla Viks golfrestaurang och åt en god middag. Golfrestauranger brukar vara ett säkert kort med god mat.
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Vidare gick turen till Sankt Olofs kapell där vi såg allehanda altaren med t.ex. tre generationer, Jesus och bakåt. Där
hade vi andakt och David Ivarson och Kristoﬀer Lignell ledde oss i lovsång. Sist åkte vi till Alunbrukets kaﬀestuga där
vi bjöds på hembakat under låga takbjälkar.
Som alltid hade vi en trevlig dag med mycket samtal och god gemenskap. Särskilt roligt är att några av de pensionerade
medarbetarna är med. De ”bangar” inte för något verkar det som. Text: Robert Södertun, red. Bild: David Castor, Röke
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DISTRIKTET RUNT

EFS i Sydsveriges nya distriktsstyrelse
1. Hur länge har du varit med i styrelsen? Vilken missionsförening
är du med i?
2. Är det något speciellt du brinner för?
3. Vad tror du är det viktigaste för EFS i Skåne och Blekinge inför
framtiden?
Magnus Håkansson
1. Sedan 2004 och är med i EFS kyrkan i Örkelljunga.
2. Nyetablerings- och nystartsarbetet i olika former.
3. Att våra EFS föreningar är levande och för människor till tro på Jesus.
Magnus är kontaktperson för Allerum, Arild, Hörvik, Karlskrona och
Glimåkra folkhögskola.

Lennart Björk
1. Sedan årsmötet 2011. Jag är med i EFS missionsförening i Bjärnum.
2. Att Guds Ord alltid kommer att predikas rent och klart i vårt distrikt och
naturligtvis hela EFS.
3. Att alla medlemmar i ”Traktatsällskapet” och ”Västra Skåne” lär sig att känna sig
som ett och går in för gemensam satsning. Det krävs lite tid för att utan vidare tänka i
nya banor. Ekonomin blir en följd av hur detta går. I mindre sammanhang har ”våra”
alliansmöten speglat detta på ett utomordentligt bra sätt. Vi bör lära av exemplen.
Lennart är kontaktperson för Glimåkra, Hässleholm, Lister och Åraslöv.

Mats Hansson
1. Jag har varit med i styrelsen sedan 2003 och är medlem i Malmö.
2. Tillväxt i hela distriktet.
3. Hitta nya vägar att nå ut. Samhället förändras fort och vi måste vara med och
påverka och förstå kraven från samhället så vi kan fortsätta nå ut.
Mats är kontaktperson för: Klippan, Kungshult, Ängelholm, Trelleborg och ÅhusGården.

Jan Ebefeldt
1. Jag valdes in i styrelsen 2003. Jag är medlem i Allerums missionsförening.
2. Vår konﬁrmationsverksamhet som är en viktig missionsverksamhet bland unga och som
visar dem vägen till tro, men även att skapa bra kristna mötesplatser för vuxna mitt i livet.
3. Att hitta nya vägar till folks hjärtan för att göra Jesus känd och efterföljd, att vi förmår hitta
och möta folk på nya arenor och på deras egen hemmaplan. En viktig del i detta är att lyckas i
det påbörjade arbetet med nysatsningar på olika platser i distriktet.
Jan är kontaktperson för: Råå, Röke, S:t Mikael, Åsljunga och EFS-gården i Åsljunga.
Maria Grahn
1. Jag tror att jag blev invald 2003, så nio år i så fall. Är medlem i EFS i Tollarp.
2. Det är mycket som är viktigt. Jag tycker att distriktets viktigaste uppgift är att vara ett
samordnande organ som kan hjälpa föreningarna med sådant de inte kan klara själva.
Det är viktigt för mig att alla i distriktet får känna sig sedda och får samma möjligheter att
vara med, oavsett var i distriktet man ﬁnns. Jag tycker också det är viktigt att vi jobbar för
hur Salts medlemmar hittar in i och känner sig hemma i EFS.
3. Att aktivt jobba för hur vi kan nå ﬂer med evangelium är vår viktigaste uppgift både
lokalt, regionalt och globalt.
Maria är kontaktperson för: Bjärnum,Staffanstorp,Östra Hästholmen,Marieholm och Höllviksstrand.
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Björn Pettersson
1. Jag blev invald i distriktsstyrelsen 2010 och är medlem i Jämjö EFS och EFS
Ungdomsgårdsförening Tjurkö.
2. Min viktigaste uppgift känns just nu att vara en länk mellan EFS i Östra Blekinge
och distriktet. Min intention är att verka för ökad kännedom om distriktet och
distriktets arbete i mina sammanhang.
3. Att vi utifrån en fast förankring i EFS tro och värderingar kan söka gemenskap
och samarbete med kristna trossyskon i såväl Sv. kyrkan som andra samfund.
Björn är kontaktperson för Karlshamn, Kopparemåla, Kvarnagården,Tollarp och Heljarödsgården.

Johan Eldonson
1. Blev invald vid 2012 års årsmöte. Jag är med i Vittsjöbygdens EFS.
2. Väckelse och tältmöten.
3. Leda ﬂer människor till Jesus.
Johan är kontaktperson för: Hillarp, Lerberget, Pärup, V Virestorp Anderslöv Alstad samt
Hanö.

Sven Persson
1. Jag valdes in till min tredje period nu i år. Jag är medlem i Föreningen S:t Mikael i
Ängelholm.
2. Eftersom jag är med i en samarbetskyrka så ligger detta sätt att arbeta varmt
på mitt hjärta.
3. Att fortsätta nå ut till alla som är engagerade i de olika föreningarna, och på
olika sätt städja deras arbete att nå de som ej är kristna.
Sven är kontaktperson för Helsingborg, Sölvesborg, Åstorp, Örkelljunga och
Sundsgårdens folkhögskola.

Frida Abrahamsson
1. Jag blev invald i styrelsen nu i vår. Jag är medlem i Salt Hässleholm, Västerkyrkan
och direktmedlem i distriktet.
2. Läger för barn, ungdomar och konﬁrmander.
3. Det viktigaste vet jag inte, men konﬁrmand- och ungdomsarbetet är väldigt
viktigt. Det är ju de unga som är framtiden. Att arbeta med att få dem att stanna i
kristna sammanhang.
Frida är kontaktperson för: Hörby, Jonstorp, Landskrona och Lund.

Per Anders Swedberg
1. Sedan april 2012. Jag är med i EFS-kyrkan i Ängelholm.
2. Att mötesplatsen mellan Jesus och den enskilde blir tydlig och attraktiv!
3. Att vi börjar bedja tillsammans i större utsträckning än vad som nu sker.
Per-Anders är kontaktperson för: Kristianstad, Siretorp, Vittsjöbygden, Svensköp
och Fjärlöv.

Håkan Lindberg
1. Jag blev invald på nytt 2010. Jag är medlem i EFS Hörby, men med även i de
andra föreningarna i Hörbykretsen, Pärup, Svensköp och Tollarp, där jag tjänar som
pastor.
2. Konﬁrmandarbetet är oerhört viktigt, likaså distriktets uppgift att vara ett stöd
för de mindre föreningarna. Det är roligt att sitta med i en styrelse som arbetar
aktivt med ”nyplantering” och ”omplantering” av kristna gemenskaper.
3. Att fortsätta på den inslagna vägen med att plantera EFS-föreningar, EFSgrupper och annat, och att hjälpa de små föreningarna att hitta former och
samarbetspartners som gör att orken och livskraften i arbetet bibehålls.
Håkan är kontaktperson för: Eslöv, Jämjö, Malmö, Östra Torn samt Stenbräcka.
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VITTNESBÖRD

GULDKORN HOS JESUS
Jag heter Bengt och hör hemma i Svensköp. Jag och min
fru Lena är med i en referensgrupp som ”drömmer” om
något efter grisfesterna. Nästa gång vi träﬀas skall andakten handla om Guldkorn.

eningen som behöver ansiktsfärg till 60 barn. Självklart!
ska vi vara med, sa Christel. Hon frågade också vad jag
annars har på gång. Berättade då om min dröm om Vitryssland och hur ”dörrarna har öppnats”. Då sa Christel:
”Bengt vår aﬀärskedja håller på att inventera. Det som är
gammalt och inaktuellt och inte går att sälja skall vi rea
ut. Då gör jag så att jag begär in alla inventeringslistorna
och allt som jag tror att barnen inom barncancervården i
Vitryssland kan ha glädje av det skänker vårt företag till
dig.” Vilket ”Guldkorn”!

Mina tankar ﬂyttar tillbaka till festen för familjer med
cancersjuka barn som vi hade 2010 och miraklet med BP:s
ﬂygbränsledepå.
Skyway ställde upp med 3 ﬂygplan för Grisfesten. De
frågade om jag kunde ﬁxa sponsring av ﬂygbränsle till
ﬂygningarna även den här gången.
Till festen 2008 kom jag i kontakt med Birgitta Sandberg på BP ﬂygbränsle som beviljade sponsringen den
gången. Nu hade företaget omstrukturerats och det blev
inga napp på de telefonnummer eller e-postadresser som
jag hade sedan 2008.

Men det som jag tycker är de största ”Guldkornen”, det
kommer nu.
Tänk att Jesus har gett sitt liv för mig och uppstått igen.
Jag får leva i Hans Nåd och jag kan få vara med och göra
det lilla jag kan.
Men också när ett av mina barn ringer mig och säger,
pappa det hjälper att säga Jesu Namn och Jesu Blod 5 ggr
varje timme, då blir saker och ting mycket ljusare.
Rom 8:39: Varken någon makt i höjden eller någon
makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna
skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Jag ringde då till Shells ﬂygbränsle. De hade hört talas
om både mig och Birgitta S och jag ﬁck ett nytt nummer
att försöka med. Jag ringde 09:05, många signaler gick
fram och jag skulle precis lägga på när en kvinna svarar.
Jag presenterade mig. Innan jag hann säga vad jag ville sa
hon: ”Vi sponsrar, hur mycket ﬂygbränslen behövs.”
Det händer inte ofta, men den här gången ﬁck jag munhäfta så hon fortsatte. ”Gäller det Grisfesterna? Min företrädare, Birgitta Sandberg, meddelade innan hon slutade
att om Bengt Nilsson ringer om sponsring av ﬂygbränsle
så säg ja!
Två dagar senare var sponsringen förankrad och godkänd av BP. Samma tidpunkt slutade oljan att rinna ut
i Mexikanska Golfen. Många tycker att detta är ”Guldkorn”.
Kan berätta om ﬂer Guldkorn. I samband med
”grisfesterna” ﬁnns ett antal sådana upplevelser
om Gudomliga ingripanden.
Av de som ligger närmast i tid är att dörrarna
har öppnats till Minsk barncancersjukvård i Vitryssland. Vi är ett gäng med motorcyklister som
skall köra dit i sommar och dela ut leksaker till
barnen. Vi får också chansen att ha möte med läkare och personal.
Eller som när Holly, från Barncancerföreningen Södra, ringde och frågade om jag kunde ﬁxa
sponsring av ansiktsfärg till en ”minigrisfest” för
barncanceravdelningen i Lund. När jag ringde en
av sponsorerna till festerna, Christel, då frågade
hon direkt om det är en ny fest på gång. Jag svarade att den här gången gäller det Barncancerför-

Två sångstrofer som avslutning:
”Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds
nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och
glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet”.
”Det största utav allt, det största utav allt är att GUD
under allt har mig kär …”
Bengt Nilsson, Svensköp

Händer i Åsljunga
6-28/7

Konfirmationsläger

4/8

Loppmarknad

6-8/8

Sommarsalt 8-11 år

21-24/8 Semesterdagar 55+
Tema: Höstglöd
Andakt,samtal utflykt,god mat
2-7/10 Bibel - Gemenskapsv.










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

Fick för någon månad sedan en kopia från en artikel ur Bibelvännen 1959 från en konﬁrmandkamrat till min fru LiseLotte. (Lise-Lotte Vikström, född Emgård, död 2008.)
Det är en artikel hon skrev till Bibelvännen (dåvarande organ för EFS i Västra och Södra Skåne) efter sin konﬁrmandkurs på Solvik, EFS-gården Åsljunga sommaren 1959.
Hon var då endast 13 år (född 1946).
Vänliga hälsningar
Göran Vikström, Hagaberg
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TRONS UTTRYCK

Att leva församling
Magnus Lennartsson
EFS-präst i EFS-kyrkan Ängelholm

I boken ”Ledarskap” berättar Bill Hybels om när han
besökte platsen för terrorattentatet 11 september 2001.
Ground Zero, var då inte bara en plats där tvillingtornen hade stått, utan ﬂera kvarter fulla av rasmassor och
förödelse. Han kom dit tio dagar efter attentatet och röjningsarbetet skedde i tystnad för att lyssna efter ljud. De
hoppades fortfarande hitta överlevande. Det enda som
skar genom hans tanke var: ”Detta är inte möjligt”. När
han sen besökte platsen där släktingar och vänner satte
upp bilder på saknade och såg alla som trots sömnbrist
fortsatte sitt sökande återkom orden ”Det är inte möjligt”.
Allt detta lidande var inte fött i en naturkatastrof eller någon stor olycka utan var en medveten handling av några
människor som var fyllda av hat och övertygelse. Återigen
kom orden inom Bill: ”Det är inte möjligt, ondskan kan
omöjligt vara så stor”. Mitt i detta så kom även de ord
som han sagt så många gånger tidigare, men som nu ﬁck
en fördjupad innebörd, ”FÖRSAMLINGEN ÄR VÄRLDENS HOPP – Församlingen är världens hopp!” Mitt i
kaoset såg han pastorer och församlingsmedlemmar från
alla olika kyrkor som gjorde gemensam sak i hjälparbetet.
De fanns där och lyssnade, tröstade, lugnade och bad med
människor. Församlingen är världens hopp.
Hur ser vi på våra sammanhang och hur tänker vi kring
församlingen? Jag skulle vilja be dig stanna ett tag i din
läsning och ställa dig frågan. Vad är min församling? …..
Det skulle vara så spännande att ta del av dina tankar.
Jag tror säkert att det är många goda men kanske också
sådant som inte är så positivt. Undrar om någon spontant tänkte: ”Detta är världens hopp”. Oavsett vill jag bara
dela några tankar om vilket sammanhang vi som kristna
är satta i när vi talar om församlingen.
Vårt ord församling återges i NT av det grekiska ordet
ekklesia – Jesu Kristi kyrka (de troende samlade till gudstjänst) samt det hebreiska ordet qahal – Guds folk. Det är
grundläggande när vi pratar om församlingen att det är

mänskor som i tron på Jesus utgör en gemenskap. Vi använder även begreppet kyrka som i sitt ursprung betyder
det som tillhör Herren. När jag har konﬁrmander brukar
jag ställa frågan om hur deras kyrka ser ut och sedan lägger jag på några bilder på maskinen man använde förr i
tiden (overhead). Först en bild på en kyrka (byggnad), för
det är oftast det svaren handlar om, sedan en bild på människor. Även om vi använder ordet för byggnaden så är
det ytterst sätt människorna som utgör kyrkan. Så att leva
församling är det samma som att vara kyrka. Vi är ett folk
som är kallade, som i tron på Jesus gensvarat och utgör en
gemenskap som tillhör Gud.
Johannes beskriver församlingen så bra i inledningen i
sitt första brev. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en
gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vi är
tillsammans inte bara med varandra utan med Gud själv.
En unik gemenskap.
Ett viktigt nav i kyrkan och att vara församling är att ﬁra
gudstjänsten. Platsen och tiden där vi tillsammans tillber
och ärar Gud, förkunnar ordet och förvaltar sakramenten,
bär varandra i bön, lovsjunger och stärker varandra. Så har
det varit i alla tider och det är inte förutan att Gud kallar
folket ut ur slaveriet i Egypten för att de ska gå ut i öknen
för att ﬁra sin gudstjänst. Gudstjänsten är inget vi kommit
på för att fylla tiden på söndag förmiddag utan något Gud
själv kallar oss in i.
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek
och goda gärningar och låt oss inte försumma våra sammankomster… (Hebr 10:25)
Gudstjänsten är en del, och en viktig del, av att vara
kyrka eller att leva församling. Men det är viktigt att inte
bara vara kyrka där utan att vara kyrka där man är.
Vi har en personlig och gemensam kallelse att vara Jesu
utsträckta händer i vår omgivning. Att vittna om Jesus
med ord och handling så att ﬂer får lära känna sanningen
16
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och komma med i vår gemenskap som är en gemenskap
med Fadern och hans son Jesus Kristus.
Paulus skriver i Romarbrevet 12 att vi ska frambära oss
själva som ett levande och heligt oﬀer. Det ska vara vår
andliga gudstjänst. Att vi ska göra Guds vilja, det som är
gott och behagar honom. Sedan kommer bilden av församlingen som Kristi kropp. Vi är alla olika med olika
uppgifter, men med samma mål. Vi hör ihop med varandra och bygger tillsammans en helhet, i den lilla gemenskapen såväl som i den världsvida kyrkan. Därför kan mitt
lilla bidrag ingå i en helhet som är så mycket större än jag
kan se. Mitt möte med en människa är tillsammans med
alla andras möte en rörelse där kyrkan möter en stor del
av mänskligheten. Vi ﬁnns över hela jorden, kyrkan växer
oerhört på ﬂera håll i världen, och vi är en del av detta.
Församlingen är världens hopp. Se inte ner på det lilla du
kan göra i och genom ditt liv utan gör det villigt och glatt
i vetskapen att det ingår i Guds stora plan.
Gud har inte sänt oss att stå i hans tjänst ensamma utan
han har gett oss av samma oerhörda kraft som uppväckte
Jesus från döden. Vi har fått den Helige Ande – Gud själv
i oss. Han vill leda oss och hjälpa oss.
När jag var ute på en bönepromenad i Ängelholm för
en tid sedan korsade jag en väg. Där mitt i en vägkorsning
ﬁck jag en inre syn och en upplevelse av ett gudstilltal.
Det var som om jag ﬁck se staden från ovan och alla vägar som korsade varandra och bildade ett nätverk. Så är
det med församlingen, vi är en massa mänskor som lever våra liv. Våra vägar korsas med andra människor varje
dag, på jobbet, i skolan, bland grannar, på träningen eller
i aﬀären. Hela tiden ﬁnns vi i möten – våra liv korsar
en annan människas livsväg. I dessa möten får jag be om
att vara Jesu utsträckta hand, be om att återspegla något
av Guds rikes doft. Tillsammans utgör vi ett nätverk av
möten, nästan som ett nät som kastas ut. I denna bild
såg jag sedan gudstjänsten som tillfället då ﬁskaren samlar
ihop sitt nät för att rensa det och laga det. Sedan kastar
han ut det för att fånga ﬁsk under veckan. Så mina små
personliga möten är inte som att stå och kasta spö utan
det är tillfällen som tillhör helheten. Tillsammans är vi
människoﬁskare, Herren kastar ut sitt nät när han sänder
sin kyrka, när han sänder dig och mig.
Låt oss be till Jesus med orden från sången: Sätt våra
hjärtan i brand, vi vill följa dig, se det du ser, ge det du ger,
visa i gärningar vem du är.
Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt
mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i eviheters
evighet, Amen. (Ef 3:20-21)
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Tar du din kallelse på allvar och gör det lilla du kan i
de möten du hamnar, i vetskap om att Jesus är med dig
genom den Helige Ande, så tror jag att Församlingen är
världens hopp.

REPORTAGE

Sommar på Stenbräcka, Tjurkö i Blekinge

Vad är på gång denna sommar på Stenbräckagården?
Jag har sedan jag ﬁck förmånen att började arbeta på
Stenbräcka haft en tanke och en dröm att vi ska få en mer
tydlig kristen proﬁl på gården. Mina huvuduppgifter har
hittills legat mest på det praktiska planet, det är för övrigt
i detta arbete jag känner mig mest hemma. Men någonstans har jag ändå känt att: Jo det är ett mycket gott arbete
vi gör med att tillhandahålla en gård för i första hand läger
med kristen inriktning men vad har vi själva för tankar för
gården? Glädjande nog så ﬁnns det en del egna arrangemang och det ﬁnns även planer för ﬂer.
Vi har vårt midsommarﬁrande som arrangeras tillsammans med Tjurkö intresseförening, med dans runt midsommarstången, lotterier o kaﬀe. Även i år planeras detta
evenemang att avslutas med en konsert med bl.a. William
Idström på piano och Soﬁa Sjögren, sång. I år kan denna
konsert inte hållas i kyrkan som annars brukligt är. Kyrkan är stängd på obestämd tid på grund av renovering.
Kyrkan, ja, att den hålls stängd är ett stort bekymmer för
oss på Stenbräcka då många av våra grupper har använt
den till andakter och gudstjänster.
Men inget ont utan att det har något gott med sig. Vi
har börjat planera för att inreda logen nere vid Hägnan
till ett andaktsrum. Denna samlingssal har under många
år bara utnyttjats sparsamt och den har liksom bara väntat
på att få komma i bruk. Hägnan är vårt läger- o scoutområde och vår camping. Speciellt på denna plats skulle jag
vilja se att vi proﬁlerar oss mera som en gård med kristen verksamhet. Vi kommer att ordna stora delar av vår
sommarfest här nere. Sommarfesten anordnas av EFS i
Sydsverige och Stenbräcka den 7-8 juli och i år är temat

“Längta efter liv”.
Vi inleder på lördagskvällen med ett musikcafé i Hägnan
där Allan Svensson och Roland Alm spelar under temat
“Från Lina Sandell till Toots Thieleman”. På söndagen blir
det gudstjänst och bibelsamtal i det nya andaktsrummet
som förhoppningsvis står färdigt. Till sommaren planeras
även helgmålsbön under högsäsongen.
Vad är Hägnan? Har ni två gårdar?
Arbetet på Tjurkö startades med kretspredikant Bertil
Olsson i spetsen. Det gamla missionshuset som användes
allt mindre började renoveras med hjälp av villiga arbetare och bidragsgivare från våra missionsföreningar i östra
Blekinge. EFS Ungdomsgårdsförening Tjurkö bildades
och 1961 stod anläggningen klar för invigning. I slutet
av 1980-talet renoverades den och byggdes till, 1991 såldes anläggningen till Stenbräcka ideella förening. Denna
förening är sammansatt av enskilda församlingar och föreningar från Svenska kyrkan och EFS i dåvarande Karlskrona kontrakt. EFS ungdomsgårdsförening Tjurkö som
är huvudägare i Stenbräcka ideella förening, äger och driver fortfarande lägergården och campingen i Hägnan. Ut
mot våra gäster är vi Stenbräcka kurs- o lägergård och vi
arbetar som om det vore en gård. Vi har olika styrelser i de
båda föreningarna men gemensam kassör och personal.
Kan man komma förbi och stanna till i sommar?
Vad kan ni i så fall erbjuda?
Vår huvudinriktning är att tillhandahålla en kurs- och
lägergård i första hand för våra delägare men givetvis även
för grupper från övriga landet med kristen inriktning.
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Merparten av våra läger är konﬁrmandläger, både med
traditionell inriktning och med scoutinriktning. De båda
anläggningarna används även till lägerskolor, bröllop och
arbetsdagar för företag. Gårdens kapacitet är 130 bäddar i
annex till huvudbyggnaden, i stugor och vandrarhem.
Campingplatsen består av 40 platser. Detta ger även
stor möjlighet till uthyrning för enskilda gäster. Hägnans

camping, stugby och vandrarhem ligger naturskönt vid
havet med utsikt över inloppet till Karlskrona. Välkomna
att delta i våra arrangemang och kanske hyra en stuga eller
en campingplats under några dygn i sommar.
Vilken historia har ön Tjurkö?
Tjurkö präglas av stenhuggarepoken som inleddes för
150 år sedan. Överallt på ön ser man fortfarande spår efter stenhuggeriverksamhet. En tur till Herrgårdsviken på
norra Tjurkö är väl investerad tid. Här blir man guidad via
informationstavlor genom stenhuggeriets historia. Ön har
även en viktig militär historia med många befästningar
och med Kungsholms fort i spetsen invid huvudinloppet
till Karlskrona.
Vad hoppas du för gårdens räkning denna sommar?
Gården har god beläggning med lägerverksamhet under
sommaren och vi hoppas på att våra stugor och campingplatser skall bli väl besökta även av gäster som inte har
lägeranknytning. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge
dem något utöver vad en vanlig camping kan ge. Vi hoppas att vi ska kunna genomföra våra helgmålsböner som
planerat.
Frågeställare: Allan Svensson, distriktsföreståndare
Svar: Björn Pettersson föreståndare Stenbräcka
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Soﬁe, vem är du?
Jag är kontaktperson för EFS hos studieförbundet Sensus. Jag är uppvuxen i Göingebygden, i Vinslöv, mina
föräldrar bor fortfarande kvar där. När jag träﬀade min
make och vi båda arbetade i Lund bestämde vi oss för att
bo i närheten och fann att vårt paradis skulle vara den
lilla byn Torna-Hällestad. Så där bor vi nu i ett litet gult
hus med våra söner Jacob och Samuel. Vi är också glada
över att vara granne med 3000 biﬀkor som går och betar
på Revinge hed, det är verkligen naturskönt. Jag var dock
rädd att jag skulle sakna skogen så för säkerhets skull satte
vi upp skogstapet i delar av huset.
Folkbildning och engagemang för medmänniskor,
hur kom du in på det?
Mina föräldrar har alltid varit goda förebilder för mig.
De är olika och har därför tillfört olika saker till mitt liv.
Mamma arbetade själv som folkbildare när jag växte upp.
Hon var anställd av Vuxenskolan och arbetade med förståndshandikappade. Det har faktiskt präglat mig och den
människosyn jag har och det jag arbetar för. Det engagerar
mig verkligen att svaga individer/grupper som oftast beﬁnner sig i minoritet inte ges utrymme eller lyssnas på. Jag
vill absolut inte vara deras företrädare utan snarare verktyg
om jag kan. Min pappa som är en klok och pålitlig man
har alltid lyckats bygga upp saker med lugn och tillförsikt.
Fram till sin pensionering var pappa egenföretagare, en
person som alltid satte störst vikt vid att kunna bidra till
andra människors försörjning. Hans uppgift var att kunna
hjälpa andra att växa med sina uppdrag. Även denna företagsamhet beundrar jag och hoppas att jag har ärvt.
Och kyrkan..?
Jag har varit aktiv i Vinslövs församling sedan jag konﬁrmerade mig, det vanliga med kyrkans unga och hjälpledare osv. En dag mötte jag dövprästen Per Hammar och
tack vare denna underbara människa och vän har jag sedan lärt mig litet som stort. Min nästan elvaåriga resa på
Lunds stiftskansli som pedagog har berikat mig och gett
mig möjlighet att hela tiden söka svar på mina religiösa
funderingar. Många svar har jag även funnit inom det teologiska teckenspråket som det dessvärre blir färre och färre
som behärskar. Tänk er ett språk så som är så sprängfyllt
med teologi, lokalisation, och känslor för att det är buret
genom historien innanför murarna av kloster. Teologi i
kroppen känns helt enkelt mycket mer.
Och sedan Sensus…?
Folkbildning har funnit där hela tiden i mitt liv. Det var
mamma, det var kurser i teckenspråk, det var året då jag
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tolkade åt en dövblind elev på Glimåkra Folkhögskola,
det var min egen utbildning i teckenspråk på Önnestads
Folkhögskola och det var Svenska kyrkans grundkurs på
Jämshögs Folkhögskola. Jag var och är därför väldigt glad
för att det öppnade sig en möjlighet för mig att börja
hos Sensus. Jag kommer att vara regional samordnare för
studiecirklar och kulturarrangemang som sker i samverkan med Svenska kyrkan och EFS. Jag kommer även att
ha särskilt ansvar för all verksamhet inom EFS, Malmös
församlingar och Göingebygdens församlingar i Svenska
kyrkan.
På vilka sätt samverkar Sensus med EFS?
Det ﬁnns redan ett samarbete. Det är allt från studiecirklar med materialet ”Väx i ditt uppdrag” till att ﬁnnas
med i projekt som det i Karlskrona som heter ”Våga vara”
och som riktar sig till mycket isolerade personer som beﬁnner i samhällets marginal. Vi är även med och stödjer
diakoni i Betaniakyrkan i Malmö och har gott samarbete
med EFS-gården Åsljunga. Nu är det många och mycket
som inte blivit omnämnda men de är lika väl viktiga för
folkbildningen.
Studieförbundens historia
Sensus, Svenska kyrkans och EFS studieförbund har en
intressant historia tycker jag. Mitt studieförbund grundades 1910, en historisk era som precis lämnat 1800-talet bakom sig, med den stora utvandringen av arbetsföra
människor och då i början av 1900-talet med stora sociala
skillnader i samhället. Trots detta fanns ändå krafter kvar,
krafter som strävade mot ett modernare samhälle med utvecklad demokrati och jämlikare utbildning. Varför då en
sådan variation av utbildningsformer? Vi är olika och vi
lär oss på olika sätt. Jag är glad att samhället bejakar denna
olikhet. Det gör mig arg när någon ringaktar annan utbildning än den ”akademiska” universitetsutbildningen,
t.ex. Sensus mål som jag känner mig stolt ambassadör för
är att vår verksamhet ska bidra till:
• att stärka och utveckla demokratin,
• att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
• att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsoch bildningsnivån i samhället samt
• att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Hur får man kontakt med dig?
Enklast är att nå mig på mobilen: 0704-62 80 25 eller
på mail soﬁe.bonnervier@sensus.se
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Den 30 maj träﬀades distriktsstyrelsen för
sitt första sammanträde efter årsmötet. Vi
som varit med ett tag är mycket glada för de
tre nya ledamöter som blivit invalda, ser fram
emot de uppgifter vi gemensamt ska ta tag i
under året. Fortsätt gärna att be för oss. Vi
behöver era förböner och Guds ledning för
vad Han vill med EFS i Sydsverige.

- 128 tkr
106tkr
tkr
- 193

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).

Sommarens konﬁrmandläger på ÅhusGården och EFS gården i Åsljunga ligger närmast i tid. När ni får denna tidning är lägret
i Åhus förmodligen redan i full gång. Vår
önskan är att ni i distriktet ska vara med oss i
bön för alla våra konﬁrmander och ledare. Vi
vill även här påminna om konﬁrmandlägren
2013. På Åsljunga är det redan fullt, men på
lägret i Åhus ﬁnns det plats för ﬂer.
I slutet av juni, närmare bestämt lördagen
den 30/6 kl 14.00 blir det missionärsavskiljning i tältet på Helljarödsgården. Det är Viktoria och Jonas, som ju båda har rötterna i
vårt distrikt, som tillsammans med sina barn
Samuel och Ester, ska skiljas av för tjänst i
Etiopien, dit de hoppas kunna ﬂytta under
hösten.
Lördagen den 13/10 kommer vi att hålla
en ordförande- och kassörsdag. Varje förening kommer att få en kallelse dit, och det är
viktigt att ordförande, kassör och även kanske någon annan från era styrelser kommer.
Vi kommer i år att prata om arbetsgivaransvar, och vilket ansvar vi som föreningar har
både då vi har frivilliga som jobbar praktiskt
i missionshuset och då vi har anställda. Den
lokala styrelsen har ju ett stort ansvar även
om det är distriktet som är arbetsgivare. Boka
redan nu in dagen så att vi blir så många som
möjligt.

Ekonomisk rapport Salt

- 28 tkr

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden
2012, i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
ungdomsverksamheten.
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Distriktet har fått förfrågan om att arrangera
EFS Riks årskonferens 2014. Vi i styrelsen
känner oss positiva till detta, men undrar vad
ni ute i distriktet säger. Det kommer ju att
behövas en del insatser från oss alla. Vi hoppas få hålla konferensen veckan efter midsommar, eftersom det i distriktet händer så
mycket annat i Kristi Himmelsfärdshelgen
där konferensen legat de senaste åren. Tänkt
plats är just nu Sundsgården eller kanske
i Ängelholm, men har ni andra idéer så är
ni välkomna med dem. Hör gärna av er till
distriktsexpeditionen eller till era respektive
förenings kontaktpersoner och tala om vad
ni tycker.
/Maria Grahn

almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

2012
juni
15-20 Sommarläger från 9 år, Höllviksstrand
15-7/7 Konﬁrmationsläger Åhus
16-20 Sommarläger, Höllviksstrand
18-21 Bönedagar Heljarödsgården
21-30 Midsommarljus, Heljarödsgården
22-23 Midsommarﬁrande, Höllviksstrans

4/17

1/4
4/17

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

4/14
1/4
1/4
4/17

aug
4
Loppmarknad / Auktion, Åsljunga
6-8 Barnläger, Åsljunga
9-11 Dunderbra, Åhus
11
Temadag, ”Min nästa och jag”, Höllviksstrand
21-24 Semesterdagar, Åsljunga

4/14
4/14
1/4
4/17
4/14

sept
2-7 Bibel- o gemenskapsvecka, Åsljunga
31-2/9 Sommarpunkten, Höllviksstrand

4/14
4/17

Minnes- och högtidsgåvor

April - Maj
Evy Olssons högtidsdag
Till minne av Anna Idris Byström
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
Inkomna gåvor under april 2012
EFS
155 500
Salt
80 300
Nyetablering 6 000
Konﬁrmand
2 000
Gåvobok i år
2 100

Inkomna gåvor under maj 2012
EFS
16 390
Salt
3 000
Nyetablering
0
Konﬁrmand 7 140
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Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
EFS Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Rörsjögatan 7 lgh 1402,
211 37 MALMÖ
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Sara Starfelt
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
sara.starfelt@efssyd.org
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
Hemsida: www.efsgarden.com
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida: www.ahusgarden.se

Posttidning B

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

För sångmästaren, enligt gittit. En
psalm av David. HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden, du som har satt
ditt majestät på himlen. Av barns
och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull
till att förgöra ﬁende och hämnare.
När jag ser din himmel, dina ﬁngrars verk, månen och stjärnorna
som du har skapat, vad är då en
människa eftersom du tänker på
henne, en människoson eftersom
du tar dig an honom? En liten tid
lät du honom vara ringare än Gud,
med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till HERRE
över dina händers verk, allt har du
lagt under hans fötter: får och oxar,
liksom vildmarkens djur, himlens
fåglar och havets ﬁskar, allt som rör
sig i haven. HERRE, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn över
hela jorden!
Psaltaren 8
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