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Vänner
Så är sommaren äntligen här! I Ramlösaparken i närheten av där jag bor ﬁnns
ett Tulpanträd, ca 20 meter högt. Jag missade tulpanerna, när värmen kom så
gick det jättefort. Det ﬁnns säkert annat också som jag har missat p.g.a. den
sena våren och den snabbt kommande sommaren.
Jag tänker att det är så det är i den här tiden med mycket. Vi har en händelseutveckling och en värdegrundsavveckling som går blixtsnabbt. Ibland undrar
jag: vad var det som ledde fram till detta, hur kunde det här utveckla sig så
snabbt?
Mycket i vårt samhälle kan kännas hotfullt för den lilla människan, även för
en kristen. Jesus sa en gång så här: Men innan allt detta händer, skall man gripa
och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför
kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna.
Luk 21:12-13
När vi känner det hotfullt, ser Jesus möjligheter. Det utmanar mig. Jag ber om
nåden att kunna stå fast när allt annat vacklar.
Paulus skriver: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd
eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus
Jesus, vår Herre. Rom 8:38-39
Robert
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HORISONT
ANDAKT

Agneta Svensson

ROPA TILL GUD…
Det var en försommar för många år sedan, barnen hade
varit med på några intensiva lägerdygn och jag skulle
hämta hem dem. Vid avslutningen var det mycket trångt
och varmt. Plötsligt kände jag en vass armbåge i sidan
och någon fräste ”Du är i vägen!” Jag blev inte bara paﬀ
utan lite sur också, jag var ganska trött själv. Vid kaﬀet en
timme senare såg jag den som stött till mej sitta ensam vid
ett bord och ﬁck ett infall att gå dit med min kaﬀekopp.
Vi pratade om vädret, utsikten och barnen. Sedan sa hon:
”Jag blev glad att du kom nu, det blev lite fel innan”. Hon
berättade om hur våren varit för hennes familj. Hennes
lillebror hade blivit mördad av misstag. Han var klar med
en längre utbildning, hade en ﬁn ﬂickvän och framtiden
såg ljus ut. En kväll när han cyklat hem tog han som vanligt ner cykeln i källaren för att låsa in den i förrådet. Där
väntade en man med ett tillhygge för att hämnas på en
person som lurat honom i en knarkaﬀär. Han dödade fel
person.
Nu levde den dödes anhöriga med vrede, sorg och en
förlust som var svår att hantera. Under en lång tid har jag
bett för den familjen och var glad att jag råkade få den
möjligheten. Så lite vi vet om varandra. Jag önskar att jag
spontant skulle be mer för människor i stället för att ha
synpunkter på deras yttre beteende.
För några år sedan besökte jag ett kloster vid Ombergs
fot tillsammans med mitt arbetslag i Småland. Ett av mina
starkaste minnen därifrån är när den syster som tog emot
oss berättade om hur deras information från omvärlden
ser ut. Varje dag lyssnar de till nyheterna mitt på dagen
när de äter sin soppa. Det blir deras böneämnen för det
kommande dygnet. Visst ber vi också ett ”Herre förbarma
dig” när vi hör om krig och utsatta grupper. Vi blev inspirerade att ta med oss deras vana att koppla bönen till
nyhetssändningen.
Den enkla Jesusbönen är viktig för oss. Vi ska ju inte
bara se bekymmer och svårigheter utan vem vi vänder oss
till. ”Herre, Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över
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mig.” Några ber den rytmiskt tillsammans med andningen. Den kan förkortas till bara ordet ”Jesus”. En bön att
be under promenaden, i bilen, under den vakna kvarten
på natten. Med ordet och namnet så ﬁnns närvaron där.
Han som gett oss livet, han som är livet, är nära i våra
liv.
Ordet Jesus blir också en proklamation. Det betyder
”Herren är räddningen”.
”Så som du tror, så ber du”. Ungefär så säger man i
östkyrkan. Därför är det en styrka att låta bibelordet få
vara utgångspunkt i bönen. Läs ett löfte i bibeln, låt det
bli grunden för ett tack, hjälp, förlåt eller en lovsång till
Gud.
Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör.
Han fyller mitt liv med allt gott. Ps 103:2
- Var arbetar du idag?
Jag arbetar som komminister i Tyringe pastorat sen drygt sex
år tillbaka.
-Vad har du för EFS-anknytning?
Jag växte upp söder om Skellefteälven och tog del i ett livligt
ungdoms- och lägerarbete som EFS ordnade.
Efter gymnasiet var jag en av dem som gick första första kullen på bibelskolan på Solvik, efter tjänstgöring i EFS i Vännäs en termin gick jag Hagaberg och Johannelund. Där gick
också Stefan vars efternamn jag delar sedan många år. Vi ﬂyttade till Luleå och arbetade i Norrbotten några år, Växjö ﬁck
många år, för min del bl.a. tjänst i samarbetskyrka och en
annan församling innan jag avslutade teol kanden och prästvigdes för Växjö stift.
Idag består min kontakt med EFS dels i att vi har ett samverkansavtal i Röke, dels i att jag är gift med ordf. i EFS riksstyrelse. En trygg gudstro som grundar sig i vad Gud gjort för
oss är en del av arvet jag fått med mig.
-Hur ser din familjesituation ut?
Alla våra tre barn pratar småländska. Dottern Veronica med
familj bor i Södertälje, mellangrabben Fredrik med fru i Linköping och Johannes med familj har ﬂyttat till Göteborg det
här året. Vi är glada och tacksamma över att de är aktiva
i olika församlingar. Lägerverksamheten har varit viktig för
deras trosutveckling.
Så det är bara vi två igen!

EN dag med Årsmöte
Endast stearinljus lyser upp kyrksalen. Lovsången är varm och innerlig. Några står med
sträckta händer, andra sitter. Ett par ungdomar sitter på kuddar på golvet och skriver
böner, andra får förbön. Guds närvaro är stark
- ingen vill lämna kyrksalen.
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

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde

Happenings 2013
14 – 19 juni
Barnläger med ledarskola – Höllvikstrand
www.hollviksstrand.com
20 – 29 juni
Midsommarljus - Heljarödsgården
www.midsommarljus.se
22-27 juli
Blåsarlägret - Glimåkra blåsarläger.se
5-7 augusti
Sommarsalt - Åsljunga
www.saltsydsverige.nu

Det är kvällsgudstjänst i Lerberbergets kyrka
under Salt Sydsveriges nysatsning - EN dag.
Under dagen samlades ca 50 ungdomar från
hela distriktet för att bl. a. lyssna till Mats Selander från Credoakademin i Stockholm där
Mats arbetar som bibellärare. Mats har en
unik gåva i sitt sätt att tala. Han får med sig
de ﬂesta då han på ett lekfullt sätt når fram
med viktig och djup undervisning som verkligen berör.
Salt Sydsveriges årsmöte, som hölls i samband med EN dag, var välbesökt och som

vanligt fyllt med
allvar men även
skratt! Med 33
röstberättigade
ombud slog årsmötet ännu en
gång rekord! Och
naturligtvis hann
vi med lite lekar,
lite café och riktigt
gött häng!
EN dag blev en fantastisk dag som gjorde avtryck i mångas liv!

Helena Eriksson, Lerbergets kyrka

Föräldrafritt

Vi brukar ha bred åldersgrupp på våra läger.
Åker man på ett ungdomsläger så är det inte
ovanligt att ålderspannet är mellan 15 – 26
år, det tycker vi bara är roligt. Vi har så mycket
att ge och lära utav varandra i våra olika åldrar och situationer i livet. På föräldrafritt var
åldersspannet mellan 5 – 80 år. Det är helt
fantastiskt, och lägret blev också just det, helt
fantastiskt!

6-11 augusti
TEJP – Storstrand, Piteå
www.tejp.efs.nu

med trumpetfanfar och givetvis så avslutades lägret med en spännande skattjakt som
Linnea Ingrup hade förberett.
På lägret ﬁck vi höra om när Jesus undervisade i ett hus. Huset var fullt av människor.
Så fullt att några vänner som ville få fram sin
kompis till Jesus inte kunde komma fram.
Vad gjorde de då? Och vad gjorde Jesus sen?
Ja, det kan ni se genom att gå in på Salt Sydsveriges hemsida och se när de äldre barnen
på lägret gjorde en sensationellt bra ﬁlm om
händelsen! De yngre målade händelsen, som
ni kan se på bilden.

7-11 augusti
Scoutläger – Stenbräcka, Hägnan
www.saltsydsverige.nu OBS, nytt läger!
23-25 augusti
Sommarpunkten barnläger
www.hollviksstrand.com
4 -6 september
LIFE Helsingborg
27-29 oktober
Dunderbra

Föräldrafritt är lägret där barn åker på läger
tillsammans med sina mor/farföräldrar alternativt farbröder och mostrar osv. Det mesta
fungerar, så länge föräldrarna stannar hemma! Ett koncept som är uppskattat av alla!
Lägret bestod av mycket fri tid. På denna fria
tid så kunde deltagarna gå iväg på olika stationer. Det var bara roliga stationer och både
unga och äldre hade svårt att bestämma sig
vilken man skulle gå till. Som tur var så fanns
det gott om tid, man hann med samtliga. De
stationer man kunde välja mellan var: Legobyggande, skapande av pärlhalsband, rida
häst, paddla kanot, bygga en fågelholk, måla
tavla med motiv och så kunde man baka. Vilken station skulle du valt först?
Vi sjöng tillsammans, hade lägerbål, sydde
hjärtan, morgonsamling runt ﬂaggstången
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Tack Gud för dessa ﬁna dagar, tack alla deltagare, båda unga och äldre. Stort tack till
Helene Nilsson (föreståndare på EFS-gården
Åsljunga) som var lägrets klippa. Tack till er
andra i ledarteamet!
Vill ni se mer från lägret, gå in på saltsydsverige.nu
(bilderna tagna direkt
från ﬁlmerna)

Nya i styrelsen
Vem är du?
Jag heter Rebecka Krusevall, blir 20 år gammal
i april och är bosatt i
Malmö. För tillfället jobbar jag som barista på ett café här i Malmö
och utöver det jobbar jag extra som elevassistent på en grundskola. När jag inte jobbar
tycker jag om att hålla på med musik, spelar
och sjunger mycket!

Vem är du?
Min sysselsättning just
nu är att försöka förstå
världen omkring mig,
och lära mig så mycket
mer eller mindre användbara saker som möjligt. Därför har jag valt att studera till ingenjör i teknisk fysik. Har pluggat och bott (inne
på min sjätte bostad) i Lund snart två år, och
stormtrivs. Jag brinner för studentföreningen
Credo Lund, där jag är med i styrelsen, och
församlingen Ad Fontes. Tycker också om att
spela gitarr, programmera, läsa nördiga böcker och springa med så lite skor som möjligt
på fötterna. 20 år gammal.

Vad har du för relation till Salt Sydsverige?
Min relation till Salt Sydsverige började vid
konﬁrmationen, då jag var på konfaläger på
Åhusgården 2008, och efter det har jag varit
med som deltagare på en mängd olika Saltevenemang – Midsommarljus, Livskraft, Tejp,
Life, påskkonferensen etc. Jag har även hängt
på Blåsarlägret i Glimåkra sedan 12 års ålder
och fungerar numera som ledare där. Har
även varit ledare på konfaläger i Lerbergets
kyrka på Heljarödsgården 2010.

Rune Lindgren
Vem är du?
Jag är en 26-årig kille
född i Västra Karup och
uppvuxen delvis där
och delvis i Ängelholm.
Nu bor jag i Ängelholm och är utbildad Fastighetsmäklare. När jag inte förmedlar bostäder spelar jag gärna sällskapsspel/brädspel
eller är ute i skogen och scoutar!
Vad har du för relation till Salt Sydsverige?
Min relation till Salt Sydsverige är dels genom att jag har varit deltagare på ﬂertalet
Midsommarljus läger och ﬂer Livskraft syd
läger än vad jag kan komma ihåg:-) Utöver
detta har jag varit med och arrangerat Wintercampen de senaste 3åren.

Vad har du för relation till Salt Sydsverige?
Jag kom i kontakt med EFS och Salt under
tiden jag bodde i Röke. Mitt konfaläger var
bland det bästa som hänt mig, och sedan
dess har jag varit med i församlingen och
ungdomsgruppen där, och hängt på diverse ”events” som Salt arrangerat. Nuförtiden
hänger/engagerar jag mig omväxlande inom
Salt, ELU och EFK. Förra sommaren var jag
konfaledare i Åhus, vilket var helt fenomenalt
roligt och lärorikt. Så det tänkte jag göra i år
igen.
Rebecca Åsman
Vem är du?
Jag är Rebecca Åsman
19 år, 20 till sommaren.
Just nu lever jag livet på
gospellinjen på Glimåkra folkhögskola.
Vad har du för relation till Salt Sydsverige?
Jag har varit med i Salt i ﬂera år på alla olika
sätt. Jag gick på konfaläger i Åhus år 2008, var
fadder/hjälpledare på konfaläger i Åhus år
2009, ledare på konfaläger i Åhus år 2011.
Jag har varit på många olika (som deltagare)
slags läger som Salt hållit i. Jag har även varit
deltagare, hjälpledare och ledare på Blåsarlägret i Glimåkra. Och varit med som adjungerad i Salt Sydsveriges styrelse, hjälpt till med
vår barnkör i Listerkyrkan, min hemförsamling där jag även är ordförande för Salt.
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Välkommen på
Scoutläger i sommar!
SCOUTLÄGER

Johannes Jansson

Välkommen på Scoutläger i sommar!

Den 7-11 augusti 2013 träffas vi på Hägnan, Sturkö, utanför Karlskrona i
Blekinge för scoutläger. Det blir fem riktigt roliga dagar där ni får bygga upp
era läger, laga mat och bo i tält. Under dagarna får ni också lära känna många
nya vänner, gå på häftiga lägerbål, aktivteter och andakter. Det blir riktigt
scoutliv på en av Sveriges kanske härligaste platser, Blekinge skärgård!
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När?
Var?
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nästa sommars
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Blekinge
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mark!
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SCOUTLÄGER

Rebecka Krusevall

era läger, laga mat och bo i tält. Under dagarna får ni också lära känna många
nya vänner, gå på häftiga lägerbål, aktivteter och andakter. Det blir riktigt
scoutliv på en av Sveriges kanske härligaste platser, Blekinge skärgård!

När?Temat för lägret är7-11
augusti
“Bygga broar”. Lägret kommer bli en liten försmak inför
Patrullriks i Gärdsmark!
Var?nästa sommars storläger
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utanför Karlskrona
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information! och
Vi ses i sommar på
Hägnan 13!
Blekinge
i åldrarna 9-12 år
Kostnad? 600 kr
Hemsida? www.saltysdsverige.nu

Är du scoutledare och vill ladda ner
Excelﬁlen för anmälning, så ﬁnns den
på hemsidan eller be John Henrysson
skicka den.
Frågor: John Henrysson,
Scoutkonsulent för Salt Sydsverige.
John.henrysson@efssyd.org
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Varför tror jag på Jesus?

SommarsalT
Barnläger på
EFS-gården i Åsljunga
5-7 augusti 2013

8-12 år

d u n d erbra
Barnläger på Åhusgården
27-29 OKTOBER 2013

Jag har under våren (eller det som
borde varit vår
men faktiskt har
varit vinter fram till
alldeles nyligen)
studerat på Johannelunds teologiska högskola.
Det är enligt mig
en stor förmån att
få ägna min vardag åt att studera
religion och så
småningom mer
fokuserat på just
kristendom.
Men dessa månader har jag läst
en kurs som heter religionsvetenskap och
teologi. Alltså har jag fördjupat mig i Islam,
judendom, buddhism men även läst mer
övergripligt om hinduism, sikhism, taoism
och olika afrikanska stamreligioner mm. Det
hade ju varit konstigt om man, när man läser
om de olika religionerna, inte börjat fundera.
Fundera på vem Gud är, varför det ﬁnns så
många olika religioner, vad är egentligen
rätt? Varför tror jag på att Jesus är 100 procent Gud samtidigt som han är 100 procent
människa, och varför tror jag inte att Jesus är
endast 100 procent människa, men en viktig
profet, så som Islams sista profet Muhammed
säger? Det borde ju vara mer logiskt 100+100
blir ju 200 och inget kan ju vara 200 procent,
eller hur?
Nej ingen människa kan vara mer än 100 procent men faktum är att Jesus inte är en vanlig
människa, han är Guds son. Jag har läst en del
i Koranen nu under våren och det som slår
mig (inget illa om muslimer) är att de bygger hela sin tro och uppfattning, på vad EN
man har sagt. Hela deras övertygelse bygger
på Muhammeds ord och hans uppenbarelse
som han ﬁck under drygt 22 år. De bygger hela
sin uppfattning om att Jesus inte är Guds son,
inte är Gud, på att Muhammed har sagt det.
Muhammed ska ha fått det uppenbarat för

sig av Gud, att Jesus inte är Guds son. Att vi
kristna har tolkat och förstått Jesu roll fel. Det
är svårt för mig att förstå hur de kan anklaga
oss för att ha en felaktig bild av Jesus, när den
bild jag har av Jesus som kristen bygger på
vittnesskildringar från inte bara en person
utan ﬂera. Jag är ingen apologet, verkligen
inte, men jag vet ändå att Jesu liv är väldigt,
väldigt väldokumenterat för att vara på sin
tid. Att alla dessa vittnesskildringar som ﬁnns
ska vara felaktiga och ge fel bild av Jesus, det
har jag mycket svårt att tro. Jag säger inget
deﬁnitivt hit eller dit, jag säger vad jag tror,
och jag tror att Islam har fel bild av Jesus. Jag
tror att Jesus är Guds Son, jag tror att genom
hans död på korset får jag förlåtelse för mina
synder och möjligheten att leva i en relation
med Gud Fadern själv.
Genom tron på Jesus har jag inte bara förmånen att leva i en relation med Gud, jag har
även förmånen att vara en del av Kristi kropp,
en del i Guds familj och det är jag evigt tacksam för.
Under hösten som gick behandlades min
pappa för cancer och att bli buren i bön och
gemenskap har varit en sådan stöttesten
både för mig, för pappa och för mamma. Men
för en vecka sedan ﬁck vi reda på att cancern
nog aldrig lämnat kroppen och att den nu
var på frammarsch igen. Hur reagerar man?
Jag blev chockad. Jag tog det hårdare denna
andra gång än den första. Men än en gång
ﬁck jag känna den gemenskap och omsorg
som ﬁnns i Guds familj. Människor engagerar
sig, människor bär oss i bön och människor
förenas i det tunga. Med en veckas distans
till beskedet och pappa på sjukhuset för behandling har jag kunnat ta mig ur chocktillståndet som jag faktiskt befann mig i och nu
ser jag återigen framåt med gott hopp och
stor tilltro till att pappa ska bli frisk. Jag lutar
mig mot Jesus i dessa jobbiga stunder, han
får vara min klippa. Mycket klarar vi genom
oss själva men när det krisar då är jag glad för
att jag har Jesus!
Jonatan Janerheim

Barnkörläger på Örestrand.
Den 3-5 maj samlades 40 barn från hela Skåne för att tillsammans få sjunga, leka och ha
massa skoj ihop! Jag var under helgen musikalisk ledare och ﬁck förmånen att lära massvis av sånger till barnen.
Det var ett glatt och härligt gäng som tillsammans bildade en fantastisk kör. Under mindre
än 48 timmar hann de med att lära sig nio
nya sånger, imponerande!
Dagarna fylldes med mer än bara sång. Vi ﬁck
träffa två personer från Nya Testamentet som
båda hade en sak gemensamt. De hade nämligen träffat lärjungen Petrus. Petrus hade
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ju hamnat i fängelse, så vi ﬁck i uppdrag på
lägret att försöka få tag på nycklarna så att
vi kunde befria honom. Det gjordes genom
olika stationer, där nycklarna inte alltid var så
lätta att få tag på.
På söndagseftermiddagen kom föräldrar och
andra intresserade och ﬁck avnjuta en härlig
gudstjänst. Barnen sjöng och dansade med
stor glädje och den smittade verkligen av
sig!
Tack till alla som var med!
Malin Olsson, lägerchef

REPORTAGE

Ignite Hässleholm
Sedan ett knappt år arrangerar Salts tonårsgrupp i Västerkyrkan tillsammans med ungdomarna i Lutherska
missionshuset (ELM), Pingstkyrkan och New Life-kyrkan (pingstförsamling) regelbundna ungdomssamlingar
under namnet “Ignite Hässleholm”. Bakom detta namn
(“Ignite”=”sätta eld på”) lurar naturligtvis inga Husbyambitioner utan en önskan om att Guds ande skall få
brinna i våra hjärta.
Det började en kväll på Pannkakskyrkan då ungdomsledare från alla stans kristna ungdomsgrupper var med och
någon började fundera kring om vi inte kunde göra mer
tillsammans. Snart hade ett planeringsdatum satts och
inom kort var det nya konceptet framtaget. Konceptet i
sig är väldigt klassiskt. Samlingarna som arrangeras några
gånger per termin inleds med lite mingel och sedan någon
lekaktivitet, följt av gudstjänst och kafé. Det som skiljer
Ignite från många liknande projekt är att varje samling
verkligen genomförs ekumeniskt. Det är inte en part som
själv arrangerar och bjuder in övriga, utan till varje tillfälle
fördelas uppgifterna på de fyra arrangörerna så att en kyr-

ka står för lokal och lovsångsledning, en för lekaktivitet,
en för mötesledning och en för kafé. På det viset är alla
kyrkornas ungdomar i någon mån arrangör varje gång.
Förutom arrangörskyrkorna så har ungdomsgrupperna
från EFS i Röke och Pingstkyrkan i Bjärnum slutit upp
vid ﬂera av samlingarna, som därmed lockat cirka 80 personer per tillfälle. Att vara samlade så många från samma
kommun är värdefullt, då man kan göra rejäla ungdomsgudstjänster som de enskilda kyrkorna knappt har underlag för på egen hand. Det blir som lägergudstjänster, men
med vänner som man möter i skolan under veckorna.Så
här långt har gudstjänsterna i första hand riktat sig till
redan kristna ungdomar med teman som “Kristen 24/7”
(om kristna skolgrupper) och “Gå ut med baktanke” (om
evagelisation i allmänhet och pannkakskyrkan i synnerhet). Tanken är att om våra egna ungdomar trivs och får
ut något av samlingarna så kommer de att ta med sina
vänner.

Johan Stenström, ungdomsledare i Pingstkyrkan, predikar

Lovsångsledning under Ignitegudstjänst i New Life-kyrkan

Text och bild: David Castor, Galthult

Annika Ovander
ﬁnns tillgänglig för missionsinformation. Jag har program med eller utan digitala bilder om Malawi, Tanzania, Eritrea, Etiopien. Mest förstås om Malawi men har
varit i alla länderna, senast 2011 (Eritrea också), förutom i Malawi som jag ska till i sommar så det blir färsk
info om scouterna där. Berättar förstås om människor
jag mött i EFS systerkyrkor, om EFS projekt och förhållandena i landet.
Kostar resa och övernattning om det behövs ( jag har
ingen bil) samt vänligt bemötande och kollekt till EFS
internationella mission. Och lite mat.
Annika Ovander

VÄLKOMMEN TILL TÄLTKYRKAN
I SVENSKÖP (Killhult)
V 27, 3-7/7 Mats Gunnarsson, Ljungby
och Dan-Inge Olsson, Sösdala
V 28, 10-14/7 Jan Sköld, Orsa
Barnaktiviteter fredag och lördag
båda veckorna
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DISTRIKTET RUNT
göring för EFS i Röke. Dessutom är en pedagogtjänst
kopplad till Västerkyrkan. Den är för närvarande vakant,
men är tillsatt till efter sommaren.
Förutom i gudstjänsterna är alla de anställda involverade i det rika utbudet av mindre grupper i kyrkan, och
det är detta man gärna lyfter fram som något positivt. Där
utvecklas gemenskapen och där får människor närma sig
en tro eller växa i sin tro. En speciell form av smågrupp
som ligger Inge varmt om hjärtat är “gubbagrupper”,
samtalsgrupper bara för män. Dessa är populära och Inge
är en omtyckt ledare. Anette leder körer och möter många
människor genom sin babyrytmikgrupp. För Davids del
är det tonårsgruppen som är det lilla sammanhanget.

Västerkyrkan, som är en samarbetskyrka mellan EFS
missionsförening i Hässleholm och Hässleholms församling, invigdes 1966. Västerkyrkan är starkt integrerad i
kyrkoförsamlingen och utgör därmed emellanåt arbetsplats åt många av församlingens anställda, såväl präster
som musiker, diakoner och församlingspedagoger. Särskilt
ansvar för samlingarna i kyrkan har dock prästerna Inge
Wahlqvist och David Castor, samt kantorn Anette Larsson.

Både Anette och Inge ryggar lite inför stora ord om visioner. Visst måste man planera och visst måste man utveckla verksamheten, men det kan ibland vara en utmaning att inte genast avfärda idéer med att “det där provade
vi för tio år sedan och det funkade inte”.
Det är tydligt att det är i stunden som arbetsglädjen ligger, i mötet med människor. För Inges del innebär det att
han inte arbetar heltid i kyrkan utan kompletterar med att
köra buss. Det innebär att han möter människor på ﬂera
arenor och bidrar säkert till att han är “Inge präst” med
hela Hässleholm.
Text och bild: David Castor, Galthult

Inge och Anette har arbetat under lång tid i Västerkyrkan, medan David har funnits med i varierande utsträckning under drygt tre år, men har sin huvudsakliga tjänst-

Anette

Inge

David
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Möllebackens Fas�ghetsförmedling söker
objekt �ll försäljning.
Just nu önskar vi objekt i Skåne och
Blekinge.
Såväl villor, bostadsrä�er och fri�dshus
är av intresse.

Möllebackens Fas�ghetsförmedling har 20 års erfarenhet i
denna region och har e� stort kundregister. Vi arbetar på våra
kunders villkor och gör allt för a� både säljare och köpare
skall känna sig nöjda med varje aﬀär.

Ring Paul Olsson på Möllebacken

044 – 10 14 10

044 – 10 14 10
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NYFIKEN PÅ

Martin
Nilsson
Vem är du?
Jag är född i Jämtland 1949, ﬂyttade i tvåårsåldern med
familjen till Borgholm på Öland där min far Fridolf Nilsson blev predikant och min mamma Gertrud ﬁck tjänst
på sjukhuset. I tonåren ﬂyttade vi till Kalmar där jag efter skolan blev korttidare och senare ungdomskonsulet i
Betlehemskapellet. Därefter följde ungdomskonsulentutbildning på Hagabergs folkhögskola 1971–1973 följt av
predikantutbildning två år på Johannelund. 1975 vigdes
jag till predikant och samma sommar vigdes jag med Elisabeth och vi ﬂyttade till Kristianstad där jag fått en distriktskonsulenttjänst. Det var intensiva år i Östra Skåne
och Blekinge då vi var sex ungdomskonsulenter i tjänst.
1980 kallades jag till tjänst på EFS expedition i Stockholm som ungdomskonsulent och redaktör. Övergick
sedan till informations- och insamlingsuppgifter som jag
har än idag.
Vi har tre barn och två barnbarn och bor nu med äldsta
dotterns familj i samma villa i Uppsala.
Vad gör du på fritiden?
Jag tycker om att använda händerna och har man ett
hus ﬁnns det alltid att göra. Vi odlar en hel del i vår trädgård för både eget och andras bruk. Sedan ägnas en hel
del tid åt kyrkopolitik eftersom jag är ordförande i Gamla
Uppsala församlings kyrkoråd.

Vad är din uppgift i EFS?
Det gäller insamlingsfrågor gentemot medlemmar och
föreningar i EFS. Under 2012 ﬁck jag en kollega som
är insamlingsstrateg och som jag delar rum med på EFS
kansli. Ulrika Nordströms uppgift är att söka intäkter
utanför EFS. Men vi arbetar mycket tillsammans och
bollar olika idéer. Just nu ägnas mycket tid åt hur vi ska
göra och hur mycket resurser vi ska lägga på att ge givare
respons genom tackbrev, ﬁlmer, tidningsartiklar mm. En
stor del ägnas även åt elektroniskt givande genom webbsidor, kort och telefon. Det gäller givande för både lokala
föreningar, distrikt och centralt.
Förra året slogs Budbärarens redaktion ihop med övriga
informatörer och det är mycket fruktsamt. Vi arbetar tillsammans med både insamlingsfrågor, tidning och information. Under året har Ulrika och jag även haft hand om
Budbärarens annonser och lyckats öka annonsintäkterna
en hel del.
Hur ser du på framtiden i EFS?
Det är oerhört viktigt att arbetet med nyplanteringsarbetet fortsätter lokalt. Men det gäller även att stödja de
föreningar som ﬁnns. Vi har just nu en föreningsdöd i
EFS när många små missionsföreningar läggs ner. Vi skulle verkligen behöva se vad som kan göras för att få ﬂer
föreningar att leva vidare, ofta behövs det bara en eller två
som vill ta ansvar.
Vad har du för planer för tiden som pensionär?
Än har jag några år kvar till 65 eller 67 och jag trivs
med mitt arbete och känner att jag fortfarande har en hel
del att ge. En del av min tjänst på EFS kansli är att en
dag i veckan bistå vår arkivarie och ta hand om den stora
arkivskatt som EFS har. Det är många som forskar och vill
komma åt det material som EFS har. Det är ju en uppgift
som skulle kunna fortsätta även efter pensionen.
Men sedan hoppas jag
få vara frisk, odla och
pyssla hemma. Fotografera, ﬁlma och gärna resa
och besöka våra missionsländer. Kanske leda
några gruppresor som
jag prövat nu genom ett
par resor till Indien.
Kerstin och Per Andersson,
Staﬀanstorp
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GÄSTKRÖNIKA

Elia – profet för Sverige?
Om man besöker Peterskyrkan i Rom, som med rätta
också kan kallas Enhetens kyrka, kan man fästa blicken på
mycket, inte minst de stora statyerna av ordensgrundare.
Vissa förvånas då att över att ﬁnna profeten Elia bland
dem. Under lång tid ansåg nämligen karmeliterna att Elia
var den som grundat deras orden. Men de mer historisktkritiskt inriktade jesuiterna lyckades så småningom bevisa
att en profet från det gamla förbundet knappast kunde
ha grundat en katolsk orden. Ändå bevarar man i Karmel
vördnaden för Elia som dux et pater Carmelitarum. Det
andliga bandet med Elia ﬁnns kvar, liksom bandet med
det gamla förbundet som man kan se inte minst i Edith
Stein, ett av Europas skyddshelgon. Kanske det också här
och nu, i Sverige och i Europa i stort, kan vara profeten
Elias uppgift att påminna oss om denna enhet med våra
äldre bröder, som den salige påven Johannes XXIII kallade judarna?
I Karmels meditation över profeten Elia kan man ﬁnna
mycket som är matnyttigt och stärkande också för oss
idag, även om det inte alltid är korpar som förser oss med
närande kost. Elia som förebild för det kontemplativa livet i ensamheten vid bäcken Kerit pekar på behovet av
den djupa andliga enheten med Gud. (jfr 1 Kung 17:2-6).
Vi behöver mer än någonsin dra oss ut i öknen eller ner
till Kerit för att inte drunkna i allt som drar oss bort från
Gud. Elia står som symbol för människans ständiga behov
av att leva i Guds närvaro och söka hans ansikte. Inget annat kan i längden fyllas hennes tomhet och ge hennes liv
en djupare mening. Hur svårt och tungt det än kan vara i
livets öken, ger Elia oss hopp om att Guds förbund med
oss är oåterkalleligt och evigt, ”så sant Herren lever, Israels
Gud som jag tjänar” (1 Kung 17:2 – eller som man säger
i karmelitisk tradition: Herren, Israels Gud, lever i vars
åsyn jag står).
Elia ger oss både en bild av det djupt kontemplativa livet i ständig enhet med Gud och av ett liv i ständig kamp
för Guds sak. Elia är en levande illustration av ett gammalt och numera sällan använt ord, som han kan hjälpa
oss att återerövra: nitälskan. ”Jag har nitälskat (gjort mitt
yttersta) för Herren, härskarornas Gud” (1 Kung 19:19;
Zelo zelatus sum enligt Vulgata). Om vi verkligen vill leva
till Guds ära och helga hans heliga namn, måste vi också
ivra för hans sak. Samtidigt har vi sett så många exempel
på fanatism i religiös förklädnad, att vi är lite rädda just
för att bli alltför ivriga. Elias behandling av baalsprofeterna skrämmer oss. Men vi får inte kasta ut barnet med
badvattnet. Själva ordet nitälskan betonar att iver och nit
alltid måste gå samman med kärlek. Vi måste älska den
sanne Guden så mycket, att vi vill vinna alla för hans sak.
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Foto:
Per Lundberg

Biskop Anders Arborelius
Här kan vi också bli lite rädda att falla för proselytismens
frestelse, vilket vi kristna förvisso har gjort och fortfarande
gör. Samtidigt tror jag att vi behöver mer av Elias iver för
att gå vidare på den kristna enhetens väg. Vi nöjer oss alltför mycket med vänligt bemötande och hövligt intresse för
varandra och glömmer att det är Guds önskan att vi skall
vara ett med honom och med varandra. Här kan vi behöva en god portion av Elias nitälskan. Vi kristna i Sverige
har lyckats komma fram till ett broderligt förhållande till
varandra – och Gud vare tack och lov för det - men vi får
inte bli stående på halva vägen. Vi behöver honom som
Syraks bok beskriver så här: ”den glödande profeten, vars
ord ﬂammade som en fackla” (48:1). Vi måste outtröttligt
kämpa för den fulla enheten - inte bara för vår egen skull,
annars är vi inte trovärdiga i världens ögon - utan för att
Jesus vill det, ber för det, ja, har dött för att samla Faderns
skingrade barn till ett i sin heliga Kyrka.
Samtidigt som Elia är den glödande, ﬂammande kämpen är han den som lyssnar till Andens sakta susning och
ser det lilla molnet som ett tecken på den fulla frälsningen
som anas i fjärran (jfr 1 Kung 18.44). I Karmels tradition
har man alltid knutit detta lilla moln till Jungfru Maria,
hon som ﬁck föda Frälsaren till världen. I henne får vi den
första lilla aningen om att den fulla frälsningen banar sig
väg och att Frälsaren skall födas till världen. På berget Karmel vördas inte bara minnet av Elia utan också av Jungfru Maria. Det är svårare att tänka sig två mer olikartade
personer än Elia och Maria, men i sin totala öppenhet för
Gud är de ett och kan också tjäna oss idag som förebild
både för vår enhet med Gud och för den fulla inbördes
enhet som vi ber och hoppas på, där olikheterna inte skall
vara hinder utan aspekter av den enhet, som återspeglar
den treeniga enheten i Guds inre.

REPORTAGE

EFS årskonferens i Örnsköldsvik

Husbandet

EFS har under senare år utlokaliserat EFS årskonferens
till de olika distrikten. I år var det Örnsköldsvik som stod
värd. Här hade distriktet hyrt in sig i Fjällräven arena där
ishockeylaget MODO vanligen spelar sina hemmamatcher. Hyran för denna lokal var betald genom att olika företag sponsrade detta. Nämnas kan att den som ﬁck
pris som årets insamlare hade fått ﬂera företag att lämna
en summa som bidrag till hyran.
Själva konferensen började på Kristi Himmelsfärdsdag
med inledningsmöte. Många menade att det alltid är med
förväntan man åker och deltar i EFS konferens och denna
gång blev inget undantag. Det kändes gott att delta i de
olika aktiviteterna, med bl.a. bibelstudier, kvällsmöte etc.
En av dessa kvällssamlingar hade temat ”Följ mig utåt,
i Andens kraft och ledning”, med Elon Elvinsson som
mötesledare. Det berättades om helande. En person hade
under en tid plågats av onda andar. Hon hade prövat på
det här med anden i ﬂaskan som liten. Detta fortsatte tills
hon en dag mötte Jesus och blev befriad. Jesus står över
alla onda makter.
Agne Nordlander predikade över bibeltext från Apg 1.
- Gud har en plan, menade Agne, och han vill återerövra
varje människa från den Onde. - De sista 50 åren har det

inte varit något liknande med den helige Andes framfart.
Utan den helige Ande, inget resultat, menade Agne.
Under ledning av Roland Olsson som ordförande, vice
ordförande Anders Nordin och sekreterare Tea Gustavsson genomfördes årsmötet med bland annat val och andra
formaliteter.

Presidiet

Följande ledamöter blev invalda i den nya styrelsen på
tre år enligt följande: Johanna Björkman, Robert CampellSjödin, Klas Lundström, Krister Bredmar, Lars Häggberg,
och Evelina Rastas på ett år.
Det fanns också möjligheter att delta i olika seminarier
som Mission i Sverige, Det bästa du har, att förmedla
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Söndagens gudstjänst har som brukligt är, en sändning
av färdiga Johannelundselever. Denna gång var det fyra
pastorer som sändes ut i EFS tjänst, Marcus Broberg, Pontus Nilsson, Johannes Sköldängen och Daniel Svensson.
Därefter följde en nattvardsgudstjänst under ledning av
Elon Elvinsson.

Nya och omvalda till styrelsen

tron till dina barn och barnbarn, Retreat och andlig fördjupning, Folkhögskolor, Centrum för andlig fördjupning, Internationellt missionsfokus, m.ﬂ.
Vår distriktsföreståndare Allan Svensson mﬂ tackade
årets konferensvärdar med att överlämna en spettekaka
och passade också på att hälsa alla välkomna till nästa års
årskonferens i Hässleholm.

Nya pastorer

Konferensen avslutades med att det unga EFS stormade in
i salen med Gulliver i spetsen. Under uttåget från gudstjänsten vandrade konferensdeltagarna genom en välsignelsetunnel där var och en ﬁck ta emot Guds frid och välsignelse.
Text och bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

Tack och välkomna till Hässleholm!

Barnen säger “hej då” till Gulliver
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UNDERVISNING
Denna folkgrupp levde i Mesopotamien, en del av det babyloniska riket vid utloppen av ﬂoderna Eufrat och Tigris, vilket
idag motsvarar södra Irak. När vi först möter Abraham heter
han fortfarande Abram och bor i staden Ur i ett område som
hette Kaldéen.
Ur räknas som en av världens första städer, som bebyggdes redan tre tusen år före Abrahams tid. När Abraham levde, ungefär
2000 f.Kr., hade Ur sin storhetstid och var en verklig storstad
med omkring en kvarts miljon invånare.
Som en liten jämförelse kan nämnas att när Gustav Vasa blev
Sveriges kung, ungefär 3500 år efter Abrahams tid, så hade
Stockholm ungefär 3000 invånare. Ur var en för tiden gigantisk
stad och ett centrum för lärdom, politik, handel och religion.
Människorna i Ur tillbad många gudar, men den vanligaste religionen hade sitt fokus i måndyrkan och astrologi.

ABRAHAM
I denna artikelserie vill jag lyfta fram ett antal människor ur
Bibeln, för att förhoppningsvis fördjupa vår förmåga att se vad
dessa som levde för så länge sedan kan lära oss om våra egna liv
och vår relation till Gud.
När vi läser vår Bibel är det ju inte i första hand teologiska
resonemang som möter oss. Bibeln är ingen systematisk genomgång av trons grundsatser. Det som först och främst möter oss i
texterna är människor. Genom historien har Gud talat till och
handlat genom olika människor, och detta samarbete mellan
Gud och människor har resulterat i vår Bibel.
Människorna som vi möter i Bibelns texter kan ofta upplevas som främmande och svåra att förstå för oss. Dels ﬁnns det
ett tidsmässigt avstånd som skiljer oss åt. Mellan två tusen och
fem tusen år skiljer deras värld från vår. Det ﬁnns också ett stort
kulturellt avstånd mellan dem och oss. Oerhört mycket har förändrats vad gäller tankesätt, livssyn, moralförståelse och mycket
annat, när vi jämför den värld de levde i med vår egen tid.
Dessa avstånd kan lätt få oss att missa det faktum att de människorna som vi möter i bibelns berättelser faktiskt var helt vanliga människor, precis lika vanliga som du och jag. Oftast omedvetet så idealiserar vi nog gärna Bibelns gestalter, så att de nästan
får övermänskliga drag.
Därmed får vi svårt att identiﬁera oss med dem, och går därmed miste om ett av Bibelns mest centrala budskap, nämligen
detta att Gud verkar i sin skapelse genom att leda, tala till och
använda just vanliga människor. Så har Gud agerat sedan begynnelsen, och så agerar Gud fortfarande. Och det betyder att Gud
vill ha samma relation med dig och mig som han hade med alla
de människor som möter oss i Bibelns texter.
Jag vill börja denna artikelserie med att lyfta fram en väldigt
central biblisk gestalt. En man som kom att bli stamfader åt tre
av världsreligionerna: Abraham, eller Abram som han hette innan Gud gav honom ett nytt namn. Vi kan följa hans liv i Första
Moseboken 11:26 - 25:10.
Till att börja med ett litet klargörande angående Abrahams
etnicitet. Abraham var inte jude. Det existerade ännu inga judar
när han levde. Judar som folkgrupp existerade först när Abrahams sonsons son Juda ﬁck barn. Judar är alltså ursprungligen
en benämning på Judas ättlingar. Abraham var inte heller israelit.
Israeliter kallas ättlingarna till Abrahams sonson, Jakob, som av
Gud ﬁck namnet Israel.
Abraham tillhörde en folkgrupp som kallades hebréer, och
som vissa forskare menar är identiska med de kringströvande
halvnomader som på babyloniska kallades habiru.

Detta var med all sannolikhet den religion som Abraham växte
upp med och ﬁck lära sig att följa. Men någon gång under de år
av Abrahams liv som Bibeln inte nämner något om, så inträﬀar
något som får Abram att vända ryggen åt sina fäders gudar och
börja dyrka enbart Gud den högste. Abraham blir den första
monoteisten i en värld som dyrkade mängder av gudomar. Hans
familj följde inte hans exempel, utan förblev måndyrkare.
Abrahams far Terach tog med sig sin familj från Ur för att utvandra till Kanaans land. De tog vägen norrut längs med ﬂoden
Tigris, men när de kom till en plats som hette Harran så stannade de och bosatte sig där.
Harran var ett viktigt religiöst centrum för den babyloniska
månkulten, vilket kan vara en förklaring till att Terach valde att
stanna just där. Där blev familjen kvar under några år, men Gud
kallade så småningom Abram att fortsätta den avbrutna vandringen mot Kanaans land.
När Abram kallas att vandra vidare får han ett löfte av Gud. Gud
skall göra Abraham till ett stort
folk, talrikt som stjärnorna på himlen. Detta löfte måste ha varit svårt
att begripa för Abram, eftersom
han vid tidpunkten var 75 år gammal och hans fru Saraj inte kunde
få barn. Men Abram lydde Guds
kallelse och lämnade sin far kvar i
Harran, där denne levde ytterligare
sextio år innan han dog och blev
begraven där.
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När Abram kom till Kanaan stannade han först vid Shekem
som var en kananeisk handelsplats. Abram reste där ett altare åt
Gud och Gud bekräftade där sitt löfte till Abram med tillägget
att Abrams ättlingar skulle få Kanaans land att bo i.
Abram vandrar sedan genom Kanaan med hela sitt följe - hustru, brorson med fru, slavar och boskap. På olika platser reser
han altare åt Gud den högste. Men när det blir hungersnöd i
landet tvingas Abrams följe att dra söderut till Egypten, ett land
som redan då var ett långt mer organiserat och välmående land
är Kanaan.
Vid gränsen till Egypten får vi en ny pusselbit till vår förståelse
av Abrams karaktär. Liksom de ﬂesta av oss så var han feg ibland,
och ljög för att slippa problem.
Hans fru Saraj var en mycket vacker kvinna, trots att hon inte
direkt var någon ungdom vid den här tidpunkten. Abram vågade inte riktigt lita på Guds beskydd, utan var rädd att Farao
skulle slå ihjäl honom och ta Saraj till sin, om de berättade att de
var man och hustru.
Så istället bestämde han att de skulle säga att de var syskon.
Rent tekniskt var detta ingen lögn. Abram och Saraj hade samma far, men olika mödrar. Det låter märkligt utifrån vår horisont, men var vanligt vid denna tid. Med ett ﬁnt ord kallas det
endogami, och innebär att man bara gifter sig inom den egna
familjen eller stammen för att bevara sin särprägel. Det förekommer även i vår tid i vissa delar av världen.
Men även om det inte var en ren lögn, när de utgav sig för
att vara syskon, så var det inte heller sanning. Farao trodde att
de var syskon, och tog Saraj till sig som en av sina hustrur. Det
ﬁck ödesdigra konsekvenser, eftersom Gud lät en mängd olyckor
drabba Farao och Egypten på grund av detta. När Farao ﬁck reda
på sanningen blev han rasande, och Abram höll på att råka ut
för just det som lögnen skulle skydda honom ifrån. Han överlevde, men han och hela hans följe blev omedelbart utkastade
ur landet.
Man kan tycka att Abram skulle ha lärt sig något av detta, men
ﬂera år senare gör han om exakt samma sak med en annan kung,
vilken också denne tar Saraj till hustru i tron att hon är Abram
syster. Med lika ödesdigra konsekvenser.
Abrams följe återvände till Kanaan och levde som nomader
i Negevöknen i södra delen av landet. Så småningom blev det
för trångt för Abram och hans brorson Lot att hålla sin boskap i
samma område, så de delade på sig. Abram stannade i Kanaan,
medan Lot begav sig österut till Jordandalen.
Gång på gång påminner Gud Abram om sitt löfte till honom.
Men både Abram och Saraj var gamla och barnlösa. Eftersom
Saraj vet att hon inte kan få barn, kan hon inte begripa hur Abrams Guds löfte ska kunna gå i uppfyllelse. Därför tar hon saken
i egna händer och ger en av sina egyptiska slavﬂickor, Hagar, till
sin man, så att hon ska ge Abram den son som Saraj själv inte
kan ge honom.
Så föds Ismael, Abrams förste son. Det är inte svårt att begripa
att stämningen mellan Saraj och Hagar blev en aning infekterad
efter detta. En svartsjuka som blir värre och värre allt eftersom
tiden går, och till slut får tragiska konsekvenser, vilket jag återkommer till i nästa del av denna artikelserie.
När Ismael blivit tretton år, uppenbarar sig Gud för Abram
och ingår ett förbund med honom. I detta förbund lovar Gud
att hålla sin hand på ett särskilt sätt över Abrams efterkommande
och Abram lovar att hans efterkommande ska följa och tillbe
Gud den högste. Tecknet på detta eviga förbund är omskärelsen
av alla män i alla kommande släktled. Och det är i samband
med detta förbund som Gud ger Abram ett nytt namn. Abram

15

betyder ”fader”, men nu ger Gud honom namnet Abraham som
betyder ”fader till många folk”.
Ismael, resultatet av Sarajs försök att, så att säga, hjälpa Gud på
traven, är inte löftesbarnet som Gud talat om. En dag dyker tre
män dyker upp i Abrahams läger. Först efter deras försvinnande
identiﬁerar Abraham dem som änglar. Den tidiga kristna kyrkan
identiﬁerade de tre männen med Guds treenighet, en första beskrivning av Fadern, Sonen och Anden.
De tre männen frågar efter Saraj och Abraham säger att hon
är inne i tältet. Saraj står och lyssnar, dold bakom tältduken. När
hon hör männen säga att de skall återvända om ett år och att
Saraj då ska ha fött en son så tycker hon att det är skrattretande
i sin orimlighet. Hon har för länge sedan passerat klimakteriet
och Abraham är en gammal man. Hon kan inte tro det, eftersom
det är omöjligt. När de tre männen frågar henne varför hon log
därinne i tältet förnekar hon att hon gjort det.

Men Gud håller sitt löfte och Saraj, som nu fått namnet Sara,
föder löftessonen Isak.
I nästa artikel kommer Isak att vara i fokus, och jag kommer
även då att fortsätta följa Abrahams liv fram till dennes död.
Men vad kan vi då lära oss av Bibelns berättelse om Abraham?
Ja, vi kan dels lära oss det som jag berörde i min inledning. Gud
utväljer inte de människor som med våra ögon sett vore de mest
lämpliga att utföra hans verk i världen.
Då skulle Gud inte ha valt en gammal man med en ofruktsam
hustru till att bli starten på sitt utvalda folk och för sin frälsningsplan för hela världen. Han skulle i så fall inte valt en man som
hade svårt att lita på Guds omsorg och beskydd, en man som
hade tydliga drag av feghet och vankelmod.
Vi kan tycka att Gud borde ha valt helt annorlunda. Men nu
valde Gud ut Abraham. Det lär oss att Guds tankar är så högt
över våra tankar att vi inte alls är kvaliﬁcerade att bedöma Guds
bevekelsegrunder. Men det lär oss också att om Gud kan göra ett
stort folk av en gammal boskapsdrivande nomad, så kan Gud
också använda oss med alla våra fel och brister för att utbreda sitt
rike i vår värld. När Sara mot all mänsklig logik föder Isak, så lär
vi oss att ingenting är omöjligt för Gud.
Vi kommer att se detta mönster upprepas gång på gång i vårt
möte med Bibelns gestalter. Och det är ett fantastiskt evangelium.
Håkan Lindberg, Hörby

TRONS UTTRYCK

Kyrkkaﬀ
Lite skämtsamt brukar kyrkkaffet ibland kallas för EFS
tredje sakrament, vid sidan av dopet och nattvarden.
Livsluft gjorde en liten enkät för att se hur vi idag
förvaltar denna så viktiga och gemenskapsfrämjande
del av våra gudstjänster.

Frågor till
fyra föreningar
1. Vad brukar serveras vid kyrkkaffet hos
er?
2. Vilken betydelse har kyrkkaffet för människor i ert sammanhang?
3. Brukar ni på något vis återknyta till
gudstjänstens innehåll vid kyrkkaffet?
Tycker ni att det är viktigt att gudstjänsten på något vis återspeglas i samtalen vid
kaffeborden?
Karlskrona:
1. Oftast serveras kaﬀe, te, saft, bulle och någon småkaka
(ofta hembakat).
2. Mycket stor betydelse. Där odlas gemenskapen, skapas
nya kontakter och där samtalas om församlingens angelägenheter. En social funktion. De ﬂesta gudstjänstbesökarna deltar på kyrkkaﬀet, ca 90 %.
3. Det är inte så ofta vi organiserar samtalen. Men däremot händer det ofta att vi reﬂekterar över gudstjänsten.
Det viktigaste är gemenskapen där var och en är viktig.
Samtalen bör inte styras. Bara om vi har viktiga frågor att
resonera kring.
Örkelljunga
1. För det mesta har vi mackﬁka men ibland även kakﬁka,
ibland korv med bröd. Vi har också haft sopplunch några
gånger.
2. Kyrkkaﬀet har stor betydelse för oss. Det är en av orsakerna till att gudstjänstbesökare trivs och vill fortsätta
att komma. Idag räcker det inte med att vi ser varandra
i nacken under en gudstjänst utan samtalet efteråt är lika
viktigt som själva gudstjänsten. Vi har märkt att det är
under kaﬀet som vänskapsband knyts och gemenskapen
mellan oss fördjupas. Kyrkkaﬀet är mycket viktigt vid en

gudstjänst.
3. Vi hade gärna önskat att samtalen runt borden kunde
återknyta till det som hänt under gudstjänsten och ibland
blir det så men ofta är det andra saker som blir samtalsämne. Vi har vid några tillfällen lagt ut samtalsfrågor utifrån
predikan men vi har inte riktigt den vanan att samtala om
andliga ting så lappen blev oftast liggande på bordet. Visst
vore det härligt om det andliga samtalet var naturligt runt
kaﬀebordet men det är något som vi inte kan tvinga fram.
Det måste födas naturligt utifrån en längtan efter att dela
tankar och funderingar kring Gud.
Malmö
1) Kaﬀe och kanelbulle.
2) Viktig plats för gemenskap och att möta nya människor.
3) Nej, vi återknyter sällan men det är roligt när det andliga samtalet då och då spontant fortsätter vid kaﬀet.
Helsingborg
1. Vid kyrkﬁkat på Bruksgatan serveras vanligen smör och
bröd med varierande pålägg som lite “mini-lunch”. Ibland
är det i stället kakﬁka.
2. Kyrkﬁkat har stor, stor betydelse för oss. Många trevliga
möten runt kaﬀeborden, viktiga samtal, god samvaro och
stämning.
3. Vi “brukar” kanske inte återknyta till gudstjänstens
innehåll vid kyrkﬁkat, men vi uppmanar till det och jag
tror (utan att säkert veta) att det är en hel del samtal som
har sin grund i gudstjänsten. Vi har provat vid några tillfällen att mera direkt uppmana till fortsatta samtal vid
kyrkﬁkat och det kanske vi kan prova igen men samtidigt
ser vi det som viktigt att människor får träﬀas och samtala
om det som är viktigt för dagen.
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NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT.
Jag vet vilka tankar jag
har för er, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och
inte ofärdens för att ge er en
framtid och ett hopp. Ni skall
kalla på mig och komma och
be till mig, och jag skall höra
er. Ni skall söka mig, och ni
skall också ﬁnna mig om ni
söker mig av hela ert hjärta.
Ty jag skall låta er ﬁnna mig,
säger HERREN. Jag skall
göra slut på er fångenskap och
samla er från alla de folk och
alla de orter dit jag har drivit
bort er, säger HERREN. Jag
skall låta er komma tillbaka
till den plats från vilken jag
förde er bort som fångar.
Jer 29:11-14

VI SES I
GÄRDSMARK
2014

Jipiiiieee! Arbetet är i full gång
och västerbottningarna laddar ordentligt för en
oförglömlig lägervecka i Gärdsmark. Följ oss på nätet!

Nytt studiematerial!
»Projekt Patrullriks»
Går det att starta en scoutgrupp i projektform, med en
början och ett slut? Javisst! Tolv träffar. Ett läger. Klart! Så
föräldrar, nya och gamla ledare! Hämta hem det kompletta
materialet från www.patrullriks.nu och ta med barnen till
ett makalöst sommaräventyr. Vi ses vid lägerbålet!
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Följ oss på Facebook!
Följ oss på Instagram (#priks2014)
Följ oss på www.patrullriks.nu

REPORTAGE

Konsten att vandra tillsammans!

Det var temat för denna dagsvandring. Nio par samlades denna soliga och varma lördag i maj vid vackra Snogeholmsjön. Det var allt från de som stod i startgroparna för
att gifta sig till de som varit gifta i många år. Det var par
som själva valt att gå eller fått vandringen i present. Unga
par och par “med lite mer livserfarenhet”. Alla var vi lika
förväntansfulla på vad dagen hade att ge.
Bokskogen var alldeles skir och ljusgrön, matsäcken var
packad och glada i hågen gav vi oss iväg på vår vandring.
Under dagen hade vi fyra kortare samlingar där ledarna
Calle och Gittan Jarbo samt Lena och Allan Svensson turades om att introducera oss i ämnen som livslång vänskap, orimliga, omedvetna eller outtalade förväntningar.

Vad har ni för drömmar framöver och hur ger man konstruktiv kritik och uppskattningar till varandra. Konsten
av att kunna använda ordet förlåt som en kärleksgåva till
varandra mm.
Vi ﬁck sedan med oss några frågeställningar som vi diskuterade medan vi vandrade till nästa stopp. Vi gick med
vår partner mellan stoppen och ﬁck möjlighet att prata
med de andra paren när det var dags för ﬁkapaus. Dagen
bjöd på många små påminnelser som vi tacksamt tog med
oss hem till vardagen.
En välinvesterad dag som varmt rekommenderas, dessutom var den helt kostnadsfri. Fantastiskt!
Helen Åberg
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Vad händer på Åhusgården?
Livsluft gjorde ett besök på Åhusgården i slutet av februari, en gård i förvandling. Det var full aktivitet i delar
av gården, allt för att förbättra, göra rum, toaletter, duschrum med mera, så ändamålsenliga som möjligt. Gården
har ju några år på nacken och har blivit ﬂitigt använd. En
del av byggnaderna behöver en rejäl upprustning. Men
det var bråttom, för snart börjar högsäsongen med uthyrning och gäster som kommer till gården.

-Vi har gott hopp om att bli klara tills de inbokade gästerna kommer, menar gårdschefen Kurt Götesson. Gården har redan många gäster att vänta, som kommer och
tar delar av den nyrenoverade gården i besittning.
Text och bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

Händer i Åsljunga
12/7- 3/8 Konfirmationsläger
5/8 -7/8 Sommarsalt 8-12 år
10/8 Loppmarknad kl 13.00
20/8-23/8 Semesterdagar 55+
"Höstglöd"
8/10-13/10 Bibel o Gemensk.vecka

Vi tar tacksamt
emot möbler och
div. saker till vår
loppmarknad i aug!



Välkommen 0435-460054
info@efsgarden.com www.efsgarden.com
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Vår på Heljarödsgården

Det ﬁnns stora utmaningar i att driva en gård. Under
en femtonårsperiod har Heljarödsgården gått från att vara
ungdomsgård för bygdens EFS missionsföreningar till att
vilja bli en resurs för allt Guds folk i nordvästra Skåne.
Detta genom att nyttja platsens potential som oas för stillhet, helande och Gudsmöten. I denna strävan samlades
under våren ett 15 tal personer till en retreat med Allan
Svensson. Ingela Rubin uttrycker följande efter helgen:
”Att vara på retreat är att lyssna in sig själv, var man
beﬁnner sig i livet, och att fylla på av Guds ord som är kärlek, omsorg och som håller att leva av. Jag känner mig nu
så rik! Från fredagskväll var jag och tre från vår bibelsamtalsgrupp på retreat på Heljarödsgården fram till lördagkvällen. Vi gick in i tystnaden efter en jättegod kvällsmat.
Präst, Allan Svensson, ledde andakt, mässa och medita-

tioner om Jesus. Elna-Birgitta läste sina underbara dikter.
Allt andades kärlek och omsorg. Calle och Gittan Jarbo
vars hjärtan klappar för platsen och människorna som
kommer dit, var vårt värdfolk. Tack Gud för allt du räckte
mig genom dessa människor och din härliga natur!”
Nu blickar gården med förväntan fram emot tältmötesveckan från Midsommarafton där alla generationer
får möjlighet att stanna upp, njuta av gemenskap, svensk
sommar och vår evige Faders närvaro. Årets tema är ”Gud
låter höra sin röst” och förutom lokala talare kommer Daniel Norburg och Hans Weichbrodt.
Välkommen till Heljarödsgården!
Sara Startfelt, för Heljarödsgården
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ANNONS

En av de bästa böcker jag läst om bön är denna: Bön, där striden utkämpas. Den är skriven
av Open Doors grundare Broder Andrew och Al Janssen.
Boken tar sin utgångspunkt i den förföljda kyrkan men undervisar och är fullt tillämpningsbar på ditt och mitt kristna liv.
Boken är utgiven av Open Doors och kan köpas på webbplatsen www.open-doors.se under
ﬂiken material för 89 kronor. Eller kan den köpas av mig för 60 kronor + ev. porto.
Robert Södertun
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Gåvomedel t.o.m. april 2013
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Sommarfest på Stenbräcka
Den 14-16/6 anordnar distriktet för fjärde
året i rad tillsammans med EFS i Östra Blekinge, en sommarfest på Stenbräckagården ute
på Tjurkö. Ingrid och Klas Lundström samt
Stina Backlund medverkar.
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Samarbetskyrkodag
27 personer kom till samarbetskyrkodag i
Lerbergets kyrka den 22/5. Inbjudna var arbetslagen för våra fyra samarbetskyrkor, kyrkoherde
Pamela Garpenfors med team från Karlskrona,
samt en delegation med förtroendevalda och
anställda från ST Knut i Lund. Dagens talare
var komminister/teolog/författare Hans Lindholm, från Lötenkyrkan i Uppsala, samt diakon
Eva Forslund från samma kyrka.

75 år - oavbruten svit med
konﬁrmationsläger
Varje sommar går 40 EFS missionsföreningar
i syd samman och arrangerar strategiskt viktiga
evangelisationsläger för ungdomar. Så skulle
man kunna uttrycka kanske den viktigaste årligt
återkommande satsningen som EFS i syd gör.
31 konﬁrmander är anmälda till EFS-Gården i
Åsljunga och 24 till EFS Åhusgården i Åhus. Vi
har ett fåtal platser kvar till lägren 2014 så det är
hög tid att anmäla sig.

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).
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Gåvomedel från EFS föreningar t.o.m april 2013
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Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 2013,
i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
ungdomsverksamheten.
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Förberedelser igång för EFS-riks
årskonferens 2014
Nästa år den 29/5-1/6, kommer EFS-riks årskonferens att vara i Hässleholm.
Vi uppmanar redan nu alla föreningar i distriktet, att hålla mötesfritt under den aktuella
perioden, samt ”sammanlysa” all aktivitet till
Hässleholm, dessa dagar.
Avtackningar
Några av medarbetarna i distriktet kommer att
byta tjänst och den 9/6 avtackas Björn Svensäter Lund, den 24/8 avtackas Stefan Nordström
Karlshamn och den 25/8 hålls en avslutningsgudstjänst i Hörby kl 14.00 för Håkan Lindberg. Tack för er insats i distriktet och vi önskar
er Guds rika välsignelse i er fortsatta tjänst!

almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

2013
juni
14-16 Sommarfest, Stenbräcka
14-6/7 Konﬁrmationsläger Åhusgården
15-19 Sommarläger/ledarskola Höllviksstrand
20-29 Midsommarljus, ungdomsläger på Heljarödsgården.
21-23 Midsommarﬁrande, Höllviksstrand
21-29 Tältmötesserie, Heljarödsgården
21-22 Midsommarﬁrande, bibeldagar Höllviksstrand
juli
12-3/8 Konﬁrmationsläger, EFS-gården Åsljunga
3-14 Tältmötesserie Svensköp
22-27 Blåsarlägret, musikläger på Glimåkra folkhögskola.

3/11
3/13
2/8
4/21
2/9
4/19
4/7

augusti
5-7 Sommarsalt, EFS-gården Åsljunga
10
Loppmarknad 13.00, EFS-gården Åsljunga
Ekologisk dag, Höllviksstrand
10
20-23 Semesterdagar, EFS-gården Åsljunga
23-25 Sommarpunkten, Höllviksstrand

4/19
4/19
4/21
4/19
4/21

september
7-8 Friskvård för parrelationer, Höllviksstrand

4/21

oktober
8-13 Bibel o gemenskapsvecka, EFS-gården Åsljunga

4/19

november
Julmarknad, EFS-gården Åsljunga
30
december
13-15 Julbord, EFS-gården Åsljunga
23-27 Julﬁrande, EFS-gården Åsljunga

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåva
Till Anders Hedenborgs minne
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
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Enskilda gåvor april 2013
EFS
23708
Salt
3000
Konﬁrmand
1500

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

Säger ni inte att det ännu är
fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft
blicken och se hur fälten har
vitnat till skörd. Redan nu
får den som skördar sin lön.
Han samlar in frukt till evigt
liv, så att den som sår och den
som skördar kan glädja sig på
samma gång. Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er
att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och
ni har gått in i deras arbete.”
Joh 4:35-38

Sannerligen säger jag er: Den
som tror på mig skall utföra
de gärningar som jag gör,
och större än dessa skall han
göra, ty jag går till Fadern.
Och vad ni än ber om i mitt
namn, skall jag göra, för att
Fadern skall bli förhärligad i
Sonen. Om ni ber om något i
mitt namn, skall jag göra det.
Om ni älskar mig, håller ni
fast vid mina bud. Och jag
skall be Fadern, och han skall
ge er en annan Hjälpare, som
alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen
inte kan ta emot. Ty världen
ser honom inte och känner
honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos
er och skall vara i er.
Joh 14:12-17
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