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Vänner
I skrivande stund är det pingstdagens kväll. Det har varit en härlig dag
med solsken, gudstjänst på Råå, prinsessdop på TV, promenad och kvällsmat i trädgården. Mellan varven arbetar jag också med tidningen. På måndag morgon ska tryckeriet ha en färdig pdf-ﬁl att trycka ifrån. På kvällens
TV4-nyheter är jag med i ett kort inslag om Open Doors och den förföljda kyrkan. Som vanligt har TV klippt inslaget så att man inte känner
igen det man har sagt. Det blir så fel. Jag tror de ﬂesta vet hur det fungerar
med klippta inslag.
Hur som helst, förutom lite ledighet har alla mina tre anställningar aktiverats denna pingstdag. Stressande? Det beror väl på hur man ser det. Jag
tänker inte att jag har tre anställningar, jag tänker att jag har ETT liv att
leva. Jag låter alltsammans integreras i tjänsten för Guds rike. Så är min
tanke och strävan. Det misslyckas förstås ibland.
Hur många liv lever du? Jag tror att Gud vill att vi lever ett liv och han
har gett oss Hjälparen, den helige Ande, att klara det. Du har alltså ett liv.
Ta hand om det, låt Gud ta hand om det. Han älskar dig och håller dig
mycket dyrbar.
Robert
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Agne Nordlander
Din plats i Guds mission

Paulus presenterar i Efesierbrevet Guds nåds plan för
mänskligheten, ”att sammanfatta allting i Kristus, allt i
himlen och på jorden”, Ef.1:10. Detta är Den Stora Berättelsen i vår kristna tro. Det postmoderna tänkandet ifrågasätter alla stora berättelser men det ﬁnns inga skäl att ta
den kritiken på allvar. Våra liv, långa eller korta, utgör de
små berättelserna. Vilken roll vill nu Gud att du ska spela
i hans stora berättelse? Jesus svarar i Apg. 1:8 ”Ni skall få
kraft när den helige Ande kommer över er, och ni skall vittna
om mig… ända till jordens yttersta gräns”. Få vad ? Kraft,
korsmärkt kraft, genom lidande till seger i Kristi eferföljelse. För vad? För att vittna. I ord och handling. Om vad?
Om mig, Jesus, hans död och uppståndelse, Guds rike,
som kommer. Var och när? Överallt, till jordens yttersta
gräns, alltid, alla dagar, intill tidens slut.
Aldrig har den kristna kyrkan växt så mycket som under de senaste femtio åren. Det är bara i Europa som vi
upplever att kyrkan marginaliseras och tappar medlemmar, trosövertygelse och frimodighet. På södra halvklotet, däremot, växer den kristna kyrkan så det knakar. Våra
systerkyrkor i Etiopien och Tanzania har idag närmre 6,5
miljoner medlemmar var.
Vilken är då idag din plats och missionsuppgift i denna
världsvida rörelse ? 1. Jag upplever att vår första utmaning
är att förmedla tron till våra barn och barnbarn. Sluta

upp med att som förälder lägga ut barnens kristna fostran
på entreprenad och förvänta sig att det är församlingens
barn-och ungdomsarbete som ska ”frälsa” dina barn och
barnbarn. Prioritera om ditt livsschema och se till att din
största och viktigaste uppgift i livet är att föra berättelsen
om Jesus vidare i dina barns och barnbarns liv. Det kan sedan innebära att du ställer upp som barn- och ungdomsledare, även om det är jobbigt. 2. Låt oss öppna våra hem
som missionsstationer. Hemgrupper av olika slag spelar en
stor roll i kristna nyplanteringar idag. 3. Låt oss välkomna
invandrare till våra hem och kyrkor. När Paulus skickar
sina hälsningar i Romarbrevet 16 är fjorton av tjugonio
personer invandrare till Rom, där de välkomnats och integrerats i husförsamlingarna. Både EFS-föreningar och
frikyrkoförsamlingar får idag uppleva förnyelse och växt
tack vare att man öppnar för invandrare och är beredda
att ändra på gamla gudstjänstformer. Man får ibland bereda sig på högre decibel i bönen!
Apostlagärningarna slutar mycket abrupt. ”Paulus förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus
med stor frimodighet och utan att bli hindrad”. Han föll
med ﬂaggan i topp! Idag är det du och jag som ska fortsätta att skriva Apostlagärningarna med våra små berättelser och vittnesbörd. Den helige Ande vill ge oss kraften,
frimodigheten, uthålligheten och uppﬁnningsrikedomen.

1.Var arbetar du?
Som pensionär arbetar ibland jag som senior-volontär i Etiopien och utbildar präster, som resepredikant i Sverige och
som nämndeman. Det blir både lag och evangelium.
2.Vad har blivit som du tänkt dig?
Mycket litet i Sverige, desto mera i Etiopien med Mekane Yesuskyrkans mirakulösa växt.
3. Vad var du inte beredd på?
Det teologiska sönderfallet i Svenska kyrkans ledning och att Johannelund skulle mista rätten att ge den pastorala
utbildningen för Svenska kyrkans präster.
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Årskonferensen
i Hässleholm

Med detta nummret av livsluft vill vi som jobbar
med saltisdorna i princip helt dedikera dem som
ett tack till alla medverkande både ledare och
deltagare på åretskonferens. Vi hoppas att ni
precis som vi haft fantastiska dagar tillsammans
i Hässleholm. Väl mött i nästa nummer! Tack till
Jacob Magnusson som tagit bilderna.
SIMON KNUTSSON

i Glimåkra, 21-26 juli

Månadens
lästips

Läs Albin Åkessons artikel på
vwww.saltsydsverige.nu

saltsydsverigetipsar
13-18 jun

19-29 jun
Saltsidorna
JUNI 2014

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

21-26 juli
4-6 aug

HÖLLVIKSSTRAND. Barnläger 9+ år, ledarskola - 15+ år
HELJARÖD. Midsommarljus 15+

GLIMMÅKRA. Blåsarläger 10 + år
ÅSLJUNGA. Sommarsalt - 8 - 12
4
år

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

mer info på www.saltsydsverige.nu

5

REPORTAGE

Distriktens vara eller inte vara?

Lördag den 10 maj samlades EFS:are från olika föreningar i distriktet i Hässleholm för rådslag om en
eventuell förändring av EFS nuvarande organisation.
EFS riksstyrelse har tillsatt en projektgrupp som ska
lyssna in och tillvarata medlemmarnas förslag och synpunkter på en organisation som är långsiktigt hållbar och
ändamålsenlig för missionsuppdraget.
Stefan Holmström inledde med att tala om varför en
förändring är nödvändig. Han betonade att det är för
Jesu Kristi skull och uppdraget är att missionera. Med det
sjunkande medlemsantalet måste vi fråga oss: Vad vill och
kan föreningarna bära? Hur får vi folk till styrelser både
lokalt, på distriktnivå och riksnivå? Vad vill unga överta?
SALT? Är vi eﬀektiva?

Samtalen i smågrupper gav inte svar på frågorna, men
upplevdes som mycket värdefulla. Nu måste varje förening fortsätta att lyfta dessa frågor och samtala om vilka
funktioner vi vill ha kvar i distriktet och vad som kan
lyftas upp på riksnivå. Hur vill vi ha det? Synpunkter kan
redan nu lämnas in till projektgruppen. Den har som mål
att lyssna in förslag och synpunkter från alla distrikt för
att kunna formulera ett förslag som ska lämnas till EFS
riksstyrelse i höst. EFS föreningar ska sedan få ut förslaget
för att kunna arbeta vidare med detta innan beslut tas.

Projektledaren Roland Sjölander fortsatte att tala om
vikten av att skapa en eﬀektiv organisation som stödjer
EFS uppdrag så som det står i § 1 i våra stadgar. Vi måste
se över funktioner på nuvarande distrikts- och riksnivå.
Vi ﬁck del av projektgruppens förslag på inriktning
av fortsatt arbete. Den nya strukturen skulle vara: Att
skapa EN gemensam juridisk enhet med regionala funktioner. Detta gav upphov till många frågor: Vad innebär
en region? Hur tas engagemang och behov av samverkan
kring konﬁrmationsläger eller nyplantering till vara i en
ny struktur? Hur tar vi hand om våra medarbetare? Hur
kommer det att bli i praktiken?

Eftersom projektgruppen betonar vikten av att förslaget
blir förankrat i rörelsen, är det oerhört viktigt att vi nu
ﬁnns med i processen, ber om ledning och samtalar om
vilken förändring som skulle främja missionsarbetet.
Text och bild: Kerstin och Per Andersson, Staﬀanstorp
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Vårt livs resa

Vi var sex tjejer som åkte till Tanzania genom Glimåkra Folkhögskola. Först var vi på skolan
Glimåkra i tio veckor. Då hade vi bibelundervisning, olika föreläsare kom dit och talade om
intressanta ämnen.
Vi hade också förberedelser inför vår resa till Tanzania.
Sedan var det dags att åka, spända och peppade satte vi
oss på ﬂyget till Tanzania. Första månaden var vi i Morogoro på en språkskola för att studera swahili. Under den
månaden lärde vi känna landet, vi ﬁck uppleva mycket
nytt och se hur olik kulturen är från Sveriges. Det var
mycket nytt och vi ﬁck redan då nya erfarenheter.

Efter de fyra veckorna reste vi runt lite i landet. Vi var
på safari och såg massa häftiga djur. Sedan hade vi några
dagar över och bestämde oss för att åka till Lushoto. Det
är ﬁn liten stad i norra Tanzania. Den ligger långt upp i
bergen och det är så vackert. Efter några riktigt bra dagar
där var det dags att ﬁra jul. Vi åkte till Dodoma, till vår
kontaktperson i Tanzania, Ulf Ekängen, han är en helt
fantastik människa. Vi ﬁrade jul hemma hos honom och
hade det riktigt mysigt.
Resten av tiden i Tanzania var vi på olika platser och
volontärarbetade. Vi var två och två på varje ställe. Ett par
bodde två timmar utanför Dodoma i Kongwa och bodde
i ett gästhus bredvid kyrkan. De jobbade med församlingsarbete, med organisationen Compassion och framförallt på en förskola. Ett annat par jobbade med samma
saker. Men de bodde lite utanför Dodoma, Nkuhungu, i
en prästfamilj. De jobbade också med församlingsarbete,
Compassion, men framförallt på kyrkans förskola. Det
tredje paret bodde också i en familj lite utanför Dodoma i
Miyuji och jobbade på ett barnhem för funktionshindrade
barn.
Vissa stunder kunde vara jobbiga med sjukdomar och
annat. Men nästan hela tiden hade vi det otroligt bra. Vi
lärde oss massor och ﬁck så många nya erfarenheter. Sverige
och Tanzania har verkligen två helt olika kulturer.
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Efter halva tiden i Tanzania kom vår kursföreståndare
Evalotta Kjellberg från Sverige till Tanzania och hälsade
på vid våra olika platser. Sedan tog vi alla tjejer, tillsammans med Evalotta, semester en vecka på Zanzibar. Då
ﬁck vi tid att reﬂektera allt nytt och bara ta det lugnt en
vecka. Zanzibar är också otroligt vackert och vi gjorde
mycket kul. Bland annat simmade vi med delﬁner och
snorklade. Efter en ﬁn vecka där åkte Evalotta hem till
Sverige och vi åkte hem till våra platser.
För de ﬂesta av oss blev den sista tiden efter Zanzibar
den bästa på hela resan. Då hade man kommit in allt, det
var inte massa nytt längre och man kände sig verkligen
hemma. Vi trivdes som ﬁsken i vattnet och sista månaderna gick supersnabbt. Helt plötsligt var det dags att åka
hem. Det blev många många tårar vid avskedet av familj,
vänner och alla barn vi lärt känna. Det var riktigt jobbigt
att lämna dem.

Väl hemma i Sverige förstod man inte riktigt att man
faktiskt var i Sverige. Vissa stunder känns det som att allt
var en dröm och andra stunder saknar man dem i Tanzania så mycket att det gör ont. Nu är vi tillbaka på Glimåkra folkhögskola och jag tror att vi kommer få fem fantastiska veckor här. Vi får tid att reﬂektera och prata om
allt som vi upplevde i Tanzania. Det kan nog vara viktigt.
Och Glimåkra folkhögskola är en riktigt bra skola, speciellt Bibellinjen. Det är något jag rekommenderar starkt,
att gå bibel på Glimåkra folkhögskola, för oj vad bra vi
haft det.
Ester Josefsson

REPORTAGE

EFS Sydsveriges årsmöte i Karlskrona
Lördagen den 26 april, i strålande solsken och ljumma vindar, samlades ett hundratal medlemmar i EFS i Sydsverige till årsmöte i Möllebackskyrkan i Karlskrona.
Först några röster i vimlet
Johan Eldonson,
distriktsstyrlesen
”En härlig gudstjänst som kändes rakt
in i hjärtat, ärligt och
rakt budskap. Minns
särskilt det där om ett
vakuum som trots allt
bar frukt för lärjungarna. Karlskrona är en
ﬁn stad och det känns
bra att få vara här”.
Presidiet med Rey Råwall i mitten

Rey Råwall, som ledde dagens förhandlingar
”En bra dag med en intressant och bra predikan – den
satt som en smäck! Jag ville gärna applåderat, men... musik kan man ju applådera så varför inte en god förkunnelse? Kyrkoherde Pamela och EFS-präst Glenns retorik var
rapp och de fungerade bra tillsammans; budskapet gick
fram! En härlig dag med ﬁnt väder och god mat – kan
inte vara bättre!”

Lohla-Marie de Bie,
värdgruppsmedlem
i köket
”Vänlig stämning
trots mycket jobb i
köket. En god känsla
av andlighet och en
fantastisk predikan,
full av innerlighet och
sann eftertanke. Pamela och Glenn – en
bra kombination med
äkta utstrålning!”

Pamela Garpefors, kyrkoherde, vilken är EFS uppgift i Svenska kykan i dag?
”Att skapa lust och längtan för mission både här hemma och ute i världen. Inte förtröttas i vår uppgift i vårt
lilla hemmasammanhang – några få, små grupper kan bli
stora så småningom. Stora konferenser peppar också till
större uppgifter, jag kan tycka att Svenska kyrkan är lite
mera tillbakadragen och försagd än EFS i detta att gå ut
med budskapet. Den traditionen ﬁnns inte kvar, tyvärr.”

8

Jan Karp, ordförande för Möllebackskyrkans missionsförening, hälsade välkommen och betonade att det var
första gången, så vitt han visste, som distriktets årsmöte
hölls i Karlskrona.
Möllebackskyrkans blåsorkester inledde förmiddagens
gudstjänst med ett knippe melodier under ledning av den
unge dirigenten Frans Sjöberg, som själv började som klarinettist i orkestern för tio år sedan.
Kyrkoherden i Stadsförsamlingen, Pamela Garpefors,
och Möllebackskyrkans präst Glenn Sjöberg, predikade
tillsammans på ett engagerande och tankeväckande sätt.

”Var höll lärjungarna hus efter korsfästelsen och uppståndelsen? Gömda bakom låsta dörrar under en hel vecka
som om de befann sej i ett vakuum! Men ett vakuum är
inte bara negativt, det kan växa och gro där också. Jesus
trodde på lärjungarna trots att de tycktes ha dåligt närminne, var tjuriga som småbarn när Tomas inte ville tro
för att han inte ﬁck se bevis på att Jesus levde. Kanske
att den helige Ande gav lärjungarna små påfyllnadsdoser, boostade dem som när man vaccineras, så att de ﬁck
blomma upp vid pingsten? Vi ska bygga upp varandra så
vi blir rustade till tjänst!”
En ﬁnstämd lovsångsstund leddes av Per-Anders Svedberg och övrig psalmsång leddes av Joakim Olsson Kruse,
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musiker i Stadsförsamlingen. Kollekt togs upp till Möllebackskyrkans arbete och senare under årsmötet till distriktet.
Efter sedvanliga fullmaktsgranskningar och en fantas-

tisk lunch med varmrökt lax och potatis och till efterrätt
bakelser, inleddes årsmötet med en parentation och tyst
minut för styrelseledamoten Lennart Björk som avled 82
år gammal under sin första mandatperiod i styrelsen.
Sjuttiosex röstberättigade ombud lotsades genom ärendena av ett vant presidium, som bestod av Rey Råwall,
Bengt Jakobsson och Åsa Dencker.
Axplock ur förhandlingarna: Johan Eldonson föredrog
styrelsens verksamhetsberättelse med hjälp av ett bildspel.
Information gavs om Salts verksamhet i form av en ﬁlm.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013 och en ny
ledamot valdes in. Erik Arvidsson, 39 år, kamrer i Broby
och boende i Kristianstad men född och uppvuxen i Glimåkra, ersätter den tomma platsen efter Lennart Björk.
Valberedningen består av Elisabeth Fäldt, sammankallande.
Några frågor kring tidningen Livsluft ställdes och styrelsens ordförande Mats Hansson svarade att man ständigt
för en levande diskussion kring tidningen, bland annat
av ekonomisk natur. Medlemstidning eller ej, ingå i EFS
Budbäraren eller ej? Ombuden uppmuntrades att skicka
in motioner i frågan till nästa årsmöte.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Mats Hansson, ordförande, Maria Grahn, vice ordförande, Jan Ebefeldt, sekreterare. Sven E Johansson kassör utanför styrelsen.
Text: Annika Ovander, Karlskrona
Bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

ÅRSKONFERENS

Tack för konferensen!

Distriktsstyrelsen sammanträdde några dagar efter det
att konferensen i Hässleholm avslutats. Styrelsen vill gärna framföra ett mycket varmt tack till alla de trehundra
frivilliga medhjälpare som i förväg bakat, bett och ﬁxat,
som under konferensen serverade mat och ﬁka, tog upp
kollekter och räknade dem, tjänstgjorde som vakter, tog
hand om sopor, slet och släpade och byggde, skötte ljud
och ljus, såg till att allt material fanns på plats – bland
mycket annat smått och stort.
Ingen nämnd men inte heller glömd. Förutom då tre
mycket speciella personer som arbetat långt över sina
egentliga tjänster, nämligen expeditionens hjärta, hjärna

och nav, Margareta ”Maggan” Cada, Simon Knutsson
som ansvarade för barn och ungdomar samt projektledaren Helena Eriksson. Dessa tre som styrt alla sina frivilliga
till stordåd.
Det ryktades på sammanträdet att mer än 500.000 kronor samlats in under konferensen.
Sammantaget konstaterar styrelsen att det var en mycket väl genomförd konferens, allt ifrån mötesledning, lovsång och predikningar till konserter och caféer, samt att
medlemmar från hela distriktet var aktiva i genomförandets olika delar.
Distriktsstyrelsen gm Annika Ovander, Karlskrona
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Helhjärtat!

Än en gång har vi fått erfara vilket fantastiskt distrikt vi
bor i! Vilka människor som EFS och Salt Sydsverige består av! Årskonferensen 2014 blev dagar fyllda av undervisning, gudstjänster, möten, caféer och konserter men
framför allt var det dagar fyllda av ett sydsvenskt bemötande utan dess like! Vi får höra om och om igen att alla
frivilliga var så glada, att man tjänade med glädje och att
man tydligt visade att man hade riktigt roligt.
Visst, organisationen och gudstjänsterna gick riktigt
bra - det gjorde det och det är viktigt. Men det som verkar ha lämnat störst intryck på människor är just glädjen.
Vad är egentligen viktigare än att sprida glädje, att göra
någons dag bättre, att få visa på Jesus Kristus i tjänande
och handlande? Och allt detta helhjärtat!
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Därför vill jag framföra ett enormt stort TACK till er
alla som var frivilliga. Till alla er som valde att lägga tid
på konferensen, litet eller stort, ett stort TACK till er som
kastade er in i era uppgifter med hela era hjärtan. Det
hade varit helt omöjligt för oss att stå värd och arrangera
en årskonferens utan er. Mitt hjärta ﬂödar över...
Tack och Gud välsigne er!
Helena Eriksson
Distriktsansvarig EFS och Salts årskonferens 2014
Foto: Per Andersson, Staﬀanstorp

ÅRSKONFERENS

Internationell eftermiddag i Lutherska Missionshuset

Torsdag eftermiddag, före det oﬃciella välkomnandet
på konferensen, samlades många missionsvänner till en
hel eftermiddag kring internationell mission. Distriktets
missionsutskott inbjöd till etiopisk lunch med injera och
wot i Lutherska Missionshuset, som var fullsatt nästan till
bristningsgränsen.
Internationelle missionssekreteraren Erik Johansson
ledde ett digert 4-timmarspass med information och presentationer av såväl utländska gäster som nuvarande och
kommande missionärer.
Bland de medverkande fanns EFS i Sydsveriges ”egna”
etiopienmissionärer Viktoria och Jonas Nordén. De hade
med sig sin chef från Mekane Yesuskyrkans barn- och
ungdomsavdelning, Tsegahun Assefa, och kvinnosekreteraren Tseganesh Ayele. Övriga hemmavarande missionärer var Ulf Ekängen, Rune och Ann-Katrin Persson från
Tanzania samt seniorvolontäreran Ulla Kagali och Agne
och Karin Nordlander. Alla dessa återkom senare under
helgen i olika sammanhang, både vid gudstjänster och det
internationella caféet Sambousa.
Vi ﬁck också vid ﬂera tillfällen träﬀa läkarna Lisa och
Ashish Choudire från Padhar sjukhus i Indien samt gene-

ralsekreteraren från Tanzanias lutherska kyrka Brighton
Killewa med hustrun Jane.
Inte minst presenterades sex missionärskandidater som
kommer att resa ut till Tanzania respektive Etiopien inom
en snar framtid. Sophia och Elias Tranefeldt, som presenterades i en intervju redan i förra numret av Livsluft;
Nora och Hannes Sandahl som åker till Bulongwa i södra
Tanzania; Frida och Andréas Thornell som ska bosätta sej
i Addis Abeba för att arbeta bland kristna somalier. Alla
tre paren har med sig sina barn, vilket innebär att det
åter kommer att ﬁnnas ett helt gäng missionärsbarn inom
EFS igen.
Mycket har hänt sedan EFS återtog administrationen av
sitt eget internationella arbete för snart fyra år sedan och
många gläds åt att missionärer sänds ut igen. Att dessutom några som avslutat sina tjänster för ﬂera år sedan nu
återkommer som seniorvolontärer gör att kontinuiteten
och den mångåriga erfarenheten tas till vara.
Annika Ovander, Karlskrona
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När vi lämnade Mose och Israels folk i förra delen av denna artikelserie befann de sig på östra stranden av Sävhavet. De hade genom
ett Guds under kommit torrskodda genom havet, medan Faraos
förföljande här hade gått under i samma hav. Folket var slutgiltigt
fria från de många hundra åren av slaveri, och skulle nu påbörja
sin vandring till det utlovade landet. Landet som Gud hade lovat
Abraham nästan 600 år tidigare.
Denna vandring skulle komma att ta 40 år. Ser man på sträckan
som de hade att gå är det svårt att förstå hur det kunde ta så lång tid.
Det är nämligen i mil räknat inte en särskilt lång sträcka de hade att
tillryggalägga. Om vi tog vår utgångspunkt mitt i vårt EFS-distrikt i
Sydsverige, skulle sträckan som folket hade att gå ungefär motsvara
sträckan härifrån till Stockholm. Det skulle vi ledigt och i ganska
maklig takt klara av att promenera på mindre än en månad.
Nu förﬂyttar sig inte en dryg miljon människor med bohag och
boskap lika snabbt som en enskild människa, men det borde ändå
gå fortare än 40 år.
Svaret på detta mysterium är att Israels folk egentligen bara vandrade i öknen under ungefär ett år. Folket gjorde ett uppehåll vid
Sinai som varade ett drygt år och gjorde sedan ytterligare ett uppehåll på en plats som hette Kadesh Barnea, ett uppehåll som varade
i drygt 38 år. Orsaken till dessa båda uppehåll återkommer jag till
nedan.

Allt var Moses fel. Mose måste ha varit utrustad med ett fenomenalt
tålamod. Mose ber till Gud och Gud visar honom på ett stycke trä,
och när han kastar det i vattnet blir det drickbart igen.
Nästa lägerplats var en oas som hette Elim där det fanns tolv vattenkällor och palmer som gav skugga. Där stannade de en månad
och vilade ut. Elim är en av de bibliska platser som har fått ge namn
åt åtskilliga kyrkor. Just Elim har av någon anledning kommit att bli
ett vanligt namn på kyrkor inom baptistsamfundet.
Efter vilan begav sig folket vidare och var tvungna att gå genom
Sinöknen på sin väg mot berget Sinai. Här klagade folket ännu en
gång på Mose. De målade upp en bild av Egyptens köttgrytor, som
de i verkligheten sannolikt inte sett särskilt mycket av, och beskrev
hur gott om bröd det hade funnits till alla, och jämförde sedan det
med situationen i öknen där de skulle svälta ihjäl.
Mose bad på nytt till Gud och på kvällen kom en stor ﬂock vaktlar in i lägret, så att folket ﬁck kött att äta. Och nästa morgon var
marken täckt av något vitt. Det var manna. Det gick att äta och
göra bröd av.
Denna manna blev basfödan för Israels folk under hela ökenvandringen. Men Gud gav genom Mose folket vissa direktiv för
hur mannat skulle hanteras. De skulle bara samla in så mycket att
det räckte för den innevarande dagen, inte mer. Utom på den sjätte
dagen i veckan då de skulle samla in dubbelt så mycket, så att det
räckte även till den sjunde dagen, som ju var vilodagen. Samlade de
in mer än de behövde för dagen, blev mannat oätligt. Det var en övning för folket att lära sig att lita på att Gud tog hand om dem.
Detta är också orsaken till att det blev en ganska rejäl debatt 1981,
när den nya översättningen av Nya testamentet kom. Den nya översättningen innehöll ju även en ny översättning av Herrens bön. Den
del av bönen som handlar om brödet löd ju i den gamla översättningen: ”Ge oss idag vårt dagliga bröd”. I den nya översättningen av
Matt 6:11 står det nu: ”Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.”
Men det är inte så vi ber när vi ber bönen idag. Vi ber istället: ”Ge
oss idag det bröd vi behöver”.
Översättningen som vi ﬁnner i våra biblar uppfattades när den
kom, som en bön om att vi idag skulle få det bröd som vi behöver
imorgon, vilket ju rimmar illa med hur mannat skulle hanteras under ökenvandringen. Därför ändrades den raden i bönen som vi ber
i gudstjänsten och på egen hand, om vi inte envisas med att be med
den gamla översättningen för egen del.

Den första etappen av vandringen gick från Sävhavets östra strand
söderut genom Sinai-öknen ner till Guds berg Horeb, eller Sinai
som det också kallades. Det var vid foten av det berget som Gud
uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, när Mose ﬁck
kallelsen att leda Israels folk. Gud själv hade uppmanat Mose att
leda folket till berget för att ﬁra gudstjänst där.
Vandringen till berget tog tre månader. Fyra viktiga hållplatser på
vägen kan nämnas. Den första platsen där folket slog läger kom att
heta Mara. Då hade de vandrat i tre dagar utan att ﬁnna något som
helst vatten att dricka. När de kom till Mara fanns där vatten, men
det var odrickbart. Det var bittert, alltså förorenat och giftigt, som
ju vatten kan bli som står stilla länge. Det hebreiska ordet ”Mara”
betyder just ”besk” eller ”bitter”.
När folket upptäckte det värdelösa vattnet gjorde de som de gjort
förut och skulle fortsätta att göra under resten av ökenvandringen;
de skällde på Mose. Det var hans fel att de dragits bort från Egypten, som verkade bli bättre och bättre ju längre tid som gått sedan
de kommit därifrån, och dragits ut i öknen där de alla skulle dö.

Folket fortsatte
sin vandring mot
Sinai och kom då
till en plats som
hette Reﬁdim,
som låg nära
Guds berg. Det
var ytterligare en
plats som saknade
vatten, med sedvanligt gnällande
bland folket som
följd. Situationen
blev hotfull och
Mose var rädd att Sinai
han skulle bli dödad av det ilskna folket. Gud sa då till honom: ”Gå
framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stav
som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på

Mose - Del 3
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klippan vid Horeb, och du skall slå på klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får dricka.”
Så skedde också. Vattnet
ur klippan i Reﬁdim får
en fördjupad förklaring i
Nya testamentet. I 1 Kor
10:1-4 skriver Paulus så
här: ”Jag vill att ni skall ha
kunskap om detta, bröder:
våra fäder hade alla molnet
över sig och gick alla genom
havet. Alla blev de döpta i
molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla
åt de samma andliga mat,
och alla drack de samma
andliga dryck, de drack ur
en andlig klippa som följde
dem, och den klippan var Vatten ur klippan
Kristus.”
Klippan som slogs var en förebild till Jesus. De drack av vattnet
och vattnet gav dem liv. I Joh 7:37-39 läser vi: ”På högtidens sista
och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till
mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall ﬂyta strömmar
av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som
de som trodde på honom skulle få.” Klippan Kristus blev slagen på
Golgata, och genom det ﬁck vi liv, ett evigt liv.
Ökenvandringen är som helhet en mycket bra bild av livet som
kristen. Det livet börjar med en räddning genom vatten i dopet,
på samma sätt som Israels folks vandring började med räddningen
genom Sävhavet.
Stundtals under vår vandring genom livet som Jesu efterföljare, så
får vi komma till oaser där vi kan hämta ny kraft. Men under den
största delen av tiden är det mest öken. Gud har dock lovat att bära
och hjälpa oss även i öknen, på samma sätt som han hjälpte sitt folk
när de hade det svårt.
Samma frestelser som folket vid några tillfällen under vandringen
föll för, möter också oss. Frestelsen att gå sin egen väg, frestelsen att
bygga sin egen gud, frestelsen att stanna och nöja sig med det man
har i nuet istället för att gå vidare mot målet. Men i slutet av vandringen väntar det utlovade landet. För Israels folks del var det landet
som Gud lovat Abraham. För vår del är det det land som Jesus har
lovat oss, det eviga livet i Guds rike.
Efter tre månaders vandring
kommer alltså folket fram till Sinai. Folket kommer att stanna vid
detta berg i över ett år. Det är ett
av de allra viktigaste åren i Israels
folks historia. Där förnyar Gud
det förbund som han slöt med
Abraham. Ett förbund som liksom det ursprungliga förbundet
vilar helt på Guds löften och ingås
Lagens tavlor
på Guds initiativ.
Uppe på berget får Mose av Gud också ta emot Lagen, som skulle
hjälpa Israels folk att leva ett sant och äkta liv i lydnad mot Gud.
Lagen ändrar inte på något sätt grunden för förbundet. Den grunden är fortfarande Guds löften, som folket svarar på genom att tro.
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Folkets misstag och villfarelse blev att Lagen så småningom kom att
uppfattas som en väg där man kunde uppnå rättfärdighet inför Gud.
Det är den missuppfattningen som Paulus ägnar större delen av sina
brev åt att bekämpa med stor kraft. Rättfärdighet inför Gud kommer
av tro, inte genom laggärningar.
Mose uppehöll sig uppe på berget inför Guds ansikte under ganska
lång tid. Förutom de tio budorden och resten av lagen instruerades
Mose av Gud även om hur folket skulle gå tillväga för att bygga en
boning åt Gud som de skulle bära med sig under sin vandring, den
tältboning som kom att kallas Tabernaklet.
Eftersom Mose dröjde blev folket som väntade nedanför berget
otåliga, och Aron som Mose lämnat kvar som sin ställföreträdare ﬁck
ta emot folket klagomål. Aron föll till föga och lät folket samla ihop
sitt guld och gjuta en kalv av guldet, som de tillbad och oﬀrade till för
att den hade hjälpt dem ut ur Egypten.
När Mose och Josua, som varit tillsammans med honom på berget,
återvände till folkets läger och upptäckte vad folket hade gjort i deras bortavaro, blev Mose vansinnigt arg. Han kastade ifrån sig lagens
stentavlor som han fått av Gud så att de krossades mot klippan. Han
gick tillrätta med folket och återvände sedan upp på berget för att be
Gud förlåta folket deras avguderi.
Han ﬁck ta
emot lagen på
nytt och förbundet med Gud
förnyades. Men
folkets avfall till
avgudadyrkan
ﬁck trots detta en
mycket allvarlig
konsekvens. På
grund av detta avguderi, och även
deras trots mot
Vandringen
Gud under den
fortsatta vandringen, så skulle inte den generation som vandrat ut ur Egypten få
komma in i det utlovade landet. Alla som var över tjugo år skulle leva
resten av sina liv i öknen. Gud gav två undantag; Josua och Kalev.
Dessa skulle leda folket in i landet som Gud lovat dem. Inte ens Mose
ﬁck komma in i landet.
Därför slog folket läger i Kadesh Barnea och stannade där i 38 år.
När Mose var 120 år gammal fördes han av Gud upp på berget Nebo,
där han kunde överblicka hela landet på andra sidan ﬂoden Jordan.
Det var Guds utlovade land till sitt folk. Mose ﬁck se det, men inte
komma in i det. Ledarskapet för folket hade Mose nu överlämnat till
Josua, om vilken nästa del i denna artikelserie kommer att handla.
Där på berget Nebo dog Mose och Gud själv begravde honom där.
Ingen vet var hans grav ﬁnns. Mose hade, trots sitt inledande motstånd inför uppgiften, under 40 år varit folkets ledare. Han hade lett
folket ut ur slaveriet. Han hade mött Gud ansikte mot ansikte och
förmedlat Guds vilja till folket. Han hade lett dem fram till målet, det
utlovade landet där de skulle få bosätta sig och bli det stora folk som
Gud hade lovat den barnlöse Abraham att han skulle bli upphov till.
Han hade utfört sin livsuppgift och ﬁck visserligen inte komma över
den jordiska Jordanﬂoden in i landet. Men han ﬁck ändå bildligt talat
gå över ﬂoden in i den eviga gemenskapen med den Gud som kallat
honom, lett honom genom livet och beskyddat honom under hela
livsvandringen.
Håkan Lindberg, Hörby

REPORTAGE

EFS kapellet i Lund återinvigt
EFS-föreningen har under några år �rat sina söndagsgudstjänster i Maria Magdalena kyrka på
Östra Torn. Anledningen var att kapellet på Biskopsgatan var för trångt. Önskan har ändå varit
att man så småningom kan återvända till kapellet.
Nu är kapellet färdigrenoverat och kunde söndagen den
11 maj 2014 återinvigas. Kapellet var till sista plats fyllt
av före detta och nya medlemmar och barn som hade
samlats för att delta i invigningen. Denna inleddes med
lovsången psalm 15 i den svenska Psalmboken, Halleluja,
sjung om Jesus.

Den mörka, fuktiga källarlokalen har förvandlats till
ljus, fräsch och ändamålsenlig samlingsplats för barn och
ungdomar. Kontoret på andra våningen är också iordningställt för att även kunna användas som barnpassningsrum.
Det riktades också ett tack till alla som hjälpt till att
göra det möjligt att få kapellet i det skick som det är nu.
Invigningen avslutades med tårtbuﬀé och grillfest i kapellets trädgård som fylldes av tacksamma gudstjänstdeltagare.
Text och bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

Därefter inledde föreningens pastor Kristoﬀer Lignell,
som menade att ”vi har slitit, städat och borrat och får
glädjas över det vi har gjort, och vi är beredda att tacka för
gåvan och lämna tillbaka till Gud och be att han välsignar
lokalerna”.
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En helg i gospelns tecken i Listerkyrkan
”Keep The Dream Alive”
Helgen den 17-18 maj var vi ett gäng sångglada killar och tjejer som �ck chansen att lära oss
mer om de svartas historia i USA.

Tillsammans med fem fantastiska ungdomar från Svenska Gospelverkstaden, Anton, Aron, Rebecca, Bettan och
Freddie, gjorde vi en resa genom musiken och historien:
Vi började på slavfälten med arbetssånger, fortsatte med
medborgarrättsrörelsens protestsånger och gospelkyrkans
betydelse på 60-talet och avslutade med moderna poplåtar om dagens orättvisor och främlingsﬁentlighet.
Vi pratade mycket om medborgarrättsrörelsens stora
ledare Martin Luther King och precis som King hade sitt
”I have a dream”- tal, ﬁck vi formulera våra drömmar. De
lät bl.a. så här:
”Min dröm är att alla människor, oavsett etnicitet,
hudfärg, kön, sexualitet och funktionalitet ska behandlas
lika.”
”Min dröm är att göra skillnad.”
”Jag har en dröm om att alla barn och ungdomar ska få
känna framtidstro.”

Gospelverkstaden presenterar sig

Martin Luther Kings dröm om att människor inte ska
bli bedömda efter sin hudfärg utan för hur de verkligen
är, känns i dagens Sverige och Europa mer aktuell än på
många årtionden. Vi tror att alla som deltog i och upplevde föreställningen ”Keep The Dream Alive” ﬁck känslan av att det är TILLSAMMANS vi kan motverka rasism
och kämpa för alla människors lika värde.
Emmy & Malin

Soulsister Bettan
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Reﬂektera eller absorbera?
Världsbild, vad är det för något? Frågan är inte om du
har en världsbild, utan vilken världsbild du har. Enligt
internetuppslagsverket Wikipedia handlar begreppet
”världsbild” om föreställningar när det gäller tillvarons
beskaﬀenhet. Med andra ord tillvarons egenskaper, karaktär, tillstånd, struktur och konsistens. Det handlar om
olika kulturers, samhällens, gruppers eller enskilda människors uppfattning om universum. Enligt Tom Wright,
teolog och före detta biskop i Anglikanska kyrkan, handlar begreppet världsbild inte om det man ser på, utan kan
liknas vid de glasögon som man ser tillvaron genom. På
vilket sätt ser du tillvaron så att den får mening och innehåll?
Kristna har, så länge som jag kan minnas och varit med,
talat om att det viktigaste i livet är att bli frälst och komma till himmelen när man dör. Vem kan invända eller
säga emot? Visst är det så. Men enligt Wright med ﬂera är
detta att lyfta ut den viktigaste delen ifrån sitt större sammanhang. Vad handlar då vårt liv om? Vad är meningen
med livet?
Tänk om det är så att vi i vår längtan att sprida evangeliet till vår nästa har missat en stor del av budskapet? Jag
tror att vi kristna ibland missar delar som är viktiga för
vår omvärld. På grund av att vi missar viktiga aspekter,
blir inte budskapet som vi vill presentera relevant för dem
som vi vill nå med evangeliet.
Wright med ﬂera har alltmer börjat peka på människans
plats och kallelse som Guds avbild i och för skapelsen.
Kyrkan har predikat försoningen som det centrala, men
vi har inte tagit till oss stora delar av varför försoningen är
så avgörande? Försoningen har inte endast betydelse för
oss själva som människor utan för hela skapelsen. Gud
vill något mer med vår återupprättade relation. Gud vill
enligt sitt Ord återupprätta hela skapelsen.
Vi ﬁrar påskdagen till minne av uppståndelsen. Jesus
uppstod som den förste, skriver Paulus. En av anledningarna till att uppståndelsen är viktig är att skapelsen är
viktig. Gud älskar inte bara oss människor. Han älskar
hela sin skapelse. Detta glömmer vi ofta när vi säger att
meningen med livet är att bli frälst och komma till himmelen. Tänk om skapelsen har större värde för Gud än
vad vi har trott? Tänk om himlen inte är slutstationen,
utan att vi en gång som Jesus ska gå genom döden och
ut på andra sidan till en återupprättad skapelse? Det sista
som händer i Bibeln är att det nya Jerusalem kommer ned
från himlen till jorden: ”Och jag såg en ny himmel och en
ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta,
och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det
nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en
brud som är smyckad för sin man” (Upp 21:1-2).

Vad är då människans plats och kallelse i skapelsen? Jag
tror att vi kan ﬁnna ett mycket viktigt svar på mänsklighetens frågor i det som Bibeln säger om att människan är
skapad till Guds avbild. Vad innebär det då att vara Guds
avbild?
Skapelsen är ett tempel. Det är något som verkar ha
varit tydligt för människor i antiken och som allt ﬂer
teologer börjar få upp ögonen för idag. Skapelsen är en
Guds boning. Inte för att Gud skulle behöva någon boning eller tak över huvudet. Gud är tillräcklig i sig själv.
Men skapelsen är en plats där människan och Gud kan
vara tillsammans. När man i antiken byggde ett tempel,
så avslutade man med att lyfta in avbilden av guden som
skulle tillbes i templet.
I antiken var det även vanligt att man gjorde avbilder
av kejsaren. Det ﬁnns många sådana bilder bevarade som
man kan se på olika museer. Det som är intressant är att
dessa bilder var vanligare på platser långt borta från Rom.
I Rom behövdes de inte. Där levde och bodde kejsaren
och man kunde se honom live, i verkliga livet. Men på
platser långt ifrån Rom byggde man tempel och placerade
bilder av kejsaren, så att människorna där kunde se vem
de skulle tillbe, vara lojala emot och vem som tog emot
den skatt som de betalade. Avbilden var inte kejsaren
själv. Men det var en bild som visade vem som var kejsare.
Människan är skapad till Guds avbild för att skapelsen
genom människan skall se vem Skaparen är.
Människan har en väldigt viktig plats och kallelse i
Guds skapelse. I detta att vara skapad till Guds avbild ligger att människan har en prästerlig kallelse som förvaltare
av Guds skapelse.

Reﬂektera

Det är med oss människor som med månen. Det är
först när solen lyser på månen som vi kan se den. Solens
ljus reﬂekteras mot månens yta. Så är det också med oss
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människor. Vi har inget själva att komma med. Allt som
vi har är en gåva från Gud. Människan kan liknas vid
en spegel som är tänkt att reﬂektera Guds härlighet och
kärlek.
Wright anser att Guds tanke var att människan skulle
fungera som en vinklad spegel. När Gud såg på människan skulle Guds härlighet speglas via människan vidare
ut i skapelsen. Människan tar emot allt det vackra i skapelsen och bär fram det i tacksamhet och tillbedjan till
Gud. På så sätt fungerar människan som skapelsens präst.
Gud satte människan till att förvalta skapelsen och bära
fram sin egen och skapelsens tillbedjan och tacksamhet
till Gud.

Absorbera

Därför blev det så förödande inte endast för människan utan för hela skapelsen, när hon vände sig bort ifrån
Gud. Skapelsen drogs med i fallet. Det var som att klippa
av navelsträngen på ett foster. Sakta men säkert började
skapelsen att dö. I stället för att vara präst och förvaltare
av skapelsen, blev människan en som förtrycker och fördärvar skapelsen genom att utnyttja den. I stället för att
vara som en spegel som reﬂekterar Guds härlighet och
kärlek, blev människan som ett svart hål som absorberar i
stället för att reﬂektera. Istället för att ge vidare roﬀar vi åt
oss. Istället för att vara vända till varandra har vi vänt oss
bort ifrån Gud och varandra. Vi fortsätter att vara Guds
avbild efter fallet, men vi har förlorat likheten med Gud.
Vi speglar inte längre Gud så som det var tänkt.
Men så sände Gud sin son Jesus Kristus till världen.
Paulus säger att han är ”den osynlige Gudens avbild, den
förstfödde i hela skapelsen” (Kol 1:15). Det betyder att när
Gud skapade människan, så hade han människan Jesus
Kristus för sina ögon. Vår kallelse är att bli lika Kristus.
Jesus var verkligen hemma i skapelsen när han vandrade
på jorden. Han, själv Gud, kom till världen för att återupprätta den. Han visade vad det innebär att vara Guds
avbild. Han gav sitt liv för vår och hela skapelsens skull.
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Vår kallelse och uppgift i världen är att, precis som Jesus, reﬂektera Guds kärlek och härlighet till varandra och
skapelsen. Försoningen handlar om en återupprättad relation till Gud. Återupprättad som människa att spegla
Guds härlighet och kärlek vidare. Ge som gåva det du har
fått som gåva. Eller för att återvända till bilden av en spegel, så handlar försoningen om att börja reﬂektera istället
för att absorbera. Att den smuts och de repor som samlats
på glaset skall tvättas bort och lagas. Att Gud får ta itu
med synden i oss och hela de sår som vi har fått. Synden
är att vi har vänt oss bort ifrån Gud. Det ledde också till
att vi har vänt oss ifrån varandra och skapelsen.
Paulus talar i Romarbrevets åttonde kapitel om att skapelsen väntar på att Guds söner skall uppenbaras. Skapelsen väntar på att människorna i Kristus ska bli det de är
ämnade att vara. Hela kosmos är involverat i Guds frälsningsdrama. Det betyder att när människan återupprättas, så återupprättas hela skapelsen. Nu beﬁnner skapelsen
sig i slaveri. Den har blivit lagd under tomhetens välde.
Men marken, haven, djuren, växterna, ja allt längtar efter
att Guds folk skall uppenbaras som Guds sanna avbilder,
redo att råda över skapelsen i rättfärdighet. Då kommer
även skapelsen att bli återupprättad.
Varför fokuserar människor i samhället så mycket på
miljön idag? Kan det vara så att man har upptäckt något
som vi ibland har missat i kyrkan? Delar av kyrkan har
vänt sig till Gud på ett sätt som gjort att man i praktiken
vänt skapelsen ryggen. Man har sett det primära som att
söka Gud i något som tenderat till att bli en världsfrånvänd andlighet. Det väsentliga är att lämna världen och
komma till himmelen. Världen skall ju ändå förgås. Andra delar av kyrkan har koncentrerat sig på att göra sociala
insatser. Svårigheten i båda lägren har varit att hålla båda
bollarna i luften samtidigt.
Men om man ser på tillvaron så som Wright med ﬂera
pekat på, så handlar det kristna livet om att vända sig först
till Gud och sedan vidare till omgivningen. Man sätts in
i ett större sammanhang. Jag blir med min berättelse insatt som en del av den större berättelsen. Detta ger mig
både mål och mening för mitt liv. Det föder en längtan
efter att vara en spegel som tar emot och reﬂekterar Guds
kärlek och härlighet vidare till min omgivning. Samtidigt
får jag gå till Gud med tacksamhet, tillbedjan och förbön
för allt som jag möter. Det sköna är att det är Gud som
gör verket. Det enda jag själv behöver göra är att svara ja
på Guds inbjudan om återupprättelse. Det är Gud som
vänder mitt hjärta rätt. Det är Gud som lyser.
Vad får då detta sätt att tänka för praktiska konsekvenser för våra liv? För det första tydliggör det att kärleken
kommer från Gud. Det händer något med mig som människa, när jag tillåter Gud att lysa på mig. Det föds en kärlek och en värme i mig gentemot min nästa och till Guds
forts. nästa sida
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skapelse. Det är Gud som föder detta i mig. Det är inget
jag presterar själv. Jag tar emot Guds kärlek och låter honom förvandla mig. Det leder till en längtan att förmedla
den vidare. Speglar brukar ha ett skikt på baksidan som
på något sätt reﬂekterar ljuset. Vi människor behöver få
en botten i oss, där vi vågar bottna i oss själva som Guds
skapelser. Utan detta är vi som svarta hål som endast vill
suga åt oss. Men om vi låter Gud verka i oss, kommer han
att återupprätta detta i oss så att vi kan reﬂektera hans
kärlek till vår omgivning. Det vi kan och ska göra är att
vända oss till Gud och låta honom lysa på oss med sin
kärlek som vi får reﬂektera vidare. Det Gud vill mest av
allt är att ha en kärleksfull relation med oss.
Genom detta sätt att se på skapelsen och människan
som Guds avbild, upplever jag att jag har fått en helhetsbild. Wrights deﬁnition ger mig en världsbild som hjäl-

per mig att orientera mig och ger mig mening i livet. Att
vara människa är att låta Gud lysa på mig och återspegla
hans härlighet vidare. Det är inte så att Gud rör sig runt
omkring oss, utan att vi rör oss omkring Gud. Det är
Gud som är berättelsens huvudperson. Det är han som
har skapat världen och han gjorde oss till sin avbild. Det
är inte dåligt. Det är den ﬁnaste uppgift och kallelse man
kan tänka sig.
Patrik Bratt, Jämjö

Tack
alla EFS: are i Sydsverige för all tid och
allt arbete ni har lagt ner före, under
och efter EFS årskonferens i Hässleholm! Ett jättestort tack till både frivilliga och anställda. Genom er insats
�ck vi en �n årskonferens där förmånen att få vara älskad, rustad och
sänd lyftes på ett härligt sätt.
för EFS styrelse
Stefan Holmström
Missionsföreståndare
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En vårhälsning från ÅhusGården

ÅhusGården har haft sin årliga (vårliga) arbetsdag i
trädgården. På bilden syns några av de frivilligarbetare
som var med.
Arbetsdagen innebär bl.a. att gräsmattor räfsas och
gångar sopas. Tack alla ni som kom och hjälpte till.
I april månad arrangerades en konsert med Ola Hedén
och ÅhusGårdens barnkör Unga Röster, där all behållning gick till att stödja barncancerfonden. Summan blev
14 400 kr.

Tack alla ni som medverkade och ni som gav pengar till
Barncancerfonden.
I sommar ser vi bl.a. fram emot EFS konﬁrmationsläger
som kommer att bli större än på många år med 40 konﬁrmander, 7 ledare och 2 faddrar.
Tack för att du har med ÅhusGården i dina dagliga förböner.
Kurt Göteson, föreståndare ÅhusGården

Sommar i Åsljunga
11/7-2/8 Konfirmationsläger
4-8/8

Saltläger
8 - 11 år

En idyll vid sjön.

9/8

Vi tar emot saker
hela året.

Bra trivsamt boende för
enskilda gäster och grupper.

29/9

Välkommen!
0435-460054
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Loppmarknad

www.efsgarden.com

Barnfritt
En dag för föräldrar
med Alf B. Svensson.

info@efsgarden.com

DISTRIKTSINFO

Distriktsstyrelsen informerar
Sommarens kon�rmander
72 konﬁrmander ﬁnns i sommar på
våra två konﬁrmationsläger. Be gärna
för dem och ledarna!
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Gilla EFS i Sydsverige
på Facebook!
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EFS årskonferens
Vi är mycket glada över att presentera
något av allt Gud försåg oss med under
konferensen rent praktiskt. Löfbergs
lila sponsrade allt kaﬀe under konferensen och har också ett erbjudande
till hela EFS som du ﬁnner på tidningens sista sida. Skånemejerier sponsrade
med 32 kg ost, 16 kg smör och 80 liter
mjölk. Ica Maxi i Hässleholm sponsrade med ketchup och senap till ca 2000
korvar, tepåsar, handtvål, saft samt två
lådor med bananer. RP frukt i Hässleholm med bananer och äpplen. Vi ﬁck
40 Skogaholmslimpor från Fazer, 700
fruktdryck från Ica Ludviksborg, toalettpapper och pappershanddukar från
EFS-gården i Åsljunga, vi blev även
sponsrade med gurkor och 1200 Minirisifrutti. Vi ﬁck köpa in korv med
bröd, frallor, godis (ICA Hamilton i
Helsingborg), glass, läsk mm till mycket förmånliga priser. Listan kan göras
mycket längre! Tack!
Tack också till alla som valde att
sponsra ekonomiskt! Vi har fått in nästan 120 000 kr!
Intensiv period
Vi har haft en väldigt intensiv period
med årsmöte, distriktsrådslag och sedan
årskonferens som allt ﬁnns att läsa om
i denna tidning. Vi vill tacka alla som
medverkat och vill också passa på att
önska er alla en riktigt glad sommar!

almanacka

TACK!
Tack alla EFS: are i Sydsverige för all
tid och allt arbete ni har lagt ner före,
under och efter EFS årskonferens
i Hässleholm! Ett jättestort tack till
både frivilliga och anställda. Genom
er insats ﬁck vi en ﬁn årskonferens
där förmånen att få vara älskad, rustad och sänd lyftes på ett härligt sätt.
för EFS styrelse
Stefan Holmström
Missionsföreståndare

även på www.efssyd.org
nr/sid

2014
juni
6
Barnens dag, Höllviksstrand
6-8 Lightläger
14-18 Sommarläger, Höllviksstrand
19-28 Midsommarljus, Heljarödsgården
20-22 Midsommar�rande och bibeldagar, Höllviksstrand
25-29 Gospelkurs, Höllviksstrand

2/17
3/9
4/20
4/20
4/20

juli
2-6

Tältmöten i Svensköp/Killhult,
Mats Gunnarsson och Dan-Inge Olsson
9-13 Tältmöten i Svensköp/Killhult
Leif Gunnevik
11-2/8 Kon�rmationsläger, Åsljunga
13
Konsert Bengt Johansson, Höllviksstrand

4,21
4/20

augusti
4-8 Saltläger 8 - 11 år, Åsljunga
9
Loppmarknad, Åsljunga

4/21
4/21

september
5-7 Sommarpunkten Höllviksstrand
29
Barnfritt, föräldraläger, Åsljunga

4/20
4/21

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåva
Till Emy Nilssons minne
Tack för gåvorna och alla varma tankar
som följer dem

Enskilda gåvor under april 2014

Inkomna gåvor under maj 2014

EFS
15 125
Salt
12 500
Konferens
500
Kon�rmand
1600
Aktieutdelningsgåva 38159

EFS
10950
Salt
3000
Aktieutdelningsgåva
675
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Posttidning B

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