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Vänner
Vi står ju för alla människors lika och unika värde. Eller hur? Det betyder att
jag är världsunik, liksom du. En unik sak med mig ska jag nu berätta.
Anders Wiberg var präst men 1851 avsade han sig prästämbetet och 1852
gick han över till den svenska baptiströrelsen.
Nästa person som gjorde detta var faktiskt jag, Robert Södertun. 1996 lämnade jag prästämbetet och blev pastor i Baptistsamfundet. Så långt delar jag
uniciteten endast med Anders Wiberg från mitten på 1800-talet.
Men sedan år 2000 är jag tillbaka och arbetar i ett lutherskt sammanhang,
EFS. Sedan dess är jag ensam världsunik i dessa avseenden. Nu fullföljer jag
detta genom att åter träda in i prästämbetet. Präst har jag varit hela tiden men
har inte haft rätten att utöva ämbetet. Jag vigs alltså inte en gång till utan får
avlägga prästlöftena en gång till. När du läser detta har allt detta ägt rum.
Jag är unik! Men det är också du. Poängen är inte att veta på vilket sätt man
är unik. Det räcker med att veta att Gud har gjort var och en av oss till original. Du är unik. Du är värdefull. Du har en egen relation till Gud genom
Robert
Jesus. Din tro är personlig - men inte privat.
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ANDAKT

Ulf Ohlqvist

Väntan och nuet

Hela livet är en balans mellan att drömma och vänta,
och samtidigt att leva här och nu. Ibland tar längtan överhanden och ibland nuet. Denna balansgång…
Kanske längtar du till sommaren och värmen? Men
glöm inte att stanna upp och lyssna in fåglarnas kvitter
som vittnar om att just värmen är på väg. Eller krokusarnas och snödropparnas prakt som också påminner oss om
att våren är här! Kanske räknar du ner veckorna till semestern, och drömmer dig bort? Risken är då att du glömmer
att ta till vara vardagens små ljusglimtar.
Jag tror att det är viktigt att drömma och längta efter saker som ska komma. Men om det får ta för mycket fokus,
så glömmer vi lätt bort att leva i nuet, och då missar vi en
stor del av livet. Och om vi bara lever i nuet, så kanske vi
slutar att vara kreativa och visionära.
Jag hörde ett tänkvärt citat i en predikan: ”Den som aldrig har byggt ett luftslott kommer aldrig heller att bygga
ett riktigt slott”. Utan drömmar blir inga drömmar heller
förverkligade. Kristen tro är också en balans mellan att
drömma och vänta och samtidigt att leva här och nu.

Under vissa perioder av historien så har det varit mycket
fokus bland kristna människor att längta till himlen. Nästan så att man har glömt bort livet här på jorden. Och i
vissa perioder så har kyrkan haft så mycket fokus på livet
här på jorden, att man nästan har glömt bort löftet om att
livet inte tar slut när vi dör. Jag tror inte att det är bra att
hamna i något av dessa diken.
Livet är en gåva. En gåva från Gud till oss. Jag tror att
Gud vill att vi ska leva livet fullt ut. Vi är satta att vara ljus
i den här världen, och vårt uppdrag är att göra världen till
en lite vackrare plats, genom att låta Guds ljus reﬂekteras
genom våra liv. Samtidigt är det ett fantastiskt löfte som
Gud har gett oss. Att döden inte är slutet. Utan att döden
bara är början på ett liv i evighet tillsammans med Gud.
Vad längtar du efter? Vad drömmer du om? Och vad är
din uppgift idag?
Med önskan om Guds välsignelser både i väntan och i
nuet.

Ulf Ohlqvist är ny pastor i Falkvikskyrkan, Sölvesborg. Han är hockeyfantasten, vardagspredikanten, pendlaren
som mellan hemmet i Ljungby, halvtiden i Sölvesborg och den andra halvtiden i Equmeniaförsamlingen i Osby för
samtal med Gud där humor och allvar förenas. Ulf tror starkt på Guds närvaro även utanför kyrkans väggar och har
församlingens uppdrag att visa det för alla som vill se.
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NYFIKEN PÅ

Vart är ni på väg?
Det händer hela tiden saker i vårt distrikt. Medarbetare kommer och medarbetare går. Plötsligt
var det många som skulle �ytta på samma gång. Efter dem kommer nya medarbetare. Men nu
vill vi uppmärksamma de som går vidare till annan tjänst. De har fått tre frågor att svara på:
Ola Johansson
Lerbergets samarbetskyrka

1. Vilken slags tjänst är du på väg till?
Jag ska bli kyrkoherde i Örkelljunga pastorat.
2. Vad ser du för utmaningar?
Att gå in i en roll jag inte haft tidigare. Att samtidigt både
göra ett bra dagligt arbete och att ha tid och rum för mer
strategiskt och visionärt arbete. Det blir viktigt och säkert
en utmaning.
3. Vad tar du med dig från ditt tidigare sammanhang?
En erfarenhet av att ständigt vara i dialog. Med kyrkfolk,
kyrkoherde, personal, kyrkoråd, styrelse, mm. Det har varit mycket givande och gett mig många erfarenheter. Jag
kommer såklart också sakna allt vad Lerbergets kyrka står
för – engagemang, tillbedjan, gudstjänstglädje och en god
vilja! Jag är övertygad om att detta kommer fortsätta även
när jag lämnar.

Kristoﬀer Lignell
EFS-kapellet i Lund

1. Vilken slags tjänst är du på väg till?
Vi ﬂyttar främst för att gå med i kommuniteten Oikos i
Hammarkullen, Göteborg. Jag kommer att arbeta i Lutherska Missionskyrkan på femtio procent som barn- och
ungdomspräst.
2. Vad ser du för utmaningar?
Jag har inte hunnit se vilka utmaningar som ﬁnns förutom den ständiga utmaningen att själv följa Kristus och
hjälpa andra att göra det också.

3. Vad tar du med dig från ditt tidigare sammanhang?
I princip allt jag har, har jag fått i EFS kapellet i Lund!
Längtan att hjälpa människor till och vidare i tron, glädjen i att ﬁra gudstjänst, nystarta en förening, det livsnödvändiga med diakonin för kyrkan samt ett gestaltande av
Kristusefterföljelse.

Reine Toht
Betaniakyrkan i Malmö

1. Vilken slags tjänst är du på väg till?
Jag är på väg till en tjänst som missionsföreståndare på
Folk&Språk, som är den svenska grenen av Wycliﬀe Global Alliance, och vars huvuduppdrag är att ge människor
Bibeln, översatt till sitt eget språk. Från och med augusti
kommer jag att vara stationerad på Folk&Språks kansli i
Vällingby, Stockholm.
2. Vad ser du för utmaningar?
Utmaningar, här vill jag lyfta fram två olika saker.
Den första utmaningen är det som också är den världsvida Wycliﬀe-rörelsens vision: Vision 2025. Wycliﬀe Global
Alliance antog år 1999 en fantastisk vision, nämligen Vision 2025. Det är en vision om att år 2025 skulle det ﬁnnas bibelöversättningar påbörjade till världens alla språk.
Min bild är att denna vision är något som verkar oerhört
vitaliserande för hela Wycliﬀe-rörelsen, och så även för
Folk&Språk. Det är en tydlig signal om att Wycliﬀe är
mycket seriösa när man vill komma till den punkten att
världens samtliga människor ska ha Guds ord tillgängligt
på sitt eget språk. Men anledningen till att jag ser denna
vision 2025 som en utmaning är nämligen att det är en
väldigt oﬀensiv vision, då det fortfarande återstår många,
många språk. Det är mycket möjligt att visionen kommer
att behöva revideras, eller för att tala miltärspråk, det är
möjligt att man behöver anhålla om mer tid till visionen.

4

Den andra utmaningen är att verka för att Folk&Språk
blir mer känt i Sverige. I nuläget är Folk&Språk lite för
okänt om man sätter det i proportion till hur mycket bra
och viktigt som görs inom organisationen. När jag gick
igenom Folk&Språks gamla tidningar så blev jag helt rörd
av så många otroliga uppoﬀringar som människor gör
och hur mycket fantastiskt arbete som görs. Men många
i kyrkSverige har ingen aning om att Folk&Språk är med
och bidrar till att folkgrupper för första gången någonsin
får Guds ord på sitt eget modersmål, såväl som viktiga
språk- och biståndsprojekt som Folk&Språk står bakom.
3. Vad tar du med dig från ditt tidigare sammanhang?
Från Betaniakyrkan i Malmö tar jag med mig väldigt
många positiva saker. En särskild sak är detta att fungera
som ett team. I Betaniakyrkan har vi i arbetslaget målmedvetet jobbat för att vi i arbetslaget ska fungera som
ett bra och sammansvetsat team. Och så har det verkligen
varit, så därifrån tar jag med många goda erfarenheter. Vill
du nå resultat i en församling, en organisation eller ett
företag, se till att ha ett team som trivs tillsammans och
som går mot samma riktning.

Marie-Louise Nilsson
EFS-kyrkan Ängelholm

1. Vilken slags tjänst är du på väg till?
Som präst i EFS-kyrkan i Östersund
2. Vad ser du för utmaningar?
För det första bara att få familjen på plats. Att barnen får
komma rätt. Sedan blir nog den jämtländska kulturen en
utmaning för en inbiten skåning.
3. Vad tar du med dig från ditt tidigare sammanhang?
Så otroligt mycket. EFS-kyrkan i Ängelholm är inte bara
ett jobb för mig, den är ett liv. Församlingen är mitt hem,
mina vänner, mina barns vänner. Jag tar med mig framåtandan, evangelisationen, kreativiteten, prioriteringen på
barn och ungdomar, glädjen, tydligheten med Jesus, öppenheten, värmen. Helt enkelt det som gör EFS-kyrkan
till det den är.
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Mikael Artursson
Betaniakyrkan i Malmö

1. Vilken slags tjänst är du på väg till?
Jag har fått uppdraget att bli distriktsföreståndare för EFS
Mittnorrland (Jämtland och Västernorrland) och vi bosätter oss i Örnsköldsvik.
2. Vad ser du för utmaningar?
För mig är detta ett missionsuppdrag för att återevangelisera bygder som tidigare varit väckelsehärdar men där nu
Guds rike trängts tillbaka rejält. Jag längtar efter att nå
nya generationer och att se dem rustas för att gå ut i tjänst
för Kristus.
3. Vad tar du med dig från ditt tidigare sammanhang?
Jag tar med mig mina 14 år i EFS Malmö som har varit
otroligt lärorika och spännande. Att ha fått se kraften i
att vända sig utåt och det vitaliserande som sker när människor som kommit till tro kommer med i församlingen.
Jag tar också med mig det pionjära arbetssättet (Trelleborg
och Pio Syd) och hoppas få inspirera till det och själv stå i
nyplanteringar tillsammans med min familj.
Tack för gemenskap och förböner genom åren och Guds
välsignelse över EFSsyd!

Vi önskar er
Guds välsignelse
och säger: Lycka till!
Var vi än är
så tjänar vi
samma Herre!

REPORTAGE

Avtackningsgudstjänst
Den 10 maj avtackades Jenny och Per Johan
Axéll från sin gemensamma pastorstjänst i Österkyrkan i Eslöv. Jenny och Per Johan har arbetat där sedan hösten 2009.

Många, både små och stora, samlades i Österkyrkan
denna söndag för att avtacka pastorsparet Jenny och Per
Johan. Paret kommer dock att bo kvar i Eslöv och Jenny
kommer att fortsätta att arbeta 75 % på Emmabo som är
föreningens kristna förskola. Per Johan kommer att vara
föräldraledig med familjens tre barn en period och kommer förhoppningsvis att börja studera till hösten.

Denna söndag
var det bönsöndagen och paret
turades om att
predika om bön
och tro. Ett tips
de gav var att föra
bönedagbok där
man skriver ner
sina böner, så att
man inte missar
ett bönesvar. Jenny vittnade också
om att ”Gud inte
ändrar på omständigheter utan ändrar på mig, genom att påminna om något eller få mig att se saker på ett annat vis”.
Österkyrkans ordförande Patrik Wilhelmsson, Ungdomsföreningen och ﬂera andra tackade för vad paret fått
betyda och var glada över att de stannar kvar i Eslöv. Efter
gudstjänsten serverades en mycket uppskattad tårtbuﬀé.
Text och bild: Margareta Cada, Hässleholm
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NOTISER

Konﬁrmation i Österängs
kyrka, Kristianstad
Musikinriktning

Välkommen till
Sommarkvällar i
Eljalt, Röke!

Om du tycker om musik och drama kanske denna konfagrupp med musikinriktning
kan vara något för dig. Sång, musik och drama varvas med lektioner. Vi kommer att ta
reda på vad kristen tro och livsfrågorna betyder för oss nu. Ni kommer att medverka i
lovsångsgudstjänster och andra gudstjänster
i Österängs kyrka.
Upptaktsgudstjänst i Vilans kyrka 6 sept
kl 11. Läger på Åhusgården 25 - 27 sept och
22 - 24 april. Konﬁrmation 14 maj i Österängs kyrka. Ingen kostnad!
För mer information, kontakta präst
Magnus Roos 044-780 64 73, magnus.
roos@svenskakyrkan.se eller fritidsledare
Ann-Lorie Ahqvist-Persson 044-7806474,
ann-lorie.ahlqvist.persson@svenskakyrkan.se

Grillarna tänds vid 18-tiden och det ﬁnns
möjlighet att köpa korv och ﬁka, gå tipsrunda eller bara mingla med gamla och nya
vänner! 19.30 börjar sedan programmet.
Nästan varje söndagkväll i sommar har Röke
EFS olika musiker och talare som kommer
och gästar. Några exempel är: Jan Axelsson från Hässleholm, Familjen Nordqvist
från Malmö, Ballanz från Ängelholm, Maja
Ögren Andersson och Stefan Andersson
från Tyringe, Clowner från teaterverkstaden
i Norrköping. Besök gärna vår hemsida:
www.efsroke.se för att se hela programmet.
EFS-gården i Eljalt ligger några kilometer
väster om Röke längs väg 24. Vid grusvägens början håll till höger.

Gudstjänster på engelska

EFS ﬁrar 150 år av
internationell mission 2016

Under hösten och vintern har en längtan
efter att kunna erbjuda gudstjänster på engelska vuxit fram i EFS-kyrkan i Ängelholm.
I mars var det dags för den första gudstjänsten som blev välbesökt. Målet är att kunna
erbjuda en gudstjänst i månaden. Dessa
börjar kl 17.00 med en halvtimmes mingel
och ﬁka innan gudstjänsten börjar. Man erbjuder även ﬁka efter gudstjänsten.
Gudstjänsten hålls helt på engelska; lovsång, predikan och mötesledning. Alla är
välkomna till dessa gudstjänster, vilken nationalitet man än har. Under våren har man
erbjudit fyra gudstjänster och de har alla
haft lite olika stil. Ett är dock alltid säkert
– det är Jesus man fokuserar på!
Se EFS-kyrkans hemsida för höstens
datum: efs-kyrkan.info

Vart femte år anordnar EFS och Salt fortbildningsdagar för alla medarbetare och
denna gång förläggs de till Etiopien. Detta
av ﬂera skäl, bland annat att EFS kommer
att ﬁra 150 år av internationell mission
2016, medarbetardagarna kommer bli ett
startskott för jubiléet. Dessutom innebär
detta en unik möjlighet för alla EFS och
Salts anställda att på ett mycket konkret sätt
möta ett av våra missionsländer.
Den 4–8 november 2015 kommer alla anställda att åka till Addis Abeba i Etiopien. Vi
tror att det kommer att bli fantastiska dagar
med möten, samtal, undervisning och bön,
där vi får möta ett av EFS missionsländer
och den största lutherska kyrkan i världen,
där vi får en känsla för de första missionärernas kallelse och liv, och där vi får möjlighet lyssna till Guds kallelse i våra liv.
Temat för dagarna är Levande och verksamt och förhoppningen är att detta ska
öppna för både bibelsamtal och andra möten mellan EFS och Salts anställda och våra
etiopiska syskon.
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UNDERVISNING
står också att Herrens ande vid detta tillfälle föll över honom och
sedan alltid stannade hos honom.
Men Saul var, trots att Gud förkastat honom, fortfarande kung
och visste inget om att Gud redan utsett hans efterträdare. Saul hade
blivit psykiskt sjuk och hans närmaste män föreslog honom att försöka mildra sitt mörka sinne med musik. Musik har ju alltid haft
en helande och lugnande egenskap. På så sätt kom David, som var
en duktig musikant, att hamna i Sauls tjänst som väpnare. Och när
David spelade mådde Saul bättre.

av Håkan Lindberg

David - del 1
Vid sidan av Abraham och Mose är David utan tvivel den största
gestalten i Israels folks historia. Han regerade över Israel i fyrtio år
och under hans regeringstid blev landet en stormakt och större till
ytan än vare sig förr eller senare. Han formade grunden för den
religiösa kulten i riket och skrev en stor mängd psalmer som vi återﬁnner i Psaltaren.
I Jesu släkttavla i Matteusevangeliets början poängteras två personer särskilt. Jesus beskrivs som ”son av David, som var son av Abraham”. Jesus var under sin aktiva tid allmänt känd i landet som
just ”Davids son”, vilket inte minst märks i hosiannaropen vid hans
intåg i Jerusalem. Det var också en viktig poäng att Jesus föds just i
Betlehem, Davids hemort.
Så Davids betydelse kan inte överskattas. Vi kan följa hans liv och
gärning från mitten av Första Samuelsboken ända fram till början
av Första Kungaboken, vilket är långt mycket mer utrymme än vad
som ägnas någon annan av Israels kungar.
Herdepojken
Davids liv började dock inte i kunglig glans, utan i obemärkthet.
Han var den yngste sonen av åtta till Jishaj i Betlehem. Jishaj var
sonson till Boas och Rut, som jag berättat om i en tidigare del av
denna artikelserie.
Kung Saul, Israels förste kung, hade förbrutit sig mot Gud och
de facto blivit fråntagen sin titel av Gud själv. Profeten Samuel,
som smort Saul till kung, ﬁck nu Guds uppdrag att smörja en
ny kung och blev i detta ärende sänd just till Jishajs familj i Betlehem. När Samuel såg den äldste sonen Eliav var han övertygad
om att han tittade på Israels blivande kung, för det var en mycket
ståtlig pojke. Då sade Gud något till Samuel, som även vi som
inte ska smörja några kungar har goda skäl att ta till oss och
tänka på i vår bedömning av våra medmänniskor: ”Fäst dig inte
vid hans utseende och hans resliga gestalt - honom har jag förkastat.
Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det
yttre, men Herren ser till hjärtat.”
(1 Sam 16:7)
Ingen av de sju hemmavarande sönerna var den som Gud utvalt, så Jishaj ﬁck skicka efter sin yngste son som var ute och
skötte om sin fars boskap. Och när David kom hem, gav Gud
klartecken och Samuel smorde honom till kung över Israel. Det

Krigaren
Det drog nu ihop sig till krig mot grannfolket ﬁlisteerna och de
två härarna ställde upp sig till strid på varsin bergssluttning med en
dal emellan. Ur ﬁlisteernas här steg då fram en väldig krigare, Goljat
från Gat. Han utmanade Sauls här och sa att de skulle skicka fram
någon att strida mot honom. Den som vann denna envig skulle
avgöra kriget och förlorarens folk skulle bli slavar under segrarens.
Ingen i Sauls här vågade anta utmaningen.
David hade vid detta tillfälle tillfälligt lämnat Sauls tjänst för att
valla sin fars får hemma i Betlehem. Hans tre äldsta bröder ingick
däremot i Sauls här, och Jishaj skickade David med mat till sina
bröder. När David kom fram så hade Goljat under fyrtio dagar stigit
fram och upprepat sin utmaning utan att någon hade antagit den.
Saul hade till och med utlovat sin egen dotter som hustru åt den
som kunde besegra den väldige ﬁlisteen, men utan resultat.
När David hörde den hånfulla utmaningen frågade han varför de
lät denne oomskurne ﬁlisté håna den levande Gudens här ostraﬀat.
Hans äldste bror hörde vad lillebror sa och gav honom en rejäl utskällning för hans näsvishet.
Men ryktet om vad David
sagt nådde även kung Saul
som kallade honom till sig.
Saul såg på den unge pojken
och dömde ut hans möjligheter i en strid mot Goljat, men
David argumenterade väl genom att påpeka att han som
vallpojke dödat både lejon
och björn för att skydda fåren.
Han skulle göra likadant med
den odräglige krigaren på andra sidan dalen.
Saul gav då med sig och försökte sätta på David sin egen rustning
inför striden. Men då kunde David knappt röra sig, så det ﬁck vara.
Han gick i sina egna kläder, valde ut fem stenar i bäcken och tog
med sig sin slunga och gick ut för att mötta Goljat från Gat. Denne
hånskrattade åt honom och nedkallade sina gudars vrede över David och hans Gud. Men David svarar emot och säger att han kommer att segra för att alla ska förstå att Israels Gud är Herre och att
han inte behöver svärd och spjut för att ge seger. När Goljat rusar
mot honom tar David en sten, lägger den i slungan och kastar den
mot den framrusande krigaren. Goljat träﬀas mitt i pannan och faller död till marken. När ﬁlisteerna såg att deras hjälte var besegrad
ﬂydde de och förföljdes av Sauls här ut ur landet.
Befälhavaren
Denna seger förändrade mycket för David. Han blev bäste vän
med Sauls son Jonatan och eftersom han lyckades så väl med allt
det kungen bad honom om, gjordes han till befälhavare i hären.
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När Saul återvände från slagfältet möttes hans här av folket och de
jublande kvinnorna sjöng att ”Saul har slagit tusen, David tio tusen”.
Det var en sång som ﬁck Saul att bli mycket bitter och hans syn på
David förändrades från uppskattning till misstänksamhet.
När David nästa dag spelade lyra för den dystre Saul försökte Saul
spetsa honom med sitt spjut, men misslyckades två gånger. Då blev
Saul rädd för David, eftersom han såg att Gud var med denne medan han samtidigt visste att Gud förkastat honom själv. Han satte
David till befälhavare över tusen man och skickade bort honom.
David fortsatte att ha framgång och Saul blev allt räddare för hans
ökade inﬂytande. Men eftersom han såg att folket älskade David
försökte han knyta honom närmare sig genom att uppfylla det löfte
han gett till den som kunde besegra Goljat, nämligen att ge honom
sin dotter till hustru.
Men Sauls baktanke var redan från början att detta skulle leda till
att ﬁlisteerna ﬁck motivation och tillfälle att döda David. Planen
misslyckades, men Saul bröt ändå sitt
löfte och gifte bort sin äldsta dotter
med en annan man i hären. En av
Sauls andra döttrar, Mikal, blev kär
i David och Saul försökte ännu en
gång röja David ur vägen genom att
ställa vad som verkade vara omöjliga
villkor för att David skulle få gifta sig
med Mikal. Han skickade ut David
i strid igen, med hoppet att David
skulle dö. Men David hade framgång
och Mikal blev hans hustru.
David blev allt mer populär och Sauls misstänksamhet växte till
brinnande hat. Han bestämde sig för att döda David, men blev
övertalad av sin son Jonatan att skona honom en första gång. Men
Sauls hat gick inte att släcka och Jonatans och Davids djupa vänskap
var inte ett tillräckligt hinder.
Flyktingen
I Sauls sinne var det absolut nödvändigt att David skulle dö. Men
både Jonathan och Mikal lyckades varna David, så att denne kunde
ﬂy. Avskedet med i synnerhet Jonatan blev mycket smärtsamt för
dem båda. De hade slutit vänskapsförbund med varandra.
Davids ﬂykt gick först till en plats som hette Nov, vilket var en
helig plats där det bodde präster. David låtsades vara på hemligt
uppdrag för Sauls räkning och blev väl mottagen. En av Sauls tjänare som var i templet gav Goljats svärd, med vilket David hade
huggit huvudet av denne efter sin seger, åt honom. Flykten gick
sedan vidare till Gat, Goljats hemstad. Där blev David igenkänd av
kungen i staden och det fanns risk för hans liv. Så David spelade galen, bankade på stadsporten och dreglade i skägget, vilket ﬁck folket
att skona hans liv men driva bort honom.
David tog sin tillﬂykt till en grotta. Hans bröder sällade sig till
honom där och det gjorde också en hop av folk som var missnöjda
med Saul, fattiga och skuldsatta och andra som inte hade något att
förlora. David blev hövding över denna brokiga samling med omkring 400 män.
Saul förföljde David och när han kom till Nov och får höra att
David varit där, stämplar han prästerna som förrädare och låter avrätta dem. Bara en undkommer och sällar sig till Davids band av
laglösa.
David fortsätter att ﬂy och Saul att jaga efter honom. Vid två tillfällen under denna händelserika jakt, hamnar David i position att
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döda Saul medan denne sover. Men han avstod. Han kunde inte
döda den som Gud smort till kung, även om han sedan smorts till
kung i dennes ställe. Båda gångerna ger sig David till känna för Saul
efteråt, och Sauls vrede dämpas för en tid. Men Sauls hat kunde inte
släckas.
Saul hade som en hämnd mot David, gett Mikal, Davids fru, som
hustru åt en annan man. David å sin sida hann med att gifta sig med
två andra kvinnor under sin ﬂykt. Det var lite annorlunda seder och
bruk kring detta med äktenskap vid denna tid.

David ingår sedan förbund med ﬁenden, ﬁlisteerna, och får av
kungen i Gat staden Siklag som förläning att bosätta sig i. När ﬁlisteerna drar ihop sin här för att anfalla Saul, så är David och hans
män på ﬁlisteernas sida.
När Saul ser vad som håller på att hända ropar han förtvivlat till
Gud om hjälp. Men Gud förblir tyst, och i sin desperation söker då
Saul upp en andebesvärjerska för att mana fram en ande som kan
leda honom. Profeten Samuel var vid den här tiden död sedan en
tid, och Saul beordrar besvärjerskan att mana fram Samuels ande.
Det gör hon också, men Samuel har ingen tröst att ge Saul, bara
dom.
Kriget drar närmare, men befälhavarna i den ﬁlisteiska armén litar
inte på Davids och hans mäns lojalitet och tvingar kungen att skicka
hem dem. Så när slutstriden närmar sig är David inte med. I striden
stupar Sauls söner, däribland Davids bäste vän Jonatan, och Saul
själv tar livet av sig när han inser att allt är förlorat.
Kungen
När David får höra vad som hänt håller han dödsklagan över Saul
och hans söner som stupat. Efter en tid ﬂyttar han, på Guds uppmaning, från den ﬁlisteiska staden Siklag till Hebron i Juda stams
område. De äldste i Juda smörjer David till kung över den stammen.
Men Sauls överbefälhavare har gjort en av Sauls överlevande söner
till ny kung över hela landet.
Detta leder till ett inbördeskrig, som blir långvarigt. I sju år pågår striderna. Men Davids ställning blev succesivt starkare och Sauls
släkt försvagades allt mer. När Sauls överbefälhavare Avner går över
till Davids sida så är kriget i praktiken avgjort, även om striderna
fortsätter ännu en tid. Till slut blir Sauls son dödad av sina egna
män.
Alla Israels stammar kommer nu till David i Hebron och utropar
honom till kung över hela Israel. Det första David gör som kung är
att lämna Hebron, där han under drygt sju år varit kung över Juda
stam, och tåga mot jevuseernas stad Jerusalem och inta staden. Där
upprättar han sedan sin huvudstad och därifrån regerar han landet
i trettiotre år. Vad som sker under denna långa regeringstid berättar
jag i kommande artiklar.

REPORTAGE

EFS och integration – hur?
Listerkyrkan i Sölvesborg har under senaste året stått för en stor utmaning. Asylboendet på Hanöhus i Hällevik har haft 200 boende som gärna vill integreras och möta svenskar.
Vi tog kontakt med asylboendet Hanöhus och var sedan
med på en samling för volontärer, där det spånades om vad
var och en kunde bidraga med. Vi har också deltagit i kulturkvällar på asylboendet där vi medverkat i en ”svensk afton.” Kommunens Musikskola spelade svensk glad musik,
lite svensk mat fanns, en bordsmidsommarstång ställdes på
golvet och så dansade vi ”små grodorna” med ﬂera ringlekar
med barn och vuxna, som deltagare. Någon av oss hade blekingsk folkdräkt som uppskattades och det hela blev en glad
och uppsluppen samling.
På hösten inbjöd vi mammor och små barn en förmiddag i
veckan till språkcafé med lek för barnen. Första gången kom
cirka femton mammor med barn och vi hade mycket trevligt
tillsammans. Andra samlingen kom sju mammor med barn.
Nästa och nästa gång kom ingen. Det visade sig att vi gjort
fel. Vi skulle först bjudit in männen eller hela familjen, så
hade kanske kvinnorna fått komma sedan. Så det projektet
blev nedlagt.
Hela tiden har vi haft olika antal deltagare i gudstjänsten
på söndagar.
Efter jul startades ett nytt projekt, som håller på ännu. Alla
onsdagar kl. 14.00 – 17.00 har vi språkcafé för alla. Det kommer mest ensamkommande män i olika åldrar. Det kan bli
upp emot 40 – 50 stycken varje samling. Vi är cirka femton
svenskar som pratar med dem utifrån bilder, språkstenciler,
alfabetet, fraser och uttryck, kartor, böcker m.m. Språkträning och mycket skratt, kaﬀe, te, med tillbehör och glass.
Vi har fått många nya vänner från många olika länder och
med många olika och svåra upplevelser bakom sig och med
många trauman och bekymmer och längtan efter anhöriga,
om de har några. Det gäller att lyssna och dela, vara medmänniska. Råd: Fråga inte så mycket. Tala inte religion, det
ger sig naturligt.

Det första de får göra när de kommer är att sätta på sig en
namnlapp. Har du ett namn, så är du någon. Mycket viktigt! Det är noga med att ta i hand och hälsa välkommen.
Fråga: Hur mår du? Och svaret blir: Jag mår bra, på svenska.
Sedan letar de uppgifter som passar dem, eftersom en del är
vana och andra nytillkomna. Till samlingen före påsk kom
många. Vi började den med en allmän orientering på svenska

och engelska om varför vi ﬁrar påsk och varför vi blandar
in höns, kycklingar, fjädrar och ägg i vårt ﬁrande. Efter det
bjöd vi alla på svensk påskmat, OBS inget kött. Alla lät sig
väl smaka. Det blev fest över den grå vardagen. Vi inbjuder
också tilll gudstjänsterna. Ibland kommer många. Ibland
bara några få.
Mycket positivt har vi fått ut av detta projekt. Det har blivit nytt liv i gemenskapen i gudstjänsten. Deras tacksamhet
mot oss och vårt land smittar av sig och öppnar hjärtan. Vi
har också fått dela ut biblar och bibeldelar på arabiska, tigrinja och amarinja och Sv./Eng. nya Testamenten.
Nu vet vi att om vi vill nå kvinnorna, så måste vi först ha
männens förtroende. Bjud därför in hela familjerna från början. Material till språkcafé får man själv försöka hitta bland
skolmaterial, databank eller dylikt. Kommunen kan oftast
ställa upp med kopiering. Tips på vad man kan ta upp med
invandrarna: vardagsfraser, färg, form, veckans dagar, månader, året, väder, kläder, kroppen, högtider, seder och bruk,
möbler, matsituation, aﬀären, pengars värde, samhälle, bostad, kommunikationer, kartstudier med mera.
Svårigheterna i arbetet ligger mest i att invandrarverket
med mycket kort varsel ﬂyttar på folk, så goda kontakter
kan brytas väldigt abrupt och de stackars människorna blir
skickade runt i vårt land, oftast vet de inte när eller vart, och
då tappar vi kontakten med dem.
I gudstjänsten tar vi fram dagens bibeltexter på engelska på
ﬁlmduken, vi låter alltid en person läsa dagens evangelium
på arabiska hämtat från NT Global, och så läser vi evangeliet
på svenska. Ibland kan gudstjänstledaren eller predikanten
ﬂika in några meningar på engelska. Ja det har till och med
hänt att predikanten skrivit ut sin predikan på engelska och
delat ut till invandrarna. Vi försöker att dela upp oss i gudstjänsten, så att vi kan hjälpa dem att förstå vad, som händer.
Många sånger sjunges på engelska och det kan ju vara berättigat nu. Samtalen vid kyrkkaﬀet är också viktiga. Vi har också
människor som då och då besöker asylboendet och skapar
positiva möten. Vårt språkcafé bedriver vi tillsammans med
Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset, och övriga
intressenter. På Hanöhus ﬁnns också stickcafé som drivs av
ideella krafter.
I integrationsarbetet deltar också Rotary med att ha aﬀär
med kläder, skor, leksaker m.m. Allt är skänkt av bygdens
folk. I aﬀären säljer man sakerna för ett lågt pris och för
pengarna köps sedan in nya underkläder och strumpor, som
säljs mycket billigare än inköpspriset. Två dagar i veckan har
aﬀären öppet och även där jobbar personalen ideellt och tar
delvis hjälp av invandrarna själva, och detta blir ett gott komplement till vår verksamhet.
Låt oss älska våra medmänniskor på ett sådant sätt, att vi kan
göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.
Majlis Ohlsson, Listerkyrkan, Hällevik
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Saltsydsverige.nu
Who’s next?

Simon Knutsson, vår distriktskonsulent, tar
tjänstledigt för studier från och med den 1 september. Det betyder att EFS och Salt Sydsverige
letar efter hans efterträdare. En distriktskonsulents jobb är mycket varierat och det handlar inte
bara om att hänga på läger vilket man lätt kan tro
då det är där man ser dig, Simon. Hur skulle du
beskriva tjänsten?
�����������������������������������������������itivt bred. Om någon frågar mig vad jag jobbar
med så blir jag alltid först tyst och sen gör jag ett
tappert försök att sätta ord på tjänsten. Det är
svårt, säger Simon och slår händerna i luften.
Han fortsätter:
- Liknelsen om spindeln i nätet är inte helt dum
men jag har mer upplevt det som att vara en
jonglerare. Jag kommer till expeditionen, sätter
mig vid skrivbordet och slänger upp alla bollar i
luften, slänger upp och fångar så många bollar jag
kan tills det är dags att gå hem. Det blir lite av
ett moln med bollar och det är väldigt roligt när
man får se dessa abstrakta idéer ta form och förr
eller senare gynna Guds rike konkret.
Distriktskonsulenten är också ute och träffar
föreningar, gör läger, har styrelsemöten, planeringsträffar av olika slag, gör videobloggar, hemsida, mail, Uppsalamöten och ja, en hel del till.

Saltsidorna
Juni-Augusti 2015

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

- Jag har ett riktigt bra jobb!
Distriktskonsulents arbete består mycket mer av
administrativt arbete än man kanske kan tänka
sig. Man ser till att saker och ting fungerar för att
sedan låta andra människor utföra det. En riktigt
duktig distriktskonsulent ska egentligen inte behöva vara på plats för att allt är så välplanerat.
- Så blir det sällan, man vill ju själv vara med,
säger Simon. Det är ju så kul!
��������������������������������������������������
som är intresserad av att söka jobbet. Målet är
att ha en ersättare klar till september. Men vilken typ av människa passar som distriktskonsulent?
Simon funderar ett tag och svarar:
- Det är väldigt svårt att säga men framförallt
ska man inte tro att man ska vara som mig. Mina
föregångare och jag är väldigt annorlunda och det
har ändå gått helt okej för mig. Om du brinner
för Salts vision ”att barn och ungdomar ska få lära
känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus”
har du kommit långt. Du ska klara av att arbeta
����������������������������������������������������
den anpassar sig efter personen som har den.
Så, who’s next? En spännande tid följer för den
som får jobbet det är en sak som är säker. Är det
du eller är det kanske någon du känner? Who’s
���������������������������������������������
HELENA ERIKSSON
MAGGAN CADA

saltsydsverigetipsar
19-27 juni

HELJARÖD. Midsommarljus

20-25 juli

GLIMÅKRA. Blåsarläger

13-15 aug

ÅSLJUNGA - Sommarsalt - Barnläger

13-15 aug

ÅSLJUNGA - Light - Tonårsläger

5-9 aug

HALMSTAD - Brännpunkt- Ungdomsläger

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
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PULSEN PÅ
Helena Bonde

Trygg och sedd. Två ord som återkommer om och
om igen under samtal et med Helena Bonde. Två
ord som på många sätt beskriver Helena själv –
hon utstrålar en stor trygghet samtidigt som
hon verkligen ser de människor hon möter. Två
egenskaper som är viktiga och som leder henne i
hennes arbete som ansvarig för barnverksamheten
i EFS-kyrkan i Ängelholm.
Helena är uppvuxen i ett hem som varit mycket
tryggt, där omsorgen för andra har varit stor. Med
en far som arbetade som präst och en mor som
arbetade som sjuksköterska levdes kärleken till Jesus och kyrkan ut många gånger praktiskt.
- Mina föräldrar är mina stora förebilder, säger Helena med ett stort leende. Många människor fanns
����� ������������ �������������� ���� �����������������
hos både människor och i kyrkan.
��������������������������������������������������
år i samband med att samarbeteskyrkan där byggdes. Ungdomsarbetet växte enormt under kyrkans
tidiga år och det blev en självklarhet för Helena
och hennes vänner att tillbringa hela helgerna i
kyrkan.
- Ola Pålsson var vår ungdomsledare och en stor
förebild för oss alla, fortsätter Helena. Han uppmuntrande och inspirerade oss att våga oss in i
ledarskap. Vi träffade på fredagskvällarna för att
sporta ihop och på lördagarna var det mer traditionella UG-samlingar och det var inte ovanligt
att vi var uppåt 40-talet ungdomar som hängde i
kyrkan.
Helena småskrattar åt minnena. Man märker att
dessa år har gjort stora avtryck i hennes liv. Avtryck som man tydligt ser att hon själv vill ge barnen

i EFS-kyrkan.
- Jag ser att kyrkan har som uppgift att vara en
trygg miljö för människor i alla åldrar. Att kyrkan
är ett ställe där alla blir sedda och känner att de
kan vara sig själva. I kyrkan ska alla få må bra!
Att arbeta tillsammans med ledare och föräldrar
för att ge barnen just detta är den stora drivkraften. Helena och de frivilliga ledarna arbetar för
att alla i församlingen ska ta barnens tro på allvar.
Barndomens tro är inte en tro som ligger på vänt
����� ������������ ������� ���� ����� ����� ���� ����������
vilja att redan som barn kunna uttrycka sin tro.
- Vi ska vara en församling som är redo att ta emot
barnen just där de är och vi ska vara en församling
som låter dem uttrycka sig i sin tro just där de är
idag. Det är viktigt, det är äkta och det är stort. Vi
har så mycket att lära av barnen, mer än vi kanske
tänker på, säger Helena.
Helena är utbildad lärare och har i många år arbetat på lågstadiet. På frågan om hon saknar
skolans värld svarar hon:
- Nej, jag gör faktiskt inte det så mycket som jag
trott. I mitt arbete i kyrkan får jag ju också jobba
med barn, föräldrar och ledare. Jag får även arbeta med pedagogik något som jag tycker är oerhört
intressant. Dessutom så får jag där öppet dela och
leva ut min kristna tro.
Skolans värld har Helena dock inte släppt helt och
hållet.
En eftermiddag i veckan är hon ute och sjunger
med elever i åk 3 i ett projekt som Ängelholms
kommun står bakom. Projektet heter ”Aktivitet
förebygger” och syftar till att barnen ska få prova
på olika fritidsaktiviteter under
12 skoltid. För Helena
är detta ett bra sätt att hålla kvar kontakten med

skolan och samtidigt få möta många härliga barn
och sjunga tillsammans med dem.
På frågan om Helena kan slappna av i sin församling när hon inte jobbar blir svaret lite vagt.
- Man känner onekligen ett ansvar. Det tror jag man
gör både som frivillig och som anställd men det är
lite annorlunda nu. Jag vill så gärna att exempelvissöndagsskolan ska bli riktigt bra varje söndag,
både för ledarna och för barnen, och då tittar man
gärna in för att uppmuntra och inspirera.
Helena kopplar av genom att vara tillsammans med
sin familj, Jonas och deras två barn Josef och Vera.
Helena gillar också att vara ensam och pyssla med
�������������������������������������������������������
och göra andra praktiska sysslor är ett sätt för Helena att ladda, ett sätt att lyssna in vad Gud vill,
ett sätt att vila. Alla som arbetar med människor
vet att det är viktigt att hitta denna tid för sig
själv.
- Jag älskar människor. Det är så intressant att lära
känna folks livshistorier, att lära sig förstå varför
människor reagerar som de gör i olika situationer,
säger Helena. Att vara med människor är ju trots
allt det som ger allra mest!
Det är dags för personalmöte i EFS-kyrkan och Helena sätter sig vid bordet, trygg och med ögon som
verkligen ser sina kollegor.

Helena Bonde

- Tänk, säger hon, vilket privilegium det är att få
����������������������������

HELENA ERIKSSON

Redan när TEJP avslutades fanns tanken på
ett nytt riksläger men istället för att skynda
på och skapa ett läger för lägrets skull ville
Salt riks ta ett år att be, fundera och lyssna
in vad Gud hade på sitt hjärta. Resultatet av
det året är Brännpunkt som i sin form mer
liknar Livskraft och som fokuserar mycket på
att vara i Guds närhet. Lägret kommer att
äga rum i början av augusti i Halmstad.

Lärjungaskolan har funnits i vårt distrikt längre
än Salt Sydsverige. Den riktar sig till dig som är
17 år och äldre. Många, i alla åldrar, har satsat
en termin på att gå djupare i sin tro och att lära
känna både sig själv och Jesus bättre. Höstens lärjungaskola äger rum under tre dygnslånga träffar
som börjar på fredagen med kvällsmat innan undervisning vid brasan tar vid. Kvällen består av
samtal och diskussion kring helgens ämne men
även om livets stora och små frågor. Och naturligt����������������������������������������������
Lördagen delas in i olika undervisningspass men
�����������������������������������������������minen får man också möjlighet att lära sig lite mer
om mentorskap och testa lite kring detta.

Sara Starfelt

vardag på riktigt. Att Gud talar och att jag fått
gåvor som Gud vill jag ska använda för hans rike
var något som jag fortsatt upptäcka!
Sara, som något år senare började arbeta som distrikstskonsulent för Salt Sydsverige, fortsätter:
�� ���� ������� �� ���� ������ �� ���������������� ���� ���
rejäl skjuss och jag är så glad att lärjungaskolan
������������������������

Johanna Björkman, generalsekreterare på Salt
säger:
- Att det blir just Halmstad och Kornhill var
inte självklart från början. Vi hade andra spår
som vi jobbade med men när det var svårt att
�����������������������������������������������dligt Västsverige i bön. När vi började nysta i
det så fanns Kornhill tillgängligt och där hade
man sedan tidigare i bön förberett sig för en
bönekonferens som aldrig blev av. Det kändes
utifrån det väldigt förberett och det är väl en
av orsakerna till att det blev Kornhill.

Under höstterminen träffas man den 18-19 september, då temat är Bibel och bön. Denna helg
kommer Håkan Lindberg och Jona Albertsson att
undervisa. Man ses igen den 9-10 oktober då man
fokuserar på ledarskap tillsammans med bl a Hele���������������������������������������������������
då Joel Jarbo och Simon Knutsson delar med sig
kring det kristna livet idag.
André Olofsson

�����������������������������������������������
- Jag ville lära mig mer om hur man kunde vara en
ledare i den kristna gemenskapen, få fördjupning
av vad man lärt sig på konfan och bli stärkt i min
egen tro.
På frågan vad han har tagit med sig från lärjungaskolan svarar han:
- En ny självsäkerhet att våga vara en ledare och
våga saker som kan vara nödvändiga som ledare i
ett kristet sammanhang, som exempelvis personlig
förbön men även en starkare uppfattning om min
egen tro.
André fortsätter:
- Den gemenskap man får under träffarna och det
engagemang som alla lägger ner, all vill verkligen
verkligen speciell. Alla vill vara där och lära sig
mer.
���������������������������������������������������
att den har givit henne mycket under många år:
- För mig var lärjungaskolan viktig trots att jag redan gått bibelskola. Jag förstod mer vilken skatt
jag var i Guds rike och att han ville vara del i min

Alla träffarna sker på Heljarödsgården och kostar
300 kr/tillfälle. Det går bra att söka bidrag hos Salt
Sydsverige, kontakta då Helena Eriksson, helena.
����������������������������������������
HELENA ERIKSSON
ANKI OLOFSSON

Johanna Björkman

Förhoppningen med lägret är att unga ska få
upptäcka den kristna tron, växa i den kristna
tron och till viss del kanske även utmanas i
den kristna tron samtidigt som vi alla tillsammans , särskilt de platser som koncentrerar
ljuset och bildar brännpunkter.
Så välkommen till Brännpunkt i Halmstad i
sommar! Dra med dig dina kompisar och åk till
ett grymt läger!
Läs mer och anmäl på: http://brannpunkt.
efs.nu/

Salt Sydsverige tar med glädje emot gåvor till
vårt arbete:
�������������������
��������������������
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Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

BARNFESTEN

Sedan några år tillbaka har augusti betytt Barnfest-och Barnloppismånad i EFS-kyrkan i Ängelholm. Då bjuds barn och föräldrar in till en härlig
dag med lek och skoj, i och utanför kyrkan. Från
att först ha varit en dag som främst riktades mot
kyrkans egna, har det i och med barnloppisen,
blivit en dag som även attraherar familjer som
inte brukar komma till EFS-kyrkan. Det är glädjande att många från Ängelholmstrakten på detta
sätt har kommit till kyrkan och förhoppningsvis
fått med sig en positiv bild av den samma.
Men vad händer då under en Barnfest?
Aron Hedman, 7 år, svarar:
- Man har kul! Man leker, hoppar hoppborg, kastar
prick på burkar och får ansiktsmålning, säger Aron
med ett leende. Det brukar vara musik också.
På frågan om det brukar det vara mycket folk
svarar Aron:
- Ganska många, både vuxna och barn.
��������������������������������
- Nej, eller jo... korv och kakor!
I år går det hela av stapeln den 8 augusti. Barnfesten är mellan kl 10.30 och 13.00. Barnloppisen
börjar kl 11.00. Där kan man köpa kläder, böcker,
gosedjur, spel och mycket mer.
Välkommen!

MARIA HEDMAN
MARIA HEDMAN, ANNIKA LILJA

Tankar från
Håkan Lindberg

Håkan Lindberg

Sommarläger på EFS-gården i Åsljunga
I år ligger barnlägret Sommarsalt parallellt med
tonårslägret Light. Barnen håller till på gården
medan tonåringarna huserar på Solvik, några
hundra meter bort. Lägerchef på Sommarsalt är
Rebecca Nordén som just nu håller på att samla
ihop ett härligt gäng ledare. Light har i år två
lägerchefer, nämligen Louise Gunnarsson och
Daniella Åberg som är rejält taggade för att få
tillbringa några dagar med tonåringarna.

Aron Hedman

EFS-gården ligger ett stenkast från Åsljungasjön
så en hel del härliga bad utlovas förutom massor
av roligheter men även en hel del allvar och
undervisning om Jesus! Incheckningen sker till
båda lägren på EFS-gården den 13 augusti kl 14.00
och sedan kör vi för fullt fram till kl 15.00 den 13
augusti.
Anmälningarna kommer in i rasande fart så vill du
vara med är det dags att anmäla sig nu! Det gör
du på hemsidan
www.saltsydsverige.nu

Loppisen i full gång.

Jag har funnits med i EFS i hela mitt liv. I söndagss�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �� ��������� ���� ���� ��� ���������� ����
�������������������������������������������������
fördjupas. Det var utifrån de erfarenheterna som
jag upplevde att Gud kallade mig till förkunnare.
Det var med den grunden som jag började läsa teologi. Sedan dess har jag arbetat som ungdomskonsulent på EFS kansli i Uppsala, som ungdomspräst i
samarbetskyrka, pastor i en EFS-krets och nu börjar jag arbeta som vikarierande distriktsföreståndare för EFS i Sydsverige. Jag har faktiskt EFS barnoch ungdomsarbete att tacka för utvecklingen av
hela min livsväg.
Salt Sydsverige har idag det största och mest utvecklade barn- och ungdomsarbete med anknytning till EFS, och du som läser detta är del i detta
arbete. Antingen som deltagare eller med uppdraget att vara en förebedjare för det. Underskatta
aldrig betydelsen av detta som du är en del av.
Det förändrar nämligen människors liv. Ibland kan
man av tongångarna ledas att tro att barn- och
ungdomsarbete är någon slags hobbyverksamhet
som man är med i tills man blivit vuxen. Inget kan
����� ���� ����� ��� ������ ������ ���� ������� ����� ����
på Jesus gör det i ungdomsåren och tar de första
och största stegen på trons väg just i barn- och
ungdomsverksamheten. Så14
Salt Sydsverige bedriver
det viktigaste och mest framgångsrika missionsar-

betet som vi har i vårt distrikt.
Samtidigt så ligger det ju i tillståndets natur att
ungdomen är något övergående. En vacker dag
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
den kristna tron kan få fortsätta att utvecklas och
��������������������������������������������������
Detta steg från barn- och ungdomsverksamheten
till den vuxna församlingsgemenskapen har länge
varit något som det har varit svårt för EFS att hitta
bra sätt att underlätta. Allt för många som funnit
en tro genom ungdomsarbetet hittar ingen sådan
kristen gemenskap i vuxen ålder.
Detta behöver vi tillsammans arbeta ännu mer med
att lösa. För oss som redan är vuxna, så handlar det
om att forma och bygga vår församlingsgemenskap
på ett sådant sätt att den svarar mot de behov och
de önskningar den yngre generationen bär på. För
er som idag är delar av Salts arbete så handlar det
om att tala om vad ni önskar av en vuxen kristen
gemenskap och ta del i arbetet med att forma den.
Under ledning av den helige Ande så är det vårt
gemensamma ansvar att forma framtiden för EFS i
Sydsverige, så att vår rörelse kan förbli ett fungerande redskap i Guds hand.
Håkan Lindberg

REPORTAGE

Översvämning i södra Malawi

Saltsydsverige.nu

Första veckan i januari kom regnet häftigare än någonsin. Det fullständigt hällde ner i sju dygn, dag och natt utan
Saltsidorna
uppehåll, jag har aldrig sett något liknande, berättar dean Chimwaye, som är distriktspräst i lutherska kyrkan (ELCM)
Juni-Augusti 2015
Ett magasin av, med och för
i Zomba med omnejd.
unga i Skåne och Blekinge.

George, hennes tvillingbror, går i skolan men bara i fjärde
Jag besökte under april månad ett antal församlingar som
drabbats hårt av översvämningar. Församlingen i Mbidi strax klass så jag antar att han också är svagbegåvad, eller också har
utanför staden Zomba i södra Malawi har 90 medlemmar och han tvingats stanna hemma långa tider för att hjälpa till med arKnutsson,
distriktskonsulent,
tar Yanjanani- säger
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riktigt
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odlar sin egen mat och huvudgrödan är majs. Grönsaker som
letar efter hans efterträdare. En distriktskonsusig. Man ser till att saker och ting fungerar för att
tomater och gröna blad (som spenat ungefär) odlar många, liklents jobb är mycket varierat och det handlar inte
sedan låta andra människor utföra det. En riktigt
som sötpotatis. Ett bra år, när regnen kommer
i lagom mängd,
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tjänsten? att
- Så blir det sällan, man vill ju själv vara med,
plantera på nytt.
�����������������������������������������������säger Simon. Det är ju så kul!

Who’s next?

itivt bred. Om någon frågar mig vad jag jobbar
med så blir jag alltid först tyst och sen gör jag ett
��������������������������������������������������
tappert försök att sätta ord på tjänsten. Det är
som är intresserad av att söka jobbet. Målet är
svårt, säger Simon och slår händerna i luften.
att ha en ersättare klar till september. Men vilkHan fortsätter:
en typ av människa passar som distriktskonsulent?
- Liknelsen om spindeln i nätet är inte helt dum
Simon funderar ett tag och svarar:
men jag har mer upplevt det som att vara en
- Det är väldigt svårt att säga men framförallt
jonglerare. Jag kommer till expeditionen, sätter
ska man inte tro att man ska vara som mig. Mina
mig vid skrivbordet och slänger upp alla bollar i
föregångare och jag är väldigt annorlunda och det
luften, slänger upp och fångar så många bollar jag har ändå gått helt okej för mig. Om du brinner
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det på hur mycket vi kan få från våra partnerkyrkor – som ni i
föreningar,
läger, har styrelsemöten,
planerSå, who’s next? En spännande tid följer för den
Sverige!
Dean Chimwaye och jag kör runt till ﬂera
familjergör
i området;
ingsträffar av olika slag, gör videobloggar, hemsisom får jobbet det är en sak som är säker. Är det
Det går att stödja ELCM
och dess medlemmar som drabbats
han har valt ut lite olika platser så jag ska få en bra uppfattning
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bit av vägen och den är full av stora hål med kanter som försvagats av regnet och det är mycket förrädiskt.
- När husen började rasa hos folk kom man hit till mitt hus
här i stan och berättade, fortsätter Chimwaye, och de som hade
mobiltelefon ringde till mej, ofta mitt i natten. Alla var ju så
rädda, en del låg och sov och du kan ju tänka dej vilken chock
att vakna av att huset rasar över dej. Man ﬁck kasta sej ut hals
över huvud med barnen i famnen.
Jag kan inte riktigt tänka mej det men kan se spåren av regnet
i form av nedrasade väggar och träd som fallit rakt genom hus.
De ﬂesta husen på landsbygden i Malawi är dåligt byggda, ofta
med tegel som inte är bränt, vilket gör att de lätt rasar ihop vid
påfrestningar.
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hjälp 3902” i meddelanderutan.

HELENA ERIKSSON

Text och bild: Annika Ovander, Karlskrona
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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

SOMMAR

Sommaren på våra gårdar
Så här har vi det i sommar
på EFS-gården Åsljunga…

Sommar på
ÅhusGården

Under juni – augusti är det verksamhet alla dagar. Våra
gäster stannar ofta längre perioder.
Då kommer…

Varje sommar återkommer två viktiga händelser på ÅhusGården:
- EFS konﬁrmationsläger direkt efter skolavslutning med
stor konﬁrmationshögtid första helgen i juli månad.
2015 är det 28 konﬁrmander, lägerpräst är David Castor
tillsammans med 5 ledare och två faddrar.
Se förra årets läger http://konfa.saltsydsverige.nu/ahus14/

• Sommarkon�rmanderna
Grupper från Limhamn, Höllviken, Lund, Oxie, Raus,
Hörby, Höganäs för läger på 3-10 dagar.
Vår egen kurs i samverkan med distriktet har i år 46 deltagare inkl. ledare.
• Läger för barn, ungdomar
13-15 aug Lightläger på Solvik för 12-14 år och Saltläger
för 8-11 år på Skogsbrynet i samverkan med Salt.
Familjeläger från bl.a. Malmö, Halmstad och Barnläger
från Ängelholm.
Lägerskola från Bjuv och Tyska ungdomsgrupper på Solvik.
• Semesterdagar för äldre
18-21 aug har vi vår egen kurs Höstglöd för 55+ med
Lisbeth och Roland Davidsson som värdpar. Sköna höstdagar med naturupplevelser, utﬂykt, andakter och god
gemenskap. Ring efter program!
Under sommaren kommer också deltagare från Lackalänga, Lund, Hörby och Lomma- Dalby.
• Semestergäster
Bl.a. Golfare med Woodlands som spelbana och en Dansk
Cykelklubb som kör mountain bike på Hallandsåsen
• Loppmarknad den 8 augusti
Start 13.00 och auktion 15.00. Försäljning av kaﬀe, hamburgare, korv och glass från ca 11.30. Har du något du
vill bli av med, ring 0435-460054.
•
•
•
•
•
•
•

UTFLYKTSTIPS!
Ät en god söndagsmiddag
Ta en tur runt sjön
Bada
Hyr kanot
Grilla vid någon av våra grillplatser.
Boka på 0435-46 00 54

EFS-gården Åsljunga har
Ny logotype och hemsida
Besök oss på www.efsgarden.com

- Samma dag som det är EFS-konﬁrmation kommer ledarna till nästa konﬁrmationsläger som kallas Åhuslägret,
www.ahuslägret.se Det är ett läger som består av c:a 50
ungdomar, hälften med och hälften utan intellektuella
funktionshinder.
2015 är det 48:e året som lägret arrangeras, alla år med
samma lägerpräst Sten Hallonsten, som till sin hjälp har
ytterligare c:a 14 ledare. Konﬁrmationshögtiden är ett
helt dygn i början av augusti med c:a 350 besökare.
- Parallellt med EFS-konﬁrmationen har vi ytterligare 6 st.
3-4 dagars konﬁrmandläger inbokade från församlingar i
Skåne, Blekinge och Kronoberg.
- Åhuslägrets veckor i juli sammanfaller varje år med Åhus
Beachfotboll och Åhus Beachhandboll.
- Juli är ju även den stora semesterperioden i Sverige, vilket innebär att det är många, många som vill boka stuga
eller rum.
Detta innebär att sommardagarna är livfulla
på ÅhusGården, vi har
ingen egen verksamhet
eller aktivitet att inbjuda till.
Många ﬁna sommardagar och sommarveckor
har vi ledigt boende på
ÅhusGården, så boka
gärna eller tipsa släkt
och vänner att semestra
i Åhus, eller på Österlen
och bo på ÅhusGården.
Välkomna!
Kurt Göteson, Föreståndare
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Stenbräcka
kurs- och lägergård

Så här har vi det i sommar
på EFS Höllviksstrand…

Välkomna att besöka våra aktiviteter i sommar eller hyr en
stuga / campingplats några dygn.
Under veckorna 28 och 29 har vi fortfarande möjlighet att
ta emot läger med upp till 100 personer på vår kursgård.
På vår lägergård, Hägnan, ﬁnns det möjlighet att ta emot
läger med upp till 40 personer, här ﬁnns även mycket bra
möjligheter att ordna scoutläger.
Sommarens aktiviteter:
- Midsommarﬁrande med ringdans, kaﬀe, konsert och
gudstjänst. Vi börjar kl. 14:00 med att klä midsommarstången.
- Lördag den 27/6 kl. 18:00, sommargudstjänst med grillning vid Hägnan
- Torsdag den 23/7 Grill o aktivitetskväll.
- Lördag den 22/8 kl. 18:00 Sommargudstjänst med grillning vid Hägnan
Se mer på vår hemsida www.stenbracka.se

Nytt för i år är vårt samarbete med Fotevikens vikingaby,
vilket innebär att vi kommer inhysa ett antal lägerskolor
under maj och juni. Vårt ordinarie program drog igång
med Valborgsﬁrandet i april och avlutas med en Fågelskådning och Visionsdag för alla som vill lördagen den
10 oktober. Från slutet av juni till mitten av augusti har
vi gudstjänster varje söndag kl 17 i vårt Kapell samt cafékvällar onsdag kl 19 som avslutas med andakt kl 20.
Under mitten av maj – augusti är Märtas Café öppet alla
dagar från kl 11- 20.
Välkomna!
Några axplock från sommarprogrammet ...
- Barnens dag Lördagen den 6 Juni kl 14
- Midsommar�rande Fredagen den 19 Juni
15.30 Midsommarstången kläds, dans
17.30 Buﬀé
19.30 Gudstjänst
- Sommarläger för barn, ungdomar
13-17 juni Sommarläger fr. 9 år i samverkan med Salt
4-6 sep Sommarpunkten Barnläger fr. 8 år
- Konsert med Bengt Johansson
Lördag den 18 Juli kl. 17.00
- Brunch: Per Emgård berättar om antikviteter
Lördag den 1 aug kl. 11.00
- Bibelstudier
Vandring i Bibeln ons 19 aug-fre 21 aug

I nästa nummer av Livsluft vill vi gärna
publicera dina sommarbilder.
Skicka in en eller ett par stycken med
bildtext så gör vi ett sommarcollage.
Glöm inte att skriva vem du är och din hemort.
Vi vill gärna ha bilderna senast den 5 augusti.
Skicka till
livsluft@efssyd.org

Välkomna att besöka oss i sommar !
EFS Sommargård Höllviksstrand
Höllvikstrandsvägen 2
236 38 Höllviken 040-451 202
Besök oss på www.höllviksstrand.com
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Juni
19

Midsommarﬁrande
15.30 Midsommarstången kläds
17.30 Buffé med sill, nypotatis.
Anmälan 040-451202 eller
bokning@hollviksstrand.com

REPORTAGE

Distriktets årsmöte

Årsmötet för EFS i Sydsverige hölls lördagen den 25 april i Lerbergets kyrka, där 83 ombud från
föreningarna tillsammans med nio av distriktsstyrelsens ledamöter var på plats. Liksom året förut
bestod presidiet av Rey Råwall, Bengt Jakobsson och Åsa Dencker.
Distriktets ordförande Mats Hansson inledde med att fråga oss alla vad vi egentligen håller på
med. Vilket är vårt uppdrag? Det är ju Guds uppdrag till oss och med hans hjälp och vårt sunda
förnuft blir det bra beslut. Här följer lite axplock från själva årsmötet.
Nya vägar framåt
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades som ett
bildspel av vice ordförande Maria Grahn. Jonas Hallabro
berättade kort om PIO Syd, som är en pionjärsatsning
med nyplantering som fokus. I arbetet har mycket handlat om bön, men även om en kartläggning av möjliga platser för nyplantering i distriktet.

Salts styrelse hade passande nog förlagt ett möte i Lerberget under dagen och gästspelade genom att med hjälp
av en ﬁlm berätta om verksamheten inom Salt under det
gångna året. Man har haft totalt 1100 deltagare på ﬂera
olika läger, däribland en skidresa till Åre och Livskraft Syd
på Sundsgårdens folkhögskola.
Budgeten visade ett underskott på 200.000 kr, vilket
till stor del beror på att anställd personal inte tar ut all sin
semester. Detta blir en kostnad som belastar budgeten när
personen i en framtid slutar sin tjänst och distriktet måste

betala ut innestående semester i pengar. Utöver detta så
behöver förstås personalen sin vila och semestern måste
tas ut. Detta budskap gick ut till föreningarna: se till att
era anställda tar ut sin semester och inte sparar den!
Styrelsevalet utföll som följer: Karna Nilsson, Hörby,
och Kenneth Ferm, Lund nyvaldes. Kenneth på två år
(fyllnadsval för Frida Abrahamsson) och Karna på tre år
efter Johan Eldonsson som avböjt omval. Omvaldes gjordes Maria Grahn, Per-Anders Svedberg och Sven Persson.
Styrelsen konstituerade sig senare med Mats Hansson
som ordförande, Maria Grahn som vice ordförande och
Jan Ebefeldt som sekreterare.
Ur verksamhetsplanen 2016 kan följande nämnas: Information från distriktet kommer på sikt att ske huvudsakligen digitalt, men en lösning måste arbetas fram för
medlemmar som av olika anledningar inte har tillgång till

internet. Livsluft har i dag färre än 800 prenumeranter,
och upplagan är sjunkande.
Åren 2016 och 2017 arbetar distriktet med möjligheten
att genomföra tre konﬁrmationsläger istället för dagens
två, då efterfrågan på platser är stor.
Slutligen presenterades Håkan Lindberg som vikarierande distriktsföreståndare under Allan Svenssons tjänstledighet och det meddelades också att Mikael Artursson
slutar sin tjänst som präst i Malmö för att tillträda uppgiften som distriktsföreståndare i EFS i Mittnorrland.
Annika Ovander, Karlskrona
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Omorganisation av EFS - en het potatis!
Missionsförståndare Stefan Holmström var inbjuden
huvudtalare på EFS i Sydveriges årsmöte i Lerbergets
kyrka den 25 april. Förutom att predika på den inledande
gudstjänsten hade Stefan som uppgift att föra en dialog
med årsmötesdeltagarna och om möjligt försöka förklara
intentionerna med utredningen av EFS organisation, som
redan pågått under ett par års tid med olika rådslag i distrikten och på riksnivå.
Håkan Lindberg är sekreterare i utredningen och han
gjorde sitt bästa för att ställa ibland provocerande frågor
till Stefan. Årsmötesdeltagarna bidrog också med en hel
del frågor. Utan att på något sätt göra anspråk på att vara
heltäckande görs här ett försök att från gräsrotsnivå förstå
något om vad det hela handlar om.
Först bör det klargöras att det är distrikten som bestämmer när och vad som ska ske, eftersom de sju distrikten
idag är suveräna juridiska personer. Om distrikten beslutar att bifalla en ny organisation blir de inte längre självständiga som nu.
Här följer några frågor från Håkan och årsmötesdeltagarna och de svar Stefan gav:
Vilka är fördelarna som beskrivs i utredningen?
- Vinsterna blir främst på områden där samordning kan
ske, där EFS från centralt håll kan hjälpa missionsföreningarna med nysatsningar, de anställdas anställningar och
annan administration.
Kommer detta att resultera i ”livegna” anställda som
styrs av EFS riks och där den nationella nivån bestämmer allt?
- Nej, inte alls. Vi behöver fortsatt stöd för våra
anställda på nivån ovanför
den lokala. På den regionala nivån kommer mycket av
kontakten med de anställda
att ﬁnnas, liksom idag. Istället för en distriktsstyrelse
kommer det att ﬁnnas ett
regionalt utskott som tillsammans med EFS nationella styrelse hanterar det
regionala arbetet.
Men blir inte demokratin lidande om distriktens styrelser och utskott tas bort?
- Jag tror inte det behöver bli så, om man medvetet arbetar med att göra den demokratiska processen mer levande
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på EFS årsmöte, som nu hålls varje år. En tanke som ﬁnns
med i utredningen att hålla ett ”stort” årsmöte vartannat
år med fokus på de viktiga demokratiska besluten i rörelsen och att det andra året hålla en konferens med större
fokus på uppbyg-gelse och visioner. Då behöver man ändra förvaltningen till att omfatta två år i taget. Detta avlastar den stora och tämligen personkrävande demokratiska
strukturen vi har idag. Man kan även tänka sej att lägga
”stora” årsmötet permanent i Mittsverige och ﬂytta den
mer uppbyggelseinriktade konferensen runt i regionerna.
Då kan ﬂera ombud från föreningarna delta i årsmötet
eftersom resorna då blir kortare.
Vad �nns det för planer för den närmsta framtiden i
utredningens arbete?
- Först blir det ett seminarium på årskonferensen i Umeå.
Därefter ska en oberoende konsult utreda vad och hur
man arbetar på kansliet i Uppsala, så att vi får grepp om
vilka resurser som ﬁnns där, vad som kan behövas tas bort
eller läggas till.
- Vi får räkna med att det tar tid att förankra idéerna ute
i landet. I höst kommer ett förslag från utredningen att
överlämnas till EFS styrelse som sedan skickas ut till distriktens styrelser på remiss. På årsmötet 2016 presenteras
sedan förslaget som remissomgången resulterat i och detta
skickas därefter på remiss till missionsföreningarna. Planerad start på den nya organisationen är 1 januari 2018.
Så långt Stefan Holmström. Ytterligare frågor - och
farhågor - susade genom salen: ”Hur blir det med våra
konﬁrmationsläger?”, ”Vad händer med våra gårdar och
den ekonomiska förvaltningen av dem?”, ”Förändringar
ska komma från distrikten, inte uppifrån ”Stockholm”!”,
”EFS-kostymen är för stor! Detta är rätt väg att gå!”,
”Tänk om inte alla de sju distrikten vill vara med? Vad
händer då?”, ”Kommer riks att bestämma över våra huvuden? Då tappar vi de gemensamma lösningar som vi kan
få med en enklare organisation!”, ”Bättre att göra detta nu
än att bli tvingade till det senare!”
Fler frågor och tankar kommer säkert att fortsätta susa
runt i föreningarna och i distriktsstyrelserna framöver.
Svaren kommer förhoppningsvis så småningom.
Annika Ovander
Medlem i EFS Möllebackskyrkan, Karlskrona
och ledamot i distriktsstyrelsen, EFS i Sydsverige

ANNONSER

Välkommen att fira midsommar
på Heljarödsgården!
Midsommarfirandet börjar kl. 14. Kl.18 börjar midsommarmåltiden serveras. Sill och potatis alternativt köttbullar, följt av tårtbakelse.
För måltid, anmäl till husmor på 042-68024
senast 16:e juni. Pris 100 kr. för studerande.
150 för vuxen. fam. 450kr.
Tältmöte: Fredag 19 - Måndag 22 Ingemar Helmner, Tisdag 23 – Onsdag
24 Liselott Andersson, Torsdag 25- Lördag 28. För övriga medverkande
se ortspess eller hemsidan http://heljarodsgarden.se/.

Juni
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Midsommarﬁrande
15.30 Midsommarstången kläds
17.30 Buffé med sill, nypotatis.
Anmälan 040-451202 eller
bokning@hollviksstrand.com
19.30 Gudstjänst med Gert Gustafsson,
Höllviken. Anna och Markus Paulsson,
S Sandby.

Midsommarljus: Sommarens ungdomsläger på Heljarödsgården löper
längs med tältmötesserien och är ett unikt tillfälle att få tid att upptäcka
mer om vem Jesus är och få njuta av svensk
sommar med nya och gamla vänner. Vår
bön & förhoppning är att Hans kärlek får genomsyra varje stund av lägret, med alltifrån
andakter till midsommarfirande, dopp i havet och fartfyllda tävlingar. Ledarna ser fram
emot ett härligt läger!
För anmälan och info besök:
www.midsommarljus.se

Gudstjänster kl 17, söndagar 28 juni-9 augusti
Cafékvällar och konserter under sommaren,
Mer information, se separat program eller
hemsidan. Några exempel ur programmet:
Juli
15
18

19.00 Cafékväll med Floodgate
17.00 Konsert Bengt Johansson

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

I nästa nummer av
Livsluft vill vi gärna
publicera dina
sommarbilder.
Skicka in en eller ett par
stycken med bildtext så
gör vi ett sommarcollage.
Glöm inte att skriva vem
du är och var du bor.
Vi vill gärna ha bilderna
senast den 5 augusti.
Skicka till
livsluft@efssyd.org

Cafékvällar kl 19 varje onsdag
Gudstjänster kl 17 varje söndag
Märtas Café har serveringen öppen kl 11-20
under sommaren

Välkommen!
Mer information www.hollviksstrand.com
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REPORTAGE

Helsingborgs bönenätverk
Bibeln undervisar om bön i många sammanhang. T.ex. säger Herren genom profeten Jeremia:
Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för
den, går det också väl för er. Jer 29:7. Jesus undervisade om enhet i Joh 17, en enhet som skulle
hjälpa världen att se vem Jesus är.
Dessa två sammanhang är grunden till att Helsingborg bönenätverk �nns.
Det är tisdag kväll, den första tisdagen i månaden.
Klockan är 18.45 och vi är några som är samlade i bön
inför kvällen. Det är min tur att leda kvällen och jag ska
också inleda med en hälsning från Guds Ord. Det ligger
en liten förväntan i luften och vi som är där undrar lite till
mans hur många som ska komma ikväll, om Gud ska göra
något ibland oss och om vi får erfara hans närvaro.
Det börjar droppa in lite folk från olika församlingar i
staden. Några är präster och pastorer, andra är medlemmar och någon diakon kommer också.
Någon minut efter 19 hälsar jag skaran på ett tjugofemtal människor välkommen. Vi tar en stund till lovsång, att
närma oss Gud och upphöja honom. Vi sätter honom på
vårt hjärtas tron. Vi vill att Jesus ska vara vår Herre och
Frälsare.
Så inleder jag med några tankar från Guds Ord och lägger ut texten. Meningen är att vi ska inspireras till tro och
bön för staden och för Guds församling. Vi sjunger igen,
innan det är tid för bön.

Tidigare satt vi i stolsraderna där, i S:t Olofskyrkan, men
allt oftare har vi samlats framme inför altaret i en ring när
vi ska be. Där framme känns det som om vi kommer både
Gud och varandra närmare.
Efter en god stund av bön är klockan 20.30 och vi avslutar kvällen. Det har som alltid känts bra att komma
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samman som Guds folk och dela livet en stund.
Detta är en av de aktiviteter som Helsingborgs bönenätverk arrangerar. Det är bön för staden och bön för Guds
församling, och ibland personlig förbön. Under åren har
det förekommit andra möjligheter att be: måndag morgon vid Kärnan, lunchbön i EFS-kyrkan på fredagar, frukostträﬀar etc.
Varför samlas vi så mycket till bön? Det ﬁnns en kallelse
över våra liv som kristna att komma samman och att be att leva våra liv bedjande. Bön förändrar, först och främst
oss själva men också omständigheter runt om oss.
Så lär vi känna varandra och lär oss att interagera med
varandra ur ett gudsrikesperspektiv. Vi lär känna Guds vägar med oss som hans folk och vad han gör i staden.
Vi är några stycken från olika sammanhang som bär visionen. Det är, förutom jag, Jonas Hallabro i EFS Hbg,
det är pingstpastorn, det är pastorn i Helsingborgs husförsamlingsnätverk och det är Torbjörn som har en stor
kallelse och passion för bön.
Ibland kan jag inte vara med. Det känns inte bra att
inte vara med när Guds folk kommer samman. Att vara
där, i gemenskapen av Guds församling i Helsingborg, ligger högt på min prioriteringslista. Det ligger djupt i mitt
hjärta och tydligt i min kallelse från Gud.
Vi har träﬀats i dessa sammanhang under några år nu.
Har det burit någon frukt? Har något förändrats? Svårt att
säga. Vi har i alla fall lärt känna varandra och det känns
högst meningsfullt att träﬀas.
Vi gör det vi ska, be, och lämnar alla resultat till Gud.
Ytterst är det för hans skull, för att han vill det, som vi
träﬀas. Vi vill ge uttryck åt Guds folks enhet. Vi kommer
som en man inför honom i bön.
Personligen tror jag att Gud har mer i beredskap för oss.
En dag är vi redo att ta nästa steg. Gud får visa. Kanske
ska vi ge oss ut från våra kyrkor och möta människorna.
Det gör vi nog redan på många sätt, var och en kyrka.
Men jag tänker att det kan bli på ett nytt sätt när vi alla
gör det tillsammans. När vi får visa världen vem Jesus är.
Robert Södertun, EFS på Råå

DISTRIKTSINFO

Distriktsstyrelsen informerar
Årsmöte i Lerbergets kyrka
Distriktsstyrelsen vill framföra ett varmt tack
till alla i Lerbergets kyrka för en trevlig dag
med god mat och trevligt bemötande!
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Årets insamlare
Under EFS och Salts årskonferens i Umeå
tilldelades priset för årets insamlare 2014
till EFS konﬁrmandläger i Sydsverige. Priset
mottogs av Christer Caesar, Anna Blum och
Jan Ebefeldt.
Motiveringen löd:
EFS konﬁrmandläger Sydsverige premieras
för sitt missionslopp för Barn i alla länder.
Under konﬁrmandlägret i Åsljunga genomfördes en ”fattig/rik-dag” då man på olika
sätt mötte förutsättningarna för människor i
världen. I samband med dagen ﬁck konﬁrmanderna ordna sponsorer till ett missionslopp. En del sprang ﬂera varv för mer sponsorpengar andra med högre svårighetsgrad
som att rulla runt banan för en högre intäkt.
På cirka 15 minuter samlades in cirka 32 000
kronor.
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Ny distriktskonsulent
Simon Knutsson kommer till hösten att vara
tjänstledig pga studier. Vi söker just nu en
vikarie och tipsa gärna om att tjänsten är ledig.

Utdelningen av priset ses som en premiering,
inte bara av konﬁrmandlägren i Sydsverige
utan gäller alla föreningar och enskilda personers insamlingsinsatser för EFS mission
här i Sverige och andra länder.
Sommarens kon�rmander
I sommar har vi 63 konﬁrmander på våra
båda läger. Be gärna för dem och ledarna!
Vi önskar alla läsare en Glad Sommar!!
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almanacka
även på www.efssyd.org
nr/sid

2015
juni
6
Barnens dag Höllviksstrand
13
Kon�rmationsläger, ÅhusGården
13-17 Sommarläger Höllviksstrand
19
Midsommar�rande Höllviksstrand
19
Midsommar�rande Heljarödsgården
juli
15
10
18
20

Cafékväll Höllviksstrand
Kon�rmationsläger, EFS-gården Åsljunga
Konsert Bengt Johansson, Höllviksstrand
Blåsarläger, Glimåkra

augusti
8
Barnfest och loppis, Ängelholm
9
Sommarkväll i Eljalt, Röke
13-15 Saltläger, Lightläger, EFS-gården Åsljunga
16
Musik i sommarkväll Röke
19-21 Vandring med Bibeln, Höllviksstrand
20
Hela kyrkan sjunger Höllviksstrand
september
4-6 Barnläger Höllviksstrand
26
Loppmarknad,13.00 auktion 14.00, Heljarödsgården

3/16
3/16
4/20
4/20
4/20
4/20

4/20

4/20

SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG

Minnes- och högtidsgåvor

Högtidsgåva
Ove Ohlssons 75-årsdag
Eivor Johanssons födelsedag

Enskilda gåvor under april 2015
EFS
7 650
Salt
3 150
Aktieutdelningsgåva 35 432

Minnesgåva
Anna Nilsson

Inkomna gåvor under maj 2015
EFS
14 200
Salt
2 750
Aktieutdelningsgåva 2 925

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
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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

Distriktskonsulent 100% EFS och Salt Sydsverige
Tjänsten är ett vikariat på sex månader med möjlighet till förlängning.
Tillträdes 2015-09-01 eller efter överenskommelse.
Vill du ha en rejäl utmaning? Då ska du fundera på denna tjänst. Som distriktskonsulent är du rörelsens ansikte utåt
och verkande hand inåt och du får förmånen att leda och driva projekt samt arbeta för att organisationen och tron
på Jesus får växa inom Skåne och Blekinge.
Så, om du …
- längtar efter att se barn och ungdomar komma till tro och växa som lärjungar
- gillar att hänga med barn och ungdomar
- har initiativförmåga och är självständig
- gillar att tänka strategiskt
- har lätt för att samarbeta
- har erfarenhet av församlingsliv
- har förmåga att leda och driva projekt
… kanske detta är något för dig!
Har du frågor, hör gärna av dig till distriktsföreståndare Håkan Lindberg 070 8286165 eller hakan.lindberg@efssyd.org.
Facklig företrädare är Stefan Nordström 0735-417782.
Se även våra hemsidor: www.efssyd.org och www.saltsydsverige.nu

Ansökan skickas till: info@efssyd.org. Ansökan med CV och betyg skall vara oss tillhanda senast den 2015-06-24
EFS och Salt Sydsveriges mål är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.
Salt vill ge näring åt en tro som håller i vardagen och ge utrustning för att växa som kristen samt arbeta för mission
i Sverige och utomlands.
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