
1

5 - 2011

EFS & Salt Sydsverige

Granskad tro

Distriktet runt
Föreningar

Jubiléer, Åhus och
Stenbräcka 

Årskonferensen
Bilden se sid. 10



2

Redaktionsruta

Annonspriser:
Modul 1    55 mm   4,00 kr/mm
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Surbrunnsgatan 13, 253 60 Ramlösa
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Livsluft nr. 5 / 2011
Årgång 4
- tidningen för 
EFS & Salt i Sydsverige

Adress:  Livsluft, EFS i Sydsverige, 
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Tel: 0451 - 38 80 70

Redaktionen förbehåller sig 
rätten att redigera insänt 
material.

REDAKTÖREN

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Byggservice:  www.carlssonshem.se

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

För 100 kronor
kan du få Livsluft

året ut 
= 4 nummer

Ta kontakt med
distriktsexpeditionen,

tel. se sidan 19

Kära vänner!
Så närmar sig slutet på sommaren. Jag har haft en härlig 
sommar. Träffat barn och barnbarn en hel del och åkt många 
mil på min motorcykel, nästan 800 mil.
Jag har också jobbat lite grann mellan varven och bl.a. ägnat 
tid åt det här numret av Livsluft. Det är ett roligt arbete. 
Vi har en god gemenskap i vårt Tidningsutskott som träffas 
knappt en gång i månaden.
Vi fattas ett par personer i Tidningsutskottet. Vill du vara 
med och tänka och planera kring tidningens åtta nummer?
Det behövs inga särskilda kvalifikationer. Ett intresse för 
verksamheten räcker långt. Hör av dig till expeditionen om 
du är intresserad eller har frågor.

Robert
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Det är oktober 2010. 4200 kristna ledare från 198 län-
der möts i Kapstaden, Sydafrika, till den tredje Lausanne-
kongressen om världens evangelisering. Från EFS var Ste-
fan Holmström och Erik Johanssonpå plats denna gång. 

Under mötet i Kapstaden presenterades Cape Town 
Commitment som är en gemensam trosbekännelse och 
ett handlingsprogram för världens evangelisering. 

Boken är mycket värdefull och man blir glad över att 
läsa den. Många av formuleringarna är bländande i sin 
sammanfattning, låt mig ge några exempel. (Är översatt 
och finns att läsa på www.sea.nu)

Trosbekännelse och handlingsplan
• Vi älskar Gud som Fadern, vars karaktär vi återspeglar 
och vars omsorg vi förtröstar på. 
• Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Kärleken är 
ett tecken på att vi är födda på nytt. 
• Världsevangelisationen är ett utflöde av Guds kärlek till 
oss och genom oss. 
• Vi älskar Guds skapade värld och har en handlingsplan 
för det som är sargat.
Handlingsplanen vidrör områden som Kristi fred för fattiga 
och förtryckta, Kristi fred för människor med funktions-
hinder, Kristi fred för människor med HIV samt en vision 
för ett angeläget, profetiskt ekologiskt ansvarstagande. 

EFS i Sydsverige – en del av
 världsevangelisationen

Låt mig ge några exempel vad vi sysslar med just nu och 
vad din gåva till EFS i Sydsverige används till.
Konfirmandarbetet -Vid besök på lägren så bekräftas 
det för Sara och mig hur rikt Gud fortfarande använder 
detta instrument i en underbar miljö som gårdarna med 
sin personal erbjuder. Unga människors liv förvandlas i 
Jesu närhet.
Nyetablering - Vår nysatsning i Trelleborg går nu in i en 
ny spännande tredje fas där bildandet av en EFS-grupp på 
platsen inte är långt borta.
Nysatsning - Satsningen i Staffanstorp fortsätter med 
nya kontakter, bl.a. med S:t Staffans församling. 
Ny strategi för staden - Tankar finns om att på något 

sätt stödja EFS i Helsingborg med sin spännande G2 sats-
ning bland unga vuxna i staden.
Operativt råd för Blekinge - Ett nytt operativt råd för 
att stödja nysatsningar har under våren bildats i Blekinge 
som redan haft två mycket värdefulla samlingar. 
Utvecklingssamtal för styrelser - Flera missionsfö-
reningars styrelser har redan haft utvecklingssamtal där 
distriktet kunnat erbjuda samtal, stöd och initierat ett ge-
mensamt processarbete. 
Medarbetardagar - Under hösten så bjuds alla an-
ställda med familjer till en festkväll med övernattning på 
Glimåkra folkhögskola som en inledning till nästa dags 
distriktskonferens, se nedan. Även en vandringsdag runt 
Finjasjön och prästdagar på Johannelund finns på agen-
dan. 
Konferens - Lördagen den 5 november inbjuds hela EFS 
i Skåne och Blekinge till Glimåkra folkhögskola. Temat 
för konferensen är ”Levande stenar”. Se program i detta 
nummer och boka in dagen. 
Våra gårdar - Processen med överlämnandet av gårdar-
na intensifieras nu fram till nästa årsmöte. 

Utöver detta kan nämnas expedition, administration, 
tidningsutgivning, ekonomisk förvaltning samt arbete i 
styrelse, utskott och råd.
Gåvor ger oss frimodighet att satsa - Under våren 
kom det in en enskild gåva på 50.000 kr till EFS i Sydsve-
rige. När jag ringde upp för att tacka så sa vederbörande 
ungefär: ”Använd gåvan till distriktet där det som bäst 
behövs” Givaren hade ett förtroende för vårt gemensam-
ma arbete som gladde mig. 

Välkommen med din gåva till:
EFS i Sydsverige Bg 196-7900  Pg 32867-4
Salt Sydsverige    Bg 5275-8786 

Med önskan om Guds fortsatta välsignelse över ditt liv 
och EFS.

Allan Svensson, distriktsföreståndare

HORISONTHORISONT

Kapstadsöverenskommelsen

HORISONT
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Salt Sydsverige vill att barn och 
ungdomar ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus 

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

www.saltsydsverige.nu

Kommande:

3/9 
KICK OFF Ledardag för alla Saltledare i 
Hässleholm

30/9-2/10 
LIFE ungdomskonferens på Örestrand 

7-8/10 
Lärjungaskolan på Heljarödsgården

5/11 
Barnkonferens på Glimåkra under 
EFS allhelgonnakonferens

15/11 
KRAFT dag i Röke

15/11
”Att vara barn och tonårsförälder” 
Medv. Alf B Svensson

28/12
Livskraft Syd

Läs mer om alla händelser i kalendern 
på www.saltsydsverige.nu

4

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Folk man tidigare inte hade 
träffat omslöt en med vänlig-
het och kärlek. Man fick nya 
härliga vänner. Man hängde 
med tidigare främmande 
människor på mysiga caféer 
under kvällarna och pratade 
och delade skratt. En under-
bar syskonkärlek! Det tycker 
jag personligen är en otroligt 
upplyftande känsla med att 
komma på kristna läger. Att 
få hänga med sina brödar och 
systrar, ge och få kärlek.  Man 
behöver inte känna att det är 
svårt att komma in i gänget 
som det kan vara utanför 
läger. Nej, här är alla välkomna 
oavsett och det ger en sådan 
rofylld känsla.
Inte nog med all kärlek från 
alla människor, man får så 
mycket av Gud själv också när 
man är där. Det är så skönt att 
släppa vardagen och verkli-
gen sätta fokus på Jesus. Att 
stå en stor skara ungdomar 
och lovsjunga och dansa inför 
Herren var och en på sitt sätt. 
Talare som predikar med ord 
som griper tag och berör. Un-
derbara förebedjare och le-
dare att anförtro sig åt. Man fick verkligen se 
folk bli berörda av den helige Ande, vilket var 
fantastiskt! Temat för lägret var Jesus, och när 
jag fick höra predikanterna tala om Jesus så 
tyckte jag att man lärde känna sig själv mer 
som människa och man hittade mer och mer 
till den sortens person man vill vara. Det gav 
mig harmoni och lycka. 
Under eftermiddagarna stod valbara spår på 
schemat. Det fanns en bra mängd olika spår 
att välja mellan beroende på vad man har för 
intresse och längtan. Alltifrån sporter till fö-
reläsningar.  Själv valde jag House of prayer 
vilket innebar kort och gott att det var en 
ledare som talade först en liten stund och 
sedan fick man luta sig tillbaka och sjunga 
lovsång, be, tända ljus med mera. Det gav 
mig personligen mycket, att bara få vara in-

för Gud och prata ut - dessutom känna att 
han hör mig och han bryr sig om vad jag har 
att säga!
Att åka på läger är det bästa man kan göra. 
Man får lära känna Jesus bättre och bättre. 
Man har otroligt roligt, man får komma bort 
från vardagen och fästa ögonen på Jesus och 
omslutas av Hans enorma kärlek till en. 

Ellinor Törnquist, Kristiansstad

TEJP SYD 2011
När jag bestämde mig för att åka på TEJP SYD så visste jag inte att jag skul-
le få med mig så mycket därifrån. Det var någonting speciellt i atmosfären 
när jag klev in på Sundsgården. 
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Välkommen till 
Salt Sydsveriges
lärjungaskola på 

Heljarödsgården 2011

“Herre, visa mig vägen” – det är en bön 
som sökande människor alltid bett.

Lärjungaskolan är för alla som är 17 år el-
ler äldre och som har eller vill få en ledar-
roll i församling, förening och på läger.
Lärjungaskolan är även öppen för dig, 
som längtar efter att få lära känna Jesus 
Kristus djupare, få mer kunskap om vad 
det innebär att vara hans lärjunge och 
önskar att Herren ska visa dig vägen i
livet.

Vi fördjupar oss i ämnen som bibel, bön, 
kristen livsstil och ledarskap. 
Jonas Hallabro, Ida Rubin och Simon 
Knutsson är ledare och de håller i under-
visningen tillsammans med några gäst-
föreläsare.

Vill du avsätta tre helger till Gud och låta 
honom arbeta i dig?!
De tre helgerna hösten 2011 är: 
7-8 oktober, 12-13 november och 
9-10 december.

Att gå lärjungaskolan är det bästa vi kan 
göra tills vi får möta Gud ansikte mot an-
sikte. Att få vandra med Gud! Vilket är det 
man gör på lärjungaskolan. 
Citat av en som gick lärjungaskolan 
2009

Under ett par dagar fick vi ha några härliga 
möten tillsammans med barnen. Stor som 
liten fick vi höra och dramatisera olika bibel-
berättelser.  Vi fick många samtal med bar-
nen om allt från hamster som dött till farmor 
som är sjuk.  Tillsammans fick vi dela det som 
var roligt och det som var smärtsamt.
Alla är vi lika värda och vi pratade om glädje 
och sorg. Vi bad, sjöng, dansade, skapade, 
pusslade och lekte.
Gud är vår Far och vi får komma som vi är 
med det som är bra och det som är tungt. 
Ingenting är för stort för honom som skapat 
dig och mig.
I guds rike är alla hjältar och tillsammans 
är vi starka.  Ung som gammal får vi känna 
vänskap, bära varandras bördor, samtala, ha 
roligt, skratta och gråta.
Gud är den tyste och ibland den talande 
gästen vid våra möten. Han ser på oss med 
glädje.
Gud säger: ”låt barnen komma till mig och 
hindra dem inte” ( Matt 19:13-15).

Jag vill vara en av dem, vill du ?

Lotta Stoll, Ängelholm

Barnmötena från Häljarödsgården 

Foto: Johan Bjerle, Jonstorp

På ett läger i Höllviken samlas varje år barn 
och ungdomar för att börja sommaren med 
lekar och tävlingar men viktigast av allt för 
att komma närmare Gud.
Lägret är uppdelat i tre grupper: ledare, del-
tagare och ledarskolan som startar när man 
fyllt 15 år, men det mesta på lägret sker ge-
mensamt.
Höllvikiaderna är små tävlingar som sker i lag 
och är väldigt uppskattade. Varje dag sker en 
städtävling som hjälper till att hålla rent på 
rummen och på slutet av lägret får man pris 
för sina insatser i både höllvikiaderna och 
städtävlingen.
Stranden besöks varje dag och där är det vol-
leyboll och bad som gäller. Sång vid lägerel-
den var min personliga favorit, då är gemen-
skapen som störst.

Barnläger på Höllviksstrand
Medan barnen träffas och har kul lär de sig 
samtidigt mycket om kristendomen. Varje 
kväll samlas de i små grupper och har afton-
bön.

Vi i ledarskolan pratade mycket om att följa 
Gud och att höra hans röst men även om att 
tro helhjärtat.
Årets tema på lägret var ”Lärjungaskap ge-
nom livet”.  Varje år hålls det även en fest där 
man i år skulle klä ut sig till något kring te-
mat ‘’Livet’’. Det sprang runt allt från bebisar 
till gamla tanter och djur på gården.

Text: Ange Musekura, 
deltagare på ledarskolan
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DET BÄSTA DU HAR

Äntligen ett praktiskt och användarvän-
ligt material om hur vi som föräldrar kan 
förmedla tron till våra egna barn! DET 
BÄSTA DU HAR vänder sig till alla som har 
barn mellan 0 och 12 år, och som brot-
tas med frågan om hur dessa kan få en 
positiv bild av Jesus och det kristna livet. 
Materialet är indelat i tio korta avsnitt 
med input, tips och samtalsfrågor – allt i 
ett lättillgängligt magasinsformat på 36 
sidor.

Du kan nu köpa magasinet av Salt Syd-
sverige. 
Skicka ett mail till info@efssyd.org och 
gör din beställning. Kostnad är 75kr/st. 
Det finns mängdrabatt så köp flera 
stycken och ge som gåva till vänner 
som har barn!

Hej! Vi heter Ebba Nikolic Kajrup och Selma 
Björklund. Vi tänkte skriva lite om hur våra 
dagar här på lägret ser ut. 
Det är väckning redan klockan halv åtta. Då 
har man en halvtimme på sig att göra sig i 
ordning och sedan samlas vid flaggstången 
då vi räknar hur många vi är. Efter det är det 
frukost i matsalen och sedan dags för bibel-
stund i lägrets kapell. 
Sedan är det orkestertid. Då spelar vi i två 
olika orkestrar beroende på hur länge man 
har spelat och hur bra man är. Det finns en 
A-orkester och en B-orkester. I orkestern övar 
vi på roliga låtar som vi sedan ska spela upp 
på lördagens konsert. 
Efter det är det lunch och sedan fritt i två tim-
mar. Då kan man antingen åka till Trollabadet 
och bada eller ha idrott. Om man sedan vill 
ha fika så serveras det klockan tre. 
Därefter är det dags för orkester igen. 
Det varar då i en timme. Sedan är det god 
kvällsmat! När man har ätit upp är det unge-
fär en halvtimmes rast, då man kan göra lite 
vad man vill. Men inte gå utanför gården för 
det får man inte efter kvällsmat.

Efter det är det workshop. Då har man fem 
alternativ att välja mellan: improvisation, 
band, gospel, digital media och tidning. Det 
håller på i en timme innan det är en stor Ju-
bileumsshow, eftersom vi i år firar 50 år för 
detta läger. 
Sedan har man chansen att få gå på an-
dakt men det är inte obligatoriskt. Man kan 
också göra sig i ordning för…MUSIKCAFE! 
Alltså, typ ett disco där man dansar till bra 
låtar och kan köpa läsk & godis. 
Till sist är det tapto klockan halv elva då Ing-
mar Karp, som har varit med här i 51 år, blåser 
i en trumpet som en symbol för att man har 
en halvtimme på sig innan det ska vara helt 
släckt och tyst..!
Ha det braaaaaaa, hejdå!  =)

Ebba Nikolic Kajrup och Selma Björklund

Äntligen Blåsarläger!

Ebba och Selma
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”När ni kommer till Honom den levande stenen,
då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge.
Ni blir ett heligt prästerskap.” 1 Pet 2:4

Program
09.30 Kaffe och fralla
10.30 Musikgudstjänst i Glimåkra kyrka
”Då blir också ni till levande stenar” Stefan Holmström, Allan
Svensson, Röke Blås och lovsångsteamet
12.15 Lunch
13.30 Seminarier med Margaretha Sjöberg och Anders O Johansson
15.00 Kaffe
16.00 Seminarier med Anders Sjöberg och Stefan Holmström
17.30 Kvällsmat
19.00 Lovsångsmässa i Glimåkra kyrka
”Glädjen inför Herrens ansikte” Anders Sjöberg, Evalotta
Kjellberg, Stefan Johansson och lovsångsteamet 

Barnkonferens: Välkommen till Salt Sydsveriges barnkonferens för alla
glada barn mellan 4-13 år. Missa inte en dag full av spännande, kreativa
och vilda aktiviteter blandat med andakt och musik.
Incheckning kl. 10:00. Konferensavgift 100 kr/barn.
Anmälan: Du anmäler dig till och via ordföranden i din missionsförening
eller direkt till EFS i Sydsverige senast den 13 oktober.
EFS i Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm.
Tel: 0451-38 80 70, mail: info@efssyd.org eller på
www.efssyd.org/anmalan
Konferensavgift: 150:-/person. (Vi rekommenderar att missionsföreningen
betalar avgiften for sina medlemmar).
Konferensavgiften betalas in i förvag till: Bankgiro: 196-7900 eller
Plusgiro 3 28 67 – 4. Ange avsändare.
Efter den 13 oktober höjs konferensavgiften till 200:-/person.
Pris för kost: kaffe 30 kr/tillfälle, lunch 70 kr, kvällsmat 70 kr, 5 - 12 år halva priset

Glimåkra folkhögskola 5 november 2011
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Det internationella arbetet utgjorde en stor del av programmet på torsdagen, då vi fick möta gäster från våra syster-
kyrkor i Indien och Eritrea.

Vi fick också se Göran Skyttes film om Lena-Maria Klingvalls besök på det universitet i Tanzania som Annett Munga 
har startat. 

Det fanns många tillfällen till samtal om det 
som framförts i bibelstudier och gudstjänster. Vi 
fick ofta höra Jesu uppmaning: Följ mig - ut till 
andra länder men också till vår granne och vän 
här i Sverige.

Vi fick lyssna till många starka vittnesbörd om 
vad Gud gör i Sverige, bl.a  bland somalier och 
iranier. En av prästkandidaterna Annahita från 
Iran berättade om sin kallelse att gå till sina egna 
landsmän när hon blivit kristen. Hon ville att 
Gud skulle sända någon annan, det var för svårt 
för henne! Men av fem personer som samlades 
i hennes vardagsrum har gruppen växt, fler och 
fler har blivit kristna. Idag är de en EFS-grupp på 
sjuttio iranier som samlas i Clara kyrka! 

Att en liten bok, ”Nya skott från gamla rötter” 
läses och ger inspiration till att bilda nya EFS-
grupper på Orust och i Ljungskile hörde också 
till glädjeämnena.

EFS årskonferens i Piteå 1-5 juni 2011
Årskonferensen mjukstartade på onsdagkvällen med en pepparträff för missionsom-
bud med information, samtal och frågor. Erik Johansson och Annika Ovander presen-
terade en ny folder som visar tre prioriterade områden för EFS internationella mission, 
nämligen evangelisation, utbildning och diakoni.

KONFERENS
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Anders Petter Sjödin uppmanade oss att öva oss i 
det nya livet eftersom Jesus säger: ”Kom följ mig, imi-
tera mig!” Han gav oss många olika redskap för den 
dagliga träningen. Det behövs andlig friskvård – att 
skapa förutsättningar för att växt ska ske.

EFS och Salt möttes i 
Framtidsforum. Det kän-
des tryggt att Salt är så 
Jesuscentrerat  med fokus 
på bön och bibelläsning. 
Men visst undrar man 
kanske om de vill ta över 
EFS som  organisation 
med allt vad det innebär?

På kvällen vittnade 
Malin Arvidsson från 
Helsingborg om hur hon 
upplevt Guds ledning som 
volontär i Addis Abeba.

Mässan kl 23.30 på stranden blev en fin avslutning 
i den ljusa natten.  

I sista stund hade två nya kandidater nominerats till 
styrelsen. En av dessa kom in och ny ledamot från EFS i 
Sydsverige blev Stefan Svensson.

Priset till Årets insamlare gick i år till EFS i Ängelholm 
för deras storartade internetsända gala. Vi säger grattis! 
En ny insamlingsgala planeras.

Stefan Holmströms uppmaning till de blivande präs-
terna löd: Gå ut…. med Guds Ord!

Den riktades även till oss, vi blev alla sända att tjäna vår 
Herre och vår nästa.

Text och bild: Kerstin och Per Andersson, Staffanstorp
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Antal direkta medlemmar: 45
Antalet medlemmar i aktivitet: 25
Ordförande: Björn Pettersson

Jämjö EFS har verkat på orten sedan 1916 då föreningen bil-
dades. Idag består verksamheten av gudstjänster så gott som 
varje vecka. Syföreningen är en viktig grupp som träffas var 
tredje vecka. Vi har fyra hemgrupper som regelbundet samlas. 
Föreningen driver loppmarknadsverksamhet där behållningen 
går oavkortat till gatubarnsprojekt i Etiopien. Ännu en del i 
vår önskan att nå ut är deltagande i Jämjö vårmarknad där vi 
bjuder på kaffe.  Vi har genomfört två Alphagrupper och plane-
rar att starta den tredje till hösten under ledning av vår pastor 
Patrik Bratt. Patrik är också anställd av Filadelfiaförsamlingen 
i Jämjö och Vallby missionskyrka. Jämjö EFS har ett nära sam-
arbete med dessa två församlingar och vi firar ett flertal av våra 
gudstjänster gemensamt och arbetar med Alpha tillsammans 
med dem.    

Jämjö

Antal direkta medlemmar: 8
Antalet medlemmar i aktivitet: 15
Ordförande: Gunnar Andersson

Föreningen bildades 1942 efter ett andligt uppvaknande i 
bygden. Redan 1944 invigdes missionshuset av distriktsföre-
ståndare J P Wessmark. De första åren präglades av en livlig 
verksamhet bl.a. två söndagsskolor och en juniorförening samt 
många offentliga möten.
Efter att vi de senaste åren ej haft tillgång till någon kretspredi-
kant, har verksamheten upprätthållits av Svenska kyrkan med i 
regel en gudstjänst i månaden, samt besök av Frälsningsarmen 
m. fl. Vi har även en syförening som har nästan lika lång tradi-
tion som föreningen. Den har en årlig försäljning som samlar 
fullt hus och som brukar inbringa mellan 45-50 000 varje år. 
En bibelstudiegrupp samlas regelbundet varannan vecka. Vår 
bön är att verksamheten skall bidra till att fler skall komma till 
tro på Jesus.

Kopparemåla

Antal direkta medlemmar: 6
Antalet medlemmar i aktivitet: 6
Ordförande: Stig L Sjöberg

EFS Kvarnagården bildades 1915 på initiativ av byns småskollära-
rinna. 30  år senare hade föreningen 30 medlemmar, ungdomsför-
eningen 20 och juniorföreningen 15 medlemmar. 
Missionshuset, som fortfarande är i föreningens ägo, har genom åren 
varit en viktig samlingspunkt för byn och speciellt missionsaktio-
nerna, vars alster förfärdigades av syföreningen.
Betydelsefull var också söndagsskoleverksamheten som samlade de 
flesta av byns barn under 1940- och 50-talen under ledning av Inga-
Greta Ottosson. 
Den aktiva verksamheten upphörde av åldersskäl för 10-15 år sedan, 
men föreningen har genom nya initiativ bevarats om än på sparlåga. 
Antalet medlemmar och sympatisörer uppgår nu till ett tiotal. 

Kvarnagården

Antal direkta medlemmar: 5
Antalet medlemmar i aktivitet: 0
Ordförande: Anton Olsson

Missionshuset är byggt 1912 och den gamla stilen är kvar sedan 
dess. 1946 bildades Evangelisk lutherska missionsföreningen av 
de cirka 12- 15 medlemmar som byggt missionshuset. Nu är 
det bara fem av dessa kvar. Resepredikanter kom och höll re-
gelbundna möten. För cirka 10 år sedan hade vi under en tid 
söndagsskola.
Idag har vi möten cirka en gång per månad och vi har samar-
bete med Svenska kyrkan som kommer och har grillkväll. Höst-
fest eller skördefest har vi varje år, med försäljning och servering 
och ett 70 tal besökare.

Östra Hästholmen

Antal direkta medlemmar: 100
Antalet medlemmar i aktivitet: 9
Ordförande: Ingemar Olofsson

Verksamheten i EFS regi började troligtvis 1891 med att ta emot 
predikoturer i stugor och i skolan. Formellt bildades EFS-för-
eningen 1926 med 37 medlemmar. År 1928 stod missionshu-
set färdigt. På 60-talet tog kretspredikantparet Inez och Bertil 
Ohlsson tag i verksamheten och anläggningen renoverades till 
en ungdomsgård med medel från enskilda personer och EFS-
föreningar i östra Blekinge. Weste Brynestam blev föreståndare. 
Under Mats-Olof Arnoldssons ledning så har sedan gården växt 
både till yta och verksamhet. I dag omfattar anläggningen 130 
bäddar, lägerområde och camping. 1991 bildades Stenbräcka 
ideella förening bestående av EFS-föreningar och Svenska kyr-
kans församlingar. Lägergården Hägnan ägs fortfarande av EFS 
ungdomsgårdsförening Tjurkö. Anläggningarna drivs idag som 
en enhet under namnet Stenbräcka med Björn Pettersson som 
föreståndare.

EFS Ungdomsförening Tjurkö

DISTRIKTET RUNT

Föreningar i EFS Sydsverige
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Antal direkta medlemmar: 0
Antalet medlemmar i aktivitet: 9
Ordförande: Ulla-Britt Håkansson

Konungshamn Syföreningen tillhör EFS i Östra Blekinge. Mis-
sionshuset byggdes av ortens snickare åren 1929-30 och ligger 
vid kustvägen mellan Torhamn och Kristianopel. Då bildades 
också en missionsförening av några medlemmar från trakten. 
Något år efter startades också en syförening av kvinnor från 
Konungshamn, Det är nu ungefär 80 år sedan. På ett gammalt 
fotografi från ett symöte deltog ett 20-tal damer. Man samlades 
i missionshuset och ibland i hemmen. Gudstjänster anordna-
des i det nybyggda missionshuset. Man startade också söndags-
skola för traktens barn. Missionsföreningen är nedlagd sedan 
många år men syföreningen lever kvar. De som startade finns 
inte längre bland oss men några av deras barn tillhör nu fören-
ingen. Vi samlas till symöten regelbundet, ofta i hemmen, men 
är inte så många. Flera av oss är äldre. Symötena är för oss en 
social gemenskap då vi samtalar om händelser i bygden. Vi läser 
söndagens bibeltext samt Budbärarens referat från olika mis-
sionsländer. Syföreningen sköter om missionshuset rent prak-
tiskt. Vi har försökt bibehålla den gamla stilen vid renoveringar. 
Ägare är EFS i Sydsverige. Varje år anordnas en auktion på hös-
ten som ger oss pengar till nödvändiga reparationer. Vi sänder 
också pengar till EFS yttre mission. Sedan flera år har vi ett 
fadderbarn i Etiopien som vi betalar regelbundet till. Eftersom 
medlemmarna i syföreningen är äldre funderar vi ibland på hur 
vi ska orka sköta om missionshuset och göra något för Guds 
rike i vår bygd. Människor som bor här är intresserade av att 
vår grupp finns kvar. Vid aktionerna och vid andra samlingar 
är missionshuset fullt av människor från bygden och från by-
arna runt omkring. Glädjande är också att vi numera får hjälp 
av lite yngre damer vars mammor tillhört syföreningen sedan 
starten. De är villiga att hjälpa till och föra arvet vidare. Som 
barn var de ofta med på symötena och har fina minnen från den 
tiden. På detta sätt hoppas vi att Konungshamn syförening skall 
leva vidare och vara till välsignelse för bygden och människorna 
som bor här ute i kustbandet. Vi tackar Gud för hans omsorg 
om en liten grupp syföreningstanter.

EFS Syförening Konungshamn

Antal direkta medlemmar: 86
Antalet medlemmar i aktivitet: 90
Ordförande: Jan Karp

Karlskrona Evangelisk-Lutherska Missionsförening firar 150 
år och Möllebackskyrkan 50 år 2011. Jubiléerna uppmärksam-
mas med särskilt inbjudna gäster som Erik Johansson (miss.
sekr.), Allan Svensson (df ) och vår egen landshövding Gun-
vor Engström (rötter i EFS som missionärsbarn i Indien på 
50-talet) 3:e helgen i september. Väckelsens vindar har under 
olika perioder blåst på Möllebacken. För 10 år sedan vallfär-
dade karlskroniterna till våra andligt sett succéartade upple-
velsekvällar med fullsatt kyrka. Församlingens ständiga förbön 
sista året genom vår högt värderade och entusiastiske präst, 
Glenn Sjöberg, är 20 nya, aktiva medlemmar för att förverk-
liga Guds vilja med Möllebackskyrkan. Vi ser också fram emot 
ett blomstrande barn- och ungdomsarbete. Ett av de största 
glädjeämenna är Möllebacksblåset, som fungerar som kyrkans 
egen orkester med blåsare mellan 12 och 65 år. Regelbundet 
spelar vi minst en gång i månaden på våra söndagsgudstjäns-
ter. Andra fruktbärande aktiviteter är: Katekumenatgrupper (typ 
Alpha), hemgrupper, blandad kör, söndagsstunden, syförening, 
gemenskapskvällar mm. Mottot är: ”Våga stora ting för Gud 
och Vänta stora ting från Gud”.

Möllebackskyrkan, Karlskrona

Östra Hästholmen
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JUBILEUM

Omkring 200 personer hade mött upp när Bertil Carls-
son hälsade välkommen till jubiléeumshögtiden i kyrk-
salen. Efter sången ”Med Gud och hans vänskap…” och 
inledningsord sjöngs ”Spärras din väg….” av hela försam-
lingen medan Bengt Persson och Bertil Carlsson sjöng 
versarna. En sång som sjöngs varje dag under uppbygg-
nadstiden av Gården.

En av dem som var med vid första spadtaget när Gården 
byggdes var Inge Hallabro, Hässleholm. Han höll nu an-
dakten med utgångspunkt från Ps. 127 ”Om inte Herren 
bygger huset så arbetar de förgäves som bygger på det….” 
Ett ord som också de fanns med vid första spadtaget. Så 
var cirkeln sluten.

Efter kaffe med härlig jordgubbstårta, som Anne-Louise 
och medhjälparna i köket producerat, tog programkaval-
kaden vid. Denna inleddes med en fanfar på posthorn av 
Roland Johansson, Hässleholm. Roland hade för över 40 
år sedan träffat sin fru på en ungdomssamling på Gården 
och intygade vikten av Gårdens uppgift som samlings-
plats för många ungdomar.

Så vidtog ett bildspel med ca 120 bilder som speglade 
tiden från byggnationen 1960-61 och fram till våra dagar. 
Inge Hallabro hade satt samman bildspelet och delgav 
även minnen från byggtiden. Även Lennart Nilsson och 
Ingrid Schölin berättade minnen från denna tid.

Ungdomsgruppen Framåt För Kristus (FFK) som i 
många år på 60- och 70-talen höll till på Gården fick nu 
sin uppmärksamhet. Alla som nu var med i samlingen 

ÅhusGården EFS 50 år
Så har det då gått 50 år sedan EFS Ungdomsgård i Åhus invigdes. Detta uppmärksam-
mades under söndagen i midsommarhelgen som gick. Eftermiddagen för programka-
valkad och kvällen för konsert.

Fyra av fem gårdsföreståndare: fr.v. nuvarande Kurt Göteson, Ber-
til Carlsson, Calle Jarbo och Kjell-Ove Ohlsson

F.d.  FFK-sångare medverkar i jubiléeumskavalkaden

Viktiga årtal för ÅhusGårdens historia
1955  Kristianstads Traktatsällskaps (KTS) 
styrelse beslutar att bygga ett Ungdomshem i 
Åhus.
1960 Den 15 februari tar ordföranden i KTS 
styrelse J.P. Wessmark det första symboliska 
spadtaget för byggandet av EFS Ungdoms-
gård.
1961 EFS Ungdomsgård invigs under mid-
sommarhelgen med omkring 2.000 personer 
närvarande. Kyrksal, huvudbyggnad med bl.a. 
matsal och två förläggningshus ingår i invig-
ningen.
1969 Efter att ytterligare ca 20.000 kvm. 
mark erhållits som gåva byggs nya förlägg-
ningshus, de s.k. A-B-C-husen.
1980-96 Samverkan med Glimåkra Folkhög-
skola med en ungdomslinje placerad på Går-
den. De två sista åren med nystartad Gospel-
linje.
1994-95 Nybyggnation av fem stugor som ger 
Gården ökade möjligheter att ta emot gäster 
såväl sommar som vinter.
2002 Föreningen ÅhusGården bildas som 
övertar allt ansvar för Gården utom själva 
ägandet.
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och som vid något tillfälle varit med i denna grupp in-
bjöds komma upp på estraden, ett 25-tal grånade män 
och kvinnor. Gruppen sjöng några gamla välkända sånger 
under Ingemar Bjärneroths ledning. Ingemar och Måns 
Hansson delade minnen och erfarenheter från 70-och 
början av 80-talet då gospelkvällarna samlade många 
ungdomar som fick stor betydelse för många. Kjell-Ove 
Ohlsson, som var gårdsföreståndare i slutet av -70-talet, 
berättade minnen från denna tid.

Under -80-talet var Calle Jarbo föreståndare som nu 
tillsammans med sin fru Birgitta berättade och visade 
bilder från sin tid på Gården. En tid som bl.a. innebar 
mycket om-och tillbyggnationer på Gården.

Så blev det Sten Hallonstens tur att på ett medryckande 
sätt berätta om sina många år på ÅhusGården. Han bör-
jade redan 1968 med konfirmandläger för handikappade 
och icke handikappade som tillsammans  deltog i dessa 
läger. Sten gör under kommande sommar sitt 44:e
läger i följd som huvudansvarig. En imponerande svit. 

Numera är det föreningen Åhuslägret som an-
svarar för denna verksamhet men med Sten som 
primus motor.

Bengt Jakobsson, mångårig ordförande i 
Gårdsföreningens styrelse, gav sin hälsning och 
informerade om Gårdens utveckling under den 
senaste tiden.

Ett samarbete med Glimåkra Folkhögskola har 
pågått under en 15-årsperiod under 80-och 90-
talen
då skolan hade en ungdomslinje placerad på Går-
den. Stefan Svensson, rektor vid folkhögskolan, 
gav nu sin hälsning och tackade för samarbetsti-
den och önskade Gården allt gott i framtiden.

Årets EFS sommarkonfirmandläger på Gården 
medverkade med sång och musik. Hälsningar 
framfördes av Allan Svensson, EFS i Sydsverige, 
Magnus Tyche, Åhus Församling, Per-Anders Ei-
narsson, Åhus Missionsgård, Gunnel Johansson 
och Saga Svensson. Gårdens nuvarande förestån-
dare Kurt Göteson gav en framtidsvision av vad 
Gården vill stå för och arbeta med även i fortsätt-
nigen. Birgitta och Petrus Göteson framförde so-
losång till piano. Bertil Carlsson ledde eftermid-
dagens program som avslutades med gemensam 
sång ”Min framtidsdag är ljus och lång….”

Efter jubileumsmiddag hölls trädgårdskonsert 
med Röke Blås i den härliga sommarkvällen in-
för omkring 250 personer. Under dagen samla-
des omkring 30.000:- in i kollekter och gåvor.

Föreståndare under de 50 åren har varit:  
Thure Carlsson 1961—76 
Kjell-Ove Ohlsson 1976-80
Calle Jarbo 1980-90
Bertil Carlsson 1990-2010
Kurt Göteson 2010- 

Sammanställt av Bertil Carlsson
Bilder: Per Andersson

Bengt Jakobsson med mikrofonen avtackar jubileumskommittén Anne-Louise 
Wramneby, Ingrid Schölin och Bertil Carlsson, samt Inge Hallabro och Kurt 
Göteson

Trädgårdskonsert med Röke Blås
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För andra året i rad anordnade Stenbräckagården till-
sammans med EFS distrikt syd en sommarfest. I år blev 
det den 2-3 juli. Medverkande var  kurator och terapeut 
Agneta Albertsson med make Lennart vid pianot, Jonas 
Torstensson lovsång, distriktsföreståndare Allan Svens-
son samt våra lokala pastorer Glenn Sjöberg och Patrik 
Bratt. 40-50 personer samlades till de olika samlingarna. 
Behållningen från lotteri och kollekter gick till Salt, kon-
firmandarbetet, yttre missionen och Stenbräckagården. 
Under festdagarna firades även 50- årsjubileum för Ung-
domsgårdsföreningen.

JUBILEUM

Gudstjänsterna inleddes och förbereddes med lovsång 
och helgen startade på lördag förmiddag med att Patrik 
Bratt predikade över ämnet ”Försoning med Gud, dig 
själv och andra”. Jonas och Allan sjöng några sånger av 
Hultman. Efter lunchen och rundvandring på gården tog 
Agneta Albertsson hand om seminariet som handlade 
om hur det står till med den svenska folksjälen. Lennart 
medverkade under denna samling med sång och musik. 
Vid kvällens gudstjänst predikade Allan över ämnet ”Och 
Gud tog ett nytt initiativ”. Mari Sjöberg och Karin Bry-
nestam Jonsson deltog med sång.

Vid söndagens jubileumsgudstjänst predikade Glenn 
över ämnet ”En gång hörde jag mästaren spela på en tra-
sig fiol”. Vid denna gudstjänst medverkade även sångare 

Sommarfest på Stenbräcka med 50-årsjubileum 
för EFS Ungdomsgårdsförening Tjurkö

Agneta Albertsson

från Jämjö EFS med Gösta Holmeson i spetsen, Mats An-
dersson och Patrik Bratt sjön duett och Jonas medverkade 
med solosång.

Efter middagen var det dags för 50-årsfirande. Ord-
förande Ingemar Olofsson höll i trådarna och bland ta-
larna märktes förre föreståndaren Mats-Olof Arnoldsson, 

Ordf. i Stenbräcka ideella förening Weste Brynestam, fd. 
distriktsföreståndare Rune Johansson som framförde gra-
tulationer från distriktet, Mildred Brynestam och Sven 
E. Johansson som hälsade från EFS riks. En brevhälsning 
kom ifrån en av initiativtagarna till att starta gården fd. 
kretspredikant  Bertil Ohlsson som tyvärr inte kunde när-
vara. Gårdsföreståndare Björn Pettersson speglade de 50 
verksamhetsåren med bilder från 1960 och fram till idag. 
Jonas och Patrik avslutade med att ingjuta hopp för fram-
tiden genom tal och sång.         

50-årsfest

Lite årtal

ca: 1891 EFS arbete började 
på Tjurkö med predikoturer.
1926     EFS föreningen bildas
1928     Missionshuset invigs
1961     EFS Missionsförening 
ombildas till EFS ungdoms-
gårdsförening
1991     Stenbräcka ideella för-
ening bildas av Sv. kyrkans för-
samlingar och EFS föreningar i 
Ö. Blekinge

Patrik Bratt Björn Pettersson, Jämjö, Stenbräcka
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TRONS FÖRSVAR

Tänk om berättelserna i Gamla Testamentet är falska. 
Tänk om Gud aldrig lovat Abraham något och om Mose 
aldrig mötte Gud i busken i öknen. Tänk om Daniel ald-
rig dömdes till döden och om Nehemja aldrig byggde 
murarna runt Jerusalem. Då skulle klangbottnen för Nya 
Testamentet och Guds frälsningsverk falla. Då skulle hela 
den kristna tron, åtminstone i någorlunda biblicistisk ut-
formning, inte vara något värd. Om en människa som 
söks av Gud har blivit övertygad om att berättelserna är 
påhitt kan denne enkelt peka på Bibeln och hävda: “Se 
där, den är falsk!”. Sedan finns inte längre skäl att fundera 
vidare kring Gud.

Därför finns det ett intresse hos såväl motvilligt sökta 
som hos Guds fiender att finna luckor i den bibliska his-
torien. Ett verktyg för att slå hål på den bibliska historien 
är anakronismer, det vill säga att något i en berättelse är 
placerat i ett historiskt sammanhang där detta “något” 
bevisligen inte existerat. Några sådana påstådda anakro-
nismer skall vi granska lite närmare.

Abrahams kameler och tält
Det står på många ställen i första Moseboken om att Ab-

raham hade kameler. Till exempel hade Abrahams tjänare 
med sig tio kameler när han skulle söka efter en hustru åt 
Isak (1 Mos 24:10). I mitten av 1970-talet kom kamelerna 
att ifrågasättas när teologerna Thomas L. Thompson och 
John van Seters hävdade att kameler inte tämjdes förrän 
under första årtusendet före kristus, cirka tusen år efter 
Abrahams tänkta livstid. Påståendet motiverades med att 
arkeologin inte kunde ge stöd åt äldre kamelbruk. Den 
här påstådda anakronismen kan man fortfarande stöta 
på i diskussioner om Bibelns tillförlitlighet. Argumentet 
hade dock redan från början en inneboende svaghet däri 
att det är ett argument utifrån tystnad, det vill säga man 
påstår att något inte förekom för att man inte hittat bevis 
på det. För att ett sådant argument skall vara starkt måste 
man förutsätta att allt bruk och alla sedvänjor lämnat spår 
som modern arkeologi lyckats finna. Så är det naturligt-
vis inte; kameler kan mycket väl ha domesticerats långt 

innan våra äldsta spår antyder.
Nu behöver vi dock inte nöja oss med att påvisa att 

argumentet är svagt, för det har numera fallit. Den som 
slår upp kameler i ett modernt uppslagsverk kommer att 
kunna läsa att djuret troligen använts som tamboskap se-

apologet isk  ar t ik elser ie  
av  David Castor

På fel plats vid fel tid

dan före år 2 500 f.Kr. Numera har man nämligen hittat 
flera gamla inskriptioner av personer som leder kameler.

Thompson och van Seters menade också att nomadtält 
av den typ som Abraham tycks ha haft inte blev vanliga 
förrän under första årtusendet f.Kr. Även detta argument 
har fallit sedan Donald J. Wiseman, professor i Assyrio-
logi vid Londons universitet, visat att det finns minst 30 
bevarade utombibliska referenser till tält under andra år-
tusendet f.Kr., faktiskt fler än från första årtusendet.

Ur i Kaldéen
I Första Moseboken beskrivs att Abraham stammar från 

Ur i Kaldéen. Den vanliga historievetenskapliga synen på 
kaldéerna är dock att de inte dök upp förrän på 1100-talet 
f.Kr., det vill säga långt efter Abrahams levnad.  Även här 
handlar det om argument från tystnad; eftersom kaldé-

Granskad tro

Målning av Josef Molnar år 1850
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erna inte tycks vara omnämnda tidigare så fanns de nog 
inte som folk. Det finns forskare som har försökt visa att 
det hebreiska ord som i våra biblar återges med “Kaldéen” 
kan vara en förskjutningsform från andra begrepp som 
var relevanta på Abrahams tid. Kanske är det så. Kan-
ske är det så att bestämningen “i Kaldéen” lades till som 
ett förtydligande av senare redigerare, vid en tid då flera 
Ur var kända. Eller kanske kommer vi så småningom att 
stöta på spår av ett äldre Kaldéen; argument från tystnad 
är ju som sagt inte så starka.

Ramses före Ramses
I Första Mosebok 47:11 kan vi läsa om hur Jakob och 

hans söner bosatte sig på en plats som hette Ramses. Men 
är inte en plats som heter Ramses rimligen uppkallad ef-
ter faraon Ramses, som levde långt efter Jakob? I så fall 
har vi här ännu en anakronism. Kan den då stjälpa patri-
arkberättelserna?

Det finns minst två relativt enkla lösningar på Ramsesa-
nakronismen. Dels kan man tänka sig att den som skrev 
ner berättelserna i den form vi har kvar dem, om det var 
Mose eller någon senare redaktör, kan ha valt att använda 
det senare kända namnet på den plats som avsågs, även 
om platsen vid tiden då händelsen utspelade sig hade ett 
annat namn. En annan möjlighet, som inte är orimlig, 
är att det fanns platser som hetter Ramses, “gjord av Ra”, 
långt innan någon Farao fick samma namn. Platsen be-
höver inte vara tillägnad en farao utan kan vara tillägnad 
solguden Ra själv.

Präster före sin tid
I Andra Mosebok 19 står det om hur Gud visar sig för 

Mose på berget Sinai. Gud säger då åt Mose att varna 
folket så att de inte kommer för nära, inte ens prästerna 

(v. 22, 24). Problemet är att Israels prästämbete instiftas 
först senare, i kapitel 28. Det ser ut som en intern anakro-
nism i själva bibeltexten.

Men Bibeln talar långt tidigare om präster: Melkisedek 
i 1 Mos 14:18, prästen i On som var svärfar till Josef en-
ligt till exempel 1 Mos 41:45 samt Moses svärfar Jetro 
som nämns bland annat i 2 Mos 3:1. Dessa var inte präs-
ter enligt det Sinaitiska förbundet, men de betecknades 
som präster och verkade i viss närhet till de stora gam-
maltestamentliga gestalterna utan att det beskrivs som 
något underligt. Att därmed tänka sig att det bland de 
flyende israeliterna fanns personer som hade någon form 
av prästroll även före Sinai är därmed inte långsökt.

Skriften håller
Det finns många påstådda anakronismer som påminner 

om de ovan redovisade. De tenderar att bygga på ett par 
grundantaganden:

1. Det som står i Bibeln är inte sant, så om det står om 
folkslag, husdjur eller platser där så har det intet historiskt 
värde alls.

2. Det som vi inte har hittat utombiblisk information 
om har heller aldrig hänt: om vi inte har hittat bilder av 
kameler från en viss epok så hade man inte kameler då 
och om vi inte har hittat spår efter en 4 000 år gammal 
bosättning så har den inte funnits.

Dessa antaganden kan man ju välja att anta, men det 
finns egentligen inga självklara rationella skäl att göra det. 
I stället kan man, utifrån sin tro, välja att tro att Gud har 
funnits med i författandet av Bibeln och att de som tra-
derade och så småningom skrev ner berättelserna bättre 
visste vilka djur de red på och mellan vilka orter än vad 
vi vet i dag.

Priset för årets insamlare för EFS mission 2010 gick till 
EFS-kyrkan i Ängelholm med gott stöd också av EFS-
föreningen i S:t Mikael kyrkan.

Idén kom upp vid EFS årskonferens i Kalmar och EFS-
kyrkan i Ängelholm antog utmaningen att producera in-
samlingsgalan G2010. Den internetsända premiärkvällen 
var huvudinslaget i EFS 24-timmarsinsamling 2010. 
Motiveringen för priset lyder:

Genom stort engagemang, kunnighet och stor kärlek till 
EFS, planerades och genomfördes festkvällen som blev mycket 
uppskattad. Hela kampanjen innebar att EFS fick priset som 
årets insamlare av frivilligorganisationernas insamlingsråd. 
Resultatet för 24-timmarsinsamlingen blev 2.5 miljoner 
kronor. 

Utdelningen av priset ses 
som en premiering, inte bara 
av EFS i Ängelholm, utan alla 
idella grupper som på olika 
sätt bidrar till EFS mission 
här i Sverige och i andra län-
der. 

Priset överlämnades först till 
en grupp från Ängelholm vid 
EFS årskonferens i Piteå och 
sedermera vid ett kyrkkaffe i 
EFS-kyrkan i Ängelholm.

Text: Allan Svensson, df

Årets insamlare

Bild: Jonas Nimmersjö
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ekonomisk rapport Salt

-105 tusen

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

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 
2011, i tusental kronor.  
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.  
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och   
ungdomsverksamheten. 

DISTRIKTSINFO

- 145000

- 34000

Styrelsen
Sedan årsmötet i Listerkyrkan be-
står nu EFS distriktsstyrelse av: 
Mats Hansson från Malmö (ord-
förande), Maria Grahn från Tol-
larp (vice ordförande), Jan Ebefeldt 
från Allerum (sekreterare), Sven E 
Johansson från Staffanstorp (kas-
sör), Lennart Björk från Bjärnum, 
David Castor från Röke, Christina 
Engelke från Vinslöv, Magnus Hå-
kansson från Örkelljunga, Håkan 
Lindberg från Hörby, Sven Persson 
från Ängelholm och Björn Petters-
son från Fågelmara.
Distriktsstyrelsen har beslutat att 
ändra antalet ledamöter i arbetsut-
skottet från fem till fyra. Arbetsut-
skottets medlemmar är: Mats Hans-
son, Maria Grahn, Jan Ebefeldt och 
Sven E Johansson.

Statsbidrag
Fördelningen av årets statsbidrag är 
klar. Ansökningar från Malmö, Lis-
ter, Trelleborg, Röke, Pärup, Ängel-
holm, Staffanstorp och Klippan är 
beviljade och kommer att tilldelas 
medel.

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

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

        nr/sid
   2011  

   aug
   20 Alphadag i Jämjö

   sept
   3 KICK OFF Ledardag för alla Saltledare i Hässleholm
   9-11 Seniorhelg, Sunnerbogården    4/2
   17 Missionsdag på EFS-Gården i Åsljunga   4/2
   17-18 Möllebackskyrkan, Karlskrona 150 år   3/17
   30-2 LIFE ungdomskonferens på Örestrand 

   okt
   1   OAS-dag, Hörby, Berit Simonsson, Lars Fröjmark 
   7-8 Lärjungaskolan på Heljarödsgården
   4-9 Bibel- och gemenskapsvecka, Åsljunga   4/2
   15 Ordförandeträff, EFS-gården Åsljunga

   nov
   5 Konferensdag, Glimåkra
   11 Gåsmiddag, Åsljunga     4/2
   15 ”Att vara barn och tonårsförälder”  Medv. Alf B Svensson

   dec
   28 Livskraft Syd

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

almanacka

Minnes-, tack och högtidsgåvor

Maj
Minnesgåva:

Maja-Lisa Kjellström

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Inkomna gåvor under maj 2011
EFS            60675
Salt              5550
Nyetablering         0
Enskilda gåvor under juni 2011
EFS             6 675
Salt             2 800
Nyetablering      0
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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

Vill Du vara med och 
investera i Guds rike?
EFS i Sydsverige och Salt Sydsverige är två 

organisationer med samma mål: att leda människor 
till Jesus och hjälpa dem att leva nära Honom.  EFS 

arbetar med vuxen – och konfirmandverksamhet 
medan Salt arbetar med 

barn- och ungdomsverksamhet och genom din gåva 
kan du stödja detta arbete.

Gåvor till Salt sätts in på bankgiro: 

5275-8786
Gåvor till EFS sätts in på bankgiro: 

196-7900
Nu har du även möjlighet att bli en regelbunden 

givare till EFS i Sydsveriges eller till Salt Sydsveriges 
givarkonton genom att göra en stående överföring 

(ett belopp dras automatiskt från ditt konto t.ex. en 
gång/månad). Överföringen lägger du själv in i din 

internetbank. Har du inte internetbank kan din bank 
hjälpa dig att registrera överföringen.

            Konto för stående överföringar till Salt: 

8313-9, 213 574 534-3
            Konto för stående överföringar till EFS: 

8313-9, 213 574 443-7
Vill du vara anonym skriver du bara ”Gåva” 
i meddelanderutan, vill du att din gåva ska 

tillgodoräknas en förening skriver du föreningens 
namn eller föreningsnummer.


