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Vänner
Det är söndag kväll. Produktionen av det här numret går mot sitt 
slut för min del. Det är roligt att göra tidning men samtidigt en skön 
känsla när ett nummer är färdigt. Snart väntar ett nytt nummer på att 
bli producerat.
Har du tänkt på att du är viktig för tidningen? Dels är du ju läsare av 
den och dels är du en del i den verksamhet som vi vill skriva om och 
beskriva.
Kanske du rent av hör till dem som har skrivit eller vill skriva i 
tidningen. Nu har vi ett tidningsutskott som träffas och planerar varje 
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artiklar, notiser, vittesbörd, anonser - ja allt som ni läsare vill bidra 
med.
Jag kan inte lova att allt kan komma med men hittills har vi nog inte 
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ANDAKT

Efter en hektisk sommar med flyttkartonger upp över 
öronen är det en ganska splittrad präst som sitter bakom 
tangentbordet. Påpassligt kommer så temat för söndagen 
för mig – Friheten i Kristus. Vilket evangelium för en 
splittrad präst och säkert även för många av er läsare som 
vid tiden för tryckning redan har återgått till vardagsruti-
nerna efter sommarens semester.

I söndagens psaltarläsning möter vi en beskrivning av 
en god Gud som har omsorg om sin skapelse. Som alltid 
handlar i kärlek och förser allt levande med föda. En 
Gud som vill vara nära var och en som ropar till honom. 
Ps 145:13b-18

Ändå ser vi en trasig värld full av lidande, våld och för-
tryck. En värld som ropar efter befrielse och upprättelse. 
I Luk 13:10-17 möter vi en kvinna som lidit av sjukdom 
i 18 år. Var finns den gode Guden i denna världen? Var 
finns hjälpen att få? Befrielsen att vinna? Finns det verklig 
frihet i en bunden värld?

Friheten i Kristus är Guds väg för vår befrielse
Evangelium, det glada budskapet berättar just om detta. 

Hur Gud griper in i denna trasiga värld. Men han gör 
det inte med makt och kraft ovanifrån utan han kommer 
underifrån som en tjänare. Mk 10:45

Den stora befrielsen börjar på insidan för att växa utåt. 
När Jesus befriar den sjuka kvinnan är det för att visa att 
Guds rike kommer med honom, i honom och genom ho-
nom. 

Jesus möter kritik från de män som ansåg att religionen 
var viktigare än relationer. Att lydnaden mot lagar och 
regler var viktigare än barmhärtighet och empati. Tyvärr 
så är det likadant även idag, också i våra egna samman-
hang (och i oss själva) finns tendenser att regler och para-
grafer står i vägen för barmhärtighet och medkänsla. 

Friheten finns alltså i Kristus. Den Kristus som själv gått 
ned i djupaste förnedring, lidande och bundenhet. Han 
som lät sig spikas upp på ett kors och bindas på förban-
nelsens trä. Han har betalat lösepenningen. Priset för din 
och min bundenhet är erlagt. (1 Pet 1:18-19, Heb 9:12, 
Upp 1:5)
Friheten i Kristus är en inre hjärtats frihet

På utsidan ser en kristens liv ut precis som alla andras. 
Vi brottas med sjukdomar, tillkortakommanden och bun-
denhet. Världens trasighet delas av oss precis som alla an-

dra. Ändå så finns det en stor skillnad. Som kristna så har 
vi mött Befriaren. Vi har fått ta emot förlåtelsen för våra 
synder, vi har sett att kärleken kan övervinna själviskheten 
och i vårt inre har det tänts en eld. En längtan efter att 
få förvandlas av Kristus till hans likhet i kärlek och med-
känsla. Trots att livet för de allra flesta av oss ser ut som 
vanligt så är insidan annorlunda. Guds Ande har tagit sin 
boning i oss. Han manar, drar och vädjar. En ny brott-
ningskamp har uppstått. Vi mår illa av vår egen självisk-
het. Det gör ont i oss när vi syndar. Ständigt manas vi till 
Kristus för förlåtelsen och kraften att förvandlas. Friheten 
i Kristus har öppnat våra ögon för vår egen bundenhet så 
att vi alltid skall söka oss till befriaren.

Friheten i Kristus är ett liv i tro på den fullkomliga 
befrielsen

I Rom 8:18-23 ser vi Paulus lyfta blicken och fästa den 
mot målet. Gud kommer en dag att fullständigt befria sin 
sargade skapelse. Ondskans och dödens makt kommer en 
dag att få ge vika helt och fullt. I Guds återlösta befriade 
värld kommer det inte längre att finnas plats för sjukdo-
mar, lidande och smärta. En dag så kommer Kristi upp-
ståndelse slå helt igenom till hela Guds värld. Då kommer 
lidandet, kampen och sorgerna vara över. Friheten i Kris-
tus innebär att få bära med sig detta hopp mitt i denna 
världen. Som en idrottsman inom sig målar upp bilden av 
att stå högst upp på prispallen när han skall motivera sig 
att träna så kan vi få ta fasta på Guds löften i vår kamp.  

Alltså vill jag uppmuntra dig att söka dig till Kristus, där 
finns verklig befrielse, förlåtelse och upprättelse. Där finns 
kraft att hämta till att leva ett liv som befriar andra. Där 
finns hoppet om en framtid av fullständig frihet som ger 
kraft mitt i denna trasiga värld. 
Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria. Joh 8:36

Var arbetar du idag?
Jag arbetar som kommuniter i Vinslövs församling de senaste 
sju åren.
Vad har du för EFS-anknytning?
Jag kom till tro inom EFS i Norrbotten, läste på Johanne-
lund samt var EFS-präst i Norra området, främst Röke, un-
der 1990-1998 och därefter predikat på lite olika ställen i 
distriktet under några år.
Hur ser din familjesituation ut?
Gift med Margareta som jobbar på EFS distriktsexpedition. 
Vi har fyra barn och ett barnbarn. Endast yngsta sonen bor 
kvar hos oss.

FRIHETEN I KRISTUS

Jan Cada
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Midsommarljus
Jag är en sådan person som alltid är på väg mot 
nästa sak, nästa händelse, nästa stora äventyr. Det 
spelar ingen roll om jag är på väg mot ett främ-
mande land eller om jag åker buss mellan Asarum 
och Tingsryd. Så länge jag är på resande fot trivs jag. 
Jag skulle vilja påstå att vi som växer upp i dagens 
Sverige är rastlösa och ivriga att uppleva, se, vara 
med om saker. Ständigt på väg mot något bättre. 
Därför tror jag att Midsommarljus är så viktigt. Det 
är en plats att bara vara på, ett läger utan pressat 
schema. Där finns det tid för en promenad längs ha-
vet, en barfotamatch i fotboll, en omgång ultimate 
i ösregn. Inte en enda gång under de tio dagar som 
utgör lägret har jag velat vara någon annanstans. 
Inte ens när jag varit uppe till halv tre på natten, 
är dödsförkyld och släpar mig upp på morgonen 
klockan åtta för att gå på ledarsamling, har jag öns-
kat mig hem till min egen säng. 

Det finns en omsorg och en kärlek mellan delta-
garna på lägret som gör mig så otroligt stolt och 
ödmjuk över att vara ungdomsledare. Den märks 
när man kommer in till kvällsandakten klockan halv 
tolv på natten och bönen redan är i full gång för 
någons skadade knä. Den märks på fotbollsplanen 

när lagen blandas upp av barn i foppatofflor, ledare 
med dålig kondis och Häljaröds egna stjärnspelare. 
Det är svårt att få ihop ett läger nu för tiden. Det är 
så mycket att konkurrera med. Jag har till och med 
funderat på att man alls ska ha läger, eftersom det är 
så svårt att få ungdomar att åka. Jag tror mycket på 
tillgång och efterfrågan och just nu är det låg efter-
frågan på läger. Jag har funderat på vad mina egna 
lägerupplevelser har gett mig. Vad de kan ha betytt 
för andra. Jag har funderat länge, och kommit fram 
till att läger behövs. De behövs för att även om mitt 
andaktsliv kanske förfaller igen, samtidigt som jag 
sätter ner ryggsäcken i hallen därhemma, så har jag 
fått lyssna till undervisning, bett tillsammans med 
vänner, funderat och pratat om hur det är att vara 
kristen. Jag har fått uppmuntra och uppmuntras, 

jag har lett andra och själv blivit ledd. Jag har skrat-
tat och gråtit, varit dödstrött och ätit choklad istäl-
let för frukost och druckit kaffe som andra dricker 
vatten. Jag har nattbadat och blivit förkyld. Jag har 
dansat i timmar med svetten rinnandes nedför ryg-
gen. Jag har lovsjungit, bett och känt Guds närvaro. 
Jag tror att vi behöver varandra för att se Jesus, för 
att kunna vara kristna. Och jag tror att vi behöver 
lära oss att vara tillsammans. Med varandra och 
med Gud. I en kravlös gemenskap där vi får känna 
oss trygga och omtyckta som vi är. För mig är detta 
Midsommarljus.                         Text: Josefin Hansson 

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

Happenings 2013

13-15 september 
Återträff för årets konfirmander

4-6 oktober 
LIFE – ungdomskonferens i Helsingborg

27-29 oktober 
Dunderbra – barnläger på Åhus

9 november 
Skattendag i Ängelholm

28/12 – 1/1 2014 
Livskraft – nyårsläger på Sundsgården Den 22 juli var det dags för det årliga blåsarlägret 

på Glimåkra folkhögskola att äga rum. Det var 
drygt 80 deltagare och cirka 20 ledare som var 
på plats och alla var lika förväntansfulla inför den 
kommande musikveckan vi skulle ha tillsammans. 

Lägrets huvudpunkt var orkesterpassen där delta-
garna delades upp i två olika orkestrar med olika 
svårighetsgrad; A-orkestern och B-orkestern. Här 
övades det flitigt från dag ett fram till den avslu-
tande festkonserten som ägde rum i Glimåkra 
kyrka på lördagen. Kända stycken som Adeles 
”Rolling in the Deep”, ABBA:s ”Honey honey” och 
låten ”Somewhere” ur musikalen West Side Story 
är några exempel på vad som övades in under 
veckan. 

Förutom orkester-
passen hade delta-
garna möjlighet att 
välja mellan olika 
workshops som de 
ville syssla med un-
der veckan – impro-
visation, gospel, dans, 
media eller prova-på-
idrott. Utöver det be-
stod dagarna av bibelstunder, bad på Trollabadet, 
idrott, fritid, kvällsaktiviteter, andakter och - kväl-
lens höjdpunkt - musikcafé. Kvällsaktiviteterna 
innebar bland annat en spännande Glimåkra-
skattjakt, tävlingar mellan deltagare och ledare, 
ett quiz där den berömda ”Hasses-kasse” stod på 
spel, en workshop-gala där alla workshopgrupper 
fick visa upp vad de jobbat med under veckan, 
samt den slutliga lägerfesten som ägde rum sista 
kvällen. 
Glimåkra bjöd på strålande sol och fantastiskt 
sommarväder hela veckan. Både deltagare och le-
dare hade en riktigt härlig vecka tillsammans och 
den avslutande festkonserten blev mycket lyckad. 
Nu ser vi fram emot nästa års läger! 
Rebecka Krusevall

Blåsarläger 2013

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
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Inställt scoutläger med vandring

Eftersom sommarens scoutläger i Blekinge 
blev inställt var vi några få av funktionärer 
och ledningsgrupp som ändå tog tillfället 
i akt att njuta av naturen. Vi tog en vand-
ring längs den nya Kullaleden och började i 
Jonstorp och begav oss mot Kullaberg med 
övernattning på Skäret. Det blev en väldigt 
bra och trevlig vandring där vi som var ute 
verkligen fick njuta av Guds skapelse med 
vacker natur och en stjärnklar natthimmel! 
Vi var alla överens om att det var synd att 
inte fler kunde haka på och tror faktiskt 
att det kan få bli en repris och fortsättning 
snart! Annars siktar vi nu vidare mot Winter-
campen/Wintervaken och Patrullriks nästa 
år!

John Henrysson, scoutkonsulent

Under hökens vingar, kom!
Jag vänder mig om och mot mig springer eller går 
femtioen glada barn, alla speciella och fina på sitt 
sätt. Det växer kärlek och glädje i mig när jag ser 
dem.  Världen lyses upp.
Vi i Sommarsalt 2013:s ledarteam har fått låna 
underbara barn. Barn som vet hur du är en bra 
kompis, barn som tar i från tårna när de sjunger 
till Jesus, barn som uppmuntrar genom att bara 
vara. Det har varit tre fantastiska dagar, fyllda med 
glädje och sommar. Vi har umgåtts med varandra, 
badat, lekt, pratat med Jesus, ätit glass, badat igen, 
pratat ännu mer med Jesus och ätit ännu mer 
glass. Vi har börjat dagarna med morgonbön och 

avslutat dem med kvällsandakt. Det har varit lä-
gerbål med bidrag från deltagarna och ledarspex. 
Marshmallows har grillats och bullar har ätits.
Det är svårt att slå detta sommarminne. Så till er 
barn som var med, till er föräldrar som lånade era 
barn till oss, till ledarteamet och till Jesus vill jag 
bara säga ett mycket stort tack! Det har varit top-
pen!
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem 
inte: Guds rike tillhör sådana som de. […] Och han 
tog dem i famnen, lade händerna på dem och väl-
signade dem.” – Mark 10:14, 10:16

Erika Bengtsdotter

Sommarsalt 2013

Många barn i distriktet!
Det blåser goda vindar i distriktet. Sommarsalt 
slog nytt rekord i år med sina 51 deltagare. En och 
en halv månad innan lägret började på EFS-går-
den i Åsljunga så var det fullt. Snacka om tryck. 
Förra året var det också många, 49 deltagare. Vi är 
så otroligt glada för att Gud ger oss denna gåva 
att förvalta! Tack alla barn som vågar åka iväg och 
till alla er föräldrar som ger oss detta förtroende. 
Den enda baksidan i år var att vissa barn inte fick 
plats. Men fortsätt anmäla era barn i god tid, så ska 

vi göra vårt allt för att alla barn som vill ska få plats 
på våra läger! Att ta emot barnen är vad vi som 
kyrka är kallade att göra. 
Nu kan man även anmäla sig (på hemsidan) till 
Dunderbra, vårt barnläger på höstlovet! 

Simon Knutsson, distriktskonsulent 
för Salt och EFS Sydsverige
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Söndagen började med att våran käre ledare Johannes 
gjorde ett tappert försök att väcka oss. Men eftersom det 
var jålo-dagen (ungdomskväll) innan så hade många be-
slutat sig för att låsa sina dörrar… Men tillslut så var alla 
vakna och då var klockan någonstans runt 09.00. Klockan 
09.30 var det dags för frukost. Man kände verkligen hur 
trött man var efter gårdagens ståhej.

Efter frukosten var det lite paus och under denna paus 
blev det värsta #åhuskonfa13-kriget. Det började med två 
lakan och det slutade med borttagna duschmunstycken, 
resväskor fulla med skräp, skor lite här och där och lite 
lakan i frysen. Detta var då såklart bara en bråkdel av vad 
som hände ;). Efter detta ”krig” bar det av till Åhus fri-
kyrka där vi skulle gå på gudstjänst. Vid detta tillfälle var 
vädret nästintill stabilt. Vi klarade oss i alla fall från regn 
på ditvägen.

När vi väl kom fram möttes vi av en väldigt trevlig ung 
dam som var värd för dagens gudstjänst. När alla var sam-
lade så pratade hon lite, hon läste ut ur en bok och lite an-
nat gudstjänstgrejs. Så klart var det sång inblandat. Men 
sedan var det dags för Patrik att predika.

Patrik var helt fantastisk, skulle jag nog säga. Han var 
rolig, trevlig, han pratade väldigt tydligt och framför allt 
så förmedlade han budskapet han pratade om väldigt väl. 
Ämnet handlade om en ”kortväxt” liten syndare vid namn 
Sackaios. Det är lite svårt att återberätta men jag tror nog 
alla förstod vad han förmedlade. Efter hans predikan blev 
det mer sång. Denna gudstjänst påminde väldigt mycket 
om de andakter vi har på kvällarna. Någonting som var 
väldigt unikt med denna gudstjänst, tyckte jag, var att en 
gammal man stod och viftade med en röd flagga där det 
stod Jesus på. Väldigt cool gammal man!

Nu bar det av hemåt, men resan hem blev lite blötare 
än vad vi förväntade oss. Det öste nämligen ner - väldigt 
mycket vatten. Tur då hade Elsa, Felicia och Samuel som 
fick åka med Mr. David Castor. Men när vi kom hem så 
fick alla killar beskåda ett bus från de förra deltagarna på 
andra konfaläger. Det var helt katastrofalt inne i mitt, LP:s 
och Luddes rum. Hmmm, vi som är så snälla.

På eftermiddagen hade vi vårat sista workshoppass om 
Jesus. Det var folk som målade, spelade in film, sjöng och 
remixade och sånt. Allt detta är inför konfirmationen.

Kvällens aktivitet måste nog ha varit en av de roligaste 
men jobbigaste. Leken hette Paparazzi. Leken gick ut på 
att man skulle ut i byn och fotografera olika föremål som 
man fick i uppdrag på ett litet papper. Men för att inte 
göra leken helt enkel så var ledarna med. Blev man fotad 
av ledarna så fick man minuspoäng. Hade ledarna fått po-

äng för att fota oss hade de nog vun-
nit med extrem marginal. Nåväl, alla 
tyckte detta var jättekul. Vissa kan-
ske gick lite över gränsen genom att 
”moona” inför ledarna. Jag nämner 
inte några namn men ni vet vem ni 
är, och det var fett #yolo.

Men det var allt för oss antar jag, 
simma lugnt och tro på Jesus, Gud 
och Den Heliga Anden. Nu blire nog 
dags att slagga, vi hörs en annan dag!

några grabbkonfirmander på lägret

En vanlig dag på Åhus konfirmationsläger
KONFIRMAND
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Hejsan! Jag heter Ida och är konfirmand på EFS-gården 
i Åsljunga. Vi är 31 konfirmander plus sex ledare som har 
varit här i lite mer än två veckor nu. Vi har det väldigt 
roligt och dagarna är fullproppade med lektioner, påhit-
tiga spännande lekar och mysiga kvällsfikor med te och 
skorpor.

Vissa dagar har vi olika teman, t.ex kärleksdag, julafton 
och en dag klättrade vi på Kullaberg. En annan dag hade 
vi orättvisor i världen som tema och det påverkade mig 
väldigt mycket. Innan vi gick in till lunchen, som alltid är 
mycket god här på Åsljunga, så fick vi ta en lapp där det 
stod ett land på och om landet var fattigt eller rikt. Det 
var endast 7 personer som fick ett rikt land. Resten blev 
fattiga. 

Väl inne i matsalen fanns det ett fint dukat bord för 7 
personer ( de rika) där de fick läsk, egna servitörer och fin 
festmat. Resterande 30 personer (de fattiga) fick sitta på 
golvet och äta ris med händerna.

På lektionen innan hade i pratat om att 20% av världens 
befolkning tar 84% av jordens resurser. Detta fick mig 
verkligen att förstå vilken tur jag har som bor i Sverige och 
får mat varje dag.

Vilken tur jag har som är en del av de 20% som har det 
bra i världen. Detta var väldigt bra, och jag tror att det 
fick många andra att också tänka på vad de kan göra för 
världen.

Lektonerna är fyllda av intressanta och viktiga frågor. 
Ibland kan det vara jobbigt för man måste ta ställning till 
så mycket saker och frågor som man inte tänkt på innan. 
Men ledarna finns alltid där och försöker svara på alla frå-
gor vi har. Och jag har kommit fram till svar på det mesta 
efter ett tag.

Jag är väldigt glad och nöjd med att jag har åkt på kon-
faläger och jag har fått många nya vänner!

Det är också bra för jag har lärt mig mer om Jesus, Gud, 
kristendomen och vad det egentligen är jag säger att jag 
tror på.

Hälsningar, Ida Helgesson 

Konfirmationslägret i Åsljunga
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Byggnaden uppfördes 1929/30 och på invigningsguds-
tjänsten den 18 augusti 1930 talade predikanterna Frans 
Nilsson, R. Johansson samt predikant Thunström. Mis-
sionshuset har inrymt en aktiv syförening som under 
årens lopp har hållit i många missionsauktioner. 

Tack till syföreningsdamerna
Under gudstjänsten den 28 juli avtackades speciellt Gu-

nilla, Aina, Ingrid och Lilly för trogen och idog tjänst med 
syföreningsarbetet. Ett speciellt tack riktas på detta sätt 
även till Ulla-Britt Håkansson som haft ett stort engage-
mang i missionshuset och syföreningen under många år. 
Ulla-Britt låg tyvärr på sjukhus och kunde inte närvara 
vid detta tillfälle. 

Goda förvaltare
Sven E Johansson, Staffanstorp, inledde med en av 

söndagens texter hämtad från 1 Petr 4 och delade några 
tankar över söndagens tema, Goda förvaltare. Sven strök 
under det goda förvaltarskap som vännerna visat prov på 
i Konungshamn. Undertecknad sjöng sånger från gamla 
Sions toner samt predikade över texten från Kol 1, där 
hela skapelsen strålar ut ifrån Guds eget prisma, Herren 
Jesus Kristus. 

Björn Pettersson som hade med sig en högtalaranlägg-
ning delade också lite historik kring missionshuset och 
dess verksamhet. Björn med hustru Marie hade ett ansvar 
för fikat, vilket gjorde att flera bidrog till det goda hem-
bakade kaffebrödet. Syföreningen hade dukat med bästa 
porslinet vilket höjde trevnaden ytterligare. Prästen Leif 

Gustafsson, vilken varit kretspredikant i Jämjö tidigare, 
förmedlade också en hälsning. 

Fyra alternativ för missionshusets framtid 
Till sist berättade Sven E Johansson att styrelsen för EFS 

i Sydsverige nu funderar över fyra alternativ för missions-
husets framtid, men att det ännu är för tidigt att redogöra 
för dessa. 

På väg hem i sällskap med Jesus 
Undertecknad sjöng också den gamla ”Uno Olsson 

sången” med texten: ”Jag är på väg till himmelen i sällskap 
med min bäste vän, till himlatåget har jag fått biljett”.

Tänk vilken seger Jesus har vunnit för oss på korset! 
Tänk vilken framtid hans död på korset har öppnat upp 
för dig och mig. Alla dagens talare hade ett budskap ge-
mensamt, och det var: ”Guds ord skall inte vända tillbaka, 
förrän det har verkat det som Herren ville! Låt oss till fullo 
förlita oss på detta löfte, hämtat ifrån Jes 55.

Allan Svensson, distriktsföreståndare

Avslutningsmöte i Konungshamns missionshus

Den 28 juli kl 14.00 hölls avslutningshögtid i 
Konungshamns missionshus i östra Blekinge. 
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Möllebackens Fas�ghetsförmedling söker 
objekt �ll försäljning. 

Just nu önskar vi objekt i Skåne och 
Blekinge. 

Såväl villor, bostadsrä�er och fri�dshus 
är av intresse.

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

Ring Paul Olsson på Möllebacken

044 – 10 14 10 044 – 10 14 10
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NYFIKEN PÅ

Efter många års bortavaro har Annika Ovander 
återvänt hem till Blekinge. Efter vårens årsmöte har 
hon tagit plats i styrelsen för EFS i Sydsverige. Med 
sin erfarenhet både inom scout- och utlandsarbete 
blir hon ett värdefullt tillskott i distriktsstyrelsens 
arbete. 

Annika, till att börja med en djupt existentiell fråga: 
Vem är du egentligen?

I Malawi och inom ELCM (Evangelical Lutheran Church 
in Malawi), där jag var missionär 2003-2007, identifierades 
man inte med sitt eget namn om man ”var” någon, dvs en 
betydelsefull person.  För präster och även deras fruar an-
gavs titeln som identifikation. ”Abusa” = prästen och hans 
fru ”Amayi abusa” = fru präst. Ibland följt av efternamnet 
men oftast inte. Det kunde ju bli lite komiskt när man ro-
pade på någon och flera personer vände sig om. Själv en-
visades jag med att tilltala alla med deras namn, vilket nog 
sågs som lite excentriskt eller i vart fall typiskt för vitingar. 
Och vi förutsätts vara konstiga.

Min titel hade ingen annan: Mama Scout. Fortfarande 
tilltalas jag ibland så av scouterna. En hederstitel som jag 
värdesätter mycket. 

Sedan ett år tillbaka ingår jag i den stora grå massan som 
uppbär ålderspension – vilket hemskt ord!

Född och uppvuxen i Karlskrona, numera återigen karls-
kronabo sedan ett år, vilket jag inte ångrat en enda se-
kund.

Vad har du haft för arbetsuppgifter inom EFS ge-
nom åren?

Jag började som ungdomskonsulent under ett år i Ham-
marbykyrkan och Sätrakyrkan i Stockholm efter Hagabergs 
folkhögskola 1971. 

Sedan dröjde det egentligen till 1986 innan jag återkom 
som anställd till EFS och dåvarande 11:e distriktet som 
ungdomsinstruktör. Jag minns diskussionerna med di-
striktsföreståndare Rune Johansson om varför i hela världen 
dom tvunget skulle ha en pastor som ungdomsinstruktör, 
det var tradition. Jag tyckte det var att ”köpa” sej en som 
kunde predika och fylla upp i predikstolarna runtom i di-
striktet. Själv såg jag mej nog som lite av expert på barn-och 
ungdomsarbete efter sju år i tjänst hos Svenska Kyrkan i 
Fridlevstad med flera församlingar. Du milde vad jag flängt 
på vägarna, och inte blev det bättre i ”elvan”.  I nästan fem 
år hade jag det jobbet, och det är oförglömliga år. Så många 
ungdomar jag mött! Och glädjande nog möter jag många 
av dem på nytt, nu etablerade familjefäder och – mödrar, 
till och med så finns några i distriktsstyrelsen i dag och vi 
får jobba tillsammans där. Fantastiskt att få se en frukt av 
vårt arbete i distriktet, och jag ser det på många håll, och 
det inte minst tack vare musikarbetet, för att inte tala om 
alla konfirmandläger!

Vi har till och med fostrat några präster av busiga scou-
ter… det var kul att möta dem på Johannelund senare.

År 1990 fick jag en stor utmaning i att bli scoutkonsu-
lent på EFS riks och jag började där 1 januari 1991. Sedan 
har jag haft många olika uppgifter genom åren. Först hel-
tid med scouting under flera år, sedan halvtid. Resten av 
tiden har jag varit ansvarig för BIAL (barn och mission), 
stipendiatprogrammet under några år, men scouting har 
alltid funnits med i tjänsten. Det har blivit massor av resor 
i Sverige tack vare scouting och jag har många vänner även 
i de norra distrikten, inte minst i samband med Patrull-
rikslägren och scoutledarkurser.  Jag kan nog påstå att jag 
känner EFS väl.

År 1998 besökte jag för första gången Malawi. Nästan 
ingen visste ens vad det låg, men EFS hade kontakter på 
tjänstemannanivå sedan tidigt 1980-tal. Det tar alltför stor 
plats att berätta hur det kom sej med scouting i Malawi, 
men jag kommer gärna och berättar hos föreningar som så 
önskar.

År 2003 åkte jag så dit som anställd av Svenska Kyrkan 
på uppdrag av EFS. Vi hade ju då fortfarande gemensam 
administration av utlandsarbetet.

Efter hemkomsten 2007 har jag rest runt i hela landet, 
mest inom EFS men också Svenska kyrkan har kallat på 
mej för att informera och berätta. Jag har hört hemma på 
Internationella avdelningen ett tag, fick vara med och återta 

Annika Ovander
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hanteringen av EFS mission med allt vad det innebar.  De 
sista två åren var jag på Kommunikation och Insamling och 
skrev mycket i tidningen efs.nu, vilket jag gjort ända sedan 
min tid i Malawi. Då fick jag också den stora förmånen 
att resa ännu mer till de länder där EFS har sina kontakter 
och träffa människor, göra intervjuer och beskriva livet där, 
både i Budbäraren och efs.nu.

På vilket sätt tror du att dina erfarenheter kan kom-
ma till nytta i distriktsstyrelsens arbete?

Svaret finns i mina arbetsuppgifter genom åren.  Allt har 
inte gått som jag hade önskat mej, men jag har ju haft så 
många skilda uppgifter att det borde räcka ett bra tag i sty-
relsen. Jag har aldrig varit road av ekonomi så där ska man 
inte räkna med min hjälp.  Jag känner dessutom halva di-
striktet ganska väl, åtminstone geografiskt, och många finns 
kvar sedan gammalt, vilket jag upplevde på årsmötet i Åhus 
i april. Jag har också en ganska färsk kunskap om arbetet på 
EFS kansli och försöker hålla mej uppdaterad, speciellt på 
utlandsdelen. 

Har du någon speciell hjärtefråga eller vision som 
du vill arbeta för i styrelsen?

En gång scout, alltid scout. Blekinge. Internationell mis-
sion.

EFS har ganska nyligen börjat arbeta självständigt 
med sitt utlandsarbete, efter att under flera år ha 
arbetat tillsammans med Svenska kyrkans mission. 
Vad ser du för fördelar och nackdelar med den för-
ändringen?

Jag nämnde tidigare att jag var med i arbetet med över-
gången. Det var faktiskt inte alls roligt. Folk var besvikna i 
Kyrkans Hus och många är det fortfarande, liksom många 
före detta missionärer. Jag var själv inte helt övertygad. Nu 
ser jag både för- och nackdelar. Beslutsvägarna är förstås 
kortare, kommunikationen mera direkt men vi har tap-
pat många kontakter. Åtminstone tror jag det, men jag har 
inte hela bilden. Det finns säkert regelbundna kontakter 
nu också men inget som märks till oss på gräsrotsnivå. Att 
få kallas missionär och inte utsänd är nog viktigt för våra 
missionärer. 

Vilka utmaningar ser du som de tre största som EFS 
står inför under de närmaste tio åren?

Tre? Räcker det? Medlemstappet förstås. Åldersfördel-
ningen, men å andra sidan så blir vi alla pensionärer ”om 
Gud vill och vi får leva” som en av ungdomsledarna i Möl-
lebackskyrkan på 1960-talet alltid sa. Salt tillhör ju inte oss, 
men vi är deras morsa och dom behöver oss. Ekonomin. 
Det blev fyra.

När du inte är aktiv i olika verksamheter inom EFS, 
vad hittar du på då? Har du några hobbys eller an-
dra engagemang?

Jag engagerar mej som ordförande i SPF Trossö, en av 
pensionärsföreningarna i stan. Bättre att se verkligheten i 
ansiktet och göra något för dem som är ännu äldre än jag. 
Pensionärer är ingen stor klump utan åldersspannet är 30 
år bara i vår förening. Jag är alltså inte medlem i den kristna 
pensionärsföreningen RPG, vilket en del kommenterat. Jag 
gör bättre nytta bland andra, tycker jag. Mina kristna sys-
kon träffar jag i EFS-föreningen.

Spelar fortfarande gitarr, nu blir det mera allsång på SPF.
Litauen är ett nytt uppdrag. Har följt med dit ibland i sam-
band med det diakonala arbete som görs via Equmeniakyr-
kan (tidigare Metodistkyrkan i Karlskrona). Senast var jag 
sångledare på några läger så nu ljuder Skillimandinke och 
Aramsamsa även i skogarna i norra Litauen.

Jag har tre barnbarn i västra Blekinge och de ser väl lite 
mera av mej nu än förut. Kul att kunna träffa dem på födel-
sedagar – på rätt dag! Vi träffas annars också förstås.

Beskriv en perfekt dag i ditt liv, verklig eller hypo-
tetisk.

Ligger i sängen till nio eller så. Spelar wordfeud på min 
iPad, kollar mailen och Facebook. Borde skriva att jag 
dricker morgonkaffe på min fantastiska balkong som en 
riktig pensionär, men dels gillar jag inte kaffe och inte heller 
att sitta i värme och äta. Men en fantastisk balkong har jag, 
med utsikt över hela Borgmästarfjärden. Jag läser faktiskt 
papperstidningen numera efter att ha testat nätversionen. 
Därefter blir det en cykeltur eller så simmar jag i badhuset. 
Läser en bok eller lyssnar på en i mobilen.

Oftast ser dagarna dock ut som tidigare fast inte så regel-
bundet som när jag jobbade. Har alltid kunnat styra mitt 
jobb till viss del men nu är det ännu bättre! Jag bestämmer 
allt själv!

Sammanträden blir det en hel del, SPF, EFS i Möllebacks-
kyrkans styrelse, Vuxenkatekumenatet varannan vecka med 
prästen Glenn, gudstjänstledning m m. Jag är också God 
man för två personer och det tar en del tid men är jättero-
ligt, rekommenderas varmt.

Är det något särskilt du vill att Livslufts läsare ska 
be för?

Ja, för barnen i Malawi, speciellt flickorna som har ett 
hårt liv många gånger. Att de inte blir smittade av hiv och 
får aids. 

Frågorna ställda av Håkan Lindberg, distr.exp.
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Kan man vara utbränd utan att veta om det? 
Så är det ofta i en period innan man sedan vet. Man för-

står först inte vad som händer. Det ligger i utbrändhetens 
natur att man blundar för det. Är det första gången så vet 
man inte vad det är. Man känner sig trött, onaturligt trött, 
man får svårt att planera sin tid – det är väldigt lätt att 
skjuta upp saker, människor suger all energi – är man i sam-
manhang med mycket folk, är man efteråt så slut att man 
inte orkar någonting. 

Första gången jag var sjukskriven, första veckan, tror jag 
att jag sov sexton timmar per dygn. En totalt drömlös sömn 
som man nästan inte kan bli väckt ur. 

Jag brukar ta bilden av att alla människor har en liter en-
ergi. Den som fungerar normalt tömmer inte ut hela litern, 
utan fyller regelbundet på igen genom att vila och återhäm-
ta sig. Den som blir utbränd tömmer, utan att förstå det, 
ut hela litern energi och kan sedan inte fylla på mer än en 
deciliter, vilket gör att man sedan hela tiden balanserar på 
gränsen till att rasa ihop. 

I början fick jag mycket ångestattacker också, panikång-
est. Hjärtat rusade, jag tappade känseln i fingrar och tår och 
jag trodde att jag höll på att dö.

Hos mig började det inte i huvudet utan i kroppen. Det 
kändes nästan som ett blodtrycksfall med yrsel och stick-
ningar. Panikångest låter väldig psykologiskt men är en 
mycket fysisk obehaglig upplevelse.

Är sådan här utmattning alltid jobbrelaterad eller 
finns det privata orsaker men att jobbet blir den 
ulösande faktorn?

Jag tror inte att man kan lägga allt på jobbet. Och jag vill 
absolut inte lägga någon skuld på mina arbetsgivare men 
så här i efterhand vill jag nog dra slutsatsen att detta att 
arbeta i en krets med flera föreningar, där alla behöver sin 
unika uppmärksamhet, lätt skapar stress, som bäddar för 
att man ska drabbas av utmattning till slut. En vanlig orsak 
till utbrändhet är att man vill mycket, har höga krav på sig 
själv, ger järnet i det man gör. Det är ju positiva egenskaper 
men för en pastor kan det bli att man kommer i det läget 
att man aldrig är ledig. Det här är mina arbetsuppgifter, jag 
har betalt för det här, osv. 

Om man t.ex. har måndag som ledig dag och så ringer 
det någon på den lediga dagen, ”för det är ju bara lilla jag 
som ringer”. Samtalet kanske varar i fem minuter men se-
dan snurrar tankarna i två timmar. Två timmar innan man 
är ledig igen. Blir det så hela tiden så får man ingen ledig-
het. Människan är inte skapad för att aldrig vara ledig.

För mig började det hela med att jag varje morgon när jag 
vaknade hade en klump av stress i magen, en klump som 
sedan fanns kvar hela dagen. Varje dag.

Är det bra att vara lite lat?
Ja, faktiskt. Man behöver lära sig att göra ingenting. Det 
är svårt.

- Det finns inte så mycket rationalitet i utbrändheten. 
Som t.ex. nu när jag skulle förbereda min första predikan 
efter min sjukskrivning. Jag hade gott om tid, men krop-
pens ”muskelminne” reagerade på en sådan situation som 
tidigare skapade stress. Det fanns ingen anledning till stress 
men kroppen reagerade irrationellt. 

Är det lätt att diagnostisera utbrändhet? 
Man går till doktorn och har man en bra doktor så får 

man hjälp. Men det är inte helt lättdiagnostiserat och det 
är inte heller helt lättargumenterat hos Försäkringskassan. 
Den riktiga benämningen numera är ”utmattningssyn-
drom”. 

Ligger det något i uttrycket att ”man har gett ut 
mer än man har tagit in”?

Det ligger något i det där. Åter igen, den där litern energi, 
att man har gett ut så mycket energi och på något sätt, på 
vägen, har man tappat förmågan att fylla på. Så fortsätter 
man att ge ut fast man egentligen inte har något att ge, för 
det är ens uppgift att göra det. 

Alltså – att man som pastor inte ens orkar be! Inte ens 
orkar ha någon som helst kontakt med Gud. Då blir det 
väldigt svårt att sedan ställa sig och predika. 

Det är väldigt lätt att tänka att ”jag är på fel plats”, ”jag 
ska inte ha de här uppgifterna”, för jag är inte äkta när jag 
predikar. Det komer tvivel på ens yrkesval och ens person-
liga tro och allt möjligt. Och detta ska då hanteras utan att 
det finns energi till det. 

Utbränd eller utmattad?
Jag träffade vännen och kollegan Håkan Lindberg för att samtala om det som vi till vardags kal-
lar ”utbrändhet”. Många av oss, kanske de flesta, lider av det här mer eller mindre och utbränd 
låter fel. En tändsticka kan vara utbränd, helt förkolnad. Den har tjänat sitt syfte och det finns 
inget hopp om att åter få tända ett ljus med den. Så är det ju sällan med människor som lider av 
utmattningssyndrom, eller?
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Bön kan ju vara så mycket, en kamp, en lovsång, en 
suck helt ordlös. Men man kanske inte orkar med 
Gud över huvud taget i en utmattningssituation?

Nej, någonstans där i början så sa jag till Gud: ”Gud, nu 
får du bära för nu orkar jag inte mer.” Så den bön jag or-
kade med det var att bara gå in och sätta mig i det bönerum 
som vi har hemma. Jag gick in där och bara satt. Det gick 
ibland.

Man har ju hört att efter en sådan här utmattning 
så är det svårt att komma tillbaka till samma ar-
betsplats och utföra samma arbetsuppgifter som 
tidigare. Ligger det något i det och har det något 
med muskelminnet att göra?

Jag tror det. Det är lätt att man hamnar i samma hjulspår 
när man går tillbaka till samma arbetsuppgifter. Jag gjorde 
ju det och jag gjorde det för snart förra gången men det var 
för att Försäkringskassan tyckte att nu räckte det, nu var jag 
frisk. Och då gick jag tillbaka, 25 % en månad, 50 % en 
månad och sedan var det full fart. Det gick inte. Jag höll i 
ett år men jag borde sjukskrivit mig igen efter tre månader. 
Jag var rätt slut från början. 

Hur går det med de nära relationerna, t.ex. familjen?
Det tog ett tag för min hustru att förstå vad det var med 

mig, eftersom jag ju inte själv förstod och kunde förklara. 
Samtidigt var ju hon och barnen de enda som inte stal en-
ergi från mig.

Att vara på en gudstjänst eller gå på en fest, att bara um-
gås med människor gjorde mig helt slut. Med Ingela fung-
erade det, i synnerhet när hon började förstå varför jag var 
som jag var.

Det är ju ganska logiskt att tänka att makan tycker att”du 
kan väl tömma diskmaskinen eller plocka upp det där”. 
Men jag orkade inte, det gick bara inte. Första sommaren 
såg gräset bedrövligt ut hemma, jag orkade inte klippa det.

Det är en trötthet som inte har något att göra med den 
trötthet man känner efter kroppsarbete. Det är en trötthet 
in i själen och hela varelsen. 

- Jag fick inte så mycket minnesluckor, en del får ju det. 
Om man inte skriver upp vad man är med om så minns 
man inte en vecka senare. 

Jag klarade inte av att läsa komplicerad text. Det var lite 
jobbigt när man skulle predika. Att man inte kunde få ut 
något av bibeltexten för man kunde knappt läsa den.

- Min utlösande faktor var konfirmationslägret som jag 
var ledare för 2010. När jag arbetade i Hörbykretsen som 
pastor så fanns det ju ändå tillfällen och tider då jag inte 
hade ansvar, men på konfaläger fanns inte det. Då är det 
ansvar hela tiden, dygnet runt. Jag skulle aldrig ha åkt dit 
för jag var inte rustad för det över huvud taget. Jag fick 
min första riktiga panikångestattack när jag stod i duschen 
precis innan jag skulle åka till Åsljunga. Då hade jag ingen 
aning om vad det var. Jag åkte iväg ändå, man ska ju ta sitt 
ansvar. 

Det var ju väl att Allan Svensson kunde hoppa in då för 
jag fullföljde ju inte det lägret. 

Jag antar att utmattningssyndrom är ett område 
på en lång skala och att det inte finns några exakta 
gränser för när det är och inte är.

Ja, så är det. Hos en del utmattade finns det ju självmords-
benägenhet. Det var inte något som jag kände av. Däremot 
insåg jag ju att jag inte kunde leva som jag gjorde, utan 
energi och med en förlamand trötthet och panikångest. 

Det blir ju olika bitar inom området som blir störst hos 
olika människor. Symtom och utlösande faktorer är olika. 

Stjälper eller hjälper den kristna tron?
Jag känner nu efteråt att min tro har förändrats. Jag kan 

inte riktigt definiera hur – men – den har blivit enklare. 
Mindre av dogmer. Jag har under den här tiden fått brottas 
med frågan: Vad tror jag egentligen? Vad har min tradition 
lärt mig att tro, och vad tror jag egentligen? Det samman-
faller säkert mycket men inte helt. 

En fråga som funnits är: Predikar jag det som de vill att 
jag ska säga eller predikar jag det som jag upplever att Gud 
säger åt mig att predika? Eller predikar jag det som jag 
tycker? 

Men visst är man styrd av sitt sammanhang med de kod-
ord och nyckelord som finns i en tradition. 

Det knepiga för en pastor är ju att bön, bibelläsning och 
mycket av det som en kristen gör är ju arbetsrelaterat. Vad 
hade jag gjort om jag inte var pastor, hur djupt sitter tron 
egentligen? 

Är utbrändhet eller utmattningssyndrom en väs-
terländsk välfärdsföreteelse?

Det tror jag. Afrikanen har en annn syn på tiden, på arbe-
tet och allting annat. Som svensk blir man nästan stressad 
när man är i Etiopien. Allt går ju så sakta, det finns inga 
tidtabeller och det enda besked man får vid en busshållplats 
är att bussen nog kommer idag, om Gud vill. Sedan är det 
ju så att våra kroppar är skapade för fysiskt arbete. Många 
i västerlandet arbetar aldrig fysiskt med kroppen, och det 
kan nog också i sig skapa stress och obalans i både kropp 
och själ.

Har du vunnit något med utbrändheten?
Det är lite för tidigt att svara på men jag tror det. Om jag 

lär mig något av det och inte faller in i samma mönster igen. 
Det var en läkare som sa: ”Ha inte som ambition att du ska 
bli och vara likadan som du var innan utmattningen.” Det 
är inte eftersträvansvärt för då blir man utbränd igen. Det 
handlar lite om att försöka definiera om sig själv och det är 
inte lätt efter fyrtioåtta års formande av mig. 

Jag tvingas att bli lite lat. Jag känner mig begränsad. Jag 
kan inte göra allt det jag vill göra. Jag gillar ju att göra 
mycket, att ha många järn i elden och ha många bollar 
i luften. Men nu så … har jag två bollar i luften så faller 
båda. Det känns lite konstigt och obehagligt, så jag måste 
hitta ett nytt sätt att se på mig själv och förhålla mig till 
livet.

Här slutar vi samtalet och artikeln, inte i ett lyckligt slut 
utan mitt i processen. 
Tack, Håkan för att du ville bjuda på dig själv!
Intervju och foto: Robert Södertun, Helsingborg
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När vi i förra delen i denna serie lämnade Abraham hade 
han och hans fru Sara just fått en son. Ingen av dem hade rik-
tigt kunnat tro att Guds löfte om en son skulle gå i uppfyllel-
se, eftersom de båda var mycket gamla. Abraham var hundra 
år gammal och Sara över nittio när sonen Isak föddes.

Fjorton år tidigare hade Sara i ett försök att, så att säga, 
hjälpa Gud på traven, sett till att hennes tjänstekvinna Hagar 
hade fött en son åt Abraham. Sonen Ismael var alltså tonår-
ing när hans lillebror Isak kom till världen.

När Isak växt sig så stor att han inte längde behövde am-
mas, ordnade Abraham till en stor fest för att fira detta. När 
Sara under festligheterna såg hur Ismael lekte med hennes 
son blev hon inte glad. Ismael var Abrahams äldste son, och 
som sådan hade han förstfödslorätten när det en dag kom till 
arvet efter Abraham. Det ville hon att Isak ensam skulle få. 

Sara sade därför till sin man att han skulle driva bort Hagar 
och Ismael. Abraham var naturligtvis först ovillig till detta, 
men efter att han fått Guds löfte om beskydd för Ismael så 
gjorde han ändå vad Sara krävde av honom.

Hagar och Ismael skickades ut i öknen där de höll på att 
gå under. Men Gud räddade dem och de bosatte sig i öknen. 
Hagar hämtade en hustru åt Ismael från sitt hemland Egyp-
ten, och han blev stamfar åt världens arabiska folk. Både Isak 
och Ismael hade ju samme far och därmed samme stamfader 
- Noas son Sem. Därför kallas både judar och araber idag för 
”semitiska” folk.

Tiden gick och Isak växte och blev stor. Jämfört med både 
sin far Abraham och sin son Jakob, så är Isak tämligen ano-
nym i texterna i Första Moseboken. Det är inte många hän-
delser i hans liv som skildras. Men i en mycket välkänd text 
spelar han en lika viktig som profetisk roll. Det handlar om 
när Gud prövar styrkan i Abrahams tro.

Gud säger till Abraham att han ska ta med sig Isak till ett 
område som hette Moria och där offra sin son som ett bränn-
offer på ett berg som Gud skulle visa honom. För Abraham 
måste detta ha varit både förskräckligt och totalt obegripligt. 
Isak var ju löftessonen, garanten för att Abrahams efterkom-
mande skulle bli ett stort folk. Hur kunde då Gud säga åt 
honom att göra en sån fasansfull sak som att offra sin son?

Människooffer har funnits i många kulturer genom his-
torien. I sydamerikansk indiankultur var det under perioder 
mycket vanligt. Även i nordisk och svensk kultur hade män-
niskooffer en framträdande roll före vårt lands kristnande. 

Men det var så vitt man kan tyda källorna inte något vanligt 
förekommande i det område där Abraham levde. 

Offer var vanligt, men då handlade det om djur eller växter 
och liknande. Så Guds befallning till Abraham måste ha gått 
emot allt han trodde på och även rimmat väldigt illa med den 
tidigare erfarenhet han hade av hurdan Gud var.

Men Abraham gjorde som Gud hade befallt ändå. Han 
tog med sin son, en åsna och några tjänare och begav sig mot 
Moria. Vi kan bara föreställa oss vad som rörde sig i Abra-
hams tankar under den tre dagar långa vandringen. 

Vi tänker oss nog lätt att Isak var en liten pojke när detta 
skedde, men mycket tyder på att han var en tämligen vuxen 
man vid detta tillfälle. Dels tyder kronologin i Första Mose-
bok på att ganska lång tid förflutit sedan Isaks födelse. Bland 
annat talas om att Abraham och hans familj uppehöll sig i 
filistéernas land under lång tid. Nästa stora händelse i bibel-
texten som beskrivs är Saras död vid 127 års ålder. Då var 
Isak 37 år gammal. 

Dessutom läser vi i texten hur Abraham lät Isak bära veden 
till brännoffret den sista biten på väg till berget i Moria. Ing-
en liten pojke hade klarat av att bära den bördan.

Så en kvalificerad gissning är att Isak var någonstans mel-
lan tjugo och trettio år gammal när hans gamle far Abraham 
skulle binda fast honom vid altaret de byggt och offra ho-
nom.

När de närmade sig berget där detta skulle ske, lämnade 
Abraham och Isak tjänarna och åsnan bakom sig i lägret och 
gick den sista biten själva. Isak noterade att allt fanns med 
utom offerdjuret och frågade sin far om detta. Abrahams 
svar: ”Gud utser åt sig det får som ska offras” kan inte ha 
gjort Isak mycket klokare.

De byggde altaret, staplade veden och sedan bands Isak 
ovanpå veden. En drygt 120 år gammal man skulle inte ha 
kraft att tvinga en ung och stark man upp på altaret och 
binda honom där. Så det sannolika är att Isak lade sig där 
frivilligt. I lydnad mot sin far och mot Gud.

När Abraham har höjt kniven för att slakta sin son, blir 
han stoppad av en ängel från Gud. Och ängeln säger till Ab-
raham: ”Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har 
vägrat mig din ende son.” Och istället visas han på en bagge 
som fastnat i ett snår i närheten, och denne blir brännoffret 
istället för Isak.

Få berättelser i Gamla testamentet är en så tydlig profetia 
om Jesus som denna. När Gud inledningsvis säger till Abra-
ham: ”Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå 

ISAK

UNDERVISNING
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till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett 
berg som jag skall visa dig” så är det lätt att höra ekot av ett 
annat uttalande från Gud. När Jesus invigts till sin uppgift 
genom dopet i Jordan, öppnar sig himlen och Guds röst hörs 
säga: ”Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt” 

Så när Abraham sade till Isak att Gud skulle utse det får 
som skulle offras, så talade han profetiskt om Jesus, Guds 
lamm som utvalts till att offras.

Berget i Moria, där offret skulle ske, blev efter händelsen 
kallat ”Berget där Herren blir sedd”. På det berget byggde 
senare Salomo Guds tempel, i vad som då hade vuxit till 
staden Jerusalem. På samma plats där Abraham skulle offra 

sin son, offrades långt 
senare Guds egen son 
Jesus Kristus som ett 
försoningsoffer för hela 
mänsklighetens skuld. 
Liksom Isak frivilligt 
lade sig på altaret, gick 
Jesus frivilligt smärtor-
nas väg upp till Gol-
gata.

Det är fantastiskt att 
gång på gång när man 
läser sin bibel upptäcka 
hur allting hänger ihop. 
Genom århundraden 
och olika kulturer och 
händelser blir Guds 
plan för mänsklighetens 

räddning allt mer uppenbar. Och i det som verkar vara en 
fasansfull befallning från Gud till Abraham, finns i själva ver-
ket ett uttryck för Guds oerhörda kärlek till oss människor, 
en förutsägelse om den räddning som Gud åstadkommer ge-
nom att offra sin egen son.

Som tidigare nämnts så dör Sara en tid härefter och Abra-
ham köper en gravplats i Hebron till henne. 

Abraham sörjer sin hustru, men tänker samtidigt att det är 
hög tid att finna en hustru till Isak. Han vill inte göra detta 
i landet där de befinner sig, utan vill hämta en hustru från 
sin egen släkt. Så han skickar sin mest betrodde tjänare till 
Aram Naharajim, en plats som är liktydig med Haran, där 
Abrahams far Terah dog och där hans bror Nachor fortfa-
rande bor.

Det är en mycket vacker berättelse som sedan utspelar sig. 
Tjänaren kommer fram till Haran och sätter sig vid en brunn 
där. Och han ber Gud om ett tecken som ska göra klart för 
honom vem som ska bli Isaks hustru. 

Han ska be om vatten från brunnen när någon kommer 
dit, och om då den kvinnan erbjuder sig att också hämta 
vatten till hans kameler, så är det rätt kvinna. Och knappt 
hade han hunnit be denna bön förrän en kvinna kom till 
brunnen, och just det han nyss bett om skedde. Hon hette 
Rebecka och var barnbarn till Abrahams bror Nachor, alltså 
Isaks kusins barn.

Efter överlämnande av gåvor och en viss förhandling med 
Rebeckas familj, så följer hon med Abrahams tjänare till-
baka. I all sin enkelhet är versen som sedan beskriver vad 
som hände när de kom tillbaka, den första beskrivningen av 
romantisk kärlek i bibeln. 

Det kanske låter lite väl prosaiskt i våra öron när det står i 
1 Mos 24:67: ”Isak förde Rebecka till tältet, han tog henne 

till hustru och han älskade henne. Så fann Isak tröst i sorgen 
efter sin mor”. Men verklig kärlek verkar det hur som helst 
ha varit mellan Isak och Rebecka.

Isak var 40 år när han fick Rebecka till hustru. Följaktligen 
var Abraham 140 år då. Men Abraham varkar trots sin höga 
ålder ha varit en både viril och kraftfull man.. Han tog sig 
en ny hustru som hette Ketura, och med henne hann Abra-
ham få sex barn innan han i en ålder av 175 år slutade sina 
dagar. Detta uttrycks mycket vackert med orden: ”Han dog 
efter ett långt liv, gammal och mätt av år och förenades med 
fäderna”.

Isak och Ismael begravde sin far tillsammans på samma 
plats, Makpelagrottan i Hebron, där Sara begravts knappt 
fyrtio år tidigare.

Men innan Abraham samlades till sina fäder hann han i 
alla fall få se nästa släktled. Det tog tid för Isak och Rebecka 
att få barn. Rebecka verkade liksom förut Sara vara ofrukt-
sam. Isak och Rebecka bad till Gud under lång tid, och efter 
tjugo år hörsammade Gud deras böner. Med råge dessutom, 
då Rebecka födde tvillingar; Esau var den förstfödde, tätt 
följd av Jakob.

Om Jakob kommer nästa del i denna serie att handla, så 
jag skall därför inte ta upp så mycket om honom eller hans 
bror i denna del.

Medan pojkarna forfarande var unga, så blev det hungers-
nöd i området där familjen bodde, och Isak tog med hela sitt 
stora hushåll och begav sig iväg till en plats som hette Gerar, 
där tillgången på mat var bättre. När de kom dit följde Isak 
sin far Abrahams dåliga exempel och sade att Rebecka var 
hans syster istället för hans fru. Rebecka var mycket vacker 
och Isak var rädd att någon man i Gerar skulle slå ihjäl ho-
nom och ta över Rebecka som hustru. Liksom för Abraham 
så blev lögnen avslöjad, då Isak och Rebecka vid ett tillfälle, 
som det så vackert heter, stod och vänslades och blev sedda.

Men till skillnad från Abraham som blev utkörd ur Egyp-
ten på grund av sin lögn om Sara, så fick Isak stanna i Gerar 
och härskaren där utfärdade ett bud om att ingen fick röra 
vare sig Isak eller Rebecka.

Isak hade framgång i Gerar. Han fick goda skördar och 
blev mycket rik. Han blev så rik att han väckte avundsjuka 
bland folket som bodde i området. Och till slut kom Avi-
melek, härskaren som tidigare slutit förbund med Abraham, 
och sa till Isak att han hade blivit alldeles för stor och rik för 
att bo kvar i området. Isak tog då sitt pick och pack och flyt-
tade därifrån till Beer Sheva, där han sedan kom att stanna 
så länge han levde, vilket var länge. Isak blev 180 år gammal, 
och därmed den av de tre patriarkerna som blev äldst.

När han blev gammal så förlorade han synen, och detta 
handikapp ställde till det ordentligt för den fortsatta histo-
rien, vilket vi kommer att se i nästa del av denna serie. Där 
får vi se hur det kommer sig att de tre patriarkerna heter Ab-
raham, Isak och Jakob, och inte Abraham, Isak och Esau som 
egentligen borde ha varit fallet.

Håkan Lindberg, Hörby
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TRONS UTTRYCK

Tvivel
av Simon Knutsson

Glädjen var faktiskt enorm och jag kände mig inspirerad och 
taggad på uppgiften… plötsligt släcktes lampan i min mentala 
sfär. Det blev beckmörkt. Glädjen som uppfyllde mitt inre var 
som bortblåst. Det kändes faktiskt som att någon retsamt böjt 
sig ner vid min sida, blåst in i mitt öra, och den ros av glädje som 
börjat dansa i mitt inre flög ut genom mitt andra öra, genom väg-
gen, in till min granne, för i det samma så hörde jag min granne 
börja gapskratta. Jag visste direkt vad som nått mig. Det kallas 
tvivel, det där som stör. Det kallas för en klump i magen och ett 
konstigt humör… En obehaglig distans, en konstig känsla nånstans. 
Det känns tomt - eller hur? – Sjunger Lars Winnerbäck, när han i 
musik utrycker sig om tvivel.

  
Vad är detta plötsliga mörker? Vad är det som gör att jag i detta 

fall tvivlar på mig själv? Vad är det som gör att jag tvivlar på andra, 
på fakta, på tillvaron och på Gud? 

Frågorna är många och svaren är säkert också många. Jag har 
tyvärr inte särskilt många svar i ägo och kanske inte heller särskilt 
tillfredställande svar. Jag kan bara erbjuda ett ärligt och tvivlande 
försök. 

Men ja, vad är detta tvivel? Först och främst måste vi slå hål 
på den klassiska, illmariga föreställningen. Den föreställning vi i 
kristenheten alltför ofta inte klarar att göra oss av med. Föreställ-
ningen att tvivel är detsamma som otro. Vi behandlar det tyvärr 
ofta som samma sak. Om någon uttalar sig om tvivel så kan det 
behandlas som något mycket märkligt, nästintill något smittsamt 
som man knappt vill ta i tång med, och skulle man ta i det med 
tång så vill man ha en steril miljö runt sig. Utav någon anledning 
så ser man på tro och tvivel som något antingen eller. Men vad 
händer då med alla dem som vill tro men inte kan utav någon 
anledning? Det är inte alltför sällan som tvivlare helt enkelt köper 
detta synsätt och accepterar att de inte längre tror vilket medför 
en känsla av utanförskap från den kristna gemenskapen. Tvivlaren 
hör ju aldrig andra tala om sitt tvivel, alltså har de inget tvivel. En 
rimlig slutsats men förfärligt fel. 

Jag tycker vi kan utgå ifrån att tron är något mycket naturligt. 
Tron är faktiskt vetandes förutsättning. Vi måste tro på vissa saker 
för att kunna veta någonting alls. Men likt att tron är så naturlig 
så är faktiskt tvivlet lika naturligt, det verkar ligga inbakat i tron. 
Os Guinnes (en skicklig försvarare av den kristna tron) har skrivit 
en bok som heter ”tvivlet, trons andra dimension”. Titeln pekar 
tydligt på hur intimt sammankopplat tron och tvivlet är. 

Vi är knappast de första människorna på jorden som har tvivlat. 
Jag hade förmånen att få läsa filosofi ett tag, och då fick jag ta del 
av tidigare kristna tänkares förhållningssätt till tvivel. Det vände 
faktiskt upp och ner  på hur jag såg på tvivel. Renes Descartes 
(Filosof och katolik på 1600 talet) använde tvivlet som en metod. 

Han var ingen skeptiker som inte litade på någonting, långt ifrån. 
Han ville komma ifrån sin skepticism genom att använda tvivlet 
som en provisorisk metod. Han rev ner all sin kunskap likt att 
plocka ner ett korthus. Han tvivlade på allt som kunde betvivlas. 
Till slut kom han fram till den klassiska satsen: ”Jag tänker, alltså 
finns jag”. Det kunde han inte tvivla på. Utifrån det så byggde 
Descartes upp all sin kunskap igen, likt ett korthus.

Långt innan Descartes byggde korthus så argumenterade Au-
gustinus (kyrkofader på 300 talet) mot skeptikerna. Skeptikerna 
ansåg att ren kunskap var omöjlig att nå (förutom just den vet-
skapen att kunskap är omöjlig att nå). Augustinus sa då att man 
inte kan betvivla att man tvivlar. Så tvivlet var en viktig grund för 
Augustinus. Tvivlet var det han var säker på. Det är nog inte så 
många som idag omfamnar dessa förhållningssätt men det ger oss 
ändå ganska mycket idag. Här har vi två förhållningssätt till tvivel 
som är ganska radikalt annorlunda jämfört med hur vi idag ofta 
förhåller oss till vårt tvivel. 

Vårt tvivel på Gud kan te sig på massvis av olika sätt. Man kan 
grundligt dela upp dem i två kategorier. Vi har 1. Emotionella 
(känslosamma), tvivel på Gud. Vi tvivlar på ifall vi kan lita på 
Gud. Emotionellt tvivel uppstår ofta när något jobbigt inträffar 
i livet. 

2. Intellektuella problem. Vi har frågor om och kring Gud. Mot-
sägelser i Bibeln får ofta mig att tvivla på Gud. Om inte hans ord 
verkar stämma, hur kan jag då lita på någonting om Gud? När vi 
upplever en frånvaro av Gud, så börjar vi tvivla på Guds existens. 
Detta är typiska intellektuella tvivel. Denna sorts tvivel kommer 
vi alltid att ha, så länge vi tänker, vilket vi givetvis ska göra. Jag tror 
dock att vi ofta gillrar tvivelfällor för oss själva. När det gäller de 
intellektuella problemen så har vi ofta kriterier för Gud. En viss 
föreställning om att Gud ska passa in i vår mall för att vi ska vara 
vissa om hans existens. Ofta är kriterierna väldigt sinnliga (t.ex. 
krav på påtagliga och omedelbara under) och visst kan Gud upp-
fylla våra kriterier men han är som man säger i Narnia ”inget tamt 
Lejon”. Det är en levande Gud som övergår våra mänskliga krite-
rier. Risken med sådana kriterier är att vi lätt hamnar i ateism (att 
det inte finns någon Gud) eftersom våra kriterier bäddar för att 
uppleva Gud som frånvarande. Vi kräver ofta en slags bevisföring 
för att någonting ska vara sant. Vi behöver bevis i vårt liv för att ta 
det för sant.  Problemet med det är att det inte är bevisat att saker 
och ting måste vara bevisat för att vi ska kunna ta det för sant. Så 
jag tror vi har orimliga och naiva kriterier som är till föga hjälp för 
oss tvivlande människor. Gud kan visst gripa in i skapelsen men 
oftast verkar det som att Gud låter sin skapelse fortgå efter de lagar 
han själv skapat. 

Tvivel är alltså något mycket naturligt och kanske kan vi dra 
lärdom av Descartes och Augustinus och använda tvivlet till något 
positivt. Borde man inte kunna tvivla på sitt tvivel? Testa! 

För ett tag sedan fick jag en förfrågan om att skriva en artikel 
om tvivel i en tidning. Det resulterade i kommande artikel. Jag 
blev oerhört glad av att få frågan.   - Tänk att de frågade mig! Jag 
ska få skriva i en tidning!
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Det är nu många år sedan vi använde orden” EFS-Går-
den i våra hjärtan” som ett motto på den insamling vi 
hade för att kunna finansiera tillbyggnaden i Åsljunga. 
Idén till mottot kom från tidningen Kyrka och Folk, en 
tidning som min svärfar prenumererade på. ”Wasaskolan 
i våra hjärtan” var motto för deras insamling för att kunna 
hålla sin skola i drift.

Skolan var för mig obekant och på något sätt gjorde de-
ras insamling stort intryck på mig och jag följde den med 
stort intresse. Man kunde inte ta miste på att de hade stor 
kärlek till sin skola och det arbete som utfördes där, och 
det visade sig att varje år uppnådde man i stort sett sina 
mål. Det här skulle vi även i Åsljunga kunna använda oss 
av, och så blev det. Resultatet blev enastående.

Det är som sagt länge sedan nu men det händer ofta att 
mottot dyker upp i mitt inre, fast innebörden i orden har 
förändrats till att handla om något mycket djupare.

Missionshemmet, Missionsstation, ett namn som 
många gånger nämnts i samband med EFS-gården Ås-
ljunga, namn som har fått betyda mycket för många, som 
också har haft en avgörande betydelse för ett liv tillsam-
mans med Jesus Kristus.

Det är nu drygt ett år sedan föreningen EFS-gården Ås-
ljunga tog över ägandet, inte fullt ut men nästan. Vi har 
en kallelse att driva gården, inte bara gårdsstyrelsen utan 
det gäller oss alla. För så är det i Guds rike, och vid överta-
gandet kändes kallelsen särskilt stark, en kallelse som tack 
och lov inte har kallnat. Kärleken är lika stor nu som då! 

Så finns EFS gården Åsljunga i mina tankar varje dag 
och jag ber om att den helige Ande skall finnas där, jag får 
be om kraft och hjälp för styrelse och personal, och att de 
människor vi möter på gården skall få möta Jesus som är 
det viktigaste av allt!

Jesus är ute och söker, vem skall han finna idag: Vem skall 
i dag honom svara: Herre, här jag mig tag.

Per Behrens, ordf. EFS-gården Åsljunga

EFS-Gården i våra hjärtan!

Efter ”hårt arbete” (???) på EFS-gården Åsljunga behöber man vila.
Bilden tagen av Hans-Göran Karlsson, Råå

REPORTAGE

Hur står sig din bibelkunskap mot 2013 års konfirmander? 
Här följer sju flervalsfrågor att testa på. Konfirmanderna på 
Åhusgården fick mot slutet av sitt läger svara på samma 
frågor och fick från tre till sju rätt, med ett medelresultat på 
5,84. Slår du sämsta konfirmandresultatet eller till och med 
medelresultatet?

1. Vad brukar den syn kallas som innebär att man tror 
på skapelseberättelsen ganska ordagrant? (88 % av 
konfirmanderna svarade rätt.)
1. Teistisk evolution
X. Kreationism
2. Extremism

2. Vilken av dessa bruka räknas till Israels patriarker? (96 %)
1. Ismael
X. Isak
2. Josef

3. Gud slöt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Vad fanns 
med bland löftena de fick av honom? (80 %)
1. Israels folk skulle bli mycket rika.
X. Israels folk skulle bli mäktigast på jorden.
2. Israels folk skulle få bo i Kanaans land.

4. Vilken av följande händelser var en av de tio plågorna som 
drabbade Egypten på Moses tid? (64 %)
1. Solen förmörkades.
X. Egypten drabbades av missväxt i sju år.
2. En eldstorm drog fram över landet.

5. Vem tog över som ledare över Israels folk efter Mose och 
intog staden Jeriko? (80 %)
1. Josef
X. Josafat
2. Josua

6. Vem slog ihjäl en massa filistéer med en åsnekäke? (96 %)
1. Saul
X. Simson
2. Sadrak

7. Vem vänsterprasslade med en gift kvinna och såg till att få 
hennes man mördad så att han själv sedan kunde ta kvinnan 
till fru? (88 %)
1. Daniel
X. David
2. Dan
                       RÄTTA SVAREN FINNS PÅ NÄSTA SIDA

Är du smartare än en konfirmand? (Del ett av två)
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Svar från föregående sida

Fråga 1: X. Kreationism.
Kreationism är egentligen en skapelsetro med ansats till 
naturvetenskaplig underbyggnad, eller i alla fall ett på 
naturvetenskap baserat ifrågasättande av de stora natur-
vetenskapliga förklaringsmodellerna som bygger på Big 
Bang (eller liknande ursprungsteorier) och evolution. 
Kreationismen kan sägas vara en ytterlighetssyn inom 
kristenheten. Den andra ytterlighetssynen kan betecknas 
att man tror på “teistisk evolution”, att livet har utveck-
lats genom evolutionens alla steg, men inte av slump utan 
genom Guds styrning. Konfirmanderna får lära sig att de 
flesta kristna som har funderat kring de här frågorna har 
en tro som kan placeras någonstans i spännvidden mellan 
dessa ytterligheter. De får också reflektera lite över styrkor 
och svagheter med de två förhållningssätten.

Fråga 2: X. Isak.
Isak brukar räknas som den andre av Israels tre patriarker. 
De andra var hans far Abraham och hans son Jakob, vil-
ken fick namnet Israel. Dessa tre fick löfte från Gud om 
att ett stort folk skulle utgå från dem. 

Fråga 3: 2. Israels folk skulle få bo i Kanaans land.
Utöver löftet om ett stort folk så fick patriarkerna löfte 
om att folket skulle få bo i “landet” och att Gud skulle 
vara deras gud. Med nutidens såväl som historiens infek-
terade stridigheter om det utlovade landet är det inte helt 
lätt att förstå visheten i Guds löften.

Fråga 4: 1. Solen förmörkades.
Mörker var den nionde och näst sista plågan. Den hade 
föregåtts av blod i Nilen, grodor, myggor, flugor, boskaps-
pest, bölder, hagel och gräshoppor. Man kan ju tycka att 

det otäcka i plågorna borde stegras successivt, men visst 
känns det som att tre dygns mörker är en bagatell jämfört 
med många av de andra plågorna? Men tänk då på att den 
stora egyptiska skaparguden Ra var solens gud. När Gud 
stänger ute solens ljus visar han att inte ens de egyptiska 
gudarna kan stå emot honom. Det blir ytterligare ett stort 
slag mot Farao.

Fråga 5: 2. Josua
Resan från Egypten till Kanaan är inte lång; Josefs bröder 
företog den flera gånger för att handla mat. Ändå blir Isra-
els folk kvar i öknen i 40 år eftersom de inte riktigt vågar 
lita på Gud och gå in i det utlovade landet. Tolv spejare 
hade sänts ut och tio avrådde från att gå vidare. Endast 
två var beredda att lita på Gud. En av dessa var den unge 
Josua som långt senare i sitt liv äntligen fick leda folket på 
den väg han redan som ung velat gå.

Fråga 6: X. Simson
Simson var en av Israels domare, eller hövdingar. Han ver-
kade i tiden strax efter att man fått bosätta sig i landet, 
en tid då man ofta ansattes av rövarband och fiendefolk. 
Simsons liv var kantat av svek och död. Själv hade han fått 
övermänsklig styrka från Gud och kämpade mot israeli-
ternas långvariga fiender, filistéerna.

Fråga 7: X. David 
David är en av Bibelns paradoxer. Han beter sig gång på 
gång illa, men är ändå älskad av Gud. När han ser den 
vackra Batseba kan han inte hålla sig, utan inleder en affär 
med henne. Affären försöker han med ränker, svek och 
slutligen mord att dölja. Ändå är han Israels hjälte och 
ändå framställs han som en god kung i Guds ögon.

Idé och författare: David Castor

QUIZ

 Josua vid Jerikos murar         David får syn på Batseba

Illustrationer av Jim Padgett
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Vi hade egentligen inga förhoppningar och gjorde det-
ta förutsättningslöst, vi valde att lyssna till Jesu ord och 
hans missionsbefallning. Det bads böner inför denna dag 
och det arbetades flitigt med informationsmaterial. Vissa 
bryggde kaffe och hade bakat bullar, andra hade gjort ett 
bildspel med bibelcitat. ”…och störst av allt är kärleken”.  

Vi blev förvånade när det blev så många som kom, vil-
ken succé! 60 till 70 personer var nyfikna på Kristus och 
kom in. Om sanningen ska fram var nog några intresse-

rade av gratis kaffe också. 
Det var en välsignad dag, och vissa blev blöta av allt 

regnande, men förhoppningen är stor att någon fick möta 
den helige Ande och bli berörd av Hans kraft. 

Till hösten kommer att vi ha en Alpha-kurs och hoppas 
att många vill gå den. Alla som vill får gärna be om god 
uppslutning.

Text och bild: Johan Rönn, Kristianstad

Öppet Hus i Österäng
REPORTAGE

EFS Kristianstad ville göra trösklarna mindre för Österängsborna att ta sig in i kyrkan. Den 
första juni skulle det firas Österängdagen och vi hängde på. En härlig grupp EFS-medlemmar 
planerade hela dagen och många ställde upp och hjälpte till under själva dagen. 
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REPORTAGE

År 1853 bildades Gärds Härads missionsförening un-
der gällande konventikelplakat, vilket innebar att det var 
förbjudet att samlas till bönemöten i hem och frikyrkor. 
Tyvärr saknas den första protokollsboken, så vi kan inte 
se hur många som var med vid föreningens bildande. Inte 
heller de första stadgarna finns bevarade. Ganska snart 
förlades en stor del av verksamheten till Tollarp och om-
rådena här omkring. År 1863 när den första kvarvarande 
protokollsboken togs i bruk hade man flera kolportörer 
avlönade. Dessutom skickade man bidrag till Diakoniss-
anstalten i Stockholm, Wanneberga Missionsskola, barn-
hemmet i Alsheda samt till Forsterlandsstiftelsens yttre 
och inre mission och Lappska missionen.

I mars 1882 beslutades om ett missionshusbyggande vid 
järnvägsstationen i Tollarp. Huset inreddes med sal med 
läktare på vardera gavel samt två rum till vaktmästarbo-
stad under den ena läktaren. Redan i september var huset 
färdigt och togs i bruk. I en artikel i Kristianstadsbladet i 
samband med ett jubileum på 70-talet beskrivs denna pe-
riod: “Det var vid den tiden den stora väckelsen drog fram 
över Sverige och det berättas att då möte hölls var den 
mycket stora salen och båda läktarna till trängsel fyllda 
med andäktigt lyssnande åhörare.” Så småningom delade 
man av utrymmet under den andra läktaren till en sal för 
mindre samlingar, och senare klädde man även in läktarna 
så att man fick separata rum till barnverksamheten.

År1890 inkom Kristianstads Traktatsällskap (en av före-
gångarna till vårt distrikt) med en förfrågan om ett samgå-
ende med Gärds Härads missionsförening.  Detta genom-
fördes till viss del och med vissa villkor från missionsfören-
ingen. Bland annat skulle  Gärds Härads missionsförening 
fortfarande existera och ha missionshuset i Tollarp som 
enskild egendom.  År 1905  pratar man om två grenar av 
missionsföreningen: En del - det gamla missionsarbetet 
som i princip gått upp i Kristianstads Traktatsällskap. Den 
andra delen – Tollarps gamla missionskrets som äger och 
använder missionshuset. Man benämner nu sedan något år 
tillbaka föreningen ”Gärds Härads och Tollarps Missions-
förening”.

Man har i perioder fått förfrågningar om att hyra ut mis-
sionshuset till Föreläsningsföreningen, Frälsningsarmen 
och Friförsamlingen i Tollarp.  Flera krav ställdes på de äm-
nen som skulle talas och predikas över och de föreläsare och 
predikanter som skulle tala, samt att förkunnelsen skulle 
vila på lutherska bekännelsens grund och samlingarna fick 
inte krocka med högmässan i Svenska kyrkan. I mitten av 
1920-talet  hyrde man  ut lilla missionssalen till kommu-
nen att användas som sjukstuga för difteripatienter under 
några veckor. När frågan kom att få hålla politiska möten i 
missionshuset blev svaret dock blankt nej. 

En del situationer som idag kan tyckas dråpliga finns att 
läsa om i protokollen, och hade vi haft kvar de tidiga verk-

EFS i Tollarp 160 år

Vår missionsförening firar i år 160 år och det tyckte vi kunde vara värt att fira. I samband med 
Hörbykretsens pingstgudstjänst, valde vi därför att fira lite extra. Här kommer några glimtar 
från föreningens 160 år.
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samhetsberättelserna, hade förmodligen historierna varit 
ännu fler. År 1925 såg styrelsen sig tvungen att besluta om 
en avgift á 1 kr/gång som damerna i föreningen ville låna 
kaffekitteln. Man kan ju undra om det blivit ett problem, 
att kaffekitteln inte var i missionshuset när den behövdes, 
eller vad som tvingade fram detta beslut.

År 1959 bildades Tollarpskretsen inom Traktatsällska-
pet. Dess förste predikant var Göte Wikström. Senare 
ombildades kretsarna och under en period tillhörde för-
eningen Kristianstadskretsen och numera är vi en del av 
Hörbykretsen som ju är en av få kretsar i vårt distrikt som 
fortfarande har gemensam verksamhet.

Redan under missionsföreningens första år startades 
söndagsskola, 1927 startades arbetsförening/syförening.  
År 1932 startade man Solglimt och 1958 en bibelstudi-
egrupp som senare omvandlades till pojkgrupp. År 1960 
slogs Solglimten och pojkgruppen samman till  FG-PG 
vilken fanns kvar till 1988 då den var en av de första i 
Sverige att ombildas till scoutkår. Scoutverksamheten och 
söndagsskolan fanns kvar till 2002 då man lade ner dessa 
verksamheter eftersom man beslutat sälja missionshuset.

Efter att missionshuset såldes 2003, hade vi under några 
år vår verksamhet i de andra kyrkornas lokaler i Tollarp, 
men 2009 upplevde vi att Gud visade oss att vi skulle ha en 

egen lokal igen. Första advent 2009 invigdes så EFS-kapel-
let, inrymt i en del av en tidigare butik centralt i byn. Där 
fortsätter vi vår verksamhet med gudstjänster, lovsångskväl-
lar, bönesamling-
ar mm. Dessut-
om träffas vi till 
bön hemma hos 
varandra varan-
nan vecka. Vi är 
en av distriktets 
minsta förening-
ar – sedan några 
år är vi färre än 
10 medlemmar, 
men fortsätter vår 
verksamhet och 
känner att Gud 
leder oss i det. 

Maria Grahn, 
Tollarp
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Ordförande- och kassörsdag

Den 19 oktober hälsar distriktsstyrelsen alla 
ordförande och kassörer, eller någon annan i era 
styrelser, välkomna till Lutherska missionshuset 
i Hässleholm mellan  kl 09:00-14:00. 

Dagen kommer att innehålla en hel del in-
formation om arbetsgivaransvar, lönehantering, 
rutiner vid anställning och annan nyttig infor-
mation. Skriv in detta datum i era almanackor 
och KOM!

 

Årskonferens 2014

Planeringen inför EFS riks årskonferens är nu 
i full gång och den lokala konferensledningen 
kommer att träffas i början av september. Vi ser 
mycket fram emot att ha konferensen i Q-poo-
len i Hässleholm i slutet av maj månad. 

Även om det är många månader kvar till det 
är dags, ser vi som sitter med planeringen att 
det kommer att behövas ett stort antal personer 
som kan hjälpa till för att ro detta i land. Vi 
hoppas att du är en av dem som på något sätt 
kan bidra, konkret på plats, ekonomiskt och/el-
ler i förbön. 

Hör gärna av dig till expeditionen om det är 
något du känner att du vill göra. Mer informa-
tion kommer att komma fortlöpande framöver.

 

Konfirmationsläger 

Båda våra konfirmationsläger 2014 är nu näs-
tan fullbokade och vi har redan fått in många 
anmälningar till 2015 års konfirmationsläger. 
Skicka gärna in anmälningar i god tid så ni sä-
kert får en plats.

EKONOMISK RAPPORT EFS 2013

I gåvorna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från missionsföreningarna.

EKONOMISK RAPPORT Salt 2013

I gåvorna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från missionsföreningarna.
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Inkomna gåvor under maj 2013

EFS   14070
Salt      4200

         även på www.efssyd.org

        nr/sid 
 

   2013
   
   september
   7-8 Friskvård för parrelationer, Höllviksstrand  4/21
   13-15 Återträff för årets konfirmander
   
   oktober
   4-6 LIFE - ungdomskonferens i Helsingborg
   8-13 Bibel o gemenskapsvecka, EFS-gården Åsljunga 4/19
   19 Ordförande- och kassörsdag, Hässleholm
   27-29 Dunderbra - barnläger i Åhus

   november
   9 Skattendag i Ängelholm
   30  Julmarknad, EFS-gården Åsljunga

   december
   13-15 Julbord, EFS-gården Åsljunga
   23-27 Julfirande, EFS-gården Åsljunga 
   28-1/1  Livskraft - nyårsläger på Sundsgården   

almanacka

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåva 
Till John Nilsson, Fastarps minne

Till Greta Karlssons minne

Tack för gåvorna 
och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under juli 2013
EFS   8 300
Salt   5 300
Nyetablering  3166
Konfirmand  2 070

KONFIRMATIONSLÄGER 2015
Det är hög tid att anmäla sig!

Vi har två konfirmationsläger att erbjuda även 2015. 
Uppläggen är desamma och platserna är EFS-gården 
i Åsljunga och ÅhusGården i Åhus. 
Lägret är uppdelat i tre delar från maj – september 
men inleds redan vid advent med en dagsamling.

Vår idé är att blanda undervisning, bad, sport, musik, 
andakter, utflykter, samtal med Gud etc.
i en unik härlig gemenskap.

För mer information kontakta EFS i Sydsverige
Tel. 0451-388070
e-post: info@efssyd.org eller simon.knutsson@efssyd.org

Enskilda gåvor under juni 2013
EFS   6 850
Salt   2 000
Konfirmand  1470

Sträva ivrigt efter kärleken, 
men sök också vinna de 

andliga gåvorna, framför 
allt profetians gåva. 

1Kor 14:1

 Eftersom ni är ivriga att 
få Andens gåvor, sök då att 

i överflöd få sådana som 
uppbygger församlingen. 

1Kor 14:12
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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

Din är dagen, din är också natten, det är du som har skapat ljuset och solen. 
Psalt. 74:16


