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Vänner
Det är en orolig tid vi lever i. Konflikterna i världen är enorma. Miljontals 
människor är på flykt från sina hem, hotade till livet och ofta för sin kristna 
tros skull.
Ibland undrar jag hur långt borta den situationen är för oss i Sverige. Jag 
konstaterar att utvecklingen på gott och ont går oerhört fort. Man hänger 
nästan inte med. En sak tröstar mig och får mig att känna mig trygg: det är 
ett bibelord som jag avslutade min predikan med härom söndagen. 
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken 
något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup 
eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, 
vår Herre. Rom 8:38-39
Det ordet gör mig frimodig. Men ordet är nog inte självklart för oss svenskar. 
Jag tror, och känner själv, att vi/jag behöver umgås med ordet och be kring 
det, bearbeta tanken på förföljelse etc. Vad är viktigt/ast i mitt liv? Vad är det 
jag inte klarar mig utan? Då får jag se till att vårda det, och göra det ordent-
ligt. Inte i byrålådan utan ute i världen. Good luck, God bless!      Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   

www.kyrktorget.se/falkvikskyrkan

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Om du skulle på en lång resa och bara fick ta med dig 
en bok, vilken skulle du då välja?

En klassisk fråga, och som god kristen svarar man, näs-
tan utan att tänka sig för, Bibeln. Men varför det? Det 
finns ju mycket god litteratur att välja på?

Mitt svar på den frågan är: Det finns ingen annan bok 
som man kan gå tillbaka till hur många gånger som helst 
och varje gång hitta något nytt, som man aldrig har sett 
förut. 

Som barn i en pastorsfamilj har naturligtvis Bibeln fun-
nits i mitt medvetande hela livet. Man skulle kunna säga 
att jag är impregnerad med Bibeln från första stund. Från 
min barndom minns jag enkla familjeandakter kring ex-
empelvis ”Familjen kring Guds ord”, och när jag var i 
7-årsåldern fick jag en egen ”Bibel”. Det var Ann de Vries 
Barnens bibel. Jag läste en del i den, men efter ett tag gick 
jag till pappa och bad om en RIKTIG bibel - jag kände 
inte igen mig i barnbibeln!

Under min tonårstid läste jag regelbundet, och det blev 
även en ”pärm till pärm”-period, men liksom för så många 
andra, har det blivit sämre med regelbundenheten. När 
barnen var små förde vi också vanan med familjeandakter 
vidare, men även med det blev det sämre när barnen växte 
upp.

Nu har jag ingen tidsnöd att skylla på, sjukskriven som 
jag är med all tid i världen. Ändå ligger ofta Bibeln stängd 
medan jag hittar annat att syssla med. De vanligaste an-
ledningarna att jag öppnar den är för att läsa söndagens 
texter när jag ska leda eller sjunga i en gudstjänst och be-

höver planera en inledning eller hitta sånger som passar 
till temat. Kontakten med Bibeln blir alltså främst genom 
att lyssna på predikningar.

Ändå kan jag säga att det inte går en dag utan att något 
bibelord rör sig i mitt huvud. Det sägs att det finns 365 
ställen i Bibeln där det står att man inte ska oroa sig, och 
många av dem har jag fått lita till under mitt liv. Mitt 
favoritlöfte är nog ”Jag omsluter dig på alla sidor, och jag 
håller dig i min hand”.

Men Bibeln är så mycket mer än löften om hjälp. Det 
är också en bok som visar hur jag ska leva och hjälper mig 
att leva rätt. Jag tror att om man är impregnerad av bibel-
ordet märks det på ens sätt att leva och vara. Jag har märkt 
det flera gånger under mitt yrkesliv: utan att jag sagt något 
om Gud eller min tro, har kolleger och elever närmast 
konstaterat ”Du är kristen, va?”. Det har glatt mig, för det 
visar att tron har inflytande på mitt liv.  

Kort sagt kan man säga att Bibeln är grunden jag står 
på. Den grunden är fast och jag blir ledsen och rädd när 
jag märker att man ibland, även i kristna sammanhang, 
vill förminska och förändra det som står i den. Då är man 
ute på farliga vägar. Bibeln är Guds ord till oss och visst 
kan det vara svårt att tolka en del, men grundtanken i den 
är Guds kärlek till oss människor.

”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde 
son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha 
evigt liv” Joh 3:16

Agnetha Larsson, Asarum

Vad betyder Bibeln för dig?

Agnetha Larsson
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Anneli har bosatt sig lite utanför Helsingborg, i Bille-
berga, ”mitt emot bageriet”. Annars är hon uppväxt och 
har levt en stor del av sitt liv i Örebro. En familj finns, med 
vuxna barn, bland annat en dotter i Malmö, vilket var yt-
terligare en anledning att flytta till Skåne!

-Med mig till Billeberga har flyttat också två utekatter.

Anneli, vad är din bakgrund?
-Jag är utbildad kommunikatör och kulturvetare, har 

arbetat på flera studieförbund, bl.a. SKS (Sveriges kyrk-
liga studieförbund, numera SENSUS) och Studiefräm-
jandet. Jag har också arbetat med Örebro bokmässa och 
projektledarutbildning och mycket annat.

-Jag har varit kristen hela livet, växte upp som barn och 
ungdom i Frälsningsarmén. Jag tillhör Svenska kyrkan där 
jag är döpt och konfirmerad. 

-Under tiden i Örebro var jag med i kören Svart på Vitt, 
en ekumenisk gospelkör. Den är för övrigt ledd av Kata-
rina Josephsson som har ett förflutet i EFS i Stockholm. 

När jag hör om kören Svart på Vitt påminns jag om 
en cd-skiva som jag har och vi talar en stund om det. 
Skivan heter Kungars Kung och spelades in tillsammans 
med Lars Mörlid och Peter Sandwall. Anneli var med och 
sjöng på den.

Sundsgårdens folkhögskola tillhör ju en idéburen 
organisation, hur ser du på det?

-Det känns naturligt för mig, då jag är kristen och också 
tidigare har arbetat i sådana sammanhang. Rent praktiskt 
har vi samarbete med Raus församling, Svenska kyrkan. 
Det känns naturligt att de banden stärks efter hand. Det 
är också viktigt att Sundsgårdens relation till EFS inte 
glider isär. Samarbete och utveckling är två ledord i sam-
manhanget.

-Sundsgården har ju ingen bibellinje eller liknande. Jag 
vet inte varför sådana linjer tidigare har lagts ner. Men 
jag vet att det inte är så enkelt att bara starta nya linjer. 

Regelverk och ekonomi är starka faktorer. Det gäller att få 
till en trygg situation för en skolas fortlevnad.

Har du någon vision som rektor för skolan?
-Den första visionen var när jag såg annonsen på skolans 

hemsida. Jag läste skolans riktlinjer och värdegrund och 
kunde se mig själv som rektor för en sådan verksamhet. 
Hittills har jag jobbat sedan 1990 inom folkbildningen. 
Studieförbunden och folkhögskolorna delar i hög grad sy-
nen på lärande. Det rör sig om individens aktiva lärande 
till skillnad från passiv inlärning.

-Annars har jag valt att först vara en betraktare av redan 
pågående processer, hur man genomför redan tagna be-
slut. Sedan kan jag komma med idéer. 

-Jag kan nämna en sak som är på planeringsstadiet, nå-
got som tidigare rektorn Martin Nihlgård lade grunden 
till. Vi funderar på att starta en klass för romer. Tanken 
kom till genom en romsk student som gick på skolan. Vi 
har kontakt med flera kommunalråd i Helsingborg och 
funderar tillsammans på hur vi ska gå vidare.

Jag berättar lite om mig och mina olika uppgifter i livet. 
Vi konstaterar att vi säkert kan berika varandras samman-
hang i framtiden. Det känns bra! Det ser jag fram emot!
Tack, Anneli, för att jag fick låna av din lunchtid!

Intervjuare och fotograf: Robert Södertun, red.

 Anneli Appelskog är nybliven skåning, bland annat. Men framför allt är hon Sundsgårdens 
folkhögskolas nya rektor. När jag träffar henne har hon ännu inte mött eleverna, det blir mor-
gondagens uppgift. Höstterminen är ännu i sin linda och eleverna är på väg in till skolan.
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REPORTAGE

HD:s beslut att ta upp fallet har applåderats från olika 
håll, och har bland annat kallats för en “historisk dag för 
Pakistan”.

Den 22 juli togs fallet upp i HD, som beslutat sig för 
att ompröva domen. Därmed är detta fembarnsmamman 
Asiya Bibis (även kallad Asia Bibi) sista chans till frihet. 
Redan under 2014 överklagades dödsdomen till HD i La-
hore, som då beslutade sig att avslå överklagan. 

Fallet har fått stor uppmärksamhet internationellt, nå-
got som lett till att skarp kritik har riktats mot Pakistans 
kontroversiella hädelselagar. 

Aasiya Bibi, 50, är den första kvinnan i Pakistan som 
dömts till döden för hädelse. Hon har suttit fängslad se-
dan 2009, anklagad för att ha kränkt profeten Moham-
med under en konversation med en muslimsk kvinna. 
Hon polisanmäldes, och i november 2010 dömdes hon 
till döden, skyldig till att ha brutit med artikel 295C i 
Pakistans strafflag.

Anklagelser om att Aasiya Bibi skulle ha hädat profeten 
Mohammed kom efter att hon hamnat i dispyt med några 
muslimska kvinnor under ett skördearbete. Hon har hela 
tiden nekat till anklagelserna.

Global uppmärksamhet
Domen mot Aasiya Bibi har fått stor internationell upp-

märksamhet och i april i år träffade hennes familj påven 
Franciskus i Vatikanen, där han bad för henne och för alla 
de kristna som förföljs för sin tro. Strax innan familjen 
reste till Rom kom det rapporter om att Aasiya lider av 
tarmblödning och behöver akut medicinsk vård. Hennes 
familj har meddelat att hon var “så svag att hon knappt 
kunde gå” efter deras senaste månatliga besök.

I mars utnämnde Paris borgmästare, Anne Hidalgo, Aa-
siya Bibi till hedersmedborgare för att visa sitt stöd.

Två privata insamlingsinitiativ har tillsammans samlat 
in över 1.200.000 namnunderskrifter i protest mot döds-
domen, och för att förmå västvärldens regeringar att rea-
gera kraftigare.

Lönnmord
Under 2011 dödades två pakistanska politiker som öp-

pet hade tagit ställning för Aasiya Bibi. Salmaan Taseer, 
guvenör i provinsen Punjab, och Shahbaz Bhatti, minis-
ter med särskilt ansvar för minoritetsfrågor, sköts till döds 
under januari respektive mars 2011.

Landets hädelselagar infördes redan under brittiskt sty-
re, men de förstärktes när presidenten Mohammad Zia ul-
Haq styrde landet. Under de senaste åren har dock antalet 
anmälningar om hädelse mot Islam ökat kraftigt, uppger 
det pakistanska Center for Research and Security Studies. 
Många gånger missbrukas hädelselagarna och används för 
personliga vendettor, eller för att komma åt kristnas före-
tag eller fastigheter. 

Då lagen inte definierar vad som räknas som hädelse är 
det svårt att värja sig mot anklagelserna, i vissa fall kan 
det ses som en kränkning mot lagen bara att presentera 
motbevis. Brott mot lagen kan ge dödsstraff, men många 
har utsatts för lynchning av uppretade folkmassor innan 
anklagelserna tagits upp i domstol, och andra sitter år 
i fängelse utan någon rättegång då många advokater är 
rädda för att försvara dem.

Enligt Wilson Chowdhry, generalsekreterare för British 
Pakistani Christian Association, skulle en ändring av la-
gen i praktiken inte innebära någon skillnad då de “lokala 
polismyndigheterna viker sig under trycker från mobber 
ledda av lokala imamer”.

Källa:World Watch Monitor      
Översättare: Elin Streiffert
Från: www.open-doors.se 

Aasiya Bibis sista chans till frihet
2015-08-19 Pakistan
Högsta Domstolen (HD) i Pakistan har beslutat att ta upp Aasiya Bibis överklagan. Hon har 
tidigare dömts till döden för hädelse. Dödsstraffet kommer inte verkställas innan HD kommit 
med sin slutgiltiga dom.
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GÄSTKRÖNIKA

Krig, förtryck, diktaturer och fattigdom skapar flyk-
tingströmmar. En del når vår del av världen.

Vi känner rädsla över hur vi ska klara av att hantera 
denna situation. Vi kan hantera vår rädsla på minst två 
sätt. Vi kan förbli rädda eller försöka rädda. Försöka iso-
lera oss eller sträcka ut en hjälpande hand. 

Min erfarenhet är att om jag isolerar mig och min rädsla 
blir jag ännu mer rädd och ännu mer isolerad. Om jag 
istället vågar konfrontera min rädsla, i detta fall exempel-
vis genom att tala med en främling och i förlängningen 
bli vän med min medmänniska, då försvinner rädslan och 
jag kan handla mer genomtänkt och kärleksfullt. Rädslan 
och isoleringen kan uttrycka sig i att vi vill skydda oss 
själva och vårt samhälle från människor som vi inte tycker 
passar in. Men vårt sociala skyddsnät; fördelningspolitik, 
skattesystem, olika bidragssystem, sjukvård och liknande 
är ju inte system framtagna för sin egen skull. Orsaken till 
att vi lever i en välfärdsstat är ju att människor i vårt land 
valt att prioritera människovärde, generositet, solidaritet 
etc., dessa grundstenar som bland annat sätter fokus på 
den fattige, den svage och främlingen. 

Som kristen och en del av Kyrkan, Kristi kropp, har jag 
inte bara en allmän uppgift att vara medmänsklig utan är 
kallad att vara Jesu händer och fötter. En stor del av min 
livsuppgift är att med de talenter (talanger) jag har, ge 
varje människa värde, minimera ekonomiska klyftor och 
bli vän med främlingar och på så sätt visa Jesu kärlek.

När förhandlingarna avbröts för en timmes bön under 
årsmötet i Hässleholm 2014, gick några från EFS-Kyr-
kan i Örkelljunga fram till stationen ”Visioner för nya ut-
tryck av församlingsliv”. De satte upp en bön om att deras 
kyrka skulle bli en plats där främlingar skulle känna sig 
hemma.  

Var det en vision från Gud och var det en bön efter 
Guds vilja? Stämmer den med Bibeln och Jesu exempel? 
Vad hände i så fall?

Under året innan konferensen 2014 hade vi kanske fem 
individer med invandrarbakgrund på besök eller återkom-
mande i vår verksamhet. När jag nu försöker räkna på hur 
många individer som berörts av vår verksamhet under det 
gångna året är det inte så lätt (tack och lov!). Jag hamnar 
någonstans mellan sjuttio och etthundra olika individer 
som besökt kyrkan eller någon verksamhetsform en gång 
eller regelbundet.  Här kommer några exempel: Vi har 
ofta medmänniskor med flyktingstatus eller tiggarstämpel 

i våra gudstjänster. I någon bönegrupp/hemgrupp under 
våren var det fler ”främlingar” än hemmastadda. På fören-
ingens sporttid i idrottshallen har det varit återkommande 
människor med flyktingbakgrund. Det anordnades en 
”Välkommen-till-Sverige-fest” för flyktingar i EFS-kyr-
kan. Föreningsmedlemmar engagerar sig på olika sätt i 
främlingsvänliga handlingar som att bjuda på skjuts, sam-
tal vid kyrkkaffe, insamlingar till behövande, bjuda hem 
på middag och även övernattning, låta flykting eller tiggare 
hjälpa till med något, bedja för och med dessa människor, 
säga hej och le när man möts på byn, läxhjälp till flykting-
barn, skjutsa till tandvård eller sjukhus… Dessutom har 
två flyktingkillar varit på sommarpraktik på EFS-gården i 
Åsljunga och föreståndaren var lika nöjd som killarna.

Fick bönerna och visionerna från konferensen något 
svar? Var det en bön efter Guds vilja? Gav Jesus kraft och 
inspiration till bönesvaret?

Två av EFS historiska missionsländer är numera mer 
eller mindre stängda, Eritrea och Somalia. Min mormors 
bror Håkan Olsson var på 50-talet missionär i Asmara, 
Eritrea. Han översatte delar av Paulus brev till tigrinja. 
Under våren har jag flera gånger suttit i något hem i Ör-
kelljunga där vi växelläst verser från Paulus brev på svens-
ka och tigrinja. Kanske var det Håkan som först översatte 
just de verserna.

”Mission en livsstil”, en slogan från 80-talets EFS, gäller 
den fortfaranade? Gäller den i Sverige 2015? Gäller den 
mig och dig?

Mission en livsstil?

Gud Fadern tänker fridens tankar 
för att ge oss en framtid och ett 
hopp.
Jesus, vår Frälsare, sitter på Faderns 
högra sida och manar gott för oss! 
Den Helige Ande uppenbarar Fa-
ders kärlek och förmedlar kraften 
från Golgata kors och ingjuter Jesu 
Kristi kärlek i våra hjärtan.
Fader hjälp oss att inte begränsa be-
greppen ”oss” och ”vår/våra” och 
därmed begränsa Din kärlek, i Jesu 
Kristi namn jag ber. 
Amen.

Henrik Frosthagen, Örkelljunga
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UNDERVISNING

David - del 2
David var 37 år gammal då han blev kung över hela Israel och 

skulle förbli kung i ytterligare 33 år. Direkt efter att han erövrat Je-
rusalem från jevuseerna, utropat staden som ”Davids stad” och gjort 
den till sin huvudstad, så fick han bege sig ut i strid mot grannfolket 
filisteerna. Två gånger anföll dessa och lika många gånger besegrades 
de av David.

Förbundsarken förs till Jerusalem
Ända sedan tiden innan Samuel blev domare i Israel hade för-

bundsarken förvarats i en liten by i Juda stams område. Förbunds-
arken hade ju tidigare tagits som krigsbyte av filisteerna, men dessa 
hade inte vågat ha den kvar då kraften av Guds helighet som fanns i 
den hade orsakat svåra plågor och olyckor för dem. 

Så arken var inte bara ett dött föremål där lagens tavlor och en del 
andra reliker förvarades. Detta märktes också då David beordrade 
att den skulle flyttas till Jerusalem. Arken drogs på en vagn och un-
der vägen höll vagnen vid ett tillfälle på att välta. En av vakterna som 
gick bredvid hette Ussa, och när vagnen höll på att tippa så sträckte 
han ut handen för att stötta förbundsarken. Men när han rörde vid 
den så dog han ögonblickligen.

Efter denna händelse vågade David först inte föra arken vidare till 
Jerusalem, utan lämnade den en bit från staden hos en man som 
hette Oved-Edom. Där förblev den i tre månader, och det var först 
när David såg hur Gud välsignade Oved-Edom och hela dennes 
familj som han vågade flytta arken den sista sträckan in i staden.

Arken förs nu in i Jerusalem under stort jubel och stor glädje. 
David dansar med liv och lust under precessionen in i staden. Den 
placerades i ett tält som David hade gjort i ordning. Efter en tid 
tycker David att det inte passar sig att han själv bor i ett fint hus av 
cederträ, medan Guds ark bor i ett simpelt tält. Han vill bygga ett 
tempel åt arken och rådfrågar profeten Natan. Gud uppenbarade 
sig för Natan och gör klart att David inte skall bygga något tempel. 
Under hela den tid då Gud varit Israels Gud så hade han bott i tält, 
och David skulle inte ändra på detta. Istället skulle templet byggas 
av Davids son, först då David själv var död.

Denna utsaga från Gud fick i ett första skede sin uppfyllelse då 
Davids son Salomo byggde det första templet i Jerusalem. Men sin 
verkliga uppfyllelse fick dessa Guds ord först när Jesus, Davids son, 
genom sin död och uppståndelse skapade den kontaktpunkt mellan 
Gud och människan som ersatte templet av sten, och som blev en 
mötesplats inte bara mellan Gud och Israels folk utan med alla folk 
på jorden i alla tider.

David visar nåd
Davids första tid som kung blev lyckosam. Han besegrade och 

underkuvade alla sina grannfolk och de blev skyldiga att betala skatt 
till honom. När David var på höjden av sin makt var landet han 
regerade över större än vad det någonsin varit eller skulle bli igen. 

David sökte också försoning med sitt förflutna. Under inbördes-
kriget med Sauls söner efter dennes död hade de allra flesta av Sauls 
släkt dödats. David sökte nu upp Siva, som varit Sauls närmaste tjä-
nare och frågade denne om det inte fanns någon kvar av Sauls släkt 
som han kunde visa barmhärtighet, på samma sätt som Gud hade 
visat honom barmhärtighet. Jo, en av Jonatans söner, Sauls sonson, 
levde fortfarande. Han hette Mefivoshet och var handikappad efter 
en olycka i barndomen. David skickar efter honom.

Det är lätt att sätta sig in i hur denne Mefivoshet måste ha känt 
det, när han tog emot kallelsen att inställa sig vid kung Davids hov. 
Han måste ha blivit vettskrämd. Alla hans släktingar hade blivit 
avrättade under kriget. David hade nu mer makt än han någon-
sin haft, och Mefivoshet hade nog all anledning att tro att han inte 
skulle överleva sitt möte med den mäktige kungen.

Men han möttes inte av den dom han väntade, utan för Jonatans 
skull fick han nåd av David. Allt det som hade tillhört Saul och hans 
släkt återlämnades nu till honom och själv fick han bo vid Davids 
hov och äta vid kungens bord.

Även denna händelse är en profetisk bild av vårt möte med helig 
Gud, universums kung. I det mötet kan vi egentligen bara förvänta 
oss dom, men tack vare Jesus så möts vi istället av nåd. Vi blir arv-
tagare till Guds rike och varje gång vi firar nattvard så äter vi vid 
kungens bord.

Makt korrumperar
Den som får mycket makt kan lätt frestas att missbruka den. Det-

ta hände också David, trots att han när han en gång smordes till 
kung av profeten Samuel fått höra att han var en man ”efter Guds 
sinne”. Det som skedde när David korrumperas av sin egen makt 
kom att bli en brytpunkt som förmörkade resten av hans liv. Som 
för många andra mäktiga män genom historien, så börjar Davids fall 
med bristande impulskontroll.

David befinner sig en kväll på taket till sitt hus. Därifrån får han 
syn på en kvinna som badar och David kan inte släppa henne med 
blicken. Kvinnan är mycket vacker och David frågar sig fram till 
vem hon är. Hon hette Bat-Seba och var gift med hettiten Uria, 

av Håkan Lindberg
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som tjänstgjorde i Davids armé. Detta hindrar dock inte David från 
att gå vidare. Han kallar till sig Bat-Seba och eftersom han är kung, 
så kan inte Bat-Seba neka honom det han vill ha. Han ligger med 
henne och skickar sedan hem henne igen. Men en tid efteråt får 
David bud från henne, där hon berättar att hon väntar barn. 

Även för en kung så hade detta nu 
blivit till en krissituation. David skick-
ar efter Bat-Sebas make Uria under fö-
revändningen att få en rapport om hur 
det går i det krig som armén för tillfäl-
let är involverad i. Davids egentliga 
motiv är att få Uria att gå hem till sin 
hustru Bat-Seba och ligga med henne, 
så att barnet hon väntar ska antas ha 
Uria till far istället för David.

Men Uria går inte hem. Han lägger 
sig istället och vilar vid ingången till 
Davids palats. När David får reda på 

detta frågar han Uria varför han inte går hem. Uria svarar att han 
inte med gott samvete kan njuta av sitt hem och sin hustru så länge 
förbundsarken och armén ligger ute i fält. David blir nu desperat 
och super Uria full för att få honom att gå hem, men Uria sover 
ännu en gång bland tjänarna i palatset. David kan inte få Uria att 
överge sin lojalitet till sin Gud och sin kung.

Då skriver David ett brev till Joav, befälhavaren för armén, som 
han skickar med Uria tillbaka till fronten. I brevet beordrar David 
Joav att placera Uria längst fram i frontlinjen där fienden är som 
starkast. När stri-
den är som hetast 
ska sedan alla dra 
sig tillbaka från 
Uria, så att han blir 
ensam med fien-
den. Joav gör som 
kungen befallt och 
följden blir att Uria 
blir dödad i stri-
den. Kung David 
har begått överlagt 
mord.

Med Uria ur vägen, så kan nu David ta Bat-Seba till hustru och 
som sådan så föder hon deras son. David tror nu att han kommit 
undan den pinsamma situationen utan efterverkningar.

Men Gud sänder profeten Natan till David. Natan berättar en 
historia för David: ”Två män bodde i samma stad, den ene rik och 
den andre fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ägde 
ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och fött upp. 
Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och 
drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för 
honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina 
egna djur för att laga till det åt sin gäst utan tog den fattiges lamm och 
anrättade det.” (2 Sam 12)

När David hör Natans ord blir 
han ursinnig över denna grava 
orättvisa och den rike mannens 
vidriga beteende. Han dömer 
på stående fot denne brottsling 
till döden. Då ser profeten på 
honom och säger fyra ord som 

måste ha träffat David som ett knytnävsslag i magen - ”Du är den 
mannen.” 

Natan förmedlar sedan Guds ord till David. Gud frågar hur Da-
vid kunnat göra detta onda mot honom, efter allt det goda han har 
gjort för David. Då inser David vad han har gjort i sin maktberus-
ning. Han blir förkrossad och ber om förlåtelse. Och han får ta emot 
nåd från Gud. Men barnet som Bat-Seba fött åt honom blir sjukt 
och dör. 

Resten av Davids år vid makten blir inga lyckliga år. Det enda 
ljuset är att Bat-Seba föder honom ännu en son som får namnet 
Salomo och blir mycket älskad av David.

De sista mörka åren
Men familjens historia i övrigt blir en både solkig och obehaglig 

historia. Davids son Absalom hade en syster som hette Tamar och 
var mycket vacker. Amnon, en annan av Davids söner med en av 
hans andra fruar, blir förälskad i Tamar och genom att låtsas vara 
sjuk och be henne om hjälp lockar han in henne i sitt sovrum, försö-
ker förföra henne men misslyckas och våldtar henne istället. Tamars 
bror Absalom mörklägger hela historien för att inte dra skam över 
kungahuset. Men han talar aldrig mer med sin bror efter detta. När 
David får reda på vad som hänt blir han upprörd, men vill inte 
straffa Amnon så hårt eftersom han är den förstfödde sonen.

Två år senare hämnas Absalom och låter lönnmörda Amnon och 
flyr sedan undan sin far. Han lever tre år i landsflykt, men får sedan 
återvända till Jerusalem. Dock får han inte komma in i palatset och 
inte träffa David. Då börjar han en förtalskampanj mot sin far, vil-
ken utvecklas till ett regelrätt uppror. David får fly från Jerusalem 
som intas av Absalom.

För att göra en lång historia kort så slutar upproret med att Ab-
salom försöker fly på en mulåsna från en strid med Davids trup-
per. Hans långa hår 
fastnar i grenverket 
på ett träd och han 
blir hängande. Mot 
Davids uttryckliga 
order dödas Absa-
lom av befälhavaren 
Joav. David sörjer 
sedan Absalom un-
der resten av sitt liv. 
Hans sista år präglas 
av fler uppror, pest utbryter i landet och hans äldste levande son 
utropar sig själv till hans efterträdare medan han fortfarande lever. 
Bat-Seba och profeten Natan lyckas dock få den gamle David att ge 
kungavärdigheten till Salomo istället.

Sjuttio år gammal dör David och överlåter riket till Salomo, som 
vi kommer att möta i nästa del av denna artikelserie.

Davids tid som kung var, trots de sista årens kaos, på många sätt 
lyckosam. Landet blev både större och mer välmående under hans 
regeringstid och i historiens backspegel betraktas David som den 
största av alla Israels kungar. Och ännu en gång ser vi att Gud kan 
använda också skröpliga och svaga människor för att förverkliga sin 
plan för mänskligheten. 

”Det är en ros utsprungen av Davids rot och stam… Om denna ros 
allena ljöd förr Jesajas ord, att född av jungfrun rena han frälsa skall 
vår jord” (Sv.Ps. 113)



10

REPORTAGE

Vem är Hans Dahlén?
Framför allt är jag Guds barn och en lärjunge till Jesus. 

Sedan är jag en ganska lugn och laidback 30-årig snubbe 
från Uppsala, där jag är född och uppvuxen. Här har jag 
också läst till präst vid Johannelunds teologiska högskola.

Hur kommer det sig att du valde att söka dig just 
till uppgiften som pastor i EFS-kapellet i Lund?

Jag fastnade direkt för kapellets vision: “Vi vill hjälpa 
människor till livet med Jesus”, och det triggade något i 
mig. Jag kände att det här vill jag också! Jag kände inte 
till EFS-kapellet sedan innan, men jag har fått en bild av 
kapellet som en församling med en tydlig riktning mot 
Jesus, och med en god gemenskap, där man kan vara sig 
själv. Jag tror kapellet har en väldigt viktig uppgift mitt 
i Lund bland studenter och människor i olika skeden i 
livet. 

Har du familj? Och hur ser den i så fall ut?
Jag är gift med Johanna, som är en mycket klok och 

vacker kvinna. Vi har en son som heter Joel, som är drygt 
1,5 år. Dessutom har vi en hund, som heter Fredo.

Vad sysslar du med när du vill koppla av och återhäm-
ta krafter? Någon hobby eller särskilda intressen?

Helst av allt spelar jag någon bollsport på fritiden, gärna 
volleyboll, beachvolleyboll eller innebandy. Brädspel, tv-
spel eller en god bok är också sådant jag gärna ägnar mig 
åt. Eller att se en film tillsammans med Johanna.

Gör ett försök att beskriva fem kännetecken på en 
väl fungerande kristen församling.

Oj, svårt! Men ett försök ska jag göra:
• Bön är något självklart och viktigt.
• Man strävar tillsammans efter att förstå och tillämpa bi-
belordet. 
• Man prövar nya sätt att gestalta Kristus.
• Man älskar varandra, och tänker gott om varandra.
• En gemenskap som sträcker sig ut, och är öppen för 
andra. 

Och så fem snabba valfrågor till sist:
Spettekaka eller surströmming?
Entreprenörskap eller förvaltarskap?
Bil eller cykel?
Rosenius eller Peter Halldorf?
Morgonmänniska eller kvällsmänniska?

Livsluft hälsar familjen Dahlén varmt välkomna till EFS i 
Sydsverige och tillönskar dem Guds rika välsignelse i de-
ras nya uppgifter.

Intervju och foto: Håkan Lindberg

Ny pastor i EFS-kapellet i Lund
Sedan Kristoffer Lignell �ck nya uppgifter i Göteborg, har EFS-kapellet i Lund sökt efter en ny pas-
tor. Nu har de funnit honom. Han heter Hans Dahlén och började sin tjänst den 1 september. Livs-
luft träffade honom och ställde några korta frågor.

Kommande aktiviteter 
 
Bibeldagar          8-11/10                      
Carl Magnus Adrian 
 
 

Konst - Hantverk - Kök      24-25/10  
11:00 - 17:00                                                       
Middagar med hösttema 
 
 

Ljusstöpningskurs                3/11 
Anmälan före 20 oktober 
 
 

Gås– och Farsdagsmiddag           8/11 
11.00 Temagudstjänst 
12.30 Middag  

 

 

Idyllen vid sjön 
   Bra trivsamt boende för       

enskilda gäster och grupper. 

Som hemma, fast borta 

   0435-460054            info@efsgarden.com           efsgarden.com 
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Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

När jag skriver detta så vimlar det av Hässle-
holmsstudenter utanför expeditionens öppna 
�������������������������������������������������-
selpipor och frågar med hög och hes röst ”vem vill 
gå i tvåan nu?”. Jag stänger fönstret och tar mig 
en funderare; vem vill gå i tvåan nu? 

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
sin start var det olika viljor och instanser som 
skulle hitta en gemensam riktning. Men årskon-
�����������������������������������������������
hur många goda viljor detta distrikt sitter på. Jag 
��������������������������������������������������
kompetens. Så många som gjorde sina uppgifter 
�������������������������������������������������
gjorde mig faktiskt lite stolt. Det har varit ett 
�����������������������������������������������-
pektiv i Sydsverige. Jag skulle gjort om det.
�������������������������������������������������
söka tjänsten och jag såg mig själv lite som ett 
wild card för rörelsen. Det tror jag nog andra 
också gjorde.

Simon går vidare

HELENA ERIKSSON

�������������������������������������������������
EFS i Sydsverige och Salt Sydsverige. Inte för att 
���������������������������������������������������
om, jag hade en naiv övertro på mig själv då. 
��������������������������������������������
������������������������������������������������
Det var rädsla för om jag hade rätt efternamn för 
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
jag tvungen att ge upp min egen personlighet för 
att få någonting gjort. 

���������������������������������������������������
är en glad rörelse! Jag har fått så mycket glädje, 
tacksamhet, uppmuntran och kärlek av er. Tack 
för det!

Det är dags att gå vidare och även om jag inte 
helt och fullt vet vad jag ska göra så känner 
mig trygg. Oavsett vad jag gör så får jag tro att 
Herren är med mig och jag får fortsätta i samma 
������������������������������������������������
få lära känns, komma till tro på och följa Jesus 
Kristus fast på lite annat sätt inom EFS och Salt.

Hälsningar i Kristus, Simon Knutsson

När hon tänker på EFS och Salt är gemenskap det 
första ord som kommer till henne. Sedan säger 
hon ”Jesusfokuserat”. Fler ord kommer; ung-
domar, läger… Frida Ewers tar den 1 september 
över stafettpinnen som distriktskonsulent efter 
Simon Knutsson. Hon ser framemot sin nya roll 
med förväntan och spänning men inser även det 
stora ansvar som hon nu tar över. 

���������������������������������������������������
Salt Sydsveriges verksamheter under sin uppväxt. 
����������������������������������������������
också med i Salt Sydsveriges styrelse under några 
år. Hon känner med andra ord väl till verksamhet-
en i distriktet. PRIVAT

Mer info på www.saltsydsverige.nu

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

HELJARÖD. Lärjungaskolan - för dig som är 17 år och äldre18 - 19 sep

s a l t s y d s v e r i g e
18 - 20 sep ÅSLJUNGA. �����������������������������������

tipsar
18 - 20 sep ÅHUS. �����������������������������������

16 okt ÄNGELHOLM - Alternativ Kväll - En kväll i humorns tecken

HÖLLVIKSTRAND. Sommarpunkten - läger för dig mellan 8 - 16 år4 - 6 sep

Frida Ewers
PULSEN PÅ

- Det är svårt att svara på frågan om vilket läger 
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
mycket.
Hon skrattar till och säger: 
- Ja, och så har vi ju Åre som var fantastiskt. Det 
�����������������������������������������

Frida växte upp i Huaröd utanför Kristianstad. Hon 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
- Det var under konfalägret som jag tog emot Je-
sus i mitt liv, säger Frida med ett leende. Det var 
en mycket viktig tid, jag har många goda minnen 
från detta läger. 
�����������������������������������������������-
��������������������������������������������������
alla läger hon åkte på. Det tog många år för 
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
trosresa.

Frida är en modig och äventyrlig 28-åring! När hon 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������-
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
vardagen, hemlängtan, att till slut kunna språket 
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
och såklart otroligt rolig. 

Frida Ewers

16 - 17 okt ÄNGELHOLM. Konfakampen  - Sommarens konfaläger möts

25 - 27 okt ÅHUS. ���������������������������������������

23 - 25 okt HELJARÖD. Äventyret - Barnläger

�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
Event koordinator på yrkeshögskolan i Landskro-
na. Frida lämnar sin tjänst som Evenemangs-
samordnare på Kristianstad kommun för att 
��������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������
de stora evenemangen och se till att helheten 
fungerade när det gällde, säger Frida. Detta är 
erfarenheter som jag hoppas kunna använda mig 
av i min nya tjänst. Jag vill göra saker noggrant 
�����������������������������
����������������������������������������������-
het och ledarskapsegenskaper från organisation-
�����������������������������������������������
den som tar över efter Simon. 
- Jag har funderingar och tankar på vad jag vill 
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
säger Frida. För många kan skolan vara en hård 
och tuff miljö och jag önskar att vi kan skapa 
����������������������������������������������
kring sin tro, där man kan ställa frågor och växa 
i sin tro. Miljöer där Jesus är i centrum och där 
gemenskapen är stor. 
Frida forsätter att visionera: 
- Tänk om vi kunde få kontakt med invandrare 
������������������������������������������������
vi når dem som inte är etniskt födda svenskar. Det 
är något som ligger på mitt hjärta. 
������������������������������������������������
Frida känner stor tillförsikt och stort ansvar inför 
vad som komma skall. Samtidigt som förväntan 
������������������������������������������������
där. Salt Sydsverige välkomnar dig , Frida, och 
�����������������������������������������������������
tjänst! Tack Simon för den du är! Tack för din vilja och 

drivkraft att göra Jesus verklig och nära i varda-
����������������������������

Vi från Saltsydsverige vill tacka för de åren som 
����������������������������������������������
varit värdefullt.

Vi vill också säga välkommen till Frida Ewers som 
nu kommer gå in i det spännande uppdraget att 
��������������������������������������������������
����������������������������������������������-
skonsulent. Läs mer om henne  ett par sidor 
framåt i tidningen.

����������������������������������������������-
sydsverige och våra anställda.

��������������������������������������������

Salt Sydsveriges 
styrelse har ordet



12



13



14

Saltsydsverige.nu Saltsidorna
September 2015

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

När jag skriver detta så vimlar det av Hässle-
holmsstudenter utanför expeditionens öppna 
�������������������������������������������������-
selpipor och frågar med hög och hes röst ”vem vill 
gå i tvåan nu?”. Jag stänger fönstret och tar mig 
en funderare; vem vill gå i tvåan nu? 

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
sin start var det olika viljor och instanser som 
skulle hitta en gemensam riktning. Men årskon-
�����������������������������������������������
hur många goda viljor detta distrikt sitter på. Jag 
��������������������������������������������������
kompetens. Så många som gjorde sina uppgifter 
�������������������������������������������������
gjorde mig faktiskt lite stolt. Det har varit ett 
�����������������������������������������������-
pektiv i Sydsverige. Jag skulle gjort om det.
�������������������������������������������������
söka tjänsten och jag såg mig själv lite som ett 
wild card för rörelsen. Det tror jag nog andra 
också gjorde.

Simon går vidare

HELENA ERIKSSON

�������������������������������������������������
EFS i Sydsverige och Salt Sydsverige. Inte för att 
���������������������������������������������������
om, jag hade en naiv övertro på mig själv då. 
��������������������������������������������
������������������������������������������������
Det var rädsla för om jag hade rätt efternamn för 
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
jag tvungen att ge upp min egen personlighet för 
att få någonting gjort. 

���������������������������������������������������
är en glad rörelse! Jag har fått så mycket glädje, 
tacksamhet, uppmuntran och kärlek av er. Tack 
för det!

Det är dags att gå vidare och även om jag inte 
helt och fullt vet vad jag ska göra så känner 
mig trygg. Oavsett vad jag gör så får jag tro att 
Herren är med mig och jag får fortsätta i samma 
������������������������������������������������
få lära känns, komma till tro på och följa Jesus 
Kristus fast på lite annat sätt inom EFS och Salt.

Hälsningar i Kristus, Simon Knutsson

När hon tänker på EFS och Salt är gemenskap det 
första ord som kommer till henne. Sedan säger 
hon ”Jesusfokuserat”. Fler ord kommer; ung-
domar, läger… Frida Ewers tar den 1 september 
över stafettpinnen som distriktskonsulent efter 
Simon Knutsson. Hon ser framemot sin nya roll 
med förväntan och spänning men inser även det 
stora ansvar som hon nu tar över. 

���������������������������������������������������
Salt Sydsveriges verksamheter under sin uppväxt. 
����������������������������������������������
också med i Salt Sydsveriges styrelse under några 
år. Hon känner med andra ord väl till verksamhet-
en i distriktet. PRIVAT

Mer info på www.saltsydsverige.nu

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

HELJARÖD. Lärjungaskolan - för dig som är 17 år och äldre18 - 19 sep

s a l t s y d s v e r i g e
18 - 20 sep ÅSLJUNGA. �����������������������������������

tipsar
18 - 20 sep ÅHUS. �����������������������������������

16 okt ÄNGELHOLM - Alternativ Kväll - En kväll i humorns tecken

HÖLLVIKSTRAND. Sommarpunkten - läger för dig mellan 8 - 16 år4 - 6 sep

Frida Ewers
PULSEN PÅ

- Det är svårt att svara på frågan om vilket läger 
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
mycket.
Hon skrattar till och säger: 
- Ja, och så har vi ju Åre som var fantastiskt. Det 
�����������������������������������������

Frida växte upp i Huaröd utanför Kristianstad. Hon 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
- Det var under konfalägret som jag tog emot Je-
sus i mitt liv, säger Frida med ett leende. Det var 
en mycket viktig tid, jag har många goda minnen 
från detta läger. 
�����������������������������������������������-
��������������������������������������������������
alla läger hon åkte på. Det tog många år för 
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
trosresa.

Frida är en modig och äventyrlig 28-åring! När hon 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������-
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
vardagen, hemlängtan, att till slut kunna språket 
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
och såklart otroligt rolig. 

Frida Ewers

16 - 17 okt ÄNGELHOLM. Konfakampen  - Sommarens konfaläger möts

25 - 27 okt ÅHUS. ���������������������������������������

23 - 25 okt HELJARÖD. Äventyret - Barnläger

�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
Event koordinator på yrkeshögskolan i Landskro-
na. Frida lämnar sin tjänst som Evenemangs-
samordnare på Kristianstad kommun för att 
��������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������
de stora evenemangen och se till att helheten 
fungerade när det gällde, säger Frida. Detta är 
erfarenheter som jag hoppas kunna använda mig 
av i min nya tjänst. Jag vill göra saker noggrant 
�����������������������������
����������������������������������������������-
het och ledarskapsegenskaper från organisation-
�����������������������������������������������
den som tar över efter Simon. 
- Jag har funderingar och tankar på vad jag vill 
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
säger Frida. För många kan skolan vara en hård 
och tuff miljö och jag önskar att vi kan skapa 
����������������������������������������������
kring sin tro, där man kan ställa frågor och växa 
i sin tro. Miljöer där Jesus är i centrum och där 
gemenskapen är stor. 
Frida forsätter att visionera: 
- Tänk om vi kunde få kontakt med invandrare 
������������������������������������������������
vi når dem som inte är etniskt födda svenskar. Det 
är något som ligger på mitt hjärta. 
������������������������������������������������
Frida känner stor tillförsikt och stort ansvar inför 
vad som komma skall. Samtidigt som förväntan 
������������������������������������������������
där. Salt Sydsverige välkomnar dig , Frida, och 
�����������������������������������������������������
tjänst! Tack Simon för den du är! Tack för din vilja och 

drivkraft att göra Jesus verklig och nära i varda-
����������������������������

Vi från Saltsydsverige vill tacka för de åren som 
����������������������������������������������
varit värdefullt.

Vi vill också säga välkommen till Frida Ewers som 
nu kommer gå in i det spännande uppdraget att 
��������������������������������������������������
����������������������������������������������-
skonsulent. Läs mer om henne  ett par sidor 
framåt i tidningen.

����������������������������������������������-
sydsverige och våra anställda.

��������������������������������������������

Salt Sydsveriges 
styrelse har ordet
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LEDARE

Även om jag fortfarande bara vikarierar som distriktsföre-
ståndare för EFS i Sydsverige, så vill jag med dessa rader 
fortsätta den goda traditionen som Allan Svensson ska-
pade under sin tid i uppgiften och dela med mig av lite 
tankar kring vårt distrikts nutid och framtid.

Nyplantering
Under Allans tid vid rodret så påbörjades och fördjupades 
arbetet med olika typer av pionjärt arbete för att plantera 
nya kristna gemenskaper i vårt distrikt. Det är ett arbete 
som måste få fortsätta att prägla vårt distrikts arbete på 
olika sätt. Mikael Artursson och Jonas Hallabro har under 
en period arbetat med dessa frågor genom att resa runt 
i distriktet och söka Guds tilltal om vägar vidare. Jonas 
behövs nu på heltid som pastor i Helsingborg och Mikael 
har blivit kallad till distriktsföreståndare i Mittnorrland. 
Vi behöver därför tillsammans, föreningarna och distrik-
tet, hitta ett nytt sätt att gå vidare med dessa så viktiga 
frågor.
Lördagen den 24 oktober hålls i Hässleholm den återkom-
mande samling som har brukat kallas ”Ordförande- och 
kassörsdag” och som har riktats just till dessa två katego-
rier för att ge aktuell information i olika frågor. Denna 
gång vill vi gärna att fler än de som har just dessa upp-
gifter ska känna sig kallade att komma. Rubriken för da-
gen är ”Nuet och framtiden”, eftersom vi utöver aktuell 
information också vill samtala med er i föreningarna om 
hur vi kan arbeta vidare med nyplanteringsfrågorna och 
även finna nya sätt att hjälpa varandra och samarbeta 
över föreningsgränserna. Mer information om denna dag 
kommer på olika sätt under den närmaste tiden. Varmt 
välkomna dit!

Växtkraft
Utöver inriktningen på nyplantering så är det lika viktigt 
att vi inser betydelsen av det arbete vi redan har. Många 
föreningar i distriktet är ganska små sett till antal med-
lemmar. Ibland kan dessa kanske frestas att tappa modet, 
se tillbaka på fornstora dagar och till slut ge upp. Ibland 
är det nödvändigt att vetekornet måste dö för att något 
nytt ska kunna börja gro, men vi behöver också komma 
ihåg att en genomgående tendens i Guds ord är att Gud 
gärna väljer att arbete med det lilla och svaga snarare än 
det stora och starka. Även våra små föreningar har därför 
en oerhört stor betydelse, som vi inte får glömma bort.
Flera föreningar i distriktet är inne i det processarbete som 
går under namnet ”Växtkraft” och är en del av det stöd 
som EFS Sverigeavdelning på vårt nationella kansli erbju-
der missionsföreningarna i våra olika distrikt. ”Växtkraft” 
vill hjälpa föreningarna att ta steg vidare, upptäcka de re-

surser man redan har och se nya utmaningar i uppgiften 
att vara evangeliets budbärare.
Vi ser gärna att fler föreningar kommer med i denna 
process. Men även de föreningar som ännu inte känner 
sig redo för detta, är välkomna att höra av sig till mig på 
distriktsexpeditionen och boka ett besök där vi får sam-
tala om de utmaningar och möjligheter som finns i för-
eningen. Jag har redan bokat in tid för sådana samtal med 
en del av er i samband med predikobesök, men fler är 
välkomna att höra av sig.

Salt
Till sist måste jag också säga några ord om den skatt som 
vårt distrikt har i vårt barn- och ungdomsarbete. Salt Syd-
sverige har idag ett fantastiskt stort och mångskiftande ar-
bete med läger och andra sorters samlingar. EFS-distriktet 
har kvar ansvaret för att arrangera våra konfirmandläger, 
men det sker på många olika sätt i nära samarbete med 
Salt. Mängder av barn och ungdomar får i detta arbete 
möta Jesus och komma till tro på honom. I Salts verk-
samhet får de sin första kristna gemenskap, där deras tro 
kan fördjupas och växa.
Den stora utmaning som EFS i Sydsverige och Salt Syd-
sverige delar och behöver arbeta med handlar om över-
gången från barn- och ungdomsarbetet till vuxenarbetet, 
föreningsar-betet/församlingsgemenskapen. Detta har 
mycket länge varit en svår övergång att hantera. Vi har 
tagit några steg på vägen, men behöver hitta fler. Vad är 
vi i missionsföreningarna redo att göra med vår verksam-
het och våra gudstjänster för att de som är unga vuxna 
ska känna sig delaktiga och hemma i vår gemenskap? Och 
från andra hållet - är de yngre villiga att lyssna och lära av 
den erfarenhet, både praktisk och andlig, som dem av oss 
som är lite äldre besitter?
Det är ju tillsammans, alla generationer, som vi formar 
framtiden i lyhördhet för den väg den helige Ande manar 
oss att gå.

Med tillönskan om en välsignad höst!
Håkan Lindberg
vik. distriktsföreståndare

Distriktsföreståndaren har ordet
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Kallelse

ÅRSKONFERENSTRONS UTTRYCK

Kallelse
Håkan Lindberg

I våra sammanhang verkar begreppet ”kallelse” allt mer 
ha kommit att förknippas huvudsakligen med präster och 
pastorer. Men i luthersk teologi så är kallelsen ett mycket 
vidare begrepp som gäller alla kristna, inte bara kyrkliga 
ledare. 

Vi är alla kallade att med våra liv tjäna Gud och bidra 
till uppbyggnaden av Guds rike i vår värld. Och denna 
kallelse inskränker sig inte bara till vårt engagemang i den 
kristna gemenskapen, utan gäller även vårt arbetsliv, vårt 
familjeliv och allt annat som våra liv innehåller. Gud har 
kallat dig och mig till de uppgifter vi har, som fäder och 
mödrar, som lärare och bönder, som student och pensio-
när.

Vi har alla en oersättlig uppgift som Gud har anförtrott 
oss, och ingen av dessa uppgifter är viktigare än någon 
annan. Vissa uppgifter kanske är mer synliga, men Gud 
som ser i det fördolda värderar efter andra kriterier än vi 
människor ofta gör.

Gud väljer annorlunda
När vi läser Bibeln kan vi ibland inte låta bli att förund-

ras och förbryllas över hur Gud tänker när han väljer ut 
människor till att utföra olika uppgifter i genomförandet 
av den plan som han har med världen och oss männis-
kor. 

När vi ska välja ut någon till en uppgift, exempelvis som 
ledare i kyrkan, så brukar vi fundera över sådana saker 
som personens lämplighet för uppgiften, om han eller 
hon har utbildning eller en naturlig fallenhet för det som 
ska utföras. Vi försöker naturligtvis se till att rätt person 
ska hamna på rätt uppgift. 

Samma sak gäller givetvis också utanför kyrkan, i ar-
betslivet, när någon ska anställas. Man ger generellt inte 
uppgifter till människor som uppenbart saknar kunnande 
och förmåga att utföra dem. 

Hade vi människor fått uppgiften att välja ut männis-
kor till nyckeluppgifterna i Guds frälsningsplan, så hade 

säkerligen Bibeln sett väsentligt annorlunda ut, än den 
gör idag.

Skulle vi till exempel välja ut en man och en kvinna 
till att bli startpunkten för Guds utvalda förbundsfolk, så 
hade vi säkert valt ett friskt och fertilt ungt par, som helst 
redan hade kommit igång med barnafödandet, så att det 
fanns något konkret att bygga vidare på. Vi hade med all 
säkerhet inte valt den 75-årige Abram, med sin ungefär 
lika gamla hustru Sarai som dessutom saknade förmågan 
att föda barn.

Eller om vi skulle välja ut en person till uppgiften att 
genomföra en revolution mot en förtryckarregim och för-
flytta ett förslavat folk från ett land till ett annat, så hade 
vi sannolikt valt en karismatisk, vältalig och stark ledare, 
som redan hade en etablerad ställning i folket han skulle 
leda. 

Vi skulle nog inte ha valt en person som var efterlyst 
för mord, som flytt ur landet, bildat familj och arbetade 
som fåraherde åt sin svärfar. En person som hade växt upp 
avskild från sina landsmän, som till råga på allt hade tal-
svårigheter och inte hade någon som helst tilltro till sin 
egen förmåga att utföra uppdraget.

Men Gud utvalde trots allt detta ändå både Abraham 
och Mose. Vi skulle kunna fortsätta med att ge otaliga 
exempel på människor som Gud i Bibeln kallar till viktiga 
uppgifter. Människor som inte ens skulle ha blivit kallade 
till en första intervju om det var vi människor som skulle 
stå för rekryteringarna - David, Jeremia, Jona, varenda en 
av Jesu tolv lärjungar, ja listan kan göras mycket lång.

Exemplet Paulus
Ett belysande exempel är aposteln Paulus, som ju var 

den som mer än någon annan förföljde den första kristna 
församlingen. Han gjorde allt han kunde för att utrota de 
kristna, och hade säkerligen åtskilliga liv på sitt samvete.

Och när Jesus sedan uppenbarar sig för honom på vägen 
till Damaskus och han vänder om och blir en kristen, så 
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vill de kristna först inte ha med honom att göra, eftersom 
de inte vågar lita på att hans omvändelse är äkta.

Han var knappast något givet val till att bli den störste 
missionären i kyrkans historia, den som skulle förmedla 
budskapet om Jesus ut över hela världen. Ändå valde Gud 
ut honom just till den uppgiften. Och det är något som 

Paulus själv aldrig under hela sitt 
liv upphör att bli förbluffad över.

När han mot slutet av sitt liv sit-
ter fängslad, skriver han brev till 
sin vän och lärjunge Timotheos, 
som var en blyg och försynt ung 
man som kände sig osäker i sin 
roll som församlingsföreståndare i 
Efesos. I sitt första brev till honom 
återkommer Paulus igen till detta 

oerhörda att han, som Gud med mänskliga mått mätt 
borde ha sett som ett hopplöst fall, en förlorad människa, 
mot alla odds ändå fick möta Guds nåd och barmhärtig-
het. 

Han skriver i 1 Tim 1:12-17: ”Jag tackar honom som har 
gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig 
värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en 
hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande 
därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres 
nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta 
är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus 
har ju kommit till världen för att rädda syndare - och bland 
dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det 
för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig 
som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på 
honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, 
osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i 
evigheters evighet, amen.”

Beroende är nyckeln
Paulus är inte helt lätt att förstå sig på. Jag minns att jag, 

när jag som tonåring började läsa Bibeln lite mer ordent-
ligt, hade väldigt svårt med Paulus. Jag uppfattade mycket 
av det han skrev som arrogant och kaxigt, att han fram-
hävde sig själv och sin egen förträfflighet. Han uppmanar 
på många ställen i sina brev de kristna att ta honom som 
ett föredöme, och han säger flera gånger att han har gjort 
mer nytta för Guds rike än någon annan.

Men samtidigt kan han kalla sig för den minste av alla 
apostlar, inte ens värd att kallas apostel. I texten ovan sä-
ger han att han är den störste av alla syndare.Det låter lite 
motsägelsefullt, men nyckeln för att förstå Paulus heter 
”beroende”. 

Paulus var alltid oerhört medveten om sitt totala bero-
ende av Jesus, sitt beroende av den helige Andes kraft i sitt 
liv. Allt det Paulus var, det var han därför att Gud genom 
Jesus hade visat honom nåd och barmhärtighet. 

Det trösterika budskap som Paulus ger Timoteos är att 
om Gud kunde finna Paulus värd förtroende att ta ho-
nom i sin tjänst, så kan Gud utvälja och använda vem som 
helst. Paulus menar att han, som hädare och förföljare, 
var så långt borta från Gud som man kan komma, men 
att Gud trots detta valde ut just honom. Och Gud gjorde 
detta för att visa för oss andra, att även den som är så långt 
borta kan få nåd och förbarmande.

Du är kallad
Paulus budskap till dig och mig är: Kan Jesus finna en 

sådan som mig värd hans förtroende, så kan han förvandla 
precis vem som helst. Då finns det ingen människa över-
huvudtaget som är bortom räddning. Guds nåd genom 
Jesus når ända ner i det svartaste mörkret och dess kraft 
kan förvandla och upprätta varje människas liv. 

Det finns en väldig trygghet och en stor tröst i att se 
hur Gud genom hela Bibeln och genom kyrkans histo-
ria väljer ut människor 
till uppgifter i sitt rike, 
människor som egentli-
gen inte alls är lämpade 
för uppgifterna, men 
som Gud ändå väljer, 
och sedan utrustar och 
leder. För det betyder 
att Gud kan få användning också för mig. Det betyder 
att Gud också finner dig värd förtroendet att få uppgifter 
i hans tjänst.

När Gud ser på dig, så ser han inte på vad du kan eller 
inte kan. Gud bedömer inte dina kvalifikationer. De är 
helt irrelevanta för honom. Gud ser på dig, som den du 
är. Gud ser ditt allra innersta. Och hurdan du själv än 
upplever att du är, så kan du vara helt viss om att Gud ser 
på dig med djup och evig kärlek. 

Du och jag 
får ha samma 
nyckel till vår 
livsförståelse 
som Paulus 
hade: vi får se 
på oss själva 
utifrån den 
nåd och den 
barmhärtighet 
som Jesus visar oss. Gud förvandlade Paulus liv. Han kan 
också förvandla ditt. Gud använde Paulus i tjänst för sitt 
rike. Gud kan och vill också använda dig. Du är kallad 
av Gud.

17
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REPORTAGE

Vi trettiosex konfirmander bor här i Åsljunga på EFS-går-
den i tre veckor den här sommaren. I år har lägret ett pirat-
tema vilket innebär att det har lite inslag av olika ”piratiga” 
grejor. Som till exempel piratjakten; Vi är indelade i lag med 
ungefär fem konfirmander i varje och vissa dagar har vi täv-
lingar då vi tävlar i lagen och i slutet av lägret kommer alltså 
ett lag ha tjänat ihop flest poäng totalt.

En helt vanlig dag äter vi frukost, har lektioner, äter lunch, 
har fritid, äter fika, har en massa skoj, äter kvällsmat, har 
skepp o hoj, har andakt, äter kvällsfika och sedan sover vi. Vi 
har alltså väldigt kul och äter en massa mat. Min favoritstund 
på dagen är nog fritiden och andakten. På fritiden brukar vi 
bada, spela fotboll, cykla till Gotteboet, spela Bohnanza och 
bara ta det lugnt. Om jag ska vara ärlig är nästan alla dagens 
aktiviteter roliga eftersom man gör dem tillsammans med så 
härliga människor. I början av lägret kändes det som att man 
behövde göra så mycket som möjligt, men med tiden har vi 
nog insett att det kan vara riktigt skönt att bara ligga i soffan 
och prata.

En söndag åkte vi till EFS-kyrkan i Ängelholm för att gå på 
gudstjänst. Senare åkte vi vidare till Kullaberg för bergsklätt-
ring. Vi fick gå en liten bit tills vi kom fram till klipporna vi 
skulle klättra på och vår instruktör, Jonas, berättade för oss 
hur vi skulle göra. Det fanns fyra olika ”stationer” att klättra 
på, alltså kunde fyra stycken klättra samtidigt. När jag först 
såg hur högt berget var och hur svårt det såg ut att klättra be-
stämde jag mig nästan för att jag inte ville göra det, men efter 
att alla hade klättrat och vissa hade gjort det flera gånger så 
släppte nervositeten och så gjorde jag bara det. När jag väl var 
uppe kände jag mig inte rädd för att jag var så fokuserad.

Två andra häftiga grejer vi har fått göra är att åka rodel 
och zipline på Kungsbygget. Vi cyklade hela vägen dit, 2 mil, 
utan att veta vart vi skulle någonstans. Att åka zipline var 
något bland det läskigaste och coolaste jag någonsin gjort. 
Man åker alltså en 640 meter lång linbana ner för Hallandså-
sen! Sekunderna innan jag kastade mig ut i luften dunkade 

hjärtat extra hårt, men när jag väl var ute i luften kände jag 
mig bara fri.

En kväll hade vi ”Jesusvandring” som aktivitet. Vi fick två 
och två bli blindbundna och sedan uppleva det som Jesus 
upplevde precis innan han dog på korset, fast givetvis i en 
mycket mildare grad. Våra ledare ledde oss runt på gården till 
ställen där olika saker hände och där olika texter lästes upp. 
Hela vandringen var väldigt häftig och bra gjord. Jag fick fak-
tiskt mer förståelse för vad som hände Jesus innan han dog 
och hur fruktansvärt det måste ha varit.

Jag tror att lägret kommer att betyda väldigt mycket för 
vissa och mindre för andra, för min del har det betytt myck-
et. Lektionerna vi har lär oss om saker som jag tror intresserar 
många unga kristna och därför gör det att vi verkligen lyssnar 
och tar till oss. Våra lärare/ledare tar upp ämnen som vi vill 
lära oss om och svarar på våra frågor om Bibeln och kristen 
tro. Personligen tycker jag att de mest intressanta lektionerna 
vi haft är de som har handlat himlen och om andegåvor som 
tungotalet, helande och profetia. På lektionen om andegåvor 
fick vi lära oss om vilka de är och vad de innebär, vem som 
kan få dem och så fick vi läsa bibelord om dem. Vi fick även 
be för varandra och att vi skulle få de gåvor vi ville ha. Jag 
kunde inte alls mycket om andegåvor tidigare men det är 
väldigt intressant, det är ju nästan som superkrafter! En grej 
vi fick testa var att vi i en mindre grupp fick be för en i grup-
pen och försöka få upp bilder i huvudet om personens liv. 
Vissa kunde relatera bilderna till sitt eget liv men i vissa fall 
fungerade det inte. Jag tycker att undervisningen har varit 
väldigt intressant även om lektionerna är på tiden av dygnet 
då man är som tröttast, på morgonen.

Det här lägret har för mig inneburit en massa nya kompi-
sar, mycket skratt och en starkare tro på Gud. Jag tror och 
hoppas att detta lägret har inneburit mycket för de andra 
konfirmanderna med. Trots att vi har haft otur med vädret 
har vi fått uppleva fantastiska saker och haft otroligt kul!
Författare är Malva Ahlander
Fotograf är Jonatan Jarbo

Konfalägret i Åsljunga
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Här följer en blogg som två av lägrets deltagare skrivit.
27/6 Hejsan alla små bloggläsare!

Idag är det Erika och Hanna (A) som skriver dagens blog-
ginlägg.

Morgonen började med att Johan, vår fadder, kom in 
07:45 med elgitarr och förstärkare och satte igång värsta sho-
wen, inte så uppskattat av någon… men vi vaknade i alla fall. 
Lite smått irriterade gick alla konfirmander och ledare till 
frukosten där vi fick vår frukost. Efter frukosten gick vi och 
borstade tänderna och hämtade våra pärmar för att sedan gå 
till lektionen. 

Inne hos David pratade vi bl.a. om helighet, om vad som 
kan vara heligt och vad som avgör vad som är heligt etc. Inne 
hos Lydia fick vi lära oss mer om varför Jesus måste dö. Tror 
vi alla fick mer förståelse för varför Jesus är så viktig i den 
kristna tron. 

Sedan på bearbetningspasset så fick vi i uppgift att gå en 
promenad var och en för sig och be en bön om och om igen. 
Bönen var så här: ”Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma 
dig över mig.” Vissa gick in i skogen för promenaden där, 
medans andra gick åt motsatt håll, mot stranden eller Åhus 
centrum istället. Tror fler av oss kan erkänna att vi kanske 
inte upprepade bönen så många gånger som Castor tänkt sig, 
men vi fick en skön stund i alla fall… 

Det var inget träningspass så vi fick en ledig stund då 
många av oss sov eller vilade. Många tryckte också ihop sig 
i sofforna och myste tillsammans. Det var väldigt skönt och 
behövdes verkligen för många var väldigt trötta. 

Till lunch bjöds det på grillade kotletter med stekt potatis. 
Efter lunchen hade vi två timmars ledigt. Många cyklade till 
ICA medan andra stannade på gården. 

Eftermiddagspasset bestod av att vi cyklade till kyrko-
gården. Där fick vi i uppgift att hitta en gravsten med vårt 
namn på och därefter fundera och kanske fantisera om den 
här personens liv och bakgrund. Vissa hittade sitt namn på 
flera gravstenar medan andra fick leta lite längre. Efter att alla 
hade hittat sin gravsten så delades vi in i grupper där vi skulle 
diskutera några frågor om döden och hur det kändes att vara 

och gå runt på en kyrkogård. I någon grupp kom de på lite 
avvägar och började prata om spöken och andar, men det har 
ju ändå med döden att göra.

När vi var klara där så cyklade vi hem igen och 17:30 var 
det kvällsmat då det bjöds på hamburgare med bröd. Vi hade 
ingen bibelläsning eftersom JÅLO snart skulle börja. Så vid 
19.00 började gästerna utifrån rulla in och JÅLO kickstarta-
des med en så kallad ”gameshow” där det var lek och tävling 
som mixades ihop. Det var många både praktiska och teo-
retiska frågor och tävlingar där man skulle satsa poäng på 
sitt eget lag hur bra man trodde det skulle gå i tävlingen. 
Efteråt var det caféhäng i matsalen. I år var fikan gratis tack 
vara förra årets konfirmander, då de samlat in massa pengar 
som gick till välgörenhet! Ledarna var mycket duktiga med 
att servera marängswiss som många ville ha. Förutom ma-
rängswiss kunde man även få kakor, mackbuffé och chips 
med dipp. 

Medan många hängde i matsalen och fikade så dansade 
konfirmanderna linedance samt vår lilla svampbobs-remix-
dans i hallen - kul var det! De andra som ej var konfirmander 
på vårt läger tyckte nog att det var lite konstigt och rynkade 
på ögonbrynen. 

Efter 22:00 samlades alla i kyrksalen för en andakt. Lite 
ovant var det med så många människor på en andakt, vi bru-
kar ju ha det ganska tomt mellan raderna, men mysigt blev 
det ändå! Efter andakten var årets JÅLO slut. Vissa sade adjö 
och åkte hem, men andra stannade kvar för att tälta i skogen. 
Vi skulle vara på våra rum 00:00 men det blev en aning för-
senat då många av tjejerna fastnade utanför för lite tjejsnack 
och kramring. Men sedan till slut kom vi i säng och ledarna 
kom lite efter halv ett och nattade oss och tog våra mobiler.

Det var allt för det här inlägget. Kram, kram säger vi!

Konfalägret i Åhus
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SOMMAR

I juninumret av Livsluft bad vi läsarna att skicka in sommarbilder till ett collage. Det har kommit 
bilder från ett håll. Det är Sara Johnsson som skickat in bilder från hajken som Svensköps 
scoutkår har haft i Gamla Boo. Tack för bilderna, Sara! Vi njuter av dem.

20
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EVENEMANG

Som ledare i kyrkans ungdomsarbete står vi för stora 
utmaningar. Hur ska vi vinna en ny generation för Kris-
tus? Hur kan vi hjälpa varandra till frimodighet och and-
lig tillväxt? Hur kan vi utmana varandra att sträcka oss 
vidare till nya människor och subkulturer? Och hur kan 
vi leda oss själva, så att vi får brinna utan att samtidigt bli 
brända?

Barnledarkonferensen i Jönköping har blivit en mycket 
omtyckt konferens i alla samfund. Nu tar man nästa steg 
och skapar en ungdomsledarkonferens i Linköping i no-
vember. Arrangörer är Salt, Frälsningsarmén, Pingst Ung, 
Equmenia, SAU och Evangeliska Frikyrkan. Oavsett var 
vi befinner oss i Sveriges kristenhet är utmaningarna de-
samma. Därför har vi beslutat oss för något historiskt: För 
första gången vill nu sex olika barn- och ungdomsorgani-
sationer bjuda in till en gemensam, nationell ungdomsle-
darkonferens.

Fokus under konferensen kommer att ligga både på oss 
själva och på det uppdrag som vi blivit anförtrodda av 
Herren. Förhoppningen är att man ska åka hem utrus-
tad, utmanad och uppmuntrad - och med ett gäng nya 
bekantskaper som är i samma livssituation som man själv 
är i. 

Det erbjuds många olika seminarier under tre rubriker; 
mission, lärjungaskap och resurser i Guds rike. Många 
spännande talare medverkar såsom Andreas Nielsen från 
Hillsong Stockholm, Mats Selander från Credoakademin 
och Salts Olof Edsinger. 

 Vi i Sydsverige vill gärna hjälpa till att samordna skjuts 
upp till Linköping, om det är så att du ska dit hör av dit 
till Helena Eriksson, helena.eriksson@efssyd.org

Läs mer på kallad.se

Kallad - en ungdomsledarkonferens

LINKÖPING
20 - 22 november
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Kon�rmationsläger
I sommar har vi haft 64 konfirman-

der på våra läger. ÅhusGården har haft 
28 st och EFS gården i Åsljunga 36 st. 
Be gärna för dessa konfirmander att de 
finner en kristen gemenskap.

Vi kommer att ha två läger även 
2016, inte tre som vi pratat om på 
årsmötet.  Åsljungas läger är nu fullt 
men det finns fortfarande platser kvar 
på lägret på ÅhusGården. Till lägren 
2017 finns det fortfarande några plat-
ser kvar på båda lägren.

Möte med Salt Sydsverige
Arbetsutskottet har haft möte med 

några från Salt Sydsveriges styrelse 
och diskuterat hur man gemensamt 
ska satsa på teamare i vårt distrikt 
samt hur vi kan synliggöra varandra så 
att klyftan mellan EFS och Salt inte 
ska vara så stor. Samtal fördes också 
om hur äldre Saltare finner en plats i 
EFS.

24 oktober
Den 24 oktober inbjuds alla som vill 

komma till Lutherska Missionshuset i 
Hässleholm mellan klockan 09:00- 
12:00 till att samtala om ”Nuet och 
framtiden”. Denna dag ersätter ti-
digare Ordförande- och kassörsdag, 
för denna gång vill vi ha ett bredare 
perspektiv. Vi behöver komma vidare 
i det nysatsningsarbete som vi haft i 
distriktet och behöver samtala om vad 
vi vill göra framöver.  Har du visioner 
och tankar, känner du för en ort där 
vi inte finns idag eller om du bara är 
allmänt intresserad, välkommen till 
denna dag.

Anmäl gärna att du kommer till 
info@efssyd.org eller 0451-38 80 70 
så ser vi till att det finns fika till alla.

��������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�

���

���

���

���

���

���

��
��
��
�

��
��
��
��

�
��
�

��
���

�
��

��
�� ��
��

��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
�
��
�

��
��
�
��
�

��
�

�������������������������

�����
������

�������

�
��
���
���
���
���
���

��
��
��
�

��
��
��
��

�
��
�

��
���

�
��

��
�� ��
��

��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
�
��
�

��
��
�
��
�

��
�

�������������������������

�����

������

�������



23

         även på www.efssyd.org
        nr/sid

 2015

   september
   4-6 Barnläger Höllviksstrand    4/20
   11 Återträff kon�rmationslägret Åhus
   18 Återträff kon�rmationslägret Åsljunga
   18-19 Varför Kristus? Helg om New Age, EFS Örkelljunga
   26 Loppmarknad,13.00 auktion 14.00, Heljarödsgården 
   27 Konsert med Samuel Ljungblahd, ÅhusGården  5/21

   oktober
   8-11 Bibeldagar EFS-gården Åsljunga   5/10
   16-17 Konfakampen, EFS Ängelholm (Salt)
   16 Humorkväll, EFS Ängelholm (Salt)
   24-25 Konst Hantverk Kök, EFS-gården Åsljunga  5/10
   25-27 Dunderbra-läger 7-11 år, ÅhusGården
   24 Nuet och framtiden, dag på distr.exp.   5/22

   november
   3 Ljusstöpningskurs     5/10
   8 Gås- och Farsdagsmiddag, EFS-gården Åsljunga 5/10

 SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG

almanacka

Inkomna gåvor under juli 2015
EFS     9 250
Salt     6 350

Minnes- och högtidsgåvor

Högtidsgåvor juni - juli

Birgitta och Paul Olssons 60 årsdagar
Greta Nilssons 90-årsdag
Mona Öhmans 50-årsdag

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under juni 2015
EFS   12 850
Salt   14 200
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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

Evangeliet
förvandlar!
Nu börjar årets insamling. Vi presenterar 
intressanta gäster, vittnesbörd och reportage 
från EFS mission i Sverige och internationellt, 
i samarbete med Sat-7.

Välkomna till livesändningen, 26/9 kl 19.00 
på efsplay.nu

Live på
efsplay.nu
26 sept

efs.nu/sebege


