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Kära vänner!
 Jag förmodar att ni får det här numret någon dag för sent. 
Mitt i redigerandet fick jag datorproblem och allt blev 
försenat. Man klarar sig inte utan datorer idag. Samtidigt 
stjäl de väldigt mycket tid, särskilt när det strular. Väldigt 
frustrerande.
Man får be om Andens frukt i sitt liv!

Robert

GE BORT LIVSLUFT
I JULKLAPP!
Vill du ge bort en julklapp med innehåll?

Ge bort en helårsprenumeration 2012 
FÖR ENDAST 200 kronor!

Ring distriktsexpeditionen 0451-38 8070 eller 
skriv till info@efssyd.org så får du dig tillsänt
ett presentkort i god tid före jul.

(Man förbinder sig inte att fortsätta prenumerera)

EFS Musikkår 60 år
Jubileumskonsert av EFS Brassensemble i EFS-kyrkan, Råå

Lördagen den 22 okt. kl. 16.00
Sång av Helene Nordqvist, Sara Ahnlide och Jonas Ek
Efter konserten inbjuder vi till samkväm med buffé.

Anmälan till Lars Backe.  Backe2@telia.com eller042-261160
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Fjorton missionsföreningar i EFS i Sydsverige har 
förtjänstfullt svarat på EFS riks frågor om önskade 
riktlinjer inför 2012. Här följer en kortfattad sam-
manfattning.

1. Vad längtar ni efter ska ske i ert EFS-sammanhang?

Förhoppningar/Önskningar – Utåt
Fler medlemmar/deltagare i åldern 35-60 + deras barn/ungdomar. 
Att få med nya yngre medlemmar med familjer. 
Utökning, fler med, större engagemang, klarhet över vår uppgift.                                                                                            
Att få en föryngring av föreningen, där flera barn, unga och yng-
re vuxna är aktiva. 
Att finna nya vägar för att nå de människor som bor i närområdet.                                               
Att kyrkan/EFS skall synas på byn.                                            
Att vår kyrkas vision om att ha en låg tröskel men tydlig profil 
skall göra att det blir naturligt för omkringboende att söka sig hit 
och därmed ges möjligheter för gemenskap med människor och 
med Gud.    
                          
Förhoppningar/Önskningar - Inåt 
Hitta former och medel för att:  
1. Uppmuntra och stödja personlig kristen tro 
2. Inspirera till andligt samtal och bibelbruk  
3. Skapa personligt engagemang för mission, lokalt och globalt 
4. Betona alla kristnas roll som bärare av kyrkans uppdrag                                                                                           
En längtan efter mer öppenhet och frimodighet vid den fria bönen. 
En önskan om åldersöverskridande grupper, t.ex. att sätta sig i 
andra grupperingar vid kyrkfikat.                                                                                    
Satsa på barn- och ungdomsarbetet genom att rekrytera flera ledare.  
Att inte bara trivas i föreningen utan också växa till som lärjunge.                                                                         
Utveckla musiktjänsten i kyrkan: Lovsång och körsång i guds-
tjänsten.                                                                                  
Att en “bibelskola” startas för dem som är nya i tron     
                                                                  
Konkreta aktiviteter                                                                           
Starta diakonalt arbete bland utförsäkrade, långtidssjukskriva 
och arbetslösa.   
Att medlemmar och andra deltagare i aktiviteterna blir aktiva 
bibelläsare på nytt, t.ex. genom att vi startar en Alpha-grupp. 
Fördjupad andlighet i gudstjänsterna. 
Aktiv dopuppföljning. 
Aktiv förberedelse och uppföljning av konfirmation.  
Utökat samarbete med folkhögskola.   

2. Vilka stora utmaningar ser ni de närmaste 5 − 10 åren?             

1. Att nå människor med evangeliet. 
2. Få yngre medlemmar i föreningen.                                                                                         
3. Hur missionerar vi bland muslimer?                                                  
4. Utbyggnad och ombyggnad i vår kyrka.                                           
5. Att få våra barn i Söndagsskolan att stanna kvar när de kom-
mer i tonåren.   
6. Att ungdomar som lämnar byn för studier eller arbete skall 
kunna finnas kvar i vår gemenskap eller finna en ny på nya orten.  
7. Att nå ut med kunskapen om kristen tro. En tydlig biblisk 
förkunnelse i kyrkan, så att de som kommer dit ska känna att 

de förstår vad det handlar om och se att budskapet gör skillnad 
i deras liv.
8. Vi har en stor utmaning att behålla barnen och deras familjer 
och ungdomarna i verksamheten även när de växt ifrån öppna 
förskolan, konfirmationsgruppen osv. Att nå ungdomar i skolan 
är en stor utmaning och där kan ”Bibeläventyret” vara en god 
hjälp.
9. Helt ny byggnation av bostadsområden runt vår kyrka blir en 
utmaning att göra vår kyrka till den naturliga samlingspunkten 
för nyinflyttade.
10. Att vi får våra medlemmar aktiva i föreningen och att de hit-
tar en funktion de trivs med.
11. Att fortsätta och att utveckla det nya kvinnocaféet som en 
instegsverksamhet till den egentliga församlingsverksamheten.
12. Nystart av söndagsskolegrupp för äldre barn.
13. Kan vi bli en naturlig del av Svenska kyrkan?                                                                           

3. Vilka är era viktigaste resurser?

Engagerade medlemmar – 13 (Siffrorna står för antalet fören-
ingar som tog med detta)    
Bra lokaler - 9 
Duktiga anställda - 7                                                   
God ekonomi - 3
Erfarenhet - 2
Körer                              
Samarbetskyrka                                       
Guds välsignelse                                    
Samarbete med Sv.K.                                       
God atmosfär                                        
Musiker                                                 
Styrelsen                                                  
Alphaarbetet                                          
Lovsångsteam                                          
Mångfald                                                 
Bönekämpar   

4. Vad är det viktigaste EFS gör i Sverige?

Nyetableringsprojekten - 6                                    
Värna om evangeliet och god teologi - 6 
Att vara en väckelserörelse inom Svenska kyrkan - 5
Utbilda samt vidareutbilda förkunnare - 4
Nå ut med evangeliet - 3  
Göra det möjligt för ett lekmannaengagemang - 3  
Ge ut litteratur                                                     
Ordna konferenser                                              
Stödja Salt                                                            
Diakoni bland barn och unga                           
Konfirmationsarbetet                                         
Folkhögskolor                                                     
EFS deltagande i den kyrkliga och teologiska debatten i Sverige      
Att länka samman EFS i Sverige                       
Att EFS arbetar med nysvenska grupper        
Samarbetskyrkorna med SVK 

HORISONTHORISONT

Svar från 14 missionsföreningar

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

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

www.saltsydsverige.nu

Kommande:

30/9-2/10 
LIFE, ekumenisk ungdomskonferens på 
Örestrand i Höganäs. 
Läs mer på www.lifekonferens.se

7-8/10 
Lärjungaskola på Heljarödsgården.

30/10-1/11 
Äventyret, barnläger på Solvik.

5/11 
Barnkonferens på Glimåkra under EFS 
allhelgonakonferens ”Levande stenar”.

19/11 
KRAFT-DAG i Röke.

19/11 
Våga vara förälder på EFS-gården Ås-
ljunga. Medverkande Alf B. Svensson.

28/12-1/1 
Livskraft Syd på Sundsgården. 
Läs mer på www.livskraft.efs.nu 

På gång från Salt riks:
Nytt söndagsskolematerial som kom-
mer att lanseras hösten 2012. 
Salta sånger är ett nytt sångmaterial 
som kommer under hösten.
Outreach Etiopien. En teamresa för le-
dare under januari.
Det bästa du har. Materialet om att för-
medla tro i hemmen riktat till föräldrar.
Läs mer på www.salt.efs.nu 
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GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

”På en skala till 5 får lägret 48”

1500 scouter, ledare, familjer, tonåringar och 
funktionärer från hela Sverige strålade sam-
man på Sällerhög första veckan i augusti. Pa-
trullriks som hålls vart tredje år valde helt rätt 
vecka och helt rätt plats. Temat för veckan var 
vägvisare där vi blev påminda om att Jesus är 
den bästa vägvisare vi kan ha genom livet. 

Sydsverige på vift

Lodjuren och rävarna från Hörvik var alla på 
sitt första stora scoutläger. Med glittrande 
ögon förklarar de att ”det va jätte, jätte, jätte 
roligt!” På en skala till 5 fick lägret 48. Att byg-
ga hela lägret var var det jobbigaste och var-
maste men ändå roligt. En av höjdpunkterna 
var lägershowen.

På familjesocken bodde familjen Hällgren 
och 7 åriga Kajsa visade stolt upp badmin-
tonbanan hon helt själv byggt. Hon tycker 
det är mysigt och roligt att vara på scoutlä-
ger med familjen.

Patrullriks har en tonårsdel som detta år heter 
Sinai precis som berget där Guds härlighet 
vilade över då Mose hämtade stentavlorna. 
Gnistorna från Svenköp har varit på patrull-
riks tidigare men detta är första gången på 
tonår. De berättade att det är skoj med ung-
domar i deras ålder och de uppskattar att 
det här är mer bibelundervisning och härliga 
gudstjänster.

Viktor Börjesson är en av många funktionä-
rer och hans uppgift var att finnas i skogen 
då scouterna hade sin äventyrsdag. ”Att vara 
funktionär är både slitigt och kul. Många 
muskler som inte används i vanliga fall märks 
av. Hängmattan kommer väl till pass efter en 
eftermiddag men att sova där på nätterna 
som Faunerna från Allerum och Hörvik gör 
det slipper han gärna!

Hörviksbilden: Sara Starfelt, distr.kons.
Övriga bilder: Per Andersson, Staffanstorp
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Välkommen till en föreläsning som du 
sent kommer att glömma. Du får prak-
tiska och konkreta råd och många glada 
skratt.

ALF B SVENSSON
Trebarnspappa, psykolog och 

författare

   Hur ska vi få tid för våra barn?
   Så ger man barn en bra självkänsla 
   Sätta gränser – men hur?
   Hjälp vi har fått en tonåring!
   Hur håller man kärleken levande 
   när man fått barn? 

Information
EFS-Gården i Åsljunga
Lördagen den 19 November
Start 09.30 Kaffe och fralla
Slut 14.30

Pris för dagen: 200:-
I priset ingår kaffe och fralla, middag 
med efterrätt samt föreläsning.

Anmälan till: info@efssyd.org eller 
0451-38 80 70 senast den 10/11
Anmäl specialkost till gården på 
tel 0435-460080

Detta är en dag väl värd att priori-
tera som förälder. Hitta barnvakt för 
dessa timmar och åk båda om möjlig-
het finns. Vi vill även uppmuntra att 
bjuda med arbetskamrater och vän-
ner. Alf B Svensson har föreläst på alla 
möjliga tillställningar och är mycket 
populär!

Vi har varit på Dunderbra-lägret i Åhus och 
det var en rolig upplevelse. Lägret var förra 
året med men i år är vi åtta nya och tolv som 
var här förra året, men vi nya lärde snabbt 
känna de andra ändå.
Här på lägret har vi lekt, tävlat, badat, sjungit, 
varit med varandra och pratat om och bett 
till Gud och Jesus. Det har varit både spän-
nande och roligt.
Ledarna har varit jättebra och roliga. De har 
spelat teater, läst om Saul/Paulus och fixat 
roliga lekar.
På kvällarna hade vi först lägerbål då vi sjöng 
sånger och grillade korv och sedan andakt 
då vi sjöng lugnare sånger, pratade om Gud 
och Jesus och tände ljus för något man själv 
tyckte var viktigt. Lägret var både roligt och 
lärorikt som ett läger ska vara så det är något 
att rekommendera.

Astrid Persdotter och Wimer Gustafsson

Dunderbralägret 2011 

Det var första gången vi var med på barn-
lägret på Åsljunga. Vi fick nya vänner direkt 
och alla fick ett rum med ett kunganamn. 
Temat på lägret var nämligen Kungen. Vi fick 
lära oss om enmassa kungar i Gamla Testa-
mentet. Och även vem som är kungars Kung, 
Jesus. 

Vi hade inte så bra väder men vi lekte ute 
ändå. Vi badade också, fast det var väldigt 
kallt. Vi hade en tre-kamp med olika deltäv-
lingar där vi till exempel fick baka vår egen 
tårta.

På kvällarna hade vi lägerbål, ett inomhus 
och ett riktigt utomhus. På det andra läger-
bålet fick vi satsa godis på vem vi trodde 
skulle vinna tävlingarna.  Vi grillade även 
marchmellows, super gott!

Vi är super nöjda med lägret!

Frida och Saga Palm

Ett Kungaläger på EFS-gården Åsljunga
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LYSSNA och SE
istället för att läsa!

Är du en av dem som har tröttnat på 
mail och massa text? Då vill jag upp-
muntra dig att regelbundet besöka Salt 
Sydsveriges hemsida för där kan du titta 
och lyssna och få den info du behöver. 
Genom videobloggar från läger hop-
pas vi du kan få några trevliga minuter 
samtidigt som du får koll på vad som är 
på gång. De mail som skickas från di-
striktet är främst påminnelser om dessa 
video-bloggar!! 

FÅR DU INTE MAIL? 
Då beror det sannolikt på att du bytt 
mail. Enklast är att du skickar ett mail till 
sara.starfelt@efssyd.org och meddelar 
att du gärna vill ha! 

Vi finns även på FACEBOOK om du inte 
kollar din mail regelbundet.

VILL DU FÅ KONTAKT? 
På hemsidan under föreningar kan du 
lätt hitta kontaktuppgifter till alla EFS 
kyrkor i Skåne och Blekinge.

Vi ses väl!!
// Sara Starfelt, distrikskonsulent för 
Salt Sydsverige

Lördagen den 3 september samlades cirka 
40 personer i Västerkyrkan i Hässleholm för 
en dag att inspireras i sitt ledarskap. Tre ta-
lare hade bjudits in för att dela med sig av 
sina erfarenheter om ledarskap och vid halv 
tio drog vi igång.

Första passet var det valbara seminarier. Vi 
valde antingen att lyssna på Kristoffer Steen 
som hade tagit sig ner från Furulundskyrkan 
i Partille och höll ett seminarium med inrikt-
ning på ungdomsarbetet som görs i kyrkor. 
Titeln löd ”En fot på jorden och ett öra i him-
len”. Han uppmuntrade oss att våga saker, 
våga göra fel men att man också ska våga ta 
sitt ansvar om man gör fel. Man måste våga 
för att vinna!
Viktoria höll det andra valbara seminariet. 
Det inriktade sig främst på barnarbetet i 

En dag för ledarinspiration

6

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

Missionsinspiration till barngrupper 
Helt rätt Jonatan! De som va med på Viktorias seminarie fick resa till Etiopien med Haki. Vara 
med på fest, spela drama och leka. Massor med tips på vad man kan göra i en barngrupp blev 
det. Här ser ni Haki och Johan som var utklädd till en etiopisk pojke i ett drama. Om man vill läsa 
mer om vad man kan göra så kolla in www.bial.nu.

församlingarna. Undertecknad deltog inte i 
detta seminarium och kan därför inte åter-
berätta vad som sades. Men av vad jag har 
hört togs man med på en resa till Etiopien! 

Efter en trevlig lunch på stan fick vi en kort 
berättelse om arbetet Salt  Sydsverige gör för 
att sedan direkt ledas igenom ett seminari-
um av Pamela Sjödin Campbell. Hon pratade 
om att vara en Jesus Kristus lärjunge!

Dagen som helhet var bra och jag tror att alla 
som deltog har fått mycket gott att ta med 
sig i sin ledarroll i kyrkan. Jag tackar arrangö-
rerna och talarna för en bra genomförd dag 
med härlig gemenskap och mycket god un-
dervisning!

Jonatan Janerheim
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NYFIKEN PÅ

Det finns två frågor i livet som är svåra att svara på. 
Den ena frågan är ”Vem är du?” Den andra frågan är ”Vad 
tänker du på?” Dessa två frågor är svårbesvarade på grund 
av att tänkandet och varandet är i ständig rörelse. När 
frågorna kommer till oss måste vi stanna upp och hitta en 
punkt att svara utifrån. Det är inte alltid så lätt att hitta 
sin egen utgångspunkt vid alla olika tillfällen då frågorna 
dyker upp.

Vad är viktigt att veta för att bli känd av en annan män-
niska och för att lära känna en annan människa? Mycket 
är så lika oss emellan samtidigt som det unika är det vi 
söker hos varandra.

Det är lättare att tala om vad jag/vi gör än att tala om 
hur jag/vi är. ”Nyfiken på” handlar just nu om vem jag är 
och vad jag gör.

Jag föddes för över 50 år sedan i då världens största 
stad(om man ser till ytan) Kiruna. Min födelsestad är 
viktig för mig. Där finns en viktig del av mina rötter. Min 
mamma är från Kiruna och min pappa ifrån Dalarna. Jag 
har bott på många platser i vårt land men aldrig i Skåne.

Jag är mor till fyra barn, har sju barnbarn och är gift 
med Anders sedan 35 år. Vi bor i Stockholm och har ett 
sommarställe utanför Gävle. Där är jag tillsammans med 
familj och vänner så fort jag får möjlighet.

Jag arbetar som leg.psykoterapeut i Stockholm och då 
mest med ungdomar och deras familjer. En dag i veckan 
arbetar jag i Gävle men där främst med vuxna.

Min arbetsvecka består i enskild psykoterapi, familjete-
rapi och handledning. Jag handleder andra yrkesgrupper 
som arbetar med människor, exempelvis kuratorer och 
sjuksköterskor.

Att arbeta som psykoterapeut innebär att använda sig 
av samtal som behandlingsmetod. Det finns en teoretisk 
grund att utgå från. Det är kopplat till forskning och be-
prövat kliniskt arbete.  Därför är legitimationen viktig 
eftersom jag som behandlare står ansvarig för mina be-
dömningar gentemot de jag möter.

I det terapeutiska mötet får den som kommer en möj-
lighet att tala om sin livssituation under en given form 
som ger frihet. Att få möta en annan människa som jag 
inte behöver relatera till på något annat sätt än i den givna 

ramen, det vill säga i rummet, och en bestämd tid. I rela-
tion till vänner, familj eller arbetskamrater finns det fler 
förväntningar som kan vara ett hinder för att ta upp det 
riktigt svåra.

Under konferensdagen som vi ska ha tillsammans i Gli-
måkra vill jag ge reflektioner och tankar kring mitt arbete 
som terapeut. Vad är det vi människor bär på som är ge-
mensamt men som vi tacklar på olika sätt.

Att vara människa är att ibland leva med ångest. Det 
finns ingen som kommer förbi ångesten i livet men vi 
behöver hjälp när ångesten hindrar oss från att leva.

De frågor som ofta kommer upp i mitt arbete är de ex-
istentiella frågorna som: Varför finns jag här? Vad händer 
när jag dör eller efter? Varför känner jag mig så ensam 
fastän jag faktiskt inte är det? Har jag en fri vilja eller är 
jag styrd av något annat?

Det som kännetecknar dessa frågor är att svaren på dem 
inte är enkla.  Vi vill inte heller ha enkla svar att leva på, 
vi vill ha hållbara. Frågorna ger också ångest. Därför ger 
möjligheten att samtala om dem befrielse och öppningar 
till nya formuleringar kring livet.

Jag vill ge några tankar och reflektioner till vad som är 
till hjälp i mötet med andra människor. Hur gärna och 
hur mycket vi tror att vi har grepp och svar på vad som är 
verksamt i andras liv. Men hur vi ständigt överraskas. Det 
är så mycket som vi aldrig kanske får veta på grund av att 
vår Herre vill ha det så.
Margaretha

Marga
reth

a 

Sjöb
ergMarga

reth
a 

Sjöb
erg
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MEDARBETARDAG

Vandringsdag runt
Finjasjön 24 augusti

”Gemenskapen med medarbe-
tarna. Samtalen. Vandringarna i 
tysthet. De tänkbara orden.”
Hälsningar Holger Lundström

”Alltid uppskattat att få träffa alla kollegor, skapa kontakter och bara få ungås, se 
och uppmuntra varandra. Bra att vandra och göra något tillsammans. Man är en 
del av kroppen och det syns verkligen under dessa dagar.”

”Vandringen och samtalen.”

”Så gott att få träffa alla härliga kollegor.”

”En fantastisk dag trots att jag missade en del. Vilken omsorg om en gammal 
gubbe som hade överskattat sig själv både när det gäller krafter men främst med 
tiden. Vilket kamratskap. Föredömligt! Tack vara bra lösning på uppkommen 
situation fick jag hjälp, god middag, tre anföranden, fin guidning på Hovdala 
slott och bönhörelse angående vädret. Tack!”
     Lennart Björk

”Varmt tack alla ”inblandade” för en mycket god och givande vandringsdag! 
Underbart att under dagen få vandra både i tystnad och att också få mötas i 
personliga berikande samtal på vägen!”

”Det som särskilt talade till mig och som gick ”rakt in” 
i hjärtat var vad Glenn delade av smärta och hopp. Den 
sönderslagna krukan som blev lagad och som sedan släppte 
igenom ljuset genom sprickorna. Vilken tröst : Att Jesus-
ljuset kan få lysa genom vår brustenhet. Vi får dela smärtan 
med varandra men också hoppet. Psalm 769 vers 2 kom då 
också i mina tankar. 
’Gud i dina händer får jag gråta ut,
Gråten delar du tills den tar slut.
Gud du känner ondskan i din egen kropp.
Att du delar smärtan ger mig hopp.
Nära vill jag leva, nära dig min Gud,
I din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig min Gud,
I din kärlek kan min kärlek gro.’”
Barbro Bjerle

”Tack för en härlig dag! 
Kroppen fick en riktig höststart! Det kändes skönt även om 
fötterna värkte när jag kom hem.
Guds välsignelse!”
Gittan

”Tack för en härlig dag!”
Hälsningar/ Mikael Arthursson    

Foto: David Castor, Röke

”Ett stort TACK för att jag fick lov att vara med. Jag upplevde 
hela dagen mycket positivt och fick tillfälle till fina samtal med 
många trevliga människor som jag inte förr ens hade träffat. Ja 
också några som jag kände sen tidigare förstås. Eftersom jag dess-
utom är en stor promenadälskare så innebar det ju att jag fick 
sällskap under denna dags promenad i stället för att gå den en-
sam (vilket också i och för vore trevligt). Sen fick dagen dessutom 
ett tilläggsvärde i det att jag när jag kom hem plockade fram ett 
drygt 10-tal exemplar av Livsluft, vilka jag tidigare endast hade 
prenumererat på, bläddrat lite kort i och sen lagt prydligt i högen 
av tidigare Livsluft. faktiskt kom jag inte enbart att plocka fram 
dem utan jag t.o.m. läste ur dem under ett par timmar.” 
Tack och kram från Bengt Castor

Se fler kommentarer på sidan 20

Distriktets medarbetare 
vandrade runt Finjasjön 
och avslutade med guid-
ning på Hovdala slott. 
Under dagen medver-
kade Glenn Sjöberg, Inge 
Hallabro, Evalotta Kjell-
berg och Magnus Len-
nartsson.
Alla fick i uppgift att skri-
va något om vad dagen 
betytt för dem och här 
kommer de citaten:
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Så här berättar ensemblens ledare Mats Gudmunds-
son om EFS Brassensemble:

Vi fyller alltså 60 år och starten var 1951 då med di-
striktets musikkonsulent Hans-Erik Öberg som åkte 
runt i de olika missionsföreningarna och intresserade 
unga pågar för att börja spela instrument som kun-
de passa i en blåsorkester. Orkestern bildades och fick 
namnet Västra Skånes Missionsförenings blåsorkester 
VSM:s blåsorkester eller kort sagt ”Blåset”. Hans-Erik
Öberg blev orkesterns första dirigent och den bestod till en 
början av blandad orkester men övergick snart till ett brass-
band. Från 1951 och några år framöver hette dirigenterna 
Hans-Erik Öberg och Bengt Göran Göransson. I slutet av 
50-talet tillträdde Lars Johansson (numera Wikenmo) 
som dirigent. Lars far Gunnar Johansson, dåvarande di-
striktsföreståndare, var en av förgrundsgestalterna och 
eldsjälarna för att i orkesterns start driva arbetet framåt. 
Lars var dirigent fram till 1965, då dirigenterna några 
år framåt hette Torsten Weister och Torsten Tufvesson. 
Lars blev åter orkesterns dirigent 1968 fram till 1972 då 
jag själv tog över som dirigent. Orkestern ombildades och 
utökades med träblås och när Per Anders Svedberg 1975 
tog över som dirigent hade vi en stor orkester med träsek-
tion. 

Hans- Göran Karlsson, Råå tog över dirigentskapet 
1985 fram till 1998. Orkestern hade under denna 
tid en produktiv period på många sätt. Då orkestern 
ombildades till nuvarande brassbesättning hade Hans-
Göran varit dirigent i 13 år. Sedan 1998 har jag haft 
glädjen och förtroendet att leda nuvarande EFS Bras-
sensemble. 

Intresset för brassmusik har under åren varierat, 
men brassmusik är en klassisk art och vi tror på den 
musiken vi utövar. Den ger oss en stor glädje och till-
fredsställelse.

Musikaliska jubilarer
Det är onsdag kväll och jag är i EFS-kyrkan på Råå. Vi har sammanträde med Verksamhetsrå-
det. Det går i ytterdörren ett par gånger och rätt vad det är så hörs ljudet av en trumpet och 
sedan två. De båda trumpeterna spelar helt oberoende av varandra och snart blandar sig fler 
blåsinstrument i leken och det blir ett sammelsurium av toner. Så blir det alldeles tyst. Sekun-
der senare höres en härlig lovsång spelad av EFS Brassensemble. Övningen är igång.

Vårt musicerande bygger naturligtvis på ett intresse att 
få spela brassmusik, men också vikten av att få odla ett 
socialt umgänge. Framför allt vill vi ju få sprida evangeliet 
i musiken med arrangemang som bygger på sånger och 
hymner med evangelisk text.

Vi har en egen hemsida, www.efsbrass.se som ger möj-
lighet att få en inblick i vårt arbete. Där kan du kontakta 
och boka oss, men naturligtvis också genom personlig 
kontakt med mig.
Hälsningar Mats Gudmundsson, Helsingborg

Tack för att ni finns i EFS på Råå med era övningar, ni 
fyller huset med musik till Guds ära!

EFS Brassensemble har jubileumskonsert den 22 okto-
ber i EFS-kyrkan på Råå. Välkommen att lyssna!
Foto: Robert Södertun Helsingborg

JUBILEUM
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Antal direkta medlemmar: 108
Antalet medlemmar i aktivitet: 193
Ordförande: Anna Blum

Nära Jesus - Nära människor - Mitt i Helsingborg.
Redan på 1840-talet finner vi EFS-liknade verksamhet i Hel-
singborg då de personer som ville fördjupas i bibelkunskap och 
de troendes gemenskap samlades i små grupper i hemmen eller 
i prästgården. Centralt i sundets pärla byggde man för denna 
växande verksamhet EFS Missionshus på Bruksgatan 27 där 
det firats gudstjänst alltsedan söndagen den 30 januari 1877. 
Denna gamla missionsstation, mitt i stan med sina idag ca. 
130.000 invånare, sjuder ännu av liv och gemenskap för alla 
åldrar. Sedan ett år tillbaka är Jonas Hallabro präst i kyrkan och 
leder arbetet tillsammans med många frivilliga ledare. På Tis-
dagskretsen träffas daglediga till bibelsamtal och gemenskap. 
Våra gudstjänster är viktiga för oss och navet i vår verksamhet. 
Hit kommer vi från stadens alla håll för att låta Guds ord bli le-
vande ibland oss och inspireras till nya steg i tron. Vi har sedan 
ett år tillbaka utökat och firar en gudstjänst kl. 10 där vi också 
har söndagskola och gott om gemenskap vid fikat. Ytterligare 
en gudstjänst med enkel form kallad G2 firas varannan vecka 
kl.16. Den senare med särskild hänsyn till de unga vuxna som 
vi tidigare saknat i vår gemenskap men som nu glädjande nog 
börjar samlas både i gudstjänst och hemgrupper. EFS-kyrkan 
vill fortsätta att vara en i Kristus levande växande missionssta-
tion i hjärtat av Helsingborg.

Helsingborg

Antal direkta medlemmar: 105
Antalet medlemmar i aktivitet: 552
Ordförande: Åsa Dencker

”Lerbergets kyrka är en samarbetskyrka mitt i byn där vi får dela 
tro och liv med varandra. Upptäcka Guds kärlek och nåd och dela 
med oss av tankar och frågor kring livet. Söndagens gudstjänst är 
navet i vår verksamhet och utifrån det möts unga och gamla i olika 
sammanhang; öppen förskola, söndagsskola, träffar för barn och 
ungdomar, körer, soppluncher, bibelstudier, samtalskvällar m m. Vi 
väntar på dig!”
Så beskriver vi vår verksamhet på hemsidan www.lerbergetskyrka.se.
Vår förening består av lite mer än hundra medlemmar, men det 
finns många som engagerar sig på olika sätt utan att vara medlem-
mar, t. ex. genom att vara med i en värdgrupp.  Vi har ett ungt och 
entusiastiskt arbetslag som vi hoppas få behålla flera år framöver. En 
”stor grej” för oss är loppmarknaden första lördagen i september som 
i år hölls för 29:e gången. Varje år sedan kyrkan invigdes 1982 har vi 
genom den samlat pengar till olika projekt inom EFS internationella 
arbete. I år blev resultatet 140 000 kr. 

Lerberget

Antal direkta medlemmar: 3
Antalet medlemmar i aktivitet: 3
Ordförande: Brage  Norberg

Landskrona

DISTRIKTET RUNT

Föreningar i EFS Sydsverige
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Antal direkta medlemmar: 10
Antalet medlemmar i aktivitet: 10
Ordförande: Mats Gudmundsson

EFS-brass är en kristen ensemble, vars mål är att sprida Guds 
ord genom musiken. Alla är amatörer som uppskattar att spela 
brassmusik. Åldern sträcker sig fyrtio år mellan den äldsta och 
yngste musikanten.
Ensemblen övar i EFS-kyrkan på Råå, Råå är ett litet fiskesam-
hälle som ligger strax söder om Helsingborg.
Varje övning avslutas med en liten andakt och bön.
Uppspelningar sker oftast genom medverkan i gudstjänster i 
kyrkor och missionshus. Repertoaren består mestadels av kris-
ten musik, med allt från psalmer, hymner, läsar- och lovsång-
er till negro spirituals. Det spelas bl.a. en del Salvation army 
(Frälsningsarmén)-brass arrangerade stycken,
Frälsningsarmén i framförallt England har en djupt rotad tradi-
tion inom den kristna brassmusiken. Även en del stycken som 
är speciellt arrangerade till ensemblen spelas. 
För närvarande består EFS-brassensemble av tio medlemmar, 
men strävar efter att växa och bli fler.

EFS  Brassensemble

Antal direkta medlemmar: 14
Antal medlemmar i aktivitet: 65
Ordförande: Jan Ebefeldt

Allerums missionsförening bildades 1896 i spåren av flera års 
mötesverksamhet åren dessförinnan. Greve A. F. Wachtmeister 
var vänlig nog att upplåta en tomt där missionshuset kunde 
byggas och tas i bruk senare samma år. Offerviljan var stor och 
möjliggjorde att huset kunde byggas.
Under första halvan av nittonhundratalet var många engagerade 
i föreningen och mötesverksamheten stor för både gammal och 
ung. Under alla år har föreningen haft en levande ungdoms-
verksamhet, tidigare med juniorförening och söndagsskola och 
numera med scoutverksamhet.
Föreningen har idag möten två gånger per månad under ter-
minerna. Förutom mötesverksamheten finns syförening och 
knypplingsverksamhet. Scoutkåren har under många år hållit 
sig kring 20-25 medlemmar plus ledare och har verksamhet 
varje vecka förutom att delta i lägerverksamhet på sommartid. 
Det är inte ovanligt att våra scouter senare går vidare till annan 
ungdomsverksamhet i församlingen liksom att man dyker upp 
som deltagare på något av våra konfirmationsläger.
Föreningen har ett gott förhållande till Allerums församling 
utan att i formell mening vara samarbetskyrka. Många av fö-
reningens medlemmar är på olika sätt engagerade även i för-
samlingens verksamhet. Tillsammans bedriver vi en verksamhet 
som syftar till att främja Kristi rikes tillväxt.

Allerum

Antal direkta medlemmar: 12
Antalet medlemmar i aktivitet: 18
Ordförande: Einar Persson

I Kågeröd vid Söderåsen har EFS de senaste åren inbjudit till 
gudstjänst, symöte och studiecirkel. Det blev en lättnad, både 
ekonomiskt och praktiskt, då missionshuset såldes för ca. 10 
år sedan. Nu firas gudstjänst en torsdag i månaden, höstmöte, 
missionsauktion och julfest i församlingshemmet. Många år var 
det Åstorpskretsens pastor som undervisade men nu får vi söka 
predikant till varje möte. 
Symöten och studier om allt från bibelböcker till mission hålls 
i hemmen. Efter många års arbete lägger missionsföreningen 
ner och vi inbjuder till ett sista höstmöte den 25 september 
kl. 14:00 där vi också får lite historia. EFS vännerna i Kå-
gerödstrakten fortsätter, utan förening, att samlas till studier 
i hemmen.

Kågeröd

Antalet direkta medlemmar:  59
Antalet medlemmar i akiviteter:  68
Föreningens ordförande:  Staffan Boson
Styrelsens ordförande: Lars Backe

Råå missionsförening bildades år 1889 och nuvarande mis-
sionshus byggdes år 1903. I början på 1980-talet ersattes ung-
domslokalen i den gamla korsvirkeslängan  med ett nytt ung-
domshem. Dessa båda byggnader såldes för två år sedan. Detta 
gav oss möjlighet att göra en nödvändig renovering av kyrkans 
kök, toaletter och ”Lilla salen”.
Föreningen har allteftersom minskat och medelåldern stiger för 
varje år. Tyvärr saknar föreningen någon ungdomsverksamhet. 
Flertalet försök har gjorts. Närheten till Helsingborg gör att 
våra barn och ungdomar dras till en större gemenskap.
Verksamheten omfattar studiecirklar av olika slag såsom : Sång-
kör, syförening, vävgrupp, missionscirkel och friskvård. EFS 
Brassensamble övar i vår kyrka. Bön och lovsång  hålls i regel 
varje vecka och i höst börjar en bibelskola som skall ledas av vår 
pastor Robert Södertun. Sedan tio år tillbaka anordnas en kul-
turvecka med olika teman. Dessa arrangemang har varit mycket 
välbesökta och skapat många nya kontakter. Det viktigaste är 
dock, att vi regelbundet firar gudstjänst, där församlingen får 
en gedigen förkunnelse.
Vår förening är snart den enda kvarvarande på Råå och vår för-
hoppning och bön är, att kunna förmedla Guds ord till män-
niskor i vår närhet.

Råå
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KONFIRMAND

Årets konfirmandläger i Åhus

Brännboll i vattnet.
En dag cyklade vi bort till ”Bryggan” i Åhus och 
solade och badade. Timmarna vid stranden innehöll 
även en brännbollsmatch i det kalla vattnet.

Fina Astrid döps och Pontus spelar på sin tuffa gitarr.
En av konfirmanderna lät döpa sig under lägret, så 
en kväll fick vi alla delta i en dopgudstjänst. Det blev 
en vacker gudstjänst vid strandkanten nere vid havet. 
Efteråt firade vi med tårta tillbaka på Åhusgården.

Fotboll på stranden.
Med stranden nära till hands spelades flera sporter i sandmiljö. 
Här är fotbollsmatchen i full gång.

Tre sockersöta varelser på midsommarafton.
På midsommarafton var det självklart midsommarfirande 
med allt vad det innebär: klä midsommarstång, dansa ”Lasse 
går i ringen” och mycket mer. Här ser vi tre midsommarfina 
tjejer, Lisa, Elin och Veronica.

Grymma tjejer efter ett idrottspass.
Här ser ni några av tjejerna posa utanför tjejlängan. De 
har deltagit i sportturneringen som pågick under hela 
lägrets gång.

Läs alla kommentarerna på baksidan!
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Årets konfirmandläger i Åsljunga

Från Åsjungasjön har vi många minnen, 
allt från nattdopp kl halv tre på natten, 
till nakendopp mitt på dag, katter i 
källare. Men oxå några ofrivilliga dopp, 
och till och med ett dop. Men en underbar 
bild med många minnen! 

Ibland fick vi besök av våra vänner infödingarna. Det 
var en väldigt lärorik upplevelse!

En utav de många spännande tävlingar vi hade. Det 
kunde vara allt från att springa ett varv runt sjön till att 
baka tårtor.

Något av det mysigaste på lägret var andakterna. Då fick man sitta 
i lugn och ro och sjunga lovsånger och be tillsammans.

En fin dag på strålande Kullaberg, då vi fick chansen att 
klättra med våra underbara ledare. Vi är tacksamma för 
en underbar dag! Och det stämmer ju inte, det regnar 
visst på Kullaberg!

En väldigt vacker utsikt. 
Bergen var också fina såklart!

Läs alla kommentarerna på baksidan!

Åhus: 
Foto och text:

Olivia Spångberg
Malin Henrysson

Åsljunga:
Foto  och text:

Några av
 konfirmanderna
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ANNONS

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

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

arbetar med vuxen – och konfirmandverksamhet 
medan Salt arbetar med 

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

Gåvor till Salt sätts in på bankgiro: 

5275-8786

Gåvor till EFS sätts in på bankgiro: 

196-7900

Nu har du även möjlighet att bli en regelbunden 
givare till EFS i Sydsveriges eller till Salt Sydsveriges 
givarkonton genom att göra en stående överföring 

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

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

            Konto för stående överföringar till Salt: 

8313-9, 213 574 534-3

            Konto för stående överföringar till EFS: 

8313-9, 213 574 443-7

Vill du vara anonym skriver du bara ”Gåva” 
i meddelanderutan, vill du att din gåva ska 

tillgodoräknas en förening skriver du föreningens 
namn eller föreningsnummer.

Välkommen till Heljarödsgården under hösten
Stilla dag varje månad med start tisdag 13/9

Loppis den 24/9
Retreat med Joel Jarbo den 22/10

Förebedjardag för NV Skåne den 29/10
Retreat med Bertil Hanberger den 2-4/12

Läs mer på www.heljarodsgarden.se

Vackert belägen i nordv. Skåne, mitt i bokskogen, alldeles intill sjön
Välkommen 0435-460054

info@efsgarden.com    www.efsgarden.com

Kom och upplev några vackra 
höstdagar eller Jul och Nyår

30/9 -2/10  Ashram

4-9/10 Bibel o gemenskapsvecka
Tema: En värld i förändring
Bibelstudieledare: Birger Broberg

1:a gångs gäst 25% rabatt

11/11 Gåsfest med festligt 
program

13/11 Farsdag o Gåsmiddag

19/11 "Att vara barn och 
tonårsförälder " Alf B  Svensson

Jul på EFS-gården

26/11 Julmarknad 
10,11,15/12 Julbord

23-27/12 ulfirande 

30/12-2/1 Nyårsfirande 
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LÄGER

På fredagen anlände deltagarna för inkvartering. Ett 
15-tal ledare tog hand om barnen som skulle vara tillsam-
mans och delta i bibelundervisning, lekar och aktivite-
ter som tillverkning av fågelholkar, pärlsmycken, örngott 
m.m. Lördagkvällens lägerkväll blev en livlig tillställning 
med ganska våldsamma lekar men som avslutades i tyst-
nad och med tankar till andra barn som har det svårt. 
Efter denna stund fick barnen under tystnad gå till sina 
rum för att vänta in ”gonattpatrullen”.

Söndagen, sista dagen på lägret, ägnades åt förberedel-
ser inför avslutningen, för här skulle mycket av det som 
tillverkats under lägret säljas. Pengarna för detta skickades 
sedan till svältkatastrofen på Afrikas horn via EFS. Insam-
lingen under lägret och försäljningen på avslutningen av 
tillverkade alster inbringade 4.047 kronor.

Att lägret har stor betydelse visade sig på avslutningen 
då många av barnens föräldrar själva varit deltagare på 
tidigare Sommarpunkter.

Text och bild: Per Andersson

Sommarpunkten på Höllviksstrand 
med temat ”Mission possible”
Det var ett 40-tal barn som tog tillfället, att bryta skolstarten och 
leva lägerliv för ett par dagar på Höllviksstrand.
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TRONS FÖRSVAR

Ofta sägs och skrivs det att krig och religion går hand 
i hand, att religionen är det främsta skälet till världens 
väpnade konflikter. Med avskräckande exempel som isla-
mistisk terrorism, trettioåriga kriget och korstågen hävdas 
att utan religioner skulle världen kunna leva i fred. Att 
detta resonemang inte stämmer finns nog i ryggraden hos 
de flesta troende, eftersom vi alls inte kopplar ihop vår tro 
på en kärleksfull Gud med krigshandlingar. Men jag vill 
bemöta argumentationen något mer ingående än så.

Religionskrig och sekulära krig
Vad som är ett religionskrig respektive ett sekulärt krig 

är inte självklart. Det är lätt att använda beteckningen 
“religionskrig” om alla konflikter där kombattanterna i 
huvudsak tillhör två olika trossystem, men religionskrig 
är det egentligen först om denna skillnad i tro utgör själva 
motivet i konflikten, eller åtminstone den främsta källan 
till motivation för densamma, det vill säga antingen att 
man strider för religiösa ideal eller åtminstone att man får 
soldaterna att tro att man strider för religiösa ideal.

 Eftersom konflikter oftast är mångbottnade blir gräns-
dragningen svår. Till exempel beskrivs konflikten i Nord-
irland ofta som en religiös konflikt mellan katoliker och 
protestanter men kan minst lika väl betraktas som en et-
nisk konflikt mellan irländare och britter. Redan denna 
grundläggande definitionsproblematik gör det naturligt-
vis svårt att underbygga påståendet att krigen skulle för-
svinna utan religionen. Möjligen skulle det också kunna 
göra det svårt att dementera samma påstående, men för 
att ändå göra ett försök väljer jag att vara frikostig mot 
mina meningsmotståndare och för stunden acceptera att 
konflikter i gränszonen, såsom Nordirlandskonflikten 
och trettioåriga kriget inte skulle ha uppstått om alla in-
blandade bekänt sig till samma kyrka.

Statistik
På Wikipedia finns en lista över hur många männis-

koliv olika krig i världshistorien har skördat. Listan kan 
självklart ifrågasättas, inte minst utifrån att graden av till-

förlitlighet på olika uppskattningar varierar och att man 
kan välja att räkna med indirekta offer eller ej, men helt 
fel ute är den inte och kan därför få fungera som exem-
pel. I listan finns 30 krig eller krigsperioder med minst 
en miljon döda vardera. Av dessa kan cirka fem betraktas 
som religionskrig, här sorterade efter antal omkomna:

apologet isk  ar t ik elser ie  
av  David Castor

Religion och krig

   Taipingupproret i Kina på 1800-talet: 20 miljoner om-
komna. Det placerar konflikten på en delad femteplats på 
den totala listan. Taipingupproret har fått sitt namn av 
Taipingsekten vars lära var en blandning av kristendom 
och buddhism. 
  Trettioåriga kriget på 1600-talet: 3–11 miljoner om-
komna, protestanter mot katoliker.
   Gula turbanernas uppror i Kina år 184–205: 3–7 mil-
joner omkomna, taoister mot konfucianister.
   Hugenottkrigen i Frankrike på 1500-talet: 2–4 miljoner 
omkomna, protestanter mot katoliker.
   Inbördeskriget i Sudan 1983–2005: 1 miljon omkom-
na, kristna mot muslimer.

Möjligen kan inbördeskriget i Nigeria på 1960-talet 
också räknas till gruppen ovan med en miljon omkomna 
och stridande folkgrupper som till största delen var krist-
na respektive muslimer.

De här krigen är naturligtvis enorma tragedier och att 
de i varierande grad har motiverats med gudomlig vilja är 

Granskad tro

foto: Chad J. Pulliam, montage: David Castor
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skrämmande. Men dessvärre är de mer sekulära konflik-
terna ännu fler och ännu blodigare. Bara andra världskri-
get krävde fler offer än alla de ovan uppräknade tillsam-
mans. Förmodligen gäller detsamma för mongolkrigen 
på 1200-talet. An Lushan-upproret i Kina på 700-talet 
kostade femton procent av världens befolkning livet.

Av de sammanlagt omkomna i de trettio stora krigen 
dödades förmodligen strax över 10 procent i de fem an-
givna religionsanknutna krigen. Och att dessa krig skulle 
vara “religionskrig” är som sagt en sanning jag ställt upp 
på mest för att kunna ge denna statistik. Såväl Taiping-
upproret som Gula turbanernas uppror var i själva ver-
ket lika mycket bondeuppror i tider av överbeskattning, 
naturkatastrofer och svält. Trettioåriga kriget utkämpades 
mellan makthungriga monarker med strategiska och ter-
ritoriella mål. Bakom striderna i hugenottkrigen skymtar 
starka politiska intressen från brittiskt och spanskt håll. 
I Sudan kan stridigheterna också betecknas som etniska 
och handlade minst lika mycket om styrelseskick och ol-
jetillgångar som om religion.

Subjektiv indelning
Ytterligare ett bekymmer, utöver statistiken, med pro-

blemställningen att världen skulle vara fredligare utan 
religion, är att den är bipolär i sin formulering. Alla reli-
gioner sammanfogas till en storhet, oavsett hur olika de är 
inbördes, och sätts i kontrast mot sekulär ateism. En så-
dan utgångspunkt kan vara naturlig för den som själv inte 

räknar sig till en religion, men blir förstås främmande för 
alla andra. Ur ett abrahamitiskt perspektiv, där grunden 
för hela tillvaron är att Gud är skaparen, kan det vara lätt-
tare att se den sekulariserade ateisten sammanbuntad med 
buddhister och asatroende eftersom de alla tar avstånd 
från en Gud som skapat allt ur intet. Ur ett kristet per-
spektiv kan man tänkas se grundläggande likheter mellan 
den sekulariserade ateisten, hinduer och muslimer genom 
att de utan tro på fullständig förlåtelse genom Kristus 
måste vara sin egen lyckas smeder.

På motsvarande vis kan man förstås göra lika subjektivt 
giltiga indelningar ur allas perspektiv och hävda att allt 
vore bättre om endast den egna åskådningen existerade. 
Ett sådant påstående är förmodligen också sant ur flera 
av dessa perspektiv förutsatt att den egna åskådningen är 
den som är sann. Förutsatt att kristendomen är sann och 
“Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlig-
het, godhet, trofasthet,  ödmjukhet och självbehärskning” 
(Gal. 5:22–23) så vore det bästa för världsfreden om alla 
människor vore helt överlåtna till en innerlig och ärlig tro 
på Jesus.

Om den egna åskådningen däremot är falsk så blir för-
modligen påståendet också falskt. Om till exempel den 
sekulära ateisten har fel i sitt antagande att kampen mel-
lan gott och ont saknar andliga dimensioner, så faller hela 
tanken att världen skulle bli fredligare utan religion. För 
då skulle världen mista hundratals miljoner människors 
böner.

VÄSTERKYRKAN
Hässleholm

Lörd. den 15/10 kl. 19
“I DINA VINGARS SKUGGA”

- en mässa i folkton
Erik Tilling 

med komp och lokal kör
Fika

VÄLKOMNA
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ekonomisk rapport Salt

-105 tusen

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

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

DISTRIKTSINFO

- 145000

- 34000

Styrelsen har som traditionen 
bjuder haft sitt årliga internat i bör-
jan av september. Vi brukar inleda 
varje verksamhetsår med ett kortare 
internat från fredag kväll till lör-
dag eftermiddag för att få möjlig-
het att fördjupa oss i frågor på ett 
annat sätt än som ges möjlighet 
till under en normal sammanträ-
deskväll. Denna gång samlades vi 
på EFS-Gården Åsljunga. Efter en 
gemensam kvällsmåltid på freda-
gen passade vi på att samtala med 
representanter för gårdens styrelse. 
Kvällen avslutades med en kvällsan-
dakt och mässa. Lördagen inleddes 
med gemensam frukost varefter da-
gen ägnades åt jobb med styrelsens 
handlingsplan och avslutningsvis 
ett kortare formellt styrelsemöte. 
Dagen avslutades med kaffe varefter 
vi fulla av intryck och idéer vände 
hemåt igen.

Magnus Håkansson har utsetts 
till fastighetsansvarig i distriktssty-
relsen. Magnus har en mycket god 
kompetens på detta område och 
kommer att såväl praktiskt som 
teoretiskt ansvara för och vara sty-
relsens resurs i det mesta som hand-
lar om fastigheter fortsättningsvis. 
Han kommer självklart att ha an-
svar för och ha tillsyn till distriktets 
fastigheter men är även tillgänglig 
som stödresurs för föreningarna om 
man behöver råd eller stöd när det 
gäller någon fastighetsfråga. 

Ordförande- och kassörsträff 
blir det den 15 oktober och vi sam-
las i år på EFS-Gården Åsljunga. Vi 
börjar med kaffe kl. 09.00 och av-
slutar senast kl. 12.30. För den som 
vill finns det möjlighet att efter sam-
lingen äta lunch på gården till ett 
pris av 85 kr. Glöm inte att anmäla 
att du kommer till info@efssyd.org 
och ange särskilt om du önskar äta 
lunch.

Arbetsutskottet kommer att un-
der hösten försöka träffa och sam-
tala med alla utskott och råd. Dessa 
samtal är viktiga för att få intryck 
från verksamheter av alla olika slag 
och höra råd och synpunkter från 
de olika utskotten.

- 250 tkr

- 60 tkr
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         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2011  

   okt
   1   OAS-dag, Hörby, Berit Simonsson, Lars Fröjmark 
   7-8 Lärjungaskolan på Heljarödsgården
   4-9 Bibel- och gemenskapsvecka, Åsljunga   4/2
   15 Ordförandeträff, EFS-gården Åsljunga
   15 Mässa m. Erik Tilling, Västerkyrkan, Hässleholm  6/17
   22 Retreat, Heljarödsgården    6/14
   22 Jubileumskonsert EFS Brassensemble, EFS på Råå 6/2
   22 Musikcafé, S:t Mikael, Ängelholm   6/17
   29 Förebedjardag, Heljarödsgården   6/14

   nov
   5 Konferensdag, Glimåkra
   11 Gåsmiddag, Åsljunga     4/2
   12 Vänträff, fest, Höllviksstrand    6/14
   13 Farsdag och Gåsmiddag Åsljunga
   19 ”Att vara barn och tonårsförälder”  Medv. Alf B Svensson
    EFSgården Åsljunga  6/14
   26 Julmarknad Åsljunga     6/14

   dec
   2-4 Retreat, Heljarödsgården    6/14        
   11 Julbord Åsljunga     6/14
   12 Julbord Åsljunga     6/14
   15 Julbord Åsljunga     6/14
   23-27 Julfirande Åsljunga     6/14
   28 Livskraft Syd
   30-2 Nyårsfirande Åsljunga     6/14

Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
EFS Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Rörsjögatan 7 lgh 1402, 
211 37 MALMÖ
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org 
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Sara Starfelt  
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
sara.starfelt@efssyd.org
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70 
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida:  www.ahusgarden.se

almanacka

Minnes-, tack och högtidsgåvor

Juli-Aug
Minnesgåvor: Berta Svensson, Per-Erik Jönsson
Högtidsgåvor: Ebbe Nilssons, Åstorp 80-års dag

Iza och Simon Jönssons bröllopsdag

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under juli 2011
EFS                         12 425
Salt                           4 800
Nyetablering                       0
Konfirmand                 7 066
Enskilda gåvor under aug 2011
EFS                         12 075
Salt                           5 950
Nyetablering               3 026      
Konfirmand                 1 000
Gåvobok totalt i år    3 900
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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

Fler kommentarer till vandringsdagen 
- medarbetardagen

”Reflektion över vandringsdagen. 
Det jag reflekterade över var att det var lätt att titta för 
mycket ned på fötterna när vägen blev smal (den hala 
spången).
Men då går man miste om den vackra omgivningen 
och glömmer bort dem som går med. Man koncentre-
rar sig bara på sig själv.
Utbytet blir större när man lyfter upp blicken och vän-
der sig till dem som går med.”
Hälsningar Patrik Bratt

”Några reflektioner från mig....
- Underbar naturupplevelse i ett perfekt väder
- Man kunde dela upplevelser och erfarenheter på ett 
naturligt sätt...lätt att tala med flera medarbetare
- Tysta vandringarna på Spångarna gav tid för egen re-
flektion och samtal med Gud.
- En av de bästa slottsguidningarna jag varit med om
- Strategiskt bra plats mitt i vårt distrikt
Allt gott!”
Helene Nilsson

”Tack för en fin dag tillsammans!”
Per Johan Axell

”Här kommer några tankar om vandringsdagen:
När medarbetare i Guds rike möts då uppstår skratt, 
svett och bön.
Att tillsammans få vandra i Guds natur och reflektera 
över olika ämnen
ger kraft och ork inför höstens arbete. Det är roligt att 
vi får vandra
på lite olika platser i distriktet. I år var det runt Finja-
sjön och det var
en härligt vandring. Kan rekomenderas till förenings-
vandringar!
Avslutningen på Hovdalaslott och den utmärkta guid-
ningen vi fick där
var toppen. Kul att känna igen sig i “mormor och far-
mors” hem. 
Tack för en härligt dag och för alla goa samtal.”
Evalotta Kjellberg

Kommentarer från årets 
konfirmandläger

”Lägret i somras är obeskrivligt, att få hänga med 
de mest underbara människorna man kan tänka sig 
och sedan få lära känna den mest underbare person 
- Gud. Bättre kan det inte bli. Speciellt när man vet 
att alla vänner bara är ett sms bort och Gud bara en 
bön.”
Linnea Kristiansson

”Konfalägret var det finaste jag varit med om :)”
Olivia Spångberg

”Man kan inte säga mer än att det har varit 
FANTASTISKT! Man träffade en massa underbara 
människor på ett personligare sätt och tack vare det 
har man fortfarande efter bara några veckor sjukt bra 
kontakt! Saknar alla till tusen och jag är säker på att 
jag ALDRIG glömmer bort någon! ;)”
Ann-Marie Öhman

”Konfalägret var det roligaste på hela sommarlovet, 
det betydde väldigt mycket för mig och så fick jag 
massor med underbara kompisar.”
Amanda Rask

”Min tanke om mitt konfirmationsläger går inte 
att beskriva. När jag tänker tillbaka så kommer jag 
inte på något som jag tyckte var dåligt. Jag saknar 
verkligen all trevliga människor och jag saknar den 
gemenskap vi hade. Det var verkligen de tre bästa 
veckorna i mitt liv! När jag kom hem kändes det 
jättetomt, ville bara tillbaka. EFS-gården i Åsljunga 
har blivit som ett andra hem för mig. Det enda jag 
kan komma på nu som är lite sämre är nog att det 
bara var i tre veckor!”
Jonathan Argyris

”Åhus-konfan var en underbar upplevelse med alla 
nya polare och alla grymma ledare! Det borde göras 
om!”
Joseph Jeppson

Jag tyckte att lägret i Åsljunga var det roligaste och 
mest intressanta jag gjort på länge. Jag lärde känna en 
massa underbara människor och jag lärde mig mycket 
om Gud och Bibeln. Vi hade en underbar stämning 
och jag saknar det jättemycket.”
Siri Hodges


