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Kära vänner!
Nu är hösten här på allvar. Framsidans bild är från förra
året på fältet utanför mitt hus i Ramlösa, Helsingborg. I
skrivande stund (4/10) är trädet alldeles grönt.
Vad jag vill säga med bilden är följande:
Ofta talas det om åldrandet som något fult, något negativt
och något som inte har något värde. Trädets vackra färger
vill istället berätta om åldrandets höst som något ﬁnt.
Själv är jag 57 år och har levt större delen av mitt liv. Jag
börjar förstås tänka på pensionstid etc. om man nu får leva
och ha hälsan, även om det är några år kvar till pensionen.
Med ålder följer erfarenhet, vishet och kunskap, förhoppningsvis också relationer och mycket annat.
Gud använder vem han vill, när han vill och hur han vill.
Det är ju väldigt tydligt i Bibeln. Tänk bara på Abraham
och Sara som ﬁck barn senare än mänskligt möjligt.
Det är aldrig för sent att få ”andliga barn”, dvs. att få hjälpa
människor till tro på Jesus.
Så det ska du veta, du som vet att du beﬁnner dig i ålderns
höst, frisk eller sjuk: Gud älskar dig. Han kan använda dig.
Fråga inte mig hur, jag vet inte. Men låt din bön vara till
Honom. Också du kan be: Herre, här är jag, sänd mig”.
Om han sänder dig så visar han var och hur och han ger
kraften till det. Herren välsigne dig!
Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Byggservice: www.carlssonshem.se
Garage: www.bjorklidens.se
Kyrkor: www.falkvikskyrkan.se
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HORISONT
NOTISER

Konfalägret i Åhus
Under dessa tre veckor vi varit här har vi både lärt och
utvecklat oss mycket. Man har lärt känna många människor liksom man har lärt känna sig själv bättre. Lägret har
varit jätteroligt. Ledarna har verkligen ansträngt sig för att
hitta på nya och roliga lekar. Vi är även jätteglada för våra
två faddrar Tezz och Ellinor. De har verkligen stöttat alla
under lägrets gång.
Det bästa med lägret har varit alla nya underbara människor man mött här. Och det som betytt mest för oss och
säkert många andra också är kvällsandakterna. Där ﬁck
man möta Gud på ett helt nytt sätt.
Det har verkligen varit roligt här och vi kan inte göra
annat än längta till återträﬀen. (Som redan varit när detta
går i tryck. Red. anm.)
Text: Hanna Kristiansson och Lydia Rovelstad
Bild David Castor

Kallelse till årsmöte för EFS i Sydsverige
EFS i Sydsverige håller årsmöte lördagen den 20 april 2013 på ÅhusGården.

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:
1.1.1 Ansluten missionsförening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50
medlemmarna och därefter ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver
med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar
och medlemmar i aktivitet enligt senaste rapport. Ombuden väljs av de direkta medlemmarna och kan endast utses
bland dessa.
1.1.2 Annan ansluten förening äger rätt att vara representerad genom ett ombud.
1.1.3 Medarbetarnas fackliga distriktsorganisation äger rätt att vara representerade med ett ombud för varje påbörjat 20 tal tillsvidareanställda medarbetare.
Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före årsmötet, OBS den 20 december 2012. Styrelsen skall avge
yttrande över varje motion.
Program presenteras i senare nummer av Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningarna.
Mats Hansson
Ordförande distriktsstyrelsen
EFS i Sydsverige
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Sommarsalt

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

I augusti samlades 49 härliga barn och 8 ledare på EFS-gården i Åsljunga för årets Sommarsalt. Barnen delades in i grupper när de kom
och de bildade detektivbyråer. De ﬁck under
hela lägret brev med ledtrådar i sin brevlåda
och vi ﬁck träffa spännande personer längs
vägen. Bland annat fångvaktaren som vaktade
Paulus och Silas i fängelset, och åsnemannen
som var med när Paulus blev blind.
Vädret var som resten av sommaren, en blandning av både regn, sol och moln. Men det hin-

drade inte barnen från att bada. Med mycket
glädje slängde de sig i vattnet och de ﬂesta
ville helst inte gå upp. Vi ledare var väl lite mer
skeptiska till badandet.
Kvällarna bjöd på lägerbål, korvgrillning och
Åsljungas egen OS-tävling. Det var ett trött
men glatt gäng som hämtades av sina föräldrar och jag tror vi alla var överens, vi ses nästa
år igen!
Text: Malin Olsson, lägerchef

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

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde
Kommande evenemang
19 Oktober
Come together with Jesus – En kväll där alla
från distriktet är varmt välkomna för att komma samman med Jesus.
19-20 Oktober
Lärjungaskolan del 1 – Vill du utmanas i ditt
lärjungaskap? Du kan fortfarande anmäla
dig.
19-20 Oktober
Scoutledarforum – Lögdö Herrgård, Sundsvall.
28-30 Oktober
Dunderbra, barnläger på Åhusgården.
8 december
Krik Open och kraftdag i Ängelholm.
OBS: nytt datum
28 December
Livskraft syd, Sundsgården, Helsingborg.
11 – 13 Januari
Musikledarforum i Uppsala.
1 – 3 februari
Jesus till barnen. Ekumenisk nationell barnledarkonferens i Jönköping.

KICK OFF
Du är ovärderlig, och ditt engagemang för Guds rike förändrar människors liv! Det var budskapet till KICK OFF
– deltagarna. Den 8 september på EFSkyrkan i Ängelholm startade vi hösten
med en ledardag. Det kom ungefär 70
deltagare och de som kom lät sig bli inspirerade av Lennart Henricsson – inspiratör inom Barn-oas rörelsen. Lennart är
ett energiknippe utöver det vanliga och
genom att han pratade som sig själv och
en del om sig själv och sin vandring med
Gud, så var det svårt att undgå inspiration. Temat Lennart utgick ifrån var ”Att
leda i längden”.
Andra som kom och höll seminarium var
Sara Starfelt – Skatten inspiratör, Jonas
Hallabro – ungdomskonsulent och präst

25 – 27 februari
Wintercampen

i EFS Helsingborg, Joakim Stenmo – inspirerande scoutledare från SMU.
Jag tror och hoppas detta blev en dag
som kännetecknades av: nätverkande,
glädje och en framtidstro inför den då
nya terminen och den nu, fullständigt
nuvarande terminen.
Text: Simon Knutsson
KRIK
8712

Håll dig uppdaterad genom att kolla på
vår hemsida: Saltsydsverige.nu. Här kan
du även anmäla dig.
Glöm inte att gilla vår facebooksida! Då
får du kontinuerlig information om vad
som händer.
Come together with Jesus 19/10
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NOTISER

Vi välkomnar ...

Henrik Frosthagen
i medarbetarskaran i EFS i
Sydsverige. Henrik har börjat
sin tjänst i EFS i Örkelljunga
nu i höst.
Henrik, vem är du?
Jag är 41 år och bor med fru och fyra
barn här i Örkelljunga, min födelseort.
När började du din tjänst?
Jag tillträdde ett 1-årigt halvtidsvikariat den 1 augusti.
Vi vill be för dig, vad ska vi be om?
Tack. Bed om hjälp att kunna se och
göra det Herren vill genom oss i EFSkyrkan. Bed om nåd, kraft och glädje
i uppgiften.

Henrik Frosthagen
Sundsgården startar nytt läsår
Måndag 27 augusti samlades studerande och personal för ett nytt läsår på
Sundsgårdens folkhögskola. Skolan har
i dagsläget tio olika långa kurser med
nästan 250 studerande varav runt 80
bor på skolan. Skolans tema för läsåret är ”Mänskliga möjligheter”, vilket
kommer att uppmärksammas på olika
sätt. Utifrån skolans kristna värdegrund menar Sundsgården att varje
människa är helt unik och obegripligt
värdefull genom att bara ﬁnnas till.
Men det betyder inte att vi är färdiga
som vi är. Vi har alla en oerhörd förmåga att utvecklas. Framför oss ﬁnns
mängder av möjligheter. En del av dem
kan vi tydligt se och sätta ord på, andra
är mer vaga och ligger kanske längre
bort. På en folkhögskola ﬁnns gott om
möjligheter. Studierna är en viktig del,
men långt ifrån allt. På folkhögskolan
handlar det om att lära för livet inte
bara för nästa vecka. Det handlar om
att utvecklas som människa, inte bara
att få högre poäng/betyg eller omdöme.
Det handlar om att fånga de mänskliga
möjligheter som ges.

Under året kommer Sundsgården
också att arrangera eller delta i en
mängd öppna evenemang både på
och utanför skolan i form av musik,
teater, föreläsningar och samtal. I skolans teaterlokal kommer en mängd
olika förställningar att sättas upp
både av våra egna elever och av grupper utifrån. Sundsgårdens musiklinje
ordnar spelningar både på skolan
och i samarbete med Dunkers. Under hösten kommer skolan också att
samverka med en mängd andra föreningar kring temat religionsdialog.
Andra lördagen i advent genomför
skolan sin årliga julbasar till förmån
för en mängd olika insamlingsmål
både i Sverige och i den fattigare delen av världen.
Martin Nihlgård, rektor på
Sundsgårdens folkhögskola
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Loppis på Lerberget
Lördagen den 1 september arrangerade Lerbergets kyrka loppmarknad
för 30:e året i rad. Även detta år blev
det en uppskattad dag med mycket
folk och både nöjda säljare och köpare. Under eftermiddagen hölls
även auktion på de lite mer värdefulla
sakerna och Lerbergets gospel under
ledning av Rebecka Runeson och Jonas Engström höll en konsert med
rubriken ”A touch of Africa”.
Det ekonomiska resultatet för
loppmarknaden blev gott, detta år,
c:a 155 000 kr. Denna summa kommer oavkortat att skickas till EFS
missionsprojekt i Eritrea för att där
gå till utbildning kring HIV/Aids,
hälsostationer, hantverkskurser för
kvinnor och några grundskolor.
Som sagt var detta 30:e året i rad
som loppmarknaden arrangerades.
I år gick vi över 3000 000-strecket,
dvs. att under åren har loppmarknaderna dragit in över 3 000 000 kr till
olika hjälpprojekt.
Ola Johansson,
präst i Lerbergets kyrka

VITTNESBÖRD

Finlir av Jesus
Jag heter Bengt Nilsson och kommer från en by i Skåne
som heter Svensköp. För några veckor sedan var jag och
24 till med 13 motorcyklar och en bil på besök i Vittryssland för att bygga upp ett kontaktnät med barncancerläkare från Vitryssland inför ett läkarseminarium 2014 med
barncancerläkare från Litauen, Polen, Vittryssland, Vietnamn, Sverige, Danmark, Israel, Tjetjenien och USA.
Vi blev mottagna som kungar och drottningar. Alla dörrar är öppna. Det är bara nåd! Vi delade ut leksaker till alla
barn på barncancersjukhuset i Minsk, c:a 190 barn var
inlagda för behandling mot cancer. Vi rullade fram motorcyklarna till huvudentrén för att barnen skulle kunna
se dem genom fönstren. En del av barnen orkade komma
ut och sitta på motorcyklarna. Helt plötsligt kom det ut
barn med droppställningar, nyopererade och ”glädjespridarna från Sverige” ﬁck ”hjärnsläpp” och började skjutsa
barnen med droppåsar och allt. Jag tror att Jesus log med
hela ansiktet.
Vi bodde på ett barnhem i Minsk som drevs i kristen
regi. Arbetet kallar de för ”With love for kids”. Det var
gripande, jag tror inte att någon av oss från Sverige var
oberörd när vi ﬁck höra och se deras arbete bland barn
och ungdomar som lämnas på gatorna med knappt kläder
och skor.
När vi åkte hem med färjan från Klaipeda till Karlshamn
delade jag hytt med Richard. Han pratade hela natten om
att han ville åka tillbaka till barnhemmet och hjälpa dem
att reparera och frakta dit saker som de behöver.
Igår ringde vi upp Varya, ansvarig för barnhemmet, via
Skype och bad henne skriva en önskelista med saker de
behöver som Richard kan ta med sig när han åker. Vi ﬁck
inte en syl i vädret. Hon pratade oavbrutet i 20 minuter
om hur deras liv och de cancersjuka barnens liv hade förändrats av glädjen vi spred med våra motorcyklar och vårt
sätt av vara.

Vi visste om att de skulle ha ett läger för barnhemstonåringar från hela Vitryssland. Det malde inom dem att det
skulle vara ”glädjen” som är drivkraften hos Jesus. Det var
48 tonåringar som var med på lägret, 6 av dem var ointresserade och håglösa. I enskilda samtal med dessa ungdomar berättade Varya om ”Glädjen hos Jesus”. Vi lever i
undrens tid. Alla 48 tonåringarna tog emot Jesus i sina liv
innan lägret var slut.
Dagar innan lägret skulle gå av stapeln saknade de volontärer som kunde hjälpa till på lägret. Efter gudstjänsten
i deras församling kom det för Varya att hon skulle fråga
en familj om någon av deras söner kunde hjälpa till. Både
äldste sonen och deras dotter svarade ja med det samma.
Intill familjen stod en tonårsﬂicka som hörde Varyas fråga.
Hon kom fram och sa: jag vill också hjälpa till.
När hon kom till lägret såg hon en tjej med ”dockögon”
som hon tyckte sig känna igen. Hon gick fram och frågade vad hon hette då visade det sig att det var tonårstjejens
försvunna kusin.
Det var ingen som visste var hennes kusin hade blivit av.
Hennes mamma hade dött hastigt 10 år innan och hennes man hade då klappat ihop. Myndigheterna tog hand
om denna ﬂicka och vägrade lämna ut till släktingarna
vilket barnhem hon var placerad på. Återföreningen hade
en glädje utan gränser. Detta är ﬁnlir av Jesus.
Vilken mäktig Gud vi har!

Vi som satt hemma hos Lena och mig igår kväll blev
träﬀade. Richard sa: ”Jag tar nog släp efter pickupen, vi
har ju tid på oss att skaﬀa grejer som behövs. Min son
Micke följer säkert också med och hjälper till, han är utbildad VVS:are.”
Jesus kom in, rena mitt sinn, kom in i mitt hjärta Jesus,
kom in idag, kom in bliv kvar, kom in i mitt hjärta Jesus.
Gör vad du vill Gud, gör vad du vill.
Bön utan arbete är tiggeri. Arbete utan bön är slaveri.
Bön med arbete är harmoni.
Bengt Nilsson, Svensköp
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Åhusdagen
Torsdagen den 6 september var det en stor dag på EFSgården i Åhus. Då samlades 260 medlemmar i RPG till
den traditionella ”Åhusdagen”.
Det var ungefär samma program som tidigare år, men
en ny talare, Daniel Wärn, pastor, skribent i ﬂera kristna
tidningar. Det ämne han fått sig tilldelat var ”Äldre människor i bibliskt perspektiv”. Det blev intressant att höra
hans tal om människors lika värde. Han tryckte särskilt
på att gamla människor har samma värde trots att de inte
längre kan prestera som de unga.

Det var också nya musiker. Lennart Björk, ordförande
i RPGs Skåne-Blekinge distrikt, spelade i sin speciella stil
på pianot och hans dotter Hanna Forsberg sjöng och ledde en snabbt sammansatt kör.
Som vanligt dukade personalen upp sin goda mat till
oss alla, både i matsalen och i ett tält på gården.
Du som läser Livsluft undrar kanske: vad är RPG? Det
skall jag försöka att enkelt förklara för dig. Det är en partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna
människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för

alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation
samt opinionsbildning i för pernsionärer vitala frågor.
- RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga. RPG
har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Som medlem i RPG stödjer du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/regioner och kommuner.
Det ﬁnns två sätt
att bli medlem i
RPG. Sök gemenskap i en förening
på den ort där du
bor eller sök medlemskap via RPGs
riksorganisation om
det inte ﬁnns någon
förening där du bor.
Vill du vet mer,
besök gärna www.
rpg.org.se eller tag
kontakt med Birgit Olsson, birgit.
o@telia.com eller
040-88 665.
Birgit Olsson
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Medarbetardagar på EFS-gården Åsljunga
Tre distrikt, två dagar och en EFS-gård. Så såg det ut ett par dagar i slutet på september. Det
var de tre sydliga EFS-distrikten, Väst, Sydost och Sydsverige, som träffades till gemensamma
medarbetardagar. Ärligt talat så kändes det inte så väldigt annorlunda än om det bara hade
varit vårt eget distrikt. Det kan dock bero på att det var allra ﬂest deltagare från Sydsverige, jag
tror vi var ﬂer än de andra två tillsammans.
Som alltid härliga dagar! Stort tack till personalen på
gården för god mat och övrig omtanke, såsom ett par karameller på rummet när man kom.
Vår distriktsföreståndare, Allan Svensson,
ﬁck dra ett stort lass
som ende distriktsföreståndare på plats.
Västsverige har för
närvarande ingen och
Sydosts föreståndare,
Kerstin Oderhem blev
akut sjuk natten före
dagarna. Så Allan som
hade siktat in sig på
att leda lovsång, ﬁck också leda hela programmet. Det
gjorde han bra!
Utöver gemenskap
och liknande saker
ﬁck vi oss mycket till
livs de här dagarna.
Tre gästtalare kom till
oss. Först var det Margaretha Sjöberg, leg.
psykoterapeut om ﬁck
ordet. Hon utgick från
sitt arbete med unga
män/pojkar och gick
igenom mycket om
hur vi människor är funtade och hur man kan samtala.
Det var många för oss nya tankar och termer. T.ex. ﬁck vi
lära oss att ordet aﬀekt inte alls behöver ha med ilska eller
irritation att göra. Vi människor har nio olika aﬀekter,
egenskaper som gör att vi blixtsnabbt reagerar och agerar
på olika stimuli.
På kvällen kom så vår missionsföreståndare, Stefan
Holmström. Han fyllde 60 år den dagen men kom ändå
till oss! Det är överlåtelse till kallelsen och uppgiften. Tidigare på dagen hade han blivit uppvaktad av biskopar och
andra potentater vid kyrkomötets gudstjänst, med bl.a.

gratulationssång. Stefan predikade vid
nattvardsgudstjänsten
som vi hade på kvällen. Stefan återkom
sedan dagen därpå
med information och
uppmuntran av olika
slag.

Sent på kvällen hade den tredje gästtalaren, Anders Sjöberg anlänt. Anders har ju tidigare varit EFS missionsföreståndare men är nu utvecklingschef på Hagabergs folkhögskola, författare, talare och reseledare mm.
Anders hade fått
uppgiften att dela något som han brottades
med under programpunkten ”Jabboks vad”
vid halvelvatiden på
kvällen. Han berättade hur det var att inte
längre vara missionsföreståndare utan ”bara”
Anders – hur det hade
förändrat hans syn på
kyrka och församling.
Anders gav uttryck för att han var trött på strukturer
inom församlingsliv, strukturer som tynger och begränsar.
Han och Margaretha har varit runt i olika kristna sammanhang i Stockholm där de numera bor, och Anders själv var
fascinerad av både katolikernas och de ortodoxas sätt att
vara församling. För dem är gudstjänsten och gudsmötet i
fokus framför gruppverksamheter av olika slag.
Utifrån Bibeln och kyrkohistorien har Anders hittat tre
arenor som ett kristet liv kan förhålla sig till: 1. Hemmet,
familjen – det andliga livets naturliga byggsten, 2. Synagogan – platsen för verksamhet och församlingsgemenskap, 3. Templet – platsen för det raka gudsmötet.
Med denna personliga berättelse kände vi oss utmanade
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i vår tro och vår tjänst, vi som lyssnade. Anders erkände
också att han nog blivit lite mer frispråkig och personlig
sedan han slutat som missionsföreståndare.
Nästa dag undervisade Anders i två rejäla och goda pass.
I det första talade han om Gamla och Nya Testamentets
samband och varandras nödvändighet för kristen tro. I
det andra passet talade han om att förkunna utifrån Gamla Testamentet. Det var två mycket givande sessioner.
Efter eftermiddagskaﬀe den andra dagen åkte var och

I Förundran inför
vår fantastiska värld..
är rubriken på ett program som
Kyrkosångare Erik Ström framför
tillsammans med pianisten
Ulf Åkesson Leﬂer i
Betelkyrkan Höör och
Österängs Kyrka Kristianstad
söndagen den 28 oktober.
Betelkyrkan i Höör Kl 10:00
Österäng i Kristianstad kl 16:00
Sång och tal: Erik Ström
Piano: Ulf Åkesson Leﬂer

en hem till sitt men Jesus gick inte ut till Oljeberget, som
Bibeln beskriver det (Joh 8:1 :)). Jag är övertygad om att
han följde var och en av oss hem, för att fortsätta leda oss,
ge oss kraft och kärlek samt hjälpa oss att bearbeta och
implementera det vi hade hört under dagarna.
Vi tackar Gud för dessa dagar som gav så mycket!
Text: Robert Södertun, EFS-kyrkan på Råå

Kvinnofrukost med Anita Barker – Andersen
Lördagen den 10 nov kl. 10 inbjuder
EFS kyrkan Hörby, Kungsgatan 18, till

Kvinnofrukost

Anita Barker – Andersen kommer att berätta från sitt spännande liv.
Med humor, självdistans och öppenhet vill hon dela med sig från sitt
livs resa. Hennes enkla och orubbliga tro på Gud har förändrat hopplösa
situationer i hennes eget och andra människors liv.
Anita har levt och lever med mottot: ”För Gud är allting möjligt.”
Andra samlingar med Anita under helgen, blir
lördag 10 nov kl. 16 och kl 19
och söndagen den 11 nov kl 17.

Varmt välkomna !
EFS Hörby

Mötes- och Förbönshelg
med
Ingemar Helmner

Lördag 3 november kl. 16.00
och kl. 19.00
Söndag 4 november kl. 10.00

Välkommen!

Plats: Andreaskyrkan, Klippan

De sjungande

Mikaelikören, S:t Mikael Gospel & orkester.
lör 27 okt kl. 17.00 - s:t mikael. fri entré
sön 28 okt kl. 18.00 - s:t mikael. fri entré

www.andreaskyrkanklippan.se
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Utsikt från ett diskrum

Sommarpunkten – nu är det höst och punkten för sommaren är satt. Den sattes på Höllviksstrand 31/8 till 2/9.

Som farmor och som lite backup för barnbarn och diskhjälp kunde jag njuta av denna utsikt. Den första insikten
kom just i diskrummet då jag såg hur rent man hade ätit
upp. Det var inte mycket spill och rester som togs omhand. Det kan jag också förstå för jag åt av samma mat,
och den var god, ja, mycket god. Hemlagade ﬁskpanetter med ärtor och morotstavar eller tortillas med tillbehör
slank lika glatt ner som korv stroganoﬀ och köttfärssås.
Till detta kom hembakade chokladkakor, chokladbollar
och andra bullar. Mmmums, köket var i toppklass. Håkan
och Annika Ahlberg med barn skötte detta hela helgen
och de var sysselsatta också hela tiden med att få denna
goda energitillförsel till alla som var där och det var 70
personer. Jag imponerades av att de gav hela sin helg i
denna tjänst för Guds rike i värme och svett men med
värme och vänlighet. Detta köksarbete var en viktig grund
för att barnlägret skulle kunna genomföras. Med denna
vällagade mat blev alla mätta och nöjda och orkade ta del
av lägrets alla möjligheter.

Anders Gudmundsson som ansvarig med Tobias och
Malin Hultén som ledarpar och med sin ledarstab satte
barnen i sådan aktivitet så visst behövdes energin. Lite trevande och försiktiga på fredagskvällen startade de ovana
förstagångslägerdeltagarna tillsammans med de riktiga
lägerrävarna. Ledarna lyckades smälta ihop dessa till en
högljudd, glad grupp som verkade kunna jobba och leka

ihop. Deras program följde jag inte men deltog i en aftonbön där vi alla lyssnade till den kärlek vi får från den gode
herden. Dessutom ﬁck jag veta att det var så mysigt när
ledarna kom och sjöng gonatt.
Efter ytterligare en natt var det redan så starka band
mellan deltagarna att det var svårt att skiljas från varandra.
En 8-åring tröstade en annan 8-åring med att de kunde gå
konfaläger tillsammans.
Unga familjer, par och unga ledare delar på detta ﬁna
sätt en helg med våra barn och barnbarn. Det är roligt,
fascinerande och imponerande att få se och ta del av detta
på lite distans som en farmor.
Det är med stor glädje och trygghet som man ser att
Guds rike byggs vidare.

Text: Gunnel M Jönsson
Bild: Per Andersson
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Vi har varit på turné ... Röke Blås

En turné till USA med Röke Blås är många ting; stekhet
sol som bränner våra hjässor så fort vi går utomhus, stressiga repetitioner i sista minuten inför kvällens konsert, tio
tusen gräshoppor som vackert ackompanjerar oss inne i
en av konsertlokalerna …
Men låt oss ta det från början. Ända sedan 1975 har
orkestern Röke Blås med jämna mellanrum rest till Amerikas Förenta Stater för att spela musik och sprida budskapet om Jesus. I somras var det således dags för den nionde turnén i ordningen, denna gång till delstaten Texas.
Någon gång under fredagen den 6 juli, landade fyrtiofem
blåsare och femton medresenärer på ﬂygplatsen i Dallas.
Efter diverse incidenter med den amerikanska säkerhetskontrollen (tullpersonalen blev en smula misstänksam när
ett komplett sett trumväskor uppenbarade sig i korridoren) satte sig hela bandet på den luftkonditionerade bussen, som skulle ta oss till vårt första färdmål; Mansﬁeld,
Dallas. Tämligen jetlagda efter den långa ﬂygresan, men
samtidigt oerhört förväntansfulla inför vad som väntade
oss, samlades bandet i en park för en kort andakt i den
tryckande värmen. Äntligen kunde äventyret börja på riktigt!
En ”vanlig” dag på vår resa såg ut ungefär såhär: Bandet
samlades vid nio-tiden på morgonen i bussen, som rullade
till destinationen för dagen. Om restiden inte var alltför
lång, besökte vi roliga och intressanta turistmål för platsen. En av höjdpunkterna bland dessa var Dallas Cowboy
Stadium, världens största inomhusarena. Stadion tar över
etthundratusen människor, vilket är ﬂer personer än hela
Helsingsborgs kommun, på läktaren och innehar planetens största HDTV-skärm (den har storleken av en basketbollplan). Många bilder knäpptes den dagen vill jag
lova!
På eftermiddagen samlades vi i kyrkan där konserten
för kvällen skulle äga rum. Efter lite repetition och ett något halvstressigt klädombyte var det dags för middag som
kyrkan bjöd oss på. Någonting som är väldigt populärt att
bjuda på i Texas är deras berömda barbeque, en rätt som
ﬂertalet av blåsmedlemmarna starkt kan rekommendera!
Klockan sju kickade konserten för kvällen igång. Med
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hjälp av vår agent Dave Andersson, som organiserat hela
turnén, blev orkestern snabbt känd under namnet ”The
Big, Big Band from Sweden”. Det var inte många av konsertbesökarna som hade hört en blåsorkester förut och
det var såklart väldigt roligt och inspirerande att sprida
glädje med vår musik till dem! Repetoaren som vår dirigent Ingemar Karp hade satt ihop innehöll många olika
musikaliska stilar; allt från det klassiska stycket First Swedish Rapsody, till bluesiga rytmer i låten Joshua. Självklart
fanns vår signaturmelodi, Musik ska byggas utav glädje,
med i programmet. Det stycket representerar inte enbart
glädjen vi känner när vi spelar tillsammans, utan också
glädjen från Jesus Kristus. Som gästsolister under den här
turnén hade vi bjudit med Vincent Nilsson på trombon,
Samuel Westin på saxofon, Carl Ahlgren på klarinett och
hela familjen Nordqvist på sång, piano och trombon. Vi i
Röke Blås är oerhört tacksamma över att de ville följa med
och förgylla våra konserter på det fantastiska sätt som de
gjorde.
När extranumren tonat ut var det dags för bandet att
åka hem till sina värdfamiljer för natten. Värdfamiljerna
var medlemmar från församlingarna i kyrkorna vi spelade
i, och det var mycket spännande för oss svenskar att få en
glimt av det amerikanska vardagslivet, innan det var dags
att åka iväg till nästa ställe. Just detta kulturella utbyte
med människor från ett annat land, anser många av medlemmarna i orkestern var det, som gjorde störst intryck på
dem under resan.
Under de arton dagar Röke Blås tillbringade i USA,
gjorde vi arton konserter för sammanlagt femtusen personer i städer såsom Dallas, Huston, Austin och Brenham.
När de sista tonerna från avslutningskonserten i Temple
klingat av, ﬂög blåsare och medresenärer tillbaka över Atlanten igen, med många härliga minnen och nya erfarenheter i bagaget. Väl hemma i Sverige har orkestern börjat repetera inför den stora Annandagskonserten i Norra
Åkarp, och längtar redan lite i smyg efter nästa USA-turné, som vi hoppas blir av inom kort!
Vid pennan: Rebecka Wahlgren,
vice sekreterare i Röke Blås styrelse

DISTRIKTET RUNT

EFS i Sydsverige, anställda
1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?
2. A) Beskriv en arbetsuppgift som du utför med särskild glädje.
B)Varför trivs du med den uppgiften?
3. Finns det något i din roll som EFS-anställd eller i de uppgifter du
står i som du skulle vilja att distriktets EFS-are ber för?
Stefan Nordström, EFS-präst
1. Jag har arbetat i EFS i Karlshamn (som sedan blev Kristofferkyrkan) sedan 1995. Just nu
har jag 25% tjänst där, resterande 75% i Missionskyrkan i Karlskrona.
2. I Kristofferkyrkan arbetar jag med Bibeläventyret i skolornas åk 3-5, ett undervisningsprogram framtaget från svenska Bibelsällskapet gjort för skolornas
religionsundervisning. Efter varje äventyr kan eleverna ta dig med på GT:s, eller NT:s historia
på mindre än två minuter. Alla älskar det! Eleverna brukar längta till att jag ska
komma tillbaka.
3. Be för Bibeläventyret! Det ﬁnns starka krafter som vill hindra oss att komma in i skolan.

Elise Sahrling, arbetar med Öppen kyrka i Malmö:
1. Jag har varit lönebidragsanställd i Betania, Malmö, sedan den 1 november 2011.
2. Att möta människor i Öppen kyrka, medarbetare och gäster, är det som ger mig
störst glädje. När någon vågar berätta lite från sin livsväg känns det som om tiden
står stilla/att Gud är där. Jag trivs med uppgiften därför att jag känner mig hemma
i miljön i Öppen kyrka i Betania.
3. Be gärna för alla murar som så lätt byggs mellan oss människor, av oss själva eller
andra. Det kan vara rädsla eller okunskap, men vi människor behöver varandra för att
lära känna Kärleken, Gud själv.

Marie-Louise Nilsson, EFS-präst i Ängelholm
1. Sedan 2004
2. Att leda alpha-arbetet. Där ﬁnns en härlig dynamik kring människor som aldrig
brukar komma till kyrkan och vana kyrkobesökare. Att få ha raka och tydliga
föredrag för människor som inte är kristna.
3. Jag önskar att de ber för sig själva istället. Be om att Gud för väcka oss var och
en till en nöd för våra medmänniskor. Var har nöden blivit av i Efs? Är vi beredda
att försaka vår bekvämlighet för att nå utanför våra “inre” kretsar.

Kajsa Starfelt, förskolelärare S:t Mikael Ängelholm
1. Jag har arbetat 15 år i S:t Mikael.
2. Jag älskar det goda samtalet med föräldrar och barn som kommer till öppna förskolan och babycafé. Att få mötas över ﬁkabordet och prat om livet, stort som
smått. Att mitt i vardagen få vara ett stöd för föräldrar. Och det kanske bara är så
enkelt som att jag håller deras lilla bebis en liten stund, för att de ska få en ledig
famn till sitt andra barn.
3. Att få bli utrustad med tålamod när jag inte ser frukten och att Jesus ska få bli
synlig i det arbete vi står i.

Mikael Artursson, EFS-präst
1) Jag har varit i Malmö i drygt 11 år och i Trelleborg 3 år.
2) Att få vara med i processer när Herren kallar människor till tro och redan kristna
till steg i tro för hans rike. Det fyller mig och himlen med glädje!
3) Be för EFS fortsatta nyplanteringsarbete av gudstjänstﬁrande gemenskaper i
Malmö med omnejd.
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Konsten att vandra tillsammans

Två droppar togs bort
Väderutsikterna för lördagen den 22 september var bedrövliga dagarna innan vi skulle vandra. SMHI hade två
tunga regndroppar och detsamma lovade klart.se samt de
danska och norska rapporterna.
Men kvällen före hände något! SMHI tog bort sina två
regndroppar och ersatte med molnigt väder och klart.se
förvandlade två regndroppar till en. Skulle det ändå gå att
genomföra vandringsdagen för par? Jodå det gick! Vi var
till slut 20 par som gick den vackra sträckan från Torekov
till Hovs hallar med kaﬀe, smörgåsar samt lunch i våra
ryggsäckar.
Det goda samtalet
Reglerna var att så fort vi satte oss i rörelse, ﬁck man
endast prata med sin livskamrat. Men under pauserna var
man fri att prata med alla. Det visade sig, och många uttryckte också det efteråt, att man pratar förträﬄigt gott
med varandra medan man går.
Tankar, tips och idéer
Under dagen hade vi fyra stopp på vardera 15-20 minuter, förutom ﬁkapauserna förstås, då vi som höll i dagen
hade korta anföranden, med tips och idéer, om hur vi kan
få våra relationer att hålla livet ut. Calle och Birgitta Jarbo
var de som tillsammans med Lena och mig höll i dagens
upplägg och undervisning.
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Ämnen för dagen
Ämnen som berördes under dagen var t.ex. den varma
vänskapen, vad har vi med oss i bagaget, trygghet för
kommunikation samt förlåtelsens kraft.
Vi som höll i dagen blev överväldigade av den stora
uppslutningen, som tydligt visade att formen för samtal
om något av det viktigaste i livet, nämligen våra relationer, attraherade.
Uppslutningen och gensvaret hos deltagarna ger oss
mod att återkomma kanske redan i maj 2013.
Text: Allan Svensson, distriktsföreståndare

I höst erbjuder vi..........
9 nov Mårtensfest med
underhållning
11 nov Farsdag o Gåsmiddag
11.00 Temagudstjänst 12.30 Middag

1 dec Julmarknad
11-16 Marknad 15.00 Advents konsert

14,15,16 dec Julbord med program

23-27 dec Julfirande
Dessutom....
catering av bufféer, tårtor
jultallrikar m.m.



Välkommen 0435-460054
info@efsgarden.com www.efsgarden.com
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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).
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Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 2012,
i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
ungdomsverksamheten.
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Höstens arbete är i full gång även
för distriktsstyrelsen. Hösten började
som den nästan alltid gör för DS med
en styrelsehelg i månadsskiftet augusti/
september. Årets DS-helg tillbringade
vi på Sundsgården och på fredagskvällen träﬀade vi skolans styrelse och ﬁck
ett bra samtal om nuläge och framtid
och hur vi kan möta den tillsammans.
Lördagen ägnades främst åt tankar om
hur vi som styrelse ska arbeta framöver
och frågor som vad är viktigast för oss
som enskilda och vad är viktigast för
Gud. Jag tror att det är viktigt att vi
som styrelse ibland tar tid med dessa
frågor och inte bara fokuserar på alla
detaljfrågor som sammanträdena annars fylls av.
I detta nummer ﬁnns kallelsen med
till 2013 års årsmöte som kommer att
hållas på Åhusgården den 20:e april.
Tänk på att motioner måste skickas
in senast fyra månader före årsmötet
för att vi ska hinna bereda dem. (För
er som tycker att det är länge sedan
distriktet for österut, kan vi redan nu
meddela att 2014-års årsmöte blir i
Karlskrona)
EFS riksstyrelse har arbetat med att
ta fram nya förslag till normalstadgar
för distrikten och vi i DS kommer
under året att arbeta vidare med vilka
stadgeändringar detta bör innebära
för oss. Om vi hinner få detta klart till
2013 års årsmöte låter jag vara osagt,
för det känns viktigt att det blir väl
genomarbetat, och då kanske vi får
vänta med att lägga fram det till beslut till 2014.
Hör gärna av er till oss i styrelsen
eller till expeditionen om ni har funderingar om distriktet, eller om ni vill
att någon av oss ska komma på besök
i er förening.
gm Maria Grahn

almanacka

även på www.efssyd.org
nr/sid

2012
Saltrelaterade arrangemang, se sidan 4

okt
27-28 Körhelg med de sjungande prästerna, S:t Mikael
6/9
28
Konsert, Betelkyrkan Höör, Österängs Kyrka Kristianstad 6/9
nov
3-4
9
10
11
11
24

Möteshelg Ingemar Helmner, Klippan
6/9
Gåsmiddag med underhållning, Åsljunga
6/13
Kvinnofrukost med Anita Barker, EFS Hörby
6/9
Fars Dag o Gåsmiddag, Åsljunga
6/13
Temagudstjänst kl 11.00 Farsdag och Gåsmiddag 12.30
Retreat, Karlskrona
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Temagudstjänst kl 11.00 Farsdag och Gåsmiddag 12.30

dec
1

Julmarknad 11-16, 15.00 Adventskonsert, Åsljunga

6/13

14, 15 och 16 Julbord med program

6/13

23-27 Julﬁrande, Åsljunga

6/13

2013
april
20 Distriktets årsmöte, ÅhusGården

6/3

Minnes- och högtidsgåvor
Högtidsgåva till:
Maj Nilssons 80-års dag
Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
Enskilda gåvor under aug2012

Enskilda gåvor under sept2012

EFS
Salt
Nyetablering
Konﬁrmand

EFS
Salt
Nyetablering
Konﬁrmand

13 700
3900
0
8350

8 600
8 000
2500
3410
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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
Göran Nilsson, goran.nilsson@efssyd.org
Distriktskonsulenter
Simon Knutsson
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
simon.knutsson@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)
Hemsida: www.efsgarden.com
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

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

Jag vill sjunga för HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga
min Gud så länge jag är till.
Psalt. 104:33
16

