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Vänner
Hösten är verkligen här. Det var bara ett par veckor sedan, en lördag, då 
det var sommarvärme och jag och hustrun gjorde en Skåne runt-tur på 
motorcykel. Så skönt vi hade det.
Nu väntar kyla, regn och rusk! Eller? Man kan fokusera på olika saker i 
livet. Med ett visst fokus ser dåtiden ljus ut och framtiden ser mörk ut. 
Med ett annat fokus så har vi det bästa framför oss.
Ett ord från Jesus: Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja 
er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar 
och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. 
Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. Ty jag skall själv lägga 
orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot 
eller motsäga.      Luk 21:12-15
Detta ger er tillfälle att vittna! Något säger mig att vi ännu inte helt och 
fullt har kommit in i vår kallelse. Vi har inte den där förföljelsen ännu. 
Men det har börjat, märker du det? Så ska den helige Ande komma till vår 
hjälp på ett sätt som aldrig förr. Det blir en andlig vår. Jag längtar!

Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

När höstmörkret smyger sig på kommer en festdag i 
kyrkoåret med lovsång och pyntade kyrkor; Tacksägelse-
dagen. Egentligen är varje söndag och varje gudstjänst en 
fest – en liten påskdag året runt. Även om ämnena ibland 
kan vara allvarliga så finns ändå alltid lovsången och gläd-
jen med i våra gudstjänster.

I en av tacksägelsedagens texter berättas hur lärjung-
arna: ”i sin glädje ljudligt började prisa Gud”. Det står inte 
att det var ”lovsång”. Det var några unga oskolade mans-
röster som på olika dialekter jublade. Det är tveksamt om 
de platsat i kyrkokören. Det kanske mer lät som på någon 
idrottsplan, ett allmänt jubel. Men det är äkta spontan 
glädje och tacksamhet och den riktas till Gud. Genast 
kommer surpupporna, glädjedödarna och säger: ”Säg åt 
dem att sluta, de stör!” Men Jesus bejakar deras uttryck.

Liknande saker sker på flera ställen i evangeliernas be-
rättelser. Glada barn springer omkring Jesus, det är skratt, 
fniss och stoj. Lärjungarna vill visa bort dem men Jesus 
säger de berömda orden: ”låt barnen komma till mig”

Den blinde tiggaren Bartimaios ropar på Jesus, folk 
säger åt honom att hålla tyst, han stör. Men Jesus kallar 
honom till sig. Så har vi Maria som spontant och kan-
ske ogenomtänkt bryter sönder den dyrbara flaskan med 
olja och i tacksamhet smörjer Jesu fötter. Folk rynkar på 
näsan, tycker det är opassande. Men Jesus bejakar hen-
nes handling och säger: ”Låt henne vara”. Så är det alltid 
några som tycker att glädjeyttringar och känslosamhet är 
störande och opassande. Många har tystnat på grund av 
dräpande kommentarer.

När jag var 6-8 år och var på gudstjänst i Ängelholm 
lade jag märke till att min far aldrig sjöng med i psalmer-
na, ändå brukade han sjunga i duschen.  Jag frågade min 
mor och hon berättade att någon en gång kommenterat 
hans sång och efter det tystnade han. Låt inte din lov-
sång, din glädje tystna!  Även om någon tycker att du stör. 
Glädjeyttringar och tacksamhet behövs i denna mörka 
värld. Det behövs ”mer tack och mindre ack”.

Jag vill påstå att du har ett ansvar att ta till dig av det 
goda, att fokusera på det ljusa så att glädjen kan bo i ditt 

inre och spridas till andra. Du behöver kanske inte pre-
cis bli som Robert Gustavsson i filmen Skenbart men det 
finns trots allt alltid anledning att tacka. Har du svårt att 
hitta glädjetonen så lyft din blick och se allt det fantastiska 
i Guds skapelse, låt dig fascineras, bli betagen inte minst 
så här års med alla fantastiska färger och goda smaker från 
årets skörd. Eller som någon skriver:
• Du kan tacka för att kläderna är lite trånga - det betyder 
att du har mat på bordet.
• Du kan tacka för att fönstren behöver putsas - det bety-
der att du har ett hem.
• Du kan tacka när du betalar fordonsskatten - det betyder 
att du har en bil.
• Du kan tack för strykhögen - det betyder at du har klä-
der att ta på dig.
• Du kan tacka för väckarklockan som ringer - det betyder 
att du fått en ny dag. 

När vi uttrycker vår tacksamhet sätts positiva krafter i 
rörelse - i den som tackar, hos den som tackas och i atmos-
fären omkring oss.

Kanske läge att gå hem och i tacksamhet göra en mustig 
höstgryta att glädja dig själv och andra med.

Några frågor:

Var arbetar du i dag?
Sedan 2005 är jag präst i Allerums pastorat med speci-
ellt ansvar för Fleninge församling.

Vad har du för EFS-anknytning?
I dag är jag inte medlem i EFS men går gärna till Ler-
bergets samarbetskyrka när det är möjligt, läser givetvis 
Livsluft och Budbäraren och är tacksam för mitt EFS- 
påbrå.

Hur ser din familjesituation ut?
Sedan 1980 gift med Ingela (född Stefansson, Sunds-
gården) diakon i Höganäs och fyra utflugna barn. Isak 
31 på Cypern, Ida 28 i Ängelholm, Mika 26 i Sundsvall 
och Mark 25 i Stockholm. Sedan 2005 bor vi i Lerber-
get.

TACKSAMHET

Bertil Rubin



4

Sommarpunkten är sista lägret för säsongen på 
Höllviksstrand. Ett 20-tal barn och 10 ledare hade 
samlats för att under ett veckoslut leva lägerliv, 
som innehöll bibelundervisning, lekar bad, sång 
m.m.
För att få en koll på aktiviteterna under lägret, har 
vi under en kort stund, ställt några frågor till en 
av deltagarna.

Vem är Du?
-Jag heter Rut Paulsson och bor i Södra Sandby och 
är 12 år.
Varför åkte Du hit till detta lägret?
-Jag har varit här tidigare, och vet att det är jät-
tekul och roligt att vara här.
Har Du varit på nåt annat läger?
-Jag har bland annat varit på blåsarläger i Glimåkra 
och träblåskurs i Höör, och på Sommarlägret här 
på Höllviksstrand.
-Jag ser framåt till nästa Sommarläger här. Så 
småningom kan jag gå ledarskolan.
 Vad har ni gjort på lägret?
-Vi har lekt, badat, ätit god mat, haft kul, bibe-
lundervisning .m.m.
Detta är ju ett kristet läger. Hur märks detta?
-Andakter, bibeltimmen, lär oss om kristendomen, 
och så  har vi sjungit kristna sånger.
Vad är det som drar med läger?
Man får många vänner. Härlig stämning. Känner sig 
hemma här. Vara utan föräldrar.

En vacker sommarnatt i juni springer tre enhörnin-
gar lösa på en bakgård i Höllviken. En katt, en ka-
nin och gubben Noa springer rundor de med. Efter 
dem kommer ett tjugotal skrikande barn med ett 
gemensamt mål: fånga dem! Genom luften viner 
serpentinspray i regnbågens alla färger och barn-
ens skrik hörs knappt genom djurens brölande och 
Noas högljudda klagande.
Vad är detta egentligen? Frågar du mig låter det 
som en helt vanlig natt under EFS Sommarläger i 
Höllviken. Nattorienteringen är ett återkommande 
inslag under årens lopp och som du kanske förstår 
av texten ovan så var temat för nattorienteringen 
i år Noas Ark. Låter detta konstigt? Var inte orolig, 
massor av föräldrar låter sina barn komma tillbaka 
år efter år, så någonting gör vi rätt. 
När vi inte släpper barnen lösa på utklädda ledare 
händer det att vi gör så pass normala saker som 
badar, leker lekar eller har bibeltimme. Vår vision 
med lägret är trots allt att barn ifrån både krist-
na och icke kristna familjer ska få möta och lära 
känna Jesus. Om det mötet sen sker via en vers ur 
Bibeln eller bara genom den härliga gemenskap-
en (eller mitt i natten med ett gäng enhörningar) 
spelar ingen roll. Det viktiga är att barnen ska få 
uppleva något på lägret som de sen kan ta med sig 
hem och utveckla.
Men, alla på dessa läger är inte barn. Vi har även 
vår grupp med tonåringar i åldrarna 15-17 som 
går ledarskolan. Med dem satsar vi mer på direkt 
undervisning om Bibeln, bön och det kristna livet 

- sommarlägret
i praktiken. De får chansen att utveckla sin rela-
tion med Gud och möjligheten att pröva på sina 
ledarkunskaper t.ex. genom att hålla i några lekar 
eller arrangera ett blöjkrig med barnen. Väldigt 
nyttiga erfarenheter i vilken ledarroll man än ham-
nar i senare i livet.
Vi hoppas att våra läger ska vara lika härliga för 
de barn som kommer hit som de är för oss ledare 
och att de också ska komma ihåg den där speciella 
lägerkänslan som får en att återvända år efter år 
tills man själv är ledare. Vi ledare är väldigt tack-
samma för att folk vill låna ut sina barn till oss 
och vi tycker det är så fantastiskt kul att få ordna 
dessa läger varje år. Vi hoppas kunna fortsätta i 
många år till!

PER ANDERSSON

FRIDA GUDMUNDSSON

FreDax
“Bästa starten på helgen tillsammans som familj, 
tillsammans i kyrkan!”

De senaste sju åren har det funnits barnverksam-
het i olika former i EFS kyrkan i Ängelholm. Det 
har mycket präglats av kreativitet som dans och 
drama, scouting och barnkör. Denna hösten provar 
vi återigen något nytt som förhoppningsvis kommer 
innehålla alla de delar som varit tidigare men med 
tillägget familjefokus. På udda fredagar är det 
alltså liv och rörelse mellan 17-18.30. Barn från 
fem år är då välkomna tillsammans med sin familj 
att ta del av kvällens aktivitet, korvgemenskap och 
en enkel andakt. Hösten startade med brännboll 

FreDax i Ängelholm
������������������������������������������������
Andra aktivitetsinslag under hösten är bland annat: 
ta med ditt instrument, dans och luciakör. Barnen 
får själva avgöra vad man vill göra - vara med på 
kvällens aktivitet eller hitta på något annat kul i 
kyrkan. Kanske spela ett spel med någon vuxen! 
De vuxna är också välkomna med på aktiviteter-
na men får också möjlighet för de goda samtalen 
föräldrar emellan. Vi hoppas verkligen att FreDax 
får bli just den bästa starten på helgen tillsam-
mans som familj, tillsammans i kyrkan!

SARA STARFELT

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. In-
get evenemang är för stort eller för litet!

HELJARÖD. Lärjungaskola - 
läger, 17+ år.

25-26 okt

ÅHUS. Dunderbra 2013 - Läger
- 7-12 år.

27-29 okt

ÄNGELHOLM. Come together 
with Jesus - Ungdomsmöte.

8 nov

- sommarpunkten

s a l t s y d s v e r i g eHÅKAN AHLBERG

Sommar på Höllviksstrand

Saltsidorna
OKTOBER 2013
Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

9 nov ÄNGELHOLM. Skattendagen - 
Barnledardag

Läs Saras andakt på
saltsydsverige.nu

andaktstips

Barnkörläger i Röke

tipsar

Hej alla sångglada barn! Den 9 – 10 november 
kan man hänga med på vårt körläger, om man går 
på låg- eller mellanstadiet. Då kommer Gunilla 
Möller från Örebro ner och sjunger med oss. Hon 
är toppen på det! Vi kommer att sova i  mission-
shuset och vi kommer också medverka på sönda-
gens gudstjänst. Du behöver inte ha sjungit i kör 
innan, utan du som bara vill testa på att sjunga i 
kör är också jättevälkommen.

Anmälan görs till David Castor på e-post@pastor-
castor.se

ansvarig för barnverksamheten
i EFS Kyrkan i Ängelohlm

Josef Larsson får till en fullträff.

UBIL_Sep13.indd   1 2013-10-02   10:53
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1 september i år var det sju år sedan Håkan Lindberg 
började som pastor i Hörbykretsen. Kretsen hade då varit 
utan pastor en längre tid och distriktet gick in och del-
finansierade tjänsten under ett par år innan kretsen var 
mogen att ta sig an hela kostnaden.

Den 25 augusti  var vi samlade i Hörby för att tacka 
Håkan för den tid han varit pastor i kretsen, och distriktet 
fick hälsa honom välkommen in i nya tjänster. Det var 
många som kom för att visa sin tacksamhet, både från för-

eningarna i kretsen och från övriga samfunds församlingar 
i området, och Ingela (Håkans fru) fick flera nya blom-
mor att ta hand om.  En kör med sångare från kretsen 
hade satts samman speciellt för detta tillfälle och Håkan 
fick predika för sista gången som kretsens pastor. Vi ser 
dock fram emot att han kommer tillbaka för att predika 
hos oss i kretsen, men då i sin nya tjänst i distriktet.
Text: Maria Grahn, Tollarp
Foto: Göran Nilsson, Killhult

Håkan Lindberg avtackades i Hörbykretsen

Kristoffer Lignell avtackades i Staffanstorp
EFS i Staffanstorp säger tack till Kristoffer Lignell som 

vi haft förmånen att ha som vår herde och präst i tre år, 
först på 25 % och sedan på 50 %. Vi har haft många 
konstruktiva samtal om vårt arbete, goda bibelsamtal och 
mycket god förkunnelse. 

Vi kommer att sakna honom, men vi är mycket glada 
över att han nu fått en heltidstjänst i EFS i Lund. Vi öns-
kar honom och hans familj Guds rika välsignelse.
Text: Kerstin Andersson, Staffanstorp
Foto: Per Andersson, Staffanstorp

Stefan Nordström avtackades i Karlshamn
Efter 18 år i Karlshamn lämnade Stefan Nordström i au-

gusti sin tjänst i Kristofferkyrkan. De senaste åren har han 
delat sin tjänst med Mariedalskyrkan i Karlskrona.

Redan när vi började prata om avtackningsgudstjänst sa 
Stefan att han inte ville ha en traditionell sådan. Han öns-
kade att än en gång få ”sätta upp” gospelmusikalen Befriad 
med en blandning av alla körerna i Kristofferkyrkan och Ma-
riedalskyrkan. Befriad bygger helt på Johannes evangelium 
med ”Såsom Han har älskat och gett av sin kärlek ska vi ock-
så älska varann ” som genomgående tema. Detta blev alltså 
Stefans hälsning till oss.

Sista helgen i augusti fylldes både Kristofferkyrkan (på lör-
dagen) och Mariedalskyrkan (på söndagen ) av människor 
som ville tacka Stefan för hans insatser i respektive försam-
ling. Efter musikalframförandet blev det fest i församlings-
våningen.

Vi tackar Gud för Stefan och det arbete han fått utföra i 
Karlshamn och vi önskar honom all lycka och framgång i 
Örnsköldsvik!
Agnetha Larsson

REPORTAGE
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Hej, jag heter Reine…
... är 32 år och har rötterna i Dalsland.

Min relation till EFS påbörjades i och med utbildningen 
på Johannelund 2006-2011. Under denna tid var jag med 
några år i Lötenkyrkan och några år i avknoppningen Mi-
kaelskyrkan.

År 2011 började jag arbeta som präst i Svenska kyrkan. 
Jag blev placerad i Lidköpings 
församling, där jag arbetade i 
drygt ett år. Samtidigt var jag 
med en del i EFS Lidköping 
på min fritid. Första halvan 
av 2013 var jag vikarierande 
präst i Norra Billings pastorat, 
ovanför Skövde.

Jag är glad att nu ha fått möj-
ligheten komma hit till Beta-
nia. Jag ser här en församling 
med stor potential, och jag ser 
en vilja att nå ut till Malmö 
med evangeliet. Jag ser också 
att det som bör vara i centrum 
i en kristen församling – Jesus 
– också är i centrum.

Min tjänst är på 80 %. Och 
i Betanias nya organisation 
av tjänsterna, med nischade tjänster (vilket för övrigt är 
en modell jag tror mycket på), så kan man säga att det 
finns två huvudblock i min tjänst, dels gudstjänsterna, 
dels gemenskapsbiten i församlingen. När det gäller den 
sistnämnda punkten handlar det bland annat om att ut-
veckla former och strukturer för både den stora och den 
lilla gruppen, exempelvis hemgrupper, då Betania växer.
Reine Toth, Malmö

Hej, mitt namn är Mirjam…
...anställd på 75 % som präst i Betaniakyrkan.
  

Jag bor i centrala Malmö med min man Egon, våra två 
barn Ester 6 år, Alfred 4 år och vår hund Yermak 9 år.

Min utbildning läste jag i Lund där jag prästvigdes för 
Svenska kyrkan 2012. Mitt pastorsadjunktsår gjorde jag i 
Svedala församling.

Och nu efter många år av 
längtan efter en församling 
där Jesus och ett liv i hans 
efterföljd får vara i centrum, 
har jag fått nåden att bli an-
ställd här i Betania, som för 
mig är Guds svar på min 
längtan. Som barn växte jag 
upp i EFS, därför känns det-
ta naturligt och som att ”få 
komma hem”.

Utöver att predika och leda 
gudstjänst är mitt ansvars-
område barn- och ungdoms-
verksamheten i församlingen, 
vilket jag ser som en oerhört 
spännande och viktig uppgift. 
Med Guds hjälp och vägled-
ning tänker jag att vi gör detta 

tillsammans. Därför är det viktigt för mig att vi först får 
möjlighet att lära känna varandra så att vi utifrån rätt be-
hov kan bygga vidare på det goda som redan påbörjats för 
våra barn och unga.

Jag ser fram emot en spännande höst tillsammans med 
er och Herren!
Mirjam Lövsund, Malmö

Nya medarbetare i Betania, Malmö

Hoppfullt! Fr.v. Mikael, Mirjam och Reine - tre präster i 
Betaniakyrkan i Malmö!

Lyckad loppis i Lerberget
Ännu en lyckad loppis har Lerbergets kyrka genom-

fört, den 31:a i följd! 
I strålande väder med hundratalet medhjälpare som 

försäljare och en publikströmning på kanske 1000 per-
soner kunde kyrkans folk pusta ut och börja räkna vad 
som kommit in under tre timmars försäljning. Omkring 
150.000 kr. Ofattbart härligt och bra. Många har bi-
dragit men den stora eldsjälen Bo Persson är värd en 
särskild blomma för sitt enorma slit. Hur många kilo 
vikt han tappat genom att hämta saker från hela nord-

västra Skåne vet han väl inte själv... Tack Bo och övriga 
för gott arbete!

Behållningen går till den evangeliska kyrkan i Eritrea 
med särskild adress till två dövskolor i Keren.

Att sätta upp ett konkret mål, få med människor som 
delar det uppsatta målets vision och därefter summe-
ra och dela erfarenheter och arbetets möda och glädje 
sporrar och skapar samhörighet och gemenskap över alla 
gränser.
Lennart Uddling, Lerberget

REPORTAGE
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För min del började dagen med bilresa tillsammans med 
Jonas och Iza Jönsson. Ett par timmars färd från Helsing-
borg. Väl framme i Listerkyrkan i Hällevik fick vi kaffe 
och fralla. När alla kommit som skulle vara med for vi iväg 
med några bilar till ett skogsområde utanför Hällevik.

Vi samlades på en stor kulle där Ingmar Jeppsson, med-
lem i Listerkyrkan, tog emot oss. Han skulle vara dagens 
vandringsledare och hade väl förberett vandringen och 
dess pauser och aktiviteter.

Ingmar berättade att kullen vi stod på rymde i sitt inre 
en stor före detta försvarsanläggning, som var stor nog för 
olika fordon att kunna köra in i. Tänk, vad lite vi vet om 
marken vi går på.

Sedan gick vi genom skogen ner till vattnet där vi fick 
”jumpa” på stenarna (se framsidan på tidningen). Det var 
flera hundra meter och det blev rätt jobbigt för fötter och 
balanssinne.

Väl framme vid slutet på strandpartiet fick vi vila medan 
Ingmar berättade vidare om naturen, havet och historien.

Vi är ett folk på vandring
medarbetardag i Hällevik

De senaste åren har flera av medarbetardagarna varit vandringsdagar, minns exempelvis 
vandringarna på Bjärehalvön och på Söderåsen. Den näst senaste var en kombinerad buss- 
och vandringsdag då vandringen var på Stenshuvud. Denna gång, i slutet på augusti gick vi i 
trakterna av Hällevik utanför Sölvesborg.                                            Text och foto: Robert Södertun, 

Ingmar Jeppsson berättar

Elise Sahrling, Mirjam Lövsund och Reine Toth från Malmö 
lyssnar till Ingmars berättande

Jonas Hallabro och Simon Knutsson vilar och lyssnar

REPORTAGE
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Där kom också en överraskning. Ingmars fru Margareta 
kom och bjöd alla på glasstrutar vilket vi uppskattade.

Sista sträckan gick till Listerkyrkan där vi åt middag och 
firade mässa under Kristoffer Lignells ledning. Sedan bar 
det hemåt, efter åtta kilometers naturvandring och god 
gemenskap.

Så bar det in i skogen igen över stock och sten. Jonas 
Hallabro hade förberett något att dela med oss andra. Det 
är det sköna med dessa vandringar, en blandning av fysisk 
aktivitet, natur, kultur och andlighet.

Mot slutet av vandringen hade Ingmar förberett en 
lekfull scoutaktivitet som handlar om att frigöra sig från 
varandra.

Margareta Cada, Anki Olofsson, Glenn Sjöberg, Magnus 
Lennartsson, Kristoffer Lignell och Holger Lundström lyssnar till 
Jonas Hallabro

Mikael Artursson och Håkan Lindberg gör tappra 
fritagningsförsök

Till höger: Listerkyrkan i Hällevik

Här kommer den andra och avslutande delen av frågesporten 
“Är du smartare än en konfirmand?” Det handlar alltså om sju 
kristendomsrelaterade tipsfrågor där du kan jämföra ditt resul-
tat med sommarens Åhuskonfirmanders. Deras resultat antyder 
att frågorna den här gången är lite svårare än i förra numret; 
deras genomsnittpoäng var 4,84, exakt ett poäng lägre än i förra 
numret. Deras resultat varierar mellan två och sju. På alla fjor-
ton frågorna är det två konfirmander som svarat felfritt. Lyckas 
du också med det?

8. Vattnet i dopet symboliserar renhet, men vad mer? (72 % 
av konfirmanderna svarade rätt.)
1.  Guds treenighet
X.  Den helige Ande
2.  Död och liv

9. Hur många böcker finns det i Nya testamentet? (68 %)
1.  27
X.  29
2.  39

10. Vilken av dessa räknas som en profetbok? (16 %)
1.  Obadja
X.  Elia
2.  Ordspråksboken

11. Vilket av de tio budorden lyder “Du skall inte stjäla”? (72 %)
1.  Det femte
X.  Det sjätte
2.  Det sjunde

12. I det tionde budordet räknas det upp en massa saker 
man inte skall ha begär till. Vad av följande finns med i 
uppräkningen? (100 %)
1.  Din nästas slavinna
X.  Din nästas pengar
2.   Din nästas tält

13. Missionsbefallningen börjar “Åt mig har getts all makt 
…”. Hur fortsätter den? (76 %)
1.  “... Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.”
X.  “... i himlen och på jorden.”
2.   “... på jorden och i himlen.”

14. Hur kan man formulera “teodicéproblemet”? (80 %)
1.  Modern vetenskap gör det omöjligt att tro på många  
   av Bibelns berättelser.
X.  Hur kan det finnas en allsmäktig god Gud och ändå  
    så mycket ondska?
2.  Hur kan jorden ha befolkats från bara två människor     
   utan inavelsskador?
          RÄTTA SVAREN FINNS PÅ SIDAN 12

Är du smartare än en konfirmand? (Del två av två)
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JAKOB - del 1

När vi lämnade patriarkhistorien i förra delen av denna artikelse-
rie, så hade Isak och Rebecka efter tjugo år av barnlöshet välsignats 
med tvillingar. Esau var den som inträdde i världen först, medan 
Jakob följde tätt efter och höll i Esaus fot på vägen ut. 

Trots att Esau var den förstfödde så är det Jakob som är huvudper-
sonen i denna del. Och eftersom Jakob är den av patriarkerna som 
får överlägset mest plats i bibeltexten, kommer hans livshistoria att 
sträcka sig även över nästa del i artikelserien.

I vår tid har det ju väldigt liten betydelse för tvillingar vilken av 
dem som kommer först. Men i biblisk tid hade det en enorm bety-
delse om man var den förstfödde eller inte. Efter faderns död, så var 
det den förstfödde som blev släktens överhuvud och ärvde faderns 
alla ägodelar. Så enligt den ordning som rådde vid denna tid, skulle 
Esau ärva allt och Jakob ingenting.

Soppa mot arvsrätt
Familjen verkar inte ha varit helt harmonisk när man läser bibel-

texterna. Med ett modernt uttryck skulle man faktiskt rent av kunna 
kalla den dysfunktionell. Esau var inte den som satt hemma i lägret, 
utan tillbringade sin mesta tid ute i markerna och jagade. Jakob höll 
sig däremot hellre hemma hos mor. 

Isak favoriserade Esau, eftersom han kom hem med gott kött, vil-
ket Isak uppskattade. Rebecka favoriserade istället Jakob, och hon 
tyckte nog mycket tidigt att det var fel tvilling som kommit ut först. 
Som anas i texterna, så viskade nog mor Rebecka många idéer och 
planer i Jakobs öra för att förbättra dennes position i familjen.

En välkänd historia från tvillingarnas ungdom berättar om hur 
Esau kommer hem efter att ha varit ute på jakt under flera dagar 
utan resultat. När han återvänder till lägret har Jakob just lagat till 
en mustig linssoppa, och Esau kräver att få smaka den eftersom han 
är alldeles utsvulten. 

Då passar Jakob på att utnyttja sin brors hunger till att genomföra 
en minst sagt ojämlik handelstransaktion. Han erbjuder soppan i 
utbyte mot Esaus förstfödslorätt. Jakobs förslag är lika ohederligt 
som Esaus jakande svar är vårdslöst. Esau går med på bytet och går 
ed på det. Hans ed var visserligen bindande, men han tänkte nog att 
Isaks välsignelse som så småningom skulle fungera som sigillet på 
förstfödslorätten ändå skulle tillfalla honom.

Åren går och tvillingarna växer upp. Esau tar sig två hustrur från 
folket som bodde i området, alltså inte som brukligt var från sina 
föräldrars släkt. Isak och Rebecka tycker hjärtligt illa om sina svär-

döttrar och deras känslor verkade vara besvarade. Det står i bibeltex-
ten att ”de förbittrade livet för Isak och Rebecka”. Så det kan inte ha 
varit särskilt harmoniskt och trevligt i Isaks läger vid Beer Sheva.

Välsignelse genom bedrägeri
Isak hade nu blivit gammal och helt blind. Han inser att det bör-

jar bli hög tid att ställa i ordning för familjens framtid. Så han kallar 
därför till sig Esau och säger åt honom att gå ut och jaga och av ville-
brådet laga till någon av Isaks favoriträtter. Sedan skulle Esau få Isaks 
välsignelse och därmed bli familjens överhuvud när Isak dog.

Rebecka hör samtalet och är snabb att berätta för Jakob. Mor och 
son kokar snabbt ihop en plan för hur de ska kunna använda list och 
bedrägeri mot den gamle blinde Isak. Någon större respekt för sin 
make och far verkar de alltså inte ha haft.

Rebecka ska laga till en kötträtt åt Isak av den tama boskapen och 
den ska Jakob få bära fram till sin gamle far. För att inte Isak ska 
avslöja det hela sätter Jakob på sig sin brors kläder för att han ska 
lukta som sin bror. Han fäster dessutom päls på sina armar och runt 
sin hals. Jakob var nämligen slät i hyn, medan Esau var luden över 
hela kroppen.

När Jakob kommer in i sin fars tält frågar Isak vem han är, och 
Jakob ljuger sin far rakt upp i ansiktet. Isak faller för bedrägeriet och 
Jakob får sin fars välsignelse, som alltså egentligen borde ha varit 
Esaus. Välsignelsen kunde inte tas tillbaka.

Det är inte alls svårt att förstå att Esau blev riktigt arg när han 
kom med sitt tillagade kött och bad om Isaks välsignelse, bara för att 
få höra att han redan hade varit där. Han blir så arg att han börjar 
umgås med planer på att mörda sin svekfulle bror den dagen deras 
far dog.

Flykt och möte med Gud
Rebecka fick reda på detta och tänkte ut en plan för hur hon skul-

le få bort Jakob från Esau. Och för att få Isak att gå med på detta 
använde hon sig av den avsky de båda kände mot Esaus fruar. Jakob 
måste ha en fru från släkten, argumenterade hon. Därför skulle han 
skickas till Rebeckas bror i Harran för att där hitta en hustru åt sig. 
Så Jakob begav sig iväg mot sin morbror Laban. 

Ser man på Jakob så här långt verkar han ju knappast vara någon 
ideal kandidat till att bli utvald av Gud. Han har bedragit och lurat 

Esau och Jakob förhandlar om förstfödslorätten

UNDERVISNING
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sig fram genom livet och verkar dessutom vara en ganska feg figur. 
När Martin Luther argumenterade för sin stora upptäckt - att Guds 
rättfärdighet ges till människan genom nåd och inte genom män-
niskans förtjänster, så använder han gärna Jakob som exempel på 
detta. För om det någonstans i Bibeln finns en människa som inte 
har något förtjänstfullt på sin meritlista, men som ändå av nåd blir 
utvald av Gud, så är det Jakob.

Alla de tre patriarkerna står som profetiska förebilder till Jesus på 
olika sätt, men fram tills Jakobs flykt undan Esau är det inte mycket 
av det som man kan se.

Men redan den första händelsen som beskrivs efter att Jakob läm-
nat sitt hem är något som både Jesus själv refererar till och som ytterst 
sett handlar om honom. 

Jakob slår läger eftersom det har blivit natt. Han använder en sten 
som huvudkudde och i en dröm får han se en trappa eller en stege 
som leder från jorden ända upp till himmelen, och Guds änglar stiger 
uppför och nedför denna trappa. Och han får höra Gud presentera 
sig som hans farfar Abrahams och hans fars Gud. Gud lovar att vara 
med honom och förnyar sitt löfte till Abraham om han skall bli ett 
stort folk och att landet där Jakob befinner sig skall bli deras land.

När Jakob vaknar ur sin dröm säger han för sig själv: ”Herren är 
på denna plats, och jag visste det inte!... Detta är en plats som väcker 
bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port.” Och han 
kallade platsen ”Betel”, vilket betyder ”Guds hus”. Detta namn kan 
vi fortfarande idag se som namn på många kyrkor och bönhus.

Jakob som förebild
När Jesus i slutet av Johannesevangeliets första kapitel kallar Na-

tanael till lärjunge, så säger han till denne: ”Du tror därför att jag sade 
att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han 
sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds 
änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Jesus anspelar här tydligt på Jakobs dröm vid Betel. Men det Jesus 
också säger är att genom honom kommer Natanael och hela världen 
få se att det som Jakob drömde om, nu skulle bli verklighet. Jesus 
öppnade genom sin död och uppståndelse en väg till Gud för oss 
människor. Himlastegen blev genom honom verklighet. Jakob kal-
lade Betel för himmelens port. Korset där Jesus dog är den verkliga 
himlastegen. Där är verkligen himmelens port.

Arbete och äktenskap
När Jakob sedan kom fram till Harran, är den första han träffar 

ur sin släkt Labans yngsta dotter Rakel. Jakob verkar omedelbart 
ha blivit kär i henne. Han börjar arbeta som herde för sin morbrors 
boskap. När frågan om hans lön kommer upp, ber han sin morbror 
om att ge honom Rakel till hustru mot att han arbetade för honom 
i sju år. Laban samtyckte och de sju åren gick. 

Men när det var dags för bröllop visade Laban att han verkligen 
var sin systers bror. Den beslöjade bruden som Jakob gifter sig med 
är inte Rakel, utan hennes äldre syster Lea. Detta märkte Jakob först 
dagen efter. Han gick naturligtvis omedelbart till sin morbror och 
beskyllde honom för avtalsbrott. 

Laban försvarade sig med att det inte hörde till seden att ge bort 
den yngsta dottern före den äldre, men sa att Jakob kunde få Rakel 
också mot att han arbetade ytterligare sju år. Motvilligt gick Jakob 
med på det. Ytterligare ett bröllop firades och Jakob blev sedan kvar 
som herde i sju år till.

Jakob fick under denna tid tolv söner med sina fruar och dessas 
tjänstekvinnor. Han fick också ett antal döttrar, men bara en av 
dessa - Dina - nämns vid namn.

Dessa Jakobs tolv söner blev grunden för Israels folks tolv stam-
mar, och kunde för ett par generationer sedan räknas upp som ett 
rinnande vatten av varenda skolelev i vårt land. Idag skulle det för-
våna mig om det finns någon under trettio år som kan det. 

De tolv var: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon med 
hustrun Lea, Gad och Asher med Leas slavflicka Silpa, Dan och 
Naftali med Rakels slavflicka Bilha och slutligen Josef och Benjamin 
med älsklingshustrun Rakel. Dessa tolv är också bakgrunden till att 
Jesu lärjungar var just tolv till antalet och är även ursprungsorsaken 
till att vi har en kalender med tolv månader. Talet tolv är i tänkandet 
på Bibelns tid talet för helhet och fullkomlighet.

Hemfärden
När den siste sonen var född ville Jakob ta med sig sin familj och 

bege sig hemåt igen. Laban var inte riktigt med på noterna och för-
sökte hålla honom kvar. De kom till ett avtal om lön att plockas ur 
Labans boskap och genom diverse fula tricks och bedrägerier lycka-
des Jakob få sin del av Labans förmögenhet att öka, medan Laban 
blev fattigare.

Sedan smet Jakob helt sonika iväg med sin familj och allt han 
tjänat ihop, utan att berätta det för sin morbror. Efter tre dagar in-
såg Laban vad som hade hänt och tog upp förföljandet. Men Gud 
uppenbarade sig för Laban i en dröm och sade åt honom att lämna 
Jakob ifred. Konfrontationen slutade med att Laban och Jakob slöt 
förbund med varandra, och efter att ha tagit avsked av sina döttrar 
och barnbarn begav sig Laban hem igen, medan Jakobs följe fort-
satte vägen mot Beer Sheva.

Det som nu väntade var inget som Jakob såg fram emot. När han 
kom hem skulle han ju möta sin bror Esau, som han lurat och be-
dragit. Jakob var rädd.

Om detta möte handlar nästa del i denna artikelserie. Där får vi 
sedan också följa Jakobs familjs fortsatta öden på den krokiga väg 
som långt senare leder fram till att Guds löfte om det utlovade lan-
det gick i uppfyllelse.
Håkan Lindberg, Hörby

Isak välsignar Jakob
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Svar från sidan 9
Fråga 8: 2. Död och liv
I Romarbrevet 6:4 står det: “Genom dopet har vi alltså 
dött och blivit begravda med honom för att också vi skall 
leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda 
genom Faderns härlighet.” Vatten har i många kulturer 
fått symbolisera å ena sidan kaos och död (hur många sjö-
mansfamiljer har inte gått och väntat förgäves där hem-
ma?) och å andra sidan liv.

Fråga 9: 1. 27
I den lutherska kyrkan erkänner vi 39 böcker i Gamla tes-
tamentet och 27 i Nya testamentet. De senare är vi överens 
om med alla kristna kyrkor, medan en del kyrkofamiljer 
erkänner ytterligare några böcker i GT, såsom till exempel 
dem som ingår i vårt “Tillägg till Gamla testamentet”.

Fråga 10: 1. Obadja
Det vi kallar för Gamla testamentet kallar judarna för 
“Tanach”, vilket är en förkortning där konsonantljuden 
representerar lagen (“Torah”), profeterna (“Neviim”) och 
skrifterna (“Ketuvim”). En av böckerna som räknas till 
profeterna är alltså den korta profetskriften Obadja som 
mest utgörs av strafford över Edom. De flesta konfirman-
derna svarade Elia, vilket ju är en avsevärt mer framträ-
dande profet i Gamla testamentet och som vi därmed be-
rört i undervisning och andakter. Men han har inte någon 
egen bok uppkallad efter sig.

Fråga 11: 2. Det sjunde
För den som vill lära sig budorden i ordning finns en del 
minnesregler. En är att “sjunde” och “stjäla” har samma 
ljud i början. Budorden så som vi brukar citera dem åter-
finns i 2 Mos 20:1–17, men där är de inte numrerade 
eller helt tydligt avgränsade. Att de skall vara tio framgår 
dock. Därmed har indelningen gjorts lite olika i olika tra-

ditioner och budet mot stöld räknas inom judisk och re-
formert tradition som det åttonde. I katolsk och luthersk 
tradition, som vi ju tillhör, räknar vi det som det sjunde. 
Det får till följd att vi delar på nionde och tionde budet 
på ett sätt som andra traditioner inte gör och som inte är 
helt enkelt att förstå poängen med.

Fråga 12: 1. Din nästas slavinna
“Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav 
eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något an-
nat som tillhör din nästa.” Budet handlar om girighet och 
är ett svårt bud att avgränsa. Var går gränsen mellan en 
positiv ambition eller önskan och ett negativt begär?

Fråga 13: X. “... i himlen och på jorden.”
Även citat i svarsalternativ 1 kommer från dop- och mis-
sionsbefallningen i Matt. 28:18–20, men kommer efter 
den första meningen. Den här texten räknar vi i Svenska 
kyrkan som dopets instiftelseord och läser vid alla dop och 
konfirmationer.

Fråga 14: X. Ondskans problem
Teodicéproblemet, av grekiskans “Theos” (Gud) och 
“dike” (rättvisa), har nog alltid gäckat gudstroende. 300-
talsförfattaren Lactanius formulerade problemet: “An-
tingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller 
så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill 
han. Om han vill men inte kan är han maktlös, vilket går 
emot hans natur. Om han kan men inte vill är han ond, 
vilket också går emot hans natur. Om han varken vill el-
ler kan är han både ond och svag och är alltså inte Gud. 
Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer 
överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och 
varför gör han inte slut på det?”

Idé och författare: David Castor

QUIZ

Den uppståndne Jesus ger Missionsbefallningen         Mose och Lagens tavlor
Illustrationer av Jim Padgett
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ANNONSER

Kallelse till årsmöte för EFS i Sydsverige
EFS i Sydsverige håller årsmöte lördagen den 26 april 2014 i
Möllebackskyrkan, Karlskrona

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 påbör-
jat 20 tal tillsvidareanställda medarbetare.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före årsmötet, OBS den 26 december 2013. 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


Välkommen 0435-460054 

info@efsgarden.com     www.efsgarden.com

13,14,15/12 Julbord

23-27/12  Julfirande

Dags att boka 
inför Mårten o Jul!

10/11  Gås och Farsdagsmiddag
11.00 Gudstjänst Barbro Bjerle
Helene o Lennart Nilsson  medv. 
12.30 Middag

30/11 Julmarknad 11-16
12-15 Servering av Jultallrik

15.00  Advents o Julkonsert

Välkommen till Alpha-kurs hösten 2013

Kursen börjar 18/9 i Österängs kyrka kl.18.30 med mat, föredrag, 
samtal och gemenskap.
Den första träffen kommer att rivstarta med ämnet ”Vem är Jesus?”
Varje samling varar ca två timmar. Föredragen kommer att ledas av Sven 
Röstin, sjukhuspräst i Kristianstad.
Kursen är kostnadsfri förutom en mindre självkostnadspeng för maten.
Om du vill ha mer information kontakta Johan Rönn 0739560742, Paul 
Lyckander 0706995297, Ulf Sandberg 0705286814  eller Sven Röstin 
0766365451
 eller gå in på www.alphasverige.org
Anmäl dig genom att skicka in denna anmälningsblankett till Paul Lyck-
ander, Brunnsvägen 32, 291 43 Kristianstad eller maila till lyckander.
p@tele2.se

Söndag 15 dec kl.16
ÅhusGårdens Julhälsning

Barnkören Unga Röster
Åhus Blåsorkester, m fl. medverkar

ÅhusGården bjuder på Julgröt 
och skinksmörgås.
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Till minne
Lennart Björk blev lördagen den sjunde sep-
tember 2013 hemkallad vid 82 års ålder efter 
en lång gärning för Guds rike. Lennart blev 
vald till distriktsstyrelsen på distriktets årsmöte 
2011 i Listerkyrkan.

Jag minns att jag var lite bekymrad över hur 
Lennart skulle kunna delta på våra samman-
träden där allt material skickas med e-post och 
mötena ofta slutar sent på kvällen. Men Len-
nart förvånade oss alla med sitt deltagande och 
engagemang.

Lennart kom troget till våra sammanträden 
och var ofta mer påläst än vad jag själv var och 
även om hörseln var svag så deltog han aktivt 
i alla våra diskussioner. Lennarts engagemang i 
distriktets arbete var mycket intensivt och be-
undransvärt, speciellt med tanke på hans ålder. 
Jag minns ett möte där Lennart kom och var 
med en stund och avvek sedan för ett annat 
möte men kom sen tillbaka till styrelsemötet 
när det andra var slut. Ett mycket beundrans-
värt engagemang.

Vi saknar vår styrelsekamrat och lyser frid 
över Lennarts minne.

Mats Hansson
Ordförande distriktsstyrelsen

EKONOMISK RAPPORT EFS 2013

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

EKONOMISK RAPPORT Salt 2013

I gåvorna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från missionsföreningarna.
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Gåvomedel t.o.m. augusti 2013

Gåvor

Budget

-179 tkr
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Gåvor

Budget

-185 tkr

Ordförande- och kassörsträff
Den 19 oktober är det dags för en ny ordfö-
rande- och kassörsträff. Vi träffas i Lutherska 
missionshuset i Hässleholm (lokalen under di-
striktsexpeditionen) mellan kl. 09:00- 14:00. 
Dagen kommer bland annat att innehålla en del 
om arbetsmiljö, arbetsgivaransvar, anställnings-
förfarande och rehabilitering av anställda. 
Anmäl till expeditionen senast 15 oktober om 
hur många som kommer från er förening så ser 
vi till att det finns mat till alla.

Ekonomi
EFS i Sydsverige har just nu ett underskott på 
ca 300 000 kr mot budget, men vi hoppas att 
siffrorna blir bättre under hösten.

Årsmöte
I detta nummer av Livsluft finns kallelsen till 
2014 års årsmöte som kommer att hållas den 26 
april i Möllebackskyrkan i Karlskrona. Om du 
vill skicka in någon motion så tänk på att den 
ska skickas in fyra månades innan årsmötet för 
att styrelsen ska hinna bereda den.

Årskonferens 2014
I tidning finns en hel sida om vad som händer 
inför konferensen. Vill du ha en månatlig upp-
datering? Skicka ett mail till info@efssyd.org
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Vill du ge en prenumeration på 
Livsluft i julklapp till någon?

Hör av dig till expeditionen och få ett bra erbjudande
Tel. 0451 - 38 80 70

         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2013
     
   oktober

   19 Ordförande- och kassörsdag i Hässleholm
   19  Stefan Holmström till Örkelljunga
   27-29 Dunderbra - barnläger i Åhus    

   november
   9 Skattendag i Ängelholm
   10 Gås- och Farsdagsmiddag på EFS-gården Åsljunga 6/13
   30  Julmarknad, på EFS-gården Åsljunga   6/13

   december
   6 Retreat Heljarödsgården
   7 Konfirmandträff i Hässleholm
   13-15 Julbord, EFS-gården Åsljunga    6/13
   15 Julhälsning ÅhusGården
   23-27 Julfirande, EFS-gården Åsljunga    6/13
   28-1/1 Livskraft - nyårsläger på Sundsgården  

   2014 
   april
   26 EFS i Sydsveriges årsmöte, Karlskrona   6/13

   maj
   29  EFS årskonferens Hässleholm

almanacka

Enskilda gåvor under sept.  2013
EFS   6 650
Salt   2 700
Konferens 2014 4 900

Enskilda gåvor under aug. 2013
EFS                                    8 750
Salt                                    3 350
Nyetablering               0
Konfirmand                13 301

Till minne

Den 7 september avled  Lennart Björk, 
Bjärnum, i en ålder av 82 år. Närmast an-
höriga är barnen Håkan med makan Lena 
i Vittsjö och dottern Cecilia med maken 
Micael i Hyssna. Samt brodern Torsten med 
maka Margareta i Röke. Lennart Björk föd-
des på en bondgård i Röke, i familjen där far 
förutom att syssla med jordbruk också var 
målare. Efter avslutad skolgång fick Lennart 
också lära till målare. 

Efter studier på Sundsgårdens Folkhög-
skola sökte Lennart till Johannelunds teo-
logiska institut 1955. Efter åren på Johan-
nelund  avskildes han som predikant i EFS 
1959 med   första tjänst i Värmland. Sörby, 
Sunne, Munkfors är några platser där han 
var verksam. Här i Värmland träffade han 
Birgit som blev hans hustru och följeslagare 
genom livet. Efter åren i Värmland flyttade 
Lennart med familj 1978 till sina hemtrakter 
i Skåne med arbetsuppgifter i Röke, Vittsjö, 
Hillarp, Hörja och Bjärnum. Han återvände 
till Värmland ytterligare en tid fram till sin 
pensionering.

Lennart hade många intressen. Medlem i 
MHF och RPG, aktiv kyrkopolitiker i Nor-
ra Åkarps pastorat och medlem i styrelsen 
för EFS i Sydsverige. 

Mest minns vi Lennart som vid möten 
och sammankomster dukade upp varor från 
olika missionsländer i Afrika. Jultidningar 
almanackor, böcker mm. gjorde honom till 
den fullfjädrade kolportören. Så länge kraf-
terna stod honom bi hjälpte han till, han 
predikade, ledde  bibelstudium mm. Livet 
ut följde en hängiven tro på Gud som har 
präglat Lennart, hans liv och gärning. I tider 
av oro och sjukdom har han lugnt kunnat 
säga: ”allt vilar i Guds händer” och han har 
verkligen haft den förtröstan.

Stanley Tufvesson 
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Vad händer inför EFS Årskonferens 2014?
HÄNDER OCH FÖTTER
Vi hoppas att alla EFSare och Saltare i Sydsverige ska känna sig delaktiga i detta stora projekt. Vi hoppas att vi ska känna att det är vi alla tillsam-
mans som välkomnar övriga Sverige till oss! Det kan vi göra på många olika sätt och bl a behöver vi hjälp praktiskt.
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att programmet sätts på rätt sätt
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bara ska bli större och större.

SALT
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BUDGET
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