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Vänner
Igår hölls riksdagens högtidliga öppnande. Kungen höll ett bra tal och Peter 
Jöback sjöng fantastiskt, ackompanjerad av en liten grupp duktiga musiker. 
Det var ”Stockholm i natt” och ”Guldet blev till sand”. Men han inledde med 
en sång av Jonas Gardell som heter ”Annars vore jag inte jag”. ”Gud älskar dig 
just som du är”, är nå´t som man ofta får höra. Sen följer en lista på krav med 
förändringar man måste göra, för att bli godkänd ... Så börjar texten. Jag tänkte: 
ja, det är ju en sång av Jonas Gardell, sjungen av Peter Jöback.
Men nästa tanke slog till med full kraft. Det är väl just så det är. Gud älskar alla 
människor för dom vi är men han vill förändring, han vill förlåta oss, nyskapa 
oss. Budskapet om alla människors synd, om Jesu död på korset, hans upp-
ståndelse, förlåtelsen, upprättelsen och nyskapelsen, är kärnan i kristen tro.
Ser man inte synden i sitt liv, ser man inte Guds kärlek i Kristus, då blir 
förändringen till ett krav. Men är Jesus ens enda hopp, då lyser Guds nåd 
och kärlek igenom i all Guds förväntan om att vi ska förändras/förvandlas. 
Evangeliet utan budskapet om synd, förlåtelse, frälsning och förvandling är 
inget evangelium utan bara människors sätt att rättfärdiga sin egen position. 
Gud är kärlek men han är inte utan konturer. Jag ber att ledamöterna får tag 
på det.                                                                                                   Robert
     

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Hej vänner.                           
När Neria föddes var hon ett mycket efterlängtat barn.

Hon blev det tredje barnet i familjen. Neria fick sitt namn 
efter en känd film om en kvinnohjälte i Zimbabwe, som 
kämpade för att få ut sin arvsrätt när hon blev änka. Änkan 
vann till slut, efter en hård kamp mot mannens släkt.

Men vår lilla Neria föddes handikappad och hennes och 
mammans kamp kom att handla om Nerias rätt till ett 
värdigt liv. Nerias förvridna ben och armar och förstånds-
handikapp, gjorde att familjen blev utstött av en del i byn. 
Inte nog med detta. Bara någon månad gammal miste 
Neria sin far i malaria. Mamman stod ensam med sina tre 
barn. Men hon gav aldrig upp. Neria skulle känna att hon 
var ett älskat barn och hon blev buren av sin mamma vart 
än de skulle. Hon blev inte lämnad ensam hemma som 
många andra handikappade barn.

Mamman vet vad handikapp betyder. Hon är själv po-
lioskadad och hennes ena ben är lika smalt som hennes 
handled. Men hon klarar att gå även om hon haltar fram. 
Hon beslöt att Neria aldrig skulle sättas på undantag - hon 
skulle få vara med på allt som hände runt omkring i byn. 

Mamman hade hört orden om Jesus i  Markus 10,  ....och 
han tog dem upp i famnen. Neria skulle känna att hon både 
bokstavligt och andligt var buren.

När jag träffar dem är Neria kanske i åtta årsåldern och 
hon är en glad och utåtriktad liten flicka. Hon tvekar inte 
ett ögonblick när jag lyfter upp henne och sätter henne 
bredvid mig. Hon har inga ord, men hennes ögon lyser av 
glädje och nyfikenhet. Hon är sedd och hon är älskad. 

Bed för att alla handikappade barn ska kunna känna 
samma sak. Bed för Nerias mamma som aldrig tvekar i 
omtanken om sitt barn. Och bed för hennes syskon som 
kanske utsätts för hat för att deras syster är handikappad.
Gud ge dem alla styrka i sin kamp för sin Neria. 
Amen.

Hälsning

Ulf Ekängen
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Listerkyrkan: 
Onsdag jämn vecka 15.45-18.00 :
After school (åk 5-7) 
Fredag jämn vecka  19.00-22.00:
FredagsHäng (åk 8+) 

Hörvik: 
Torsdag kl 18.00 och 19.30:
Hörviks scouter (9-15 år)

EFS-kyrkan Hörby: 
Torsdag  kl 18:30 - 21:00:
T-Church  (13 år och uppåt)
Fredagar  kl 19.00:
Sporten (14 år och uppåt) 

Svensköp:
Fredag kl 19:00 - 20:30:
Scouter (10 år och uppåt) 
Fredag kl 20:30 - 22:30
Eftersnack (åk 7 och uppåt)

EFS Betania Malmö: 
Fredag kl 19.00 :
UG (15-25 år) 

Österkyrkan Eslöv: 
Oregelbundna tider:
Äventyr (12 år och uppåt)  www.paaventyr.nu

EFS Röke: 
Varannan lördag kl 19.00-22.00:
Zalt (13 år och uppåt) 

EFS-kyrkan Örkelljunga: 
Torsdag udda vecka kl.18.30 -20.30:
Tonårsgruppen 

EFS-kyrkan Ängelholm:  
Fredag jämn vecka 18:30-20:30
Light (åk 5-7): 
Fredag Kl 19.30
UG (från åk 8)

EFS-kyrkan Helsingborg: 
Fredag jämn vecka kl 19.00 :
Fredagshäng (förutom 3/10 & 14/11 kl 18.00 
KRIK)

Lerbergets kyrka: 
Fredagar kl 19.00:
UG (åk 8 och uppåt)

Under en vecka i somras samlades 112 barn, ung-
domar och ledare på Glimåkra folkhögskola för att 
tillsammans spela och skapa musik! Årets läger var 
det 54:e i ordningen sedan starten 1961. Ingemar 
Karp fanns med som en av de då unga ledarna vid 
starten och fanns med på lägret i 50 år. Hur kom 
det sig att blåsarlägret startades?
- Det startades för att folk ville spela blåsinstru-
ment. Det fanns körer i dsitriktet men ingenting 
för musiker, säger Ingemar. Man ville ha ett läger 
för bibelstudier, musik och idrott helt enkelt. 
Visionen från allra första början har varit att ha 
duktiga musiker med som lärare.
- Det är viktigt att vi håller en hög kvalitet. Vi 

har spelat i Hässleholms musikskola. Sedan en tid 
tillbaka spelar han inte någonstans så därför blir 
lägret ännu mer viktig för honom. 
- Jag har inte spelat sedan förra årets läger så det 
känns kul att få spela hela dagarna! säger David. 
Man lär sig väldigt mycket samtidigt som man har 
riktigt roligt! 

HELENA ERIKSSON, SALT SYDSVERIGE

���������������������������������������������
Det var grymt kul! Några veckor innan lägret så var 
jag rädd för att vi var tvungna att ställa in allt - vi 
fattades ledare. Men ibland svarar Gud blixtsnabbt 
på våra böner och på bara några dagar var vi så 
många ledare att vi nästan kunde bildat ett eget 
läger :-)

60 barn dök upp på EFS gården i Åsljunga. Läste ni? 
60 barn! Dom var så härliga allihopa. Vi badade, 
lekte, åt en massa glass och pysslade och grillade 
korv och sjöng och dansade och skrattade och var 
på talkshow och bad och åt ännu mera glass och..
sa jag att vi hade kul?! Oh yes!
Det bästa är att Gud ville säga till oss att vi alla 
��� ����� ��������� ��� ����� ������� ������ �������������
och behövs allihopa, till olika saker. Pastor Harry 
sa samma sak. Så bra det är, att vi alla behövs och 
så bra att vi är olika för då kan vi göra så mycket 
mer än om vi alla var likadana. 

SommarSALT..så kul, så härliga barn och ledare. 
Ses vi nästa år?

Att vara på läger är det 
��������������

REBECCA NORDÉN

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!

ÄNGELHOLM - Alternativ Kväll
Ungdomskväll i Ängelholm

10 okt

ÄNGELHOLM/HELJARÖD.
Konfakamp för årets
�����������

10-11 okt

��������
�����������������

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

Musik+läger = Blåsarlägret

�����������
OKTOBER 2014
Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

26-28 okt ÅHUS. Dunderbra 7-12 år

tipsar

������ ÄNGELHOLM. Come together 
with Jesus

�������������� HELSINGBORG. Livskraft på 
Sundsgården åk 9 och uppåt

�����������
�����������������

Alla deltagare på Blåsarlägret

På frågan om hur han skulle summera årets läger 
med några ord, svarar han? 
- God frukost, roligt och man lär sig mycket!
För Johan Lindeberg, 13 år, var årets blåsarläger 
hans tredje läger. Johan kommer från Ängelholm 
där han spelar trombon på kulturskolan.

Varför åker du på blåsaarlägret? 
- För att det är så roligt! Man får träffa kompisar 
som har samma intresse. Och sånt får man spela 
jättemycket!
Det som Johan tycker är det bästa med lägret är 
att man lär sig så väldigt mycket. 
- Och lägerfesten var riktigt kul! utbriser Johan, 
som absolut vill vara med på nästa års läger också. 

spelar för Gud och för att sprida Hans budskap, då 
ska kvaliteten också vara hög, säger Ingemar som 
lyssnade till årets konsert. 
- Det var mycket roligt och det lät väldigt bra, häl-
sar han.
David Stensmar, 17 år, från Hässleholm var en av 
deltagarna på årets Blåsarläger. Detta var Davids 
femte blåsarläger och han tycker att det ar något 
speciellt med årets läger. 
- Det var riktigt roligt och ledarna var grymma, 
säger David.
David har spelat trummor sedan mellanstadiet och 

Ingemar Karp

Johan Lindeberg

30 okt HELJARÖD. Höstljus

HELENA ERIKSSON, FRANS SJÖBERG

REBECCA NORDÉN, WILMA LOVESTEDT

UBIL_Sep14.indd   1 2014-09-25   22:57
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TÄVLING

Rätta svaren på förra numrets korsordstävling

Tre inskickade korrekta lösningar på korsordet belönas med varsin bibel. 
Lösningarna är inskickade av: Kerstin & Per Andersson i Staffanstorp, Eva & Alf Sjöberg i Helsingborg och 

Sven-Ingvar Bengtsson i Röke. Livsluft säger grattis!

Lördag 29 nov kl. 16:00
Julkonsert med 

Åhus Swing Orkester
Efter konserten serveras Julbord

Pris 250 kr/pers
Anmälan till 

kontakt@ahusgarden.se
Alt. Ring 044-240020

Söndag 21 dec kl. 16:00
ÅhusGårdens Julhälsning
Julsånger - Julmusik - Julappell

Efteråt bjuder ÅhusGården på
Julgröt och skinksmörgås, 

kaffe o kaka.

VÄLKOMMEN

Välkommen till
SÅNG- och MUSIKKVÄLLAR
i Västerkyrkan, Hässleholm

Lörd. den 18/10 kl. 19   
MAZE: ”Aldrig ensam” 

   Jacob och Marie Sjörén
    Johan och Anna Eldonsson

Lörd. den 15/11 kl. 19   
Familjen Ola och Helène Nordqvist

Eftersits med fika
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REPORTAGE

Fem huvudtalare kom och gästade oss de här dagarna. 
Först ut var

Elisabeth Sandlund
EFS:are från S:ta Clara i Stockholm och opinionsredak-

tör på tidningen DAGEN.
Elisabeth talade om kristen opinionsbildning i olika 

sammanhang, allt ifrån tidningsartiklar och insändare till 
att föra samtal på det personliga planet. Opinion är ord 
men också handling.

Efter Elisabeth var det dags för:

Tobias Hadin (Herrström) och Allan Svensson
Tobias berättade om ett tillfälle när han och ett antal 

andra rent fysiskt hindrade att man skulle utvisa en irakier 
tillbaka till Irak. Civil olydnad skulle man kunna kalla 
det, eller att lyda Gud mer än människor. Det senare var 
just Tobias poäng. Bara genom ett självutgivande engage-
mang är vi trovärdiga kristna.

Allan Svensson lät oss läsa ett brev som han skrev till 
EFS ledningsgrupp för cirka två år sedan, om vad vi som 
kyrka gör i abortfrågan.

Detta mynnade ut i samtal i små grupper, vilket jag 
tycker var väldigt givande.

På kvällen, och som inledning till nattvardsfirande fick 
vi en utläggning av:

Håkan Kenne, pastor i Landskrona
Håkan berörde kallelsen och uppdraget i sin framställ-

ning, utifrån Matteus 13:44-46 och 2 Kor 4:6-9.

Den andra dagen var det dags för två sessioner med: 

Agne Nordlander
Han skulle komma att beröra två olika frågor. Först: 

”Blir var och en salig på sin tro?” Svaret på frågan kunde 
nog sammanfattas 
med NEJ. Han talade 
om tre olika förhåll-
ningssätt till religio-
ner.
1. Det exklusivistiska. 
Gud har uppenbarat 
sig slutgiltigt i Bibeln. 
Jesus är unik på alla 
plan, inte minst gäl-
lande frälsningen. 
Detta är huvudlinjen 
i kristen mission.

2. Det pluralistiska. Det förkastar det exklusiva. Alla reli-
gioner är som planeter som rör sig runt Gud.
3. Det inklusiva. En diplomatisk syn. Guds unika hand-
lande har skett i Jesus, men Gud kan frälsa även genom 
andra religioner.

Vi förstod alla att Agne 
förespråkar det första förhåll-
ningssättet.

Den andra sessionen kom 
att handla om kyrkan och 
homosexualiteten. Agne an-
förde en rad bibelord och hur 
de talar till oss. Sammanfatt-
ningen av Agnes framställ-
ning blev att Bibeln entydigt 
säger nej till homosexuell ut-
levnad. 

Här blev det lite diskussion 
efteråt, huruvida frågan om 
homosexualitet är en svårare 
synd än andra. Vi hann förstås 
inte tala färdigt om detta.

Gemenskapen var god, maten likaså. Tack till persona-
len på gården, som gjorde allt så bra för oss!

Vi hade i alla fall tur med vädret! Så var rubriken på 
Elisabeth Sandlunds opinionsartikel om valdagen på tisda-
gen den 16 september, en artikel som hon kommenterade. 
Liksom hela innehållet så var vädret toppen dessa dagar.

Text: Robert Södertun, Ramlösa-Råå
Foto: David Castor, Galthult

Givande medarbetardagar
De tre södra distrikten i EFS hade gemensamma medarbetardagar den 16-17 september. 
Ungefär åttio deltagare lyssnade och samtalade under två �na höstdagar på EFS-gården 
i Åsljunga. Alltsammans lett av våra härliga distriktsföreståndare, Allan Svensson (syd), 
Kerstin Oderhem (sydost) och Mikael Landgren (väst).

Elisabeth Sandlund

Agne
Nordlander
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NYFIKEN PÅ

Maria, du är innehavare av den vackra titeln ”Utvecklings-
konsulent för musikmission och tillbedjan” och har din 
arbetsplats på EFS rikskansli. Vad innebär dina arbetsupp-
gifter mer konkret?

Det vackra med titeln, skulle jag säga, är att den uttrycker de två 
riktningarna som musiken i en missionsrörelse står i: utåt (mission) 
och uppåt (tillbedjan). Tjänsten växte fram ur Sverigeavdelningens 
övergripande arbete med att stärka missionsuppdraget i EFS på alla 
fronter. Musiken och musikledarna i EFS, ideella och anställda, är 
viktiga budskapsbärare och min tjänst ska inspirera och stärka just 
musiken som del av missionsuppdraget. 

Konkret innebär det att jag skapat en resursbank för musikledare 
på hemsidan med kurser, material och resurspersoner. Jag är Sveri-
geavdelningens tjänsteman i Centrala musikutskottet  där jag som 
del i Sverigeavdelningen sett ett behov av att vi behöver jobba med 
framtidsfrågor som exempelvis musiken i de föreningar som nu eller 
snart står helt utan musiker, kan vi ta fram ett material som verkar 
för kören som väg till tro, etc.

När jag började tjänsten i juli förra året låg också böneåret i sin 
linda och det var på mitt bord att planera och förbereda det under 
hösten 2013. Under böneåret har jag varit ansvarig för att genom-
föra det och inspirera för bön på nationell, distrikts- och lokalnivå 
genom bönebloggen på hemsidan bon.efs.nu,  Budbärarens böne-
årssidor, årskonferensen, medarbetardagar  och föreningsbesök. För 
att påminna oss om att vi är inne i ett böneår har jag tagit fram ett vitt 
gummiarmband med orden ”Jag ber för EFS och Salt”, en stiftpenna 
med orden ”Tala Herre, din tjänare hör” och i väggkalendern finns 
alla föreningar, vilket innebär att vi under året ber för en förening per 
dag. Vi har nu beslutat att föreningsförbönen kommer att fortsätta 
även efter böneåret för det har upplevts så stärkande och positivt. Jag 
har också med inspiration från bönerörelsen ”24.7” tillverkat ett bö-
nerumspaket som kan bokas via distrikten eller kansliet.

Vad sysslar du med utöver de 25 % som du arbetar med 
dessa uppgifter?

Som ni förstår hinner jag inte med mycket mer än löpande ad-
ministration kring musiken, böneåret och att vara tjänsteman på 
Sverigeavdelningen på mina 25%. Jag jobbar 11/2 dag i veckan på 
kansliet i EFS-tjänsten samt 10% på Soul Children, Salt och utöver 
det har jag körverksamhet i ett pionjärprojekt i Nacka på timmar 
och övrig tid frilansar jag – mest med koppling till tjänsten men 
även som solist, samtalsterapeut, predikant och gudstjänstmusiker 
där jag frågas efter. Jag har tre utbildningar med mig, musik, sjä-
lavård (den utbildningen som började på Johannelund i höst) och 
teologie kandidat.

EFS och Salt har utlyst detta år som ett böneår. På vilka sätt 
har det märkts och vilka effekter ser du att böneåret har 
haft så här långt? 

Elin Ihlberg som också har 10% på böneåret fungerar som före-
bedjare för EFS och Salt under året. Vi  ber varje torsdag för EFS 
och Salt, för det som kommit in av böneämnen men också för 
distrikten och det som är aktuellt på nationell nivå. Kansliet ber 
för dagens förening i väggkalendern vid sin dagliga andakt tillsam-
mans med alla som använder väggkalendern över hela Sverige. Jag 
har samlat till distriktsbönesamlingar i de distrikt som gensvarat på 
inbjudan och jag har skickat inbjudan till alla delar av EFS och Salt, 
styrelser, folkhögskolor och distrikten att lyfta bönen under året på 
det sätt som passar lokalt. Under året har det visat sig ett behov och 
intresse för bönehelger där hela föreningar eller kretsar stannar upp 
i bön och frågar Gud efter vägen framåt – det kan vara kopplat till 
Växtkraftarbetet eller fristående. 

Jag har gjort flera föreningsbesök och även besökt två medarbetar-
dagar och inte minst lyft lyssnarperspektivet i bönen, att vi får räkna 
med att Gud vill leda oss där vi går bedjande fram. Vi har reflekterat 
kring hur vi kan leva orden i EFS mest älskade psalm: ”De osedda 
dagar vi möter med tröst... vi känner hans röst”.

Om du får beskriva ditt drömscenario - vilka roller önskar 
du att musik, mission och tillbedjan �ck ha i EFS arbete på 
både lokal-, distrikts- och riksnivå?

Att musikens fulla potential som budskapsbärare för evangeliet 
fick blomma ut både inom vår befintliga verksamet men att vi också 
hittar de tillfällen där vi kan flytta ut vårt musikliv till de mötesplat-
ser som finns i våra närområden lokalt. I en ordtrött tid har musi-
ken, sången och alla kreativa uttryck en unik fördel. Körer, musik-
grupper och orkestrar förgyller livet och vi kan välsigna närområdet 
i folkfesten, på köpcentret, torget och på äldreboenden med mera 
med det vi är rika på. Inte minst i juletid då våra sånger också är de 
som gemene man får julstämning av. Jag skulle också vilja stärka 
kören som en andlig mötesplats där man får möjlighet att reflektera 
kring tro samtidigt som den förenar människor med musikintresse. 
En annan dröm är att de föreningar som har mycket musikresurser 
skulle välsigna närliggande föreningar som behöver hjälp med guds-
tjänstmusiker.

Du har nu uppmärksamheten från medlemmarna i EFS i Syd-
sverige. Vilken fråga, uppmuntran och råd vill du ge till oss?

Vad har er förening lokalt i sin hand musikaliskt?  Var är pulsen i 
ert närområde där människor har ärende eller möts vid till exempel 
varuhus, folkfest eller sportevenemang? Jag skulle vilja uppmuntra 
er som inte redan gör det att flytta ur den musik ni har ut i det of-
fentliga rummet. Musik välsignar, förgyller, tröstar och berör. Musi-
ken betyder mycket för många idag och man söker sig till den för att 
få en paus, styrka och tröst. Kyrkans musik kan få möta många fler 
genom att vi delar den bland dem som inte skulle komma in i kyrk-
byggnaden och kanske har då en bro byggts där för någon att också 
komma till kyrkan och lyssna på sång- eller musikgruppen igen.

Antingen/eller frågor:
Gräddtårta eller ostkaka?    Gräddtårta
Fjällvandring eller solsemester till Medelhavet? Solsemester 
Orgel eller gitarr?     Orgel
Höst eller vår?     Vår
Frågeställare: Håkan Lindberg, distr.exp.

Maria
Smeds
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Dodoma 2014 09 14
Det har hänt så mycket detta året som jag knappt får ner 

på ett papper, men jag vet att det är bra att få ord på vissa 
saker. I dag har jag ta-
git emot ett jourbarn 
som nog blir kvar här 
ganska länge.  Skickar 
med ett foto på Baraka 
och hans lilla dotter 
Lisa. Jag ska lova dig 
att det är ett älskat 
barn. Underbart att se 
dem tillsammans.

Dodoma 2014 09 19  
Är tillbaka i stan efter ytterligare ett besök ute i en by. 

Min tid för att skriva är mycket begränsad. Jag är ju of-
tast inte i stan och ute i byarna fungerar det inte med da-
torn. Idag är jag i stan, men kommer att vara på kontoret 
hela dagen för förberedelser att ta emot en stor grupp av 
svenskar imorgon. Därefter åker jag runt med dem några 
dagar och sedan de åker vidare. Och direkt efter det åker 
jag ner till södra delen av vårt stift för den stora söndags-
skoledagen. Den firar vi stort i alla församlingar och i år 
ska jag vara i en by som heter Ipwaga för att där sporra 
lärarna till vidare stordåd för barnen.

När det är klart åker jag till Sverige några dagar och 
sedan vidare till Frankrike, där jag och en av mina kol-
legor ska medverka i en internationell presentatation av 
Bibeläventyret. 

Dodoma,Tanzania 2014 09 20
Jag har några 

timmar kvar inn-
an jag åker ut till 
massajerna tidigt, 
tidigt imorgon 
bitti. 

Jag har tagit 
emot 11 svenskar 
som ska vara i 
vårt stift fram till 
på fredag. Fantas-
tiskt kul, tycker jag. Men ett av gatubarnen som vi har 
hand om, råkade ut för en bilolycka idag och det var jag 
tvungen att ta tag i. Dessutom har två av mina fosterbarn 
malaria och det måste ses över. Samtidigt som jag ska resa 
ut i stiftet med gästerna. Jag skriver det inte som klagomål 
utan bara som en förklaring. Så ser mitt liv ut. Jag har 
valt det själv, att ta emot barn i mitt hus och det är en 
ENORMT stor glädje. Men det är också ett stort ansvar. 
Problemet är när jag ska ut i stiftet på olika uppdrag, of-
tast i flera dagar, eller ibland i flera veckor. Då måste de 
klara sig själva, vilket de idag kan.
 
MUNGU AWE PAMOJA NAWE.
Mwalimu, Ulf 

MISSION

En missionärs vardag
Livsluft ville be Ulf Ekängen i Tanzania, en av EFS missionärer, att skriva en missionsartikel. 
Det visade sig att han inte hade tid just nu. Han skickade dock några e-mail som jag �ck 
tillstånd att redigera till en artikel. Här kommer de texterna. Redaktören

Baraka med dottern Lisa

Lerbergets kyrka har arrangerat sin 33:e loppis. Första 
lördagen i september i strålande  väder ställde omkring 
hundra medhjälpare upp och under några timmar såldes 
det en mängd olika saker, allt ifrån tavlor, mattor, cyklar, 
glas, keramik, datorer till  olika smakupplevelser som etio-
pisk pepparsås och äppelkaka.  

Kanske upp mot ett tusen personer besökte loppisen 
och när allt var färdigt var det dax att summera: 150.000 
kronor. Glädjen stod högt i tak när resultatet kungjordes 
vid söndagens gudstjänst. 

Hälften av behållningen går till EFS eget projekt för att 
hjälpa kvinnor i Etiopien och Eritrea att få en utbildning. 
Den andra hälften går till det projekt som EFS och Svens-
ka Kyrkan genomför för att linda nöden för de många 
flyktingar som vi dagligen ser i Syrien och Irak.

Lennart Uddling, Lerberget

Loppis på Lerberget

Ulf och massajhövdingen Isaiah
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UNDERVISNING

Domarna - del 1
När Josua, som förra delen av artikelserien handlade om, 

hade dött, så hade det judiska folket bosatt sig i Löfteslandet, 
som Gud lovat Abraham för många sekler sedan. De tolv 
stammarna hade bosatt sig i olika delar av landet.

Men landet var ännu inte i folkets hand helt och hållet. 
Flera andra folk hängde sig kvar i olika områden, och bjöd 
det judiska folket motstånd. Så skulle det förbli under unge-
fär tre hundra år ännu. Denna tidsperiod i det judiska folkets 
historia kallas för Domartiden, och den sträcker sig fram till 
andra halvan av 1000-talet f.Kr. då Kungatiden tar sin bör-
jan i och med att Saul smörjs till kung.

Domarboken beskriver en omvälvande och mycket blodig 
period i det judiska folkets historia. I det följande vill jag 
ge en beskrivning av ett återkommande mönster som löper 
genom hela boken.

När Josua dött, stod folket utan ledare. Mose hade lett fol-
ket i fyrtio år, från slaveriet i Egypten, genom öknen och 
fram till gränsen av det utlovade landet. Josua hade sedan lett 
folkets erövring av landet under drygt femtio år, och även 
fungerat som folkets andlige ledare. 

Det sista Josua gjorde var att återberätta Guds lag för folket 
och i ett långt tal förmana dem att hålla sig till denna lag och 
inte börja dyrka de olika gudar som dyrkades av folken som 
redan fanns i landet. Josua stadfäste även att Israels folk inte 
skulle ha någon kung som de andra folken, utan att enbart 
Gud skulle vara deras konung.

När Josua så var död, frågade folket Gud vem som skulle 
ta initiativet till den fortsatta erövringen. Gud valde Juda 
stam till denna uppgift. I början av Domarboken kan man 
lätt få intrycket att det är personer som omnämns, då det 
exempelvis står att Juda sade till sin bror Simon att följa med 
honom till Judas område och hjälpa honom med erövringen 
där. Men det är alltså stammarna som nämns som personer. 
Det fanns ingen vald enskild ledare.

Så länge de gamla från Josuas tid levde kvar, så höll sig fol-
ket till Guds lag och tillbad ingen annan gud. Men då denna 
generation dött ut, så inleds ett händelsemönster som upp-

repar sig åtskilliga gånger i Domarbokens text. Vi möter det 
första gången i Dom 2:10 där det står: ”En ny generation kom 
som inte visste något om Herren och det han gjort för Israel”

Den förra generationen hade misslyckats med uppgiften 
att föra arvet vidare till dem som kom efter. De hade inte 
berättat för sina barn om vad Gud gjort för folket genom 
Mose och Josua. Konsekvenserna blev ödesdigra. 

I Dom 2:11-12 läser vi:  ”Nu gjorde israeliterna det som var 
ont i Herrens ögon: de dyrkade baalsgudarna, de övergav Her-
ren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egypten, de följde 
andra gudar som de kringboende folken hade, de tillbad dem 
och utmanade Herren.”

Folken som fanns i landet när Israel började sin erövring 
hade många gudar, men de mest spridda och vanligaste var 

Baal och Astarte. Baal var en manlig 
gud, vars namn betydde ”Den som 
härskar”. Astarte var en kvinnlig sida 
av samma gudom som tillbads för att 
ge fruktbarhet och fruktsamhet. På 
våra breddgrader motsvaras de när-
mast av asagudarna Oden och Freja. 
Gudomar med liknande karaktärs-
drag återfinns även genom tiderna i 
många andra kulturer.

När det judiska folket, som allt se-
dan slaveriet i Egypten varit noma-
der på vandring, nu skulle ändra sin 
livsstil radikalt och bli bönder, så låg 
frestelsen mycket nära att börja tillbe 
dessa fruktbarhetsgudar som folken 
omkring dem tillbad.

Följden för folket blev då att Gud inte längre var med dem 
då de försökte driva bort de andra folken och erövra deras 
landområden. De misslyckades därför med sina föresatser 
och hela domartiden förblev därför turbulent med många 
blodiga sammandrabbningar utan att de någonsin resulte-
rade i permanent fred.

Men när folket till slut ropade till 
Herren om hjälp, så utvalde och ut-
rustade Gud domare med sin Andes 
kraft och dessa ledde folket till segrar, 
som resulterade i fred så länge doma-
ren levde. Men när domaren dog, så 
dröjde det inte länge förrän folket på 
nytt lämnade sin Gud och sökte sig 
till andra gudar. Och freden försvann 
och ersattes av våld och konflikt. Tills 
folket åter ropade på Gud som ut-
valde en ny domare. 

Sju sådana cykler beskrivs i domarboken. Åter igen ser vi 
hur de heliga talen spelar roll i bibeltexterna. Sju är helhe-
tens och fullkomlighetens tal. Siffran tolv har en liknande 

Baal

Astarte
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betydelse, och därför skildras också hur Gud utväljer just 
tolv domare i bokens texter. Vad dessa tal betyder just i detta 
sammanhang är osäkert, men har troligen på något sätt att 
göra med att Gud mätt ut den tid då folket skulle prövas på 
grund av sin olydnad. 

När profeten Samuel, som på ett sätt kan kallas den siste 
domaren, smörjer Saul till kung över Israel avslutas denna 
prövningstid och något nytt kommer i dess ställe.

Sex av domarna brukar kallas för små, även om de na-
turligtvis inte var mindre än de andra. De kallas små för att 
det inte berättas just mycket mer om dem än att Gud utväl-
jer dem till domare och hur länge de var det innan de dog. 
Dessa smådomare hette Shamgar, Tola, Jair, Ivsan, Elon och 
Avdon.

De sex stora domarna ger texterna oss lite mer uppgifter 
om, och deras namn är det därför sannolikt fler av er läsare 
som känner igen. 

Den förste hette Otniel och var brorson till Kalev, Josuas 
och Moses medhjälpare. Genom honom befriades folket ef-
ter åtta års slaveri under en av kungarna i landet. Och folket 
fick leva i lugn och ro i fyrtio år. När Otniel sedan dog avföll 
folket på nytt och hamnade under kungen i Moab i arton 
år.

Då utvalde Gud Ehud till domare. Ehud presenteras av 
någon anledning först och främst som en ”vänsterhänt man”. 
Ehud räddar folket från förtrycket under Moabs kung. Men 
han gör det inte på ett direkt hedervärt sätt. Han leder inte 
folket ut i strid, utan han lurar sig in till den moabitiske 
kungen och lönnmördar honom.

Överhuvudtaget så slås man när man läser domarboken 
av hur brutal den tid var som skildras. Våldsdåden är många, 
och det är inte bara de andra folken som står för brutalite-
ten. Det var sannerligen inga moraliskt högstående gestalter 
som väljs ut till domare för att leda gudsfolket. Inte heller de 
domare som jag kommer att gå närmare in på i nästa del av 
denna artikelserie var särskilt goda och hederliga, åtminstone 
inte i vår tids definition av de begreppen.

Vi som lever idag kan ha svårt att få ihop hur Gud kunde 
tillåta och till och med uppmuntra så mycket som vi i vår 
tid ser som fullständigt moraliskt förkastligt. Jag har inget 

heltäckande svar på dessa svåra frågor. Men vi bör tänka på 
att Gud alltid väljer att arbeta i varje historisk situation med 
att genomföra sin frälsningsplan för sin skapelse. Därför gör 
han det också i tidsperioder som är djupt präglade av syn-
dafallets konsekvenser i form av våld, lögn och svek. Sedan 
kanske inte Gud hade så mycket hederligt material att välja 
ut under domartiden, och därför fick nöja sig med det som 
fanns att tillgå.

Domaren Ehuds lönnmord ledde i alla fall till att israeli-
terna fick leva i fred under åttio år.

När Ehud sedan hade dött och folket sin ovana trogen 
hade avfallit på nytt och börjat dyrka Baal och Astarte, så 
utrustar Gud domartidens enda kvinnliga domare; Debora. 

Debora tar hjälp av en man som hette Barak, vilken san-
nolikt varit inspiration till förnamnet på en välkänd presi-
dent i vår tid, för att rädda folket undan det förtryck som 
de lidit under i tjugo år. Den kanaaneiske kungen Javin blev 
i grunden besegrad av Israel under Deboras ledning. Efter 
segern kan vi läsa att Debora och Barak stämmer upp i en 
sång, som är välkänd under namnet Deborasången och som 
vi kan läsa i bokens femte kapitel. 

Efter fyrtio år av fred dog Debora och folket började på 
nytt dyrka främmande gudar. Man bli närmast frustrerad 
när man läser om dessa ständigt återkommande avfall från 
Gud i domarbokens texter. Varför lär de sig aldrig? 

Men det verkar som att varje ny generation glömde vad 
den föregående hade sagt och gjort, och därför gjorde sam-
ma fel som dem. Och ser man det, så inser man att det inte 
är så stor skillnad egentligen på den tiden och vår egen. Vår 
tid verkar ha glömt en hel del av det som skedde i föregående 
generation under 1930-40-talen.

Vad kan då domarboken lära oss och kan vi i den finna 
några förebilder för Jesus? 

Hela boken skulle kunna sägas vara en enda lång utlägg-
ning av orden: ”Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig”. När 
vi vänder oss till Gud, även om vi tidigare på många sätt vänt 
honom ryggen, så vill han hjälpa. 

Gud tvingar inte på oss sin välsignelse och hjälp när vi inte 
vill ha den. Men han håller den heller inte tillbaka när vi väl 
ber om den. Det blev israeliterna varse gång på gång under 
domartiden.

Domarna i boken kallas också för ”frälsare”. Ser man till 
hur de betedde sig i sin frälsarroll, så skiljer de sig naturligtvis 
avsevärt från honom som blev hela världens frälsare. Men i 
det att de besegrade fienden, ondskans makt, och befriade 
folket ur slaveri, så är de ändå, trots sin personliga skröplig-
het, förebilder för den världens frälsare som skulle komma; 
Jesus Kristus.

De tre återstående ”stora” domarna som vi möter i domar-
boken; Gideon, Jefta och Simson, kommer jag att ge lite mer 
ingående levnadsbeskrivningar för i nästa nummer.

Håkan Lindberg, Hörby

Kanaans land
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TRONS UTTRYCK

Lovsång
GUD MED OSS

Vi visste att vi hade en tuff och väldigt speciell helg 
framför oss. Livet i dess mångfald, på något sätt obarm-
härtigt nedpressad i ett slags högoktanigt koncentrat för-
delat på några få dagar. Död, liv och vardag. Allt på en 
och samma gång.

Vi övade sångerna som vanligt, men det gick inte lika 
lätt som det brukade. Han var död. Det var nu ett kallt 
och ofrånkomligt faktum. 

Trots våra så enträgna böner tillsammans med tusentals 
trossyskon världen över under månader tillbaka. Trots al-
las våra fasta övertygelser om att Gud skulle göra ett mira-
kel, så som Han ju gjort så många gånger förut. Trots de 
bästa läkarnas heroiska insatser och ansträngningar till det 
yttersta. Han kommer inte komma tillbaka till oss.

Trots att sångerna gick i dur upplevdes de nu ändå gå i 
moll… Varför skulle Emanuel, vår vän och medmusiker, 
endast 33 år gammal dö? En älskad make och stolt pappa 
till två söner, varav den yngsta föddes två dagar efter pap-
pas död. En fantastisk människa, en begåvad psalmist, 
musiker och producent hade fått lämna jordelivet alldeles 
för tidigt. Det enda som nu bar oss vidare i sorgen var tron 
på en trofast Gud och att Han, som Frälsningsarmén ut-
trycker det, ”befordrat Emanuel till härligheten”. Döden 
är för oss som tror inte något slutligt, utan en övergång 
till något bättre och större. Vi fick förlita oss på att våra liv 
även framgent vilar i Guds händer. 

Övertygade om att Emanuel velat att vi skulle fortsätta 
vår nästintill trotsiga tillbedjan, så lovsjöng och tillbad 
vi Gud tillsammans under den nästan tre timmar långa 
begravningsgudstjänsten. Fortfarande utan svar på frågan 
”Varför, varför skulle Emanuel behöva dö?”, men ändå 
helt och hållet förvissade om att det var det enda, det enda 
rätta, vi kunde och skulle göra.

Livet förändras. Ibland obarmhärtigt, abrupt och bru-
talt. Och mitt i alla dessa omständigheter står Guds löf-
ten kvar. Det fick vi än en gång naivt klamra oss fast vid, 

sjunga om, övertyga oss om, och på nytt påminna varan-
dra om. Oavsett vad som möter oss, i form av död, med- 
och motgångar så är Gud densamme och evigt värd vår 
beundran och tillbedjan. Skiftena och skeendena i livet tar 
som bekant inte hänsyn till när de inträffar. 

Tagen och fortfa-
rande oerhört om-
tumlad efter avskedet 
av Emanuel begav 
vi oss dagen efter till 
våra vänners vigsel och 
bröllopsfest. Glädjen 
över och firandet av 
två människors beslut 
att vilja leva tillsam-
mans som äkta makar 
i nöd och lust, stod 
oförändrad och var 
fortfarande lika sann 
och äkta, trots om-
ständigheterna och 
upplevelserna vi just 
kommit ifrån. Även 
här sjöng vi. Nu fick vi tacka Gud för livets gåva i form av 
äktenskapet mellan man och kvinna, och på så sätt vara 
med och be för och välsigna de nygifta inför deras gemen-
samma framtid med alla dess med- och motgångar. 

Under min gymnasietid sökte jag vid ett par tillfällen 
medel ur olika fonder. Ett av dessa utdelningstillfällen 
ägde rum i Örkelljunga kyrka. I samband med utdelning-
en förväntades varje stipendiat medverka med ett musik-
stycke. Jag brottades länge med vad jag skulle spela. Jag 
såg mig, då som nu, inte som någon virtuos på något sätt! 
Det slutade med att jag framförde ett eget arrangemang på 
en av mina favoritpsalmer ”Stor är Din trofasthet”. Banalt 
kanske, och kanske i vissa ögon en aning präktigt, men 
faktum var (och är) att det var det mest ärliga och sanna 
jag kunde göra. Sången berörde ett flertal människor som 

Martin Börjesson
lovsångsledare och musiker

Martin Börjesson
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tackade mig efteråt. Än idag är psalm 636 en av mina ”top 
ten” då jag väljer ur den stora sångskatten. 

I min tjänst som lovsångsledare och inspiratör inom 
lovsång och tillbedjan har jag förmånen att få röra mig 
brett över samfundskartan, i många olika kristna kyrkor 
och sammanhang. På vissa håll är man trygg och van vid 
”den gamla sångskatten”. Till den räknar jag (grovt ony-
anserat) psalmer och hymner någonstans från1800-talet 
och framåt, men också 70-talets sånger och bibelvisor där 
man snarare sjunger om Gud och beskriver Honom, än 
direkt-ärar Honom. Och i vissa sammanhang används 
nästan uteslutande nyskrivna sånger med fokus på att ära 
och tillbe Gud för hans eviga egenskaper. 

Jag tror vi behöver alla dessa uttryck! Livets skiften och 
skeenden kräver olika sorters sånger. Men grundbulten 
kommer vi inte ifrån; att genom allt är Gud fortfarande 
värd all vår tillbedjan och uppmärksamhet. Han har inte 
lovat oss ett liv fritt från motgångar. Däremot en väg ige-
nom dem. Vare sig vi upplever och känner av hans frid 
och närvaro eller inte, uppmanas vi att rikta vårt tack och 
vårt lov till Honom. Det är både en styrka och en trygghet 
att leva i. Det är inte alltid vi känner det vi vill och önskar 

känna. Då får övertygelsen och tron på Guds trofasthet 
ta över och leda oss framåt. Och det håller såväl vid livets 
början som vid dess slut. Som en röd tråd genom alla dess 
med- och motgångar.

Det bads och sjöngs oupphörligt vid Emanuels sjuk-
bädd ända intill slutet. En sång han önskade höra var 
Brian Doerksens ”Your faithfullness” (fritt översatt ”Din 
trofasthet”). En fantastisk och trosstärkande sång. Denna 
lovsång fick vi sedan framföra vid avskedet på begravning-
en, och på så sätt påminna oss alla om att Guds godhet 
och trofasthet aldrig sviker vad som än händer oss i detta 
livet.

Emanuel - Gud med oss.

Men jag skall sjunga om din styrka
och jubla var morgon över din trofasthet,
ty du blev en borg för mig,
dit jag flydde när jag var i nöd.
Du är min styrka, jag lovsjunger dig,
Gud är min säkra borg,
min Gud är trofast. (Psalt 59: 17-18)

Salt Sydsveriges styrelse har tagit beslutet att omorgani-
sera expeditionens arbete. Istället för att dela upp arbetet 
med barn och ungdom inom verksamheter, väljer man nu 
att dela upp arbetsuppgifterna på ett helt nytt sätt. Sedan 
slutet av augusti arbetar jag som organisatör och informa-
tör (50%) på Salt Sydsverige. Det innebär att jag arbetar 
med organisation, strategi och utveckling på ett adminis-
trativt plan. På så sätt kan Simon, vår distriktskonsulent, 
släppas fri från skrivbordet till viss del och därmed finnas 
ute mer bland ledare och på läger för att inspirera och 
undervisa.

Detta är min tredje anställning för EFS Sydsverige! Ef-
ter att ha arbetat som distriktskonsulent för 7-8 år sedan 
vikarierade jag för Allan på 30% under förra läsåret för 
att arbeta med EFS och Salt årskonferens. Och nu är jag 
här igen!

Jag heter alltså Helena Eriksson och bor i den lilla byn 
Humlarp utanför Åstorp. EFS-kyrkan i Ängelholm är 
min hemförsamling och där finns jag med på frivilligbasis 
i varierande uppgifter.

Under arbetet med EFS och Salts årskonferens blev jag 
otroligt stärkt av alla människor vi har i vårt distrikt. Vil-
ken vilja här finns! Vilka hjärtan och vilken gemenskap! 
Därför tror jag att distriktsarbete är mycket viktigt – för 
att sammanföra de olika lokala församlingarna och dess 
medlemmar. Tillsammans är vi starka och vi behöver på-
minnas om att vi är rätt så många trots allt. Det finns 
inget som stärker mig så mycket som att se när barn, ung-

domar och unga vuxna finner sin väg i livet, hittar Jesus 
och växer med Honom. I detta får vi alla, lokala försam-
lingar och distrikt, tillsammans privilegiet att hjälpas åt. 
Tillsammans ÄR vi starka!
Helena Eriksson, 
organisatör och informatör på Salt Sydsverige

Tredje gången gillt?!
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Lördagen den 30 augusti var di-
striktsstyrelsen samlad på EFS-gården 
i Åsljunga till en heldag med samtal 
kring aktuella ämnen.  

Distriktets konfirmandläger är fort-
satt mycket eftertraktade vilket medför 
ett hårt tryck på anmälningsfronten.  
Ett 70-tal ungdomar har under somma-
ren 2014 konfirmerats i Åsljunga och 
Åhus. Lika många ungdomar är redan 
anmälda att delta 2015, också då på två 
läger. Möjligheten att dela upp skaran 
av anmälda på tre läger diskuterades, 
men vi fann detta inte möjligt förrän 
2016 om antalet förblir detsamma då. 
Vikten av att lägren inte blir alltför 
stora betonades starkt, detta både för 
ungdomarnas och ledarnas skull.

 Styrelsen beslöt att förstärka kon-
firmandreferensgruppen med en eller 
två styrelseledamöter för att underlätta 
kommunikationen. Beslut i frågan bör 
tas redan på nyåret för att säkerställa 
tid och plats för tre läger 2016.

Lördagen den 26 oktober blir det en 
heldag med information för förening-
arnas ordförande och kassörer.  Bland 
många andra frågor kommer man att 
diskutera vikten av att ha någon form 
av back-up i våra styrelser när en kris 
uppstår. Viktig information kan till ex-
empel gå förlorad vid en ledamots från-
fälle eller allvarliga sjukdom.

Likaså kommer man att diskutera 
nuläget i den tidigare från EFS centralt 
aviserade organisationsförändringen. 
Konfirmandlägren kommer också att 
diskuteras.

Det är därför väldigt viktigt att så 
många som möjligt av de som kallats 
deltar i denna dag.
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ANGELÄGET
Det blev en torr sommar i år. I någon brunn kanske vattnet minskade eller till och med sinade helt och hållet.
Brunnen kan vara ett sätt att förklara ekonomi. Tar vi ut för mycket vatten och tillflödet minskar får vi mindre vatten att dricka.
Distriktets ekonomi har det senaste året börjat likna brunnen som har större utflöde det vill säga att gåvomedlen har till och med 
augusti minskat med drygt 135 000 om vi jämför med augusti 2013.
Vi skulle behöva tänka på att öka tillflödet till EFS i Sydsverige.                                                   Sven E Johansson, kassör
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         även på www.efssyd.org
        nr/sid

   2014

   oktober
   18 Sång- o musikkväll Västerkyrkan Hässleholm  6/11 
   18 Mansfrukost, Andreaskyrkan, Klippan 
   25 Ordförande- och kassörsdag, Västerkyrkan, Hässleholm

   november
   7-8 OAS-helg i Hörby EFS      6/16
   8 Frukostträff för alla, Andreaskyrkan, Klippan
   9 Gås- och Farsdagsmiddag, 11.00 Temagudstjänst
           12.30 Middag, EFS-gården Åsljunga
   15 Sång- o musikkväll Västerkyrkan Hässleholm  6/11 
   29 Julmarknad, EFS-gården Åsljunga
   29 Julkonsert, ÅhusGården    6/6
   29 Kvinnofrukost, Andreaskyrkan, Klippan

   december
   12-14 Julbord med underhållning, EFS-gården Åsljunga
   21 Julhälsning, ÅhusGården    6/6
   23-27 Jul�rande, EFS-gården Åsljunga

   2015

   april
   25 Årsmöte EFS i Sydsverige, Lerbergets kyrka

almanacka

Enskilda gåvor under aug 2014
 
EFS   7 950 
Salt   3 200

Minnes- och högtidsgåvor

Högtidsgåva
Märta Svensson 100 år, Vittsjö

Minnesgåva
Håkan Svensson, Karlskrona

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under sept 2014
 
EFS   13 850
Salt      2 500

Jonas och Michael informerar
Som ni kunde läsa i förra numret av Livsluft 

har vi gått in i tjänst om vardera 20% för att leda 
en en satsning på pionjärmission som vi kallar 
Pio. Det handlar om en vision för mission i vår 
del av landet där EFS i Sydsverige prioriterar pi-
onjärt missionsarbete i form av nyplanteringar.

Det har visat sig att nyplanterade församlingar 
med fokus på mission har bäst framgång i att nå 
dem som ännu inte är en del av en kristen ge-
menskap eller församling. Den kristna gemen-
skapen i församlingen är Guds primära plan och 
verktyg för utbredande av Guds rike och uppfyl-
lelsen av missionsbefallningen i världen. De nya 
församlingarna kan organiseras och uttryckas på 
en mängd olika stilar, former och storlekar, men 
församlingens uppdrag är detsamma oavsett 
form, storlek och stil.

I Nya testamentet ser vi att det fanns pion-
jära team som ägnade sig åt nyetablering och 
som stöttade de nya församlingarna. Det är ofta 
enkla församlingar vi läser om i Apostlagärning-
arna. Man möttes i hemmen och det handlade 
mycket om informella nätverk. Och allt byggde 
på evangeliets förkunnelse i Andens kraft. Ska 
vi lyckas med församlingsplantering i dag be-
hövs samma metoder. Det behövs människor 
som är kallade till och utrustade med förmågan 
att plantera församlingar, och de kan inte jobba 
som individer, utan behöver jobba i team och 
nätverk.

Idag finns det ett stort behov av fler livskraftiga 
och relevanta församlingsgemenskaper över hela 
vårt distrikt i allmänhet och i våra större städer 
i synnerhet. Nyetablering ska inte ses som kritik 
eller konkurrens till det redan etablerade utan 
bör fungera som ett komplement och en positiv 
katalysator till allt det goda arbete som redan 
görs i våra kyrkor och missionshus. Vi vill med-
verka till att vi får tillbaka missionsperspektivet 
på vårt eget land. Sverige är ett missionsland 
där den överväldigande majoriteten av befolk-
ningen ännu inte är lärjungar till Jesus eller del 
av en kristen församlingsgemenskap. Det kan vi 
genom Guds nåd och med Andens ledning och 
kraft vara med och ändra på. Var med oss i bön 
för detta i Jesus namn.
Jonas Hallabro och Mikael Artursson

Be om Guds ledning i arbetet med visioner och star-
tegier.
Be att skördens Herre sänder arbetare till skörden.
Be att Gud kallar och synliggör dem som han vill 
engagera i detta arbete.
Be för våra kloka beslutsfattare i styrelser, utskott och 
råd.
Be om frimodig tro, glädje och kraft.
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Oasdagar 
 i Hörby EFS 

Lennart Henricsson, 
 Varberg 

Lovsångsteam 

Fredag 7 november 
19.00 Gud ger oss redskap till att göra 

 det Han vill vi ska göra 
Lördag 8 november 

16.00 Om Gud kan använda mig 
 –så kan han använda dig 

Ett seminarium om att låta sig bli använd av Gud 

19.00 Ingen annan än Jesus 
Servering efter varje samling 

Välkomna! 

                                   Kallelse till årsmöte              
                                     för EFS i Sydsverige
                                                                EFS i Sydsverige håller årsmöte 
                                                                    lördagen den 25 april 2015 
                                                                   i Lerbergets kyrka Höganäs

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:

4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara representerad 
vid årsmötet genom två ombud för de första 50 
medlemmarna och därefter med 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 aktiviteter. Ombuden väljs av de direkta 
medlemmarna och kan endast utses bland dessa.

4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad 
genom ett ombud.

4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att vara 
representerad genom ett ombud.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före 
årsmötet, OBS den 25 december 2014. 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

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


