
1

6 - 2015

Baraka spelar på egentillverkad 
marimba, se sidan 4

Bibliska gestalter: Salomo

Ny�ken på 
Margareta Cada

Ulf Ekängen på besök

EFS & Salt Sydsverige



2

REDAKTION

Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Tel: 0451-38 80 70
Telefontid: 10-15, tisdag-torsdag
E-post: info@efssyd.org
EFS webbplats: efssyd.org
Salts webbplats: saltsydsverige.nu
EFS bankgiro: 196-7900
Salts bankgiro: 5275-8786

EFS distriktsordförande
Mats Hansson mats.hansson@efssyd.org
Salts distriktsordförande
Freja Albertsson, 
ordf.saltsydsverige@gmail.com

Vik. distriktsföreståndare
Håkan Lindberg, 0451-38 80 70,
0708-28 61 65
hakan.lindberg@efssyd.org
Distriktsekonom
Göran Nilsson, 0415-703 60
goran.nilsson@efssyd.org
Vik. Distriktskonsulent
Frida Ewers, 0451-38 80 70
0703-38 80 64
frida.ewers@efssyd.org
Saltinformatör
Helena Eriksson 0707-91 13 11
helena.eriksson@efssyd.org
Organisationssekreterare
Margareta Cada, 0451-38 80 70
Hemsideansvarig
John Henrysson
john.henrysson@efssyd.org

Insättning med Swish:
EFS i Sydsverige: 123 055 34 61
Salt Sydsverige: 123 354 77 91
_______________________________

EFS-Gården Åsljunga
Tel: 0435-46 00 54
www.efsgarden.com

Heljarödsgården, Höganäs
Tel: 042-680 24
www.heljarodsgarden.se

Sommargården Höllviksstrand
Tel: 0702-82 85 26
www.hollviksstrand.com

Stenbräcka kurs- och lägergård
Tel: 0706-54 61 85
www.stenbracka.se

ÅhusGården, EFS
Tel: 044-24 00 20
www.ahusgarden.se

Redaktionsruta

Ansvarig utgivare: Håkan Lindberg
Tel: 0451 - 38 80 70
Redaktör: Robert Södertun
Surbrunnsgatan 13, 253 60 Ramlösa
Tel: 042 - 29 87 00  /  0701 83 55 50
e-post: livsluft@efssyd.org
           robert@kreativabudskap.se
Manus ska vara redaktören tillhanda 
senast:
Den  1/11 för nr.7. Plan.utg.dag 1/12
Den 8/1 för nr.1. Plan. utg. dag 8/2
Livsluft kommer ut med 7 nr/år
Prenumerationspriset är 250:-/helår.
Bg 5396 - 9093

Livsluft nr. 6/ 2015
Årgång 8
- tidningen för 
EFS & Salt i Sydsverige Adress:  Livsluft, EFS i Sydsverige, 

Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Tel: 0451 - 38 80 70

Annonspriser:
Modul 1    55 mm   5,00 kr/mm
Modul 2  115 mm 10,50 kr/mm
Modul 3  175 mm 16,00 kr/mm

Tryck: Ljungbergs Tryckeri, Klippan
Tel:    0435 - 120 40

Redaktionen förbehåller sig 
rätten att redigera insänt 
material.

Vänner
Ett äpple om dagen ... 6-8 brödskivor om dagen ... endast ett ägg ... Hälso-
råden är många. Man kan nästan tro att man får evigt liv genom att äta rätt, 
motionera etc. Det får man inte! Men viktigt är det ändå, förstås.
Det finns mycket annat man kan göra för sin hälsa: ta det lite lugnt ibland, 
lyssna på musik, läsa, umgås med vänner.
Jag tror på blandad kost och blandade aktiviteter. Allsidighet, mångsidig-
het. 
Det eviga livet då? Det som vi någonstans, medvetet eller omedvetet, strävar 
efter? Det kan vi börja leva redan här och nu. ”...för att var och en som tror 
på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”
Jesus är vår hälsa på många sätt. Den hälsan tränar vi oss inte till, den tar 
vi emot för att sedan leva den. Hur det går till får vi stava på hela livet och 
upptäcka mer och mer. Vi får upptäcka det vi redan har och redan lever i. 
Spännande! Ingen kan ta det ifrån oss. Var frimodig!
            Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   

www.kyrktorget.se/falkvikskyrkan

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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LEDARE

Sextio miljoner människor är på flykt från sina hem i 
vår värld idag. Inte sedan andra världskriget har så många 
människor tvingats ut på farliga och osäkra vägar för att 
söka ett nytt hem, en ny trygghet. 

Många söker sig till Europa. De tvingas ta sig över 
Medelhavet i farkoster som inte är sjövärdiga, eftersom 
så många dörrar in till Europa är stängda och låsta. På 
sina håll i Europa blockeras idag vägarna in ännu hårdare. 
Murar byggs och taggtråd sätts upp. En del av dem som 
flyr kommer hit till vårt land. Vårt land som har haft en 
oavbruten fred i två hundra år och inte på många genera-
tioner haft erfarenhet av att tvingas lämna allt och fly.

I mitten av september samlades EFS distriktsförestån-
dare och våra folkhögskolors rektorer till samtal om flyk-
tingmottagande och integration på Hagabergs folkhög-
skola i Södertälje. Föreläsarna gav oss flera exempel på 
de utmaningar vi står inför. Ungefär etthundra tusen nya 
svenskar kommer varje år inom överskådlig framtid att 
bosätta sig i vårt land. Hur möter vi dem? Hur hjälper vi 
dem att finna sig till rätta och komma in i vårt samhälle? 
Släpper vi överhuvudtaget in dem? Det finns allt starkare 
krafter i vårt samhälle som gärna vill stänga våra gränser 
för de människor som ber om vår hjälp.

När jag läser om vad som sker ute i Europa, i Ungern 
och en del andra länder, och när jag följer debatterna i 
media här hemma, så har jag gång på gång påmints om 
ett Jesusord från Matt 25: ”Jag var hungrig och ni gav mig 
inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, 
jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken 
och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte 
mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle 
vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller 
sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han 
svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av 
dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.”

De orden har bränt sig fast i mitt inre. Alla de som riske-
rat livet, flytt hals över huvud från sina utbombade hem, 
vandrat mil efter mil längs vägarna och sökt sig hit, tillhör 
den grupp som Jesus refererar till som ”sina minsta”. Vad 
betyder den insikten för mig personligen och vad betyder 
den för oss som tillsammans utgör EFS i Sydsverige?

EFS har historiskt inte lagt så stor tyngd vid diakonalt 
arbete. I vårt internationella arbete har det länge varit 
en självklar del av vår uppgift, men inte i lika hög grad 
hemma i Sverige. Vår tyngdpunkt har legat på Ordets för-
kunnelse och spridning. Enskilda medlemmar och före-
ningar har tagit diakonala initiativ och gör så även idag. I 
Listerkyrkan och i Örkelljunga arbetar föreningarna just 
nu föredömligt med de flyktingar som kommit till deras 
områden. I Lund och i Malmö finns anställda vars arbets-
uppgifter är just diakonala.

Men som situationen i världen ser ut idag så behöver vi 
göra mer och göra det tillsammans och så bra som möjligt. 

Vi behöver bli ett ännu tydligare vittnesbörd om kärleken 
till dessa Jesu minsta, en starkare röst i kampen mot de 
krafter i vårt samhälle som förnekar alla människors lika 
värde, som predikar hat och försöker återskapa ett svenskt 
utopia som egentligen aldrig har funnits. Orsaken till att 
vi måste göra det är enkel. För att citera Paulus: ”Kristi 
kärlek lämnar oss inget val”.

Många av oss kanske känner oss osäkra inför uppgif-
ten. Det är inte helt enkelt alla gånger att möta och förstå 
människor som kommer från en helt annan kultur än vår 
egen. Det kan utmana sådant som vi är vana vid och kän-
ner oss hemma i. Därför behöver vi skapa mötesplatser, 
där vi kan dela erfarenheter och lära av varandra och där-
med bli tryggare inför uppgiften Herren ger oss. 

Och egentligen delar vi ett universalt språk med alla 
människor. Ett leende, ett handslag, en kram, ett välkom-
nande förstås av alla, oberoende av kultur och språk. Svå-
rare än så behöver det egentligen inte vara. 

Vi kommer sannolikt åtskilliga gånger att tvingas gå ut 
ur vår bekvämlighetszon om vi börjar ta ett större ansvar 
på detta område. Men det kan nog vara nyttigt för många 
av oss. Det bekväma och invanda kan söva oss och vi be-
höver möta nya utmaningar som tvingar oss upp ur de 
gamla hjulspåren.

EFS kommer att börja arbeta med dessa frågor mer 
medvetet och tydligt. Exakt vad det innebär vet vi inte 
ännu. Men du som läser dessa mina rader - fundera över 
vad du och din EFS-förening skulle kunna göra där ni är. 
Vilka resurser har ni och vilka resurser skulle ni behöva få 
hjälp med?

Jag avslutar mina rader med att ännu en gång citera 
Paulus. I Rom 12:4-9 skriver han: ”Liksom vi har en enda 
kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör 
vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi 
lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter 
den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 
tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva 
hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och 
förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk 
som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er 
kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det 
goda.”

Håkan Lindberg, distriktsföreståndare

Distriktsföreståndaren har ordet

Foto: Marlene Lindberg
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MISSION

Ulf Ekängen är en värmlänning som sedan slutet av 
1980-talet jobbar i Tanzania. Större delen av tiden har 
han jobbat i huvudstaden Dodoma, där han bland annat 
ansvarar för kyrkans arbete med barns rättigheter, under-
visning för barn- och ungdomsledare samt kvinnofrågor. 
Många är dessutom de svenskar som fått möjligheten att 
följa med Ulf hem till hans vänner bland Masajerna. Ulf 
är även Bial-missionär vilket innebär att Salts missions-

projekt ”Barn i alla länder” tar ett särskilt ansvar för att 
samla in pengar till hans lön eftersom många av hans upp-
gifter handlar om att stärka barnens situation.

Under många år har Ulf också tagit emot fosterbarn i 
sitt hem. Numera är de så många att han har flera hus i 
staden som de bor i. Många av barnen har kommit till 
Ulf på grund av sjukdom eller handikapp och att de va-
rit tvungna att bo i stan en tid för sjukhusbesök eller på 
grund av att de endast har kunnat få skolgång i stan. En av 
de pojkar som fått ett hem hos Ulf är Baraka som den här 
gången fick möjligheten att följa med Ulf till Sverige.

Baraka var mycket sjuk som barn och en dag när han 
vaknade var resten av familjen borta. Han gav sig ut för 
att leta efter dem, men hittade dem inte och har fortfa-

rande ingen aning om vart de tog vägen. Han letade sig 
fram längs vägarna och på marknader, både för att leta 
efter familjen, men också för att det där var lättast att för-
söka få tag i lite mat. På några platser mötte han vänliga 
människor som hjälpte honom, och en av dessa tog med 
honom till Ulf som hjälpte honom till ett sjukhus. Efter 
operationen, fick han ett hem hos Ulf och har sedan dess 
bott där och fått möjlighet att gå i skolan.

Tyvärr är Barakas  berättelse långt ifrån den enda i sitt 
slag. Runt om i Tanzania, liksom i många andra länder, 
finns det barn som övergivits av olika anledningar.  De 
flesta av dem har inte turen att hamna hos någon som Ulf, 
där man kan få hjälp och ett hem att bo i. Som kristna 
har vi alla fått hälsningen av Jesus själv att  ”vad ni har 
gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har 
ni gjort för mig”. Vad gör vi i EFS i Sydsverige för  ”dessa 
minsta”?

Gå gärna in på Ulfs blogg på internet https://ulfsliv.
wordpress.com/ och läs mer om det arbete han står i.

Text: Maria Grahn, Tollarp
Foto: Gunnel H Johansson

” Vad ni har gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni gjort för mig”

Sista lördagen i augusti gästades distriktet av Ulf Ekängen och hans fosterson Baraka, och 
man passade då på att bjuda in till en missionssamling på EFS i Örkelljunga där Ulf �ck berätta 
om sig och det arbete han står i, och Baraka �ck berätta sin livsberättelse.

Ulf Ekängen Baraka
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Maggan Cada är nog inte okänd för särskilt många i vårt 
distrikt. Alla som någon gång ringt till distriktsexpeditio-
nen har pratat med henne. Sedan en tid har hon fått en 
ny titel som bättre än ”kanslist” stämmer överens med 
det arbete hon gör. Livsluft har ställt några frågor för att 
få veta lite mer om vem distriktets organisationssekre-
terare är.

Maggan, du har arbetat ett antal år på distriktsex-
peditionen nu. Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag 
jämfört med när du började?

Det är ganska mycket som har ändrats. Idag sitter jag som 
sekreterare i arbetsutskott, tidningsutskott och vuxenut-
skottet, vilket gör att jag blir mer insatt i de frågor som tas 
upp i de olika utskotten. Jag skickar inga pappersprotokoll 
längre utan allt går via datorn.

Jag försöker avlasta distriktsföreståndaren och därför är 
jag med på en del möten som exempel samrådsmöten med 
Svenska kyrkan. Jag sköter också prenumerationsregistret 
för Livsluft.

För Salt Sydsveriges del fakturerar vi sedan flera år till-
baka alla läger så man slipper kontanthantering på lägren. 
Så jag registrerar alla deltagare i EFS centrala register och 
skickar ut fakturor och bockar av inbetalningar.  Det är väl-
digt roligt att Salts läger är så populära!

Jag har också ansvar för bidragsansökningarna till våra 
landsting och därför blir det ganska mycket jobb med listor 
under året.

Berätta lite mer om vem du är. Var kommer du ifrån 
och hur hamnade du i Skåne?

Jag är uppvuxen i Uddevalla och var med i Svenska kyr-
kans ungdomskör/ungdomsgrupp. Kände efter gymnasiet 
att jag ville gå en bibelskola och valde då Hållands folkhög-
skola (numera Åredalens folkhögskola). Det var min första 
kontakt med EFS. 

Under denna tid träffade jag Janne och vi bestämde 
oss för att läsa på Nordiska Bibelinstitutet (NBI) i Säffle. 

Detta var en treårig pastorsutbildning som drevs av Greater 
Europe Mission. Efter ett år beslöt vi oss för att ta ett sab-
batsår då vi gifte oss och jag läste till undersköterska. När 
vi sedan återvände till skolan hade vi redan fått vårt första 
barn. Janne läste två år till medan jag delade tjänsten som 
husmor på skolan. När utbildningen var klar flyttade vi till 
Uppsala och Janne läste ytterligare ett år på Johannelund. 
Efter en predikoresa till Skåne blev han kallad som pastor 
i Röke/Bjärnum/Vittsjö och Tyringe. Vi tänkte att första 
tjänsten stannar man kanske inte så länge på så varför inte 
Skåne? Och här blev vi kvar…

Hur ser din familj ut och vad pysslar de med till var-
dags?

Är sedan snart 30 år gift med Jan Cada som arbetar som 
komminister i Vinslöv. Vi har fyra barn och två barnbarn. 
Johanna är förskollärare men just nu mammaledig med 
Benjamin 3 år och Nova 2,5 månader. Rebecka går sista året 
på en spännande treårig utbildning i Danmark som heter 
Kaospiloterna. Elisabet går på musikhögskolan i Hannover 
i Tyskland och spelar trombon mest hela tiden. Daniel går 
första året på Perstorps gymnasium.

Vilken EFS-förening hör du hemma i och vilka upp-
gifter har du där?

Jag är medlem i Röke EFS sedan 25 år tillbaka. Där sitter 
jag med i styrelsen, är en av ledarna i söndagsskolan och 
sköter om statistik och medlemsrapportering. Jag är också 
kassör i Rökekör.

EFS har utlyst detta år som ett bibelår och Livsluft 
har därför Bibeln som ett återkommande tema un-
der året. Vilken är din relation till Bibeln? Om du �ck 
välja en bibelvers eller stycke som betyder särskilt 
mycket för dig, vilket skulle det bli och varför?

Jag tycker att jag har en god relation till Bibeln. Den är 
viktig för mig. Följer en app i mobilen där man läser ige-
nom Bibeln på ett år. Är nästan klar – fast det tagit lite mer 
än ett år.

Rom 8:38-39 är en av flera favorittexter. Förutom ett 
fantastiskt budskap är detta den första bibeltext jag skulle 
predika över när jag gick på NBI så därför är den speciell.

Om du �ck lista tre utmaningar för EFS i Sydsverige 
under de närmaste åren, hur skulle den listan se ut?

- Att ge de unga vuxna en plats i EFS, de som idag är 
med i Salt.

- Hur vi på bästa sätt ska använda de resurser vi har i 
distriktet.

- Att vi skulle vara en tillgång i Svenska kyrkan och visa 
ett alternativ.

Till sist får du fem snabba antingen-eller-frågor:
Jul eller Påsk? Vår eller höst?
Bio eller bok? Skogspromenad eller badstrand?
Långkok eller snabbmat?

Frågeställare: Håkan Lindberg
Foto: Frida Ewers

NYFIKEN PÅ

Margareta Cada
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UNDERVISNING

Salomo

Under kung Davids sista år i livet var tillståndet i Israel ordent-
ligt turbulent. Pesten härjade i landet och vid Davids hov smiddes 
ränker och konspirationer i kampen om makten. Davids äldste son 
Absalom gjorde uppror mot sin far, men dog i sitt försök att gripa 
makten. När kung David började bli riktigt skröplig tog hans näst 
äldste son Adonia tillfället i akt att försöka gripa makten. 

Maktkamp
Han allierade sig med Davids gamle överbefälhavare Joav och 

prästen Evjatar och bjöd in sina yngre bröder och alla i Juda stam 
som stod i kungens tjänst till en offerfest. Han undvek dock att bju-
da in sin bror Salomo, profeten Natan, prästen Sadok, befälhavaren 
Benaja och det kungliga livgardet. Dessas stöd hade han nämligen 
inte.

Under denna fest utropades Adonia till kung, trots att David ännu 
levde. När detta kom till Bat-Sebas och profeten Natans kännedom 
skyndade de till Davids sjukbädd. De påminde den gamle kungen 
om det löfte han gett Bat-Seba att Salomo var den som skulle ef-
terträda honom och berättade vad Adonia hade gjort. David gav 
då order att Natan och prästen Sadok tillsammans med krigaren 
Benaja skulle följa Salomo till källan Gichon nära berget Sion och 
där smörja honom till kung över hela Israel. Så skedde och efteråt 
följde en stor folkmassa under sång och jubel  den nysmorde kung 
Salomo tillbaka till palatset.

Prästen Sadok blev stamfader till en prästerlig ätt som fortfarande 
var stark knappt tusen år senare, på Jesu tid. Vi möter dem i Nya 
testamentet under namnet Saddukéer, där de uppträder som kon-
kurrenter till fariséerna. De två grupperingarna var på Jesu tid de 
största politiska grupperingarna i Israel och kämpade om inflytan-
det i landet. 

När de som var på Adonias fest hörde vad som skett insåg de 
att loppet var kört och flydde var och en till sitt. Adonia blev vett-
skrämd och för att skydda sig grep han tag i altaret på platsen där de 
firat sin offerfest. Salomo lugnade honom med att han inte skulle 
komma till skada om han visade sig pålitlig och sa sedan åt honom 
att gå hem.

Kungamakten säkras
Salomo var mycket ung när han efterträdde sin far på Israels tron. 

Han var inte äldre än 18 år, sannolikt ett par år yngre. Den unge 
kungen stod nu inför flera stora utmaningar. Han behövde först och 
främst säkra sin maktposition. Sedan behövde han också samman-
foga Israels tolv stammar till ett sammanhållet land, vilket David 
inte hade lyckats med så bra. Det fanns en tydlig fientlighet mellan 
de tio nordliga stammarna och de två i söder, Juda och Benjamin.

I sitt arbete med att konsolidera sin makt lyckades Salomo väl, 
brutalt väl. Utifrån vår tids tänkande så kan vi ha svårt att hantera 
en hel del av det som Gamla testamentet beskriver av våld och krig. 
Men vi bör då komma ihåg att tiden bibeln beskriver är helt an-
norlunda jämfört med vår egen. Våld var en självklarhet i kampen 
om makt. 

Det är för övrigt inte så väldigt länge sedan det var likadant i vårt 
eget land. Före Gustav Vasa var det mycket ovanligt att kungar dog 
av hög ålder. De allra flesta mördades och ersattes som kungar av 
sina mördare. Makthunger och pragmatiskt våld har varit en del av 
mänsklighetens historia allt sedan Kain mördade sin bror Abel.

Trots sitt löfte till sin bror Adonia lät Salomo avrätta denne. Präs-
ten Evjatar som stött Adonia landsförvisades. Den gamle överbefäl-
havaren Joav lät Salomo hugga ned inne i Herrens tempel vid altaret 
där han sökt skydd. Salomos förbundne, prästen Sadok fick överta 
Evjatars översteprästerliga uppgifter och Benaja blev ny överbefäl-
havare. Flera andra som stöttat Adonia rensades ut under Salomos 
första tid.

Salomo tog sedan tag i arbetet med att skapa fredliga förbindelser 
med grannländerna för att säkra freden. Han gifte sig bland annat 
med en av den egyptiske faraonens döttrar. Han gifte sig närmast på 
löpande band. I 1 Kung 11:3 läser vi att han hade sjuhundra hustrur 
av furstlig rang och trehundra bihustrur. Så Salomo höll sig sysselsatt 
på många olika sätt. Följden av alla dessa strategiska giftermål blev 
på den positiva sidan en oavbruten fred under hela hans fyrtioåriga 
regeringstid. Men den negativa sidan övervägde dock, vilket vi strax 
skall se.

Salomos vishet
Vid ett tillfälle då Salomo 

befann sig på offerplatsen i 
Givon talade Gud till ho-
nom i en dröm om natten. 
Gud sade till honom: ”Be 
om vad du vill och jag skall 
ge dig det.” Salomo skulle 
kunna ha bett om större 
rikedom eller ett långt liv, 
men istället svarade han 
Herren med orden: ”Ge din 
tjänare ett lyhört sinne, så att 
jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont.” Detta svar 
gladde Gud och Salomo fick vishetens gåva. Gud gjorde honom 
mer insiktsfull än någon annan. Han förstod att läsa människors in-
nersta, vilket gjorde honom klok i sina domar över landets invånare. 
När det uppstod tvister eller bråk mellan människor i landet, så gick 
man vid denna tid till kungen för att denne skulle skipa rätt. 

I 1 Kung 3 finner vi ett välkänt exempel på Salomos vishet. Två 
prostituerade kvinnor kom till Salomo för att lägga fram sin sak. 

av Håkan Lindberg
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De delade hus och hade varsitt barn. En morgon var ett av barnen 
dött. En av kvinnorna hade legat ihjäl sitt barn. Nu hävdade den ena 
kvinnan att den andre hade stulit hennes barn medan hon sov och 
lagt det döda barnet hos henne istället. Den andra kvinnan hävdade 
lika bestämt att det levande barnet var hennes. 

Salomo bad då sin tjänare hämta ett svärd och när denne kom 
med det sa Salomo: ”Hugg det levande barnet i två delar och ge 
kvinnorna varsin del”. Då sade den ena kvinnan att Salomo skulle 
ge barnet till den andra kvinnan istället för att döda det. Den andra 
kvinnan sade däremot åt kungen att göra som han tänkt från bör-
jan, så att ingen av dem skulle få behålla barnet. För Salomo stod 
det då klart vem som verkligen var barnets mor. Det var den som 
hade sådan kärlek till barnet att hon hellre gav upp det och gav det 
till den andra kvinnan, än att låta det komma till skada. Rätt mor 
fick barnet.

Templet byggs
När Salomo blev kung fanns det flera offerplatser i landet, där 

folket offrade till inte bara Herren Sebaot utan även till andra gudar 
som andra folk i området tillbad. I Jerusalem fanns förbundstältet 

där arken förvarades. Da-
vid hade velat bygga ett 
tempel åt Herren, men 
blivit stoppad i sina pla-
ner av Gud själv. Det var 
inte David som skulle 
bygga det första templet. 
Det skulle Salomo göra. 
Och när han hade mak-
ten över landet helt i sin 

hand, fred med grannländerna och ordning på landets förvaltning, 
så tog Salomo tag även i denna stora uppgift. 

Han införde arbetsplikt i hela landet, så att minst tio tusen man 
ständigt var sysselsatta med bygget. Templet byggdes av finaste ma-
terial och med bästa möjliga hantverksskicklighet. Efter sju år stod 
det färdigt. Under mer än tre och ett halvt sekel förblev sedan temp-
let landets religiösa centrum. Där genomfördes de offer och riter 
som Mose lag föreskrev och där sjöngs lovsång till Guds ära. Under 
de dryga 370 år som templet stod, så fick dock Gud gång på gång 
skicka profeter och kungar för att förnya folkets relation till Guds 
tempel, eftersom folket gång på gång, liksom under domartiden, 
avföll och började dyrka andra gudar. År 587 f.Kr. erövrades landet 
av Babylonien och då fördrevs folket ur landet och Salomos tempel 
raserades helt. Men det återkommer vi till längre fram i denna arti-
kelserie.

Afrikanskt besök
Många dignitärer kom och besökte Salomo eftersom ryktet om 

hans vishet och rikedom spreds allt längre ut i världen. Drottningen 
av Saba, dagens Etiopien, var en av dessa. Om detta besök står det 
inte så väldigt mycket i Bibeln, bara några verser i 1 Kung 10. I den 
etiopiska traditionen sägs det desto mer. Enligt denna så fick Salomo 
och drottningen av Saba en son tillsammans. Denne son blev sedan 
stamfader till den etiopiska kejsardynastin som utslocknade först 
genom mordet på kejsaren Haile Selassie vid militärkuppen 1975. 
En av de etiopiska kejsarnas titlar var ”Det segrande lejonet av Juda 
stam” och den titeln gick tillbaka just till kung Salomos möte med 
drottningen av Saba. Enligt etiopisk tradition fördes också arken 

från Jerusalem till Etiopien då hotet från Babylonien blev överhäng-
ande. Efter raserandet av Salomos tempel försvinner nämligen de 
bibliska spåren av detta högheliga ting. I de senare templen place-
rades en stor sten i det allra heligaste, där arken haft sin plats i det 
första templet. Enligt den ortodoxa etiopiska kyrkan förvaras och 
beskyddas arken idag i Axum i norra Etiopien.

Salomo avfaller från Herren
Genom alla sina hundratals hustrur från många olika länder 

mötte kung Salomo flera olika former av gudsdyrkan. När Salomo 
började bli gammal förleddes han att börja dyrka andra gudar. Han 
bröt sitt löfte till Israels Gud att alltid följa de vägar som Herren 
visade honom på. Salomo lät bygga altaren och offerplatser åt dessa 
främmande gudar. Konsekvenserna av detta blev stora för Salomo. 
Gud talade om för honom att hans svek skulle leda till att kunga-
makten rycktes ur hans hand och istället överlämnas till en av hans 
undersåtar. 

För Davids skull så skulle detta inte ske under Salomos livstid. 
Men Salomos son skulle inte bli kung över hela landet efter honom. 
Genom Salomos svek skulle landet splittras, och det kommer jag att 
ta upp i nästa del av denna artikelserie då vi får stifta bekantskap dels 
med Salomos son Rehabeam och en ung man från Efraims stam vid 
namn Jerobeam.

Salomos sista år i livet präglades av oro. Den fyrtio år långa freden 
med grannländerna började krackelera och små uppror blossade upp 
bland de tio stammarna i norr. Dessa hade aldrig helt gillat Salomos 
styre och den utsvävande livsstil han med åren skaffade sig.

Bibeln talar inte mycket om Salomos sista tid, utan hänvisar till 
en ”Salomos krönika” som inte har bevarats till eftervärlden. I judisk 
tradition berättas att Salomo ångrade sitt avfall från Herren Gud 
och vände om på sin ålderdom. Enligt samma tradition skall Sa-
lomo ha författat Predikaren i Gamla testamentet just utifrån denna 
sin ånger och omvändelse. Om detta är sant vet vi inte. 

Vi vet bara att han regerade över hela Israel i fyrtio år, att han 
byggde det första templet och gjorde landet till en stormakt där fred, 
ordning och välstånd rådde nästan hela tiden. Ett sämre eftermäle 
kan man ju få. Men vi ser samtidigt att allt började rasa samman när 
han övergav Gud. Så egentligen är äran för allt det stora som skedde 
under hans regeringstid inte Salomos, utan Guds. 

Så var det då, och så är det också i våra liv. När vi lever nära Her-
ren så går det väl, även om livet inte för den skull blir problemfritt. 
Men utan honom har vi inget hopp om framtiden. Den livsläxan 
kan kung Salomos liv lära oss.
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Ett magasin av, med och för 
unga i Skåne och Blekinge.

Under nio år har Salt funnits i vårt distrikt och 
fått betyda enormt mycket för många. Vissa har 
funnit Jesus genom Salt, andra har vuxit i sitt 
��������������������������������������������������
som ledare. Här hör vi från några om vad Salt har 
betytt för dem:

HELENA ERIKSSON

Ida Larsson, 11 år, Hasslöv
Det är roligt att åka på läger. Det händer så 
mycket på läger! Vi har kul, det är bra gemenskap 
och så pratar vi om Jesus. Jag tycker mycket om 
andakterna. De gör att man känner sig trygg på 
kvällarna. Om några år ska jag åka på konfaläger 
och jag tycker det är bra att få prova på att vara 
borta på barnläger så man blir lite van. I min 
församling är det jättekul med alla grupperna för 
att man får träffa sin kompisar. Jag tycker om 
dansgruppen då får man liksom dansa för Gud.

PRIVAT

Du följer väl oss på facebook?
Saltsydsverige.nu

Salt Sydsverige tar med glädje emot gåvor till 
vårt arbete:
Bankgiro: 5275-8786
Swish: 123 354 77 91

Tobias Hulthén

Det var en spännande kväll! Ungdomsutskottet i 
EFS i Sydsverige var samlat tillsammans men en 
hel del andra människor visade också intresse. 
Salt Sydsverige skulle genomföra sitt första 
konstituerande möte. Spänning låg i luften och 
EFS i Sydsveriges representanter hjälpte till att 
guida ungdomsutskottet genom mötet. Den 18 
november 2006. EFS-kyrkan i Helsingborg. Salt 
Sydsverige föds!

Tobias Hulthén från Malmö satt med i ungdomsut-
������������������������������������������������
de distriktskonsulentents stöd och bollplank men 
����������������������������������������������
i utskottet var inget som Tobias hade tänkt på 
men när frågan kom kände han att det skulle vara 
����������������������������������
Tobias är uppvuxen i Malmö och EFS Betania har 

varit hans andliga hem i hela hans liv. Tron har 
funnits naturligt i hans liv även om han tycker 
att tron blev mer vuxen efter konfalägret på EFS-
gården i Åsljunga. 
����������������������������������������������������
förstod på ett annat sätt, säger Tobias.

När han var i 18- års åldern kom han med som le-
dare i ungdomsgruppen Club Fri i Betaniakyrkan. 
Tillsammans med ett gäng andra ledare och den 
�����������������������������������������������
börja växa i sitt ledarskap. Han fortsatte också 
som ledare på lägren på Höllvikstrand. Läger 
som han själv varit deltagare på under hela sin 
uppväxt
- Dessa läger betydde mycket för mig som barn, 
säger Tobias.

Att få ha ett ställe där man pratar om Jesus och 
Gud i allt samtidigt som man leker och har skoj. 
Men om sanningen ska fram så har jag minst lika 
roligt som vuxen ledare på dessa läger. Barnen får 
en att fundera och tänka till. Underbart!

Tillsammans med sin fru Malin är Tobias även 
UG-ledare i Betaniakyrkan. På frågan om vad som 
�������������������������������������������-
domsarbetet säger han helt enkelt ”ungdomarna”. 
- Det är svårt att precisera, säger Tobias. Att se 
ungdomar växa är ett stort privilegium. 

När Salt bildades på riksnivå började man i ung-
domsutskottet fundera på att starta en distrikt-
sorganisation i all enkelhet. Utskottet kom till ett 
av EFS i Sydsveriges styrelsemöten och lade fram 
sin önskan. Styrelsen, som varit emot bildandet 
av Salt, var skeptiska. Så händer det, Guds ande 
faller i rummet. Enheten är total, förståelsen 
stor. Det slutar med att ungdomsutskottet får 
lov att bilda Salt Sydsverige men inte nog med 
det. EFS i Sydsverige beslutar att lägga över allt 
barn och ungdomsarbete, förutom konfalägren, 
inklusive budget på Salt Sydsverige. När mötet 

Linnea Stoll, 16 år, Klippan
För mig har Salt Sydsverige betytt ganska mycket 
genom åren, mestadels genom läger. Jag har gått 
på Salt-läger ända sen jag var liten och jag gör 
det fortfarande. Min tro på Gud har stärkts ganska 
mycket, framförallt på konfalägret, där jag dessu-
�������������������������������������������������
och Årelägret har varit viktigt. Att spendera både 
��������������������������������������������������
på det sättet med kristna vänner, det betyder 
mycket för mig.

Rebecka Strömblad, 17 år, Svalöv, nu utbytesstu-
dent i USA
Ju äldre jag har blivit desto mer har Salt fått 
��������������������������������������������������
har jag träffat vänner som kommit att betyda 
mycket i mitt liv! Jag har fått träffa andra kristna 
från runt om i Sverige och Skåne som jag inte 
hade träffat annars! Lägren och alla
ungdomsträffar har för mig också blivit en plats 
där jag kan slappna av, släppa skolan och annat 
som tynger och kunna vara mig själv utan att 
behöva oroa mig över vad andra ska tänka och 
tycka! När jag sedan för ett halvår sedan blev 
�����������������������������������������������
lokala Salt styrelse blev jag smickrad och tackade 

Fanny Olsson, 19 år,  Lerberget, nu student på 
Glimåkra folkhögskola
När jag var sju år började jag gå i en barngrupp 
i Lerbergets Kyrka. På den tiden fanns inte Salt, 
men min tid i kyrkan betydde mycket. Jag har 
gått i kyrkans olika grupper sedan dess, och det 
tillförde mycket till mitt liv; en trygghet, en plats 
med vänner och framförallt en plats att spendera 
tid med Gud. Min tro idag är mycket grundad på 
������������������������������������������������
ungdom, och det är jag oerhört tacksam för. Från 
Lerberget har jag sedan fått ta steg ut i större 
sammanhang som låtit mig träffa många nya vän-
ner som delar samma tro som jag. Livskraft är ett 
utmärkt exempel på detta. Jag har fått växa upp 
med Salt, och det har utvecklat mitt liv till något 
mer än bara en tom tro på någon uppe bland 
molnen; jag vet vem jag sätter mitt hopp till nu, 
tack vare Salt.

Henrik Bertilsson, 26 år, Hörby
Salt Sydsverige har varit en plattform och en 
språngbräda för mig. Jag är inte den som åkte på 
många läger men när jag lämnade ungdomsgrup-
pen för att gå vidare har Salt fått betyda mycket. 
Framförallt har det varit en fantastisk ledarskaps
-träning då jag har haft många möjligheter att få 
vara ledare på olika läger och på så sätt växt som 
ledare.

direkt ja! Att få kunna ge vidare en så positiv up-
plevelse av Jesus, läger och gemenskap och kunna 
göra skillnad gör mig otroligt glad! Salt för mig 
har alltid varit något positivt som har skapat allt 
från skidläger till sommarläger och hjälpt många 
att hitta nära kristna vänner! Salt gör skillnad i 
unga människors liv då många kan komma till tro 
���������������������������������������������
fortsätta utveckla sin tro! 

9 år!

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

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 helena.eriksson@efssyd.org.
Inget evenemang är för stort eller för litet!

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

är över tittar ungdomsutskottet på varandra med 
stora ögon.

- Det var modigt men väldigt bra av EFS i Sydsver-
ige att lämna över allt detta till ett gäng utan 
någon nämnvärd styrelseerfarenhet, säger Tobias. 
�������������������������������������������������
Sydsveriges styrelse under de första åren. 

Tobias menar att både EFS och Salt Sydsverige har 
kunnat utvecklas på ett annat sätt genom att dela 
upp arbetsområdena. 
���������������������������������������������������
inte arbeta med barnläger då årsmötet hade lagt 
ut det på lokala församlingar och gårdar, säger 
��������������������������������������������������-
iges namn kunna starta upp detta igen. 

När man idag tittar på hur ungdomsarbetet i Salt 
Sydsverige har vuxit ser vi, nio år senare, att 
konfalägren är fulla och om man vill med på ett 
ungdomsläger måste man vara snabb att anmä-
�����������������������������������������������
lägervana och har en längtan till läger. 

Tobias ser tillbaka på de där åren som ordförande 
som mycket roliga. 

����������������������������������������������������
ha gjort på annat sätt men vi lärde oss på vägen, 
säger Tobias med ett leende på läpparna. Det är 
���������������������������������������������������
Salt Sydsverige. 
Tobias arbetar som automationsingenjör på Tetra 
������������������������������������������������-
sprocessens alla steg innan en färdig produkt når 
förpackningen. Man kan lite likna det vid hans roll 
i ungdomsutskottet och Salt Sydsverige. Han är en 
av dem som var med i processens alla steg innan 
bildandet av Salt Sydsverige. 

HELJARÖD. �������������������������������23 - 25 okt
ÅHUS. Dunderbra - Barnläger 7 - 11 år25 - 27 okt
ÅSLJUNGA. Light 2 - Läger 12 - 14 år23 - 25 okt
MALMÖ. Good Friday30 okt
HELJARÖD. Lärjungaskolan helg 327 - 28 nov
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ner som delar samma tro som jag. Livskraft är ett 
utmärkt exempel på detta. Jag har fått växa upp 
med Salt, och det har utvecklat mitt liv till något 
mer än bara en tom tro på någon uppe bland 
molnen; jag vet vem jag sätter mitt hopp till nu, 
tack vare Salt.

Henrik Bertilsson, 26 år, Hörby
Salt Sydsverige har varit en plattform och en 
språngbräda för mig. Jag är inte den som åkte på 
många läger men när jag lämnade ungdomsgrup-
pen för att gå vidare har Salt fått betyda mycket. 
Framförallt har det varit en fantastisk ledarskaps
-träning då jag har haft många möjligheter att få 
vara ledare på olika läger och på så sätt växt som 
ledare.

direkt ja! Att få kunna ge vidare en så positiv up-
plevelse av Jesus, läger och gemenskap och kunna 
göra skillnad gör mig otroligt glad! Salt för mig 
har alltid varit något positivt som har skapat allt 
från skidläger till sommarläger och hjälpt många 
att hitta nära kristna vänner! Salt gör skillnad i 
unga människors liv då många kan komma till tro 
���������������������������������������������
fortsätta utveckla sin tro! 

9 år!

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

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 helena.eriksson@efssyd.org.
Inget evenemang är för stort eller för litet!

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

är över tittar ungdomsutskottet på varandra med 
stora ögon.

- Det var modigt men väldigt bra av EFS i Sydsver-
ige att lämna över allt detta till ett gäng utan 
någon nämnvärd styrelseerfarenhet, säger Tobias. 
�������������������������������������������������
Sydsveriges styrelse under de första åren. 

Tobias menar att både EFS och Salt Sydsverige har 
kunnat utvecklas på ett annat sätt genom att dela 
upp arbetsområdena. 
���������������������������������������������������
inte arbeta med barnläger då årsmötet hade lagt 
ut det på lokala församlingar och gårdar, säger 
��������������������������������������������������-
iges namn kunna starta upp detta igen. 

När man idag tittar på hur ungdomsarbetet i Salt 
Sydsverige har vuxit ser vi, nio år senare, att 
konfalägren är fulla och om man vill med på ett 
ungdomsläger måste man vara snabb att anmä-
�����������������������������������������������
lägervana och har en längtan till läger. 

Tobias ser tillbaka på de där åren som ordförande 
som mycket roliga. 

����������������������������������������������������
ha gjort på annat sätt men vi lärde oss på vägen, 
säger Tobias med ett leende på läpparna. Det är 
���������������������������������������������������
Salt Sydsverige. 
Tobias arbetar som automationsingenjör på Tetra 
������������������������������������������������-
sprocessens alla steg innan en färdig produkt når 
förpackningen. Man kan lite likna det vid hans roll 
i ungdomsutskottet och Salt Sydsverige. Han är en 
av dem som var med i processens alla steg innan 
bildandet av Salt Sydsverige. 

HELJARÖD. �������������������������������23 - 25 okt
ÅHUS. Dunderbra - Barnläger 7 - 11 år25 - 27 okt
ÅSLJUNGA. Light 2 - Läger 12 - 14 år23 - 25 okt
MALMÖ. Good Friday30 okt
HELJARÖD. Lärjungaskolan helg 327 - 28 nov

PULSEN PÅ

UBIL_AUG15.indd   1 2015-09-28   22:37



10

REPORTAGE

Missionsföreningen i Landskrona har upphört. Protokoll och handling-
ar från verksamheten har samlats i kartonger för vidare transport till Skå-
nes Arkivförbund i Lund. I en av kartongerna fanns en förseglad glasburk 
innehållande diverse handlingar från byggåret 1895. 

I samband med att kyrkan såldes 1987 revs byggnaden. På ritningarna 
från byggnadsåret fanns en notering om en inmurad glasburk. När riv-
ningen kom till den aktuella väggen blev föreningens dåvarande ordföran-
de kallad och fick vara med att ta hand om glasburken.  Burken kommer 
att öppnas i Hässleholm den 24 oktober under ”Nuet och framtiden-da-
gen”.

Betlehem, så hette kyrkan under de första årtiondena för att 1967 ändra 
namn till EFS kyrkan.

Det är också värt att noteras att när kyrkan var riven var altartavlan kvar 
- på grannens husvägg.
Text: Sven E Johansson, Staffanstorp
Foto: Margareta Cada, Hässleholm

Vad fanns det i Betlehems murar?

               Välkommen till årsmöte 
            för Glimåkra folkhögskola
           18 oktober 

16.00  Årsmötesförhandlingar
  Servering
18.00  Konsert i Glimåkra kyrka till förmån
  för Syriens �yktingar
  Kristianstads Storband
  Glimåkra Gospellinje
  Vincent Nilsson, trombon

  Välkommen! 

Östens Bildservice
Har du gamla DIA-bilder i garderoben?

Jag kan med hjälp av en proffsscanner se till 

att bilderna får nytt liv i din dator

Pris från 2 kr/bild

För mer information vänligen kontakta mig

Telefon 0703079966 ,   osten.ivarsson@home.se

Ett stort Tack 
för alla gåvor som kom in på 

En Gyllenedag i samband med min 
60 års dag.

 
Ni som undrar vad en Gyllendag är: 
blicka tillbaka i juni/juli numret av 

Budbäraren. Efs.nu
Marita Anderssons 60 års firande.

 
Med Rika Gudshälsningar,

Marita

LADIES AFTERNOON TEA
lördag 17 oktober  kl 14.00

Andreaskyrkan, Klippan
Gäst: Kerstin Svensson, Konstnär

Kostnad: 40 kr
Anmälan senast 15 okt  

0735 787010
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Sedan den 23 februari 
arbetar jag som präst i 
Mariakyrkan i Fyllinge. 
Denna lilla fina kyrka 
invigdes 1986 av då-
varande biskop Bertil 
Gärtner och ingår som 
en enhet i Snöstorps för-
samling strax söder om 
Halmstad. 

Runtomkring kyrkan ligger Fyllinge samhälle med un-
gefär 2500 invånare och skolan är bara ett stenkast bort. 
Kyrkans första präst, Jan Lindmark, stannade på sin tjänst 
under tjugofem år och gjorde ett gott arbete. Omkring 
mig har jag ett arbetslag med fem personer och tillsam-
mans med frivilliga vill vi förvalta och utveckla arbetet. 

Mariakyrkan påminner om våra samarbetskyrkor i syd 
med ändamålsenliga lokaler och en grupp av frivilliga 
kristna. Kyrkoherde är Lars Arvidsson från Hässleholm 
och en prästkollega till mig heter Claes Vetterlein från 
Ängelholm, så god EFS anknytning finns. 

Det känns som att Gud öppnat en ny dörr för mig per-
sonligen, att få tjäna i hans stora rike och jag är mycket 
glad över att vid min ålder få en ny spännande utma-
ning. 

Mariakyrkan har en trogen skara på 30-40 personer 
som firar gudstjänst varje söndag. Femton av dessa möter 
jag varannan tisdagskväll till gudstjänst med efterföljande 
bibelstudium. När vår kyrkokör medverkar fylls ofta kyr-
kan till sista plats. 

Nu vill jag passa på att tacka för de fina år jag fick vara 
distriktsföreståndare i Skåne och Blekinge. Jag ser tillbaka 
med glädje på en massa saker. Låt mig få räkna upp en 
del. 

 - Arbetsglädjen och teamkänslan med kolleger på expe-    
   ditionen
 - Konstruktiva samtal om visioner med styrelsen, utskott        

och råd.
 - Alla underbara möten med EFS-folket ute vid lokala  
   gudstjänster.
 - Utvecklingssamtalen med lokala EFS-styrelser. 
 - Alla medarbetarsamtal och själavård bland våra fina an -

ställda.
 - Medarbetardagarna med våra vandringar och resor till  
   London och Rom.
 - Alla visioner om nysatsningar där bland annat en ny  
   samarbetskyrka i Lund blev verklighet. 

Caprice
Helsingborg

Clarinet group
Kulturkväll 2015-11-05 kl 1900-2000

EFS-kyrkan på Råå

Klarinettgruppen Caprice spelar blandad musik 
innehållande bl. a. klassisk musik, kyrkomusik, 

visor och populär musik.

Välkomna!

GÄSTKRÖNIKA

 - Genomförandet av våra ”ledarkonferenser” på Glimåkra     
   och Sundsgårdens FHSK.
 - Att få se Salt växa fram med stort arbete bland våra unga.
 - Att på olika sätt få värna om vårt oerhört viktiga kon-
   firmandarbete. 

Visst har det varit 
fantastiskt givande år, 
trots att mitt huvud 
ibland inte riktigt ve-
lat följa i den takt som 
mitt hjärta önskat. 
Tack kära EFS:are i 
Syd, för alla böner 
och allt stöd jag fått 
av er under denna tid. 
Kom gärna förbi en 
söndag och fira guds-
tjänst i Mariakyrkan. 
Sök information på 
Snöstorps församlings 
hemsida. 

Låt mig få ge ett tips. Den 17-24 januari 2016 kommer 
vi att ha Svenska bibelsällskapets stora bibelutställning på 
plats i Mariakyrkan. Den 17:e och 24:e firar vi gudstjänst 
09.30 och hela tisdagen den 19/1, har vi besök av pastor/
författaren Peter Halldorf. Välkomna! 

I frid /Allan Svensson, fd df

Hej alla vänner i EFS Sydsverige
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Lördagen den 5 september hade 
Lerbergets kyrka sin årliga loppis 
som i 32 år samlat in pengar till be-
hövande. I år gick behållningen till 
EFS projekt Skolpaket för barn i Eri-
trea, Etiopien, Indien, Tanzania och 
Mellanöstern. Trots att regnet öste 
ner nästan hela dagen, utom just den 
timmen loppisen startade – tack och 
lov-  fick vi in 110.000 och det är ett 
bra resultat. 

- Vi märker hur andra människors 
nöd berör oss. Vi ser bilderna och 
hör rapporteringarna varje dag från 
människor som måste fly från sina 
hem och önskan att få göra något 
känns så stark. Ibland kan det också 
kännas nästan förlamande – vad kan 
man göra? Tillsammans kan vi göra 
mycket – detta är ett sätt. 

- Runt etthundra personer sluter 
upp på tidigt på lördagen med regn-
kläder och gott humör och så gör vi 
detta tillsammans. Dessutom har ett 
gott gäng i församlingen packat släp 
och sorterat och gått igenom i veckor  
innan. En stor tacksamhet att se alla 
goda krafter och att vi får vara en 
del av något som kommer andra till 
glädje, säger Mikael Pernborg, präst i 
Lerbergets kyrka.

Mikael Pernborg, Lerbergets kyrka

I augusti invigdes Malmös nya 
konserthus med bland annat en fan-
tastisk  konsertsal inspirerad av South 
Bank Center i London. 

Lördagen den 30 januari 2016 fyl-
ler vi Malmö Live med körsång! Kom 
med din vuxen- eller ungdomskör 
och prova på gospel tillsammans med 
sångare från hela Skåne, musiker, so-
lister och vår amerikanske gästdiri-
gent. Van – ovan, kör – enskild. Alla 
är välkomna! 

Inför GOSPELFEST 2016 väl-
komnar vi alla som vill prova att 
sjunga gospel att vara med. Dagen 
gästas av bl.a. Gerald T Smith, inspi-
rerande körledare från Washington 
DC. Förutom att vara en ofta anlitad 
instruktör i USA och Europa leder 
han kören Youth-n-Praise och var 
tidigare Minister of Music and Art i 
en av Washingtons största kyrkor, Mt 
Ennon Baptist Church. 

Gästsolist är 
Aaron Marcel-
lus sångare och 
röstcoach från 
New York. Han 
var med i Ame-
rican Idol 2011, 
är medlem i 
STOMP NYC 
och sjöng nyligen 
tillsammans med australiensiske Guy 
Sebastian i Eurovision Song Con-
test. 

Dagen startar kl.09.30 och avslu-
tas med konsert kl. 18. För att ga-
ranteras plats vill vi gärna att ni an-
mäler er så snart som möjligt men 
senast 23 oktober. Mer info om hur 
du anmäler dig finns på www.gos-
pelfest.se eller www.facebook.com/
events/1467806490214996 

Hör gärna av dig med frågor till 
info@soulfulmusic.se

Jonas Engström, Lerberget

Det har varit vandringar i Bibeln 
och vid havet i augusti på Höllviks-
strand.

Vid avslutningen läste Gunnel M 
Jönsson sina haiku ( en dikt i mini-
format, enligt japanskt mönster) som 
sammanfattning av välsignade bibel- 
och vandringsdagar.

Doft Tanke Träning
Andliga endorfiner
Goda vanor byggs

Vandring i bibeln
kristet liv som idrottsliv
Gert som god coacher

Vandringsledare
ger oss trygg stabilitet
med humorns friskhet

Vandrar genom sång
från viloplats till nästa rast
LG inspirerar                            
GMJ 22 aug 2015

Text och bild inskickat av
Per Andersson, Staffanstorp

Loppis på Lerberget

NOTISER

Gospelfest i Malmö Vandringar

Gert gav oss kluriga korsord att lösa

Lars - Gunnar Dahlqvist från Borås skötte 
värdskapet. Det blev mycket sång med 
Eva Kunda Neidek och Rebecka Dahlqvist 
i ”Hela kyrkan sjunger”. 
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ANDAKT

Jag samtalade med två härliga medlemmar i EFS-kyr-
kan på Råå, Ann-Marie och Ann-Mari. Båda med ett en-
gagemang för mission. 

AM Backe har haft ett stort engagemang i KMA, Kvinn-
liga Missionsarbetare, en allkristen organisation som upp-
hörde för ett par år sedan. KMA har arbetat framför allt 
i Tunisien och Tanzania. Ett namn som AM nämner är 
Hildur Gelot som arbetade som missionär i Tanzania.

Själv har AM varit på missionsresa i Tunisien och mött 
olika grupper där. Hon har också rest norrut och varit 
med på missionsmöten hos samerna i deras kåtor. Annars 
har engagemange bestått av regelbundna möten på hem-
maplan, i Helsingborg, där man delat missionens uppgift 
och öden och bett för detsamma.

Missionsintresset väcktes genom engagemang i EFS 
Helsingborg och KFUK som träffades i samma hus. Mis-
sionsengagerade ledare blev en stor inspiration.

Ann-Maries andliga läsning består numera framför allt 
av andaktsböcker som utgår från och lägger ut Bibeln. 
Det blir en daglig inspiration för henne.

Den huvudsakliga uppgiften i Guds rike består idag i att 
be. Ann-Marie är en flitig bedjare för alla hon stöter på. 
Hon ber inte bara utan talar också om för människor att 
hon ber för dem. Det är församlingsmedlemmar, grannar, 
vårdpersonal, folk på bussen eller på ICA. Alla hon stöter 
på ber hon för och ingen säger nej tack till det.

Då tänker jag att vår gemenskap på Råå hade kanske inte 
funnits idag om det inte vore för Ann-Maries böner. Det är 
ju så det är, bönerna bär människor och församlingar.

Från Ann-Marie Backe åkte jag direkt till Ann-Mari 
Persson. Precis som sin namne bor hon på Råå i närheten 
av vår kyrka.

Också Ann-Mari umgås med sin bibel främst genom 
andaktsböcker. Hon går och hämtar en av favoriterna, en 
bok av Thomas Ehde, präst, som under sitt liv skrev flera 
andaktsböcker som var bibelutläggande. Boken hon visar 
heter ”Ett annat sätt att läsa Bibeln”.

AM Persson har också ett missionsengagemang. Hon 
säger att hon har delat sin mans stora intresse, EFS inter-
nationella mission. Bertil lever inte längre men AM har 
intresset och engagemanget kvar.

AM och Bertil hade tidigare i livet många av de namn-
kunniga missionärerna som nattgäster hos sig. Bertil har 
visat sig mycket kunnig och insatt i EFS mission.

Ann-Maris engagemang för mission tog ny fart under 
en privat resa tillEtiopien på tidigt 70-tal tillsammans 
med paret Hägglund som i Hägglund&Söner. Där mötte 
hon bland annat Ingeborg och John Isaksson i Bako och 
hon mötte också Lydia Larsson. Här förändrades AM:s 
syn på missionen och dess betydelse.

En bekantskap som AM också nämner är Ingrid och 
Ruben Israelsson i Indien. Ingrid berättade om hur hon 
utmanades av indiska människor att be till Gud om rädd-
ningen av en elefant som gått ner sig och fastnat i djup 
gjyttja. Ingrid bad och elefanten räddades mirakulöst. Det 
blev ett vittnesbörd om att de kristnas Gud är en Gud att 
räkna med.

Två samtal om mission och Bibeln

Ann-Marie Backe Ann-Mari Persson

Denna text har kommit ur två korta samtal med två kristna kvinnor under en eftermiddag. Tack Ann-Marie och Ann-
Mari för ert engagemang för Guds rike och för människor, i EFS på Råå, i Helsingborg och ut över hela världen!
Samtalspartner och skribent: Robert Södertun, präst i EFS-kyrkan på Råå
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

24 oktober
Den 24 oktober inbjuds alla till 

Lutherska Missionshuset i Hässle-
holm mellan klockan 09:00 och 14:00 
till att samtala om ”Nuet och framti-
den”. Vi börjar med att se bakåt till 
1897 och öppnar det tidsdokument 
som fanns inmurat i Landskronas 
missionshus som du kan läsa mer om 
i denna tidning. Därefter en liten pre-
sentation om var vi står idag. Inför 
framtiden behöver vi komma vidare 
i det nysatsningsarbete som vi haft i 
distriktet och behöver samtala om vad 
vi vill göra framöver.  Har du visioner 
och tankar, känner du för en ort där 
vi inte finns idag eller om du bara är 
allmänt intresserad, är du varmt väl-
kommen!

För att hjälpa oss att få nya tankar 
och idéer kommer Rebecka  Anders-
son Cada, som läser sista året på Ka-
ospiloterna i Åarhus Danmark, att ha 
lite workshops med oss.

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

Välkommen till denna dag.

Minnes- och högtidsgåvor
Högtidsgåvor september

Håkan Lindbergs 50-årsdag

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

��������������������������

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

���������������������������

�
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
�

��
��
��
��

�
��
�

��
���

�
��

��
�� ��
��

��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
�
��
�

��
��
�
��
�

��
�

����������������������������

�����
������

�������

�
��
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
�

��
��
��
��

�
��
�

��
���

�
��

��
�� ��
��

��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
�
��
�

��
��
�
��
�

��
�

����������������������������

�����

������

��������

Enskilda gåvor under september 2015
EFS 14 750
Salt 7 700

Enskilda gåvor under augusti 2015
EFS 8 150
Salt 5 000
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         även på www.efssyd.org
        nr/sid

 2015

   oktober
   16-17 Konfakampen, EFS Ängelholm (Salt)
   17 Ladies afternoon tea, Klippan    6/10
   16 Humorkväll, EFS Ängelholm (Salt)
   18 Årsmöte Glimåkra folkhögskola    6/10
   24-25 Konst Hantverk Kök, EFS-gården Åsljunga  6/16
   25-27 Dunderbra-läger 7-11 år, ÅhusGården
   24 Nuet och framtiden, dag på distr.exp.   5/22

   november
   3 Ljusstöpningskurs, EFS-gården Åsljunga  6/16
   5 Kulturkväll m. Caprice, EFS-kyrkan på Råå  6/11
   8 Gås- och Farsdagsmiddag, EFS-gården Åsljunga 6/16
   28 Julmarknad, EFS-gprden Åsljunga   6/16

   december
   26 Ju(l)bileumskonsert Röke Blås    6/16

   2016

   februari
   19-21 Helg om Israel, EFS-kyrkan på Råå

   april
   2 Distriktets årsmöte, EFS-gården Åsljunga  6/16

   maj
   21 Kon�rmandjubileum, EFS-gården Åsljunga  6/15

 SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG

almanackaTack Allan!
Allan Svensson började som ny di-

striktsföreståndare i februari 2007, 
men han var inte ny för oss i di-
striktet. Allan hade haft flera olika 
tjänster i vårt distrikt, så han var väl 
förberedd för sin nya tjänst. 

Allans engagemang och inspira-
tion var också vad vi behövde i vårt 
distrikt. Det tog inte lång tid för Al-
lan att få igång ett inspirations- och 
nystartsarbete som fortfarande lever 
kvar och rullar vidare. I styrelsen såg 
vi den positiva förändringen i hela 
distriktet. 

Tyvärr tog det hårt på Allans 
krafter och han tvingades till sjuk-
skrivning för överbelastning. Andra 
gången detta skedde så insåg Allan 
att han måste förändra sitt arbetssätt 
och till sist kände han att han måste 
byta miljö. Våren 2015 var han fär-
dig att prova en ny tjänst i Snöstorps 
församling i Fyllinge utanför Halm-
stad och blev tjänstledig från vårt 
distrikt. Allan trivdes bra och som 
väntat kom hans uppsägning till oss 
efter en tid och formellt slutade Al-
lan sin tjänst som distriktsförestån-
dare den 22 augusti 2015.

Allan har varit en stor inspiration 
och kraft för oss i distriktet och vi 
är mycket glada och tacksamma för 
allt vi fått genom hans stora engage-
mang för EFS i Sydsverige. 

Tack Allan, för allt du gett under 
dessa år! Vi önskar allt gott för Allan 
i hans nya tjänst i Guds rike.

Mats Hansson
Ordförande Distriktsstyrelsen

Är det 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 år sedan du konfirmerades på 
EFS gården i Åsljunga?
Den 21 maj 2016 försöker vi samla alla dessa konfirmander och 
ledare för en gemensam samling och måltid. Mer information 
kommer så småningom på gårdens hemsida men sprid gärna 
att denna träff kommer att ske.
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Posttidning   B
Om adressen är felaktig
-var god sänd rätt adress tillsammans
med adressremsan till Livsluft
c/o EFS i Sydsverige, Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

                                                    Kallelse till årsmöte för EFS i Sydsverige
                                                                   EFS i Sydsverige håller årsmöte 
                                                                        lördagen den 2 april 2016 
                                                                      på EFS-gården i Åsljunga

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 2 december 2015. 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

�������������������
Rške BlŒs firar 60 Œr

Annandag Jul kl. 18.00
Norra Åkarps kyrka, BjŠrnum

Solister:
Vincent Nilsson Ð trombon
Ola Nordqvist Ð trombon
Samuel Westin - saxofon

Biljetter 100 kr fšr vuxna.
Barn t.o.m. 15 Œr, 20 kr.

Biljetterna slŠpps 25/11 och kan kšpas pŒ 
HŠssleholms Turism,

bokas pŒ telefon 0451 Ð 26 73 10 eller pŒ 
www.hassleholm.se/biljetter

 
Kommande aktiviteter 
 

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

Ljusstöpningskurs                3/11 
Anmälan före 20 oktober 
 
 

Gås– och Farsdagsmiddag           8/11 
11.00 Temagudstjänst 
12.30 Middag 
 
Julmarknad                              28/11         
Marknaden pågår 11.00-16.00 
 

 

 
   0435-460054            info@efsgarden.com           efsgarden.com 

Idyllen vid sjön 
   Bra trivsamt boende för       

enskilda gäster och grupper. 

Som hemma, fast borta 


