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REDAKTÖREN

Kära vänner!
Vad är det för tid vi lever i egentligen? Kanske är det den
tiden om vilken Jesus säger att vi ska lyfta blicken. Det är
när både naturen och människorna gör stark revolt mot
Skaparen.
Vad ser vi om vi lyfter blicken? Vi ser Jesus och honom som
korsfäst och uppstånden. Tanken på korset skulle vara en
daglig företeelse i våra liv. Korset avgör allt.
Man blir aldrig färdig med korset. Där ﬁnns all andlig
förnyelse, där ﬁnns förlåtelsen, där ﬁnns evighetshoppet.
”Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Se upp till
hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet
för dig.”
Robert
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HORISONT

HORISONT
EFS en missionsrörelse!
EFS är en missionsrörelse. Det har vi varit i över 150
år och vi tror fortfarande att det är vår kallelse att bedriva
mission både i Sverige och internationellt. Sverige är idag
ett missionsland i stort behov av missionerande insatser
både lokalt och mer övergripande. Men det innebär inte
att vi kan lämna det internationella missionsuppdraget.
EFS har även idag en internationell missionskallelse.
- Om det är något jag skulle vilja att ni från EFS skulle
prioritera så är det vår planerade högstadieskola och bibelskola. Vi behöver goda bibellärare här.
Prästen Lucas från Mtwara i sydöstra Tanzania sveper
med handen ut över den tomt där skolorna är tänkta att
byggas. Det är det lokalmuslimska byäldsterådet som har
avdelat mark för kyrkan att bygga på. Äldsterådet har sett
till att buskar och en del träd har röjts undan, de har kört
dit sten och sand för bygget och nu är de angelägna om
att byggnationerna ska komma igång så snart som möjligt.
- Så fort vi har fått lagfarten godkänd hos myndigheterna kommer vi att sätta igång, är Lucas svar till den
ivrige byäldsten. Den gamle mannen låter sig lugnas med
svaret, men betonar att de i byn verkligen är angelägna
om att det blir något av det.
För litet sedan hade jag stämt träﬀ med en somalisk
man som för några månader sedan kontaktade oss på
EFS, utifrån att han på 80-talet arbetade åt EFS i Mogadishu. Sedan han ﬂydde från inbördeskrigets Somalia har
han inte haft någon möjlighet till en kristen gemenskap.
Däremot har kärleken till Jesus drivit honom till ett engagemang för sitt land och sitt folk, så att han engagerat
sig i att bidra till att bygga upp landet via lokalt utvecklingsarbete.
- Jag minns med stor glädje de gudstjänster vi ﬁrade tillsammans med EFS missionärer i den katolska katedralen
i Mogadishu på 80-talet. Själv döptes jag i Indiska oceanen en natt. Några svenska ungdomar hade gjort upp en
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eld på stranden och runt den samlades vi sedan och sjöng
om Jesus, berättar han och det lyser i ögonen.
Att EFS nu har fått återkoppla till det somaliska folket
genom projektet för somalier i Sverige är en viktig påminnelse om det uppdrag vi står i.
I byn Suktawa några mil norr om Padhar i Indien blev
för några år sedan en man som heter Mahesh kristen.
Han och hans fru bestämde sig för att låta döpa sig, trots
de delstatslagar som förbjuder människor att byta religion
från hindu till kristen. Hemma i deras hem samlas numera varje vecka den 300 medlemmar stora församlingen,
som består av enkla fattiga landsbygdsbor. Evangeliet förvandlar människors liv!
Vad är det som driver dessa människor, vad är det som
bär dem? Det ser förstås lite olika ut på olika håll, men
det gemensamma är att det är människor som fått smak
på Jesus. För den som hittat Jesus blir allt annat sekundärt. Jag tror att också vi i trygga traditionella Sverige
vet att det är så, men vi behöver bli påminda om det för
att inte glömma bort det. Jesus är en skatt som är mer
värdefull än något annat, t.o.m. värdefullare än våra jordiska liv. Det är ju han som är livet. Våra kristna syskon
på andra platser i världen påminner oss om att det är så.
Genom EFS internationella mission får vi vara med och
bära dessa människor, uppmuntra dem och stödja dem
genom förböner, kontakt och gåvor. Samtidigt bär de oss
med sina vittnesbörd och ofta återkommande böner för
Sverige och EFS.
Text: Erik Johansson, missionssekreterare
Foto: AnnikaOvander, Uppsala

LIFE på Örestrand för tredje året!

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

Första helgen i oktober hölls i år det kristna lägret Life som vanligt på Örestrand, Höganäs. Lägret fylldes mestadels med lovsång, mat, fritid och predikningar, men även med b.la. seminarier, lekar, konsert och såklart en massa
Jesus! Efter att skolan har börjat och alla mer eller mindre har kommit in i
vardagen kändes en sådan här helg helt perfekt, att bara bryta vardagen med
lite go gemenskap och ett härligt läger - sådant behövs.

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

GE EN GÅVA
TILL SALT
BG 5275-8786
En gåva med
evighetsvärde
Kommande:
5 nov
Barnkonferens på Glimåkra under EFS
allhelgonakonferens
19 nov
KRAFT dag i Röke
19 nov
VÅGA VARA FÖRÄLDER
på EFS gården i Åsljunga
28 dec
Livskraft Syd

Predikningarna handlade om relevanta
ämnen och var därför också väldigt intressanta och tänkvärda. Jag blev grymt
imponerad av de båda predikanternas
skicklighet (Marie-Louise Nilsson och
Hans Weischbrodt), de lyckades liksom
predika om ämnen som ofta kommer i
skymundan utan att för den skull göra
det stötande eller otrevligt.
Något som jag verkligen älskar med sådana här läger är lovsången. Det är så
fantastiskt när vi får samlas tillsammans
och lovsjunga Gud. Man fylls av en så
skön känsla som inte går att beskriva,
man känner sig liksom fri och glad! En
annan sak som också är så bra med Life
och liknande läger är att man får vara
precis den man är, man accepteras.

”man känner sig liksom
fri och glad!”
Gemenskapen och vännerna man träffar
i sådana här sammanhang är så otroligt

Läs mer om alla händelser i kalendern på
www.saltsydsverige.nu
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betydelsefulla och för varje gång man
ses förstärker man relationerna.
Under lördagskvällen på årets Life höll
Acclaim the beat konsert, jag hade inte
hört talas om bandet innan men de var
bra och sångaren hade en underbar röst!
Förutom att lägret i sig är underbart ligger stället också väldigt ﬁnt med havet
som granne och bra utsikt för solnedgången.

”En annan sak som också är så
bra med Life och liknande läger
är att man får vara precis den
man är, man accepteras. ”
Missade du Life lägret i år tycker jag absolut att du ska satsa på det nästa år, du
kommer inte att ångra dig!
Salome Kappelin

Lärjungaskolan
Jesus startade ingen organisation, han
skrev ingen bok och gjorde ingen karriär.
Vad Jesus gjorde var att starta en rörelse driven av ett gott budskap från Gud,
evangeliet, och Guds egen närvaro och
kraft genom vanliga människor. ”Kom
och följ mig”. Med de orden utmanade
Jesus några ungdomar att följa honom.
De ﬁck sina liv förvandlade och skickade
förvandlingen vidare genom historien,
från person till person, från lärjunge till
lärjunge. Den globala Jesusrörelsen som
ﬁck sin början genom dem fortsätter att
följa Jesus och förvandlar människors liv.
Vad innebär det att följa Jesus och hur
ser ett liv som lärjunge till Jesus ut 2011?
Lärjungaskolan som arrangeras av Salt i
Sydsverige vill ge relevanta svar på den
frågan.

och bönens väg, ledarskap med Kristus
som förebild, kristen livsstil och karaktär,
att höra Guds röst, församling och gåvoupptäckande.

Du har väl inte missat att Salt skickar ut
mycket trevliga nyhetsmail varannan månad. Ett till ungdomar, ett till scoutledare
och ett till BARNLEDARE. Nedan får du ett
smakprov på det första som skickades ut.
Om du inte får och skulle vilja få dessa
skickar du ett mail till salt@efs.nu och skriver barn/bial i ämnesraden.

De som gått lärjungaskolan tidigare kan
vittna om att det varit betydelsefullt
både för den egna relationen med Gud
och för att växa som ledare och förebild
för andra. Livsförvandlande och samtidigt riktigt kul!
Text:Jonas Hallabro, Helsingborg

Ledarna på bilden är Simon Knutsson, Jonas
Hallabro och Ida Rubin

Lärjungaskolan är för alla som är 17 år eller äldre och som längtar efter att få lära
känna Jesus Kristus djupare, få mer kunskap om vad det innebär att vara hans
lärjunge och önskar att Herren ska visa
vägen i livet.
Vi avsätter tre helger för en kurs som
fördjupar oss i bibel, bön, kristen livsstil
och ledarskap. På fredagskvällen börjar
undervisningen runt brasan i helgens
tema. Vid några tillfällen går vi in i tystnad under en tid för att ge utrymme för
stillhet och egen reﬂektion. Vi låter de
olika kristna traditionerna berika gudstjänster, lovsång och bön. För att stödja
växt i vardagen erbjuds deltagarna att
samtala med en mentor mellan träffarna.
Vi vill ge en möjlighet till en fördjupad
relation till Kristus genom möten med
olika ledare. Tillsammans i studier och
samtal utmanas vi i ämnen som: Bibelns

Hälsning från Salt riks
till barnledare.

Reﬂektion från en deltagare
Första helgen på lärljungaskolan var
jättebra. Den var enkel, ärlig och lärorik.
Vi var inte så många och det gjorde att
det var så mycket enklare att vara ärlig
och öppen och det var
en sådan skön stämning och go gemenskap! Man ﬁck chans
till att både prata om
livet i allmänhet och få
undervisning om bibel
och bön.
Att ha sådana här helger
är så viktiga, jag känner
mig trygg där och det är mycket enklare
att vara sig själv. Allt det vi pratade om
under helgen har jag tagit med mig hem
i min vardag och jag väntar förväntansfullt på nästa helg!

Tanken är att du ska få uppdaterad information om vad som händer på barnfronten inom Salt. Det är mycket spännande
på gång just nu! 2012 lanserar vi vårt
nya söndagsskolematerial och förberedelserna för detta är redan i full gång!
Samtalsmaterialet “Det bästa du har”
lanserades innan sommaren och vi väntar med spänning på “Salta sånger” som
lanseras senare i höst. Mer information
om allt detta och annat som är på gång
kommer du få i kommande nyhetsmail.
Visst vet du att Haki och giraffen Rafael
kan komma på besök till din barngrupp?
Du kan beställa dem eller en etnograﬁkalåda genom att maila Salts missionskonsulent Viktoria Nordén. Ett roligt och
kreativt sätt att göra BIAL:s viktiga arbete levande för barnen! På BIAL:s hemsida
ﬁnns också många tips, idéer och resurser för din barngrupp.

Charlotta Nordström
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Välkommen till EFS-gården Åsljunga
lörd 19 november kl. 9.30 - 14.30

ANNONSER

Kallelse till årsmöte för EFS i Sydsverige
EFS i Sydsverige håller årsmöte lördagen den 21 april 2012
i Röke EFS missionshus

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:
1.1.1 Ansluten missionsförening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50 medlemmarna och därefter ett ombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett
ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar och medlemmar i aktivitet enligt senaste rapport. Ombuden väljs av de
direkta medlemmarna och kan endast utses bland dessa.
1.1.2 Annan ansluten förening äger rätt att vara representerad
genom ett ombud.
1.1.3 Medarbetarnas fackliga distriktsorganisation äger rätt
att vara representerade med ett ombud för varje påbörjat 20
tal tillsvidareanställda medarbetare.
Motioner skall inges till styrelsen senast fyra månader före
årsmötet, OBS den 21 december 2011. 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

Vill Du vara med och
investera i Guds rike?
EFS i Sydsverige och Salt Sydsverige är två
organisationer med samma mål: att leda människor
till Jesus och hjälpa dem att leva nära Honom. EFS
arbetar med vuxen – och konﬁrmandverksamhet
medan Salt arbetar med
barn- och ungdomsverksamhet och genom din gåva
kan du stödja detta arbete.
Gåvor till Salt sätts in på bankgiro:

5275-8786
Gåvor till EFS sätts in på bankgiro:

196-7900
Nu har du även möjlighet att bli en regelbunden
givare till EFS i Sydsveriges eller till Salt Sydsveriges
givarkonton genom att göra en stående överföring
(ett belopp dras automatiskt från ditt konto t.ex. en
gång/månad). Överföringen lägger du själv in i din
internetbank. Har du inte internetbank kan din bank
hjälpa dig att registrera överföringen.
Konto för stående överföringar till Salt:

8313-9, 213 574 534-3
Konto för stående överföringar till EFS:

8313-9, 213 574 443-7
Vill du vara anonym skriver du bara ”Gåva”
i meddelanderutan, vill du att din gåva ska
tillgodoräknas en förening skriver du föreningens
namn eller föreningsnummer.

Vi ändrar tid för vår

GE BORT LIVSLUFT
SOM JULKLAPP ELLER PRESENT
För 200 kronor (reducerat pris) kan du
köpa ett presentkort på en prenumeration på Livsluft 2012.
Hör av dig till distriktsexpeditionen
för köp: info@efssyd.org / 0451 – 38 80 70

GOD JUL!
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JULHÄLSNING
SÖNDAG 18 December kl.
17:00 (OBS Tiden)
ÅhusGårdens barnkör Unga Röster Riverhousekören - Åhus Blåsorkester
- Kurt Göteson och övrig personal på
ÅhusGården medverkar
Efteråt bjuder ÅhusGården på
Julgröt och Skinksmörgås,
Kaffe och kaka

VÄLKOMMEN!

REPORTAGE

Dubbeljubileum
EFS Möllebackskyrkan Karlskrona
För ungefär 150 år sedan ﬁck bataljonspredikanten pastor C. Sjöström en syn – han såg stora folkskaror
vandra upp till Möllebacken. Karlskrona Evangelisk-Lutherska Missionsförening bildades 1861 och uppenbarelsen ovan gick i uppfyllelse då ett missionshus byggdes 1870 (med utvidgning åtta år senare med plats
för ca 1000 personer). Missionshuset revs och på samma plats uppfördes EFS Möllebackskyrkan 1961.

150- resp. 50-årsjubileet ﬁrades med pompa och ståt
den tredje helgen i september.
På lördagseftermiddagen serverades middag för drygt
100 personer, däribland ”hemvändare”, som ﬁck träﬀa
vänner och uppliva gamla minnen från barn- och ungdomstiden i söndagsskolan, pojk- och ﬂickgrupperna,
juniorerna och ungdomsgrupperna på 60- 70-talet. Helgens högtidstalare, rektor och missionär Agne Nordlander
från Uppsala, berättade med stark inlevelse om varför EFS
bildades. Kyrkoherde Emeritus Veste Brynestam föreläste
med stor entusiasm om Missionsföreningens historia och
kyrkans nuvarande verksamhet. Kerstin Svensson, som
var söndagsskoleärare under många år, intervjuade Karlskronas kommundirektör, som gick i en av EFS många
söndagsskolor på 50-talet. Söndagsskoleverksamheten
nådde sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet, 625 barn och
23 lärare år 1879 i organiserad form. Vid söndagsskolans
julfest kunde 700 – 750 barn vara samlade i missionshuset. Flera av gästerna delade med sig av minnen och gav
hälsningar. Elisabeth Lundell var på ett strålande sätt den
sammanhållande länken under jubileumsmiddagen.
Under lördagskvällens välbesökta sång- och musikgudstjänst, kyrkan fullsatt, spelade Möllebacks-blåset, kyrkans
blåsorkester i över 20 år, under ledning av Jan Karp, ordförande i missionsföreningen. Blåset framförde musik av
olika genrer, från marsch och klassisk stil till gospel och
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lovsång, vilket gav stor respons med stående ovationer.
Jens Dohlin, som spelat i blåset och studerar på Musikhögskolan i Stockholm, gjorde ett lyckat framträdande
som trombonsolist. En sångtrio bestående av Karin Brynestam-Johnsson, Veronica Hjertén och Mari Sjöberg förmedlade evangeliet i ord och toner, vilket rönte mycket
uppskattning. Agne predikade medryckande över ämnet
”Med Gud och hans vänskap”. Vår distriktsföreståndare
Allan Svensson gav oss en inspirerande och tankeväckande appell. Kyrkans pastor Glenn Sjöberg var utmärkt
mötesledare med såväl allvar som stänk av humor.
Söndagens högtidsmöte ﬁrades som sinnesromässa med
nattvard. Agne hade som ämne för predikan valt ”Leva i
Mission”, vilket berörde oss alla mycket djupt. Sångtrion
enligt ovan förgyllde gudstjänsten med ett ﬂertal sånger.
En syskontrio Andréazon framförde vacker blåsmusik
till piano-ackompanjemang. Allan och Glenn förrättade
nattvardsﬁrandet.
Finalen på jubileet var ”Tårtfest” för alla mötesdeltagarna.
Bildspel med musik (istället för jubileumsskrift) har färdigställts av Elisabeth Lundell.
Text:Jan Karp, Karlskrona
Foto:Ulf Manhammar, Karlskrona

REPORTAGE

Glimåkrakonferensen 2011
Fredagen den 4 november
började ett medarbetardygn där
också familjerna var inbjudna.
Till vänster checkar Björn
Svensäter in hos Margareta
Cada och Boel Rönnblom som
utgjorde konferensbyrå.
På lördagen var det distriktskonferens. Två som medverkade var Margaretha och Anders
Sjöberg som delade av sina liv
och yrkeserfarenheter. De var
mycket uppskattade!

Foto:
Per Andersson,
Staﬀanstorp

Anders O Johansson,
kyrkoherde i Broby,
berättade på ett seminarium om AlltMöjligt
Verkstaden och hur
man når människor
med evangeliet.
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Röke blås blev ett uppskattat inslag i konferensförmiddagens gudstjänst. De spelar inte
bara vacker musik utan vill också gestalta
evangeliet, framför allt i toner.

Foto denna bild:
Robert Södertun, red.

Vincent Nilsson gjorde en bejublad insats i Röke blås.
Han kan verkligen lira! Här tog han först upp sången
”Lord I want to be a christian”. Efter en sjungen vers
började han spela och snart var hela orkestern med på
noterna. Det var en upplevelse!

Konferensdagen avslutades på kvällen med en gudstjänst i Glimåkra kyrka. Gudstjänsten innehöll bl.a. lovsång, predikan, nattvardsﬁrande och förbön.
Här framför vår distriktsföreståndare ett stort tack till
rektor och husmor på Glimåkra folkhögskola för god
mat och möjligheten att vara på skolan.
Barnen hade egna samlingar under fredagen och en egen konferens på lördagen
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Kyrkoherde Lars Fröjmark
predikade i förmiddagens
gudstjänst. Det lyser Jesus
om honom när han står upp
och talar. Hans predikan var
mycket uppmuntrande!

REPORTAGE

En OAS i Hörby
En OAS-dag med vila, gemenskap och undervisning om vägen till Gud, det ﬁck vi som var
med i Pingstkyrkan i Hörby uppleva den 1okt. Det var en dag tillsammans för EFS-kyrkan och
Sion-församlingen.
Förmiddagens gudstjänst började med ett festligt besök
av giraﬀen Rafael, som skulle resa hem till Tanzania. Frida
ﬁck löfte om att både hon och alla barnen skulle få följa
med och så följdes de åt till sin “Tanzania-gudstjänst”.
Vi andra ﬁck lyssna till Lars Fröjmark som undervisade
från Bibeln utifrån dagens tema om vägen till Gud. Det
fortsatte han också med efter middagsuppehållet. Jakob i
GT ﬁck bli en av de personer han visade på, som pekar
fram mot Jesus.
Det ﬁnns ett djup i GT som vi ofta inte ser, Gud har
utvalt oss – HAN är vår möjlighet. Vi måste låta Jesus bli
personlig för oss, vi kan inte göra något i egen kraft, men
vi får i allt förlita oss på Jesus, som är “vägen, sanningen
och livet”.

Ande. Gud kallar sin församling att leva ett NYTT liv, att
praktisera Guds gärningar och stå till Guds förfogande.
När vi går med Jesus kommer vi hem!

Vem har sagt att en föredragshållare ska hålla sig i talarstolen?
Här Jan Sköld i aktion.

Det var också mycket sång under dagen, som lovsångsteamet ledde. En glimt från barnoasen ﬁck vi också då
barnen till slut kom in och sjöng för och med oss.
En välsignad dag som vi önskade många ﬂer fått ta del
av.

Lars Fröjmark som besvarade dagens tema “Bär alla vägar till
Gud?” med ett kort: Nej!

Vid kvällens gudstjänst ställde Jan Sköld frågan “Leder
alla vägar till Gud ?” Alla religioner har sina “heliga skrifter”. Religion är människans försök att komma tillbaka
till det hon kom ifrån, det är människans sökande efter
Gud. Jan Sköld påminde om att det ﬁnns en väg FRÅN
Gud TILL Dig ! Det handlar om det saliga bytet: Jesus
blev vår avbild för att vi skulle få bli Hans avbild. Vi får
ta emot Hans nåd, Hans kärlek – det är att följa Honom.
Det är inget gammalt – det är i dag som vägen gäller. Lärjungaskap är att vara beroende av Jesus och av den Helige

Barnoas ﬁck på förmiddagen besök av Haki och Rafael som tog
barnen med sig till Tanzania.

Text: Siri Carlsson, Hörby
Foto, Maria Grahn, Tollarp
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REPORTAGE

G2011 – glädje, gemenskap och givande
Nästan 1,7 miljoner kronor samlades in under
G2011. Men för de inblandade var gemenskapen minst lika viktig.
Förra hösten visades EFS första direktsända gala genom
tiderna. Den blev en succé och därför gjorde man om
konceptet i år. Den 24 september tändes åter kamerorna
i EFS-kyrkan i Ängelholm och EFS:are runt om i världen
bänkade sig framför internet.
Produktionsteamet hade utvecklat sändningen och höjt
kvalitén. Pär Bengtsson var bildproducent och han märkte
stor skillnad jämfört med premiären i fjol.
– Alla var mer på bettet, mer trygga i sina roller och
visste vad som skulle hända. Vi samarbetade på ett annat
plan. Sen hade vi ju rörliga kameror och kunde välja mellan ﬂer bilder, förklarar han.
G2011 hade två syften. Dels att samla in pengar till EFS
riks underskott i kassan och dels att stärka gemenskapen
inom rörelsen. För Pär Bengtsson var det sistnämnda viktigast.
– Givandet har varit sekundärt för mig. Den största
glädjen är att vi har gjort detta tillsammans. Genom tvmediet kunde vi koppla ihop hela rörelsen, säger Pär.
Under sändningen kunde tittare höra av sig på både
Facebook och Twitter, plus att församlingar och enskilda
personer runt om i Sverige och världen ringdes upp och
var med på videolänk.
– Det var häftigt när vi på skärmen hade en bild av en
församling som satt och tittade på oss, samtidigt som vi
tittade på dem. Det blir rundgång liksom, säger Pär.
Även Allan Svensson, distriktsföreståndare i EFS i Sydsverige och den som kom med idén om ett insamlingsdygn på årskonferensen i Kalmar 2010, tror att galorna
har varit värdefulla på ﬂera sätt.
– Jag tror detta har fått betyda mycket. Att vi har fått en
större samhörighet inom EFS, en vi-känsla, säger Allan.
Men även det faktum att det kom in 1 677 801 kronor
under 24-timmarsinsamlingen lägger han stor vikt vid.
– Det är viktigt att vi har en ekonomi i balans så att vi
vågar satsa på mission, både utomlands och genom nyplantering i Sverige. Det är vår kallelse och vårt väsen,
säger Allan.
EFS-kyrkan i Ängelholm har ﬁlmat sina gudstjänster sen
en tid tillbaka och lagt ut dem på efs-kyrkan.tv. G2010
och G2011 har dock varit två betydligt större utmaningar.
Sammanlagt sågs årets sändning av 550 uppkopplingar
(och vid ﬂera av uppkopplingarna/datorerna satt det hela
församlingar och tittade).
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Teknikerteamet

– Det var större än något annat vi gör och vi använde
tekniker som vi annars inte gör. Men första året lärde vi
oss mycket om hur man kopplar ihop och får alla delar att
fungera tillsammans, säger Petter Jarbo som var tekniskt
ansvarig.
Trots att det är mycket som ska klaﬀa under en direktsändning var stämningen hög i produktionsteamet.
– Jag var förvånad över att alla hade så roligt och att det
var en så positiv stämning under hela sändningen. Det
blev jag glad av. Jag tror det är Guds omsorg, han fördelar
gåvorna på oss, säger Pär Bengtsson.
Trots de positiva reaktionerna så lär det inte bli något
G2012. Inte i exakt samma form som de två tidigare projekten i alla fall.
Församlingen i Ängelholm kommer dock fortsätta att
använda och utveckla tv-mediet i sitt arbete.
– Det känns som ett privilegium att få använda forum
som internet och ﬁlm i Guds rike. Det är roligt att gå
framåt, vara banbrytande och få in människor i tjänst i
uppgifter som kanske inte brukar ﬁnnas i kyrkan, säger
Helena Eriksson som var producent för G2011.
Målet är att nyplantera en församlingsgemenskap på internet och bli en mötesplats för människor på nätet.
Sara Johansson, Ängelholm

EFS missionsföreståndare Stefan Holmström

DISTRIKTET RUNT

Föreningar i EFS Sydsverige

Hultatorp
Antal direkta medlemmar: 0
Antalet medlemmar i aktivitet: 9
Ordförande: Erna Olsson
Hultatorp är en liten by en mil väster om Vittsjö. Där bor endast två personer. De övriga fastigheterna är fritidshus som ägs
av danskar. Men i byns gamla skola ﬁnns ännu en samlingssal
för söndagsskola, familjegudstjänster, missionsaktion och ﬂera
gudstjänster. Inte att förglömma söndagsskolans julfest, juldagen, som är en gammal tradition från tiden då skolan byggdes
1908. På julfesten kommer söndagsskolans elever från tidigare
år för att ﬁra julfest. Söndagsskolan på Hultatorp började 1887
och har fortsatt utan avbrott och ännu samlas sex barn varannan söndag.
I Hultatorp har även funnits en syförening sedan 1915 men
eftersom bygden avfolkas har symötessamlingarna upphört.
Tidigare samlades 20-25 damer till symöten i hemmen. Varje
höst anordnas fortfarande en missionsaktion som är välbesökt.
Handarbetena är kanske inte så många men olika skänkta saker ﬁnns till försäljning för villiga köpare som vill hjälpa till
att fortsätta arbetet för Guds rike. Tiden förändras och även12
arbetet i Guds rike men med Guds kraft och välsignelse vill vi
fortsätta.

Hillarp
Antal direkta medlemmar: 13
Antalet medlemmar i aktivitet: 23
Ordförande: Ingvar Olsson
Redan under 1700-talet är Hillarp omtalat i samband med den
andliga folkväckelsen. Antalet besökare på gudstjänsterna blev
så småningom så stort att man inte kunde samlas i hemmen.
År 1877 beslöt man att bygga ett missionshus, som stod klart
för invigning år 1878. Även om missionshuset renoverats och
byggts om har det kvar sin gamla stil. Allt sedan missionshuset
byggdes har det hållits gudstjänster i Hillarp. Genom ett samarbete med Vittsjö EFS och Bjärnums EFS hålls ett antal gemensamma gudstjänster. Två gånger per år hålls missionsauktioner,
som samlar mycket folk. Syföreningen ser till att det ﬁnns alster
att sälja på dessa auktioner, allt från bröd till marmelad, potatis,
kakor mm. Även den årliga adventsfesten är en uppskattad aktivitet. Föreningen har ingen anställd pastor, men kallar pastorer
och andra medverkande till de olika aktiviteterna.
Missionshuset är också en naturlig samlingsplats för andra lokala aktiviteter i bygden. Byalaget och jaktklubben har aktiviteter i och kring missionshuset och ingen i bygden känner sig
främmande att komma till missionshuset.

Örkelljunga

Röke

Antal direkta medlemmar: 73
Antalet medlemmar i aktivitet: 222
Ordförande: Gertrud Ingvarsson

Antal direkta medlemmar: 120
Antalet medlemmar i aktivitet: 402
Ordförande: Ingrid Ivarsson

EFS-kyrkan är en växande förening som vill göra Jesus känd, trodd,
älskad och efterföljd bland människor i vårt samhälle. Varje söndag
ﬁrar vi gudstjänst där barnen har sin givna plats vid ”barnens ljus”.
Under veckorna samlas vi i olika hemgrupper, bönegrupper och bibelstudiegrupper. Varannan onsdag är det full fart i pingisrummet
där både gammal och ung ﬁnns med. Vi samarbetar med övriga
kyrkorna i byn genom Träﬀpunkten för daglediga, lovsångskvällar
och bönegemenskap. Vi arbetar också med Bibeläventyret som på
ett enkelt sätt berättar för skolbarnen om Bibeln. Vi ser med tacksamhet på vad Gud gör i vår gemenskap och ber om ödmjukhet att
kunna fortsätta följa hans väg.

EFS i Röke är en livaktig förening med regelbundna gudstjänster med söndagsskola och många grupper som samlas under
veckorna, ﬂera i Saltföreningens regi. Föreningen är en traditionell fristående missionsförening med eget missionshus, sommarhem i Eljalt och egen pastor, men fungerar ändå i mycket
nära samverkan med kyrkoförsamlingen. Såväl vuxenkören
“RökeköR” som barnkören “Unga röster” är gemensamma för
församling och förening. Gudstjänst ﬁras ungefär varannan
söndag i missionshuset och övriga söndagar i Röke kyrka och
ﬂera av gudstjänstbesökarna är samma på båda platserna. Gudstjänstbesökandet i Missionshuset snittar på cirka 70 personer,
varav ﬂera förstås boende utanför tätorten, vilken har 219 invånare. På sommaren ersätts gudstjänsten med sommarkvällar på
EFS-gården i Eljalt. Där grillas det korv, dricks kaﬀe och svaras
på tipspromenadsfrågor innan något program tar vid, oftast
med inbjuden gäst. Det hela avslutas förstås med andakt.

Glimåkra
Antal direkta medlemmar: 50
Antalet medlemmar i aktivitet: 60
Ordförande: Nils Laveson
Glimåkra Missionshus invigdes 1894 i samband med ett stort
missionsmöte och i över 110 år har missionshuset haft en viktig roll i samhället. Missionshuset idag är fullt av liv nästan
hela veckan eftersom lokalerna används både av föreningen och
den lokala församlingen. I Glimåkra missionsförening ingår
sedan 2007 även Missionsförsamlingens medlemmar sedan deras missionshus brann ned. Ett samarbetsavtal har även slutits
med Glimåkra församling och idag är arbete och gemenskap
sammanvävt till en enhet mellan alla i Glimåkra representerade kristna rörelser. Tillsammans vill vi vara en Jesusrörelse till
människorna i vår omnejd.

Vittsjö
Antal direkta medlemmar: 20
Antalet medlemmar i aktivitet: 52
Ordförande: Karl-Inge Delﬁn
Vittsjöbygdens EFS håller till i ”EFS-stugan” som ligger på Lehultsvägen 18 i Vittsjö. Stugan var ett annex till EFS pensionat
i Vittsjö och bestod då av 4 hotellrum med toalett samt en
dusch i korridoren. Föreningens medlemmar har med Guds
ledning renoverat och byggt om stugan till det den är idag, en
kyrka med ”stugmöteskänsla”.
Vi ﬁrar gudstjänst två gånger i månaden och har bönestunder
minst lika ofta. Vi har ingen egen pastor utan kallar talare till
varje tillfälle. Se (www.kyrktorget.se/efs.vittsjo)
I Vittsjö har vi ett mycket gott ekumeniskt samarbete där samtliga församlingar är med.
Kämpa och be, väckelsen kommer!

Åsljunga
Antal direkta medlemmar: 14
Antalet medlemmar i aktivitet: 16
Ordförande: Alvi Olsson
Vi är en förening med 14 medlemmar. För några år sedan sålde
vi vårt missionshus och ﬂyttade verksamheten till EFS-gården,
vilket fungerar utmärkt. Vi kan få ”gratis” samlingar genom
gårdens verksamheter och gården kan erbjuda gudstjänster till
sina gäster. Vi har ett par gudstjänster i månaden samt en dagsamling en gång i månaden. Vi samarbetar också med Svenska
kyrkan i församlingen, som driver Småkyrkan här i Åsljunga.

Bjärnum
Antal direkta medlemmar: 22
Antal medlemmar i aktiviteter: 24
Ordförande: Stanley Tufvesson.
Bjärnum EFS missionsförening bildades 1901, här i Bjärnum
togs missionshuset i bruk 1898. Där samlas vi till gudstjänster,
möten, en bibelstudiegrupp och temahelg, som vi nyss har haft.
Tillsammans med Svenska Kyrkan i Norra Åkarp församling
hålls högmässa 4 gånger om året. Ungdomsarbetet som varit
stort, vilar för närvarande. Det är gott att se hur medlemmar
och andra besökare trivs inte minst när det serveras kvällsmat
som vi oftast gör efter samlingarna. Gemenskap med andra församlingar är god. Ett av våra böneämnen är att ﬂer i Bjärnum
upptäcka att tron på Jesus Kristus bär och hjälper i livets
13skall
skiftande förhållande. Framför allt önskar vi en fördjupad tro
hos oss alla.

NYFIKEN PÅ

Stefan Svensson, rektor på Glimåkra folkhögskola, ställde villigt upp och svarade på några
frågor om sig själv och skolan.
Stefan, vem är du?
Jag är född i Glimåkra i en fembarnsfamilj. Mina föräldrar var lantbrukare respektive småskollärare (som det
hette på den tiden). Jag har gått i skolan i Glimåkra och
Älmhult, gjorde sedan värnplikt i Ystad och Hässleholm
och drog sedan till Uppsala för bibelskolan på Johannelund. Sedan blev det ett och ett halvt år i korttidsarbete
inom EFS i Ljungbyholm/Påryd. Jag fortsatte den ”religiösa banan” med två år på Johannelund, och en halv vecka
efter utbildningen gifte jag mig med Agneta (f. Lindkvist)
från Skellefteå. Hon hade också gått Johannelund, även
om vi blev tillsammans några månader innan vi började
på Johannelund.
Vi bodde tre år i Luleå där jag arbetade på EFS-distriktet, medan Agneta var ungdomspastor i Luleå. Sedan ﬂyttade vi till Växjö och ﬁck liknande uppgifter på distrikt
och i Växjö EFS. Min sista tjänst i Växjö var tio år som
distriktsföreståndare för Småland och Östergötland. Vi
har fått tre barn, alla gifta och utﬂugna till Södertälje, Linköping och Uppsala, och två barnbarn ﬁnns i Södertälje.
Agneta är nu komminister i Tyringe pastorat.
År 2001 tillträdde jag rektorstjänsten på Glimåkra folkhögskola och har fortfarande kvar den uppgiften. Året
2006 ﬂyttade vi ner till Hässleholm.
Min hobby är nog huvudsakligen jakt, och jag har några
älgar, rådjur och vildsvin på mitt samvete... Jag är också
intresserad av datorer och drev under ca femton år ett dataföretag. Av hälsoskäl har jag fått dra ner på mina intressen. Vi byggde ett hus i Hässleholm 2007 som vi nu bor i,
vilket gjort att tomten kräver sitt för att inte se ut som en
byggarbetsplats allt för länge.
Jag ﬁck också i somras förtroendet att sitta med i EFS
styrelse, vilket känns väldigt ansvarsfullt och roligt.
Vad tycker du att skolan har för uppgift(er)?
Den huvudsakliga uppgiften är att ge unga och vuxna
en möjlighet att komma vidare med sina drömmar på
olika sätt. Samtidigt vill vi se skolan som en plats där man
kan möta den kristna tron på ett tydligt sätt. Jag tror att
den plattformen för mission är väldigt gynnsam. Det går
inte att förställa sig så värst länge, utan äktheten kräver
att man är den man är också som kristen. Skolans kristna
proﬁl är vi glada för och rädda om.

folkhögskola. Den gör vi tillsammans med Credo, Salt
(Team Jesus Generation) och ELU.
Förutom våra allmänna kurser har vi Gospellinje, Skrivarlinje, Konsthantverkslinje, Bibellinjen Församlingsliv
och Mission, Baslinje för utvecklingsstörda samt Anpassningskurser för synskadade. I höstas startade vi dessutom
en Preparandkurs för unga synskadade, och en YH-utbildning för att ge demensspecialitet åt undersköterskor.
Så totalt är vi ca 220 elever knutna till skolan.
Hur ser framtiden ut för skolan?
Det går inte att slå sig till ro och säga: ”Nu håller det sig
på en bra nivå under många år.”
Förutsättningarna från staten som ger oss en stor del av
våra bidrag ändras ständigt, och f.n. till det sämre. Därför
behöver vi hitta andra ﬁnansieringsvägar utanför Folkbildningsanslaget, och YH-utbildningen och Preparandkursen är exempel på sådana lösningar.
Vi skulle också behöva bygga om våra administrativa
lokaler eftersom man inte kan komma in med rullstol eller permobil. Tyvärr är vi för fattiga för att ﬁnansiera det
själva, men jag hoppas att många vänner till folkhögskolan skall känna att de vill ge av sina pengar till oss för
en sådan satsning. Det går ju lika bra att ta upp kollekt
eller testamentera till Glimåkra folkhögskola som till andra grenar av EFS-trädet; vi bedriver också mission i vår
regelbundna verksamhet.
Vad hoppas du på för framtiden för egen del?
Ja, personligen ber jag om lite bättre hälsa. Jag har sedan
ﬂera år en neurologisk sjukdom som sakta bryter ner mitt
perifera nervsystem. Det är ingen rolig historia.
För skolans del hoppas jag att vi skall få fortsätta att
utvecklas som folkhögskola, mötesplats för många olika
människor, och vara ett redskap för Guds rikes tillväxt.
Tack, Stefan, för dina svar! Man får intrycket att du är en
kompetent människa med ett varmt hjärta och en innerlig
tro på Jesus. Det ska bli ﬁnt att mötas på konferensen! (som i
läsande stund redan har varit).
Frågor: Robert Södertun, red.
Foto: Johannes Dahlén, lärare på skolan

Lite uppgifter om skolan - linjer, antal elever etc.?
Vi har ca 140 elever på skolan, dessutom ﬁnns ﬁlialer på
Strandhem (Örkelljunga) och i Malmö. Dessutom har vi
övertagit Ledarutbildningen som tidigare låg på Helsjöns
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TRONS FÖRSVAR

Granskad tro
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av David Castor

En god Gud i en ond värld
Hur tron på en god Gud går ihop med allt ont i världen
är en så vanlig frågeställning att den länge har haft sitt
eget namn: “Teodicéproblemet”. För många är den frågeställningen så problematisk att de menar att den utgör
huvudskälet för att inte tro. Därmed är den viktig, men
också så ofta diskuterad att det kanske är att slå in öppna
dörrar att behandla den här. Min förhoppning är ändå att
någon får lite hjälp i sina funderingar.
Problemet
Många ﬁlosofer och teologer har formulerat snarlika
deﬁnitioner av Teodicéproblemet, eller “ondskans problem”. En av de tidigare är apologeten (“trosförsvararen”)
Lactantius som på 300-talet gav denna deﬁnition:
“Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte.
Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan
eller vill han. Om han vill men inte kan är han maktlös,
vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill är
han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså
inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda
som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer
då det onda och varför gör han inte slut på det?”
Lactantius formulering ställer frågan varifrån det onda
kommer och varför Gud inte gör slut på det. Det är ett
tydligt kristet perspektiv på frågeställningen. Andra formuleringar av problemet inkluderar slutsatsen att existensen av en allvetande, allsmäktig och god gud är logiskt
omöjlig eftersom ondska förekommer. Oavsett vilken
formulering man väljer så har vi ett moraliskt och logiskt
problem.
Ett sätt att lösa problemet är att mena att något av Lactanius påståenden ovan inte är sant. Att Gud inte är allsmäktig är nog en ovanlig tro för en kristen. Jesus kunde
ju till exempel säga i Missionsbefallningen att han fått “all
makt i himlen och på jorden”. Att hävda att Gud inte är
alltigenom god skulle vara ett alternativ, men det är svårt
att få ihop med till exempel Psaltaren 145:17: “Rättfärdig
är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör”.

En tredje utväg är att inget ont egentligen ﬁnns, men att
vi uppfattar en del saker som onda utifrån att vi saknar
Guds övergripande perspektiv. Jag anar ofta en antydan
till en sådan syn när kristna människor talar om att allt
som sker har en mening. Om allt som sker har ett fördolt
gudomligt syfte och Gud är kärleksfull i allt han gör så
måste det upplevt onda på något sätt vara gott och ondskan alltså en skimär. Men så lär inte Bibeln där det står
om massor av tillfällen då människor gör det som är “ont i
Herrens ögon”. Inte endast ont i människors ögon, alltså,
utan ont i Herrens ögon.
Påståendena i problemformuleringen håller och frågan
som ställs kvarstår alltså.
Djävulen
Bibeln talar om en ﬁende till Gud och det goda, en
ond makt. Denna kallas bland annat djävulen, Satan
och den Onde (versaliseringar enligt Bibel 2000). Det
talas om att Kain som slog ihjäl sin bror “var den Ondes
barn” (1Joh 3:12), att djävulen ingav Judas att förråda
Jesus (Joh 13:2) och att Satan håller människor bundna
av sjukdom (Luk 13:16). En förklaring till ondskans existens är alltså att Gud inte ensam styr världen, utan att det
även ﬁnns en ond kraft.
Detta räcker dock inte för att lösa det logiska problemet, för om Gud verkligen är allsmäktig så måste han
kunna fördriva djävulen om han vill det som är gott. Att
lägga ondskan på en personlig kraft gör ingen skillnad för
dilemmat.
Fri vilja
Den lösning på ondskans problem som har starkast
ﬁlosoﬁskt stöd presenteras redan i de första kapitlen av
Bibeln. Det handlar om människans val, hennes frihet att
välja det som är ont.
Den amerikanske ﬁlosoﬁprofessorn Alvin Plantinga
strukturerar upp frivilje-argumentet genom att hävda att
om det ﬁnns två i övrigt likvärdiga möjliga skapelser där
den ena inkluderar varelser med fri vilja till moraliska val
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och den andra inte gör det, så är den förstnämnda en mer
värdefull skapelse. Men om Gud ger varelser fri moralisk
vilja så måste möjligheten ﬁnnas att göra onda val; därmed måste ondska ﬁnnas i en sådan värld.

I den godaste av möjliga världar måste det alltså ﬁnnas möjlighet att göra goda val. En förutsättning för att
goda val skall kunna göras är att det ﬁnns reella onda alternativ. Därmed kräver en god skapelse möjligheten till
ondska. Det ﬁnns de som hävdar att en allsmäktig Gud
måste kunna kringgå sådana resonemang, men det är att
förvänta sig en ologisk skapelse av Gud. Man kan inte
förvänta sig att Guds allsmäktighet skall tillåta honom att
skapa ett föremål så stort att han själv inte kan lyfta det.
På samma sätt kan man inte förvänta sig att Gud skall
kunna skapa människor med någorlunda fri vilja utan att
tillåta dem möjligheten att välja något annat än det han
bestämt.
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Naturens ondska
Den fria viljan är som isolerat argument funktionellt
för att förklara mänsklig ondska i en värld skapad av en
god gud, men det är svårare att förklara lidande som till
synes saknar mänsklig orsak. Det handlar till exempel om
olyckor, naturkatastrofer och sjukdomar. En del sådant
kan man förstås härleda till människors vanskötsel av skapelsen och orättvisa fördelning av världens resurser, men
det räcker inte hela vägen.
Ondskan är ett gift som påverkar hela livssituationen
(Ps 58:4). Redan i skapelseberättelsen klargörs det att det
ultimata resultatet av ondska är död (1 Mos 2:17). Så
länge människan bara gör goda val behövs, logiskt sett,
ingen yttersta konsekvens av onda val. Men när onda val
görs måste konsekvenserna av onda val bli möjliga. Detta
sker i Bibelns syndafallsberättelse där det i domen över
människan bland annat står: “förbannad skall marken
vara för din skull” (1 Mos 3:17). Själva skapelsen är alltså
drabbad av ondskan.
Sett i ljuset av argumentet om fri vilja kommer den tidigare tillbakavisade förklaringen utifrån djävulens existens
i ett nytt läge. Bibelns beskrivningar av den onda makten,
oavsett om man läser dem bokstavligt eller mer symboliskt, handlar om en ondska som är mer än en isolerad
konsekvens av en speciﬁk handling; den är en verksam
kraft, en del av vår livssituation, och påverkar oss även
på plan där vi inte ser direkta kopplingar till mänskliga
felval. Djävulen, ondskan som uppträder i oss och kring
oss, existerar trots Guds godhet, inte för att Gud inte har
makt att förjaga den utan för att människor valt och väljer
att låta den ﬁnnas.

KRÖNIKA

Den arabiska våren har övergått till höst!
Gud älskar alla muslimer
Det måste sägas först! Muslimerna är varken mindre
värda eller mindre älskade av Gud än någon annan. Men
det är viktigt att skilja på sak och person, det gör ju Gud
med dig och mig.
Därför kan jag säga att jag vill älska muslimer men inte
allt det dom gör eller står för. Jag kan t.o.m. vara lite rädd
för vad som komma skall när andelen muslimer har nått
en viss storlek i vårt land.
Men igen, jag vill älska varje människa jag möter, oavsett härkomst. Det är jag skyldig Kristus.
Den arabiska våren
I land efter land störtas nu diktaturer. Det är (i huvudsak) muslimska länder med diktatoriskt styre. I och med
ledarnas fall har den, i mina ögon, naiva tanken om en
arabisk vår funnits. Man har, i alla fall i väst, sett framför sig demokratiska val och trott att nu vill dessa länder
vända sig mot det fria Väst och börja gå i våra fotspår.
En arabisk höst
Så kanske det blir - en arabisk vår - kanske. Men först
ser det nog ut att det blir en arabisk höst och sedan vinter.
Det har redan börjat.
Vi ser t.ex. i Egypten ett ökat våld och en ökad förföljelse av kristna. Vi får våldsrapporter i media varje dag.
Det gamla egyptiska brödraskapet träder fram starkt
och de ännu mer militanta salaﬁsterna lovar sharialagar,
begränsningar för kvinnor och fortsatt förföljelse av den
koptiska kyrkan.
I Libyen talar man också, efter Gadaﬃs fall och död,
om att införa sharialagar. Det kan bli ”ur askan i elden”
för dessa länder.
Tre skriftreligioner
I Sverige talar många om Islam som en kärlekens religion. Krig, våld, förföljelse, förtryck - allt sådant är Islam
emot, säger man. Ändå är det nästan bara sådana uttryck
man ser i de länder som domineras av Islam.
Islamister är en relativt ny benämning som vi använder
på muslimer som utövar detta våld. Ordet har inte funnits tidigare, innan muslimerna blev ett tydligt inslag i
vårt västerländska samhälle. Missförstå mig inte, de är lika
välkomna som andra till vårt land. Vi skiljer på sak och
person.
Jag tänker att Islam är en förslavande religion. Männen
förslavas på ett sätt och kvinnorna på ett annat. Konsekvenserna blir att några härskar och andra förtrycks.

Vi har tre tydliga skriftreligioner, Kristendom, Judendom och Islam. Dessa tre bygger sin lära, sitt liv, sina
värderingar etc. på en för dem helig skrift. En oantastlig
skrift. En normerande skrift.
I respektive religion ﬁnns det diﬀerenser i uttolkningen
av respektive skrift men egentligen bara i detaljer.
Det är alltså vad skrifterna säger som också deﬁnierar
religionerna. Att en enskild människa säger något om en
religion betyder inte med nödvändighet att det är sant.
Läs själv
Man kanske inte klarar att läsa Koranen. Enligt muslimsk tro måste den ju dessutom läsas på arabiska. Men
det ﬁnns en internetportal på svenska som jag kan rekommendera när det gäller Islams lära, det är www.islamiska.
org. Där kan man gå in på Islams lära och läsa om t.ex.
Islam och straﬀ eller Islam och kvinnan (ﬂera artiklar).
Det blir uppenbart att man mycket logiskt och ﬁnurligt
beskriver t.ex. straﬀkulturen som naturlig och mänsklig
men i själva verket uttrycker man försvar för avhuggandet
av händer, avrättningar etc.
Det beror bl.a. på att man har satt staten i centrum och
individen som en tjänare till staten. I t.ex. Sverige däremot, är individen i centrum och staten är en tjänare åt
samhället. Detta beskrivs med förakt i artikeln Islam och
straﬀ.
Slutsats och uppmaning
I länderna i fråga hamnar den lilla människan i ett nytt
slaveri. Islam betyder underkastelse och det vill man nu se
i dessa länder. Man tänker inte närma sig Väst.
Rättssystemet är en av de stora skillnaderna. I Islam har
man ett förebyggande rättssystem. En person utan händer
kan inte fortsätta att stjäla. I de länder vars rättssystem
bygger på kristna värderingar står förlåtelsen i centrum.
Det betyder t.ex. att den som avtjänat ett straﬀ för ett
brott är sedan fri från skuld (åtminstone i teorin).
Jag vill uppmana mig själv och dig att möta muslimer
med kärlek och be för dem, att de får bli fria människor
och får möta Jesus. Muslimer liksom andra hedningar och
judar är föremål för Jesu kärlek på korset.
Och så en sak till: skilj alltid på sak och person och låt
ingen lura dig att tro att sak är lika med person. Om så
vore så fanns det inget hopp för mig, då vore jag bara en
hopplös syndare.
Text: Robert Södertun, redaktör
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En fullmatad höstvecka på EFS-gården Åsljunga
Förväntansfullt öppnar man programbladet för höstens Bibel- och Gemenskapsvecka och
fångas av fem gröna måltidsfält – samtidigt en inbjudan till rik gemenskap vid borden. En
gemenskap som präglar hela veckan. Och det var många nybörjare denna höst – bra!
Mellan de gröna fälten ryms mycket spännande. Veckans tema var ”Värld i förändring”. Vinjettbilden visar två
händer som bär ett jordklot – ingen har kunnat missa att
det snurrar. Våldsamt!
Språkläraren Eva-Lisa Boson tog oss med till explosiva
Libanon och Syrien, diakon Silva Danielsson introducerade oss i koptiska kyrkan i Egypten, infektionsläkaren
Karin Norlin berättade om det livsviktiga vattencisternbyggandet i Kenya och läkaren Lennart Sjöholm demonstrerade farligheter i Israel och andra platser.

Birger Broberg

Lennart och Karin Sjöholm

Allt detta kom vi mycket nära i utsökta och ibland räliga bilder. Civilingenjör Fritz Hilliges berättade sin fantastiska livshistoria, kopplad till judeutrotningen, och
höll ett bibelstudium över Israels framtid. Folkhögskollärare Staﬀan Forssman tog oss tillsammans med Oskar
och Soﬁa Arleon in i den internettiska världen, med bl. a.
direktkontakt med USA via Skype.
Traditionsenligt inleddes veckan med sånggudstjänst,
denna gång med Marie Wilhelmsson Brandt och hennes
välljudande Mikaelikör. På förmiddagarna bibelstudier.
Ämnet var: ”Helige Ande, låt din röst högt om Guds gärningar tala – Något om Hjälparen Den Helige Ande”.
Pastor Birger Broberg var åter på plats; och han gladde
oss mycket i sitt kvällskåseri betitlat ”Hur överlever en
skåning i Dalarna?”. Med dalkullan Gerd vid sin sida
går det galant, men som externt stöd har han bl. a. hittat
överlevande landsmän där uppe. Två årliga besök i Skåne
hjälper också!
Ständigt närvarande var kantor – och sångarparet - Sigbritt och Hans Paulander, så värdefullt! Söndagens nattvardsgudstjänst avslutade samvaron i Åsljunga.
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Värdpar för denna vecka var lantmästaren Staﬀan och
distriktssköterskan Gun-Marianne Boson – så kan Åsljungakonﬁrmander från längesedan (också Sigbritt P) återanvändas och få alla att känna sig hemma! Och så hade vi
även allt hemmafolket med Helene Nilsson, Gunnel Andersson och Birgit Nilsson som har alla de andra med sig
i, som synes, outtröttlig omsorg om oss – stort TACK!
Alltsammans, inklusive vädret en Guds gåva till oss!
Carl Forssman, Råå

Alla deltagarna
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Det bästa är gratis
Klockan är tio på kvällen. Det är fredag och folk, mest ungdomar, droppar in från olika kyrkor i
Lutherska Missionshuset i Hässleholm. Det är dags för pannkakskyrkan och några personer står
redan i köket och blandar smet, vispar grädde, brygger kaffe och packar sylt. Det gör man varannan fredag vid den här tiden, och dessutom vid till exempel festivaler och julskyltningar.
När allt är klart sätter vi oss en stund och sjunger och
ber tillsammans. Kanske är det någon som delar något
uppmuntrande ord innan det är dags att gå ut på stan.
Vid elvatiden har vi kommit ut till Stortorget med alla
grejor och ser fram emot några spännande timmar. Ett
fällbord är rest och ett parasoll är rest, för det kräver miljökontoret. På bordet ﬁnns pannkakssmet, papperstallrikar,
kaﬀetermosar, vispgrädde och en massa annat. Vid sidan
om står grillarna där gräddningen sker. Mitt bland allt det
matanknutna ligger också ett gäng biblar: Metalbibeln,
Kvinnobibeln, Fotbollsbibeln med ﬂera. De ﬁnns med för
att kunna delas ut gratis om det är någon som vill ha.

Pannkakskyrkan under festival

Allting här är gratis: pannkakorna, kaﬀet, teet och biblarna. För det bästa i livet är ju inte till salu. Det bästa i
livet, räddningen genom Jesus, får vi ta emot helt oförtjänt. Det är det pannkakskyrkan hoppas att människor
som stannar till skall få erfara och det brukar bli en hel del
samtal. Därför är bönen viktig. Förutom bönen i missionshuset innan det hela börjar och förbön från kristna som
inte ser som sin egen uppgift att stå ute på stan i natten så
ﬁnns en bönestav som går runt som en stafettpinne. Den
som har staven tar en paus från pannkaksvändande och
samtal för att be för de möten som sker. Efter en stund får
staven lämnas vidare till någon annan. Några meter ifrån
serveringsbordet står en stol i glada färger. På den ﬁnns en
skylt med texten “bönestol”. Den som frågar vad det är får
veta att på den kan man få sätta sig om man vill att någon

ur pannkakskyrkan skall be för en. Det är spännande att
se ungdomar helt öppet våga sätta sig på stolen, framför
kompisar mitt i stan, för att få en liten förbön.
Ekumeniskt
Pannkakskyrkan är ekumenisk.
I Hässleholm kommer ekonomin
från ortens ekumeniska råd. En av
initiativtagarna heter Anders Ekström som är aktiv i ELM. Han
framhåller att något sånt här kan
inte varje församling göra för sig,
att få göra det tillsammans är något bra. Han och några till inspirerades av Pannkakskyrkan i Kristianstad och för ett par år sedan tog
man idén till Hässleholm. Sedan
dess har man fått engagerade från
Anders Ekström
ﬂera av stans kyrkor. Många undrar
mellan tuggorna vilka Pannkakskyrkan är. Att då kunna
säga att det är alla stans kyrkor tillsammans känns bra.
Själv blev jag i början förvånad över hur förvånade många
blir över att kyrkorna samarbetar.
På många platser
Pannkakskyrkan startades i Uppsala och där
ﬁnns spindlarna i det
nätverk som nu ﬁnns.
I Sydsverige serveras
pannkakorna förutom
i Hässleholm även i
Karlskrona, KristianUnder julskyltningen 2010
stad och Ängelholm. Tiderna, den ekumeniska sammansättningen och grillfabrikaten varierar, men målsättningen att nå ut till människor
med evangeliet i ord och handling är densamma.
David Castor, Röke
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Gud har bara en församling!
För många år sedan läste jag en bok av den kinesiske pastorn Watchman Nee som satt i kinesiskt fängelse i tjugo år för sin kristna tros skull. Han skrev många bibelstudieböcker och så
skrev han ”Den stora skillnaden”. En bok med två huvudteser, Gud har bara en församling och
Församlingen har ett arbete att utföra. Boken väckte något i mig och sedan tidigt 80-tal har
jag haft visionen om att få se EN GUDS FÖRSAMLING. Nu börjar jag se denna församling ta
gestalt, men det tar tid och det sker i Guds frid.
Varje vecka samlas en skara människor till bön i Helsingborg. Man ber för staden, för näringslivet, skolan,
bostadsområdena, stadens ledning, polisen, sjukvården,
ungdomen etc.
Det sker vid terasstrapporna i Helsingborg utomhus
varje måndag morgon kl. 7, det sker i EFS på Bruksgatan
varje fredag kl. 12 och det sker första tisdagen i månaden
kl. 19 i Pingstkyrkan.

också en del av ett större bönenätverk som ﬁnns för nordvästra Skåne - också med återkommande samlingar.

Vad som är viktigt att framhålla är att detta handlar inte
om en ny församling utan om att kristna kommer samman som ett folk inför sin Gud.

Tillsamman gestaltar man, förkroppsligar man, Församlingen i Helsingborg. Man tillhör olika lokala församlingar och har inga planer på att överge dem för något annat. Men man vill gestalta det som redan är en verklighet
i Guds värld, den enda församlingen.
Vem som vill får komma, det ﬁnns ingen medlemsmatrikel, inget ”utanför eller innanför”.
Några av stadens församlingspastorer är med regelbundet, däribland de båda EFS-pastorerna i Helsingborg och
på Råå.
Det är den ena visionen, om församlingen. Den andra
är att genom bön få se en förvandlad stad. En stad som
mer och mer kommer under Guds vilja och välsignelse.
Redan har den bedjande gemenskapen fått se bönesvar,
hur saker man bett om kring Helsingborg, har blivit till
eller har förändrats.
Någon slags struktur och organisation ﬁnns förstås,
ett bönenätverk med en ledningsgrupp. Detta nätverk är
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SVT har uppmärksammat det här genom att sända en
helgmålsbön där bönen i Helsingborg var i fokus. Detta
skedde genom bilder från bönen på måndag morgon och
Jonas Hallabro, EFS-kyrkan i Helsingborg och Rickard
Crus, Markuskyrkan (EFK) ﬁck dela med sig av tankar
kring detta.
En av initiativtagarna till detta är Torbjörn Erling som
med hustrun Anna-Karin hade
erfarenheter av bönearbete i
Göteborg. Den sammanhållande länken just nu heter Simon Jönsson, EFS i Helsingborg.
Jag tror att det här är något
som EFS är rustat för, nysatsning, främjande av Guds rike
och med en position i och tillhörighet till Svenska kyrkan
men också en liten del i en fri
kyrklighet.
EFS kan få vara med och ut- Simon Jönsson
trycka att Gud har bara en församling.
Text och bild: Robert Södertun, Helsingborg

DISTRIKTSINFO

Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ordförande-och kassörsdag
Lördagen den 15 oktober samlades
ca 35 personer på EFS-gården i Åsljunga för en ordförande- och kassörsträﬀ. Distriktsstyrelsens ordförande Mats Hansson berättade om att
styrelsens mål, att överföra gårdarna
till gårdsföreningarna, fortskrider.
Distriktets kassör Sven E Johansson
informerade om det aktuella ekonomiska läget. Föreningsbidraget ligger ca 200 000 under budget, men
ökade övriga gåvor gör att resultatet
- 145000
hamnar på ca 100 000 under budget. Kassören hoppades dock på att
underskottet
skulle hämtas in under
- 250 tkr
årets sista månader. Sven informerade även om reglerna för avdragsgilla
gåvor till ideella föreningar.
Distriktets nysatsningar i Trelleborg, Staﬀanstorp, Helsingborg och
Blekinge presenterades av Maria
Grahn.
Diagrammet budgeterade kostnader och totalt inkomna gåvor från föreningarna.
Björn Skogholt från Säkra informeI intäkterna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från missionsföreningarna.
rade om det avtal om EFS riks gjort
Intäkter till distriktsanställd personal i områdena har räknats bort (kvittats mot kostnaden). med Moderna försäkringar. Det
ﬁnns nu möjlighet att få en oﬀert
från Björn på EFS församlingsförsäkring och styrelseansvarsförsäkEkonomisk rapport Salt
ring eller att få hjälp med kapitalplacering. För att få kontakt med
Björn maila:bjorn.skogholt@sakra.
se eller ring 018-444 30 30.

-105 tusen

- 34000
- 60 tkr

Distriktskonsulent Sara Starfelt informerade om konﬁrmandlägren
och önskan om att fortsätta att ha
faddrar på lägren. Detta medför en
ökad kostnad och ett förslag har
kommit att distriktet ber föreningarna att ta upp en extra kollekt till
konﬁrmandarbetet under våren.
En förfrågan om att distriktet skulle medverka med några sidor/år i
Budbäraren istället för att vi har vår
egen tidning Livsluft har inkommit
och distriktsstyrelsen ska träﬀa representanter från riks och Budbäraren efter nyår. Tills vidare fortsätter
Livsluft att komma med 7-8 nummer per år.

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden
Dagen var uppskattad av besökarna
2011, i tusental kronor.
och intresse framfördes av att ha ytI intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.
terligare en liknande dag nästa år.
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och
ungdomsverksamheten.
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almanacka

även på www.efssyd.org

nr/sid
2011
nov
19
”Att vara barn och tonårsförälder” Medv. Alf B Svensson
EFSgården Åsljunga
6/14
26
Julmarknad Åsljunga
6/14
dec
2-4 Retreat, Heljarödsgården
10
Julbord Åsljunga
11
Julbord Åsljunga
15
Julbord Åsljunga
18
Julhälsning, ÅhusGården
23-27 Julﬁrande Åsljunga
28
Livskraft Syd
30-2 Nyårsﬁrande Åsljunga

6/14
6/14
6/14
6/14
7/6
6/14
6/14

2012
april
21
Distriktets årsmöte, Röke

7/6

Enskilda gåvor under sept 2011
EFS
11 800
Salt
3 700
Nyetablering
0
Gåvobok totalt i år 13 900
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Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefontid: 10 - 15, lunch 12-13
Exp. öppen: tisd, ons, tors
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefax: 0451 – 38 80 71
E-mail: info@efssyd.org
Hemsida: www.efssyd.org
Bankgiro: 196 - 7900
Postgiro: 3 28 67 - 4
EFS Distriktsordförande
Mats Hansson,Kramersvägen 6
217 45 Malmö, 040 - 26 44 44
Salts hemsida:www.saltsydsverige.nu
Salts bankgiro: 5275-8786
Salts distriktsordförande:
Ann Pettersson, Rörsjögatan 7 lgh 1402,
211 37 MALMÖ
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org
Distriktsekonom
Boel Rönnblom, 0451 – 38 80 74
Distriktskonsulenter
Sara Starfelt
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
sara.starfelt@efssyd.org
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida: www.ahusgarden.se

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

Min trädgård en höstdag i början av november ,,,

Foto: Robert Södertun, Ramlösa
24

