
1

7 - 2012

EFS & Salt Sydsverige

Vinter i Ramlösaparken
Foto: Robert Södertun

Stefan Holmström

Internationellt
Kvinnocafé

Distriktet runt
Arbetslag

Gästkrönika



2

Redaktionsruta

Annonspriser:
Modul 1    55 mm   4,00 kr/mm
Modul 2  115 mm   8,40 kr/mm
Modul 3  175 mm 12,80 kr/mm

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

Ansvarig utgivare: Allan Svensson
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 5/1 för nr. 1. Plan.utg.dag 11/2
Den 15/2 för nr. 2. Plan.utg.dag 15/3
Livsluft kommer ut med 7 nr/år fr.o.m. 2012
Prenumerationspriset är 250:-/helår.
Pg 621 66 09 - 5     Bg 5396 - 9093

Livsluft nr. 7 / 2012
Årgång 5
- tidningen för 
EFS & Salt i Sydsverige

Adress:  Livsluft, EFS i Sydsverige, 
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Tel: 0451 - 38 80 70

Redaktionen förbehåller sig 
rätten att redigera insänt 
material.

REDAKTÖREN

Kära vänner!
Härom veckan träffade jag en av lärarna på Råå Södra skola. 
De har i många år kommit till EFS-kyrkan på Råå för att 
fira adventsgudstjänst. Förra året flyttade alla klasserna till 
en annan skola i närheten fast längre bort, för Råå Södra 
skola skulle renoveras.
Det året kom de inte till gudstjänst men förklarade egentligen 
inte varför. Jag blev besviken och tänkte att nu har de 
drabbats av samma tankar som många skolor i Sverige nu 
för tiden, att man ska förhålla sig religiöst neutral osv. Oftast 
innebär ju det att kristen kyrka och skola inte möts.
Så träffade jag då en lärare för några veckor sedan utanför 
ICA. Det blev ett glatt återseende och hon uttryckte att 
de längtade att få komma till kyrkan igen, när de flyttat 
tillbaka i sina egna lokaler. Det skulle bli från nästa höst.
De hade saknat att komma till vår kyrka och fira gudstjänst 
med bön, välsignelse och allt som hör till.
Jag blev och är glad över detta. På dessa gudstjänster har 
även muslimer med slöja deltagit. Det är ju oftast inte de 
som har problem med Jesus.
Efter gudstjänsten brukar vi servera saft och pepparkakor. 
Det får gärna vara fikat som drar barnen till kyrkan, bara 
de kommer inom hörhåll för julens glada budskap som kan 
förvandla människors liv.
                     Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Byggservice:  www.carlssonshem.se

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se
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Vid en föreläsning av psykoterapeut  Margaretha Sjöberg på 
EFS medarbetardagar i syd, vidrörde föredragshållaren begreppet 
Kungsorden. Margaretha sa något i stil med att det finns så många 
människor som i sina unga år aldrig fick höra Kungsorden från sin 
pappa och mamma. Exempel på sådana ord är: ”Jag vill att du skall 
veta min dotter/son, att jag är stolt över dig”. Detta fick mig att 
börja fundera på begreppet Kungsorden. Vad kan begreppet stå för? 
Det finns säkert flera betydelser, men jag väljer att stanna inför fyra, 
varav det första är: 

Ord sagda av en konung
Som exempel finns det en doktorsavhandling från 2002 av Mi-

kael Alm med titeln: ”Kungsord i elfte timmen”, som belyser hur 
Gustaf den tredje och Gustaf den fjärde försökte bemöta tidens ifrå-
gasättande av det kungliga enväldet under tiden 1772-1809. Vad 
det gäller ord sagda av vår nuvarande kung, Carl den 16 Gustav, 
så tillhör nog hans tal i blå hallen efter Tsunamikatastrofen, de ord 
som i efterhand kommer att kommas ihåg som några av hans vikti-
gaste, det är i alla fall min bedömning. Då är vi inne på den andra 
betydelsen, nämligen:

Särdeles viktiga ord, sagda i en speciell situation
Låt mig få ge två exempel. Du befinner dig på ett mycket viktigt 

sjukbesök och det är dags för dig att gå. När du reser dig upp säger 
din sjuke kamrat: ”Jag vill bara du skall veta en sak……du är min 
bäste vän.” Tiden står stilla för en sekund, och ett Kungsord blir 
sagt. 

Vid ett tillfälle frågar det fjärde barnet i barnaskaran, som kom 
åtta år efter det tredje: ”Mamma var jag planerad? Det tar två sek-
under, och så kommer det välsignade svaret: ”Nej faktiskt inte, men 
du är ett kärleksbarn, glöm aldrig det”, och ett Kungsord blir sagt. 
För det tredje kan benämningen användas som: 

Ett ord som fångar in en ideologi 
För den svenska socialdemokratin var ordet solidaritet länge ett 

samlande begrepp. Likaså ordet liberal för Folkpartiet, decentrali-
sering för Centerpartiet etc.  I Kristianstadbladet skrevs en politisk 
artikel 2003 där författaren avslutar med orden:  ”och därför önskar 
jag att ordet ansvar får bli ett Kungsord i svensk politik”. Det fjärde 
användningsområdet för detta begrepp skulle kunna ställa följande 
fråga:

Vilka är Kungsorden i Bibeln? 
Frågar du en ortodox jude eller en judisk rabbin så svävar de inte 

på målet en enda sekund. Kungsordet står ned tecknat i 5 Mos 6: 

”Du skall älska Herren din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din 
själ och av hela din kraft”. Detta ord benämns också som Israels tros-
bekännelse. Nu börjar vi då komma in på denna artikels egentliga 
syfte, vilket är följande: 

Har EFS ett ansvar att ge bibliska tolkningsnycklar?
Behöver du och jag som bibelläsare, och därmed bibeltolkare, 

några Kungsord från GT och NT att orientera oss utifrån? Behöver 
vi för oss själva personligen några bibelord där vi landar till i utsatta 
situationer, då vi vacklar i vår tro? Behöver EFS som rörelse ge några 
bibliska tolkningsnycklar till nyomvända Alphadeltagare och för 
övrigt intresserade bibelläsare? Ja, jag tror det! 

Just nu i denna artikel begränsar jag mig till ett ord sagt av en 
Konung. Ett ord som inte är en gammal ”söndagsskolssammanfatt-
ning” av kristen tro, utan sagt av Jesus själv. Låter vi andra kanske 
mer svårtolkade bibelord förstås i ljuset av ”detta Kungsord”, är ris-
ken mindre för att vi kommer fel, och ordet är: ”Så älskade Gud 
världen, att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom, inte 
ska gå under, utan ha evigt liv” Joh 3:16. Detta Kungsord har fem led 
som alla är lika viktiga. 
1. ”Så älskade Gud världen”. Det är ställt utom allt tvivel att Gud 
älskar världen. Det finns en outtömlig källa av kärlek som aldrig 
sinar. Gud ger inte upp. Han söker outtröttligt varje sekund efter de 
människor som kommit ur hans egen skaparhand.
2. ”att han gav den sin ende son”. Redan här i ordet gav, kommer 
korset in. Det är inte endast det att Gud blev människa som är po-
ängen, även om det är oändligt stort i sig, utan att Gud utlämnade 
sin älskade son som ett offerlamm för våra synder.
3. ”för att de som tror på honom”. EFS bör slå vakt om både det 
objektiva i frälsningen och det subjektiva. Även om tron i sin grund 
är en gåva så får vi aldrig tystna om att Guds gåva behöver tas emot. 
Livet med Jesus innebär en medveten relation. Klosterlivets Jesus-
bön ”Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig” kan 
här stå i bredd med EFS-traditions-bönen, ”Jesus kom in, rena mitt 
sinn, kom in i mitt hjärta Jesus”.
4. ”inte ska gå under”. Här kan vi bara konstatera att det är möjligt 
för en människa att gå under. Men detta är inte Guds mening. En 
människa kan i någon världslig mening misslyckas med Jesus, men 
hon går inte under. En människa kan bli sjuk med Jesus, men hon 
går inte under. En människa kan dö med Jesus, men hon uppstår 
till evigt liv och hon går inte under.
5. ”utan ha evigt liv”. Detta är målet. Nu är vi äntligen hemma. En 
gång skall vi få se Gud! Detta är det största i frälsningen. Här finns 
många Kungsord. Ett av dem är: ”så skall jag komma tillbaka och 
hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är” Joh 14:3

Vilka är Kungsorden i Bibeln 
och har EFS ett ansvar att ge 
bibliska tolkningsnycklar?
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Salt Sydsverige vill att barn och 
ungdomar ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus 

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

www.saltsydsverige.nu

Happenings 2012/2013

TIPS
23 – 24 november
Lärjungaskolan del 2 (ledarskap)

8 december 
Krik-Open och kraftdag i Ängelholm. 

28 december – 1 januari
Livskraft syd. Sundsgården Helsingborg. 

11-13 januari
Musikledarforum i Uppsala

25-27 januari
Winterkampen och Wintervaken

1-3 Februari
Jesus till barnen. Ekumenisk nationell barnle-
darkonferens. i Jönköping

15-22 februari
Skidresa till ÅRE

6 april 
Årsmöte och Kraftdag, em, Lerberget 

Håll dig uppdaterad i kalendern på hemsi-
dan:   www.saltsydsverige.nu

NYTT för i år
Nu kan man anmäla sig till läger eller an-
dra arrangemang på hemsidan i kalen-
dern. Leta rätt på arrangemanget så finns 
där ett formulär.
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GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

LIFE
Lägret började med en incheckning och när 
den var gjord gick vi till våra rum som denna 
gång var klassrum. Killarna hade sina rum i en 
korridor och tjejerna i en annan, jag fick sova 
med mina kompisar från konfirmationslägret. 
Det första annars på schemat var kvällsmat. 
Sedan hade vi lite tid innan det var samling 
i kyrkan för att lyssna på lägrets predikan, av 
John Alström. Efter det öppnade caféet och 
vi körde Jepardy med Oskar och Sofia Arleon, 
det var riktigt roligt och mitt lag vann! Det 
skulle vara tyst på rummen vid tolvslaget men 
man behövde inte sova då, men vi var alla så 
trötta att vi ganska snabbt somnade. 

På lördagsmorgonen fanns det möjlighet till 
dusch men det var så tidigt att många inte or-
kade gå upp. Efter frukost var det morgonbön 
i smågrupper som sedan blev ett bibelstudi-
um med David Castor. Det var väldigt intres-
sant att lyssna på. Efter lunch var det dags för 
aktiviteter utomhus som var jätteroliga, när 
det väl var slut så mynnade det ut i en mysig 
fruktstund. 
Kvällen innan vid incheckningen så hade man 
fått välja aktivitet eller seminarium som till 
exempel vandring, lekar, och hur man skulle 
leva som kvinna efter Guds hjärta för tjejer 
och samma sak för killar. Jag valde seminariet 
”Kvinna efter Guds hjärta”,  det var jättebra 

Söndagens morgon gick snabbt och vi fick 
tid att sitta i våra smågrupper och diskutera 
lägret. Efter det var det gudstjänst med mässa 
där John Ahlström predikade. Alla var så trötta 
så några till och med somnade. Efter det gick 
vi för att äta en sista gång och innan vi skulle 
åka hem hade vi en kramring och sa hej då. 

Det vad det första LIFE-lägret jag har varit på 
och jag tyckte det var jätteroligt, jag fick lära 
mig mycket så jag rekommenderar LIFE väl-
digt mycket och jag kommer absolut att åka 
på det nästa år igen! 

Text: Johanna Karlsson

och jag lärde mig mycket. På lördagens kvälls-
möte predikade John Ahlström igen och likt 
fredagsmötet så predikade han om en ärlig 
relation till Gud. När kvällsmötet var färdigt 
var det dags att invänta dagens stora hän-
delse, nämligen konsert med Monobrothers. 
När vi väntade på att få komma in och lyssna 
på Monobrothers i caféet så åt vi grillad korv. 
Sedan dansade vi hela kvällen, alla var svet-
tiga men det var helt sjukt kul! Monobrothers 
var grymma! Det som var kvar av natten till-
bringades med att spela kort och prata. Det 
var jättemysigt. 
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Den 28 - 30 oktober var det Dunderbraläger 
på Åhusgården. Åldern var mellan sju och 
tolv år. Jag Carl, Towe och Lisa är tretton och 
kunde istället hänga med som hjälpledare. 
De andra ledarna var Simon Knutsson, Maria 
Ekdahl, Rebecca Åsman och Martin Palmblad. 
Simon var lägerchef och styrde upp det hela. 
Vi träffades alla ledare lite innan tolv på sön-
dagen den 28:e. Då berättade Simon vad alla 
skulle göra och vad som skulle hända under 
lägret. Han välkomnade särskilt oss hjälple-
dare.

Halv två började ungarna droppa in. De fick 
sina rum och packade upp. Det var 16 glada 
barn från nästan hela Skåne (samt Thea och 
Lovisa från Sölvesborg). Vi fick alla lära kän-
na varandra genom olika namnlekar. När vi 
kunde namnen på alla så gick vi och fikade. 
Lägret gick ut på att Jesus levde just nu, på 
jorden och att han gick runt i Åhus. Vi skulle 
vara detektiver och delades in i små grupper 
där vi fick leta efter Jesus. Barnen fick göra 
brevlådor där vi hjälpledare sedan smugg-
lade ner brev. Där stod det hur de skulle hitta 
Jesus. Dock hann Jesus uppstå innan vi fann 
honom men lika bra var det, för nu kan vi 
finna Jesus överallt, han är med oss vart vi än 
går! Annars på lägret har vi: lekt, ätit, sjungit, 
varit ute i naturen, haft andakter och tävlat 
med tårtor. Det var ett trött men glatt gäng 
som hämtades av föräldrarna när lägret var 
slut. Tack alla dunderbra barn som var med 
på lägret! 

Jag, Towe och Lisa har lite kommentarer till 
lägret. Här är de: 
Jag tyckte att Dunderbralägret var kul, det 
som var roligast var att få vara hjälpledare 

DUNDERBRA

Är tron en privatsak eller är den värd att 
dela? Det finns forskning som gör tydligt 
att föräldrarna har det klart viktigaste infly-
tandet på våra barn när det gäller andliga 
frågor.
Denna tidning är ett bra underlag till dig 
som vill förmedla tron vidare till dina barn. 
En utmärkt dopgåva både till föräldrar och 
dopfaddrar. 
Tidningen kostar 75 kr plus frakt 
Beställ på: info@efssyd.org 

och leda gruppen på 16 ungar. Man fick pla-
nera lite och se hur mycket som egentligen 
måste göras för att ungarna skulle få ett ro-
ligt läger. Det var massor av grejor som jag 
inte tänkte på att ledarna gjorde när jag var 
deltagare förra året. Barnen hade en tårttäv-
ling där de blev indelade i grupper och sedan 
skulle göra en tårta var. Det skulle handlas in 
allt, allt skulle plockas fram, grädden skulle 
vispas osv. En annan rolig grej var på andak-
ten när jag och en av ledarna, Maria Ekdahl, 
skulle läsa en bön, fast på ett litet annorlunda 

sätt. Jag stod i ett annat rum med en mick 
och när Maria hade bett några meningar så 
frågade jag, i rollen som Gud, om hon verk-
ligen menade vad hon bad. Maria bad sedan 
att jag skulle hjälpa henne att hedra sina för-
äldrar, jag svarade att jag skulle hjälpa henne 
med det, men då var hon tvungen att försöka 
själv. Jag kunde inte göra allt jobb, men om 
hon var villig att försöka själv skulle jag vara 
ett stöd. Jag tror att det är ett bra och roligt 
sätt att lära barnen att Gud hjälper oss, men 
då behöver vi också försöka själva. 

En annan rolig grej som jag verkligen tyckte 
var kul var att få kompa på piano till en låt 
som alla sjöng. Vi hade tre sångpass som va-
rade i drygt tre kvart var. På en låt, Änglar, så 
fick jag spela piano till. Det är så häftigt att 
få ha en hel kör som sjunger till en när man 
spelar. Det var mina roligaste upplevelser på 
lägret. 

Hjälpledarna (Carl, Towe och Lisa)

Tre
nyårsläger på Sundsgården
28 december – 1 januari 2012 / 2013

SYDA
rr

an
gö

re
r: 

EF
S/

Sa
lt 

i V
äs

ts
ve

rig
e,

 E
FS

 i 
Sy

d-
ös

ts
ve

rig
e,

Sa
lt

Sy
ds

ve
rig

e,
Sa

lt 
– 

ba
rn

 o
ch

 u
ng

a 
i E

FS
,

Jo
ha

nn
el

un
ds

te
ol

og
is

ka
 h

ög
sk

ol
a,

 S
un

ds
gå

rd
en

s
fo

lk
hö

gs
ko

la
 o

ch
 B

ild
a.

www.liv
skraft.e

fs.n
u



66

Klockan är 19.00 den 19 oktober och sorlet 
från kyrkan möter en innan man ens öppnat 
dörren. När man tar steget in i hallen så möts 
man av en massa ansikten, både bekanta och 
många nya. Det är folk från hela Skåne och 
Blekinge. Hallen är helt överfull och man får 
sicksacka sig fram när man ska till andra än-
den för att hänga av sig jackan. Snart släpps 
det in i kyrksalen och det är igång!

Kvällen är Come Together with Jesus och det 
är EFS-kyrkan i Ängelholm och ungdoms-
gruppen UG som bjudit in hela distriktet. 
Kvällens tanke att komma samman för att 
träffas och framför allt för att tillsammans 
få komma inför vår Gud och Far för att tillbe 
och lovsjunga. Det hela börjar med att vi blir 
välkomnade av Jona Albertsson och de an-
dra UG ledarna inne i kyrksalen. Sedan tar 
jag och Simon Knutsson över tyglarna och 
håller i ett litet lek- och underhållningspass 
med diverse små tävlingar och filmer. Sedan 
beger vi oss alla åter igen in i kyrksalen för 
gudstjänst. Det är en fantastisk syn, en kyrk-
sal full med ca 130 ungdomar och ledare 
från hela distriktet som står upp och vill lov-

sjunga vår Herre och Gud. Vi ber tillsammans 
och Jona Albertsson predikar. Förbönen och 
lovsången fortsätter länge efteråt.
Senare när gudstjänsten är över så beger vi 
oss ut i caféet som serverar allsköns godhe-
ter. Sorlet i lokalen är högt och stämningen 
är på topp när samtalen fortsätter in på små-
timmarna. 
Vi är glada över sådana här tillfällen. Att kom-
ma samman, få dela livet och tron med folk 
från hela distriktet tror jag verkligen är vär-
defullt och det stärker alla som är där. 
Så stort tack till alla er som var där och gjorde 
denna kväll!
Christoffer Kullenberg

COME TOGETHER WITH JESUS

Det är tyst och stilla i bussen som färdas 
genom mörka skogar. Det enda man hör är 
Jona Albertssons fniss åt en film från ”Come 
together with Jesus” i Ängelholm. Att folk 
har rest långt innan man kommit på bussen 
(mot Åkerödgården) var det ingen tvekan 
om. Detta var dock lugnet före stormen. När 
vi väl anlände till gården norr om Stockholm 
så började byggplatsen att bygga, och det 
med brakfart! 
Salt var inbjudna av EFS till en helg att tycka 
till om EFS. Hur ska EFS se ut och fungera? 
Vad är viktigt och vad behöver ändras? 
Varje distrikt med sina distriktskonsulen-
ter och distriktsföreståndare fick ta med sig 
några nyckelpersoner från sitt distrikt. Från 
syd följde Rebecca Åsman, Jona Albertsson, 
Markus Göstasson och Christoffer Kullen-
berg med. 
Samtalen var många, intensiva och de in-
ramades av olika metoder. Allt som sades 
under helgen kommer att samlas till ett do-
kument, Åkeröd-dokumentet. Ett dokument 
som på olika sätt kommer att påverka EFS. Vi 
från syd hade träffats innan för att diskutera 
vad som låg på vårt hjärta och det var en-
tydligt: Vi ville diskutera hur vi bygger broar 
mellan Salt och EFS. Hur får vi ungdomar och 
unga vuxna att ta steget in i församlingen? 
Det är inte svårt att se trenden, många unga 
vuxna lämnar kyrkan när de är för gamla för 
ungdomsgruppen. Ungdomsgruppen har 
inte lyckats leda ungdomar till församlingen 

och församlingen har inte lyckats dra ungdo-
mar till sig. Det finns verkligen ett behov av 
att diskutera dessa frågor! Vi menar inte på 
att ungdomsgruppen och församlingen är 
något åtskilt egentligen men i praktiken blir 
det lätt så. 
Vi som var med på Byggplats blev otroligt 
inspirerade och tyckte att helgen var mycket 
meningsfull. Vi tycker att detta är frågor som 
inte bara ska diskuteras på nationell nivå 
utan ser ett behov att diskutera dessa frågor 
på regional nivå. Vi siktar därför på att ha en 
Byggplats syd. En minivariant. Bjuda in ung-
domar från alla våra saltföreningar i distriktet 
och låta deras röst bli hörd. Var, när och hur 
håller på att skissas men snart kommer vi att 
ha en ritning och då kommer även inbjudan 
till Byggplats syd att dyka upp. 
Har ni tips och idéer på saker som kan dis-
kuteras osv, får ni mer än gärna höra av er till 
Simon Knutsson. 
Byggplatsgänget genom Simon

BYGGPLATS EFS
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Svänget är detsamma, så det märks ingen skillnad från 
tidigare spelningar. Bileams åsna besökte Östermalmskyr-
kan i Kristiansstad en fredagkväll i november, och Livslufts 
redaktion blev nyfikna på bandet. Det blev en underbar 
konsert, vilket varje åhörare visade med stående ovationer 
när konserten var över.

Innan konserten fick jag en pratstund med Peter Fager-
ström om bandet och dess återkomst.

Hur började det en gång?
Det började 1977 då allt var alternativ lucia, alterna-

tiv jul, gröna vågen, alternativ melodifestival, etc. Första 
spelningen hade vi på Frälsningsarmen, och fortsatte med 
spelningar i Ebeneserkyrkan 1978. Vi spelade också på 
Blecktornet som troligen var det första kristna musikca-
féet. Sedan höll vi på till 1989. Då hade vi familj och 
småbarn. Detta gick inte att kombinera med musikverk-
samhet.

Sedan gjorde ni ett uppehåll?
Vi har gjort några spelningar bland annat på Globen, 

”Gospel Globe Festival”, där några gamla kristna band 
gjorde några låtar. Året 2002 spelade vi på ett ställe som 
heter Blecktornet tillsammans med andra kristna band. År 
2009 spelade vi på en av våra medlemmars 50-årsdag, och 
då tyckte vi att det här var ju kul. Det här borde vi göra 

Åsnans återkomst
Ett av Sveriges kristna liveband är på turné igen. Det var 20 år sedan sist. ”Bileams åsna” är 
ett 10-mannaband med blåssektion som bjuder på en blandning av rock, pop och jazz.1989 
tackade man för sig och tog en längre paus, men har nu ”vilat” sig och återförenats, som 
numera gråhåriga åsnor.

om. Så då bokade vi den här helgen och åkte på turné. Vi 
hade ingen aning om var vi skulle spela. Den här helgen 
är inte efterfrågad av någon utan vi åkte, så får vi ta den 
ekonomiska risken själva. Vi känner lite folk här och där 
som vi har kontakt med.

Repertoar, nytt eller gammalt? 
Vi har blandat lite nytt och gammalt av vårt material 

från våra skivor, snarare med betoning på det gamla.

Syftet med er musik? 
När jag började spela musik, skulle jag med mina vän-

ner vinna världen. Det var nog rätt tänkt. Sedan under 
vägen kom vi underfund med att folk kommer inte till tro 
på Gud för att vi spelar rockmusik. Men man ryser fortfa-
rande när man tänker tillbaka på den sista refrängen i lå-
ten ”Livsalternativ” som 1989 rullade ut i sommarnatten 
den lördagskvällen: ”Om alla stjärnor faller ner, och solen 
inte finns mer, så vet jag ändå att det finns en Gud……”

Foto och intervju: Per Andersson, Staffanstorp 



8

Det var islamiska extremister från Somalia’s rebel Al-
Shabaab som hade följt hans rörelser under en längre tid. 
Mannen hade bl.a. rest en del till Kenya där nära 83 pro-
cent av befolkningen är kristna medan det i Somalia är 
nära 100 procent muslimer. 

Somalia ligger på fjärde plats i den lista som Open 
Doors varje år upprättar över de länder där förföljelsen 
mot kristna är störst, World Watch List (WWL). Topp 5 
på den listan är Nordkorea, Afganistan, Saudiarabien, So-
malia och Iran. Man räknar med att det är ca 100 miljo-
ner kristna som förföljs för sin tros skull just nu i världen. 
Förföljelsen kan bestå i allt från begränsningar att dela 
Guds Ord till fängelse, tortyr och avrättning.

Värst är det i Nordkorea där det kan hända att om nå-
gon ertappas med att bära på en Bibel så avrättas inte bara 
den personen utan man avrättar också släktingar i tre ge-
nerationer för att säkert bli av med den kristna smittan. 

Varför är det så här i världen? Är det bra eller dåligt? 
Först kan vi konstatera att Jesus talade en del om sådana 
här saker. Vi kan t.ex. läsa i Lukasevangeliets kapitel 21: 
Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. 
Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er 
inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta 
ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför att inte förbereda 
något försvarstal. Ty jag skall själv lägga orden i er mun och 
ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot 
eller motsäga. Ni kommer att bli förrådda till och med av 
föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av 
er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt 
namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. 
Genom att stå fasta skall ni vinna era själar. (Luk 21:12-19, 
SFB, Svenska Folkbibeln)

Vi kan alltså utgå från att Jesus menade att förföljelse 
kommer att vara det vanliga för en kristen i den här värl-
den. Så upplever också många kristna sin vardag. 

Jesus har en märklig kommentar i det här textavsnittet; 
han säger inte ” håll er därför undan” utan ”detta ger er 
tillfälle att vittna”. Det finns alltså en möjlighet i förföl-
jelsesituationen, en möjlighet för Guds rike att breda ut 
sig. Jag inser att detta kan vara svårt att förstå, men det 
måste vara andliga lagar som gäller i detta. Jesus talar ju 
om sådant vid flera tillfällen, t.ex. ”Om vetekornet inte fal-
ler i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det 
dör, bär det rik frukt”. (Joh 12:24 SFB)

Det finns också nutida händelser som kan vittna om 
detta. På Open Doors hemsida, www.open-doors.se un-
der material/filmer, kan man se ”Jag har beslutat att följa 
Jesus”. En film om ursprunget för sången med samma 
namn. En indisk man med hustru och barn kom till tro 
på Jesus och mannen skrev sången ”Jag har beslutat att 
följa Jesus”. Han och familjen fördes till torget i byn där 
man krävde att familjen skulle avsäga sig sin kristna tro 
annars skulle de dö. Mannen gjorde det enda han kom 
på, han började sjunga sin sång: Jag har beslutat att följa 
Jesus, om andra tvekar så vill jag följa, jag lämnar världen 
och följer korset och går aldrig tillbaka. I omgångar dödades 
först hans barn, sedan hans hustru och till sist mannen 
själv. Var det dumdristigt att inte gå byledaren till mötes 
och med munnen avsäga sig sin tro? Nej, följden blev att 
byledaren sedan kom till tro på Jesus pga. detta och det 
blev en väckelse i hela regionen. Förföljelsen gav mannen 
och familjen tillfälle att vittna och det bar frukt. 

Jag tror att många kristna, kanske de flesta, har svårt att 
tillägna sig sådana berättelser och bearbeta dem i sitt eget 
liv. Har vi egentligen förstått vad det nya livet med Kristus 
innebär? Har vi förstått Paulus ord i 2 Kor 5:17: Alltså, om 
någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, 
se, det nya har kommit. (SFB)

Vi är nya skapelser. Vi har övergått från döden till livet 
och ingen eller ingenting kan röra oss på djupet. Paulus 

Fönster mot världen
UTBLICK

I skrivande stund, måndag 19 november 2012, har jag just läst i Morning Star News en för-
skräcklig nyhet. I fredags, 16 november, högg man huvudet av den 25-årige Farhan Haji Mose 
i Somalia för att han var en kristen. Så delade man kroppen och slängde den på stranden.

Robert Södertun
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skriver om det i Romarbrevet 8:35-39: Vem kan skilja oss 
från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, 
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull 
dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta 
vinner vi en överväldigande seger genom honom som har äls-
kat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken 
änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som 
skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något an-
nat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus 
Jesus, vår Herre. (SFB)

Väckelse pågår
Det finns uppgifter som säger att ca 100.000 människor 

i världen vänder om till Jesus varje dygn. Det är inte på 
något sätt ute med kristenheten. Men det ser ut som om 
den växer mest i de områden där det är som farligast och 
mest förbjudet att vara kristen. Man säger också att i Eu-
ropa sjunker antalet kristna med 16.000 människor varje 
dygn. Vet inte om det är riktigt men skulle inte förvåna 
mig.

Kanske handlar det om att evangeliet manar oss att leva 
ut det så mycket det går, om det så är till döds. I vissa 
länder sker det genom att man bär på en Bibel, att man 
låter döpa sig, går till en gudstjänst eller bara har en enkel 
bekännelse. Hur långt skulle vi kunna sträcka evangeliets 
efterlevnad innan det skrevs om oss i tidningarna eller att 
vi förlorade jobbet eller något annat för trons skull? Vad 
skulle hända om vi på nytt blev gripna av Gud till en ra-
dikal efterföljelse av Jesus?

Nu medan jag sitter och skriver så plingar det till i min 
dator. Det har kommit e-post med den s.k. 5-minutersut-
maningen, att be fem minuter i veckan för ett land eller 

en situation. Den här veckan handlar det om följande, jag 
citerar: ”Oman har skådat protester och civila oroligheter 
sedan januari 2011 vilket orsakade två människors död. 
Dock är det så att den största delen av turbulensen har 
bleknat bort efter att medborgarna lovats 50 000 arbeten, 
större yttrandefrihet, förbättringar i den sociala välfärden 
samt förändringar i kabinettet.

Det finns ingen synlig förändring i situationen för de 
lokala kristna. Den omanska konstitutionen förklarar att 
”friheten att praktisera religiösa riter i förenlighet med 
godtagna seder garanteras förutsatt att det inte stör allmän 
ordning eller strider mot accepterad beteendestandard”.

Islam är statsreligion och lagstiftningen baseras på is-
lamska lagar. Läroplanen i alla allmänna skolor innefattar 
även undervisning i islam. Avfällighet är inte olaglig men 
respekteras inte av det legala systemet heller, vilket får till 
konsekvens att alla medborgare är muslimer. Bara själva 
tanken på att förändra tro för en omansk medborgare är 
bannlyst. De som omvänder sig står inför problem som 
faller under den lagkod som de kallar personlig status och 
familjelag. Den förbjuder en far att ha vårdnad om sina 
barn om han överger islam. Under rapportperioden fort-
sattes deporterandet av flera utländska arbetare på grund 
av kristna aktiviteter.”

 
FAKT OM OMAN
Statsöverhuvud: Sultan Qaboos
Folkmängd: 2,8 miljoner
Kristna: 35 000
Huvudreligion: Islam
Statsskick: Sultanat

Man kan vara med i 5-minutersutmaningen genom att 
registrera sig på:  http://www.open-doors.se/engagera_
dig/femminutersutmaning

Positiva tankar
Med dessa till synes ganska negativa uppgifter vill jag 

ändå försöka berätta något positivt; väckelse pågår! Det 
finns utmaningar för oss som lever i ”den fria världen”. 
Det går förstås att diskutera hur fria vi är. 

Tänk, att du som varit kristen i många år har utma-
ningar framför dig. Gud vill röra vid dig och göra dig till 
ett levande vittnesbörd om Jesus. Jag känner kristna som 
lever med känslan att nu har jag varit med så länge så nu 
kan jag trappa ner. Jag har gjort det där med kyrka, tro 
och bekännelse och nu lägger jag det bakom mig.

Så fel man kan tänka. Gud använder vem han vill som 
ställer sig till hans förfogande. Du kan vara den som Gud 
använder till att frälsa, hela eller befria en annan män-
niska. Det behöver egentligen inte handla om att du gör 
eller säger något särskilt, det kanske räcker att du ställer 
dig till Guds förfogande.

Nordkoreanska kvinnan Hea Woo som satt i arbetsläger för sin tros 
skull. Idag lever hon i Sydkorea som en fattig men glad kristen.
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CASTOR KASTAR UT

Nätet på andra sidan webbenNätet på andra sidan webben

Bibel-appar

I och med det verkliga genombrottet för smartphones 
härom året förvandlades det som tidigare var mobiltele-
foner med en del extrafunktioner till miniatyrdatorer där 
telefonfunktionen inte ens nödvändigtvis uppfattas som 
primär. De funktioner man själv vill ha, om det rör sig 
om spel, litteratur, klockradio, översättare, reseplanerare, 
kalendrar eller något annat, laddas ner i form av fristående 
applikationer – appar. Bland dessa finns också Biblar, och 
jag vill tipsa om några. Jag har själv använt dem på Ipho-
ne, men de flesta finns även till bland annat Android. Att 
ha en Bibel i sin telefon innebär att alltid ha den med sig 
och varje paus i vardagen, planerad såväl som oplanerad, 
kan bli en möjlighet till bibelläsning, den där läsningen 
som man kanske ofta haft svårt att prioritera.

Många varianter
Det finns en stor mängd Bibel-appar att ladda ner. Al-

lihop erbjuder möjligheten att läsa bibeltexten direkt i sin 
smartphone. Med de allra flesta kan man också söka på 
ord eller uttryck. Man behöver alltså inte komma ihåg var 
något står för att hitta det, om man bara kommer ihåg 
något eller några ord ur sammanhanget. Åtminstone om 
man känner till orden enligt någon av de översättningar 
som appen hanterar. De flesta appar använder sig av de 
bibelöversättningar på en stor mängd språk som saknar 
upphovsrättsskydd. Det gäller i första hand äldre över-
sättningar och för svensk del innebär det att man ofta får 
nöja sig med 1917 års översättning. Eftersom även Svens-
ka Folkbibelns text är frisläppt i sin digitala form är det 
inte helt ovanligt att även denna finns med. Däremot säl-
lan Bibel 2000, och när den finns med brukar det kosta. 
Det gör till exempel Bibelsällskapets egen app (som bara 
finns till Iphone), även om det inte handlar om någon 
större summa. Det är en stilren och snabb implementa-
tion med många inställningsmöjligheter för textstorlek, 
visning av versnummer m.m. En svaghet jämfört med de 
flesta alternativen är att den bara innehåller Bibel 2000, 
men å andra sidan innehåller den apokryferna, vilket är 
ovanligt.

Youversion – min favorit
Den Bibel-app som jag själv föredrar heter “Bibeln” 

och är producerad av Youversion. Den innehåller en stor 
mängd gratis översättningar, varav fem svenska, inklusive 
Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln. Föredrar man origi-
nalet framför översättningar så finns dessa texter också. 
Man kan välja att använda sin internetuppkoppling för 
att läsa, eller att ladda ner valda översättningar i sin hel-
het för att ha tillgång till dem även offline. Med ett par 
snabba klick byter man översättning medan man är kvar 
på samma vers. Bokmärkes- och anteckningsfunktion in-
går förstås, liksom möjligheten att snabbt dela med sig av 
ett bibelställe via e-post, SMS eller sociala webbplatser. 
En funktion som jag uppskattar är de inbyggda bibelläs-
ningsplanerna. Youversion finns till alla tänkbara system.

Andra Bibel-appar
En annan omtyckt Bibel-app är Olive Tree, som är 

snyggare än Youversion, har inbyggt stöd för kommen-
tarlitteratur och i övrigt snarlika funktioner. Utbudet på 
svenska översättningar är dock mindre och Bibel 2000 
kostar en dryg hundralapp att ladda ner.

Den sista varianten jag nämner är Bible.is, som står ut 
från mängden. Den erbjuder tyvärr bara 1917 års över-
sättning på svenska, men på flera språk kan man få texten 
uppläst för sig. Och det är ingen syntetisk konstruktion 
utan riktiga inläsningar. På till exempel amharinja finns 
faktiskt bara ljudversion och ingen textversion. Dessutom 
finns Jesusfilmen integrerad i appen, uppdelad i sektioner 
så att man utifrån innehållsförteckningen kan välja vilken 
händelse man vill se. Den finns på uppemot 40 språk, 
dock inte på svenska.

David Castor, Röke

INTERNET
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Bible.is

Olive Tree

Youversion
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DISTRIKTET RUNT

Kyrkan S:t Mikael är en samarbetskyrka mellan Svenska 
kyrkan – EFS. Där firas gudstjänst varje söndag enligt 
Svenska kyrkans ordning, fjärde söndagen i månaden med 
inriktning på musik. Regelbundet firas också morgonbön 
och sinnesromässa.

Samarbete viktigt
Föreningens uppdrag, 

utöver detta, är att skapa 
ett stort engagemang av 
lekmän i kyrkan, som 
tillsammans med de an-
ställda är engagerade i 
verksamheten. Därför 
har vi t.ex.ett femtiotal 
personer i olika värdgrup-
per. De sköter det prak-
tiska arbetet runt sam-
lingarna. Varje söndag
serveras kyrkkaffe i ca-
féet och då behövs ak-
tiva medlemmar. Mellan 
600-700 personer vistas i 
kyrkan varje vecka. Det är 
öppen förskola, babycafé, 
olika körövningar, studie-

S:t Mikael i Ängelholm
Samarbetskyrka med engagemang och musik

När S:t Mikael invigdes i mars 1997 var den syn-
lig för alla. Nära Ishallen i Ängelholm. Och man 
planerade att bygga fler bostäder runt kyrkan. 
Nu är Rögle i Elitserien och byggnationen står 
för dörren. Så även om kyrkan ligger utanför 
stan så finns den i händelsernas centrum.

Föreningen S:t Mikael har förmånen att arbeta med fantastiska medarbetare. På plats när bilden togs är 
fr.v. Marianne Åkesson, Cecilia Reuter, Kajsa Starfelt, Marie Brandt Wilhelmsson och Anki Persson.

S:t Mikael Gospel och Mikaelikören tillsammans med Prästerna 
vid en musikgudstjänst i oktober

cirklar eller gemenskap för daglediga. För sjätte året i rad 
har vi Alphakurs/fortsättningskurser.

Aktiva medlemmar blir fler
En stor glädje för oss är att medlemsantalet ökat med 

23 personer sedan maj månad i år. En ny drama/musikal-
grupp för mellanstadieelever har startat.

Nästa år åker föreningsmedlemmar till Etiopien för att 
bl.a. besöka vårt vänsjukhus Aira där. Kyrkokören plane-
rar en körresa till Mallorca och S:t Mikael Gospel en in-
spirationsresa till Chicago.

Vi hoppas att många ska känna gemenskap och värme i 
vår förening och att vi tillsammans kan fördjupas i vår tro 
och tillit till Kyrkans Herre.Välkomna till kyrkan hälsar 
styrelsen för Föreningen S:t Mikael!

Jan Roth, Ängelholm
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Österängskyrkan  är en samarbetskyrka mellan Svenska 
Kyrkan och EFS samt tillhör Heliga Trefaldighets för-
samling i Kristianstad. I kyrkan finns många volontärer.  
Österäng är en stadsdel i Kristianstad med stor del ny-
svenskar. Vi märkte att det fanns många daglediga kvin-
nor i området och funderade på hur vi skulle kunna få 
dem till kyrkan.

Vi startade i liten skala ett internationellt kvinnocafé 
och dit kommer både svenska kvinnor och kvinnor från 
olika länder och med olika religioner.  Vi träffas nu varje 
onsdag 9.30–11.30 i Österängskyrkans församlingshem 
för att diskutera olika saker samt få gratis fika. EFS och 

Sensus står för kostnaderna men ofta har någon kvinna 
med sig fika. Ibland jämförs traditioner i olika länder eller 
platser i världen med hur det är i Sverige. Ofta hörs glada 
skratt, men det förekommer också djupa samtal. Vi har 
ingen andakt eftersom vi vänder oss till alla kvinnor som 
vill ha nya vänner men flera av dem har även kommit till 
andra aktiviteter i kyrkan t.ex. torsdagssoppa och guds-
tjänst. Varje gång har vi olika teman. Denna termin har vi 
tillverkat höstdekorationer, lyssnat på små berättelser, löst 
klurigheter m.m. 

  
Text och bild Siri Fahlby 

REPORTAGE

Internationellt Kvinnocafé
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TRONS UTTRYCK

Givande
Lennart Albertsson

Ängelholm

Det finns många sätt att visa att mitt möte med Jesus får 
konsekvenser för mitt liv och mitt sätt att prioritera. Vi talar 
om värderingar och menar då att vi som grund för våra liv 
har (valt) ett antal värderingar som väger tungt. För någon 
kan rättvisa vara en sådan, för en annan kan sanning hamna 
högt på listan.

Jag har själv mött Jesus på många olika sätt. Det mötet ger 
mig i första hand inte rätt att välja egna värderingar, annat 
än att välja honom och hans vilja som min högsta prioritet. 
Mitt sätt att välja honom i bön, bibelläsning och hjälp till 
behövande visar för mig själv 
och andra om det mötet spelar 
någon egentlig roll i mitt liv.

Min mor sa att ”plånbo-
ken är den bok som 
många har närmast 
hjärtat”. Hanteran-

det av pengar, som jag blivit given, visar likaså om Gud spelar 
roll i mitt liv. Jesus utGAV sitt liv för oss. Jag får GE av det 
jag fått. Jag återspeglar mötet med Honom genom mitt sätt 
att ge vidare.

”Pröva mig” säger Gud genom profeten Malaki. Gud vill 
visa mig att ett liv där jag, innan jag betalat räkningarna för 
månaden, avsätter min första gåva till honom innebär något 
nytt som jag aldrig annars får syn på. Det kan betyda ett 
första steg till balans i min egen ekonomi, men framför allt är 
detta att sätta fart på bygget av Guds rike. 

Uppmaning: utmana den lokala ledningen i din försam-
ling genom att göra din kyrkas budget sprängfylld. Samtidigt 

som du visar din ledning ett enormt förtro-
ende, skapas nya möjligheter till 
tillväxt och mission som vi aldrig 

varit i närheten av.
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Gud har fortfarande användning för EFS och dess med-
lemmar. Det är klart att jag som missionsföreståndare 
måste tro det, men det kommer från hjärtat! Och skälet 
är enkelt. Alla behöver fortfarande evangeliet om vad Gud 
har gjort för oss genom Jesus Kristus. Och det finns så 
många öppningar! Även om gudsförnekelse och offentlig 
kritik av kristen tro är vardagsmat, så finns underström-
mar av andlig längtan. Raden av kändisar som uttrycker 
sin tro offentligt är tecken på det.  Även om människor 
noggrant studerar om vi kristna lever som vi lär och tycker 
vi borde vara mer perfekta, så har alla något lik i garde-
roben som man skulle behöva förlåtelse och nåd för. Och 
just detta, den oändliga tillgången på nåd – det är själva 
materialet som EFS är gjort av och lever för.

EFS har en unik position som självständig missionsrö-
relse inom Svenska kyrkan. Vår främsta kallelse är att bistå 
kyrkan i  missionsuppdraget, både i Sverige och interna-
tionellt. Det är ingen enkel position eftersom vi finns i 
en kyrka som vi kan ha en komplex relation till. En del 
beror förstås på hur EFS uppträder. Men det finns stora 
möjligheter i kombinationen av Svenska kyrkans öppna 
kontaktytor och väckelserörelsens personliga erfarenheter 
av nåden, tron på Jesus som nödvändig för att bli räddad, 
förtroendet för Guds ord, betoning på kristen gemenskap 
och önskan att i vardagen leva i efterföljelse och mission.  

Eftersom vi inte är ett samfund så kan EFS-kopplade 
gemenskaper startas var som helst av vem som helst! Nya 
och gamla ”EFS:are” kan inom ramen för Svenska kyrkan 
starta mindre grupper, samla och stärka andligt liv, göra 
lokala missionsinsatser och forma nya flexibla gudstjänst-
firande gemenskaper, antingen i nära samverkan med kyr-
kans församlingar, eller mer självständigt. Detta pågår och 
är en huvudsak i EFS vision. 

EFS är i vissa avseenden vitalt: vi har en befriande beto-
ning på att glädjen springer ur det faktum att Gud gjort 
färdigt precis allt för oss genom Jesus, både i troslivets bör-
jan, mitt och avslut. Vi får vila i dopets och nattvardens 

synliggjorda, utifrån kommande, evangelium. Det finns 
en längtan efter djupare liv och mer konsekvent lärjunga-
skap. Det finns entreprenörer. Vi har medarbetare med 
evangeliet i hjärtat och Gud i hågen.   

Men vi är också gamla, trötta, fega, tvivlande och få. 
EFS glesnar på landsbygden. Vi anar att vissa i Svenska 
kyrkan ser EFS som viktigt – men tar de initiativ så att 
EFS-rörelsen stärks? Kommer EFS-föreningar i nära sam-
arbete med kyrkoförsamlingar att föryngras och förstärkas 
så att det finns en bärkraftig EFS-part? Kommer den unga 
generationen, som ger oss mycket hopp, att vilja – och få 
– ta över EFS? 

EFS skulle kunna gå från 15 000 till 20 000 medlem-
mar på fem år, men vi skulle också kunna fortsätta att 
långsamt gå åt motsatt håll. Den avgörande – och livgi-
vande! - frågan är dock inte hur många vi kan bli, utan 
vem vi representerar. Hur nära kan vi leva Jesus? Det är 
bara så vi kan förbli en Jesusrörelse!

Receptet för andlig vår är enkelt: Hjärtan som är ny-
förälskade i Jesus och som därför blir frikostiga med tid, 
pengar, bön och samtal om sin tro. Fler kristna gemenska-
per som läser Guds ord, delar tro och betjänar behövande. 
Kristna som är missionärer där de är, det som är Guds 
främsta missionsstrategi i alla tider.

Svaret på hur det kan bli andlig vår är lika svårt som 
svaret på frågan om hur kärlek uppstår. Eller som Mar-
tin Luther säger: Guds rike kommer nog vår bön förutan, 
men vi ber i denna bön (Fader vår) att det ska komma 
också till oss. Så kom, Herre! Driv oss ut att bygga broar 
till en okänd morgondag!

Stefan Holmström
EFS Missionsföreståndare

Vad kan EFS 
betyda i framtiden? 

GÄSTKRÖNIKA
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med Rške BlŒs

Annandag Jul kl. 18.00
Norra Åkarps kyrka, BjŠrnum

Solister:
Vincent Nilsson Ð trombon

Karolin Lindqvist Ð sŒng
Lars Lindqvist Ð piano
���������������������

Biljetter: 100 kr frŒn 15 Œr. Gratis biljett 
mŒste hŠmtas fšr barn under 15.

Biljetterna slŠpps 28/11 och kan kšpas pŒ 
HŠssleholms Turism eller bokas pŒ telefon 

0451Ð267310. …verblivna biljetter sŠljs i dšrren.

En av texterna
1:a advent:

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han,
seger är honom given.
I ringhet kommer han,
ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar
i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.

Sakarja 9:9-10

Text: Luk 2:1-20

Är det viktigt att fira de kristna högtiderna? Är det inte 
viktigare att se till att leva i kärlek till alla människor och 
vara tolerant och förstående mot människor med annan 
tro eller ingen tro alls?

Jag vill påstå att det blir allt viktigare att fira de kristna 
högtiderna som jul, påsk, pingst och domsöndag. För de 
högtiderna talar om att det fanns en period av några år 
i historien vars händelser kring Jesus kom att förändra 
världshistorien och miljontals människors liv.

Det finns många röster som säger något annat. Härom 
året i TV fick Jan Malmsjö i direktsändning säga att han 
är en kristen men han tror inte på Kristus. Han tror mer 
på Allah och att Muhammed är hans profet. Men han är 
en kristen, Jan Malmsjö. Den överrumplade programle-
daren fick snabbt avsluta det hela för det passar sig ju inte 
att säga sådant i svensk TV när det är jul.

Det finns ett kristet liv att leva varje dag men det är 
högtiderna som står som tydliga markörer i det svenska 
samhället och i vår almanacka.

Högtiderna är tradition men de talar också om att Gud 
är mäktig att göra under, att han älskar oss, att han under 
några år var människa och vann Frälsning åt var och en 
som tror och tar emot. Ty så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte 
skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16

Kan man tro på julens budskap? Är det realistiskt att 
Gud blev människa och föddes i ett stall? En del säger 
nej. De kan inte tänka sig det. Andra säger JA. De har en 
erfarenhet och har mött den uppståndne Jesus. De vet att 
inget är omöjligt för Gud.

Men väldigt många människor i vårt svenska samhälle 
tror att Gud blev människa, att Jesus gick på jorden till 
människors frälsning. Det svåra för de flesta är att tro att 
evangeliet är för just dem på ett personligt sätt.

Jesus föddes, levde, dog och uppstod för alla människor 
och det har betydelse för dig, för ditt liv. 

Jag vet inte alla anledningar till att du firar jul men jag 
vet de flesta av mina. Den allra viktigaste anledningen till 
att jag firar jul är att jag får tänka på hur mycket Gud 
älskar mig att han blev människa för mig, att han avstod 
himmelen för mig och att han sedan dog och uppstod för 
mig.

Jesu födelse betyder något i mitt liv och det betyder nå-
got för en hel värld. 

Så jag vill gratulera dig som går till kyrkan i jul. Du 
har bejakat den kallelse som finns i julevangeliet och du 
bidrar till att befästa tron på Jesus Kristus sådan han be-
skrivs i Bibeln.

Snart firar vi Jesu födelse och vi tar fram all julstämning 
vi kan för att fira historiens största händelse. GOD JUL!

Robert Södertun

TÄNKVÄRT
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Västerkyrkan, Hässleholm. Lördag 23 februari kl 9.30-16 

En Inspirationsdag 
med fokus på 

växande, förnyelse 
och fördjupning 

 

Dagen passar för alla målgrupper; föreningarnas styrelser, missionsombud, ledare, anställda i EFS och kyrkan, 
samt för den enskilde medlemmen. Välkommen till en dag med inspiration och glädje! 

                                   

Program  
 

09.30 Drop-in fika  
 

10.00 Välkommen & lovsång  
 

10.15 Gud på gång i mitt liv.   
Vardagsvandring med Gud, men hur? Ingrid Lundström  
 

11.00 Bensträckare  
 

11.15 Gud på gång till andra. Vad är vårt uppdrag?  
Allan Svensson 
 

12.00 Lunch  
 

13.00 Gud på gång i Sverige.  Spirande tro i en sekulariserad tid. 
Hur kan jag vara en missionär där jag är? Ingrid Lundström  
 

14.00 Vi är på gång! (Fika) Ingrid Lundström 
 

15.30 Sändning -Varandra till tjänst Allan Svensson 
 

Anmälan 
Senast 19 februari till efs distrikts 
exp., tel 0451-38 80 70  
eller till Anders Magnusson,  
tel 070-718 1761 
Pris: 100 kr. För- och 
eftermiddagsfika ingår. 

 Medverkande 

 
 
Ingrid Lundström, inspiratör EFS riks.  
Allan Svensson, distriktsföreståndare 
EFS syd. 
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exp., tel 0451-38 80 70  
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Pris: 100 kr. För- och 
eftermiddagsfika ingår. 

 Medverkande 

 
 
Ingrid Lundström, inspiratör EFS riks.  
Allan Svensson, distriktsföreståndare 
EFS syd. 
  

Anmälan
Senast 19 februari till EFS exp. 
tel 0451-388070, info@efssyd.org  
eller till Anders Magnusson, 
tel 070-718 1761
Pris: 100 kr. För- och 
eftermiddagsfika ingår. 
Lunch till självkostnadspris

ANNONSER

Söndag 16 dec kl. 16:00 

ÅhusGårdens 

JULHÄLSNING
Barnkören Unga Röster, 

Julkören, Rune Svensson, 
Åhus Blåsorkester, 
Kurt Göteson och 

ÅhusGårdens Personal.
Efteråt bjuder ÅhusGården 

på Julgröt med Skinksmörgås, 
Kaffe och Kaka

VÄLKOMMEN!

Vill du vara med och påverka
innehållet i Livsluft?

Tidningsutskottet efterlyser
fler medarbetare.

Ta kontakt med expeditionen.

GE BORT LIVSLUFT
SOM JULKLAPP ELLER PRESENT

För 200 kronor (reducerat pris) kan du
köpa ett presentkort på en prenumera-
tion på Livsluft 2013. Gäller till 10 januari.

Hör av dig till distriktsexpeditionen
för köp:  info@efssyd.org / 0451 – 38 80 70

                 GOD JUL!
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

1. Den 13 oktober bjöd distriktet in 
till en dag för lokala styrelser i Häss-
leholm. 

Lars Dickander från arbetsgivaral-
liansen var dagens talare och höll i 
ett seminarium. 

Innehållet berörde vad vi som ar-
betsgivare skall tänka på före, under 
och i slutet av en anställning.

Ett 40 tal deltagare slöt upp och 
representerade drygt ett 20-tal av 
distriktets missionsföreningar. 

2. Just nu sonderas terrängen om 
var EFS riks årskonferens 2014 skall 
kunna läggas. Klart är att det blir nå-
gonstans i Skåne/Blekinge. 

I nuläget övervägs Ängelholm och 
Hässleholm som tänkbara alterna-
tiv. 

3. Till ny siffergranskare för EFS i 
Sydsverige har utsetts Ingela Lind-
berg Hörby. Ingela efterträder Sivert 
Bolin Svalöv. Härmed riktas ett stort 
tack till Sivert för den period han 
har ansvarat för. 

4. Nysatsningar. Styrelsen beslöt ut-
reda möjligheten till att erbjuda en 
Alphakurs för Åstorpsborna. Kursen 
skulle med fördel kunna hållas i Ås-
torps kulturhus, alltså det gamla fina 
missionskapellet. 

EKONOMISK RAPPORT EFS 2012

Diagrammet budgeterade kostnader och totalt inkomna gåvor från föreningarna. 
I intäkterna ingår föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor från missionsföreningarna.
Intäkter  till distriktsanställd personal i områdena har räknats bort (kvittats mot kostnaden).

EKONOMISK RAPPORT Salt 2012

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 2012, 
 i tusental kronor.
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor. 
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och 
ungdomsverksamheten.
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Gåvomedel t.o.m. oktober 2012

Gåvor

Budget

-72 tkr

0
100
200
300
400
500
600
700

ja
nu

ar
i

fe
br

ua
ri

m
ar

s

ap
ril

m
aj

ju
ni ju
li

au
gu

st
i

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

tk
r

Gåvomedel från EFS föreningar t.o.m oktober 2012
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Budget

-25 tkr
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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, Bokdalsvägen 10
236 32  Höllviken
0762-52 96 01
Distriktsföreståndare
Allan Svensson, 0451 – 38 80 70
epost: df@efssyd.org 
Distriktsekonom
Göran Nilsson, 0415 - 703 60
Distriktskonsulenter
Simon Knutsson  
0451-38 80 72, 0703-38 80 64
simon.knutsson@efssyd.org
Jonas Hallabro
070 - 791 13 11
jonas.hallabro@gmail.com
Kanslist
Margareta Cada 0451 – 38 80 70 
EFS-Gården, Åsljunga
Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Tfn: 0435 – 46 00 54, 46 00 52 (fax)
Hemsida: www.efsgarden.com 
E-post: info@efsgarden.com
Heljarödsgården
Farhultsvägen 383, 263 93 Höganäs
Tfn: 042 – 680 24
www.heljarodsgarden.se
Sommargården Höllviksstrand
Höllviksstrandsvägen 2
236 38 Höllviken
Tfn: sep - maj 070-2828526
jun - aug 040 – 45 12 02
www.hollviksstrand.com
Stenbräckagården, Tjurkö
370 43 Sturkö
Tfn: 070 – 654 61 85, Fax: 0455 – 460 85
E-post: info@stenbracka.k.se
Hemsida: www.stenbracka.k.se
ÅhusGården, EFS
Sigfridsvägen 5, 296 38 Åhus
Tfn: 044 – 24 00 20
E-post: kontakt@ahusgarden.se
Hemsida:  www.ahusgarden.se

Enskilda gåvor under okt 2012
EFS  14 300
Salt     4 220

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåva:
Erik Jivegård Åstorp

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2012

   Saltrelaterade arrangemang, se sidan 4

   dec
   1 Julmarknad 11-16,  15.00 Adventskonsert, Åsljunga 6/13

   14, 15 och 16 Julbord med program    6/13

   16 Julhälsning, ÅhusGården    7/17

   26 Konsert Röke Blås, Bjärnum    7/16

   23-27 Julfirande, Åsljunga     6/13

   2013

   feb
   23 Våga växa dag, Hässleholm    7/17

   april
   20 Distriktets årsmöte, ÅhusGården    6/3

almanacka
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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

Vise män, eller ...?

De tre vise männen … - nej, det står faktiskt inte så i Bibeln. Det 
står inte om några kameler heller. Men det berättas om några ös-
terländska stjärntydare som hade sett en stjärna på himlen.
Jag har läst att ”några” betyder ungefär sju stycken, så det är inte 
ens säkert att siffran tre är rätt. Egentligen vet vi inte så mycket om 
dessa mystiska män som kom till stallet i Betlehem. Bibelns grund-
text säger att de var ”magoi” - magiker. De var nog inte trollkarlar 
i första hand, men de kunde tolka drömmar och de läste i stjär-
norna. De här har kronor på huvudet, men de var nog inte kungar. 
Dom kan ha varit i kunglig tjänst vid hovet i Babylon.
Enligt en senare legend var de i alla fall tre stycken, med namnen 
Caspar, Melchior och Balthasar. De hade olika hudfärg och repre-
senterar på de sättet alla människor i hela världen. Alla kommer till 
Jesus för att hylla honom.

Det konstiga är att dessa tre antagligen inte kände Bibelns Gud, 
även om de hade hört talas om judarnas hopp om en Messias. 
Männen levde i en annan österländsk religion, där stjärnornas rö-
relse på himlen betydde väldigt mycket. För Bibelns människor 
skulle det vara rena fantasierna att tro på stjärnor. Men männen 
hade sett något på himlen - något som fick dem att tänka att ”en 
stor kung måste ha blivit född”. Så de gav sig iväg för att hylla ho-
nom. Hade de sin egen kungs uppdrag att göra den här resan eller 
ville de själva? Vi vet inte. Gud kan i alla fall kalla på och använda 
vem han vill, t.o.m. sådana människor som inte känner honom. 
Bibeln berättar om det många gånger.

Stjärntydarna hade med sig presenter till Jesus. Det var guld, rö-
kelse och myrra. Guld som till en kung, rökelse som till en Gud 
och myrra som till en människa som kan dö. Och Jesus var ju allt 
detta. Det visste inte stjärntydarna, men Gud ledde dem till att ge 
just dessa gåvor.
Så vi vet inte hur mycket dessa män visste omkring den resa de 
var ute på. Men Gud kan styra och leda människor så att det blir 
som han vill. Just i detta fall för att hela världen skulle hylla den 
nyfödde Kungen.
Som kristna vill vi varje dag hylla Jesus som Gud och Kung, Herre 
och Frälsare - inte med guld, rökelse och myrra, men med allt vad 
vi är och gör och har. Lovad vare du Jesus!


