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Vänner
Har det stormat färdigt nu? Det har varit södra Sverige, Filippinerna, USA 
och norra Sverige som fått ta emot i olika mått. Ingenting går förstås att 
jämföra med Filippinerna. 
Kanske det stormar i ditt liv också. Det går i så fall inte heller att jämföra 
med någon annans stormar. Det där med känslor och annat i vårt inre 
upplevs så individuellt att det är mycket svårt att jämföra. Vi behöver inte 
heller jämföra.
Men det finns en som vet hur vi har det. Han heter Jesus. Man kan säga 
att varje känsla som vi känner har han också känt. Därför förstår han. 
Därför vet han hur det är.
Så kommer det bästa gällande detta sammanhanget. Jesus är given all 
makt i himlen och på jorden. HAN KAN ALLT! Jesus älskar oss meden 
fullkomlig kärlek. HAN VILL VÅRT BÄSTA!
Han vill inte vara det sista halmstrået som vi tar till när inget annat hjäl-
per. Han vill vara grunden för allt vi är, tänker, gör och säger.
Så var frimodig i dina böner och säg honom ditt hjärtas mening när du är 
glad, tacksam, ledsen, arg, besviken etc. Han älskar dig. Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Spädbarnet som vilar i Marias famn. Helt beroende och 
utlämnad. Vidöppen. 

Där ligger Gud, universums ursprung, livets skapare.
Jag tycker att det är det mest märkliga och kanske mest 

kraftfulla perspektiv på sig själv som Gud ger oss. Egentli-
gen en stark parallell till den utlämnade, döende mannen 
på korset. Fast på ett helt annat sätt.

Barnet är litet, maktlöst, beroende. Fullt av tillit.
I direkt mening tar Maria ansvar för Gud. Hon föder 

Gud, bär Gud och gör det möjligt för Gud att leva vidare. 
Tanken svindlar – hjärtat lovsjunger.

Julens evangelium är en diamant med en mängd olika 
prismor. En av de starkast lysande är Guds tillit. Hur är 
det möjligt att våga lägga sitt öde i en oprövad tonårsmo-
ders händer? Hur stark är tilliten då? Kan vi människor få 
del av Guds tillit? Kan vi gå nära krubban och andas in 
atmosfären, låta trons andning ge plats för tillitens födelse 
också i oss?

Som en självklar del av Guds människoblivande finns 
också välsignelsen över hela skapelsen. Visst finns den 
som en grund i skapelseberättelsen, men julens budskap 
förstärker insikten om att det vardagliga, vanliga och 
mänskliga är helgat. I det mänskliga finns Gud. Gud och 
människa möts i Jesus. Vi möter Gud i det mänskliga. 
Gud har andats vår luft, ätit, sovit, kroppsarbetat, skrat-
tat, lidit, blivit besviken, värmts av vänskap och så vidare. 
Gud – mitt i vardagen.

Jesus är mötet mellan Gud och människa. Dels i sig 
själv, men också en mötesplats för varje människa. Därför 
är Guds människoblivande, inkarnationen, så viktig: Jesus 
står ”med ett ben” hos Gud, i den gudomliga, och ”med 
det andra benet” mitt i vår tillvaro – och är därför också 
vår mötesplats och möjlighet.

Därför finns en atmosfär av frid och hopp i julens berät-
telse. Människan är inte där ensam, Gud finns mitt ibland 
oss. Det gör hela skillnaden.

Svensk psalm 717
Så kom du då till sist, du var en främling,
en mytgestalt som jag hört talas om.
Så många hade målat dina bilder,
men det var bortom bilderna du kom.
Vi trodde du var användbar, till salu,
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér.
Vi byggde katedraler högt mot himlen,
men du gick hela tiden längre ner.

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv,
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar,
du är en vind som säger: det blir vår.
Du kommer som en flykting över bergen.
Du följer oss dit ingen annan når.

Du är den sång om livet som jag glömde,
den sanning jag förrådde dag för dag.
Jag svek mig själv, den spegel som jag gömde,
bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar,
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig, jag hör en koltrast
som sjunger timmen innan gryningen.

Text: Ylva Eggehorn, Musik: Benny Andersson

Några frågor:

Var arbetar du idag?
Kyrkoherde i Kiviks församling på Österlen.

Vad har du för EFS-anknytning?
Ingen formell, men jag hoppas att jag bär de goda si-
dorna av EFS-rörelsen inom mig, som en varm och 
personlig tro, möjligheten till egen tolkning och allas 
ansvar och delaktighet.

Hur ser din familjesituation ut?
Firar i höst 30-årig bröllopsdag med Anita. Två vuxna 
och utflugna döttrar.

I Marias famn

Per Frostensson
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Sista helgen på höstlovet var vi ett antal delt-
agare och ledare som begav oss till Kalmar för 
XPEL 2013. Tillsammans var vi närmre 70 ung-
domar som träffades för att i tre dagar och 
nätter komma tillsammans och spela datorspel 
och TV-spel tillsammans. Lägret hölls i en sko-
la i Ljungbyholm strax utanför Kalmar. Klockan 
11 på förmiddagen var det väckning och brunch 
och då startades även nätverket igång så man 
kunde komma igång och spela. Kvällen började 
med kvällsmat och efter kvällsmat gick alla ge-
mensamt till kyrkan som låg precis intill skolan 
�������������������������� ������������� ��������
det fritt fram att spela vidare! Vid midnatt varje 
kväll serverades det toast och vi hade en enkel 
andakt innan spelandet fortsatte fram till kl. 
0300 då det var läggdax! Sista natten däremot 
��������������������������������������

Förutom att spela dator och TV-spel så var där 
lite olika tävlingar. Bland annat vem som kunde 
bygga ihop en fungerande dator på kortast tid 
och sista kvällen fanns det möjlighet att spela 
Reball - Paintball fast med silikonkulor som går 
att återanvända.

XPEL är det ett allkristet arrangemang på initia-
tiv av EFS/Salt där vi kombinerar spel och gam-
ingkulturen med kyrkans budskap om Jesus. Nu 
i Kalmar hade vi två spår, LAN och Konsol, men 
det varierar lite från år till år och utökas ibland 
����������������������������������������

�������������������������������������������������
och där var många som på kvällsgudstjänsterna 
��������������������������

Ett litet läger på Åhusgården med mycket glädje 
och gemenskap. Mellan den 27 – 29 oktober genom-
fördes distriktets höstläger för barn. Med härliga 
andakter, lekar och en storm som välte träd runt 
gården så blev Dunderbra ännu ett lyckat barn-
läger. Stormen var lite läskig men samtidigt så 
kommer nog ingen att glömma Dunderbra 2013 på 
grund av den.

Simon kände Joel Wramneby (en av ledarna) lite på 
pulsen efter lägret:
Joel, vad är dina tankar efter lägret?
Haha, låter kanske lite konstigt men jag saknar 
faktiskt lägret redan. Vi hade riktigt kul! Barnen 
var hur sköna som helst! Alla 14 som kom var härli-
ga.
Vad tyckte du som ledare var det roligaste?
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������
var en ganska liten barngrupp men många ledare. 
Kändes som att det blev en gemenskap där alla 
lekte med alla. Personligen tyckte jag också att 
kvällsaktiviteterna var väldigt roliga men det var 
ju också jag som höll i dem, så något annat vore 
kanske konstigt. Vi körde en kväll massvis utav 
utmaningar där barnen skulle gissa hur det skulle 
gå. Barnens glädje smittade verkligen av sig den 
kvällen!

Vad vill du säga till dem deltagare som läser detta?
Låter kanske lite klyschigt, men hoppas vi ses näs-
ta år!

JOHN HENRYSSON

SIMON KNUTSSON

Det blev verkligen ett äventyr!
Under höstlovet arrangerade Salt i Ängelholm och 
Halmstad återigen barnlägret Äventyret. Från 
söndag till tisdag var 35 energifulla barn samlade 
på Heljarödsgården tillsammans med sju tappra 
och taggade ledare. Det blev dagar vi sent kommer 
glömma och mycket på grund av alla de äventyr 
������������������������������������������������
första äventyret då strömmen försvann i en dryg 
timme. Som väl var det då dags att sova men lite 
läskigt blev det allt. På måndagen åkte vi in till 
��������������������������������������������������
hålla hårt i varandra och våra saker. Stormen var 
på ingång.

���������������������������������������������������
där deltagarna verkligen bjöd på sig själva med 
både sång och drama och då det var dags att gå 
������� ������������ ���� ��� ��������� ������ ����� ��
varandra och våra saker. 

Äventyret på Heljarödsgården
Sista dagen var vi ute och bönesvaret var ett
faktum! Blå himmel och ingen vind. Denna dag 
bjöds vi på äventyr som att bli burna på egengjord 
bår, äta pyttipanna som stektes över eld och spana 
på sälar nära land. 

�������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������
praktisera äventyret det är att be och lovsjunga 
till Gud. Lovsången som blev återkommande var 
passande nog för lägret “Så länge jag lever” där 
andra versen  går “stormarna kommer, och regnet 
det faller men jag står här i din härlighet”. Det är 
gott att få påminna sig om det!

Tack alla barn och ledare för ett spännande och 
kul läger!!

SARA STARFELT

mer info på www.saltsydsverige.nu

Våra aktivitetstips hämtar vi främst från 
kalendern på www.saltsydsverige.nu. Vi vill 
därför uppmuntra ledare och arrangörer i 
HELA distriktet att lägga upp er info där, 
genom att skicka ett mail med all infor-
mation till simon.knutsson@efssyd.org. In-
get evenemang är för stort eller för litet!

SUNDSGÅRDEN. Livskraft Syd - 
läger, 15+ år.

28 dec - 1 jan

GÖRANSBORG. Wintervaken - 
Scoutläger - 15+ år.

24-26 jan

GÖRANSBORG. Wintercampen - 
Scoutläger 7-15 år.

25-26 jan

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

LUDVIG SAMUELSSON

DUNDERBRA i Åhus

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

14 feb-22 feb ÅRE. Skidläger - 15+ år

för gammal
för läger?

tipsar

Lägerchef

Läs Simon Wests artikel
på saltsydsverige.nu

För gammal för Livskraft? - läs detta! 

Nyår
Om det är så att du av en eller annan anled-
ning inte har något att göra på nyårsafton så är 
��� ��������� ���������� ���� ���� ����� ���� ���� ���
��������������������������������������������������
komma. Exempel är: diska, servera på middagen, 
��������������������������������������������������
festlig middag med lite sittningsstil, för att sedan 
�������������������������������������������������
till tolvslaget, efter raketerna får vi åtnjuta ett 
nyårsspex av hög klass. Vi som gör Livskraft tror 
stenhårt på att olika generationer på samma ställe 
bidrar för alla.

Kreativ missionsmarknad för missionen
Den 30:e december kommer vi att ha en mission-
smarknad. Där pengarna kommer att gå till Salts 
och EFS mission. Hit kommer framförallt ung-
domarna bidragit med saker men alla är mycket 
välkomna att komma med nästan vad som helst för 
att sälja, lämna av men främst handla. Vi kommer 
ha bord öppna för loppis, vi kommer ställa upp 
bord till dig som vill hjälpa till att sälja saker som 
antingen du själv eller andra har skänkt. Kan vara 
vad som helst egentligen! Vi kommer också att ha 
en klädbytargarderob. Kom ihåg att ”gubbiga och 
tantiga kläder” är superpopulärt bland ungdomar! 
De saker som inte säljs kommer vi att lämna in till 
en second hand butik. Välkommen att tillsammans 
med Livskraft samla in pengar till missionen!
Hör bara av dig till Simon Knutsson om du vill hjäl-
pa till på nyår eller har frågor gällande missions-
marknaden.

SIMON KNUTSSON

Allt förmår jag genom Honom
som ger mig kraft.

Fil 4:13 (SFB)
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Den 30:e december kommer vi att ha en mission-
smarknad. Där pengarna kommer att gå till Salts 
och EFS mission. Hit kommer framförallt ung-
domarna bidragit med saker men alla är mycket 
välkomna att komma med nästan vad som helst för 
att sälja, lämna av men främst handla. Vi kommer 
ha bord öppna för loppis, vi kommer ställa upp 
bord till dig som vill hjälpa till att sälja saker som 
antingen du själv eller andra har skänkt. Kan vara 
vad som helst egentligen! Vi kommer också att ha 
en klädbytargarderob. Kom ihåg att ”gubbiga och 
tantiga kläder” är superpopulärt bland ungdomar! 
De saker som inte säljs kommer vi att lämna in till 
en second hand butik. Välkommen att tillsammans 
med Livskraft samla in pengar till missionen!
Hör bara av dig till Simon Knutsson om du vill hjäl-
pa till på nyår eller har frågor gällande missions-
marknaden.

SIMON KNUTSSON

Allt förmår jag genom Honom
som ger mig kraft.

Fil 4:13 (SFB)
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TRONS UTTRYCK

Syföreningar

EFS på Råå

Hur länge har er syförening funnits?
Vi vet inte exakt, men det är minst i hundra år. Vi hade 
tidigare två syföreningar, men de senaste tio åren endast 
en som träffas var fjortonde dag. Vi kallar den numera för 
Sy- och litteraturgruppen. Några är barn till de som var 
med vid starten.

Vad har syföreningen betytt för dig som medlem?
Framför allt god gemenskap, omtanke och glädje.

Skapar syföreningen kontaktyta för de som inte är 
kyrkvana?
Ja visst! Den växer så sakta med folk utifrån. En nyinflyttad 
på Råå (sedan 8 år) berättar att syföreningen har betytt väl-
digt mycket när det gäller gemenskap och att få nya vänner 
på en ny bostadsort.

Hur skulle ni formulera målsättningen med syfören-
ingens verksamhet?
1. Att dra in folk utifrån till den kristna gemenskapen. Vi 
har exempelvis tidigare skänkt symaskiner till Tanzania och 
Etiopien.

2. Handarbete för missionen utomlands och t.ex. till de 
hemlösa i Sverige.

Behöver syföreningen utvecklas eller förändras för att 
finnas kvar om tio år?
Det behöver den nog, men vår syförening lever i föränd-
ring. Vi har ju nu gjort om den till en Sy-och litteratur-
grupp. Förutom att sy så har vi också högläsning ur nå-
gon bok. Nyligen läste vi Lena Maria Klingvalls bok ”Våga 
drömma” och nu har vi just börjat med boken om Guds 
smugglare, Broder Andrew.
Då och då kommer det fortfarande nya medlemmar, både 
från vår kyrka och utifrån.

Listers EFS Syförening

För mer än 40 år sedan började vi, några damer på plats 
och några nyinflyttade, att träffas under enkla förhållanden 
i våra hem. Efter hand växte skaran och det blev att vi träf-
fades i Listerkyrkan, sedan den hade blivit klar. En kväll var 
vi inbjudna till en av deltagarna på ”Tupperwareparty” och 

Syföreningen är ju en klassisk verksamhet i många församlingar 
och i de flesta kristna samfunden. I EFS sydsverige finns det ock-
så några stycken. Vi presenterar här några av de syföreningar 
som finns i EFS i Sydsverige.

Ann-Marie Backe syr djur och dockkläder till försäljning.

Det sys, pratas, läses och lyssnas på Råå. Pastorn är också med.
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efter den kvällen utökades skaran ytterligare  med grannar 
till värdinnan. En av dem som började i syföreningen efter 
den kvällen och som fortfarande är väldigt trogen i grup-
pen, påpekar den stora samhörigheten och öppenheten i 
gruppen. Man känner sig alltid välkommen, man blir sedd 
för den man är, man duger. 

Syföreningen har hjälpt många framåt på trons väg. An-
dra understryker den varma, mysiga gemenskapen i den 
åldersblandade gruppen, där alla bryr sig och har omsorg 
om varandra. Vid samvaron kring kaffekoppen diskuteras 
olika saker, som berör hem, familj, kyrka, verksamhet och 
samhälle. 

När alla är närvarande är vi fler än 25 deltagare, men ofta 
har ju några förhinder, så omkring 20 brukar vi vara. Del-
tagarna är både från Listerlandet och från Sölvesborg och 
därför ambulerar vi mellan  Listerkyrkan och Falkvikskyr-
kan. Vår  målsättning är att vara en kärleksfull och öppen 
gemenskap med Kristus och varje deltagare i centrum, och 
det är viktigt att också bry sig om de som av olika anled-
ningar inte kan vara med, att någon kontaktar den som är 
sjuk eller har annat förhinder. Vi bidrar också på olika sätt 
till försäljningarna vi har i Listerkyrkan. 

De flesta deltagarna har alltid något i händerna, som 
stickas, virkas eller sys, och kanske återfinnes det bland al-
sterna på försäljningen. Och annars bara finns man med 
för att man trivs i gruppen. Varje kväll förgyller vi med 
några av Birger Olssons roliga historier, för det är viktigt 
att skratta och känna glädje. Lika viktig är andaktsstunden, 
ofta med en betraktelse av Eva Spångberg eller någon an-
nan lättläst och lättförståelig författare. Vi tar upp böneäm-
nen, ber för oss själva och för de som inte är med just den 
kvällen. Och ofta sjunger vi en aftonpsalm eller bibelkör. 

För framtiden behöver vi få med yngre krafter som kan-
ske hittar nya uttryckssätt för vår målsättning. Kanske blir 
sådana här grupper viktiga för ensamma människor i data-
teknikens värld.

För Listers EFS syförening,  Majlis Ohlsson

EFS i Staffanstorp

Hur länge har er syförening funnits?
Staffanstorps syförening har funnits sedan 1977.

Vad har syföreningen betytt för dig som medlem?
Gemenskap och social kontakt. En sammankomst där pro-
blem och möjligheter ”ventileras”.

Skapar syföreningen kontaktyta för de som inte är kyrk-
vana ?
Ja! Det är en lite lägre tröskel att samlas i hemmen.

Hur skulle ni formulera målsättningen med syfören-
ingens verksamhet?
Att dela med sig av intressen, erfarenhet och få hjälp som 
kristen att leva ut sin tro.   

Behöver syföreningen utvecklas eller förändras för att 
finnas kvar om tio år?
 Nej! Behov av gemenskap lär alltid finnas.

EFS Hultatorp

Hur länge har er syförening funnits?
Vi har funnits sedan 1914/15 men har inga symöten läng-
re.

Vad har syföreningen betytt för dig som medlem?
Social gemenskap, en uppgift i Guds rike som vi fick göra 
tillsammans.

Skapar syföreningen kontaktyta för de som inte är kyrk-
vana ?
Behoven har ändrats. Tidigare var vi många som samlades 
och ibland kom någon som inte gick så ofta på gudstjäns-
terna.

Hur skulle ni formulera målsättningen med syfören-
ingens verksamhet?
Social gemenskap och andakt.Ett gemensamt arbeta för 
Guds rike där ofta missionsländerna var i focus.

Behöver syföreningen utvecklas eller förändras för att 
finnas kvar om tio år?
Vet ej. Kanske behövs det en annan form. Yngre samlas 
inte på samma sätt.

I Staffanstorp sys det flitigt!
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NYFIKEN PÅ

Tomas, beskriv dig själv med fem centrala ord.
Otålig, initiativrik, teologiskt reflekterande och ekonom.

Du har ett förflutet som missionär i Etiopien. Hur 
länge var du och Peggy där, och vilka uppgifter 
hade ni?

Peggy och jag åkte med våra tre barn Jakob, Michelle och 
Kevin till Etiopien sensommaren 2002 för att arbeta med 
ekonomi och utbildningsfrågor inom Mekane Yesuskyrkan. 
Efter några månader i Addis Abeba och språkskola, där vi 
lärde oss stapplande oromiffa, var vi sedan verksamma i 
Nakamte fram till 2005. På grund av barnens skolgång och 

svårhanterliga arbetssituationer flyttade vi därefter in till 
Addis och arbetade på Mekane Yesus Seminary, kyrkans 
centrala högskola för präst- och ledarskapsutbildning. År 
2008, efter två förlängningar av vårt kontrakt, flyttade vi 
som familj från Etiopien, men själv fortsatte jag på Svenska 
kyrkans uppdrag att under ytterligare två år arbeta med 
verksamheten på seminariet och dess college för ledarskap, 
Mekane Yesus Management and Leadership College.  

Definiera vad begreppet ”mission” innehåller en-
ligt ditt sätt att se på saken.

Framförallt tycker jag att det är både ett mycket brett, 
men samtidigt också tydligt, uppdrag för kyrkan. Kyrkans 
uppdrag är mission, och detta uppdrag kan uttryckas ge-
nom att fira gudstjänst, bedriva diakoni, utbilda, evangeli-
sera, bygga relationer, hela, upprätta, mätta och så vidare. 
Biståndsarbete är en viktig del av mission, men mission är 
mer än bistånd. Många organisationer kan, och gör, gott 
men kyrkan är unik i det att hon är den enda ”organisa-
tion” som också kan förkunna och förmedla nåd och upp-
rättelse genom Jesus Kristus. För mig handlar mission inte 
primärt om någon form av handlingsplan för människors 
omvändelse (vilket verkar vara en lika anakronistisk som 
seglivad kritik), utan ett förhållningssätt till Jesus kärlek för 
sin skapelse. ”Följ med och se” är en stark missionsbefall-
ning, likaså Lukas 4:18, ”Herrens Ande är över mig ...”. 

Vilka är de främsta livserfarenheterna du tog med 
dig hem från Etiopien?

Kulturens inverkan på hur vi lever våra liv och tolkar vår 
omgivning. När man bor en längre tid utomlands, och inte 
minst när man sedan kommer tillbaks hem, inser man hur 
påverkad man är av sitt eget sammanhang – så påverkad att 
man ofta inte reflekterar eller ens är medveten om det. Jag 
har kanske inte lärt mig att tolka situationer från en annan 
människas synvinkel, men jag är åtminstone medveten om 
att situationer kan tydas på ett helt annat sätt än vad jag 
gör utifrån mina egna förutsättningar. En etiopier har en 
helt annan bakgrund och helt andra nycklar att tolka livet 
än vad jag har, något som kunde bli nog så påfrestande i 
många situationer och inte alltid helt lätt att hantera. Men 
lärorikt. Efter åtta års arbete i landet känner jag närmast att 
jag begriper mindre av vad som händer än vad jag trodde 
jag förstod i början. Likaså blev det nästan skrattretande 
att, när vi kom hem, studera hur vi svenskar tolkar och 
hanterar saker i vår egen ankdamm, övertygade om att 
vi gör det ”sakligt” och ”objektivt”. Vi lever fortfarande 
i princip i en enhetskultur, där ”annorlunda” tankar och 
idéer sällan får rum. 

EFS har för en tid sedan återgått till att bedriva sitt 
missionsarbete självständigt, från att under en pe-
riod arbetat integrerat med Svenska kyrkans mis-
sion. Hur ser du på den utvecklingen? Fördelar och 
nackdelar?

Tomas AnderssonTomas Andersson
Under det kommande året vill Livsluft lyfta 
fram EFS missionsarbete utanför Sveriges 
gränser på olika sätt. Därför passar det bra att, 
som en liten tjuvstart på detta, redan i detta 
årets sista nummer söka upp en missionär 
som nu bor i vårt distrikt, nämligen Tomas 
Andersson.  Idag arbetar han som ekonomic-
hef på Helsingborgs kyrkliga samfällighet. 
Livsluft har ställt några frågor till honom.
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Nackdelen är framförallt mindre resurser. EFS arbete 
vilar helt på frivilliga gåvor, medan Svenska kyrkan har 
helt andra möjligheter att finansiera sin verksamhet. In-
samlingsarbetet har blivit alltmer konkurrensutsatt, mis-
sionsvännerna en allt mer tunnhårig skara och givare vill 
i allt större utsträckning öronmärka sina gåvor. Detta gör 
att det strategiska och långsiktiga arbete som EFS står i blir 
alltmer utmanande att finansiera. En ytterligare (möjlig) 
nackdel skulle kunna vara att EFS, trots att vi är en inom-
kyrklig rörelse, får sitt utlandsarbete betraktat som perifert 
i Svenska kyrkans internationella engagemang.  

En fördel är naturligtvis att det blir närmre för rörelsens 
medlemmar till de beslut som fattas för det internationella 
arbetet. Många inom EFS har svårt att helt identifiera sig 
med Svenska kyrkans prioriteringar, och då kan ett ”eget” 
arbete vara ett gott alternativ. Samtidigt saknar jag en mer 
spänstig diskussion inom rörelsen hur EFS internationella 
arbete ska se ut framöver! Personligen tycker jag att EFS in-
ternationella engagemang på ett bra sätt kompletterar och 
inspirerar Svenska kyrkans arbete. 

Hur ser du på Mekane Yesus-kyrkans beslut tidi-
gare i år att bryta sin relation med Svenska kyrkan? 
Hur tror du det påverkar EFS relation till vår etio-
piska systerkyrka?

Kanske man bör avstå från att besvara den komplicerade 
frågan, men så här tycker jag rent personligen; Tråkigt och 
olyckligt. Frågan har hanterats fyrkantigt av bägge parter 
och Svenska kyrkan har visat prov på häpnadsveckande 
kulturell inkompetens. Svenska kyrkans beslut i sakfrågan 
kan man tycka olika om även här hemma i Sverige och vi 
måste naturligtvis ha rätt att fatta egna beslut för det sam-
manhang vi står i, men att helt strunta i att ta med sina 
internationella partners i processen upplevs från etiopiskt 
håll som väldigt arrogant. Samtidigt är Mekane Yesuskyr-
kans beslut att avbryta nattvardsgemenskapen på grund av 
en ordningsfråga i mitt tycke en tragisk överreaktion. Nog 
kan man tycka olika och ändå samarbeta för evangeliets  
skull?

EFS har, åtminstone hittills, klarat sin relation tack vare 
att många i Etiopien ser Swedish Evangelical Mission som 
en fristående missionsorganisation. Jag tycker inte att EFS 
”taktik” att flyga under radarn är helt oproblematisk i sam-
manhanget – som inomkyrklig rörelse borde vi nog tydli-
gare bekänna färg var vi står (och jag är högst medveten om 
att detta är en förenklad beskrivning av verkligheten).

Hur stort är steget från missionär i Etiopien till eko-
nomichef för Helsingborgs kyrkliga samfällighet? 
Berätta lite om din livsresa från Etiopien till den 
plats där du befinner dig idag.

Det är en fantastisk förmån att få arbeta inom kyrkan 
och med frågor som inspirerar och utmanar. Jag har natur-
ligtvis färgats och formats av mina år som missionär och 

den erfarenheten tar jag med liv och lust med mig i min 
nuvarande tjänst. Ekonomi handlar i mångt och mycket 
om att hantera och fördela begränsade resurser och dessa 
val är aldrig etiskt eller teologiskt neutrala. Under såväl 
min ekonomichefstjänst på EFS som i min nuvarande 
tjänst som ekonomichef för Helsingborgs pastorat, har jag 
fått förtroende att påverka hur kyrkan skapar och hanterar 
ekonomiska resurser. Många kanske spontant tycker att det 
verkar bottenlöst trist att ”sitta på ett kontor och räkna siff-
ror”, men tack och lov är mitt arbete oerhört mycket mer 
än så! Jag är (bland annat) mitt inne i arbete kring strate-
gisk verksamhetsutveckling, barnhemsprojekt i Zimbabwe, 
ansvarsfull kapitalförvaltning, föredrag om mission, styrel-
seuppdrag inom mikrofinans och så vidare. Att teologiskt 
få bearbeta och implementera ekonomi för kyrkans arbetes 
bästa känns väldigt meningsfullt. 

Vilken tycker du är den största utmaningen för EFS 
i Sydsverige under de närmaste åren?

Att få enskilda föreningar att inse och utnyttja den resurs 
som finns i distriktet. Mer samarbete mellan föreningarna, 
gärna koordinerat genom distriktet, vore positivt. Vi kan 
lära mycket och inspireras av varandras arbeten. En annan 
utmaning är hur EFS ”överbyggnad” (riks och distrikt) ska 
struktureras framöver, en fråga som vi är många som arbe-
tat med på olika sätt. 

Kan distriktets föreningar dra någon nytta av dina 
erfarenheter av mission och ekonomi? Är du öppen 
för föreningsbesök?

Jag är öppen för förslag.

Slutligen fem snabba ordpar för dig att välja mel-
lan. Motivera kort om du vill. - Vad föredrar du av:
Kentucky Fried Chicken eller kåldolmar? 
KFC
Psalmer eller lovsånger? 
Psalmboken är full av fantastiska lovsånger, men en kväll 
med Bengt Johansson är också helt OK!  
Sommar eller vinter? 
Med ålderns rätt – sommar
Ekonomi eller teologi? 
Att få arbeta teologiskt med ekonomi, kan det bli bättre?
Havet eller skogen? 
Skogen

Faktaruta
Var bor du? Viken
Familjesituation? Gift med Peggy, som arbetar på interna-
tionella skolan i Helsingborg. Jakob går sista året på universitet 
i Colorado, Michelle är i Tanzania med Glimåkras missionslinje 
och Kevin går sista året på Sundsgården.
Uppdrag inom EFS? Tidigare och nu. Missionär 2002-10, 
Ekonomichef EFS 2010-12, Styrelseledamot Lerberget, predi-
kar och föreläser när tillfälle ges. 
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Jag har sedan barnsben haft ett stort hjärta för julen och 
allt vad den innebär från julklappar till köttbullar, julka-
lendrar och snö. Den barnsliga spänningen av längtan och 
nedräkning till denna speciella dag är ju fantastisk. Och 
när man tittar på amerikanska julfilmer med tomtar, släkt-
träffar och klassiska julsånger så kan man verkligen längta 
efter det magiska med julen. Men även om mycket av detta 
vittnar om en jul full av värme och kärlek, så visar det så lite 
av vad det egentligen handlar om.

Veckorna innan julen 2006 hände tyvärr något väldigt 
jobbigt. En av de personer jag var närmast under min gym-
nasietid valde att ta sitt liv. Världen vändes upp och ner och 
julen gick från att vara något jag längtade efter till något 
jag försökte undvika så långt jag bara kunde. Det blev en 
högtid jag hellre snabbt tog mig förbi istället för att fira. 
Det blev för mycket. 

Sen dess har jag faktiskt inte varit så aktiv i julfirandet, 
ibland har jag hoppat över julfesten i kyrkan och även för-
sökt boka upp mig med vänner på juldagen, istället för att 
umgås med familjen. Bara för att komma bort.

I början av oktober 2013 satte jag mig på ett flyg ner till 
Australien och Nya Zeeland. Det var mitt andra besök på 
Nya Zeeland och tredje gången jag var i Australien. Denna 
gång åkte jag dit för att vara där en längre tid. Jag insåg rätt 
snart hur långt det är hem till vänner och familj, även om 
jag hade det fantastiskt bra där nere. Jag fick uppleva så 
mycket, lära känna många nya vänner och verkligen prova 
på något helt annat! Det var fantastiskt. Under november 
månad jobbade jag på en bambuplantage uppe i Queens-
land och eftersom julen närmade sig kom jag och ägarna 
att prata en del om den. Jag insåg snabbt att många (inte 
alla) australiensare inte hade samma tankar om julen som 
jag. För många var det ”Just another BBQ”, ytterligare ett 
tillfälle att tända grillen och umgås med familjen. De för-
stod inte varför det var en så stor grej i resten av världen. 
En intressant tanke. 

Jag började inse varför vi ser fram emot julen så mycket 
här i Sverige och på resten av norra halvklotet. I en så mörk 
årstid blir behovet av ljus större och julen är en ljus högtid 
med mycket glädje. Många av våra julsånger handlar fak-
tiskt om ljus och vi lyser upp vintermörkret med advents-
ljusstakar, stjärnor, luciakronor och allt möjligt.

”Jesus is the reason for the season”
I slutet av december, lagom innan julafton, åkte jag till 

Sydney för att möta upp med vänner jag har där. Eftersom 
några av dem är med i församlingen Hillsong Church, en 

ganska stor församling som samlar tusentals till gudstjänst 
varje söndag, och går på deras bibelskola, så blev det natur-
ligt att jag hamnade där. Och då hände det saker. De be-
skrev julen med orden ”Jesus is the reason for the season”, 
rakt översatt: ”Jesus är anledningen till högtiden”. Något 
jag alltid har vetat, men nu fick jag på nytt bli påmind om 
det. Jag var mycket i kyrkan den julen. Sångerna och pre-
dikningar handlade självklart om Jesus, att han föddes, att 
han kom ner till oss som ett litet barn. På kvällarna kunde 
man utanför kyrkan gå runt och se bibelgestalter och en 
upplyst krubba. Ord som ”Joy Hope Love” (”Glädje Hopp 
Kärlek”) stod utanför kyrkan och alla som körde förbi kun-
de se dem. 

Dagarna innan jul hade kyrkan något de kallade för 
”Christmas Carols Spectacular”, en föreställning med 
sånger som beskriver julen. Delvis klassiska kristna sånger 
som O helga natt, The first Noel, men också sånger som 
Jingle Bells. Dessa spelades i riktigt bra arrangemang och 
församlingen bjöd in alla att komma och lyssna och få höra 
om varför vi firar jul. Allting pekade på Jesus. Det gick inte 
att undgå att julen handlar om att Jesus föddes.

För mig var det så skönt att slippa allt det kommersiella 
som julen till stor del har blivit och jag är väldigt glad att 
jag var där jag var just den julen. Det var vad jag behövde 
och det blev en väckarklocka. Inte för att jag inte visste vad 
julen innebär, men för att jag skulle bli påmind om vem 
det verkligen handlar om. Det jag såg var att julen var en 
grillfest för gemene man och i kyrkan var allt fokus på en 
sak – att Jesus föddes. Inget annat. 

”Jesus is the reason for the season”. Så enkelt, men ändå 
så rätt. Som avslutning kan jag säga att jag redan nu har 
börjat lyssna in lite julsånger!
John Henrysson, Ängelholm

A Christmas down-under
För er som inte känner mig, jag heter John Henrysson och jobbar som scoutkonsulent och 
medieansvarig för EFS och Salt i Sydsverige. Från oktober 2012 till februari 2013 var jag i Aus-
tralien för att jobba, resa och för att ta en liten paus från allt här hemma.

REPORTAGE
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ANSTÄLLDA

Vi välkomnar till tjänst i EFS & Salt Sydsverige

Sedan oktober är jag, Jonas Engström 
ny kyrkomusiker på 50 % i Lerbergets 
kyrka. Efter flera år som aktiv medlem 
väljer jag att satsa också som anställd i 
kyrkan. Jag är uppvuxen utanför Ängel-
holm. Efter 10 år i Stockholm återvände 
jag 2006 med familj till Skåne och Ler-
berget. Det känns spännande att få vara 
med och leda kör och fira gudstjänst i vår 
hemkyrka och jag ser framemot alla mö-

ten med människor. Extra kul ska det bli att få starta Soul 
Children, en ny kör för barn mellan 8-12 år.

Jag heter Helena Eriksson och arbetar sedan för-
sta september 30 % som distriktsansvarig för EFS 
och Salts årskonferens 2014, en anställning jag har 
fram till den 30 juni 2014. Jag arbetar även som 
barnledare/pedagog i Väsby församling där, förut-
om Väsby kyrka, även Lerbergets samarbetskyrka 
ingår. 
Min fritid tillbringar jag gärna och mycket i EFS-
kyrkan i Ängelholm där jag finns med som frivillig 
i olika uppgifter. Man kan nog säga att jag trivs med att ha många 
bollar i luften samtidigt och det ser jag till att ha! Jag bor i ett gammalt 
korsvirkeshus i Humlarp och det är där jag kopplar av, hittar lugnet 
och laddar för nya ting! 

Jag heter Linn Halderot 
och är 28 år. Jag är upp-
vuxen i Katrineholm. Har 
de senaste sju åren bott i 
Jönköping. 
Jag tog examen i somras ef-
ter att jag studerat “Kristen 
terapeutisk själavård” på 
Korteboskolan i Jönköping. 
Det är en 3-årig utbildning på högskolenivå. 
Jag flyttade till Sölvesborg för drygt tre veckor 
sedan och började jobba i Falkvikskyrkan den 
första november. Är anställd som värdinna/sjä-
lavårdare på 50%. 
- Jag trivs redan i Sölvesborg och i försam-
lingen. Det känns intressant att få jobba med 
själavårdsfrågor och att få skapa kontakt med 
människorna här. 
Förutom jobbet så älskar jag att träffa mina 
vänner, spela teater och resa. Jag har även bör-
jat att rida - var på min första ridlektion förra 
veckan.

Jag heter Fredrik Sandberg och har 
sedan i mitten av augusti börjat på 
min tjänst som församlingspedagog i 
Hässleholms församling. I min tjänst 
har jag förmånen att som en av mina 
uppgifter  arbeta med barn- och ung-
domsarbetet i Västerkyrkan, EFS. 
Jag bor i Lund, men är uppvuxen 
i trakterna kring Hässleholm. Det 
känns extra spännande och roligt att 
arbeta i Hässleholm och Västerkyrkan eftersom det var i 
dessa sammanhang jag själv som tonåring fick upptäcka 
trons värld och börja lära känna Gud.
Innan mitt arbete i Hässleholm har jag bl.a. studerat teo-
logi och pedagogik i olika former samt arbetat i försam-
lingar i Malmö, Lund och Vellinge. När jag är ledig tränar 
jag gärna bordtennis, vilket för övrigt kan vara nyttigt när 
man ibland stöter på övermodiga ungdomar som tror att 
de kommer att vinna överlägset.  Som tur är blir det oftast 
jag som får visa var skåpet ska stå.

Lerberget
SölvesborgHässleholm
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JAKOB - del 2

När vi i förra delen av denna artikelserie lämnade patriarken Jakob, 
så befann han sig i en något prekär situation. Han hade under lite ohe-
derliga former lämnat sin morbror Laban i Harran, och tagit hela sin 
familj och alla sina många ägodelar med sig. En del av Jakobs ägodelar 
skulle nog kallas Labans ägodelar, om man hade frågat Laban. 

Jakobs följe blir upphunnet av Laban, men trots att det blir lite 
fientligt till en början, så lyckas Jakob avvärja direkta konfrontationer. 
Laban och Jakob sluter förbund med varandra och skiljs som vänner.

En orolig resa
Jakobs största problem var dock inte det som han lämnade bakom 

sig, utan det som väntade framför honom. Han var nu tvungen att 
vandra mot ett möte, som han ända sedan han flydde hemifrån fasat 
för, och som säkert hade hemsökt honom i många nätters drömmar. 

Han skulle nu 
möta sin bror Esau, 
som han lurat på 
den välsignelse och 
arvsrätt som rätt-
teligen var hans. 
Han hade tillsam-
mans med sin mor 
konspirerat mot 
sin bror Esau och 
bedragit sin far, ge-

nom att utnyttja dennes ålder och blindhet. Det var ju just för att 
undvika Esaus hämnd, som han en gång för många år sedan flytt till 
sin morbror Laban i Harran.

Nu var mötet oundvikligt, och Jakob var skräckslagen inför det. 
När han började närma sig hemtrakterna utarbetade han en plan inför 
mötet med Esau. Det var en plan som inte direkt indikerade att mod 
var en särskilt stor del av Jakobs personlighet, snarare tvärtom.

Han började med att skicka ett par tjänare i förväg till Esau för att 
fjäska lite för denne, och på så viss hoppades Jakob kunna underlätta 
mötet med sin bror. Tjänarna kom dock tillbaka med budet om att 
Esau redan var på väg emot honom med fyra hundra man. 

Det budet gjorde ju inte direkt Jakob lugnare till mods. Han delade 
upp sitt sällskap i två delar, både folk och fä. Han tänkte att om Esau 
anföll den ena gruppen, så kanske den andra kunde överleva. Sedan 

skickade han två mindre grupper i förväg med mängder av djur och 
gåvor till Esau, för att kanske på så sätt kunna blidka dennes vrede.

När han så med sina fruar och barn kom till floden som utgjorde 
gränsen till Esaus land, så skickade han resten av familjen före sig över 
floden. Själv blev han ensam kvar över natten vid vadstället i Jabbok. 

Kampen vid vadstället
Jakob bad nu till sina fäders Gud och påminde om alla de löften 

som Gud gett åt både hans far och farfar, liksom till honom själv. 
Jakob kände säkert i den ensamma natten hur allt bedrägligt och ohe-
derligt han gjort under hela sitt liv, nu hade hunnit i fatt honom. 

Jakob sa till Gud: ”Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den 
trofasthet du har visat mig.” Däri hade han alldeles rätt.

Jakobs namne i Nya testamentet beskriver en viktig sanning när 
han skriver i sitt brev (Jak 4:8): ”Närma er Gud, och han ska närma sig 
er”.  Jakob hade i sin ångest närmat sig Gud, och Gud närmade sig 
nu honom. Och Gud gjorde 
dessutom detta på ett långt mer 
påtagligt sätt än vad de flesta 
människor har upplevt.

Jakob möter en man i nat-
tens mörker och de två brottas 
med varandra. Jakob får ett slag 
på höften, så att den går ur led. 
Men Jakob vägrar ändå ge upp. 
När det börjar gry, säger den okände mannen åt Jakob att släppa ho-
nom, men Jakob vägrar med orden: ”Jag släpper dig inte förrän du 
välsignar mig!”  Mannen frågar nu Jakob efter hans namn, och Jakob 
ger honom det. 

Namn hade under denna tid alltid en konkret betydelse, utöver att 
vara egennamn. Så när Jakob säger sitt namn till den okände, så säger 
han egentligen: ”Jag är en bedragare”, eftersom det var den faktiska 
betydelsen av hans namn. 

Det kan kanske tyckas ha varit tämligen elakt av Isak och Rebecka 
att ge sin son ett sådant namn. Men språkligt har namnet också att 
göra med detta att Jakob drog i Esaus fot när de var på väg att födas. 
”Dragare” och ”bedragare” är besläktade ord i hebreiskan. Jakob hade 
ju förvisso också under livet fram tills detta ögonblick, mer än väl levt 
upp till epitetet bedragare. 

Jakob blir Israel
Så när Jakob på den okändes uppmaning säger sitt namn, så är det 

också en syndabekännelse: ”Jag är en bedragare, en syndare”. Då säger 
den okände: ”Du skall inte mer heta Jakob, utan Israel”. Med tanke 
på namns betydelser, så skulle detta också kunna översättas: ”Du skall 
inte mer vara ”Bedragare”, utan du är nu ”Guds kämpe”.
När Jakob sedan ber att få veta den okändes namn, så får han bara en 
fråga tillbaka: ”Varför frågar du efter mitt namn?”. Underförstått: ”Du 
vet ju ändå vem jag är”. 

Jakob har brottats med Gud själv. Men han är inte besegrad. Han 
är välsignad. Han lämnar bedragaren Jakob bakom sig och går vidare 
genom livet som Guds kämpe Israel. Han kallar platsen där kampen 
skett för ”Penuel”, vilket betyder ”Guds ansikte”. Han hade mött Gud 
ansikte mot ansikte och överlevt. 

Det står i 1 Mos 32:31: ”När han lämnade Penuel såg han solen gå 
upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.”. Det är ord som är 
mättade med symbolik. Det var inte bara den faktiska natten som var 

UNDERVISNING
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slut, det var också Jakobs hela livs natt som var till ända. 
Solen gick upp också över Jakobs liv. Han var en ny människa. Men 

närkampen med Gud hade också givit honom bestående men - han 
haltade efter slaget på höften.

När vi vågar gå i närkamp med Gud i våra egna liv, så kan vi vara vis-
sa om att vi inte går ur den kampen oförändrade. En del förändringar 
kanske är smärtsamma som Jakobs hälta, men när kampen är slut 
går solen upp också över våra liv. Så istället för att hålla oss på tryggt 
avstånd från allsmäktig och helig Gud, vilket vi nog gärna gör lite till 
mans, så är det ändå värt att ge sig in i den där smärtsamma kampen 
med Gud. Vi kommer att gå ur den stärkta och välsignade.

Mötet med det förflutna
När nu Jakob går över floden för att möta den bror som han bedra-

git och lurat, så är det en annan Jakob än den som skickat alla andra 
framför sig som en buffert 
mot Esau. Han är fortfarande 
rädd. Det hade vem som helst 
varit i det läget. Men han går 
nu först av alla det sista stycket 
fram mot Esaus här. Han står 
som Israel, Guds kämpe, och 
skyddar sin familj som går 
bakom honom.

När Esau och dennes här 
kommer fram till familjen, 
faller Jakob i underdånighet 
ner på sitt ansikte sju gånger 
inför sin storebror. Men Esau 
anfaller inte. Han skyndar is-
tället fram till sin bror och tar 

honom i famnen. De står där, båda vuxna karlar, och gråter som barn 
och kramar om varandra. Mötet som Jakob fruktat så länge blir inte 
ett tillfälle för räfst och rättarting. Det blir istället ett ögonblick av 
försoning. 

Även detta är en bild av vad som sker när vi närmar oss Gud. Gud 
har rätten på sin sida, det är vi som svikit. Men vi möts inte av domens 
avståndstagande, utan istället av försoningens omfamning.

Våldtäkt och hedersmord
Esau och Jakob slår sig sedan ner på olika platser i landet. Jakob 

och hans familj bygger ett hus i Suckot, och kommer till en början 
väl överens med människorna som bor där. Men Shekem, sonen till 
Hamor, hövdingen i landet, får en dag syn på Jakobs dotter Dina, när 
hon hade gått ut för att träffa jämnåriga flickor i trakten. Han tycker 
om vad han ser, och beter sig sedan som den som saknar moral och är 
van att få sin vilja igenom. Han överfaller och våldtar henne.

Jakob väntar med att göra något åt saken, tills hans söner kommer 
tillbaka från markerna. Sönerna blir naturligtvis rasande över våldsdå-
det mot deras syster. Shekem och hans far försöker förhandla och få 
till stånd ett avtal där Shekem och den våldtagna Dina skulle bli man 
och hustru. 

Bröderna och Jakob säger att det är otänkbart att ge sin syster och 
dotter till en som inte är omskuren. Omskärelsen var ju tecknet på 
Guds förbund med Israels folk, allt sedan Abrahams tid. Så är det ju 
än idag. Men, säger Dinas bröder, om ni alla låter omskära er, så skall 
vi säkert kunna finna på en lösning. 

Det är en lögn, men Shekem, Hamor och alla män i hans läger går 
med på detta. När de sedan alla efter tre dagar ligger medtagna i feber 
och smärta efter ingreppet, går två av Jakobs söner, Simon och Levi, 
in i lägret med sina svärd och slår ihjäl alla av mankön utan att möta 
något motstånd. Ett tidigt exempel på hedersrelaterat mord.

Jakob blir rasande på sina söner. De hade inte hans tillåtelse att bete 
sig på detta sätt. Nu måste hela familjen bryta upp ännu en gång, 
innan folket i området går samman och utplånar dem.

Cirkeln sluts
Gud uppmanar Jakob att återvända till Betel, platsen där Gud up-

penbarade sig för Jakob i drömmen om himlastegen under hans flykt 
undan Esau.

Jakob beordrar nu familjen att 
göra sig av med alla främmande gu-
dabilder som de burit med sig. Han 
skall nu bygga ett altare i Betel, åt 
den Gud som räddat honom och 
som välsignat och upprättat honom 
efter kampen vid Jabboks vadställe.

När han har gjort detta, så up-
penbarar sig Gud på nytt för honom 
och stadfäster hans nya namn, Israel. 
Nu och först nu existerar alltså Israels 
folk, Guds förbundsfolk. I Betel för-
nyar Gud också de löften han givit åt Abraham och Isak och ger nu 
dessa löften även till Israel. De skall bli ett stort folk och ska bo i ett 
land som Gud skall ge dem.

Jakobs älsklingshustru Rakel, som hade fött Josef, var vid det här 
laget gravid igen. Hon födde Jakobs tolfte son, som fick namnet Ben-
jamin. Men förlossningen var svår och Rakel dör snart efter att ha fött 
fram barnet. Jakob begraver i stor sorg Rakel längs vägen mot Efrata, 
dit de var på väg. 

Efrata är mer känt under ett annat namn. Platsens ”moderna” namn 
är Betlehem, som ju är i fokus för världshistoriens största händelse och 
i centrum för det julfirande, som vi nu är på väg in i. Platsen där him-
melen möter jorden, då Gud blir människa i stallets krubba.

Efter Rakels död vandrar Jakob och hans familj hem till Mamrelun-
den vid Hebron där Abraham bott och Jakobs far Isak ännu lever. Isak 
blev 180 år, och därmed den äldste av patriarkerna. Han dör medan 
Jakob är hos honom. Esau kommer dit och tillsammans begraver brö-
derna sin far.

På grund av Rakels för tidiga död, så blir sönerna Josef och Benja-
min sin fars ögonstenar på ett alldeles särskilt sätt. Denna favorisering 
får dramatiska konsekvenser längre fram, i synnerhet för Josefs del. 
Om honom handlar nästa del i denna artikelserie.

Håkan Lindberg, Hörby
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Julfirandet har en lång tradition i vårt land. Men denna 
tradition har tagit sig många olika uttryck och ingen av 
oss har exakt likadana minnen eller upplevelser av julfi-
randet. För oss som är äldre har troligen julfirandet en 
helt annan dimension än för den unga generation som 
nu växer upp. I mitt hem kokade till exempel mor alltid 
risgrynsgröt på julaftonen. Om jag minns rätt skulle den 
koka i ungefär en timme, under nästan ständig omrör-
ning för att inte bränna vid. Att läsa julevangeliet var en 
självklarhet.

Nu har tyngdpunkten i julfirandet mer och mer flyt-
tats från julens centrum ut mot periferin. Jesus har blivit 
marginaliserad, som det så fint heter numera. Nu tar man 
också ut julen långt i förskott, så när den väl kommer är 
många så uttröttade och stressade att de knappast orkar 
fira jul. En hel del tar nu också konsekvenserna av detta 
och åker till andra sidan jorden, där de förmodligen firar 
en helt annan sorts jul.

Vi har ingen möjlighet att få tillbaka den tid då man 
åkte med häst och släde till klangen av bjällror till jul-
dagsmorgonens julotta, som firades väldigt tidigt. Men 
nog är det mer än en av oss som skulle vilja uppleva något 
likande igen. 

Jag önskar att vi kunde få tillbaka lite mer av den stäm-
ning och förväntan som då fanns. Man möttes i en full-
satt kyrka med levande ljus och doftande granar och ett 
”Var hälsad, sköna morgonstund”. Det var jul!

Julen är ju något fullständigt unikt, även om alla inte 
tror det eller förstår det. Gud sände sin egen älskade Son 

för att frälsa och rädda dig och mig, ja, hela mänsklighe-
ten, undan domen och den eviga döden och välkomna 
oss in i sin härliga gemenskap med en ljus framtid och ett 
levande evighetshopp.

Första julens budskap var ljus och glädje, även om si-
tuationen för Maria och Josef inte var den bästa. Herrens 
härlighet lyste över herdarna på ängen och ängelns häls-
ning var: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje… i dag har en Frälsare fötts åt er.” Efter besöket i 
stallet ”vände de tillbaka och prisade och lovade Gud för 
vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts 
dem”.

Här möter vi julens stora mysterium, som det profete-
rats om sedan skapelsens morgon. Gud själv kommer till 
oss i Jesus Kristus. Mysteriet tar gestalt, den osynlige gu-
den blir synlig i barnet i krubban. I Betlehems stall möts 
historien – det som varit, nuet och det som ska komma. 
Barnet i krubban fanns före krubban och före stallet, ja, 
det fanns före den värld dit det kom. Vi förstår det inte, 
men vi får som många miljoner före oss leva i denna ofatt-
bara och ogripbara verklighet.

Julfirandet är egentligen en familjehögtid, men vår tids 
familjegemenskap har blivit mer och mer splittrad, svår-
definierad och komplicerad. För en del har julen blivit en 
pina på grund av ensamhet eller marginalisering. För an-
dra på grund av sprit och narkotika, det gäller inte minst 
barnen i en familj. Brist på pengar spelar också en stor roll 
i sammanhanget – det har det för övrigt gjort i alla tider. 
Men jag tror att barn och unga har blivit mer medvetna, 

UNDERVISNING

Julfirande
Livsluft undrade om jag kunde tänka mig att skriva om Julfirande. Det lät intressant så jag 
lovade. Sedan började mina tankar rotera. Det här blir inte lätt, ämnet är ju så stort. Så små-
ningom stannade tankerotationen av och jag beslutade mig för att starta med lite allmänna 
fakta och reflektioner, för att runda av med en frågeställning om mitt och ditt julfirande. 
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och att vara avvikande på något sätt leder lätt till mobb-
ning och trakasserier. 

En glädjande tendens är att många blir mer givmilda i 
samband med julen. Hjärtan öppnas, människor engage-
rar sig och ordnar med julbord för ensamma och annat 
liknande. Andra ger pengar till behövande, och en del 
bjuder in en ensam granne. Sådant ska vi tacka Gud för.

Lite historia måste jag väl få komma med. Klädda jul-
granar började dyka upp i Sverige i mitten av 1700-talet, 

och i mitten av 1800-talet började speciella jultidningar 
ges ut. I Sverige började julkorten på 1870-talet, men fick 
snabbare spridning på 1890-talet, mycket tack vare Jenny 
Nyströms produktion av kort från 1894. Kring mitten av 
1900 började postverket ge ut speciella julfrimärken.  

För tio år sedan, 2003, skickade svenska folket 45,5 mil-
joner julhälsningar. I fjol var postens prognos 28 miljoner 

julkort, trots att medier 
som sms och e-post bli-
vit en naturlig del av 
våra kommunikationer. 
Sju av tio hushåll skick-
ar fysiska julkort. Och 
visst är det något äkta 
och dessutom roligt att 
få ett handskrivet (kan-
ske egentillverkat) jul-
kort! Ofta ligger det en 
speciell tanke bakom 
valet av kort.

Varför vi firar jul 2013 kan kanske tyckas alldeles själv-
klart. Men låt oss stanna upp några ögonblick för att 
tänka efter. Visst är det lätt hänt att Jesu självklara plats i 
centrum tappas bort bland all mat och alla klappar, och så 
finns han där bara som en liten figur i plast i julkrubban. 
Kalle Anka pockar också på uppmärksamhet.

Vad är din hetaste önskan inför julen 2013?  Jesus har 
inte kommit för att ta bort julens glädje. Tvärtom! Det 
är ju han som är julens kärna och glädje. I honom får vi 
en glädje som inte tar slut när juldagarna är slut, för den 
följer oss genom hela livet och in i evigheten.

Guds hetaste önskan är att finna ett rum. Han söker 
fortfarande härbärge i alla städer, samhällen och byar, i 
alla tider och i alla hjärtan. Hans bostadsbrist är större än 
människornas. Hur ställer vi oss när han nu bankar på vår 
hjärtedörr, inte som en tiggare utan som en Frälsare!

Julhälsningar och välsignelseönskan från Rune Johansson till 
Livslufts alla läsare! 
rov.johansson@telia.com

ÅhusGårdens Julhälsning
Söndag 15 dec kl. 16:00

Barnkören Unga Röster 
Kören KRIKÖR från 

Österängskyrkan
Solosång: Rune Svensson

Åhus Blåsorkester
Kurt Göteson och övrig personal 

från ÅhusGården.
Efteråt bjuder ÅhusGården på 

julgröt med skinksmörgås, 
kaffe o kaka
Välkommen!

Ge en annorlunda julklapp
Ge bort en gåva med gott innehåll genom att handla i EFS 
gåvoshop. Gåvorna är symboliska och stödjer något av EFS 
viktiga åtaganden samtidigt som du ger en present.
Beställ via www.efs.nu eller via EFS, Box 23001, 750 23 
UPPSALA eller insamling@efs.nu. 
Presentkort skrivs ut från hemsidan eller beställs från 
EFS. 
Vissa av gåvorna är avdragsgilla, det vill säga giltiga för 
skattereduktion. (Minst 200 kr/ gång och max 6 000kr/år)
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Nervösa därför att man inte ens tittat åt sitt instrument 
på 15, 20, ja till och med 25 år. Förväntansfulla inför att 
träffa kompisar från de 50 år som gått sedan den kvällen 
1963 då en handfull ungdomar träffades i Mjällby gamla 
stationshus för den första övningen.

Då var det Gunnar Ebbinge och Hugo Svensson från 
dåvarande distriktet EFS i Östra Skåne och Blekinge, 
samt  Ove Olsson från Hörvik som stod för ledarskapet.

Trumpetaren Uno Hellgren, som nu lett Blåset sedan 
1970, var då bara 12 år.  Några av dem som var med från 
början var också Majvor Jonsson, som började spela klari-
nett men sedan fortsatte med valthorn. 

Repetitionerna startade klockan 9 på morgonen och en 
lång rad av Listers Blås-klassiker stod på programmet. I 
början hade många problem med ”flåset” men det gick 
bättre och bättre allteftersom dagen framskred. Lunch 
bjöds alla på av medmusikanten Bo Knutson med hus-
trun Maria. Lax naturligtvis!

Kvällens konsert började kl. 18 och kyrkan var i det 
närmaste fullsatt redan en timme i förväg. Många blåsare 
fanns också i publiken. Jublet var stort efter konserten 
och efterspel i Listerkyrkan höll på en bit in på natten. 
Många tal och minnen blev det. Den mest omhuldade 
gästen var nog Maja Ebbinge, Gunnars hustru, som trots 
sin höga ålder deltog i festen tillsammans med äldste so-
nen Staffan.

Listers Blås´ betydelse för många ungdomar och även 
äldre kan inte nog betonas. Fredagskvällarnas repetitioner 
var för många ett andningshål och kyrkan en plats där 
man kände sig sedd, omtyckt och uppmuntrad. 

All lycka önskas Listers Blås i framtiden!

Annika Ovander, Klarinettist 1986 – 90, som inte vågade 
spela med på konserten

Listers Blås 50 år
Lördagen den 19 oktober samlades en stor samling förväntansfulla och i många fall nervösa 
nuvarande och tidigare blåsare i Mjällby kyrka på Listerlandet.

Uno Hellgren

REPORTAGE

Foto, även framsidan: Anki Olofsson, Listerkyrkan
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Teologen och missionären Agne Norlander ledde oss 
in i Uppenbarelseboken. Från budskapet till de sju för-
samlingarna till Kristi återkomst och den nya skapelsen. 
Hans tema var ”Frimodighet - Framtidstro”. Agne är en 
uppskattad bibellärare, det märkte vi genom de tillfälliga 
deltagare som kom när han talade. 

Första kvällen  besöktes vi av sångarpastorn  Dan Inge 
Olsson från Sösdala som sjöng om ”Min sång - Min 
glädje”. Att kyrkor kan samverka lärde vi oss genom Lena 
Sölvin från Uppsala. Ingmar Skogar, naturfilmaren från 
Vejbystrand, tog oss med på en bekväm resa ut i naturen 
med sina fantastiska bilder. Ämne för kvällen var ”Höst-
glöd”. Ja, nog var det lätt sjunga ”O store Gud” efter det 
programmet. 

Veckans utflykt gjorde vi till konsthantverkare Bodil 
Zadigs fårgård i Örkelljunga. En eftermiddag var det dags 
för en tur till svampskogen med den duktige handledare, 
mykologen Jan Karp från Karlskrona. Han gjorde en ut-
ställning om svamp och visade bilder. Vi fick del av hans 
kunskap. 

Hur en nutida sjömanspräst arbetar blev vi klara över 
när sjömansprästen Torkil Nilsson från Helsingborg, be-
rättade därom. 

Som alltid försåg oss gårdens personal, med verksam-
hetschef Helene Nilsson och Gunnel ” Allt-i-allo” Anders-
son, med allt vi behövde. Inget fattades oss. Värdteamet 
för bibel- och Gemenskapsveckan kom från Bjärnum. 
Det var systrarna Lena Sölvin, som nu bor i Uppsala, och 
vårdläraren Hillevi Nilsson samt Stanley Tufvesson, f.d. 
sjukhuspräst och EFS-präst. De tog oss med i morgon-  
och aftonböner.  En kväll berättade Stanley om sin mor-
bror Hans Hallebo, jordbrukare, redaktör och diktare 
från Västergötland. 

Utöver allt detta bjöds vi på på festmeny och fick även 
dela ”Livsepisoder” med fru Karin Nordlander, Uppsala.

Till sist firade vi gudstjänst med nattvard. Efter mid-
dagen fick vi  nöjda  och glada ta avsked efter ännu en 
vecka på ”Livets väg”.  

Stanley Tufvesson, Bjärnum   

Livets väg i Åsljunga
Under temat: ” Livets väg ”  samlades vi till bibel- och gemenskapsvecka på EFS gården Åsljunga. 
Med goda talare och duktig personal fick vi vad som behövdes, både andligt och kroppsligt.

REPORTAGE

����������
med Rške BlŒs

Annandag Jul kl. 18.00
Norra Åkarps kyrka, BjŠrnum

Solister:
Anna Weister-Andersson - sŒng

Vincent Nilsson Ð trombon
Samuel Westin - saxofon
���������������������

Biljetter: 100 kr frŒn 15 Œr. Barn t.o.m. 15 
Œr gŒr in gratis, men mŒste ha en biljett.

Biljetterna slŠpps 12/11 och kan kšpas pŒ 
HŠssleholms Turism, pŒ telefon 0451Ð267300

eller pŒ www.hassleholm.se/biljetter.
…verblivna biljetter sŠljs i dšrren.

Vill du synas här?
Kontakta redaktören 

för annonsering 
i tidningen.
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Varför är annandag jul högaktuell? Jo, för att martyrska-
pet, lidandet för Kristi skull, är så utbrett i hela världen, 
även i vårt land. Mer om det längre fram.

Först tittar vi på ordet ”martyr”. Vad betyder det egent-
ligen? Det kommer av det grekiska ordet ”martys” som 
betyder vittne. Ordet finns i Nya Testamentet. Den som 
vittnade om Jesus kom också att lida eller dö för det. Ordet 
fick också betydelsen av att ha beseglat sitt kristna vittnes-
börd med sitt blod. Ordet martyr står alltså både för att 
vara ett vittne och att få lida för vittnesbördets skull.

Man brukar som sagt tala om Stefanos i Apg 6 som den 
förste martyren. Det finns fler i Nya Testamentet. Läs ex-
empelvis i Apg 12 om Jakob som blev avrättad med svärd 
(troligen halshuggen) och om Petrus som sattes i fängelse 
med sammanlagt sexton soldater som vaktade honom. 
Man måste ha varit rädd för Petrus med den vaktstyrkan 
och dessutom lås och bom.

Vidare kan vi läsa i Andra Korintierbrevet där Paulus 
använder stora delar av brevet för att beskriva det kristna 
lidandet. Till exempel skriver han: Vi är på allt sätt träng-
da men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda 
men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär 
vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt 
i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för 
Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga 
kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er. 2 Kor 4:8-12

Nya Testamentet talar alltså en hel del om lidandet för 
Kristi skull. Även Jesus talar om det. Vi kan läsa i Luk 
21:12-19. 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. 
Det finns fler bibelställen där Jesus talar om lidande eller 
åtminstone förföljelse och motstånd. Läs Matteusevangeli-
ets tionde kapitel om kallelse, sändning, motstånd, förföl-
jelse och lidande samt beskydd.

Sammantaget vill jag påstå att det i Nya Testamenet finns 
det en grundläggande kallelse för varje kristen att lida för 

Kristi skull. Det handlar inte nödvändigtvis om fängelse, 
tortyr eller död. Det kan handla om att bli hånad och för-
löjligad, eller om att bli nekad något för den kristna trons 
skull. Ett exempel är från en skola i Umeå, och jag har 
förstahandsinformation om denna händelse. En tonårig 
kristen flicka deltog i en kristen skolgrupp på gymnasiet. 
Man hade fått tillgång till en lokal att samlas i för andakt 
och gemenskap. Plötsligt nu i år kom rektorn och körde 
ut gruppen ur lokalen och förbjöd dem, inte bara att vara 
i lokalen, utan förbjöd dem att över huvud taget träffas 
på skolan som kristna. Samtidigt upplät han ett bönerum 
för muslimer. Den kristna gruppen träffas nu i smyg i ett 
vindfång mellan två ytterdörrar på skolan.

Flickan blev förstås ledsen för det inträffade, men hennes 
pappa lät henne förstå att så kan det vara för kristna, 
tron möter motstånd, ibland från staten, ibland från folk-
grupper och ibland från enskilda personer.

Ser vi ut över världen så kan vi konstatera att nog de flesta 
kristna lever under något slags förtryck eller motstånd. Det 
går att lista mer än femtio länder där det sker förföljelse 
av kristna. Enligt World Watch List (WWL), som varje år 
sammanställs av missionsorganisationen Open Doors, sker 
systematisk förföljelse av kristna i många länder. Värst är 
det i Nordkorea följt av Saudiarabien, Afghanistan, Irak, 
Somalia, Maldiverna, Mali, Iran, Yemen och Eritrea, topp 
tio. EFS missionsländer Etiopien och Tanzania ligger på 
15:e resp. 24:e plats på listan.

Hur ser det ut i Sverige? Sker det förföljelse här? Ja, exem-
plet från skolan vittnar om det. Men det sker än allvarligare 
förföljelse av kristna flyktingar som finns i Sverige. De för-
följs av sina landsmän, ofta med avsikt att döda. Här nämns 
inga exempel av säkerhetsskäl, men det är ett faktum.

Grundläggande kallelse
Hur kan man säga att förföljelse hör till den grundläg-

gande kallelsen för en kristen? Det finns flera svar på den 
frågan. Dels har vi Jesu undervisning om Vetekornets lag. 
Sannerligen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden 
och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär 
det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den 
som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det 
och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa 
mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om 
någon tjänar mig, skall min Fader ära honom. Joh 12:24-
26

Den högaktuella annandag jul
Julens budskap kretsar oftast kring julaftonens och juldagens budskap. Det är sällan man ser 
något skrivet kring annandag juls budskap som är Martyrerna. Det är ju också den helige Ste-
fanos dag och han brukar kallas den förste martyren.

UNDERVISNING
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Här talar Jesus främst om sin egen död för människors 
skull, men kommer också in på efterföljelse i det samman-
hanget. Vetekornets lag gäller också oss kristna.

Ett exempel: Du känner säkert till sången ”Jag har be-
slutat att följa Jesus”. Söker man på den sången på 
Wikipedia så står det att sången sägs ha både in-
diskt och engelskt ursprung. Den sanna berät-
telsen (Open Doors) är om en indisk man som 
blev kristen och skrev den sången (troligen med 
en annan melodi). Han fördes till torget i byn 
och fru och barn och han själv 
hotades till livet om han inte 
avsade sig tron. Han visste 
inte vad han skulle göra, så 
han började sjunga på den 
sång han hade skrivit, ”Jag 
har beslutat att följa Jesus 
…”. Hans barn dödades, se-
dan hans fru och till sist han själv. Men vittnes-
bördet som mannen och familjen lämnade efter 
sig gjorde att byledaren en tid senare blev kristen 
och det uppstod en väckelse i hela regionen tack 
vare att en man och en familj inte förnekade Jesus 
ens under hot om avrättning. Vetekornets lag.

Ett annat ord från Jesus finns i Luk 21 som 
du kan läsa ovan. I vers 13 säger Jesus om den 
svåra förföljelsen att ”detta ger er tillfälle att vitt-
na”. Förföljelse och lidande för Kristi skull är 
alltså inte ett hinder för oss kristna 
utan en möjlighet, ett tillfälle. 
Märkligt! Är det kanske därför 
väckelsen är så stor i många av 
de länderna som kristendomen 
är förbjuden, där blir många 
tillfällen att vittna? Ja, möjligen.

I Uppenbarelsebokens sjätte 
kapitel finns ett intressant av-
snitt: När Lammet bröt det 
femte sigillet, såg jag un-
der altaret deras själar 
som hade blivit slaktade 
för Guds ords skull och för 
det vittnesbörd som de hade. De 
ropade med hög röst: “Herre, du som 
är helig och sannfärdig, hur länge skall 
det dröja, innan du dömer jordens invånare 
och utkräver hämnd för vårt blod?” Och åt var och en 
av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara 
stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och 
bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt. Upp 6:9-
11

Här verkar det som att någon (Herren själv?) har planerat 
hur många som ska dödas för Kristi skull innan den delen 

av historien är klar. Exakt hur vi ska förstå detta är inte lätt 
att veta, men man kan nog dra den slutsatsen att lidande 
och till och med död för trons skull inte ska vara oss främ-
mande. Detta är inte lättsmält för en trygg svensk.

Blandade känslor
Det är förstås med blandade känslor vi går in i 

ett sådant här ämne. Lidande är inget vi önskar 
oss, men samtidigt vet vi att just lidandet kan vara 
nyckeln till människors frälsning. Vad ska vi göra 
för dem som lider martyrskapet i andra länder? 

Ska vi låta dem lida för väckel-
sens skull? Ska vi ta dem bort 
från deras land? Det troligen 
rätta är nog att hjälpa så gott 
man kan, vara lyhörd för de-
ras situation och lyssna till 
vad den lidande kyrkan själv 

säger.
Jag vet att det som först sägs är: Be 

för oss! Det är det viktigaste att göra. Ofta vill de 
förföljda stanna i sina länder. De är ju födda där, 
har sin uppväxt, sina vänner, sina hem och sina 
jobb där. De upplever en Guds kallelse att vara 
ljus i det mörker som råder där. Då kan vi stödja 
dem i den kallelsen med bön och mycket annat.

Hör det här budskapet hemma på julen? Ja, 
det finns ju i kyrkoåret på annandag jul. Vi får 
anledning att reflektera över vår egen situation, 

vår kallelse och vår tro.
Är vi redo att möta 
motstånd? Är vi redo 
att möta Jesus?

Till sist
Två välkända bibelord till 

sist: Om en lem lider, så lider alla 
lemmarna med den. Och om en lem 

hedras, gläder sig alla lemmarna med 
den. 1Kor 12:26

Tänk på dem som sitter i fäng-
else, som om ni vore deras med-
fångar, och på dem som miss-
handlas, som om det gällde er 

egen kropp. Hebr 13:3

Låt dig nu inte nedslås av detta. En riktigt god fridfull 
jul önskar jag dig! Skulle den bli annorlunda så är vi många 
som vill be för dig och stödja dig (hoppas jag verkligen!).

Robert Södertun, Ramlösa -Råå
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Dagen är kommen, kärlek triumferar.
Kom, låt oss skynda till Betlehem.

Hälsad av änglar Krist är född till jorden.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,

o kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

Evige Fader, evig är din strålglans,
evigt är ljuset från Betlehem.

Här över barnet evig lyser glorian.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,

o kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

Sv.ps. 122:1,5
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Under tiden vi väntade på att Giedre (tolken) skulle få 
kontakt med Varya pratade vi en del om resan,

Kontakten med ”With love for kids”, barncancersjuk-
huset, barnhem för alkoholskadade barn och sjukhuset 
som tar hand om nyfödda barn och barn som hittas på 
soptippen, barn som föräldrarna inte vill ha. Sjukhuset 
som tar hand om de barnen låser upp dörrarna på mor-
gonen och låser dem på kvällen. Barnen är utan personal 
hela natten.

Varya sa till oss: ”När ni har pratat om det som ni har 
på hjärtat då vill jag berätta om vad vi har fått vara med 
om här på tonårshemmet”.

Resan till Vitryssland sommaren 2013
Lars Lindberg hade fått ett budskap till församlingen 

i Minsk som han ville att jag skulle bära fram till Varya 
och Andre.

Giedre sa till mig: ”Vi kan ta det i kväll”. Så satte vi oss 
ner och började att prata, jag bar fram budskapet från 
Lars och Andre tackade och sa det är en bekräftelse på vår 
församling.

Sedan började vi att prata om den andliga kampen på 
tonårshemmet när det kommer nya ungdomar som inte 
vet vem Jesus är.

Varya berättade att de har en flicka på tonårshemmet 
som har självmordstankar. Hennes mamma lämnade 
henne på barnhem när hon var fem år och nu elva år sena-
re tog flickan kontakt med mamman för några månader 
sedan. Hon hade  börjat att söka Jesus och ville att Jesus 
skulle komma in i mammans liv. Mamman gav henne en 
mobiltelefon som hon ringde på när hennes dotter kom 
för nära Jesus. Helt plötsligt dog mamman och då började 
dottern missbruka alkohol och nu vet tonårshemmet inte 
var hon finns. Vi hjälps åt att be för henne.

Vi började att prata om Israels folk och deras tid i 
Egypten, hur Gud sa till dem att stryka Lammets blod 
på dörrposterna för då skulle Dödsängeln gå förbi deras 
hus. Jag berättade att tre förebedjare gick och välsignade 
och smorde korsets tecken på bilarna och motorcyklarna 
med välsignad olja. Jag berättade att vi hade gjort det med 
tältöppningarna inför tältmöteskampanjen 2013. 

Helt plötsligt kände jag oljeflaskan i fickan. ”Ni skall 
ha denna oljeflaska.” Nu berättade Varya för ”Brobyggar-
gänget” hur polisen gjorde den ena kontrollen efter den 
andra på tonårshemmet och det blev oftare och oftare tills 
det liknade terror och mobbing. Anden talade till Andre 
och Varya att de skulle smörja dörrkarmarna och föns-
terkarmarna med den välsignade oljan och be Jesus om 
beskydd. Efter det har det inte varit någon poliskontroll. 
Klippa du som brast för mig….

Sedan var där en som från Herren hade fått Jesaja 58:11: 
Och Herren skall leda dig beständigt; han skall mätta dig 
mitt i ödemarken och giva styrka åt benen i din kropp. Och 
du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett käll-
språng vars vatten aldrig tryter.  Det ordet skulle ges till 
Varya och Andre när vi talade med dem i söndagskväll. 
Varya sa att detta är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. 
Tänk på detta. Det är inte alltid lätt att skaffa mat i Vit-
ryssland och till tonårshemmet. Tonårshemmet upplevde 
en kallelse att deras ungdomar skulle ta av maten som 
lagas på tonårshemmet och åka till uteliggarna och dela 
av maten från tonårshemmet till uteliggarna.

Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig ...

Bengt Nilsson, Svensköp

Klippa du som brast för mig!
VITTNESBÖRD

I söndagskväll träffades några av ”Brobyggargänget”, som var i Vitryssland i somras med mo-
torcyklar och bilar. Vi skulle koppla upp oss via Skype och prata om Julklappsbilen och ritning-
arna på ett nytt kök till tonårshemmet ”With love for kids” som Håkan Almgren har ritat.

Bilden är från ett annat sammanhang
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

AKTUELLT FRÅN 
DISTRIKTSSTYRELSEN

Med anledning av styrelseledamoten Lennart 
Björks bortgång hölls parentation och en tyst 
minut till Lennarts minne. Styrelsen påminde 
också om den stora betydelse Lennart haft för 
många och bevarar honom i tacksamt minne.

Styrelsen har beslutat att 2014 års konfir-
mandläger på Åhusgården får ta in 40 kon-
firmander (tidigare 32) på grund av det stora 
antalet sökande. Man utökar ledarstaben med 
en fritidsledare och kommer huvudsakligen att 
arbeta i tre grupper. Beslutet gäller endast för 
2014 och ska utvärderas. 

Styrelsen har haft ett informellt samtal med 
delar av valberedningen inför årsmötet 2014. 
Distriktet behöver ytterligare någon som är eko-
nomiskt kunnig. Vi ser också gärna någon ur 
den äldre åldersgruppen som kan ersätta Len-
nart Björk och den erfarenhet han hade.

Uppsägningen av skolpastorn i Klippan har 
dragits tillbaka eftersom ekonomin förbättrats, 
bland annat på grund av ett lån från Andreas-
kyrkan.

Annika Ovander, distriktsstyrelsen

Ordförande- och kassörsdag
Lördagen den 19:e oktober samlades 25 per-

soner till en ordförande- och kassörsdag i Häss-
leholm. Under dagen informerade Göran Nils-
son och Margareta Cada om arbetsmiljöarbete, 
Mats Hansson berättade om styrelsens arbete 
med bland annat rehabiliteringsfond och före-
tagshälsovård. Helena Eriksson hade spelat in en 
film där hon berättade om konferensen 2014. 
EFS riks kommunikations- och insamlingsav-
delning bidrog också med en film om givande. 
Dagen var uppskattad och motsvarande dag 
kommer att arrangeras även nästa höst.







































 







































































 









































Foto: Mats Hansson

Stort TACK för alla gåvor som 
kommit in under året!
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Vill du ge en prenumeration på 
Livsluft i julklapp till någon?

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

         även på www.efssyd.org

        nr/sid
   2013
     
  

   december
   4 Gospelkonsert med julstämning, Kristianstad  
   6 Retreat Heljarödsgården
   7 Konfirmandträff i Hässleholm
   13-15 Julbord, EFS-gården Åsljunga    6/13
   15 Julhälsning ÅhusGården
   23-27 Julfirande, EFS-gården Åsljunga    6/13
   25 Julkonsert, 17.00 Österängs Kyrka Kristianstad
   26 Julkonsert med Röke Blås, Bjärnum   7/17
   28-1/1 Livskraft - nyårsläger på Sundsgården  

   2014
   januari
   17 Lärjungaskolan III, Heljaröd 
   april
   26 EFS i Sydsveriges årsmöte, Karlskrona   6/13

   maj
   29  EFS årskonferens Hässleholm

almanacka

Enskilda gåvor under oktober 2013
EFS   14 200
Salt      5 500
Konferens 2014 21 900

PÅMINNELSE
INFÖR ÅRSMÖTET 

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

Styrelsen skall avge yttrande över 
varje motion.

Program presenteras i senare num-
mer av Livsluft och sänds ut med 
handlingar till föreningarna.

Kallelse till distriktets årsmöte åter-
finns i Livsluft 2013 nr 6.

Livsluft önskar alla läsare en fridfull jul 
och ett välsignat nytt år!
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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

Vad händer inför EFS och Salts Årskonferens 2014?

SALT
�������������������������������������������������������������������������������������������������
planeras av Simon Knutsson, Malin Olsson, Sara Starfelt, Henrik Frosthagen och Susanne Artursson, 
har arbetat fram en modell på hur de vill arbeta. Barnen kommer att ha egna gudstjänster parallellt med 
vuxengudstjänsterna men även ha olika äventyr på gång under dagarna. 
Avtryck - ungdomskonferensen - som planeras av Simon Knutsson, Jonatan Janerheim, Fannie Thom-
asson, Erika Bengtsdotter, Sara Ivarsson, Jakob Magnusson har också tillsatt alla sina ansvarspositioner. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

KONFERENSSIDAN
����������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������������������
till info@efssyd.org

Konferenslogotyp på gång

100 ÅR
������������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������-
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
vi att ha lägga olika seminarer, caféer och andra 
aktiviteter. Med andra ord, ingen kommer att 
missa att EFS och Salts årskonferns håller till i 
�����������

BUDGET
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
Kommunikation- och insamlingsavdelningen på 
�����������������������������������������������-
sorer dels genom konkreta ting såsom frukt, kakor, 
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Sedan brevet till alla EFS-hushåll i Sydsverige (1 
251 st) gick ut har vi fått in 25 000 kr i gåvor från 
�����������������������������������������

BÖN
��������������������������������������������������-
rensen.  Hon bygger just nu ett team som kommer 
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������

HÄNDER OCH FÖTTER
Lokalgruppen till årskonferensen, som äger rum i 
������������������������������������������������������
de olika arbetsområdena letar just nu människor 
��������������������������������������������������-
na och ansvariga är: 
Transport/bygg: Bengt Jacobsson, 044-24 38 75
Konferensbyrån: Maggan Cada 0451- 38 80 70, 
Ulrica Kjerstensson 070-348 00 46.
Mat/servering: Liza Kullenberg 070-43 34 628, 
Gunhild Nordqvist 0451-159 35
Lokaler: Anders Magnusson 070-718 17 61
Sponsorer: Johannes Ivarsson 070-969 28 02, 
Erik Ivarsson 073-389 07 52
efs-kyrkan.tv: Pär G Bengtsson 070-952 62 23.
�����������������������������������������������-
representant Maria Grahn. Alla i lokalgruppen är 
väldigt inspirerade och ser fram emot konferensen 
���������������������������������������������������
����������������������������

En dag i Lerberget
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