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Vänner
Nu väntar vi som bäst på julen. Exakt vad väntar du på? Jag minns en jul på 
tidigt 60-tal. Jag väntade som vanligt på hårda julklappar. Från min moster i 
Västerås brukade det alltid komma något. Det året kom det ett mjukt paket. 
Ett par hemmastickade lovikkavantar. Visst var jag tacksam, men jag kände ett 
litet styng av vemod. Jularna skulle aldrig mer bli som de varit. Nu hade man 
blivit lite äldre. Det skulle bli mer nytta än lek från tomten.
Kanske du känner igen dig. Om inte kring julklappar så kanske något annat i 
livet. Att livet går in i en ny fas med nya förutsättningar.
Jag tycket att det sker ofta i min tillvaro nu för tiden. Det handlar inte bara om 
mitt eget liv utan mest om det som sker i världen - som jag är en del av.
Hur ska trygga Sverige bli det samma igen? Hur ska kyrkan få den ställning 
i samhället som den haft? Jag tänker att vi är på väg in i en situation där vi är 
kallade att vara: Vi är på allt sätt trängda 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 le-
ver 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.   (2Co 4:8-12)
En del av mig längtar faktiskt dit - men inte hela jag, ska erkännas.
Advent med blandade känslor ...
                                                                                             

 Robert

RÅDGIVAREN AB
rekommenderar

Garage:   www.bjorklidens.se

Kyrkor:   www.falkvikskyrkan.se

www.kyrktorget.se/listerkyrkan
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ANDAKT

Jag såg en tatuering på Facebook. Jag tycker egentligen 
inte om tatueringar; jag tycker nästan alltid att personer 
blir lite mindre vackra när de tatueras. Men den här är 
vacker. Och framför allt bär den på något djupt kristet. 
Tatueringen jag tänker på föreställer Jesus uppspikad på 
korset. Den följer längs en människas underarm i ett så-
dant perspektiv att Jesu hand i motivet sammanfaller med 
den tatuerades verkliga hand. Resultatet är en bild som 
rymmer mycket av inkarnationens storhet.

Tatueringen har en blodfläck på människans handled, 
just där det vore rimligt att slå i en spik om människan 
skulle korsfästas, om människan skulle ställas till ansvar 
för alla de dumheter hon gör. Men det behövs inte, för 
såret sitter på Jesu handled.

Vid jul firar vi att Gud blev människa, att Gud levde 
som vi lever. Och julen varar inte bara till påska eller ens 
till Kristi himmelsfärds dag, utan genom pingsten rakt in i 
vår tid och vår verklighet. Gud lever fortfarande bland oss, 
i form av helig Ande, genom kyrkan och genom kristna 
människor. När personen med tatueringen låter sig ledas 

av den helige Ande växer handen på något sätt ihop med 
Jesu hand och det som handen utför kan få bli en del av 
Guds verk på jorden. Kanske lägger den handen en sedel i 
handen på en tiggare, kanske skriver den en insändare om 
något viktigt, kanske slår den på telefonen ett nummer 
som behöver slås.

Men det behövs inte någon tatuering. När vi i julens 
andaktsstunder får tacka Gud för att han tog plats i vår 
värld, får vi också tacka för att han tar plats i våra liv. När 
gudomligt och mänskligt möttes i Jesus förvandlades alla 
förutsättningar. När gudomligt och mänskligt får mötas 
i dig förvandlas du. Och när du låter Gud använda din 
hand, din mun, ditt öra, så kan verkligheten förvandlas 
för någon som verkligen behöver just det.

Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfär-
digheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till 
livet från döden; låt honom använda era lemmar som red-
skap för rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er; 
ni står inte under lagen utan under nåden. Rom 6:13–14

Julen i våra händer

David Castor

Studiematerial våren 2015 
Letar du efter studiematerial till din församling eller smågrupp? Välkommen att förhandsbeställa 
Betaniakyrkans nya studiematerial om pengar (10 samlingar) som släpps i vår. Exempel på teman är: mina eller 
Guds pengar?, materialism, givande, sparande, lån, levnadsstandard. Pris 30 kr/st. 

Maila din beställning till reine.toth@betaniakyrkan.com nu så kan ni få studieguiderna levererade redan till 
terminsstart i januari. 
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… hjälper dig att växa som människa, i din 
tro och i din relation med Jesus

… ger dig verktyg att utvecklas

… styrker dig, ger din kunskap och kraft 

Lärjungaskolan består av tre dygnslånga 
träffar på Heljarödsgården. Första kvällen 
tillbringas framför brasan för nära och viktig 
undervisning, där samtalen brukar bli mycket 
spännande. Lördagen består av olika under-
visningspass av duktiga undervisare från hela 
distriktet. Under ett par av träffarna får man 
tilldelat sig en mentor – man får helt enkelt 
prova på hur det är att prata med någon som 
har mer erfarenhet av livet, någon som har 
gått med Jesus lite längre än en själv. Här 
������������������������������������������
sig själv. 

Fyller du 17 år i år eller är äldre kan du an-
mäla dig på saltsydsverige.nu. Priset är 300 
��� ���� ������� ��� ������ ��������������� ����
bidrag man kan söka och man kan också söka 
�������������������������������������������-
��������������������������������������������

Äventyret samlade 33 barn och 9 ledare på
Heljrödsgården den 24-26 oktober.
Barnen och ledare kom från södra Halland och
nordvästra Skåne.
Mycket energi fanns hos barnen när de kom till 
gården. De som kände sig blyga och lite osäkra till 
en början, hade hittat vänner och trygghet redan 
första kvällen.

Temat för lägret var älskad och vi utgick från bibe-
lordet i Matt 22:37: “Du skall älska Herren, din Gud 
av hela ditt hjärta och med hela din själ och med 
hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig 
själv.” 
På lördagen hade vi en sångstund och senare un-
dervisning där Johanna Larsson pratade om att hur 
viktigt det är att älska Gud, sin nästa och sig själv. 
��������������������������������������������������
barnen möjlighet att göra en tavla med lägrets bi-
belord eller ett eget kors.
På eftermiddagen hade vi en härlig stund i Nyhem-
shallen i Ängelholm där vi sportade tillsammans. 
När vi kom hem blev det deltagarnas afton med 
mycket spex och roliga vitsar. På kvällen blev det 
en lugn och stillsam andakt som barnen uppskat-
tade mycket.

��������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������
Precis när gudstjänsten började kom det in en 
person som ingen kände igen. Lägret hade fått en 
hemlig gäst, med mask för ansiktet försökte per-
sonen berätta vem den var. Efter en stund visade 
���� ����������������������������������������� �� ���-
stjänsten och hon berättade om Gud (med hjälp 
av batmanmask och hulkenmask och utan mask!) 
Han är treenig, och om hur vi visar vår kärlek till 
���������������������������������������������������
vi sjunga lovsång tillsammans och möjlighet att 
skriva böner vid korset och tända ljus.
Efteråt var det dags för alla att gå ut och få frisk 
luft i det vackra höstvädret. Ledarna hade ordnat 

���������������

Vi var journalister som blev skickade runt jorden 
för att skriva för tidningen Dagens Nyaste Nyheter. 
Först hamnade vi hos Melker Andersson på statliga 
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ��� ���� �������������������� ��� ����� ���� �����
platser som vi fått på vårt boardingkort och sedan 
�������������������������������������������������-
plan för att kunna lyfta med google earth på den 
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Indonesien där vi pratade om att det är ett fat-
tigt land och att vi som kristna har fått i uppdrag 
att hjälpa dem som är fattiga och de som har det 
�������������������������������������������������
Yonathan, som bor i Indonesien och se på teckning-
��������������������������������������������������
en som bor i Indonesien som berättade bland annat 
att det är väldigt, väldigt varmt. 

������ ����� ������� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
bättre medan andra hade det svårt.
De startade också nya kyrkor där för det får man 
���������������������������������������������������

D-D-D-Dunderbra reser runt jorden
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ������ ���������� ����� ������� ���� ��� ����
använda våra ”apostlahästrar” (benen) för att ta 
oss till Etiopien och Japan det vill säga stranden i 
Åhus. I Japan lekte vi en lek som heter Ninja som 
alla tyckte var jätterolig. Tidigare fanns det sam-
urajer där som är lite lika ninjor. I varje land prat-
ade vi om hur det är där men också om olika saker 
������������������������������������������������������
där vi pratade om att vi ska vara stolta över vår 
kyrka och vara stolta över att vi är kristna. 

Dagen efter pratade vi om det dubbla medborgar-
skapet. Det betyder att vi är medborgare både i 
����������������������������������������������������-
en i våra pass. Vi hamnade sedan på redaktionen 
för Dagens Nyaste Nyheter där vi tillsammans 
gjorde en tidning genom att arbeta två och två och 
skriva om de olika länderna. 

Lägret var jättekul men det var ändå skönt att 
komma hem. Nu längtar jag till nästa år för till 
Dunderbra ska jag!

����������������

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. ��������������
läger - 15+ år

28 dec - 1 jan

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

Äventyret

Saltsidorna
NOVEMBER 2014
Ett magasin av, med och för 
��������������������������

6 - 8 feb GÖRANSBORG - Wintervaken 
Scoutläger 15+år

tipsar
7 - 8 feb GÖRANSBORG - Wintercampen

������������������

�����������������������������������������������
�������������������������������������������
gudstjänst. Därefter åkte alla som skulle med 
����������������������������������������

På morgonen var det tävlingsdags. Det var 
�����������������������������������������
som tävlade mot varandra. Tävlingsmomenten 
var väldigt roliga, särskilt ett av dem som det 
gick ut på att man skulle ”gissa personen”. 
Från det laget som började, gick det upp tre 
personer på scenen. Ledarna berättade en 
händelse som hade hänt under lägrets gång. 
Det andra laget skulle sen gissa vem av de tre 
som hade gjort händelsen, och samtidigt ha 
en bra motivering. 

Världshistoriens
första
konfakamp

PAULINA GYLL
���������������

en rolig skattjakt där det gällde att hitta olika sak-
er från naturen. Alla barnen tog sig an uppgiften 
med stor entusiasm. När uppdraget var slutfört 
���������������������������������������������������
och s´mores till lunch.
Nu återstod bara packning och städning och en 
�������� �������� ���� ������������� ���� ���� ���-
nen sjunga de sånger som det lärt sig och ledarna 
berättade om lägret. Efteråt var det hemfärd för 
trötta barn och ledare.

�������������������������������������������������������
alla ledare som fanns med på lägret, utan er inget 
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
och gemenskapen vi hade. Något som vi kommer 
bära med oss är när alla lägerdeltagare är tillsam-
mans under andakten på lördagskvällen. Att få se 
hur barnen i stillhet tänder ljus och skriver ner sina 
böner och lovsjunger är något som får oss att tacka 
Gud.

Några röster från lägret:
Amanda Astgård, 11 år: -Det var roligt med delt-
agarnas afton när vi hade ett lite klantigt luciatåg 
fast det bara är oktober! Det var också roligt när 
vi hade fest på rummet med kompisarna! Då åt vi 
massa godis och skrattade.

Folke Larsson, 10 år: - Det här var det bästa lägret 
jag varit på! Det var kul att ha mys med mina rum-
�������������������������������������������������-
kten på lördagen mycket. Det var lugn stämning 
och jag kände mig lite rörd på något konstigt sätt. 
Det fanns kvar när jag gick och lade mig också, 
och när jag vaknade nästa morgon. Då hörde jag 
att någon sa till mig ”jag är med dig”, och det 
brukar jag ju inte säga till mig själv så jag tror att 
det var Gud!

Äventyret i Nyhemsskolans idrottshall

Lägret samlat för gruppbild

Vi gjorde även andra tävlingar där vi kämpade 
lite mer, vissa tävlingar kände vi till sen innan. 
Det var otroligt jämt under hela helgen, men 
det slutade med att Åhus vann med 1 poäng 
mer än Åsljunga. Den helgen var så fantastisk. 
Man lärde känna så många nya vänner och det 
bästa var ju att alla hade vi varit med om en 
underbar sommar där vi siktade mot samma 
sak. Att få följa Jesus.

����������������
������������

Alma Åkesson

��������������

14 - 22 feb ÅRE - ����������������

21 mars RÖKE - EN dag och
������������������������

��������������
���������������

Omslaget för tidningenDeltagarna på Dunderbra

Många ser fram emot årets Livskraft med stor 
�������������������������������������������-
agare beskrivit lägret på Facebook: 
Förnyande. Inspirerande. Ger Livskraft. Ut-
vecklande. Avslappnande. Underhållande. 
Rehabiliterande. Underbart! Lärorikt! Ge-
������������������������������������

Är du inte anmäld än? då är det dags! An-
mälningarna kommer in i rasande fart. Anmäl 
dig på http://livskraft.efs.nu/syd/ �����������������������������������������������

olika åldrar. På fredagens kväll träffas de som 
är 15 år och över medan de yngre anländer på 
���������������������������������������������-
trullkampen! Årets upplaga av Wintercampen 
är något speciell då den patrull som tar hem 
�����������������������������������������
���������������������

Förutom tävlingar och lek fyller vi denna helg 
med god mat, lägerbål och gudstjänst. Du 
måste inte vara inbiten scout för att hänga 
med!

Läs mer på saltsydsverige.nu

Wintercampen&
Wintervaken

Kallelse
�����������������������������
21 mars 15.30 i Röke

UBIL_Nov14.indd   1 2014-11-17   22:25



5
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��������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������
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Han är treenig, och om hur vi visar vår kärlek till 
���������������������������������������������������
vi sjunga lovsång tillsammans och möjlighet att 
skriva böner vid korset och tända ljus.
Efteråt var det dags för alla att gå ut och få frisk 
luft i det vackra höstvädret. Ledarna hade ordnat 

���������������

Vi var journalister som blev skickade runt jorden 
för att skriva för tidningen Dagens Nyaste Nyheter. 
Först hamnade vi hos Melker Andersson på statliga 
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ��� ���� �������������������� ��� ����� ���� �����
platser som vi fått på vårt boardingkort och sedan 
�������������������������������������������������-
plan för att kunna lyfta med google earth på den 
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Indonesien där vi pratade om att det är ett fat-
tigt land och att vi som kristna har fått i uppdrag 
att hjälpa dem som är fattiga och de som har det 
�������������������������������������������������
Yonathan, som bor i Indonesien och se på teckning-
��������������������������������������������������
en som bor i Indonesien som berättade bland annat 
att det är väldigt, väldigt varmt. 

������ ����� ������� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
bättre medan andra hade det svårt.
De startade också nya kyrkor där för det får man 
���������������������������������������������������

D-D-D-Dunderbra reser runt jorden
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ������ ���������� ����� ������� ���� ��� ����
använda våra ”apostlahästrar” (benen) för att ta 
oss till Etiopien och Japan det vill säga stranden i 
Åhus. I Japan lekte vi en lek som heter Ninja som 
alla tyckte var jätterolig. Tidigare fanns det sam-
urajer där som är lite lika ninjor. I varje land prat-
ade vi om hur det är där men också om olika saker 
������������������������������������������������������
där vi pratade om att vi ska vara stolta över vår 
kyrka och vara stolta över att vi är kristna. 

Dagen efter pratade vi om det dubbla medborgar-
skapet. Det betyder att vi är medborgare både i 
����������������������������������������������������-
en i våra pass. Vi hamnade sedan på redaktionen 
för Dagens Nyaste Nyheter där vi tillsammans 
gjorde en tidning genom att arbeta två och två och 
skriva om de olika länderna. 

Lägret var jättekul men det var ändå skönt att 
komma hem. Nu längtar jag till nästa år för till 
Dunderbra ska jag!

����������������

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. ��������������
läger - 15+ år

28 dec - 1 jan

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

Äventyret

Saltsidorna
NOVEMBER 2014
Ett magasin av, med och för 
��������������������������

6 - 8 feb GÖRANSBORG - Wintervaken 
Scoutläger 15+år

tipsar
7 - 8 feb GÖRANSBORG - Wintercampen

������������������

�����������������������������������������������
�������������������������������������������
gudstjänst. Därefter åkte alla som skulle med 
����������������������������������������

På morgonen var det tävlingsdags. Det var 
�����������������������������������������
som tävlade mot varandra. Tävlingsmomenten 
var väldigt roliga, särskilt ett av dem som det 
gick ut på att man skulle ”gissa personen”. 
Från det laget som började, gick det upp tre 
personer på scenen. Ledarna berättade en 
händelse som hade hänt under lägrets gång. 
Det andra laget skulle sen gissa vem av de tre 
som hade gjort händelsen, och samtidigt ha 
en bra motivering. 

Världshistoriens
första
konfakamp

PAULINA GYLL
���������������

en rolig skattjakt där det gällde att hitta olika sak-
er från naturen. Alla barnen tog sig an uppgiften 
med stor entusiasm. När uppdraget var slutfört 
���������������������������������������������������
och s´mores till lunch.
Nu återstod bara packning och städning och en 
�������� �������� ���� ������������� ���� ���� ���-
nen sjunga de sånger som det lärt sig och ledarna 
berättade om lägret. Efteråt var det hemfärd för 
trötta barn och ledare.

�������������������������������������������������������
alla ledare som fanns med på lägret, utan er inget 
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
och gemenskapen vi hade. Något som vi kommer 
bära med oss är när alla lägerdeltagare är tillsam-
mans under andakten på lördagskvällen. Att få se 
hur barnen i stillhet tänder ljus och skriver ner sina 
böner och lovsjunger är något som får oss att tacka 
Gud.

Några röster från lägret:
Amanda Astgård, 11 år: -Det var roligt med delt-
agarnas afton när vi hade ett lite klantigt luciatåg 
fast det bara är oktober! Det var också roligt när 
vi hade fest på rummet med kompisarna! Då åt vi 
massa godis och skrattade.

Folke Larsson, 10 år: - Det här var det bästa lägret 
jag varit på! Det var kul att ha mys med mina rum-
�������������������������������������������������-
kten på lördagen mycket. Det var lugn stämning 
och jag kände mig lite rörd på något konstigt sätt. 
Det fanns kvar när jag gick och lade mig också, 
och när jag vaknade nästa morgon. Då hörde jag 
att någon sa till mig ”jag är med dig”, och det 
brukar jag ju inte säga till mig själv så jag tror att 
det var Gud!

Äventyret i Nyhemsskolans idrottshall

Lägret samlat för gruppbild

Vi gjorde även andra tävlingar där vi kämpade 
lite mer, vissa tävlingar kände vi till sen innan. 
Det var otroligt jämt under hela helgen, men 
det slutade med att Åhus vann med 1 poäng 
mer än Åsljunga. Den helgen var så fantastisk. 
Man lärde känna så många nya vänner och det 
bästa var ju att alla hade vi varit med om en 
underbar sommar där vi siktade mot samma 
sak. Att få följa Jesus.

����������������
������������

Alma Åkesson

��������������

14 - 22 feb ÅRE - ����������������

21 mars RÖKE - EN dag och
������������������������

��������������
���������������

Omslaget för tidningenDeltagarna på Dunderbra

Många ser fram emot årets Livskraft med stor 
�������������������������������������������-
agare beskrivit lägret på Facebook: 
Förnyande. Inspirerande. Ger Livskraft. Ut-
vecklande. Avslappnande. Underhållande. 
Rehabiliterande. Underbart! Lärorikt! Ge-
������������������������������������

Är du inte anmäld än? då är det dags! An-
mälningarna kommer in i rasande fart. Anmäl 
dig på http://livskraft.efs.nu/syd/ �����������������������������������������������

olika åldrar. På fredagens kväll träffas de som 
är 15 år och över medan de yngre anländer på 
���������������������������������������������-
trullkampen! Årets upplaga av Wintercampen 
är något speciell då den patrull som tar hem 
�����������������������������������������
���������������������

Förutom tävlingar och lek fyller vi denna helg 
med god mat, lägerbål och gudstjänst. Du 
måste inte vara inbiten scout för att hänga 
med!

Läs mer på saltsydsverige.nu

Wintercampen&
Wintervaken

Kallelse
�����������������������������
21 mars 15.30 i Röke

UBIL_Nov14.indd   1 2014-11-17   22:25
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Nästa år är utlyst som ett ”Bibelns år” inom EFS. Vår 
rörelse har allt sedan sin begynnelse haft ett mycket stark 
fokus just på bibelordet, både såsom förkunnat från pre-
dikstolen, studerat i mindre grupper och läst av den en-
skilde kristne. Utan Bibeln hade ingen kyrka funnits och 

därmed inte heller någon 
kristen tro överhuvudtaget.

Trots att Bibelns ord är 
skrivna i kulturer, tider och 
sammanhang som skiljer sig 
mycket från vår livssituation 
idag, så fortsätter de gamla 
orden att ha ständigt ny ak-
tualitet. Bibelns berättelser 

har burit många generationer genom livet, och har kraf-
ten att fortsätta göra så även i framtiden.

Samtidigt är det så att både kunskapen om och bruket 
av Bibeln har minskat både i samhället i stort och även 
bland dem som är aktiva i en kristen gemenskap.

På de åtta folkhögskolor som startats av EFS har allt 
sedan starten under 1930-50-talen bibelskolor varit åter-
kommande kurser. Många är de som på dessa skolor har 
ägnat en termin eller ett år åt att fördjupa sig i Bibeln. År 
som fått stor betydelse för dessa människors fortsatta liv. 
Jag är själv en av dem. Utan mitt år på Hjälmareds bibel-
linje hade mitt liv högst sannolikt gått i en annan riktning 
än det sedan gjorde.

Men många har aldrig fått möjligheten att gå en bibel-
skolekurs, och känner kanske idag att arbete och famil-
jeliv gör det svårt att avsätta tid för heltidsstudier på en 
bibelskola. 

Bibelskola på distans
Med start höstterminen 2015 vill EFS i Sydsverige till-

sammans med Sundsgårdens folkhögskola ge en möjlig-
het att kombinera sitt aktiva arbets- och familjeliv med 
en bibelskola.

Kursen kommer att ges på distans med kvartsfart över 
ett år. Det innebär att du behöver vara beredd att lägga 
ungefär åtta timmar på kursen varje vecka under året. 
Denna studietakt och även kursupplägget i övrigt är an-
passat för att göra det möjligt för eleverna att förena bi-
belskolan med förvärvsarbete och familjeliv. Huvuddelen 
av undervisningen kommer att förmedlas via internet, 

men kursen innehål-
ler också tre gemen-
samma samlingar per 
termin. Dessa träf-
far anordnas dels på 
Sundsgårdens folk-
högskola och dels på 
Heljarödsgården ut-
anför Ängelholm.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om vad Bi-
beln säger och få redskap för att bättre förstå dess innehåll. 
Det spelar ingen roll hur gammal du är, om du arbetar, är 
arbetslös eller pensionär. 

Vilka förkunskaper krävs, kanske du undrar? Egentligen 
inga alls. Om du har ett intresse och en vilja att fördjupa 
din relation till Bibeln, så har du allt som behövs för att 
delta i kursen. Eftersom en hel del av undervisningen sker 
över internet, så behöver du dock ha en grundläggande 
vana vid att hantera en dator. 

Det kommer inom kort att komma ut en folder där du 
får mer information om kursen och även får en möjlighet 
att fylla i en intresseanmälan. Denna intresseanmälan är 
inte bindande, utan är bara till för att ge en indikation 
på ungefär hur många som skulle kunna tänka sig att gå 
kursen. 

Du kan också skriva till undertecknad som kommer att 
fungera som kursföreståndare, om du har frågor eller vill 
anmäla ditt intresse.  

E-postadressen är: hakan.lindberg@efssyd.org
Ta chansen att fördjupa din relation till Bibeln! Jag är 

övertygad om att du inte kommer att ångra dig.

Håkan Lindberg, distr.exp.

En bibelskola för alla
Skulle du vilja gå en bibelskola och fördjupa din kunskap om Bibelns berättelser? Känner du sam-
tidigt att du inte har tid eller möjlighet att studera på heltid? Då �nns det snart en lösning på ditt 
problem!
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När jag var liten tyckte jag alltid att det verkade så spän-
nande att vara vuxen. Jag längtade dit. Säga vad man vill 
om referensramen, men i min värld var högstadieelever 
och gymnasieelever hur stora som helst. Jag vet att jag ofta 
tänkte: tänk när jag är lika stor som de. Det blev ett mål 
som i mångt och mycket hela tiden låg framför mig, att 
jag skulle bli så stor att jag kom att gå på gymnasiet. Frå-
gan blev så småningom: vad kommer jag att upptäcka när 
jag väl är framme? Det som hände var att jag sakta växte 
upp till de åldrarna och kom till insikten att jag kände 
mig allt annat än vuxen och färdig. Livet fortsatte och det 
fanns mer att upptäcka.

Kanske är det så här för alla människor, att man i olika 
perioder tar fäste på något som ligger en bit fram i tiden 
och tänker att när jag är där, då minsann.  Jag tycker att 
det är både skrämmande och utmanande att längta till 
någonting som ligger framför. Det skrämmer mig för att 
jag är rädd att inte leva i nuet och utmanar mig för att 
jag inte riktigt vet vad som hunnit hända med mig som 
person när jag väl är där. I båda känslorna finner jag en 
oerhörd frid i att få vila hos Jesus. Oavsett hur vägen ser 
ut så kommer han att finnas vid min sida. Han finns hela 
tiden med i min livsprocess. Jag tänker livsprocess just för 
att vi i livet reser, växer, utvecklas och utmanas. Vi blir 
aldrig helt färdiga och i det finns det något gott. 

Jag tänker att samma sak gäller för tron, att det är en 
ständigt pågående process. Även i denna process behöver 
vi utmanas och undervisas för att växa. I sitt brev till för-
samlingen i Kolossai skriver Paulus: Honom förkunnar vi 
genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla 
med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i 
Kristus. (Kol 1:28). I slutet av versen har vi en spännande 
utmaning, nämligen att föra fram alla som fullvuxna i 
Kristus. Fullvuxen för mig signalerar färdig, att vara vid 
målet. Ändå tror jag att det Paulus menar med fullvuxen 
snarare handlar om att människor ska få växa i sin tro 

och bygga en allt större erfarenhet av vem Kristus är. De 
kan sen i sin tur undervisa och lära de som är nya i tron 
på samma sätt. Där har vi den pågående processen igen; 
att vi får fortsätta växa i tron genom möten med andra 
men framför allt genom att vandra med Herren. Under 
en vandring behövs föda för att orka gå och då är det 
viktigt att desto mer du växer också äta därefter. Man 
brukar säga att man ska ge ett barn di eftersom magen 
på ett litet barn inte klarar av en allt för fast och kraftig 
föda. Sedan lär man barnet allt eftersom att i små doser 
äta fastare föda så att magen och kroppen lär sig processa 
födan. Samma sak gäller för det kristna livet och det är 
därför som man brukar säga att de som är barn i tron och 
mer vuxna i tron behöver olika sorters föda. 

Jag vet inte var du är på livets väg men jag uppmuntrar 
dig att stanna upp och se över kosten. Jag brukar göra det 
och finner det ofta nödvändigt. I de ögonblicken växer jag.

Johanna Björkman
Generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS

Att växa

Bönedag för Pio-Syd, 
EFS i Sydsveriges 
pionjära arbete

Var: 
Expeditionen i 
Hässleholm.

När: 
Lör 31 jan 9-14

Anmäl dig till 
Mikael Artursson 
073-518 06 00
eller 
Jonas Hallabro 
072-307 54 01
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I takt med allt större tekniska landvinningar riskerar grund-
läggande kunskaper som alla människor tidigare delat att gå 
förlorade. Som detta att varje morgon tända sin eld, eller att 
orientera sig i naturen utan karta eller GPS. På motsvarande 
sätt har kyrkan i vår del av världen under de senaste 70-80 
åren blivit bofast och i mångt och mycket förlorat kunskapen 
om hur man tar evangeliet vidare till nya platser och sam-
manhang. Nu sker glädjande nog ett uppvaknande. Inom så 
gott som alla samfund i Sverige finns församlingsplantering 
med som en punkt på agendan. Blickar vi ut över Europa 
ser vi detsamma ske i länder som Norge, baltstaterna och i 
Storbritannien, för att nämna några. Ser vi till EFS, ligger 
vi i framkant bland samfunden nationellt sett. Och EFS i 
Sydsverige är helt klart det distrikt som vågat spänna bågen 
mest. Dels genom att vi under de senaste fem åren har haft 
planteringsprojekt i gång i Trelleborg och Helsingborg, dels 
genom de tjänster som undertecknad och Jonas Hallabro har 
fått gå in i. Tjänster för att samordna och inspirera för ny-
plantering, för att mobilisera bedjarna i distriktet, för att söka 
nya platser och sammanhang att satsa på och för att kalla ut, 
utrusta och sända pionjärer. Som distrikt har vi vaknat, men 
ändå är vi överlag en smula yrvakna och 
desorienterade. Hur gör man? Hur går det 
egentligen till att plantera en ny kristen ge-
menskap? Bildligt talat: Vilket är det bästa 
bränslet? Hur arrangerar man stickorna och 
vedträna för att det ska ta fyr? Hur hittar 
man riktningen när stigarna för länge sedan 
har vuxit igen?

Några nycklar från Guds Ord
Vår främsta vägledning och auktoritet för 

tro och liv skall alltid vara Guds Ord. Gud 
vill leda oss genom enskilda ord och verser, 
genom övergripande tankegångar, genom 
förebilder och konkreta exempel. I Apostla-
gärningarna 15:36-16:15 hittar vi det sam-
manhang som kanske allra tydligast visar 
oss församlingsplantering i praktik (stanna gärna upp här, ta 
fram din bibel, be Gud öppna Ordet och läs). Detta utspelar 
sig under Paulus andra missionsresa och från den vill jag lyfta 
fram fem högaktuella nycklar som är viktiga för att plantera 
nya kristna gemenskaper i vår tid. 

1) Uppmuntra den längtan som �nns! I Apg 15:36-
40 läser vi om hur Paulus befinner sig i Antiochia i norra 
Syrien och hur han grips av en längtan att på nytt få resa ut. 
Han vill åka tillbaka och möta dem som kommit till tro och 
styrka de församlingar som grundats under den förra mis-
sionsresan. Ändå håller allt på att gå i stöpet. Han och Barna-
bas som en gång tillsammans fått se allt detta fantastiska ske, 
blir ovänner. Men tack vare Guds nåd blir det två missions-
resor istället för en. Barnabas reser med Markus till Cypern, 
medan vi får följa Paulus och Silas resa. Detta är tänkvärt. 
Om du har läst berättelsen, vet du att drygt hundra mil bort 
finns en kvinna som handlar med purpurtyger och som Gud 

snart ska öppna hjärtat på när hon får höra evangeliet. Her-
ren hade en plan för evangeliets väg till Lydias hjärta och till 
Europa. Allt började med en längtan, men kunde lika gärna 
ha kollapsat med två bittra före detta missionärer. Den första 
lärdomen vi bör dra är därför att vi behöver handskas var-
samt med människors längtan. Vem vet hur långt en längtan 
kan föra? Om det är Gud som lagt ner längtan så är det också 
hans sak att föra den i fullbordan, även om den ur mänskligt 
perspektiv är orealistisk och kanske knasig. Vi behöver alltså 
inte oroa oss, men vi har en uppgift att be att den längtan 
som är från Herren får bli beskyddad. Gör er inga bekymmer, 
utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta 
alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än 
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. 
(Fil 4:6-7)

2) Våga gå utanför dina komfortzoner! I Apg 15:41-
16:1 beskrivs den resrutt som Paulus och Silas färdas genom 
norra Syrien och in i östra Turkiet. De platser som räknas upp 
är okända för oss, ändå gör vi väl att stanna upp inför dem. 
Paulus har redan varit i Derbe och Lystra. I Apg 14 berättas 
det om hur Paulus efter att ha botat en lam man i Lystra blir 

stenad och att man släpade 
ut honom ur staden i tron 
att han var död. Men Paulus 
överlevde och gick direkt till-
baka in i staden. Att han nu 
än en gång är där, kan inte 
förklaras på annat sätt än att 
han hade Guds kärlek i sitt 
hjärta för folket där. Vad har 
Gud tänt för eld i ditt hjärta? 
Vilket pris är du beredd att 
betala för att människor/om-
råden ska nås med evangeliet 
om Jesus? Paulus var beredd 
att ge sitt liv för dem. 

3) Be Gud kalla ut också 
idag! Det är just i Lystra som 

Paulus för första gången träffar lärjungen Timotheos. Och 
det han hör om Timotheos är att alla talar gott om honom. 
Utifrån Timotheosbreven förstår vi att det handlar om en 
ung kille, att både hans mamma och mormor är kristna och 
att han är marinerad i Bibelns ord alltsedan han var barn (se 
1 Tim 4:12; 2 Tim 1:5 och 2 Tim 3:14-15). Det som händer 
i Paulus är att han får Guds ögon och Guds öron, och när 
han ser på Timotheos så ser han en blivande ledare i Guds 
rike. Paulus får bli Guds redskap att kalla ut honom i tjänst. 
Timotheos har varit trogen i det lilla lokala sammanhanget, 
nu är Gud redo att anförtro honom något större. Han får 
börja vid missionsskolan. Det är inget klassrum, utan det är 
att gå samman med Paulus och träna på vägen tillsammans 
med den som redan har gått den. 

Här tror jag vi som kyrka har oändligt mycket att ta efter. 
Vi ska be om att det i varje lokalt sammanhang skall få finnas 
en slags Guds rikes syokonsulent. Du vet en sådan som man 

Plantera nya kristna gemenskaper  #Pio-Syd

Mikael Artursson och Jonas Hallabro
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kan gå och rådfråga och få hjälp att finna ut vad man är bäst 
lämpad att utbilda sig till. Vi ska också be om att det öppnas 
upp lärlingsplatser. Men i den här tiden tror jag att vi framfö-
rallt behöver be om ledare som söker himlens tilltal och som 
har frimodigheten att i kärlek och ödmjukhet tala in detta i 
människors liv. Det var så det började för min egen del, då 
när Herren för första gången nådde fram till mitt hjärta med 
orden: ”Kom och följ mig”. Den kvällen när förkunnaren på 
ungdomssamlingen avslutade sin predikan med orden: ”Jag 
upplever att Herren vill kalla några ibland er till förkunnare 
och missionärer.” Herrens tilltal nådde fram även om mitt 
gensvar skulle dröja några år. Det nådde fram därför att det 
fanns en kristen ledare som sökt Gud och med frimodighet 
delade vad Herren talat. Låt oss be om sådana ledare. 

4) Lev beroende av den helige Ande! Paulus, Silas 
och Timotheos reser vidare från församling till församling 
och börjar nu närma sig områden som de förut inte predikat 
i. Det är otroligt spännande och talande att se att beroendet 
av, och öppenhet för, den Helige Andes vägledning tycks öka 
ju längre bort de kommer från den etablerade verksamheten 
(16:6-12). Skall de gå ditåt eller ditåt? Nej, i både v.6 och v.7 
står det att den helige Ande hindrade dem att gå åt de hållen. 
Överst på Guds agenda stod någonting annat. Paulus får en 
syn om natten och det blir vändpunkten. De har gett sig ut 
med evangeliet i okänt land och överallt tycks Gud stänga 
dörrarna. Men nu står makedoniern där i drömmen. ”Kom 
över till Makedonien och hjälp oss.” De har tagit steg ut i 
det okända och medan de reser öppnas vägen. Nu blir det 
som eld under fötterna på dem. De försökte genast ta sig till 
Makedonien. Och det är lätt att förstå. Det är spännande 
att gå med Gud! Vad är det som väntar egentligen? Vad har 
Gud på gång? Tänk att du och jag är inbjudna till att gå med 
Guds helige Ande, att följa Jesus! När vi går utanför de givna 

ramarna, när vägen blir väglös, då blir vi alltmer beroende av 
den helige Andes ledning för att finna rätt.

5) Finn fridens människor! När våra vänner kommer 
fram till Filippi berättas det att de sökte sig ner till floden. 
Anledningen? Man trodde att de skulle finnas ett böneställe 
där (16:13) och det är ingen djärv gissning att tänka, att syf-
tet var att finna dem som var öppna för det andliga samtalet. 
Och mycket riktigt, där möter man ett antal kvinnor. När 
Paulus, Silas och Timotheos delar evangeliet med dem, sker 
undret att Gud öppnar Lydias hjärta. Hon börjar tro på Je-
sus och blir så den första grundstenen till församlingsplante-
ringen i Filippi. 

I Luk 10:5-6 lär Jesus sina första lärjungar att hälsa ”frid 
över detta hus” när de fick komma hem till någon. Sedan 
skulle de lägga märke till om fridshälsningen togs emot eller 
stöttes bort. Utifrån dessa ord från Jesus finns det fog för att 
tala om att det finns speciella ”fridens människor”. Det är 
människor som är öppna både för oss som personer och för 
evangeliets ord. Den sista nyckeln du får ta emot, handlar om 
att söka finna och identifiera de människor i din närhet som 
har denna öppenhet. Be Gud visa dig var fridens människor 
finns i din närhet och i ditt relationsnätverk. Kanske är det 
personen som alltid stannar till och pratar, som knackar på 
och ber om din hjälp eller som på ett särskilt sätt är upp-
märksam för dig och dina behov. Har du inte bett för den 
människan ännu, är det hög tid att börja göra det nu! Min 
gissning är att det inte kommer dröja länge förrän du får 
berätta de glada nyheterna för den personen. Och vem vet? 
Kanske är det en ny Lydia, en grundsten för en församlings-
plantering på din ort!

Mikael Artursson, Malmö
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Salaam!
Ett år har gått sedan vi lämnade Ålem för att arbeta 

i Tanzania. Det har varit som att komma hem igen fast 
denna gång blev det Arusha i norra Tanzania. Tidigare har 
vi arbetat både i södra Tanzania och sedan i Mwanza vid 
Victoriasjön.

Vi bor på sluttningen av Meruberget med sina 4.562 
meter över havet och ser toppen av berget mellan trädkro-
norna. Sju mil härifrån så har vi Kilimanjaro som är 5.895 
m högt och är Afrikas högsta berg med en glaciärklädd 
topp. Arusha har ett behagligt klimat, som en svensk som-
mar året om. Det är lite svalare från maj till augusti då 
temperaturen nattetid kan komma ner till cirka 10 gra-
der men på dagarna är det behagligt varmt. November till 
januari så är det varmt och svettigt men man vänjer sig 
ganska snabbt. 

Arbetet och tillvaron har börjat falla på plats. Vi har 
kommit bra in med människor och fått många nya vän-
ner. Det är en fördel att tala språket som är swahili. 
Dörrarna öppnas och man får ett positivt mottagande 
och bemötandet blir annorlunda, man är en av dem, 
man har en tillhörighet.

Vi arbetar för ELCT, Evangelical Lutheran Church 
in Tanzania. Peter sitter på huvudkontoret och Päivi 
arbetar i det Norra Centrala stiftet. ELCT med ca 6,3 
miljoner kristna och 24 stift är nu enligt uppgift större 
än Svenska kyrkan och ligger precis efter den Etiopiska 
Mekane Yesus kyrkan som är den största Lutherska kyr-
kan i världen.

Vi har kommit bra in i våra arbeten. Peter arbetar 
som LMC Secretary. LMC står för Lutheran Mission 
Cooperation och är ett samarbetsorgan för den Evang-
elisk-lutherska kyrkan i Tanzania och dess internatio-
nella samarbetspartner varav EFS är en av många med-
lemsorganisationer.

Päivi arbetar på Selian Ngaramtoni sjukhus som lig-
ger ungefär 15 km utanför Arusha. Päivi arbetar med 
OVC/MVC (Orphans and Vulnerable Children/Most 
Vulnerable Children) föräldralösa och barn i svåra om-
ständigheter i massajbyarna utanför Arusha. Ett arbete 
som ligger under AIDS-kontrollprogrammet.

Det låter kanske exotiskt att bo i Afrika och att sedan 
få arbeta som missionär. Men dagligen möts vi av den 
krassa verkligheten i orden från Matteus 25:34ff: Jag 
var hungrig – Jag var törstig – Jag var främling – Jag var 
naken – Jag var sjuk – Jag var i fängelse.

Päivis arbete bland utsatta barn är tungt att bära. Idag 
var hon på hembesök med OVC-teamet hos tvillingar 
på ett och ett halvt år som bara vägde cirka 6 kilo. 
Mamman har ingen mat och pappan har dött. Vid tre-
tiden träffade hon en undernärd flicka som idag bara 
hade fått en kopp te på morgonen. Att träffa dessa, som 
Jesus säger, är en av mina minsta, är både en förmån 
men också en börda man bär med sig i hjärtat. När 
man ser in i ögonen på ett litet AIDS-sjukt och döende 
barn och ser hela Kristi lidande speglas i dessa ögon har 
man svårt att hålla tillbaka sina känslor. 

Ålem till Tanzania
Livsluft har haft ett missionstema med andakter och artiklar från EFS-missionärer under 2014.  I 
sista numret för året kommer här en berättelse från familjen Karlsson i Tanzania.

Familjen Karlsson

REPORTAGE
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Det är många gånger man frågar sig, varför Herre? 
Varför har jag mat på bordet? Varför har jag tak över hu-
vudet? Varför har jag en varm skön säng? Varför Herre?

Ändå är det ett stort privilegium och få vara medvandrare 
till våra systrar och bröder som har det svårt. Trots allt det 
jobbiga har de glädjen, sången och skrattet. De delar denna 
glädje och tacksamhet med varandra och andra och det smit-
tar av sig. Det tunga blir lättare att bära. Vi får bära varandras 
bördor, och vi är tacksamma till Herren att vi får vara här, 
att få vara Jesu utsträckta händer. Eller är det kanske Jesu 
utsträckta hand till oss vi möter genom ”en av dessa mina 
minsta”? 

”Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkor-
nas försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem och de 
fångna frihet och lycka.” Ps 68:6-7
 
Hälsningar, Päivi och Peter

Ps. Vi behöver era förböner! 
Vill ni följa oss i vår vardag och i vårt arbete, gå in på vår 
blogg: http://blog.amani.nu

Massai boma

Söndag 21 dec kl. 16:00
ÅhusGårdens Julhälsning

Barnkören Unga Röster, Åhus Blåsorkester,
Kören Maria Nova från Åhus församling,

Solosång Rune Svensson, 
Julappell av Kurt Göteson tillsammans med övrig personal

Efteråt bjuder ÅhusGården på
Julgröt och skinksmörgås, kaffe o kaka.

VÄLKOMMEN
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UNDERVISNING

Domarna - del 2
Domarboken handlar om tiden efter det judiska folkets invasi-

on av landet som Gud lovat Abraham. Den beskriver tiden fram 
tills dess att kungatiden börjar i och med att profeten Samuel 
smörjer Saul till den förste kungen över Israel. 

Boken är en av de böcker i Bibeln som i högst grad kan få oss 
att fundera över hur det kan vara samme Gud som verkar i både 
Gamla testamentet och i det nya. Det som beskrivs är en mycket 
turbulent och synnerligen våldsam period i det judiska folkets 
historia. Ständiga stridigheter uppstod mellan Israels folk och de 
olika andra folken som bodde i landet. 

De domare som Gud kallar och utrustar för att hjälpa sitt folk 
är sannerligen inga moraliska föredömen på något sätt. Som lä-
sare får man en känsla av att Gud helt enkelt får nöja sig med de 
människor som finns att tillgå, trots att de allt som oftast beter 
sig allt annat än gudaktigt.

Gud är densamme igår, idag och i all evighet. Hos Gud finns 
ingen förändring eller utveckling. Men eftersom mänskligheten 
har utvecklats genom årtusendena, så har Gud för att genomföra 
sin övergripande frälsningsplan också verkat i tider och kulturer 
som vad gäller rättfärdighet lämnat åtskilligt att önska. Sedan 
ska vi också komma ihåg att det är människor som skrivit ner de 
berättelser vi finner i Bibeln. De har visserligen varit inspirerade 
av Gud, men deras språk och deras tolkningar av olika skeenden 
har präglats av deras egen tids sätt att resonera och tänka.

Genom Domartidens drygt tre hundra år går det ett regelbun-
det återkommande mönster som kortfattat kan beskrivas som 
följer; Israels folk glömmer bort Gud som hade räddat dem ur 
slaveriet i Egypten och börjar istället dyrka de olika gudar som 
dyrkades av de andra folken, främst Baal och Astarte. De hamnar 
under de andra folkens herravälde och börjar efter en tid ropa till 
Gud om hjälp. Gud utväljer och sänder domare, som får fung-
era som folkets frälsare och befria dem från förtrycket. Därefter 
följer en period av fred, innan folket på nytt börjar dyrka andra 
gudar och hela processen börjar om från början.

Sju sådana cykler skildras i Domarboken. Tolv domare nämns. 
Sex av dem nämns mycket kortfattat. Tre av de övriga sex skrev 
jag om i föregående artikel. De kvarvarande tre, som är de mest 
kända, ska jag nu berätta om, av utrymmesskäl ganska kortfat-
tat.

Gideon
Gideon var av Manasses stam och vi kan läsa om honom i ka-

pitel 6-8 i boken. Ett framträdande drag hos honom är tvivel och 
osäkerhet. När Guds ängel besöker honom för att kalla honom 
till domare kräver han bevis för att kunna tro att det är sant. Han 
får ett sådant bevis genom att ängeln på ett övernaturligt sätt 
förbränner mat som Gideon har hämtat. Gideon inser då vem 
han mött och bygger ett altare som han kallar ”Herren är trygg-
het”, eftersom ängeln hade förmedlat Guds budskap till honom: 

”Du kan vara trygg. Var inte 
rädd, du skall inte dö”.

Gideon river sedan ner 
sin fars avgudabild och 
offrar hans bästa tjur. Men 
han gör det under natten, 
eftersom han är rädd för 
konsekvenserna. Folket 
vill döda Gideon när de får 
reda på vad han gjort, men 
hans far motsätter sig det 

och menar att Baal väl kan försvara sig själv om han är en gud.
Midjaniterna sluter sig samman med en del andra folk och 

bryter in i landet. Gideon samlar folket till strid, men när det 
drar ihop sig tvivlar han igen på om Gud är med honom. På 
nytt avkräver han Gud på bevis, inte en utan två gånger. Gud 
gör som Gideon ber honom att göra. Men Gud säger sedan till 
Gideon att skicka hem mer än två tredjedelar av hären, för att 
folket inte själv skulle ta åt sig äran. Gideon ska kungöra att alla 
som är rädda ska gå hem. De trettiotvå tusen blir tio tusen. Gud 
gör sedan ytterligare en gallring av hären. De tio tusen blir tre 
hundra.

Gideons här segrar, efter att Gud genom drömmar hos fien-
den skapat rädsla för Gideon. Genom smart strategi  får de tre 
hundra i Gideons här fienden att tro att de är många fler än vad 
de är. Detta skapar kaos i fiendelägret och fienden flyr, utan att 
det blir någon strid med Gideons här.

Gideon blir efter  segern erbjuden att bli härskare i Israel men 
nekar. Han säger att bara Gud skall vara folkets härskare. Men 
redan i nästa vers berättas om hur Gideon av sitt krigsbyte gör 
en avgudabild som han ställer upp i sin hemstad. Den dyrkas av 
hela Israel och får Gideon och hela hans hus att vända sig från 
Gud som gett segern över midjaniterna.

Ändå behålls freden i landet så länge Gideon lever, men ef-
ter hans död kommer konsekvenserna av hans svek. Hans son 
Avimelek dödar alla sina syskon och utropar sig till kung. Detta 
störtar Israel in i inbördeskrig, som inte slutar förrän Avimelek 
dödas av en kvarnsten mot huvudet.

Jefta
Efter att två av de mindre omtalade domarna trätt fram och 

räddat folket, så avföll folket på nytt till avgudadyrkan och nästa 
folk som utnyttjar att Guds beskydd inte vilar över det judiska 
folket är ammoniterna. Folket börjar efter en tid att ropa till 
Gud, men Gud svarar att de istället ska ropa till sina avgudar. 
Till slut kan Gud dock inte längre stå ut med att se sitt folk lida 
och sänder hjälp. Vi kan läsa om domaren Jefta i kapitel 11-12.

Jefta var en oäkta son till Gilead, och därför drivs han bort av 
de söner Gilead hade med sin hustru. Jefta blir sedan ledare för en 
samling slödder som drev omkring i landet som ett rövarband. 

När ammoniterna anfaller Israel kommer de äldste från Gi-
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leads släkt och ber Jefta bli deras anförare eftersom han var en 
mycket skicklig krigare. Han vägrar först, men efter att Gileads 
folk lovat honom att han skulle bli deras hövding om han ac-
cepterar förslaget, så går han med dem.

Jefta ger sedan ett tämligen makabert löfte till Gud. Om Gud 
hjälper honom att besegra ammoniterna så ska Jefta ta den förste 
som kommer ut ur hans hus när han återvänder och offra denne 

som ett brännoffer till Gud. Det 
kan vara värt att notera att Gud 
aldrig bekräftar detta löfte eller på 
något sätt kräver att Jefta ska ge-
nomföra det. Men Jefta har avgivit 
löftet till Gud, och ett sådant löfte 
kan inte brytas.

Den som möter honom när han 
efter segern kommer hem är hans 
dotter, hans enda barn. Hon får en 
respit på två månader för att vandra 
runt och sörja med sina väninnor. 
Men sedan handlar Jefta enligt sitt 

löfte till Gud och offrar sin dotter som brännoffer. 
Människooffer var inte ovanliga hos en del av de folk som 

bodde i området. Men Israels Gud krävde aldrig människooffer. 
Det kan se ut som att Gud gjorde det när han sade åt Abraham 
att offra sin ende son Isak, men syftet var aldrig att det offret 
skulle genomföras. Det tjänade som en förebild till Jesus Kristus, 
det verkliga och enda försoningsoffret.

Simson
Efter Jeftas död föll filisteerna in i landet och de förtryckte fol-

ket i fyrtio år. En man av Dans stam som hette Manoach hade en 
hustru som inte kunde få barn. En ängel visade sig för henne och 
berättade att hon skulle få en son. Hon fick förhållningsorder 
om vad hon inte fick äta och dricka under sin graviditet. Hennes 
son skulle nämligen bli en Guds nasir redan från sin födelse. Om 
denne son, Simson, kan vi läsa i kapitel 13-16 i domarboken.

En Guds nasir är en människa som avskilts till Guds tjänst på 
ett särskilt sätt. Till de yttre tecknen på en nasir hörde att han 
aldrig klippte sitt hår, att han avhöll sig från alkohol och aldrig 
fick komma i beröring med något som dött eller någon som var 
orent. Ett nytestamentligt exempel på en nasir är Johannes döpa-
ren. Vissa tecken tyder på att även Paulus avgav nasirlöften. En 
del bibelforskare framför även tanken att Jesus själv var en Guds 
nasir, och att ordet nasaré, som han ibland kallas, inte har med 
hans hemby Nasaret att göra utan istället är en annan språklig 
form av ordet ”nasir”.

Simson föds, växer upp och välsignas av Herren med en väldig 
styrka. Han är dessutom mycket egensinnig och gör som han 
vill, utan att lyssna nämnvärt på någon. Han tar sig exempelvis 
en filisteisk hustru, mot sina föräldrars vilja.

Simson dödar vid ett tillfälle ett lejon med bara händerna. När 
han återvänder för att titta på lejonet ser han att bin har byggt bo 
i kadavret. Han gräver ut honungen och äter den. Denna hante-
ring av den döda lejonkroppen var en av många gånger som han 
bröt mot löftena som Guds nasir.

Hans bröllop med den filisteiska kvinnan bli kaotiskt och våld-
samt på många sätt. Det slutar med att han förskjuter sin hustru 
eftersom han känner sig lurad av henne. Simson åker hem, och 
hans hustru gifts bort med ledaren för brudföljet. Simson åter-
vänder efter en tid och vill ha sin hustru tillbaka, men får det 

inte. Simson bränner då ner sädesfälten för filisteerna i området. 
Som hämnd låser folket in Simsons hustru och hennes far och 
tänder eld på deras hus. Simson i sin tur hämnas genom att slå 
filisteerna sönder och samman.

Simson blir laglös och filisteerna jagar honom för att ta honom 
till fånga. För att undvika filisteernas hämnd tar Simsons egna 
landsmän honom till fånga och överlämnar honom till filisteer-
na. Men Simson låter sig inte tillfångatas utan går bärsärkagång 
med en åsnekäke som vapen.

Simson var domare i Israel under en period av tjugo år. Men 
han har återkommande problem med att hålla sitt libido i schack 
och bryter gång på gång sitt nasirlöfte om renhet. Bland annat 
går han till en prostituerad kvinna. 

Han blir så småningom förälskad i en kvinna som heter De-
lila. Hon blir rekryterad som spion av filisteerna, eftersom de vill 
få reda på hemlighetens med Simsons enorma fysiska styrka.

Hon försöker lirka hemligheten ur honom, men Simson hittar 
gång på gång på lögner som avslöjas när filisteerna försöker ta 
honom till fånga. Till slut faller han dock till föga inför hennes 
tjat och berättar att styrkan sitter i hans hår. Hon rakar hans hu-
vud i sömnen och hans styrka försvinner. Filisteerna fångar ho-
nom, sticker ut hans ögon och sätter honom att driva en kvarn 
i fängelset. 

Tiden går och Simsons hår börjar på nytt växa ut. Under en 
stor avgudafest hämtas Simson ur fängelset för att filisteerna 
skulle kunna håna och driva med honom. Hela den filisteiska 
eliten är närvarande. Simson får pojken som leder honom att 
placera honom mellan husets bärande pelare, så att han kan 
stödja sig på dem.

Simson ber nu Gud, som han gång på gång under sitt liv har 
svikit och glömt, att ge 
honom styrkan tillbaka 
en enda sista gång. 
Gud hör hans bön, och 
Simson vräker undan 
pelarna, raserar huset 
och dödar därmed alla 
de filisteiska ledarna. 

Samtidigt dör Sim-
son själv. En våldsam 
död avslutar ett våld-

samt liv. Simson var den siste domaren som Gud valde ut. Res-
ten av domarboken beskriver krig, kaos och avgudadyrkan. Bo-
kens sista mening sammanfattar situationen med orden: ”På den 
tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann 
för gott.”

Kungatiden är inte någon fredlig tid den heller, men sakta 
men säkert formas Guds folk för att utföra Guds frälsningsplan. 
Kulmen ser vi naturligtvis när Jesus föds in i detta folk.

Om kungatiden kommer jag att skriva i flera kommande delar 
av denna artikelserie. Men i nästa nummer handlar det faktiskt 
om en kärlekshistoria. Där får vi möta moabitiskan Rut.

Håkan Lindberg, Hörby
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Ett par dagar före julafton är vi inbjudna att delta i 
julavslutningen vid den Gode herdens skola, en skola för 
flickor som drivits av Svenska Jerusalemsföreningen i mer 
än 100 år. Skolgården är full av flickor i alla åldrar som 
glatt hälsar oss välkomna. Skolan har ungefär fyrahundra 
elever, både muslimska och kristna, i åldrar från fyra till ar-
ton år. Rektor är miss Aida, som själv varit elev på skolan. 

När vi kommer in i den stora aulan finns där på sce-
nen en av de största och finaste julkrubbor vi någonsin 
sett. Det kändes helt rätt att det var just i Betlehem vi 
fick se denna vackra julkrubba, som eleverna själva ska-
pat. Vi fick glädjas åt många förstklassiga framträdanden 
av skolans elever från förskole- till gymnasieklasser, med 
sång, dans och skådespel, sedan biskop Munib (den luth-
erska kyrkans biskop som är ordförande i skolstyrelsen) 
läst julevangeliet, bett och välsignat julavslutningen. Som 
ledamot i Svenska Jerusalemsföreningens styrelse fram-
förde Göran en hälsning från Sverige och fick med sig 
hälsningar tillbaka. 

De traditionella julsångerna framfördes med inlevelse, 
och det som finns kvar i minnet är några av elevernas ut-
strålning och engagemang. Eftersom Jesu födelse är en 
verklighet för både kristna och muslimer deltog alla elever 
med samma intresse. 

Folkfest på ”Krubbans torg”
Vi deltog även i staden Betlehems julfirande som kul-

minerar på julafton då kyrkornas olika scoutkårers blås-
orkestrar spelar och marscherar längs gatorna fram till 

Krubbans torg. På torget vid scenen, den uppbyggda 
krubban och den gigantiska julgranen, samlas kristna och 
muslimer från Palestina tillsammans med många interna-
tionella gäster för att fira att Kristus föddes i deras stad. 
Julen är en verklig folkfest i Betlehem, julens centrum. 
Stadens kristna borgmästare Vera Baboun håller tal och 
önskar en fridfull jul. Körer sjunger julsånger. Dock hade 
vi väntat oss fler internationella gäster, och många av ho-
tellen hade gott om lediga rum. Varför är inte Betlehems 
hotell fyllda av pilgrimer till jul? 

Blåsorkestrarna, där flera hade säckpipeblåsare med i 
ensemblen, bereder vägen för en kortege med den katols-
ke patriarken i spetsen. Dagen till ära har en särskild port 
öppnats i den 8 meter höga muren som omger Betlehem. 
Porten öppnas vid de kristna högtiderna så att kyrkans 
dignitärer vid de tillfällena ska kunna passera utan den 
förnedrande kontroll alla palestinier utsätts för. Varför 
finns det en mur runt Betlehem?

Antalet kristna i Betlehem minskar
I Betlehem finns många kyrkor. Den äldsta är Födelse-

kyrkan, S:ta Katarina från 300-talet, som är byggd över 
platsen där stallet med Jesu födelseplats anses ha legat. 
Många kyrkosamfund finns representerade i staden, allt 
ifrån ortodoxa och katolska till evangelikala frikyrkor. År 

Julfirande i Betlehem med frågetecken
Att �ra julen i Betlehem, platsen där Jesus själv föddes, är en speciell upplevelse på många 
sätt. Här delar Göran och Ulla-Stina Rask, medlemmar i Arilds missionsförening, sina intryck 
från förra julen. 

Eleverna i Den Gode Herdens skola framförde ett mycket fint jul-
spel i den stora julkrubba som de hjälpts åt att tillverka. Checkpoint 300 är den utgång ut ur Betlehem som de som arbetar 

utanför staden, måste passera för att komma till andra sidan mu-
ren. Bara en i taget släpps igenom och varje morgon köar ca 3000 
personer här, från tretiden på morgonen.  

REPORTAGE
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1947 var cirka 85 procent av befolkningen i Betlehem 
kristen, men idag har mängden sjunkit till mindre än 20 
procent. Fler och fler emigrerar tyvärr. Inte på grund av 
förföljelse från muslimer, som en del kanske tror – kristna 
och muslimer lever här tillsammans som goda grannar 
– utan därför att isoleringen som den israeliska ockupa-
tionen skapar gör livet alltför komplicerat. För att ta sig 
från Betlehem till Jerusalem, ca 10 km, måste man varje 
gång ansöka om särskilt tillstånd. Det gäller även sjukhus-
besök och besök hos släktingar. Sällan får alla medlemmar 
i en familj tillstånd samtidigt. De som har arbete på andra 
sidan muren tvingas köa i flera timmar på morgonen, från 
gryningen, för att komma igenom checkpointens rigorösa 
kontroll och hinna till arbetet i tid. 

Svenska Kyrkans systerkyrka i det heliga landet heter 
ELCJHL vilket betyder Evangelisk-Lutherska kyrkan i 
Jordanien och det Heliga Landet. Vi gick till julbönen 
i Christmas Church (”julkyrkan”) i Betlehem. Liksom 
i Sverige är julbönen en populär gudstjänst och vi fick 
komma i god tid för att få plats. Gudstjänsten firades på 
arabiska, engelska och tyska med böner även på korean-
ska, finska och andra språk (som bads av deltagare från det 
ekumeniska följeslagarprogrammet – EAPPI). 

I den goda julaftonspredikan av pastor Mitri Raheb 
fanns en del svar på våra frågor. Varken vid den tiden när 
Gud visade sig för oss i Jesus eller idag finns löften om ett 
idylliskt liv. Då var landet ockuperat av romarna – idag är 
Betlehem ockuperat av Israel. De vise männen blev för-
hörda av makten, Herodes, liksom vi förhörs idag vid in-
resa och utresa ur det heliga landet. Den stora frågan idag, 
liksom då, är när och hur ockupationen ska upphöra, så 

att det kan bli fred mellan israeler och palestinier i varsitt 
fritt och självförsörjande land – Palestina och Israel. 

För varje besök i det heliga landet blir frågan allt svå-
rare att besvara, liksom att tro på att det ska kunna bli 
verklighet. De här frågorna finns kvar efter julfirandet i 
Betlehem där julaftonen avslutades med midnattsguds-
tjänsten i S:t Katarinakyrkan – den katolska delen av fö-
delsekyrkan. Den mäktiga upplevelsen av att vara en del 
av en världsvid kyrka manifesterades i den mer än full-
satta kyrkan av gudstjänstfirare från hela världen. Allra sist 
gick vi till grottan och krubban i den ortodoxa delen där 
det hölls en stilla julnattsgudstjänst, och ute på torget kl. 
01.15 plockade gatsoparna upp skräpet som dagens fest-
ligheter lämnat efter sig.  

Frågorna finns kvar men också de speciella, varma och 
goda minnen vi har med oss hem från Gode herdens skol-
avslutning, julbönen i Christmas Church och besöket i 
krubban efter midnattsmässan.  Det kanske starkaste in-
trycket är vänligheten och gästfriheten vi mött. Som be-
sökare i Betlehem blir man varmt välkomnad av alla, och 
här känns det tryggt att gå omkring på gatorna även mitt 
i natten. Vi skulle vilja uppmuntra alla: Res till Betlehem! 
Kom och se! Våra kristna trossyskon i Jesu födelsestad be-
höver, och uppskattar, att bli ihågkomna av övriga värl-
den! 
                                                                                      
Ulla-Stina och Göran Rask, Alingsås och nv Skåne

Mitri Raheb är präst i Christmas Church som är den lutherska 
kyrkan i Betlehem.

”Krubbans torg” (Manger square) i Betlehem är upplyst och pyntat 
från 1 advent, då ljusen i den enorma julgranen tänds. Julafton på 
torget är en stor folkfest för alla invånare. 
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Försakelse

Att skriva en artikel om försakelse när julen står för dör-
ren kan kanske te sig en aning provocerande. Men kanske 
är det så att vi behöver bli lite provocerade just när det 
gäller detta ämne? 

Vi lever i en del av världen där vi inte behöver försaka 
särskilt mycket. Vi har mat på bordet, tak över huvudet 
och materiella ting i överflöd. Och även om vi inte alltid 
upplever att vi har ett överflöd av pengar, så är vi i en glo-
bal jämförelse väldigt rika.

Att frivilligt försaka någonting är en handling som inte 
rimmar så bra med den rådande tidsandan. Försakelse är 
heller inte ett ämne som vi talar om särskilt ofta i kristna 
sammanhang idag. Om man gör en sökning på ordet ”för-
sakelse” på internet hamnar man nästan enbart i samman-
hang som hör hemma i buddhismen eller hinduismen.

Ändå är försakelsen en viktig del av det kristna livet, 
både om vi studerar bibelordet och om vi ser på den krist-
na kyrkans historia. 

Vad innebär då försakelse? Jesus själv uttrycker denna 
tanke mycket radikalt när han i Matt 16:24 säger: ”Om 
någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta 
sitt kors och följa mig.” 

Ett sådant bibelställe kan leda oss att tro att Jesus vill att 
vi ska ignorera vår egen identitet och enbart leva för ho-
nom och för andra människor. Det är inte avsikten med 
det Jesus säger. Ser vi till Bibelns helhetsbudskap, så ser vi 

att vi är skapade som unika individer och att vår person-
lighet med alla våra förmågor och all vår längtan är något 
gott, inte något som ska förnekas eller tryckas ner.

Men det som försakelsen kan hjälpa oss att förstå, är att 
allt det vi har och allt det vi kan är gåvor som Gud har 
gett oss att förvalta på ett sätt som förstärker det goda i 
skapelsen.

Om jag skulle översätta ordet ”försakelse” till ord som 
vi kanske är lite mer bekanta med, så skulle orden ”fasta” 
och ”givande” bli de jag valde.

Fastan är en urgammal religiös praxis. Den finns i alla 
de stora religionerna i världen. Den syftar till att skärpa 
vår andliga uppmärksamhet. Läser vi i Nya testamentet 
upptäcker vi att fasta förekommer på många ställen. Jesus 
fastade i fyrtio dagar i öknen. Alla viktiga beslut som den 
första kristna kyrkan fattade, kom de fram till genom bön 
och fasta. I vårt kyrkoår har vi två stora fasteperioder, en 
för att förbereda oss för påsken och en för att förbereda 
oss inför julen.

Fastan associeras oftast till att avstå från mat, och det 
finns en del skäl till det. Den som är proppmätt är inte 
särskilt alert och koncentrerad på andliga ting. Maten har 
en ganska stor roll i våra liv av naturliga skäl. Äter vi inte 
så dör vi. Men maten kan också få för stor plats i vårt tän-
kande. Bibeln talar om dem som har buken som sin gud. 

Håkan Lindberg
Hörby
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Att medvetet begränsa vårt intag av mat under en pe-
riod kan hjälpa oss att fokusera på det som är viktigare ur 
ett evighetsperspektiv. Därför nämner Bibeln så ofta just 
bönen i samband med fastan. 

Men att fasta behöver inte handla just om mat. Att fasta 
handlar om att göra ett medvetet val att försaka någonting 
i sitt liv under en period för att istället fokusera på sitt 
andliga liv. Denna försakelse kan handla om att begränsa 
sitt TV-tittande, sitt datorsittande eller sin mobiltelefon-
användning. Det kan handla om att under en period avstå 
från sex eller något annat som hör det vardagliga livet till. 
Men fastan är alltså inte ett självändamål, utan syftar till 
att hjälpa oss att hitta fokus i vårt andliga liv.

Och i en tid när tempot är så högt som det är idag och 
när informationsmängden vi dagligen måste hantera är så 
stor, så skulle vi göra väl i att sätta fastan högre på vår 
livsagenda, än vad den är för de flesta av oss.

Om fastan är ett ämne som inte så ofta nämns i våra 
kristna sammanhang, så är frågan om givande något vi 
hör om desto oftare. Vi uppmanas i varje gudstjänst att 
dela med oss av våra pengar i kollekten. Det är pengar 
som behövs för att vår församling eller förening ska kunna 
bedriva den verksamhet som vi vill göra. Det är pengar 
som behövs för att hålla kyrkan i skick och mycket an-
nat. 

Men detta med pengar är inte bara något som rent prak-
tiskt behöver samlas in. Även pengar har med försakelse 
och fasta att göra. Vårt givande kan på goda grunder ses 
som vår ekonomiska fasta. Vi fattar ett medvetet beslut 
om att avstå, att försaka, en del av våra pengar. Frågan vi 
kanske lite till mans behöver ställa oss är hur medvetet det 
valet är? Kanske är det så att vi pliktskyldigast gräver lite 
i plånboken när kollektbössan närmar sig i bänken under 
gudstjänsten, men att vi inte ägnar vårt givande någon 
verkligt medveten tanke?

Våra pengar har mer med vårt andliga liv att göra än 
vi kanske oftast tänker på. I Romarbrevet 12 talar Paulus 
om Andens gåvor. I uppräkningen av dessa gåvor nämns 
”gåvan att frikostigt dela med sig”. Paulus skriver också 
om detta i sitt första brev till Timotheos där han i kapitel 
6:17-19 säger: ”Säg åt dem som är rika i denna världen 
att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något 

så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker 
oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en 
rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med 
sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den 
kommande tiden och vinna det verkliga livet.”

Så vårt förhållande till våra pengar har faktiskt med vårt 
andliga liv att göra. Det handlar om att vi som kristna är 
kallade att sträva efter att leva ett liv i enkelhet, vilket är en 
utmaning av format i en tid och ett samhälle som strävar 
efter att ständigt höja levnadsstandarden.

Tobits bok tillhör de så kallade ”apokryfiska” böckerna. 
Det innebär att vi i vår del av kristenheten inte ser dessa 
böcker som Guds ord i samma mening som Bibelns öv-
riga böcker. Men som Luther uttryckte det, så är dessa 
böcker ändå ”goda och nyttiga att läsa”.

Just Tobits bok har en del kloka saker att säga om försa-
kelse. I Tob 4:8 kan vi läsa: ”Ge efter dina tillgångar, mitt 
barn: äger du mycket, så använd det för att hjälpa, äger du 
litet, så hjälp med det du har.” Lite längre fram i samma 
kapitel står det: ”Dela ditt bröd med de hungriga och dina 
kläder med de nakna. Ge bort allt du kan avvara, mitt barn, 
och följ inte din allmosa med missunnsamma blickar.” (Tob 
4:16) Och i kapitel 12:8 slår Tobit fast en viktig sanning 
som vi behöver komma ihåg: ”Det finns mer gott i bön och 
fasta och i den rättfärdiges välgörenhet än i den orättfärdiges 
rikedom. Det är bättre att ge allmosor än att samla skatter 
av guld.”

Det finns så mycket i våra liv som kan stjäla vår upp-
märksamhet från det som är verkligt viktigt - vår relation 
till vår Herre Jesus, vår beredskap inför evigheten och vårt 
uppdrag att förmedla evangeliet, det glada budskapet, till 
världen. Våra pengar, vår tid och våra ägodelar är givna 
till oss att förvalta, inte att bruka enbart för vårt eget höga 
nöjes skull. 

Det handlar inte om askes, alltså att förneka sig alla livets 
glädjeämnen. Det finns människor som har en kallelse att 
leva i verklig askes och som gör det för att kunna ägna hela 
livet åt koncentrerad bön. Dessa får vi vara glada för, men 
den kallelsen gäller inte oss alla.

Men försakelse - fasta och givande - är en kallelse som vi 
alla har fått, om vi vill följa Jesus. Därför är det viktigt att 
vi tänker igenom vad denna kallelse innebär för var och 
en av oss individuellt. Den ser inte likadan ut för alla, så 
vi ska undvika att börja jämföra vilka som försakar mest. 
Försakelsen är ingen tävling, men den är en god andlig 
övning för att skapa större fokus och koncentration i vårt 
kristna liv.

17
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Biskop
Johan
Tyrberg



19

Lite biogra�ska data först: Är det en tillfällighet 
att ditt efternamn och din födelseort låter ganska 
lika? Tyrberg från Tyringe?

Det är ingen tillfällighet. Min farfar och hans syskon 
tog sig namnet Tyrberg för att markera samhörighet. De 
bodde då i Tyringe.

Varför blev du just präst och inget annat?
Det är en bra fråga. Ett svar skulle kunna vara ”därför 

att Gud ville det”. Jag ville det inte. Jag var naturvetare 
och ville bli läkare, biolog eller liknande,  och innan dess 
funderade jag på bl.a. skådis. Efter lumpen som sjukvår-
dare sökte jag teologi för att jag ville ha tid att tänka. Ett 
antal konkreta händelser gjorde att jag fortsatte läsa och 
praktisera som prästkandidat. Den så kallade yttre kallel-
sen var tydlig. Det vill säga, representanter från kyrkan 
och människor omkring mig sa att jag borde bli präst. 
Men jag hade problem med den inre kallelsen. Jag ville så 
mycket annat. Till slut blev det i alla fall så…

Vilka olika uppgifter har du haft i kyrkan sedan du 
prästvigdes? 

Jag har varit pastorsadjunkt i Staffanstorp, skolpräst i 
Credo, komminister på Sturkö, kyrkoherde i Ramdala 
(öster om Karlskrona), komminister i Ronneby, kyrko-
herde i Skut / Frankfurt am Main och kyrkoherde och 
prost i Karlshamn.

Ditt valspråk lyder  ”Jordens salt”. På vilket sätt speg-
lar detta valspråk dig som person och din syn på kyr-
kans uppgift?

Jag vill att vi som är kristna ska märkas i samhället på 
olika sätt, allt utifrån våra gåvor och intressen.

Vad har du med dig för relation till EFS in i biskops-
uppgiften, och vad skulle du säga är EFS främsta 
uppgift i Svenska kyrkan idag?

Mina föräldrar ”föddes in” i EFS och jag känner många 
”EFS:are”. Jag tycker att EFS ska vara en rörelse som ut-
manar och påminner övriga i kyrkan om betydelsen av 
Bibel, evangelisation och ideellt arbete.

Om du �ck formulera de tre största utmaningarna 
som Svenska kyrkan står inför idag, hur skulle en så-
dan analys se ut?

På ett sätt är det samma utmaning idag som tidigare 
i historien: Att påminna världen om dess ursprung och 
beroende av Gud, och om Guds väg genom Jesus till män-
niskorna.

Du har talat om en kyrka med högt till tak och med 
låga trösklar, men samtidigt inte en kyrka som är 
gränslös. Vad menar du med den beskrivningen?

Alla i kyrkan tycker inte lika, och förstår inte vår tro på 
samma sätt. Det gör inget. Vi kan enas i samma kyrka utan 
att tycka likadant i allt. Men det finns gränser som avgörs 
av tron på Gud som alltings skapare, Jesus som Guds son 
och frälsare och den helige Ande som Hjälparen.

Slutligen några antingen/eller-frågor:
Vad föredrar du av:

Kroppkaka eller äggakaka? Svårt val, men jag väljer 
Kroppkaka

Fjällvandring i Sarek eller solsemester på Kanarieö-
arna? Kan man ta vandring på Kanarieöarna? Om inte 
blir det Sarek.

Bob Dylan eller Jussi Björling? Bob Dylan

Mjällby eller Malmö FF?  Mjällby!!

Frågeställare: Håkan Lindberg, distr.exp.

NYFIKEN PÅ

Lunds stift har fått en ny biskop, den 69:e i ordningen. Johan Tyrberg vigdes till biskop i Upp-
sala domkyrka den 24 augusti. Livsluft har ställt några frågor till biskop Johan, för att lära 
känna honom lite bättre.
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För åttonde året i rad erbjuds människor att fira jul 
tillsammans i kyrkan och för åttonde året är det dessa 
eldsjälar som ställer upp. Men för Mia, Stefan och deras 
barn Amy och Olivia började det ännu längre tillbaka. Då 
öppnades Pingstkyrkans lokaler upp för julfirande utifrån 
deras inititiativ.

För oss finns det inget annat sätt att fira jul på. Det hade 
känts fattigt att inte fira så här, säger Mia.

För åtta år sedan drog de igång julfirandet på EFS till-
sammans med vår tidigare präst Håkan Lindberg och hans 
fru Ingela. Drivkraften har hela tiden varit att få se och få 
vara en del av den glädje det innebär för människorna 
som kommer, och som Stefan säger - möjligheten av att 
dela med sig till andra. 

Uppskattat är det verkligen. Varje år kommer det mel-
lan femtio och sextio gäster och Camilla berättar att det 
är alla typer av människor som kommer. Unga, äldre, en-
samma, familjer, från kommunen men även de som bor 
en bit bort, och alla är de glada över denna möjlighet.                                     

Under firandet som börjar kl. 16.00 och avslutas kl. 21.00 
hinner man med det traditionella julbordet, julandakt, 
tomtemor som kommer och delar ut julklappar och en 
massa god och härlig gemenskap. Allting är gratis för att 
alla verkligen ska ha möjlighet att vara med. 

- Det som gör detta möjligt är alla fantastiska företag, 
organisationer och privatpersoner som skänker allt det 
som behövs, berättar de. - Vi brukar få så mycket mat att 
varje gäst som vill kan få lite med sig hem efter kvällens 
firande också.           

Ikväll på deras planeringsträff så handlar det mest om 
att se över hur det ser ut på sponsorsidan. Camilla som 
jobbar inom livsmedelsbranschen berättar att hon haft 
kontakt med företag som i stort sett alla har sagt ja till att 
sponsra julen även i år. Och även om det inte skulle ske 
så skulle det ordnas ändå, är alla överens om. För detta är 
något så otroligt stort och viktigt för så många.

Detta är ju ett sätt att leva lärjunge. Det är väl det Jesus 
uppmanar oss till – att finnas för varandra och dela med 
oss av det vi har.

Innan jag ska gå så säger de att en önskan de har med 
sitt engagemang är att det skulle uppmuntra andra att 
göra likadant på den ort de befinner sig. Det kommer att 
betyda otroligt mycket för den som får erbjudandet men 
det kommer också att påverka dig.

Så från oss alla till er alla – en riktigt välsignad jul.

Tomas Åkesson, Hörby

Alternativt julfirande i EFS-kyrkan i Hörby
Sitter hemma hos Mia och Stefan Espersson en dag i slutet av oktober, två månader innan jul, för 
att göra denna artikel. Ikväll har de och Camilla Larsson träffats för att planera årets julaftons�-
rande på EFS-kyrkan i Hörby.

JULFIRANDEN
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Jul i EFS-kapellet i Lund
Nu är julen snart här. Den högtid som handlar om att 

Gud blev människa i Jesus Kristus är sannerligen värd att 
fira, och för de flesta är det en helg fylld av glädje och 
fest.

Men så är det inte för alla. För de som inte har familj 
och vänner omkring sig är julafton kanske den ensam-
maste dagen på hela året. Därför öppnar EFS-kapellet i 
Lund sina portar på julaftonskvällen för alla som läng-
tar efter gemenskap. Och det är många som kommer. En 
härlig blandning av människor i olika åldrar, med olika 
bakgrund och livssituation. 

Jag har arbetat i EFS-kapellet i drygt två år och jag är 
verkligen glad att församlingen har den här festen på jul-
afton! Jag blir varm i hjärtat av det engagemang som finns 

för att göra julfesten så fin och vacker som möjligt. Jul-
klappar slås in, lokalen dekoreras och borden dukas. Res-
tauranger och matvarubutiker i Lund skänker julmat så 
att vi kan servera ett fantastiskt julbord. Människor från 
alla möjliga håll hör av sig och undrar om de kan få hjälpa 
till med serveringen under kvällen.

Och nu är det snart dags igen! Vi slår upp portarna 
17.00 och håller kyrkan öppen till 22.00. Förutom härlig 
måltidsgemenskap rymmer kvällen också andakt, lång-
dans, besök av tomten, musikunderhållning och en kort 
avslutande julbön.

Välkommen att fira med oss!

Stina Backlund, diakoniansvarig i EFS-kapellet i Lund

Eftersom jul- och nyårshelgen är enda tiden under året 
som ÅhusGården har stängt, handlar julfirandet på Åhus-
Gården om veckorna före jul.

Lördag 29 november kl. 16:00 inleds julfirandet med ett 
av ÅhusGårdens egna arrangemang. Åhus Swing Orkester 
underhåller med en julkonsert. Efteråt serveras julbord till  
ett hundratal gäster som förbokat plats.

Därefter fortsätter julbord att serveras nästan dagligen 
till grupper, föreningar och församlingar som har bokat. 
Till gästerna hör Willandskretsens IOGT-NTO, MHF 
Kristianstad, RPG Kristianstad, SPF Havsvinden, Åhus 
PRO, Åhusringen, S:t Annas Gille, Allsångarna Nosaby 
församling, Parkinsongruppen Nordöstra Skåne. Det för-
sta julbordet serveras alltså 29 november och det senast 
bokade när detta skrivs är 16 december.

ÅhusGårdens julfirande avslutas traditionellt med Åhus-
Gårdens julhälsning som i år blir söndagen 21 december. 
kl. 16:00.

ÅhusGårdens julhälsning är en tradition sedan många 
år tillbaka. Sedan några år tillbaka har tiden ändrats från 
tidig morgon till eftermiddagstid. I årets julhälsning med-
verkar ÅhusGårdens barnkör Unga Röster, Åhus Blåsor-
kester, kören Maria Nova från Åhus församling, solosång 
av Rune Svensson, en julappell hålls av Kurt Göteson till-
sammans med övrig personal på ÅhusGården.

Julhälsningen avslutas med att ÅhusGården bjuder på 
julgröt och skinksmörgås, kaffe och kaka.

Med dessa rader vill vi på ÅhusGården tacka alla för år 
2014. Tack för gåvor som givits till gården, tack för för-
böner och besök.

Ni är alltid välkomna till ÅhusGården.

ÅhusGården önskar en 
Fridfull julhelg och ett gott nytt år.

Immanuel – Gud med oss

Hälsningar, Kurt Göteson, föreståndare

Julfirande på ÅhusGården
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Distriktsstyrelsen informerar
DISTRIKTSINFO

Kon�rmationsläger 2016
Vi har under de senaste åren märkt en tillström-

ning av anmälningar till våra konfirmationsläger. 
Därför undersöker vi nu möjligheten att eventu-
ellt starta ytterligare ett läger 2016. Uppmana gär-
na föräldrar att anmäla sina tonåringar i god tid.

Distansbibelskola
År 2015 är inom EFS utsett som Bibelår och 

vad passar då bättre än att EFS i Sydsverige till-
sammans med Sundsgårdens folkhögskola och 
Heljarödsgården starta en distansbibelskola. Från 
hösten 2015 finns möjligheten att på 25 % för-
djupa sig i Bibeln under ett år. Håkan Lindberg 
kommer att vara kursansvarig. Mer information 
kommer efter nyår.

Distriktsorganisation
Arbetet fortskrider men i ett lägre tempo efter 

att projektledaren hoppat av. Arbetsgruppen arbe-
tar vidare och har ett nytt möte i januari.

Backup
Det är viktigt att man i föreningen tänker på att 

ha rutiner nedskrivna så att information/kunskap 
inte står och faller med en person.  Att handlingar 
finns på ett ställe och inte utspritt hos flera olika 
personer.

Arbetsmiljö
EFS i Sydsverige har fått besök av arbetsmiljö-

verket som gav god respons på vår arbetsmiljö-
pärm. Dock har vi inte varit lika duktiga på att 
följa innehållet. Vi fick i uppdrag att göra en en-
kät bland våra medarbetare med betoning på ar-
betsrelaterad stress. Denna är nu utskickad till alla 
distriktsanställda och kommer att följas med ett 
nytt möte med arbetsmiljöverket samt kommer 
upp på medarbetardagar under våren. EFS riks 
håller på att ta fram riktlinjer för hur föreningar 
ska förhålla sig till lagen om utdrag från belast-
ningsregistret vid anställning eller rekrytering av 
ledare till barn- och ungdomsverksamhet.

Medarbetarriks 2015
I november 2015 planeras för medarbetarriks. 

Fortbildningsdagar för alla fast anställda inom 
EFS med 50% tjänst eller mer. Sådana dagar ord-
nas vart femte år och har  tidigare hållits i bland 
annat Piteå. Som en del av EFS missions 150-års-
jubileum planeras nu för dagar i Etiopien. 

Distriktsföreståndare
Allan Svensson kommer att vara tjänstledig för 

att prova annan tjänst under våren. 

Årsmöte 2015
EFS i Sydsverige kommer att ha årsmöte den 

25 april i Lerbergets kyrka. Stefan Holmström 
kommer att medverka under dagen.
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         även på www.efssyd.org
        nr/sid

   2014

   december
   12-14 Julbord med underhållning, EFS-gården Åsljunga
   21 Julhälsning, ÅhusGården    7/11
   23-27 Jul�rande, EFS-gården Åsljunga
   24 Jul�rande, EFS-kapellet i Lund    7/21
   

   2015

   jan
   21 Böndag för Pioarbetet, Hässleholm   7/7

   april
   25 Årsmöte EFS i Sydsverige, Lerbergets kyrka

almanacka

Minnes- och högtidsgåvor

Minnesgåva
Birger Henriksson

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under okt. 2014
EFS  43 250
 Salt  29 200
 

PioSyd – nytt från Jonas och Mikael
Ett antal somrar har jag hjälpt till med att 

plantera skog. Det är ett mödosamt arbete med 
många utmaningar. Svetten lackar, myggorna 
kraftsamlar och kroppen pulserar av värk. Belö-
ningen är att det på meter efter meter av mark 
växer upp ny skog. Det månlandskapsliknande 
hygget skall än en gång återfå sin forna storhet. 

När EFS i Sydsverige nu gått in i ett inten-
sifierat arbete för att plantera nya kristna ge-
menskaper, finns det några lärdomar att hämta 
från vanlig skogsplantering. Det första är förbe-
redelsen. Om inte marken beretts kommer de 
nya plantorna snabbt att dö. Ogräset och det 
som kväver måste bort. Alla plantor behöver få 
komma i god jord. Den förberedelse som all för-
samlingsplantering kräver är bön. Allt börjar där 
och därför vill jag utmana dig som läser detta att 
kontakta oss om du vill stå med i bön. Vi behö-
ver lyssnande förebedjare för platser, för pionjä-
rer och för nya plantor. Gud kanske redan har 
talat till dig om något av detta? Låt oss veta!

Den andra lärdomen är: vi kan inte vänta. 
Om man som skogsägare bara avverkar skog 
och skippar att återplantera, kommer Skogs-
styrelsen inom sinom tid höra av sig med fö-
reläggande om att plantering måste ske. Satel-
litbilderna avslöjar snart den late skogsägaren. 
Också vi som har fått bli Jesu lärjungar har fått 
ett föreläggande: Gå därför ut och gör alla folk till 
mina lärjungar… (Matt 28:18). Gamla ”satellit-
bilder” avslöjar. För några år sedan undersökte 
jag var EFS i södra Skåne (området söder om en 
tänkt diagonal från Ven i väster och till Stens-
huvud i öster) hade haft missionshus och predi-
koplatser under första halvan av 1900-talet, se 
sidan 9. Jag kunde räkna till mer än 40 platser. 
Idag finns det knappt en femtedel inom samma 
geografiska område. Samtidigt har befolkningen 
fördubblats till fler än 700 000 invånare. Vi kan 
inte vänta. 

Som EFS:are har vi en stolt tradition av att 
tillhöra en missionsrörelse. Det är stort att vi 
har fått bli använda av Herren att nå folk långt 
borta. EFS mission är ett gångbart och välskött 
varumärke. Men nu är tiden inne att inse att du 
och jag lever i ett missionsland. Det överlägset 
effektivaste sättet att evangelisera ett folk är att 
plantera nya kristna gemenskaper. Fråga Herren 
hur han vill använda dig och vad han vill se växa 
fram i de nätverk du rör dig och på den ort du 
bor. Låt oss gå i bön, i mödrars och fäders fot-
spår mot framtida segrar!
Mikael Artursson, Malmö

Kontakta:
Mikael Artursson 
mikael.artursson@efssyd.org, 073-518 06 00
Jonas Hallabro
jonas.hallabro@gmail.com, 072-307 54 01
Samordnare för EFS i Sydsveriges 
nyplanteringsarbete PioSyd
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När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. 
Matt 2:10

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


