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Vänner!
Idag ﬁck jag köra en partiledare i min bil. Jag säger inte vem, men det är en
kvinna på 28 år. Det var roligt och spännande. Jag hade funderat: undrar
hur hon är privat? Har hon hög integritet? Vill hon sitta sidan om mig i
framsätet eller väljer hon baksätets avskildhet? Hon valde framsätet och var
mycket trevlig och personlig. Ska jag vara helt ärlig så var det för mig absolut dagens händelse.
Men ... det ﬁnns en som jag ännu hellre vill ha i mitt framsäte, ja, till och
med vid ratten. Jag talar nu om kungars Kung. Honom som vi just nu väntar på att få ﬁra i minst dagarna tre. Denne Kung blev inte mycket äldre än
vad partiledaren är - några år till. Men det han lyckades uträtta under sin
livstid och i sin död och uppståndelse, saknar motstycke.
Tänk på det i advent. Gör de tankarna till din andliga övning.
Vi förbereder oss förstås att ﬁra jul men förberedelserna gäller också hans
återkomst. Vi lever i spännande tider, med tanke på det. Glöm inte: åt honom är given all makt i himlen och på jorden. Och han älskar dig!
Jag önskar dig en God Adventstid och en God Jul! Apropå Jesus i bilen, titta
Robert
på: https://www.youtube.com/watch?v=Kc7oHzKFLLw
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LEDARE

Distriktsföreståndaren har ordet
Nyss hemkommen från EFS riksmedarbetardagar i Etiopien så är både hjärta och hjärna fulla av intryck efter alla
möten under den gångna veckan. Möten med 275 härliga
EFS-kollegor från hela Sverige, men framför allt möten
med Mekane Yesus-kyrkan och våra kristna syskon inom
denna stora kyrka. Världens största lutherska kyrka faktiskt.
Mekane Yesus är amhariska och betyder ”en plats där Jesus är”, och det är verkligen ett passande namn på denna
snabbt växande kyrka.
Det är ödmjukande att tänka på att vårt, i jämförelse
mycket lilla, sammanhang var med och lade grunden för
denna kyrka för mer än hundra år sedan. Gud har sannerligen i sin nåd låtit de frön som EFS tidiga missionärer sådde
bära en stor och rik frukt.
Nästa år är det precis 150 år sedan som det då ganska
nystartade EFS tog beslutet att sända missionärer till dåvarande Abessinien med målet att nå Oromofolket i det inre
av detta för västvärlden i stort sett okända land.
Det var ett mycket modigt beslut. Ingen organisation i
landet hade vid denna tid gjort något liknande. Och läget i
Sverige var heller inte idealiskt för ett så stort projekt. EFS
fattade sitt djärva beslut i den tid då den sista riktigt stora
svälten drabbade vårt land. Flera år av missväxt hade skapat
en katastrofal situation i Sverige. Folk svalt och frös ihjäl
längs vägarna i sin jakt på mat. EFS fanns med i hjälparbetet även här hemma, men vågade ändå fatta beslutet att
lyssna till den kallelse som man upplevde att Gud hade gett
till vår rörelse.
När de första missionärerna steg i land i Massawa i nuvarande Eritrea så inleddes något helt nytt. Förutom att vara
de första stegen för svensk utlandsmission, så räknas det
också som startpunkten för svenskt biståndsarbete överhuvudtaget.
Men de första stegen blev inte lätta. Missionärer dog eller
gav upp och åkte hem. Man lyckades inte ta sig fram till det
folk som man upplevde som sin kallelse att nå. Men EFS
fortsatte att utbilda och sända missionärer. Det skulle dröja
över fyrtio år innan man nådde fram till Oromofolket, och
när det nåddes av evangeliet så var det genom andra etiopier som genom missionärernas arbete hade kommit till
tro. Svenskarna var inte ens med på den första expeditionen
som nådde fram. Men när de sedan kom fram så ﬁck de
vara med och lägga grunden till det som idag är Mekane
Yesus-kyrkan och har 7,3 miljoner medlemmar.
Jag kan inte låta bli att fundera över hur vi skulle ha agerat idag. Hade vi fortsatt skicka missionärer om de tidigare
utskickade dog i sin tjänst för missionen? Knappast. Har vi
uthålligheten att framhärda i fyrtio år i våra försök att nå
vårt mål? Jag är rädd att vi skulle ge upp långt tidigare.
Visst, vi lever i en helt annan tid och fäster en annan sorts
vikt vid våra anställdas säkerhet än för 150 år sedan, då risken att dö av umbäranden var rätt stor även i vårt eget land.
Men trots olikheterna som gör att vi inte utan vidare kan
jämföra den tiden med vår egen, så pockar ändå en viktig
fråga på vår uppmärksamhet: Hur viktigt är det egentligen
för oss att sprida evangeliet om Jesus Kristus till de männis-
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kor som ännu inte har fått höra det? Hur mycket tänker vi
på vad som egentligen står på spel? Evangeliet om Jesus är
ju faktiskt skillnaden mellan evigt liv och evig död! Var är
vår nöd för de onådda? De ﬁnns ju inte bara på andra sidan
jorden utan även i vår omedelbara närhet.
Mekane Yesus-kyrkan har en mycket tydlig och konkret
strategi för att nå nya människor med evangeliet. Varje kristen gemenskap som har eller vill få full status som församling i kyrkan måste ha minst en, gärna ﬂera, predikoplatser
på orter i sitt närområde. När en sådan predikoplats växer
i storlek och vill formeras till en församling, så måste den i
sin tur ha en eller ﬂera predikoplatser där de når nya människor. På så sätt växer kyrkan exponentiellt.
Antalet präster är inte påfallande stort i kyrkan utan
mycket av det evangeliserande arbetet utförs av lekmannaevangelister. Det läggs stort fokus i församlingarnas förkunnelse på att alla medlemmar i grunden är evangelister.
Det ﬁnns förvisso väldigt stora skillnader mellan den
etiopiska kulturen och vår svenska, som gör att vi inte utan
vidare kan dra paralleller mellan våra respektive länder. I
delar av Etiopien har exempelvis fortfarande häxdoktorer
ett oerhört stort inﬂytande över byarnas invånare. Invånarna får inte skicka sina barn till skolan eller uppsöka sjukhus
utan häxdoktorernas tillstånd. Det är en problematik fjärrran från vårt lands många gånger totala ointresse för andliga
frågor. Etiopien är ett land där det för alla människor är
ganska nära till samtal om andliga ting. Etiopien är också
världens äldsta kristna nation, med en ortodox statskyrka
som grundades redan på 300-talet och idag har 35 miljoner
medlemmar. Visserligen är många av dessa inte alls aktiva
i ortodoxa kyrkan utan bara nominella medlemmar, men
Etiopien är ändå som land fjärran från vårt idag mycket
sekulariserade Sverige.
Så våra utmaningar ser mycket olika ut och våra metoder
behöver därför också vara olika. Men uppdraget är dock
det samma för oss båda: att förkunna evangeliet om Jesus.
I mötet med vår växande systerkyrka i Etiopien och deras
oerhört medvetna fokus på mission och evangelisation, så
måste vi inse att vi också i vårt land behöver arbeta mer
konkret än vad vi nog idag oftast gör med vår strategi för att
nå de ännu onådda. För tiden är inte oändlig och ärendet
brådskar därför.
Vår satsning på nyplantering och nyetablering i EFS
i Sydsverige vill vara ett led i detta arbete och vi kan där
lära mycket av våra syskon i Etiopien. Låt oss ta vara på de
lärdomar vi kan dra ur vår gemenskap med Mekane Yesuskyrkan. Vi är också ”en plats där Jesus är”.
Håkan Lindberg

NYFIKEN PÅ

Daniel Breimert

Amiralitetspastorn framför Ulrica Pia

Jag har stämt träﬀ med amiralitetspastor Daniel Breimert (född Nilsson) på kungliga Karlskrona amiralitetsförsamlings expedition på Vallgatan 11 i Karlskrona, ett
50-tal meter från den vackra röda träkyrkan Ulrica Pia,
som i dagligt tal kallas Amiralitetskyrkan. Kyrkan invigdes
1685 som stadens första. Församlingen grundades 1681.
När jag väntat några minuter på Daniel kommer han
fräsande i sin lilla svarta sportbil och vecklar ut sin långa
lekamen, ﬁnklädd i prästkrage och kaftan eftersom han
ska på lunch hos landshövdingen efter vår intervju.
Dessa kvarter är också skribentens barndoms gator och
kyrkan och församlingshemmet är välbekant territorium
för mig. Här har jag sjungit i kör, deltagit i gudstjänster,
konserter och korum (militärgudstjänst med det gamla
namnet Krigsmans erinran), varit med i Kyrkans Ungdom men inte konﬁrmerats eftersom jag inte var medlem
i församlingen.
För att få vara medlem i Amiralitetsförsamlingen krävs
nämligen att man, förutom att vara medlem i Svenska
Kyrkan, också är anställd av Försvarsmakten med placering inom Marinen. Anställdas närmaste familj får också
bli medlemmar och man måste ansöka om medlemskap.
Ungdomar som är medlemmar i församlingen har idag
förtur till konﬁrmationsgruppens 25 platser, men andra
är välkomna i mån av plats.
Amiralitetspastor Daniel Breimert har arbetat i församlingen sedan i februari och hans uppgift är att vara kyrkoherde. Titeln är gammal och Daniel torde vara en av de få
inom Svenska Kyrkan som i dagligt tal benämns ”pastor”.

Han har en präst till som medarbetare och hennes titel är
amiralitetspredikant, en titel som också den är den enda
i sitt slag.
Det ﬁnns fem icke-territoriella församlingar i Sverige;
den mest kända är Hovförsamlingen i Stockholm. Utöver
detta ﬁnns även två ﬁnska och en tysk församling.
Innan Daniel kom till Karlskrona var han under 12 år
student- och skolpräst i Örnsköldsviks församling, så han
har inte lämnat havet utan bara ﬂyttat 120 mil söderut.
Han är dessutom uppvuxen i Viken i nordvästra Skåne så
egentligen har havet bara varit borta från hans horisont
under ett år, 2010-2011, då han tjänstgjorde som fältpräst
i Afghanistan.
Varför blev du präst, Daniel?
Jag har en klar och tydlig kallelse och den blev så påtaglig i mig redan som konﬁrmand i Lerbergets kyrka, som
är en samarbetskyrka med EFS. Vid ett tillfälle i en nattvardsgudstjänst så ﬁck jag ett tilltal från Gud precis när
brödet bröts – du ska bli präst! Jag hade tänkt bli något
helt annat, kanske läkare, men Gud hade gett mej både
gåvor och intressen som samverkade med prästkallet så
det var rätt så klart. Senare ﬁck jag gå Sveriges absolut
bästa prästutbildning, alla fem åren på Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala. Jag prästvigdes år 2000 och
vill gärna poängtera att inom EFS ﬁnns så mycket kärlek!
Jag är också fullt övertygad om att EFS ska ﬁnnas och
verka inom Svenska kyrkan, i alla fall om man skall vara
trogen portalparagrafen i stadgarna.
Jag vet ju att du var väldigt aktiv i EFS ungdomsarbete under åren i västra Skåne.
Ja, det blev väckelse bland ungdomarna och vi var ett
stort gäng som hade Heljarödsgården som vårt favoritställe. Kyrkan i Lerberget och prästen där betydde också
mycket för mig. Många av oss avgjorde oss för Gud för
hela livet och ﬂera har fortsatt yrkesmässigt på den vägen
och ﬁnns på olika tjänster inom EFS och Svenska kyrkan
i dag.
Ditt militära engagemang, hur började det egentligen?
Jag gjorde vanlig värnplikt som kompanibefäl i artilleriet i Kristianstad och sökte sedan till oﬃcersutbildningen. De tyckte det var onödigt att ha mig som reservoﬃcer
utan ville att jag skulle bli präst och själavårdare!
Sedan dröjde det några år innan den militära kallelsen
kom tillbaka. När jag arbetade i Örnsköldsvik ﬁck jag frågan från högkvarteret om att bli fältpräst och tackade efter
bön och eftertanke ja. Det kan ju bli en hel intervju bara
om året i Afghanistan där jag hade själavårdsansvar för
500-600 män och kvinnor i en krigszon. Det var ett fåtal
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dagar då vi inte var i strid någonstans i området under
tiden jag var där. Vi förlorade också en ﬁnsk löjtnant som
stupade för en vägbomb, och elva FN-medarbetare, bland
dem en svensk och en norska, som mördades när deras
camp överfölls av en uppretad mobb.

Daniel i koret på “sin” kyrka

Luftförsvarsövning ombord på HMS Malmö

Hur ser dina arbetsuppgifter ut i dag?
Jag gör i stort sett det som en vanlig kyrkoherde gör: arbetsledning, budgetarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete,
förrättningar och gudstjänster bland annat. Men också en
hel del annat som kanske inte är så vanligt, allt det som
faller under militärsjälavården. Jag har som målsättning
att segla minst en dagstur per år med alla örlogsfartyg som
har mönstrad besättning och är stationerade i Karlskrona
– i nuläget är det fem ubåtar, fem korvetter, två minröjare
och ett röjdykarfartyg; stabsfartyget HMS Carlskrona,
ubåtsräddningsfartyget HMS Belos samt signalspaningsfartyget HMS Orion.
Vad förväntas du göra under dina resor med de olika
fartygen?
Jag är egentligen ganska okunnig om allt som handlar
om marinen eftersom jag har all tidigare militär erfarenhet
från armén, så jag lär mig hela tiden. Jag skapar kontakter
och försöker vara en god själavårdare och rådgivare.
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De här fartygen har mellan 30 och 50 personers besättning så det ﬁnns många att samtala med. I mina uppgifter
ingår förstås också att hålla korum (en militär gudstjänst
ombord eller i en kyrka) vid olika tillfällen, samt ibland
minnesstunder och krissamtal. Korum har vi också inför
ett fartygs avfärd till olika längre uppdrag som till exempel de fartygsresurser Sverige har haft nere i Adenviken i
operation Atlantis.
Det är viktigt att ha en känsla för havets verklighet. Vi
har nyligen haft en välgörenhetskonsert i vår kyrka med
Marinens musikkår till förmån för människor som ﬂyr
över havet. Besättning från Kustbevakningens fartyg Poseidon, som gjorde en stor insats för att rädda ﬂyktingar
i Medelhavet, medverkade också. Vi samlade in trettiotusen på en konsert, vilket kändes oerhört stort!
Ja, det är viktigt att ha känsla för havet, avslutar Daniel innan han hastar iväg till landshövdingens lunch. När
människor är skeppsbrutna avbryter man all annan verksamhet och skyndar till den nödställdes hjälp, det vet varje
sjöman; oavsett om det är fred, kris eller krig.
Text och bild: Annika Ovander, Karlskrona

UNDERVISNING

av Håkan Lindberg

Rehabeam och Jerobeam
Kung Salomo hade enat och expanderat det rike som hans far David hade grundat före honom. Under stora delar av Salomos regeringstid hade det rått fred och välstånd i Israel. Men när Salomo på
sin ålderdom, inspirerad av sina många utländska hustrur, började
dyrka andra gudar än Israels Gud, så började välståndet krackelera. Guds välsignelse togs ifrån Salomo
och det ﬁck långtgående konsekvenser. Gamla ﬁender i exil, bland annat i
Egypten, började se svaghet i Salomos
makt och därför vidta mått och steg för
att hämnas på honom.
Bland dessa ﬁender fanns en man som
till en början hade varit Salomos vän och
nära förtrogne. Han hette Jerobeam, var
Salomo dyrkar främmande son till en änka och av Efraims stam.
gudar
Han hade arbetat med befästningsverken i Jerusalem och fångat kungens
uppmärksamhet. Salomo hade gjort Jerobeam till förman och med
den positionen följde avsevärd makt.
Vid ett tillfälle så mötte Jerobeam en profet från Shilo som hette
Achia. När profeten ﬁck se Jerobeam rev han sin nya mantel i tolv
delar och sa åt Jerobeam att ta tio
av delarna. Mantelns tolv delar var
Israels tolv stammar. Eftersom Salomo avfallit från sin tro på Gud
skulle makten över hela landet
inte gå från Salomo till hans son
och kronprins Rehabeam. Makten över de tio nordliga stammarna skulle istället ges åt Jerobeam.
Och om Jerobeam följde de bud
Gud gav honom så skulle hans ätt
förbli på Israels tron.
Kung Salomo ﬁck reda på detta
och eftersom han inte ville veta av Jerobeam får uppdraget att bli kung
annat än att hans son skulle bli
landets ende kung så beslöt han att döda Jerobeam. Denne lyckades
dock ﬂy undan till Egypten och ﬁck skydd av den egyptiske faraonen som Bibeln kallar Shishak och som sannolikt är identisk med
farao Sheshonk I som regerade Egypten mellan 945 och 922 f. Kr.
Jerobeam stannade i Egypten tills kung Salomo hade dött.

Inre oroligheter
Det välstånd som hade präglat stora delar av Salomos regeringstid
minskade kraftigt under slutet av hans liv. Det innebar högre skatter
och utökade dagsverken för stora delar av folket, i synnerhet för de
tio nordliga stammarna. Motståndet mot kungamakten i Jerusalem
ökade succesivt.
När Salomo hade dött, så efterträddes han på tronen av sin son
Rehabeam. Han erkändes direkt som kung av Juda stam och större
delen av Benjamins stam. Men de tio övriga stammarna ställde villkor för att erkänna honom. De kallade hem Jerobeam från Egypten
och gjorde honom till sin talesman. Jerobeam och representanter
för de tio nordliga stammarna mötte kung Rehabeam i Shekem och
framlade där sina villkor, som sammanfattningsvis handlade om att
folket skulle få lättnader från de tunga bördor av skatt och arbetsplikt som kung Salomo hade lagt på dem.
Kung Rehabeam bad om betänketid och skickade iväg delegationen. Han vände sig först till sin
fars gamla rådgivare och bad om
deras åsikt. De menade att om
Rehabeam böjde sig under folkets
villkor denna enda gång, så skulle
folket därefter lyda honom och
följa honom. Men när Rehabeam
frågade sina mer jämnåriga rådgivare gav de ett motsatt råd: Rehabeam måste redan nu från början
markera sin makt, visa vem som
bestämde och inte falla undan för Folket ställer krav på Rehabeam
folkets krav.
Kungen gjorde på samma sätt som är vanligt även idag. Han brydde sig inte om de råd som de gamla, baserat på lång livserfarenhet,
gav honom. När delegationen från de nordliga stammarna återkom
så gav han dem därför ett mycket hårt svar. Ett svar som säkert lät
ganska likt vår förste svenske kung Gustav Vasa, vilken brukade avsluta sina brev till sina underlydande med den föga diplomatiska
frasen ”Rätten och packen eder härefter!”
Då sade de tio stammarna upp sin lydnad mot Jerusalem och
kungen och vände hem till sina områden i norr. När kung Rehabeam skickade sin förman för tvångsarbetena, Adoram, för att få
folket att rätta sig i ledet, så blev han stenad till döds när han kom
fram.
Riket splittras
De tio stammarna valde Jerobeam till kung över Israel, som de
tio stammarnas rike kom att kallas. Rehabeam behöll Jerusalem och
förblev kung över Juda stam och Benjamins stam i det rike som kom
att kallas Juda rike.
Israels tolv stammar skulle aldrig efter detta ögonblick bli enade
igen. Ett par hundra år efter landets splittring erövrades Israel av
stormakten Assyrien och folket fördes bort i fångenskap. I och med
denna händelse år 722 f.Kr. så försvinner de tio nordliga stammarna
ur historien. Men det är en senare historia som jag återkommer till
längre fram i denna artikelserie.
Kung Rehabeam i Jerusalem ville inte låta sig nöja med den utveckling som skett. Han samlade alla vapenföra män i Juda och Benjamin, 180 000 man, för att dra i krig mot Jerobeams rike i norr.
Men de blev stoppade av Gud genom en gudsman som hette Shemaja. Gud talade till Rehabeam och folket i Juda och förbjöd dem
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att dra ut mot sina bröder i norr, eftersom det som skett var Guds
verk och en konsekvens av Salomos svek mot det förbund han ingått
med Gud. Så det blev inget inbördeskrig denna gång.
Jerobeams olydnad
Jerobeam var inte heller han trygg i sin nyvunna roll som kung.
Folket i hans rike vallfärdade fortfarande till templet i Jerusalem för
att tillbe Gud och Jerobeam tänkte att detta i längden skulle leda
till att folkets lojalitet förblev större mot Jerusalem än mot honom.
Hans kungamakt skulle vila på en mycket svag grund och skulle förr
eller senare återbördas till kungen i Jerusalem.
Han hade uppenbarligen glömt det villkor som Gud hade gett
honom i hans möte med profeten med den sönderrivna manteln.
Jerobeams kungaätt skulle bestå om han följde Guds råd och anvisningar. Nu lät Jerobeam istället utfärda ett förbud för folkets
vallfärder till Jerusalems tempel och lät som ersättning tillverka
två tjurkalvar i guld. En placerades i Betel och den andre i Dans
stamområde. Kung Jerobeam lät kungöra för folket: ”Se, Israel,
detta är den gud som förde er ut ur Egypten!”. Och folket började tillbe avgudabilderna. Jerobeam
utsåg vilka han ville till präster,
utan att ta någon hänsyn till Guds
bud att den rollen var förbehållen
Levi stam. Gud försökte genom
ﬂera profeter få Jerobeam att vända om från den väg som han slagit
in på, men Jerobeam slog dövörat
till.
När en dag Jerobeams son blev
sjuk så skickade han sonens mor
till Shilo där profeten Achia bod- Jerobeams avgudadyrkan
de. Jerobeam tänkte att den profet som förmedlat budskapet till honom att han skulle bli kung
skulle kunna rädda hans son. Men han var så pass medveten om
att han inte hade lytt Guds bud att han uppmanade sin hustru
att resa dit förklädd och utan att tala om vems hustru hon var.
Profeten i Shilo visste dock redan innan hon kom vem hon var
och budet hon ﬁck med sig tillbaka var inte ett budskap av nåd.
Orden Jerobeam ﬁck höra var dessa:
”Jag lyfte dig upp ur folket och gjorde dig till furste över mitt folk Israel. Jag ryckte kungadömet från Davids ätt och gav det åt dig. Men du
har inte varit lik min tjänare David, som följde mina bud och höll sig
till mig av hela sitt hjärta, så att han bara gjorde det som var rätt i mina
ögon. Du har gjort mer ont än någon före dig, du har väckt min vrede
genom att göra dig andra gudar, gjutna beläten, och du har vänt ryggen åt mig. Därför skall jag låta olycka drabba Jerobeams ätt; jag skall
utrota vartenda manfolk i Israel av din släkt, hög som låg, och jag skall
rensa upp efter Jerobeams ätt som när man mockar rent i ett stall.”
Den sjuke sonen dog i samma ögonblick som kungens hustru
kom tillbaka efter besöket i Shilo.
Jerobeam var kung över Israel i tjugotvå år. Det rådde under
hela denna tid ett permanent krigstillstånd mellan Israel och
Juda. Han efterträddes på tronen av sin son Nadav. Men denne
regerade bara i knappt två år innan han blev mördad och ersattes av Basha från Isaskars stam. I samband med det maktskiftet så
utrotades hela Jerobeams släkt från Israel.
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Juda rike anfalles
Kung Rehabeam i Jerusalem var inte mer lyckosam än sin kollega
på tronen i norr. Alldeles efter landets splittring såg det lite ljusare
ut för Rehabeam än för Jerobeam. Alla präster av Levi stam som
tidigare funnits utspridda i alla de tolv stamområdena, ﬂydde efter
landets splittring till Juda eftersom Jerobeam förbjöd dem att tjäna
Israels Gud.
Deras närvaro i Juda stärkte Rehabeams ställning till en början.
Men detta blev kortvarigt. Inte heller Rehabeam ville hålla sig till
Israels Gud. Även i Juda rike restes avgudabilder över hela landet.
Rehabeam fortsatte och utvecklade sin faders avfall från tron på den
Gud som utvalt dem och räddat dem från slaveriet i Egypten.
När Rehabeam suttit på tronen i Jerusalem i fem år anfölls hans
rike av Egypten under dess farao Shishak, samme faraon som Jerobeam varit i exil hos. Bibeln nämner inget om huruvida kung
Jerobeam i norr hade något med anfallet på Rehabeams rike att
göra. Men det är knappast en långsökt tanke att kung Jerobeam gav
uppmuntrande tillrop till sin gamle beskyddare i Egypten och övertygade denne om att ett anfall mot Jerusalem var en bra idé.
Egyptens här anföll och tog ﬂera av de befästa gränsstäderna i Juda
och nådde ända fram till Jerusalem. Där plundrade de staden och
tog skatterna både från kungens palats och från Guds tempel. Men
tack vare ett ingripande från Gud så föll inte landet helt och hållet i
Egyptens händer. Rehabeam förblev kung i ytterligare tolv år innan
han dog och ersattes på tronen av sin son Avia, som omedelbart
gick ut i krig mot Jerobeam som då fortfarande satt på tronen i det
norra riket.
Profeternas roll växer
Den dynastiska historien som beskrivs i resten av Kungaböckerna
(och som även återberättas ur ett lite annat perspektiv i Krönikeböckerna) är mestadels en mycket dyster läsning. Gång på gång ser
vi hur både Israels och Judas kungar korrumperas av sin makt och
lämnar lydnaden mot Gud. Varje gång får deras olydnad konsekvenser, men de verkar aldrig lära av sin historia utan gör om samma
synder om och om igen.
Några lysande undantag ﬁnns, och de kommer vi att återkomma
till längre fram. Men i de följande delarna av denna artikelserie kommer vi att koncentrera oss på några av de tidiga stora profeterna. Det
är profeter som inte fått några egna bibelböcker uppkallade efter sig,
men som spelar stor roll i resten av Kungaböckerna; profeten Elia
och hans lärjunge och efterföljare Elisha.
När Gud inte längre kunde lita på de kungar som regerade hans
utvalda folk, så kom profeterna att få en allt viktigare ställning som
talesmän för Guds vilja gentemot folket. Denna roll behåller profeterna under hela resten av den tid som Gamla testamentet beskriver.
Det är tack vare profeternas lydnad och de ord som de förmedlar
från Gud som inte även Juda rike försvinner ur historien på det sätt
som skedde med de tio stammarna i Israel. Juda rike erövras även
de av en stormakt, nämligen Babylon, och förs också de år 586 f.Kr.
bort i fångenskap.
Men till skillnad från Israels tio stammar så kommer ättlingarna
till Juda och Benjamin tillbaka till det land som Gud lovat och givit
dem. Det land i vilket Jesus föds och där han genom sin död och
uppståndelse öppnar vägen för alla världens folk till gemenskap med
och barnaskap hos Gud.
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Vi ﬁck ett Kinderägg i Etiopien
EFS riksmedarbetardagar 2015

Har du sett tv-reklamen om Kinderägget? Tre önskningar/gåvor i en. I den här artikeln ska jag beskriva
dessa tre gåvor som Gud gav oss EFS- och Saltmedarbetare under dagarna i Addis Abeba, Etiopien.
Första gåvan – omslaget, chokladen
Omslaget får väl anses vara själva resan och vistelsen. Det
var underbara dagar i Addis Abeba. Vi bodde på ett stort
gammalt diplomathotell. De gemensamma utrymmena i hotellet var mycket trevliga och inbjudande. Den populäraste
platsen var utan tvekan och jämförelse soﬀgruppen i lobbyn.
Det var där man eventuellt kunde få internetuppkoppling.
Men givetvis fanns det viktigare saker att fokusera på.

Den sydsvenska gruppen
Foto: MargaretaCada

Ett Kinderägg består ju av två lager choklad som omslag
innanför omslagspappret. Det är först vanlig brun choklad
och innanför är det ett lager av vit choklad. Dessa två är
sammansmälta och odelbara. Det talar om den gemenskap
vi ﬁck ha, både med varandra och med de etiopiska kristna
som vi träﬀade. Att vara syskon i tron på Jesus gör något med
oss. Man liksom känner varandra redan, åtminstone till en
del. Själv hade jag mycket bra samtal med EFS:are som jag
inte träﬀat tidigare och med människor som tillhör Mekane
Yesus-kyrkan i Etiopien.
Låt mig återkomma till chokladen i slutet av artikeln.
Andra gåvan – leksaken inuti
Leksaken får stå för innehållet i dagarna, alltså de samlingar
vi hade och besök vi gjorde. Ett av huvudsyftena under resan var att möta vår missionshistoria. Vi ﬁrar ju 150 år av
internationell mission 2016. I de olika mötena och besöken
gick det efter hand upp för mig vilken betydelse vår mission i
Etiopien har haft. Det kom till uttryck bl.a. under festkvällen

på Svenska ambassaden där ambassadör Jan Sadek hälsade
oss välkomna och uttryckte ett tack från Sveriges regeringtill EFS, eller ”Swedish Evangelical Misson”, som vi kallas
i Etiopioen. Han poängterade hur EFS med sin missionsinsats har öppnat vägen för Sveriges insatser i landet med
biståndsarbete, hälso- och sjukvård, skola och diplomatiska
relationer. ”Utan EFS hade vi inte varit där vi är idag”. Det
kändes stort.
En annan talare var den etiopiske premiärministerns rådgivare som framförde den etiopiska regeringens tack. Han hade
också personliga positiva erfarenheter i det att han hade gått
i en av skolorna som EFS står bakom och han antydde också
att han är en bedjare.
De historiska perspektiven djupnade när den 95-årige
mannen steg fram. Han hade personligen, i sin ungdom
mött den första personen som missionen ﬁck döpa i Etiopien. År 1872 döptes den f.d. slaven Onesimus av svenska
missionärer. Han ﬁck sedan åka till Sverige och Johannelund
för utbildning, för att sedan åka tillbaka till Etiopien som en
resurs för Guds rikes utbredande där. Man kände sig lite stolt
över att vara EFS:are.
Vi ﬁck också besöka Mekanissa där Mekane Yesus-kyrkans
teologiska seminarium ligger. Jonas Nordén, en av EFS missionärer, höll ett strålande bibelstudium utifrån Matteusevangeliet 7:21-29. Vi ﬁck sedan, i sextiofem (!) grupper om
vardera fyra svenskar och två etiopier, samtala om det vi hört
med hjälp av tre givna frågor. Det handlade om att lyssna till

Direktorn för EFS internationella mission, Erik Johansson,
dirigerar oss på Teologiska Seminariet
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Gud, lyda Gud och att låta vårt inre liv stå i samklang med
det som andra kan se och höra ifrån oss. I gruppen som jag
var med i hade vi en 41-årig manlig präst och en 22-årig
ﬂicka som hade lite andra perspektiv på hur det är att ”lyssna
till Gud och han talar, lyd Gud och han agerar”. Mekane
Yesus-folket verkar ta det bokstavliga bibelordet för mer naturligt och självklart än vad vi svenskar gör. Jag låter mig inspireras av detta.
Prästen och ﬂickan hade också, med sina olika åldrar, olika
syn på jämställdhet, tro och lydnad mot Gud i Etiopien.
Flickan var ”sanningssägaren”, som jag ser det.
Tredje gåvan – att det är spännande
Visst hade vi spännande dagar i Addis Abeba! Här vill jag
Ezra Gebremedhin, var generalsekreterar i Mekane Yesus-kyrkan 1963 till
1966. Han är numera bosatt i SverigeEzra spelade en stor roll i olika sammanhang under medarbetardagarna

nämna gudstjänsterna och gudsmötena. Väckelseandan råder
när EFS:are kommer samman. Lovsången ljuder, förbönen är
stark och riklig. Många gick till förbön under kvällarna. Vid
första tillfället var det våra missionärspar som ansvarade för
gudstjänsten och sedan förbönen. Jag vet att Gud talade och
rörde vid människor dessa kvällar, liksom vid de seminarier
och samlingar där folket från Mekane Yesus-kyrkan delade
med sig av sina erfarenheter.
Varför ett Kinderägg?
Jag började skriva den här artikeln en av förmiddagarna på
hotell Ghion som vi bodde på. I mina tankar dök tanken på
ett Kinderägg upp. Jag skulle alltså skriva artikeln i formen
”tre önskningar/gåvor i en”!? Jag började fundera och skriva,
först om chokladen, brun utanpå och inuti vit choklad. Jag
kom att tänka på hudfärger och tänkte att det kan man nog
inte ta upp på det sättet. Jag lämnade det så länge. På eftermiddagen var jag med på ett studiebesök i en etiopisk-
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Skolbarn på en av de skolor som EFS varit med och grundlagt

ortodox kyrka. Vår guide där, som är ”arch deacon” – förste
diakon, gjorde en ﬁn presentation. När vi såg på en etiopisk
karta i kyrkans museum frågade jag honom vad namnet
Etiopien betyder. Hans svar nästan chockade mig. Han sa
att det betyder ”brun choklad som etiopiernas hudfärg”. Nu
visste jag att bilden av ett Kinderägg med brun och vit choklad sammansmälta med varandra var en bra bild för vår resa.
Den bruna chokladen som omsluter och skyddar den vita.
Så ﬁck vi ”blekﬁsar” känna oss – trygga och omhändertagna
av det chokladbruna folket, våra syskon i Kristus som vi är
ett med.
Nu har jag läst på och sett att namnet Etiopien har en
något annan betydelse, nämligen ”folket med brända ansikten”, men det bryr jag mig inte om. Enligt förste diakonen i S:t Georgis Church handlar det om ”brun choklad som
etiopiernas hudfärg”.
Text: Robert Södertun, EFS på Råå
Bilder utom gruppbilderna: Robert Södertun

Nästan hela den svenska delegationen
Foto: Jonas Nimmersjö, EFS
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Livsluft blir digital tidning
I början av nästa år kommer denna tidning att sluta tryckas i pappersformat och övergå till att
bli en digital tidning på internet. Detta kommer att ske samtidigt som EFS Sydsveriges hemsida får en helt ny skepnad och framöver blir den främsta kanalen för all den information om
vad som händer i vårt distrikt som vi vill ska nå ut till våra medlemmar.
Varför görs denna förändring?
Livsluft får för varje år färre och färre prenumeranter,
medan kostnaderna för att framställa tidningen förblir
ungefär desamma. Den ekvationen går inte längre ihop.
I synnerhet inte som den innebär att vi för varje år når en
allt mindre del av våra medlemmar med det som tidningen innehåller av information, reportage och fördjupande
undervisning.
I synnerhet gäller detta våra ungdomar. Den yngre generationen söker inte längre information i tryckta medier
utan har i de ﬂesta fall helt digitala mediavanor.
Vill vi synas och nå ut med det som EFS Sydsverige
är, gör och står för, så måste vi ha en tydlig plattform på
internet som regelbundet uppdateras och har en utformning och ett innehåll som inbjuder till läsning. För att det
ska bli möjligt kommer vi även att tillskapa tillräckliga
personella resurser för detta.
Hur blir det för den som inte har tillgång till dator
och internetuppkoppling?
Vi på distriktet är medvetna om att denna förändring
inte välkomnas av alla våra medlemmar. Alla har inte dator eller tillgång till internet. Därför kommer vi så länge
det behövs att ge dem som är i den situationen en möjlighet att även få del av tryckt material per post. Exakt hur
detta ska fungera är ännu inte bestämt, men det kommer
att innebära att de som så önskar med regelbundna mellanrum kan få de delar av det digitala materialet som de
önskar sig tillskickat i tryckt form mot en mindre avgift.
Det kommer att bli ett enklare tryck än Livsluft har idag
eftersom vi av kostnadsskäl själva kommer att producera
materialet på distriktsexpeditionen istället för att använda
oss av ett tryckeri.
Hur kommer den digitala tidningen Livsluft att fungera?
Den digitala tidningen kommer att vara nära kopplad
till distriktets hemsida och kommer liksom denna att
uppdateras mycket regelbundet. Den kommer inte att
kosta något att ta del av.
Livsluft kommer inte i sin nya form att ha lika tydligt
avgränsade nummer som en tryckt tidning av naturliga
skäl alltid har, utan kommer ständigt att fyllas på med
nytt material. Det innebär att information om kommande
arrangemang och liknande alltid kommer att vara aktuell
och publiceras i god tid.

Med regelbundna intervaller, sannolikt ungefär en gång
i månaden, kommer ett större block av nytt material att
publiceras samtidigt. Det gäller de delar i dagens tryckta
tidning som är av vittnesbörds- och undervisningskaraktär. Det blir vid dessa regelbundna intervaller som ett
tryckt material kommer att tas fram och skickas till dem
som saknar datortillgång.
Det digitala formatet på tidningen kommer ju inte att
ha de begränsningar vad gäller utrymme som en tryckt
tidning automatiskt har. Vi vill därför arbeta för att många
ﬂer notiser och rapporter om vad som händer i alla våra
olika föreningar och grupper i distriktet ska rymmas och
få spridning. Om vi tillsammans blir mer medvetna om
allt det goda arbete som sker på olika platser i vårt distrikt
kan vi få bli inspirerade av varandra och stärkta av insikten om att vi är en del i ett större sammanhang.
När sker förändringen?
För er som är prenumeranter på Livsluft idag så är det
nummer ni nu håller i handen det sista ni betalar prenumerationsavgift för. Ett gratisnummer i tryckt form
kommer att produceras under inledningen av nästa år och
komma ut under februari.
I detta kommer det, förutom det som Livsluft brukar
innehålla, också att ﬁnnas en mer utförlig presentation av
både tidningens nya format och distriktets nya hemsida,
som kommer att lanseras samtidigt.
I detta sista tryckta nummer kommer det också att ﬁnnas en beställningsblankett att fyllas i av dem av er som i
framtiden fortsatt vill få information och artiklar i enklare
tryckt form.
Förändringar av det här slaget kan upplevas som både
onödiga och jobbiga av dem som tycker att allt fungerar
bra som det är. Vi vill därför be om förståelse för den förestående förändringen av vår distriktstidning.
Vårt syfte och vår vilja är att ﬁnna en väg att nå alla
våra medlemmar och även göra det material vi publicerar
tillgängligt för andra som hittar till vår plats på internet. I
det avseendet har förändringen alltså även ett evangeliserande syfte. Inte minst är det viktigt att alla de yngre som
idag har sitt engagemang i distriktets Saltföreningar också
lär känna det arbete och de människor som ﬁnns i EFS
föreningar, så att steget in i EFS arbete blir så smidigt som
möjligt när de blir äldre.
Distriktsstyrelsen och distriktsexpeditionen
genom Håkan Lindberg
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Ett magasin av, med och för
unga i Skåne och Blekinge.

Hela EFS och Salt
studsade!
Frida Ewers och Frida Råkeberg

”Den sista kvällen samlades alla till en avskedsmiddag med gudstjänst där elever från School
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
i lovsången på ett sätt jag aldrig sett i Sverige.”
������������������������������������������������������������������������������������������
avslutades med ett ljuståg från festmiddagen
mot hotellet.
Vart femte år samlas Sveriges alla anställda i EFS
och Salt för några dagars medarbetardagar. I början av november var det dags igen och i år åkte
man till Etiopien. Frida Ewers, Salt Sydsveriges vik
distriktskonsulent, var en av dem.
- Vi har haft det så bra, säger Frida och forsätter,
dagarna var otroligt inspirerande och utmanande.
Jag är så peppad för att arbeta vidare!
Nästa år är det 150 år sedan EFS skickade de första missionärerna till Etiopien och idag är Mekane
Yesus kyrkan den största Lutheranska kyrkan i
världen med sina drygt sju miljoner medlemmar.
Man kan idag inte bara se hur kyrkan har spridits
i landet utan även att EFS fått vara med och
påverka samhället i stort. Exempelvis kan man se
det på infrastruktur och byggnader.
Frida berättar att dagarna varvades med seminarier, gudstjänster, bibelstudier,
som hölls tillsam11
mans med Etiopier, och olika besök efter intresse.

���������������������������������������������������
församlingen i Addis Abeba, säger Frida. Vi var ca
1500 personer som var där, det var mäktigt att
vara så många. Det var härligt att se att man tog
�������������������������������������������������
för dem innan de gick till söndagsskolan.
��������������������������������������������������
en rundtur i EFS missionsspår.
- Något som inspirerade mig enormt mycket,
säger Frida, är att man i Mekane Yesus arbetar
med så tydliga mål. De är strategiska, arbetar
med siffor och är inte rädda för att spetsa till
sina mål. Det hoppas jag kunna ta med mig i mitt
arbete i Salt Sydsverige.
Efter dessa inspirerande dagar sitter Frida åter
vid sitt skrivbord på expen i Hässleholm. Runt
halsen hänger en fantastisk svart och vit sjal
vävd i Etiopien. Men viktigare ändå, under sjalen
hänger ett handgjort kors som ett minne från
detta väldiga land.

HELENA ERIKSSON
FRIDA EWERS
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Till Salt Sydsveriges årsmöte i våras kom en motion
från de unga tonåringarna i EFS-kyrkan i Ängel������ ��� �������� ���� ���� ������ ���� ������ ������
skulle arrangeras i vårt distrikt. Vi lyssnade och på
höstlovet var det dags för Light två! Lovisa och Lisa
var två av deltagarna som här låter oss veta hur de
hade det:
Vi bodde på Solvik, alla tjejer i ett stort rum! Vi
har skrattat och fnittrat åt allt möjligt, fast det
���� ��� ������ ������ ��������� ���� ��� ������������ ���
nedervåningen. Vi har lekt, tävlat, skrattat, busat
och snackat om Gud. Alltså haft jätte kul! Våra ledare var superbra! Undervisningen höll Lotta Nordling i. Hon pratade om bön och lät oss slå upp
i bibeln. Varje dag hade vi tävlingar. Vi har haft
andakter, klättrat i träd och sprungit runt i skogen mitt i natten... Det roligaste var nog när vi
�������������������������������������������������
����������������� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ����
planhalva. Men det allra roligaste av allt var nog
att hälla salt i ledarnas dricka! Vi hade så kul och
rekommenderar varmt att åka på Light-läger!

HELENA ERIKSSON, LOVISA HELGESSON
OCH LISA VETTERLEIN
HELENA ERIKSSON

På höstlovet anordnades Dunderbra, ett läger för
barn mellan 7 och 11 år, på Åhusgården. Ett gäng
glada och spralliga barn anlände förväntansfulla
�������������������������������������������������
sig mer om Gud och om hur Han kan höra oss. De
gjorde ett eget nyhetsprogram om detta, med en
���������������������������������������������age, väder och reklaminslag. Lägret var fullt av
skratt, skoj och lekar. Förutom ett fantastiskt ny�������������������������������������������������
tårttävling, där tårtorna varierade från att vara
omsorgsfullt gjorda till att vara stinkande berg.
����������������������������������������������
andakter och berätta om saker de har upplevt
eller hört om. Det var ett givande läger på många
sätt, som verkligen visade hur härligt det kan vara
att hänga med Gud och samtidigt träffa många
nya vänner. Vi ledare är väldigt tacksamma för
barnen som gjorde lägret till den roliga upplevelsen den blev genom att bjuda på sig själva och
vara öppna och glada. Dunderbra höll verkligen
14
vad namnet lovade

FANNY OLSSON
HELENA ERIKSSON

ANDAKT

Therese Bjerle
Guds Ord – ett ljus i mörkret
”Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre.
Låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre.
Öppna mig för din kärlek och fred.”
Denna Taizésång är mer aktuell än någonsin. Det skymmer ute i vår värld. Mörkret gör sig påmint i de terrordåd
som skakar om Paris och vår omvärld. Krig, hot och fattigdom genererar den största ﬂyktingströmmen i modern
tid. Det kommer oss nära och våra trygghetszoner rubbas och vi känner oro. Mer än någonsin behöver vi som
kristna hålla lågan uppe och proklamera att ljuset lyser i
mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Trots
att det ser mörkt ut är inte hoppet ute. Det är som mörkast innan gryningen.
I mitten av december när det är som mörkast, ﬁras
Chanukah (Hanukkah, Tempelinvigningsfesten) i judiska
hem och synagogor, samtidigt som vi kristna är mitt inne
i vårt adventsﬁrandet. Båda högtiderna är ljushögtider
som påminner om Guds närvaro och liv i en mörk värld.
Ljuset är i Bibeln en symbol för liv och sanning. Gud som
sa i begynnelsen, medan det ännu var mörkt och tomt:
”Ljus bli till!”, dvs. ”Liv bli till!”. Guds Ord påminner
om att än hur mörkt det verkar vara ﬁnns det hopp om
liv! Detta Ljus och Liv förkroppsligas i Jesus Kristus, Gud

själv som vandrat på vår jord och som sa Jag är världens
ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörker utan ha
livets ljus (Joh 8:12). Den som följer Jesus får också del av
det liv han ger. När det känns som mörkast och torrast
så arbetar Jesus med oss. Kornet är väl dolt i jorden, men
när våren och värmen kommer får det liv. Därför behöver
vi inte vara rädda. Jesus är högst närvarande hos oss. Han
som var, är och skall komma åter, ﬁnns hos oss genom sitt
Ord och sin Helige Ande. Han vars namn betyder ”Gud
räddar” eller ”Gud befriar”. Därför måste mörkret ﬂy där
Jesusnamnet uttalas. Så låt oss inte tröttas och ge upp!
Ändå blir vi trötta av mörker. Medicinen mot detta är
att vistas ute i dagsljus så mycket som möjligt. På samma
sätt kan mörkret, ondskan i vår värld tynga oss ner och
göra oss trötta och passiva. Därför behöver vi tanka Guds
ljus, kraft och liv in i våra liv. Det gör vi, när vi läser i Bibeln, ber och lovsjunger vår Gud. Det är så lätt att slarva
med detta i vardagen, för det är så mycket annat som gör
sig påmint. Men det är då mörkret också lätt smyger sig
in. Orden i Taizésången får påminna oss, att vi ständigt
behöver öppna våra hjärtan, med Jesu hjälp, och ta emot
hans kärleksljus så vi kan bli redskap för hans frid och fred
i den tid som är nu.
Nåd och frid i juletid

Therese Bjerle har nyligen bytt tjänst. Tidigare var hon präst i Jonstorps församling och jobbar nu i
samarbetskyrkan i Lerberget. Hon presenteras på annan plats i tidningen.
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Älska främlingen
av David Castor

”Gör inte tullindrivarna likadant?”, frågar Jesus sina åhörare i Bergspredikan. ”Gör inte hedningarna likadant?” De
ﬂesta människor älskar. Man älskar sin familj, sina närmaste
vänner och kanske ytterligare någon. Man hälsar glatt på
dem man känner och kanske, om man bor på en mindre
ort, dem som rör sig hemomkring. Detta är gott, men det är
gott på en basal nivå. Jesu förväntningar på oss som vill följa
honom ligger mycket högre än så när han talar om att vi skall
älska våra ﬁender och be för dem som förföljer oss.
Bibelns största ﬂykt sker under ledning av Mose. De folk
som i den berättelsen stänger sina gränser för folket som är på
ﬂykt från fångenskap, tortyr och förnedring drabbas av Guds
vrede. Många tyckte säkert att Israels folk kunde stanna i öknen dit de först kommit när de lämnat Egypten, men det var
ingen bra plats att bo på. Ett undantag från utestängningsopinionen ﬁnner vi hos Rachav, kvinnan som överlevde till
att bli anmoder till världens frälsare.
Den senaste tidens ﬂyktingströmmar utmanar oss som
folk, som samhälle och som kristna. Som svenskar kan vi
fundera och räkna fram och tillbaka på om det är ekonomiskt
fördelaktigt eller ej för Sverige att ta emot stora ﬂyktinggrupper. Vi kan också fundera kring vad invandringen gör med
vår kultur. Men som medmänniskor och kristna måste vår
främsta fråga vara hur vi kan hjälpa människor i nöd.
Nöden för ensamkommande ﬂyktingbarn höll i juli i år
Kurt Göteson, föreståndare för Åhusgården, vaken i natten.
Han bad och funderade tillsammans med hustrun Birgitta
kring om Åhusgården med sina fastigheter på något vis skulle kunna vara till hjälp. Kurt tog kontakt med Kristianstads
kommun och inom bara några dygn kunde man börja förbereda två av gårdens hus som HVB-hem (”hem för vård och
boende”). Nu bor runt femton pojkar i åldern tretton till
sjutton år på gården, och avtal med kommunen är tecknat
för ﬂera år framöver.
Kurt menar att medmänsklighet är ett grundläggande
kännetecken på kristen tro och citerar Lewi Pethrus som på
frågan vad som kännetecknar en andefylld kristen är att han
eller hon visar medkänsla. Pojkarna som bor på Åhusgården
kommer i huvudsak från Afghanistan och Syrien och är mes-

tadels av muslimsk bakgrund, men det utgör inte något problem menar Kurt: ”Åhusgården har en kristen grund men
vi har aldrig menat att det är en plats enbart för kristna. Vi
vill gärna göra vår del av missionsuppdraget, och grundar oss
på det förmodade Franciskusuttalandet ’Predika alltid evangelium och, om nödvändigt, använd ord’.” På gården försöker
man leva ut sin kristna tro genom naturlig vänlighet, godhet,
ömhet och medkänsla. Ungdomarna i boendet har inte uttryckt någon tveksamhet inför att det till exempel ﬁnns en
kyrksal på gården.
Förutom att ﬂyktingpojkarna bor i ett par av gårdens hus
äter de sina måltider i matsalen, ofta samtidigt som gårdens
övriga gäster. Från dessa har reaktionerna i huvudsak varit
positiva, även om det har inneburit en del pusslande för att
rymmas med alla. De positiva reaktionerna ﬁnns också bland
de bofasta i Åhus. Många har bidragit med kläder och saker
och ännu ﬂer har uppmuntrat och hejat på initiativet; ﬂera
har uttryckt en nyfunnen stolthet över att ha Åhusgården till
granne. Till och med en och annan som inledningsvis var
skeptisk har dragits med i glädjeyran över att få vara med och
göra skillnad för människor.
Jesus sade i Matteusevangeliet: ”Jag var hungrig och ni gav
mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var
hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig
kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni
besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när
såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att
dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken
och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och
besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har
gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni
gjort för mig.’ … Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni
inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller
gjort för mig.’”
När vi, Åhusgården, ﬂera av våra missionsföreningar och
kanske du själv, engagerar oss i ﬂyktingmottagande tar vi Jesu
ord och Bibelns undervisning på allvar och låter tron komma
till praktiskt uttryck.
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ISRAEL

Mehera AB
söker en eller två personliga assistenter till en glad och harmonisk
utvecklingsstörd tjej med många handikapp: allergi, kramper,
rörelsehinder och en del medicinska sjukdomar.
Hon behöver hjälp med det mesta.
Hon är 34 år och bor än så länge hemma hos sina föräldrar i Lund.

19 - 21 febr uari 2016

EFS-kyrkan på R å å

Arbetet omfattar förutom grundläggande omvårdnad också
läkemedelshantering och enklare sjukgymnastik.
I arbetet ingår också att medverka vid fritidsaktiviteter såsom musikterapi,
bad, konserter, promenader och kyrkobesök.

KG Larsson Gerd Ebegård
UNDERVISAR

SJUNGER, LEDER LOVSÅNG

Fredag 19.00 Därför är Israel så viktigt för oss
Lördag 10.00 Detta är Israels Gud
12.30*Lunchsamling för predikanter
Att undervisa/predika om Israel
15.30 Israel och tidstecknen
18.00 Det profetiska skeendet, förbön
Söndag 11.00 Vem anser du att Jesus är?
* Inbjudan kommer senare

På grund av allergi är det viktigt att du är rökfri och inte har pälsdjur.
Främst letar vi efter två personer som vill arbeta ganska regelbundet 50-75
%, huvudsakligen dagtid, samt en person som vill arbeta mer sporadiskt
vid andra assistenters ledigheter. Det ﬁnns också alltid plats för den som vill
hoppa in någon gång vid behov. Arbetet kan t.ex. passa för dig som studerar
i Lund och vill arbeta lite vid sidan om studierna. Assistansen gäller dygnet
runt, så det ﬁnns även kvällar, nätter och lite helger att täcka in.
Tillträde snarast. Schema läggs som “tvättstugeschema”.
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av att arbeta med
funktionshindrade och som ser möjligheter istället för svårigheter! Vi
ser gärna att Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom vård och
omsorg, men personlig mognad och lämplighet är väl så viktigt.
Kontakta Rose-Marie Rubenson,
046-399909, danierl.rubenson@telia.com

Söndag 20 dec kl. 16:00

ÅhusGårdens Julhälsning
Sång av Unga Röster, Rune Svensson,
kör från Mariakyrkan i Åhus.
Musik av Åhus Blåsorkester.
Julappell av Kurt Göteson och
övrig personal på ÅhusGården.
Efteråt serveras Julgröt och
skinksmörgås, kaﬀe och kaka.

Välkommen!

Lördag 23 jan 2016 kl. 9:30-16:00

Östens Bildservice

Har du gamla DIA-bilder i garderoben?
Jag kan med hjälp av en proffsscanner se till
att bilderna får nytt liv i din dator
Pris från 2 kr/bild
För mer information vänligen kontakta mig
Telefon 0703079966 , osten.ivarsson@home.se

Välkommen till en heldag där vi
sjunger Gospel tillsammans.
Ledare bl. a. är Eva Rietz.
Pris 130 kr/pers.
Anmälan till kontakt@ahusgarden.se
alt. 044-240020.

Kommande arrangemang
Julbord

16:00

12/12

Julbord

13:00

13/12

Julﬁrande

ÅhusGården tillönskar

Fridfull helg och Gott Nytt År

23 - 27/12

Områdesgudstjänst 10:00

7/2

Alla hjärtans dag
17:00
Tro, hopp och kärlek

14/2

Romantisk middag
David Castor berättar

0435-460054
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Idyllen vid sjön
Bra trivsamt boende för
enskilda gäster och grupper.

info@efsgarden.com

efsgarden.com

REPORTAGE

Workshop om nysatsningar i distriktet
Lördagen den 24 oktober samlades cirka 25 personer till en dag om ”Nuet och framtiden” i Lutherska missionshuset i Hässleholm. Denna dag ersatte denna gång den traditionella ordförandeoch kassörsdagen och hade ett lite bredare anslag.
Håkan Lindberg inledde med att berätta om de nysatsningar som gjorts under de senaste åren och informerade
även om distriktsstyrelsens intentioner att fortsätta att
med hög prioritet stötta olika typer av projekt i distriktet.
Han lyfte fram tre områden som framöver kommer att
ägnas särskild uppmärksamhet: 1) stöd till nyetableringar
och nya utåtriktade projekt i beﬁntliga föreningar, 2) arbete
med ﬂyktingmottagande och integration och 3) fördjupat
samarbete med Salt med särskild tyngdpunkt i arbetet med
unga vuxna.
Rebecka Andersson Cada är snart färdig ”Kaospilot” efter tre års utbildning inom ledarskap och entreprenörskap
hos Kaospiloterna i Århus, Danmark. Hon ledde under
dagen en workshop med de församlade, där olika övningar hjälpte till att ge nya perspektiv och väcka nya tankar.
Det var intressant att uppleva att olika mycket praktiska
övningar kunde leda till att senare samtal om nysatsningar
ﬁck helt andra perspektiv än om samtalen bara förts i de
”hjulspår” som vi brukar hålla oss i . Att verkligen se varandra i samtalen och vara medveten om det koncentrerat
lyssnandets betydelse gör att andra infallsvinklar kommer
fram.

Det sista uppdraget under dagen handlade om att räkna
upp olika ledord för hur en framtida EFS-förening i EFS
Sydsverige skulle kunna se ut. De olika grupperna redovisade sina resultat och ett av dessa kan ni se här bredvid.
Deltagarna vittnade om en positiv dag där många nya
infallsvinklar ﬁck komma i dagen. De som kommit med
ganska lågt ställda förväntningar berättade att workshopen, även om en del övningar kanske kändes främmande
eller inledningsvis poänglösa, verkligen hade överträﬀat
deras förväntningar.

Dagen avslutades med att den
urna av glas från gamla missionshuset i Landskrona, som skrevs
om i föregående Livsluft, öppnades
under ledning av distriktets kassör
Sven E Johansson.
Denna urna förslöts 1895 och
murades in i väggen på missionssalen Betlehem i Landskrona. Då
huset revs för några år sedan så togs
urnan tillvara av missionsföreningen under dess kvarvarande år. När
föreningen nyligen lades ned överlämnades urnan till distriktet.
Den innehöll en mängd olika
tidsdokument, såsom EFS årsbok
från 1894, småskrifter som sålts för
att samla in pengar till byggandet
av huset, tidningar som skrivit om
dess invigning samt ett handskrivet ”Meddelande åt efterlefvande”.
Dessa dokument ﬁnns att beskåda
på distriktsexpeditionen en tid
framöver, innan det skickas till slutförvaring i vårt arkiv.
Så dagen i Hässleholm ﬁck både handla om hur vi med
Herrens hjälp vill forma vårt distrikts framtid, men även
påminna oss om de trogna tjänare som gått före oss och
att vi har ett stort och rikt historiskt arv att förvalta.

Text och bild: Margareta Cada,
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GÄSTKRÖNIKA

Torbjörn Erling

”Jag är ingen förebedjare”. En fras man hör ibland, kanske du har sagt det själv. Vad som kan vara intressant att
veta är att någon särskild tjänst som förebedjare faktiskt
inte ﬁnns omnämnd i Bibeln. Det vi däremot har hundratals bibelställen om är bön, både i form av gemenskap
med Gud, i det vi kallar tillbedjan, bön om att Gud ska
möta speciﬁka behov i våra liv, och så bönen för andra,
den så kallade förbönen.
Vissa har kanske fått en särskild profetisk gåva att få
särskilda tilltal eller visioner från Gud om vad som ska ske
framöver, både i enskilda människors liv eller för ett visst
sammanhang, en gemenskap eller kanske en plats, och ber
sedan utifrån detta, men vi är ALLA kallade att be för varandra, för alla människor och för platsen där vi bor:
”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla
i ledande ställning..”(1 Tim. 2:1-2). Jesus sa: ”Be och ni
ska få, sök och ni skall ﬁnna, bulta och dörren ska öppnas
för er”.
Sedan slutet av 70-talet så har olika nationella initiativ
till förbön tagits i Sverige, med lite olika inriktning, men
med ett och samma övergripande mål, att inspirera och
uppmuntra alla troende till omvändelse och gemensam
bön för både ort och land. Sverigebönen är det senaste
av dessa nätverk, som sedan vår nationaldag 6 juni blev
allmän helgdag 2005 har utlyst denna dag till en bönedag
för allt Guds folk. Förra året så samlades kristna från alla
sammanhang på 211 platser från nordligaste Lappland
ända ned till Ystad i södra Skåne, från Göteborg i väst
till Stockholm i öst. Och bönemötena har gett ”ringar på
vattnet”, många har fortsatt med ekumenisk bön för sina
städer och för Sverige året runt, och under senaste året så

har ﬂer inbjudningar till bönesamlingar på olika ställen än
någonsin lagts upp på Sverigebönens hemsida.
Vi ser början till en bönerörelse, där ”bönens ande”
(Sak. 12:10) på plats efter plats griper tag i vanliga enkla
troende människor, som bär på en andlig hunger och
längtan efter att komma närmare Gud och varandra som
troende, och efter att få se en upprättelse och läkedom
komma till hela vårt land. Mitt i alla de utmaningar vi
står i som land, med en akut ﬂyktingkris, social nöd, tilltagande sekularisering och motstånd mot Guds ord och
kristna värderingar så kan vi när vi ber precis som i den
första församlingen få uppleva Andens kraft, som till och
med ﬁck platsen där lärjungarna bad tillsammans att skaka, och få frimodighet att dela evangeliet om Jesus som
svaret; vägen, sanningen och livet.
Men det räcker inte med att bara be tillsammans med
de troende i din egen kyrka. Enheten är helt avgörande för
att få en genomslagskraft i bönen och för att världen ska
tro (Joh. 17:21). Vi behöver varandra som hans ”folk” på
varje ort och söka honom tillsammans i bön för att få se
en genomgripande samhällsförvandling:
”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar
sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina
onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras
synd och skaﬀa läkedom åt deras land” (2 Krön. 7:14).
Vi söker i första hand honom för hans egen skull, för
att i lovsång och bön tillbe, upphöja och bekänna honom
som Herre. Men när vi ödmjukar oss så får vi också auktoritet att i hans namn be trons böner som ”skall bota den
sjuke” (Jak. 5:14). För ”mycket mäktig och verksam är en
rättfärdig människas bön” (v.16).

Torbjörn Erling ingår i ledarskapet för nätverket Sverigebönen samt i Bönenätverket i Helsingborg
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Vi säger välkomna till nya medarbetare i distriktet och tror att ni ska berika vår gemenskap och
medverka till evangeliets framgång i Skåne och Blekinge.

Therese Bjerle
Jag är en 47-årig västerbottning i ”exil”.
Sedan september 2015 är jag stationerad i Lerbergets kyrka som präst, med
inriktning barn & familj och vuxna.
För mig känns det som att komma
hem. Dels för att jag har vikarierat
där för Mikael Pernborg, när han var
pappaledig. Sedan för att jag har min
bakgrund som EFS-präst och varit
aktiv inom EFS i många år. År 2010
gick ﬂytten från Uppsala till Jonstorp
för mig och maken Johan samt barnen
Linnéa och Johanna. Efter 5½ år som
präst i Farhult-Jonstorps församling
blev Mikaels tjänst ledig. Något rätt
måste jag ju gjort eftersom jag var välkommen tillbaka. En samarbetskyrka
innebär både utmaningar och möjligheter. Vi är en del av Svenska kyrkan
med dess förtroende och kontaktyta.
Samtidigt som vi är en del av missionsrörelsen EFS. Jag ser min främsta
uppgift som präst att göra Jesus Kristus
känd, trodd, älskad och efterföljd. Jag
är mycket tacksam att få vara en del av
en levande församling och ett fantastiskt arbetslag. Under rubriken Värdelöst vetande kan nämnas att jag gärna
leker med handdockor på gudstjänsttid, är en hejare på ta bort ﬂäckar och
laga hål i kläder, tittar gärna på ﬁlm.

Mikael Pernborg
Jag har tidigare jobbat som barn-,
ungdoms- och familjepräst i Lerbergets kyrka. Jag har nu bytt tjänst till
arbetsledande komminister och släpper en del av tidigare arbetsområden
till Therese Bjerle som nu har min
förra tjänst, men jag behåller ungdomar och konﬁrmander. Gammal i
gamet men ny på jobbet kan man väl
säga! Jag bor med min familj i Lerberget och mycket av livet går åt att vara
förälder till våra tre pågar. Här får jag
ﬁnnas i en församling där det händer
mycket hela tiden och i de kyrkliga
handlingarna får jag ﬁnnas med i livets alla skeden. När jag inte jobbar
hittas jag säkrast tillsammans med
familjen, på gymmet och simhallen,
eller vid tvättmaskinen… Vårt motto
i Lerberget är ”Dela tro och liv” och
vi vill fortsätta jobba för att allt i livet
ska få rymmas här. De ﬂesta av oss lever ganska vanliga liv och det är gott
att få ha sina ställen där jag får vara
som jag är och där jag ”vet” att Gud
möter mig – det vill jag för den här
kyrkan, och att den ska vara en plats
med mycket skratt och värme.

20

Mikael Göth
Under det kommande året kommer
jag att arbeta som präst i Betaniakyrkan. Betania är och har under de
senaste tio åren varit lite av vår hemmahamn så det kändes bra att få gå in
i tjänst när förfrågan kom.
Betania är ett bra sammanhang på
många sätt. Det ﬁnns ett stort engagemang för Guds rike i Malmö och
en längtan att få ge evangeliet vidare i
både ord och handling.
Det är uppmuntrande att få uppleva
ﬁna gudstjänster, vara med i det diakonala arbetet genom öppen kyrka,
försöka hitta nya vägar genom det
engelskspråkiga arbetet och på många
andra sätt vara en del av Kristi kropp
i denna del av Sverige.
Jag kommer att tjänstgöra här fram
till augusti 2016 då Jonas Nordén
kommer och tar över.

Välk

omn
a

!

RECENSION

Varför du bör läsa Lottas bok
om att få egna barn. Det är inte många som vågar öppna
sig så ärligt och naket.
Vårt råd till Dig: beställ boken (150 kr plus frakt) idag
direkt via mail, magnus.starby@gmail.com, via Pergamus
bokhandel i Ängelholm tel 0431- 41 10 70 eller Joﬃ missionsbutik tel 044-12 00 30.
Julklappstips från Kerstin Andersson, Staﬀanstorp
Bild: Per Andersson, Staﬀanstorp

”Var dag räknas” av
So�a Charlotta Lennartsson, Ängelholm

Vi är ﬂera som läst boken och berörts av det Lotta skriver. Hon får oss att upptäcka glädjen i vardagen i de små
tingen. Lotta är så personlig och har sån humor. Hon får
mig att le varje gång jag handlar på ICA, och jag blir påmind om att också jag är en av dem, som letar efter det
mjölkpaket som har längst datumstämpling …trots att
mjölken går åt inom några dagar!
Ann-Mari Almqvist säger om boken: ”Den innehåller
mycket tänkvärt, framförallt lyfter Lotta fram Guds omsorg om oss i vardagen och hur han vill använda oss på
den plats där vi ﬁnns just nu”.
Ethel Grahn rekommenderar verkligen boken till både
män och kvinnor: ”Detta är en lättläst bok med så bra
innehåll. Det är mycket som går lätt att identiﬁera sig
med men som man ibland haft svårt att sätta ord på själv.
“ Var dag räknas “, det är att komma människor inpå vardagen. Charlotta skriver så ärligt om sig och sitt liv. Hon
skriver bland annat om sin svårighet att få barn och sedan
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Distriktsföreståndare
Distriktsföreståndartjänsten har sedan
i maj varit ett vikariat. Den ordinarie
tjänsten är nu utlyst och intervjuer med
de sökande pågår vid denna tidnings
pressläggning. Den kandidat som EFS
Sydsveriges distriktsstyrelse och EFS
Missionsföreståndare väljer att förorda
beräknas tillträda tjänsten den 1 januari
2016.
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Nysatsningar
Distriktsstyrelsen vill fortsätta att
prioritera nysatsningar i vårt distrikt och
har denna fråga återkommande på agendan. Inom ramen för distriktets nysatsningsarbete ﬁnns också arbetet med integration och ﬂyktingmottagning, vilket
en del av missionsföreningarna redan
startat upp. Distriktet vill på olika sätt
stödja och underlätta för ﬂer att arbeta
med dessa viktiga frågor.
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Kon�rmationsläger 2016
Till våra konﬁrmationsläger sommaren 2016 ﬁnns det fortfarande platser
kvar. Konﬁrmanderna hade i slutet av
november en träﬀ i Hässleholm då de
ﬁck möta David Castor och Magnus
Lennartsson som kommer att vara ansvariga för var sitt läger. Denna dag ﬁck
konﬁrmanderna även sin bibel.

En dag om Integration
Den 20 februari 2016 kommer de
tre sydligaste EFS-distrikten att ha en
gemensam dag om integration i Lutherska missionshuset i Hässleholm. Migrationsverket kommer och berättar om
läget, representanter från Listerkyrkan
och EFS-kyrkan i Örkelljunga kommer att informera om hur de arbetar.
Margareta Johansson från Broby kommer också att informera om deras arbete
bland ﬂyktingar. Även Sensus och våra
folkhögskolor kommer att ﬁnnas med
under dagen. Mer information kommer
att ﬁnnas på hemsida och i utskick.
Konferens
Inför hösten 2016 har vi börjat att arbeta för en gemensam konferens för hela
distriktet på Glimåkra folkhögskola. Temat kommer att vara ”Alla dessa mina
minsta”. Boka gärna upp 4-5 november
redan nu.
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almanacka
även på www.efssyd.org
nr/sid

2015
december
5
Deeper, ungdomsgudstjänst, EFS-kyrkan Ängelholm
12
Julbord, EFS-gården Åsljunga
13
Julbord, EFS-gården Åsljunga
20
ÅhusGårdens Julhälsning
23-27 Jul�rande, EFS-gården Åsljunga
26
Ju(l)bileumskonsert Röke Blås
28-1 Livskraft Syd, Sundsgårdens folkhögskola

7/17
7/17
7/17
6/16

2016
januari
23
Gospeldag, ÅhusGården

7/17

februari
14
Alla hjärtans dag-dag, EFS-gården Åsljunga
7/17
19-21 Helg om Israel, EFS-kyrkan på Råå
7/17
20
Dag kring integrations och �yktingarbete, Hässleholm
mars
15-16 Medarbetardagar, i Åsljunga
april
2
Distriktets årsmöte, EFS-gården Åsljunga

6/16

maj
21
Kon�rmandjubileum, EFS-gården Åsljunga

6/15

SE VIDARE I KALENDERN PÅ WWW.EFSSYD.ORG

Livsluft önskar alla läsare
en fridfull Jul och ett gott nytt år!
Minnes- och högtidsgåvor

Tack för alla gåvor
som kommit in under året!

Minnesgåva
Inger Lennartsson, Ängelholm

Enskilda gåvor under oktober 2015
EFS
8 550
Salt
3 900

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem
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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

Väntans blomma - amaryllislöken
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