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REDAKTÖREN

Kära vänner!
För några veckor sedan mailade en lärare till mig och 
avbokade skolans adventsgudstjänster som de kommit och 
firat i tio år i rad - ibland med och ibland utan muslimska 
barn. Som anledning angav han ”andra aktiviteter”.
Min fru sa att många skolor ringer till Skolverket och frågar 
hur man ska göra med detta men att ”Skolverket” i detta fall 
troligen är en enskild tjänsteman som känner sig tvungen 
att säga något ”för säkerhets skull”.
Så - förmodligen är det ”Sven Svensson” eller ”Anna Nilsson” 
som avgör svenska skolors framtida relation till kyrkan.
Kanske det vore bättre att varje skola frågade föräldrarna.
För övrigt tror jag att svenskarna är trötta på kyrkans ord 
som lätt blir bara ord. Guds rike består inte i ord utan i 
kraft, skriver Paulus i 1 Korintierbrevet, och det är också 
vad Jesus anger och vad vi kan se i Apostlagärningarna. 
Låt oss inte göra oss till offer för samhällets nycker och trender 
utan istället ta ansvar och verka för vår egen förvandling. 
Det är förstås inget man ändrar över en natt men man kan 
ju ha viljan och längtan.
Glöm inte att korset är en dårskap för världen.

Robert

Här finns det plats för den som vill 
annonsera med en helårsannons, dvs. man 

har med sin annons i tidningen ett helt år och 
bidrar därmed också till tidningens ekonomi.

Hör av dig till redaktören via någon av 
de kanaler som anges till vänster på 
sidan, så kommer vi överens om pris, 

annonsutformning etc.
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Guds inre härlighet, hans innersta väsen, kan vi inte 
se på denna jord. Hans härlighet övergår allt vad vi kan 
föreställa oss. Våra ögon är för svaga och vi skulle förgås, 
om vi fick se Gud sådan han är i sig själv. Men ändå kan 
Gud inte vänta. Hans härlighet glimtar fram. Vi kan få 
en liten, liten aning om Guds innersta verklighet redan 
nu. I sin oändliga kärlek kan Gud inte vänta med att up-
penbara sig sådan han är. I sin heliga otålighet låter han 
sin härlighet skymta fram lite då och då. 

Redan i det Gamla testamentet får vi dessa heliga glim-
tar av Guds härlighet. ”Stå upp var ljus, ty ditt ljus kom-
mer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker 
övertäcker jorden och töcken folken, men över dig upp-
går Herren och hans härlighet uppenbaras över dig” (Jes 
60). 

Gång på gång uppenbarar Gud något av sin innersta 
härlighet: i den brinnande busken, i molnstoden. Tvärs 
igenom världens mörker och töcken lyser hans ljus fram. 
Gud vill till varje pris visa att han är med sitt folk och vill 
leda det ut ur mörkrets rike och in i det fulla ljuset.

Ännu mycket tydligare blir detta när Gud själv blir 
människa. Då går det helt enkelt inte att dölja hans här-
lighet. Fast han väljer att födas som ett ringa och föraktat 
litet barn och läggas i en smutsig krubba, där djuren slaf-
sar i sig sin föda, strålar hans oskapade härlighet igenom. 
Änglar tillber honom och herdar ansluter sig till dem. 

De vise män som kommer från Österlandet för att tillbe 
Guds härlighet i hans enfödde Sons ringa gestalt represen-
terar hela mänskligheten. De sammanfattar det bästa och 
mest upphöjda i hela den hedniska, icke-judiska världen.

De vise männen får symbolisera alla de människor ige-
nom alla tider som verkligen söker sanningen och vill 
möta Gud. Också i vår egen till synes så sekulariserade tid 
finns det människor som oemotståndligt dras till barnet 
i krubban utifrån helt oväntade och otänkbara förutsätt-
ningar. Guds härlighet är en magnet som drar till sig alla 
dem som längtar efter honom, efter hans sanning, skön-
het och godhet. Därför måste vi alltid bevara hoppet och 
förtröstan, även i tider där det tycks som om tron går på 
sparlåga och många vänder Gud ryggen. 

Guds härlighet har en egen inneboende kraft, som kan 
övervinna alla hinder. 

Guds sanning är en spjutspets, som kan bryta igenom 
alla de murar och fördämningar som människor kan byg-
ga. 

Guds skönhet är så tilldragande, att all jordens skönhet 
aldrig kan mäta sig med den utan bara vara ett litet tecken 
på den. 

Guds helighet är en förtärande eld, som drar till sig all 
mänsklig synd och svaghet för att rena, hela och lappa 
ihop all vår trasighet.

Allt detta stora och underbara som finns i Guds inner-
sta blir tillgängligt för oss i Barnet i krubban. Den attityd 
av tillbedjan som vi lär oss när vi faller ner inför Barnets 
fördolda härlighet i krubban kan sedan bli en grundat-
tityd i hela vår existens.

+ Anders Arborelius ocd

Guds innersta härlighet
En julandakt av 

biskop Anders Arborelius

HORISONT

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

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

www.saltsydsverige.nu

Kommande:

27 dec 
Cup Gul, fotbollsturnering i Höganäs

28 dec 
Livskraft Syd

27-29 jan 
Scouthelg på Göransborg – 
en riktig vinterkamp!

Vecka 8 
Undgomsresa till Åre

Läs mer om alla händelser i kalendern 
på www.saltsydsverige.nu

Tips: Kolla in www.saltsydsverige.nu 
i juldagarna för då kommer en video-
blogg där självaste styrelsen medver-
kar! 4

GE  EN GÅVA 
TILL SALT

BG 5275-8786
En gåva med 
evighetsvärde

För tredje året gick lägret av stapeln och 
även i år blev det fyllt med hela 35 barn 
mellan 7 till 12 år. Ledarna med Helena 
Lindberg i spetsen ska ha en eloge för 
sin insats då de på ett så fint sätt använ-
der sina gåvor för att visa på Jesus och 
på så många spännande kreativa sätt för 
gruppen framåt. 
På måndagseftermiddagen efter under-
visning om den barmhärtige samariern 
blev alla indelade i små grupper och det 
är underbart att se hur alla barn har så 
många tankar och vågar dela dem. Vi fick 
lära oss massor av varandra. 

Några dagar efter lägret stötte jag på 
Emilia Henriksson, Hanna Olofsson och 
Elin Vetterlein på Facebook och passade 
på att fråga dem lite om lägret. Alla hade 
varit på lägret innan och det var en själv-
klarhet att de skulle åka igen! 
”Det är JÄTTE roligt!”  Emilia tyckte det 
var tråkigt att det nu var sista året för 
henne då hon är 11 år. Men hon blev 
glad då jag informerar om att det finns 

Äventyret på Solvik

läger på sommaren där man får vara 12 
år. Lightlägret på våren är också för de 
som är 12-14 år. 
Det bästa med dagarna var att det hän-
de så mycket kul och att man lärde sig 
så mycket. Det var speciellt skoj att träffa 
kompisarna och få nya kompisar. De 
hade en vandring sista dagen runt sjön 
där de gick i grupper och fick göra täv-
lingar längs vägen. Det var mycket upp-
skattat.

Emilia berättar också om andakterna på 
kvällarna som var så mysiga, där man fick 
sjunga så man nästan blev gråtfärdig. 
Känslor väcks ju lätt då man får stilla sig 
på detta sätt och man kommer och tänka 
på människor som inte lever längre och 
som man tycker om. 
De säger alla att de fick lära känna Jesus 
bättre på lägret, de fick be för varandra 
och lära sig mycket av ledarna!  

Text: Sara Starfelt, distriktskonsulent

Mycket gott kan komma ur samarbete. Det blir tydligt då Salt i Ängel-
holm och Halmstad hjälps åt och anordnar höstlovslägret Äventyret. 

Killar med energi

Experimenterande

Hela gänget



5

Välkommen ombord på 
årets skidresa till ÅRE!

Ungdomslägret samlar det bästa av 
skidåkning, härlig gemenskap och Jesus. 
Ett härligt gäng ledare och en laddad 
buss längtar efter att du ska följa med 
till Åre 2012! Är du nybörjare i backen? 
Då är denna resan något för dig då vi har 
ledare som älskar att få lära ut! Kallar du 
dig själv expert? Vi garanterar att även 
du kommer att få utmaningar som gör 
att du utvecklas i backen denna veckan!

” En varm och omfamnande känsla som 
samtidigt får det att hoppa i hela mig. En 
känsla som är fylld av glädje, kärlek och 
förväntan. Det är precis den känslan jag 
får när den trygga busschauffören sätter 
sig bakom ratten och bussen sakta men 
säkert får upp farten och rullar iväg mot 
den berömda skidorten Åre. Då vet jag att 
den underbara Åreveckan har satt igång 
på allvar!”

”….När vi kom hem från de grymma da-
garna i backen väntade en varm bastu på 
oss efter en skön och svalkande dusch. Se-
dan var det middag som stod på schemat. 
Maten var mumsig och vi hade till och med 
den lyxen att vi fick efterrätt varje dag. Efter 
maten hände det alltid något spännande. 
Allt från att klättra bakom frysta vattenfall 
där Ronja Rövardotter själv hade härjat, 
till kvällsskidåkning, ”gissa låttiteln”,  täv-
lingar, bus och kortlek och vedeldad balja 
under den klara stjärnhimlen. Men efter 
alla dessa häftiga och spännande saker 
som vi fick göra kom enligt mig den ab-
solut coolaste och grymmaste stunden på 
dagen. Det var andakterna och de djupa 
samtalen framför den tända brasan. Sam-
tal om Jesus. Lovsång till vår Herre. Tiden vi 
kunde samla ny kraft inför nästa dag och 
få utvecklas i vår relation till Gud gemen-
samt och enskilt. ” 

Beatrice Christensson,  Åre 2011

Efter en spännande visionsdag för Tejp 
Syd är jag mycket förväntansfull inför 
nästa sommar. Inte bara för att Gud vill 
göra stora ting på ungdomslägret Tejp 
Syd på Sundsgården utanför Helsing-
borg, utan även för att Gud vill göra stora 
ting en månad innan detta läger på Hel-
jarödsgården där Midsommarljus efter 
ett års uppehåll nu kör igen. 
Heljarödsgården har en god tradition 
att kring midsommar bjuda in allt Guds 
folk, med fokus på nordvästra Skåne, till 
tältmötesserie, ungdomsläger, barnmö-
te och bönedagar. Det unika med dessa 

Nordvästra Skåne – en lägerregion sommar 2012
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veckor är gemenskapen mellan alla ge-
neration. 
Tejp Syd, arrangerat av Salt riks och distrikt, 
inbjuder hela södra Sveriges unga, mel-
lan 16-30 år,  till ett stort festligt läger på 
Sundsgården. Wow, vilka möjligheter som 
kommer att ges nästa sommar, till Guds-
möten och att dela Guds kärlek med fler! 
Nu vill jag uppmana er runt om i distrik-
tet att vara med och be för dessa hän-
delser och tveka inte att höra av er om 
Gud kallar er till att finnas med i något av 
sammanhangen! 
Sara Starfelt, distriktskonsulent Salt Sydsverige

Det är alltid lika spännande med ett nytt 
år.  Nya möjligheter, nya möten, nya ut-
maningar! Vi i Salt Sydsverige ser fram 
emot ett spännande 2012 med bland 
annat lanseringen av det nya söndags-
skolematerialet, årsmöte, massvis med 
läger och tillfällen då barn och unga får 
komma till tro på och lära känna Jesus 
Kristus! Visst vill du också vara med? 

Några ”kom ihåg” så här vid årsskiftet är 
att stämma av så allt i de lokala saltför-
eningarna är fixat och klart inför årsre-
dovisningen. Det är också dags att tipsa 
valberedningen för Salt Sydsverige med 
namn till ledare (unga eller äldre) som 

vill kandidera till att sitta i styrelsen. 

Det är också för många dags att byta al-
manackor och redan nu vill vi uppmunt-
ra ALLA att skriva in vårens träff i Eslöv 
den 31 mars. Det är nämligen KRAFT dag 
för ungdomar och vi bjuder även in till 
ÅRSMÖTE för Salt Sydsverige kl 15.00. 
Nästa år har alltså distriktet årsmöte två 
dagar så att alla ska ha möjlighet att vara 
med på båda! 

Till sist, stort tack alla ni som arbetat och 
gett av TID och PENGAR till Salt Sydsve-
rige detta år. Låt oss tillsammans be om 
det bästa 2012 som Gud kan ge! 

Gott Nytt År önskar Salt Sydsverige

Styrelsen 2011
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Ålder: 58 år
Arbete: Pastor och föreståndare för Kristofferkyrkan i 
Karlshamn samt  i Falkvikskyrkan i Sölvesborg
Familj: Fru Ellen och tre utflugna söner
Övrigt intresse: Naturen, motorcyklar och gamla bilar

Jag är född och uppvuxen inom Missionskyrkan. Mina 
föräldrar var missionärer i Kongo och där tillbringade jag 
min barndom. Efter flytten hem till Sverige drabbades jag 
av kallelsen att tjäna Gud på heltid. Sedan dess har det 
blivit tjänst i ett antal församlingar, från norr till söder. 
Innan jag kom till Kristofferkyrkan i Karlshamn arbetade 
jag 15 år i Horla Siene missionsförsamling i Västergöt-
land. 

Genom min fru, som är född och uppvuxen i en by utanför 
Skellefteå i Västerbotten, har jag fått en gedigen kunskap om 
EFS, inte minst genom tidningen Budbäraren som har varit 
en trogen gäst i vårt hem. Har nu varit en månad i Kristof-
ferkyrkan och trivs bra i församlingen och bygden. Mycket 
är nytt och ändå märkligt bekant. Vi är alla unika och ändå 
har vi mycket gemensamt i våra församlingar. Jag kommer 
också att arbeta en del i Falkvikskyrkan i Sölvesborg.

Min önskan är att kunna bidra med erfarenhet och enga-
gemang. Att kunna se möjligheter i det som är och kan bli. 
Att nå de svaga och utsatta där kyrkan har en särskild gåva. 
Framför allt att visa på Jesus Kristus. Jag ser fram emot att 
upptäcka mer av bygden och folket i Blekinge.

Ove Einebrant, Karlshamn

NYFIKEN PÅ



7

GÄSTKRÖNIKA

På frågan vad som ger livet mening svarar många ”att få 
barn”. Även om våra barn ger oss oro och bekymmer och 
ibland sömnlösa nätter är de för många den största källan 
till lycka och glädje. För de som vill men inte kan få barn 
är barnlösheten ofta en livslång sorg.

Vi föräldrar har ibland dåligt samvete för att vi har för 
lite tid med våra barn. Om man inte räknar med alla till-
sägelser och allt tjat pratar vi bara några minuter med våra 
barn under en vanlig vardag. Ibland beror det på att när 
vi vill prata med dem har de inte tid att prata med oss. 
Många barns almanacka är i dag så fullbokad, att de inte 
har mycket fri tid på sin fritid. ”Allting har sin tid” är ett 
uttryck som kommer från predikaren i Bibeln. Att vara 
förälder har sin tid och måste få ha sin tid. Allt vi vill göra 
i livet kanske vi inte måste göra just när barnen är små. 
Som småbarnsförälder kommer du sannolikt att få arbeta 
till du är 70 år innan du får pension. 

När vi inte hinner med våra barn tröstar vi oss med att 
vi får mer tid sedan. Men vi får aldrig mer tid. Även nästa 
vecka kommer dygnet att bestå av 24 timmar, inte 30 
timmar. En del föräldrar tror att ju äldre barnen blir desto 
mindre behöver de oss. När barnen kommer i tonåren 
behöver de oss mer än åren innan. De kan behöva vår väg-
ledning att hitta sig själva och välja livsväg bland det stora 
utbudet av normer, värderingar, trender och livsstilar.

Ingen har på sin dödsbädd frågat sig varför de inte till-
bringade mer tid på jobbet. Många har däremot ångrat 
att de inte tog sig mer tid med barnen, familjen och sina 
vänner. Om inte förr så upptäcker vi när livet börjar ta 
slut, att det finaste och viktigaste men kanske också det 
svåraste i livet är relationer, i synnerhet de nära relatio-
nerna i familjen.

När pengarna inte räcker är ett råd att föra kassabok för 
att få bättre överblick över våra inkomster och utgifter. 
Vi ser vad pengarna tar vägen. Tycker du att tiden inte 
räcker till kan en lösning vara att göra en ”tidsdagbok”. 
Anteckna varje dag under en vecka hur mycket tid det går 
åt till att städa, laga mat, skjutsa barnen till olika aktivite-
ter, hjälpa dem med läxan, läsa tidningen, titta på tv, sitta 
vid datorn, träna och umgås med släkt och vänner. 

Det ger dig en bättre överblick av hur du använder den 
tid du inte arbetar eller sover. Vad av allt det du lägger din 
tid på är viktigast och vad är mindre viktigt? Vad kan och 
vill du avstå ifrån för att få mer tid med barnen? En möj-
lighet är kanske att du under några år arbetar lite mindre. 
Förmodligen kommer du som nu har små barn att få ar-
beta tills du är 70 år innan du får pension. 

Kanske kan barnen avstå från någon aktivitet för att ni 
ska hinna umgås som familj? Hur bra förälder du är beror 
inte på hur många aktiviteter du skjutsar barnen till.  

Barnen går 
inte i repris
Alf B Svensson

Våga vara förälder-dagen i Åsljunga 19 november
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Antal direkta medlemmar: 10
Antalet medlemmar i aktivitet: 27
Ordförande: Per Alfons Jönsson

Föreningen startade den 11 oktober 1940 
av tre damer, Agnes Ekberg, Sonja Berg och 
Elsa Eliasson. Föreningen hade en rik barn-
verksamhet under cirka 40 år. Idag är vi inte 
så många men vi firar gudstjänst varannan 
söndag i vårt kapell (som byggdes 1944). 
Vi har även andra samkväm och en auktion 
varje höst. Vi har ett gott samarbete med 
Svenska kyrkan.

Kungshult

Antal direkta medlemmar: 17
Antalet medlemmar i aktivitet: 18
Ordförande: Ernfrid Nilsson

Det har funnits flera missionshus på Söderslätt. Alla är sedan 
flera år sålda och missionsföreningarna har upphört. 1904 bil-
dades DUF (De ungas förbund) och vår förening är en direkt 
fortsättning på denna förening. Vi träffades i de olika försam-
lingshemmen under många år men har de senaste åren träffats 
i hemmen en lördag eftermiddag cirka tre gånger per termin. 
Tidigare hade vi en kretspredikant men nu kallar vi lite olika 
pastorer/präster. Vi är idag 15 medlemmar. 

Västra Virestad, Anderslöv, Alstad

Antal direkta medlemmar: 8
Antalet medlemmar i aktivitet: 8
Kontaktperson: Lena Rosdahl

Sedan missionsföreningen i Marieholm upphörde har verksam-
heten fortsatt i form av en EFS grupp. Eftersom missionshuset 
är sålt träffas vi i hemmen. Medelåldern är hög, vår äldsta med-
lem är 93 år. Samlingarna, var 14:e dag, har närmast formen 
av ett ”Norrländskt symöte”. Vi är tacksamma över att denna 
möjlighet att få mötas kan fortsätta. Vid dessa tillfällen får vi 
fördjupa vår tro och dela gemenskapen med varandra och vår 
Herre.

Marieholm

DISTRIKTET RUNT

Föreningar i EFS Sydsverige

Antal direkta medlemmar: 19
Antalet medlemmar i aktivitet: 25
Ordförande:  Kerstin Andersson.

Vi äger ett gammalt missionshus, Betania, som ligger på Beta-
niavägen 9. Under några år har vi haft många samtal om fören-
ingens framtid, tillsammans med EFS-kapellets pastor i Lund. 
Skulle vi sälja vårt missionshus och ha våra samlingar i försam-
lingshemmet eller upplösa föreningen?  De s.k. ”laxkvällarna” 
( kvällar då alla har var sin uppgift allt ifrån att ordna servetter, 
duka, köpa ärter, till att diska) blev samtalskvällar, där vi skulle 
blicka framåt och tillsammans sätta ord på vår längtan. När vi 
sedan såg en möjlighet att anställa en pastor, Kristoffer Lignell  
på 50 % (vi står för 25 % och distriktet för  25%) har vi, trots 
en betydligt högre kostnad, sett att det här är rätt väg att gå just 
nu. Gåvor och kollekter har fördubblats. Kristoffer har guds-
tjänster på söndag fm två ggr i månaden, ibland med nattvard.
En lördag i månaden har vi gemenskapskväll eller laxkväll. Höst 
och vår är det fest med försäljning av växter, mat och annat. Sy-
föreningen träffas i hemmen varannan måndag. En måndag i 
terminen blir det storsamling med syföreningarna i Lund och 
Malmö. Varje tisdag samlas vi till bön. En gång i månaden leder 
vår anställde pastor bibelsamtal.
Kontakten med Svenska Kyrkan är mycket god och vi har i år 
haft Afrikacafé och tjejkväll i Betania tillsammans med interna-
tionella gruppen i kyrkan. Vår nye kyrkoherde har idéer om hur 
vi kan samverka i gudstjänster, t.ex en verkstadsgudstjänst, där 
vi kan dela med oss av vår erfarenhet av medverkan i  gudstjäns-
ten.  Någon form av Katekumenat finns också med i tankarna.
Kommunen har ett nystartat ungdomscafé, där vi nu finns med 
som en samarbetspartner tillsammans med Svenska Kyrkans 
ungdomsledare.

Staffanstorp
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Antal direkta medlemmar: 18
Antalet medlemmar i aktivitet: 31
Ordförande: Birger Olsson

EFS är en gammal verksamhet i Lund, men de två EFS fören-
ingar som nu finns här är unga. Vår förening är 15 år, medel-
åldern 66 år. Vi har tagit fasta på de mål som EFS satte upp 
för några år sedan: att uppmuntra och stödja personlig kristen 
tro, att inspirera till andligt samtal och bibelbruk, att skapa 
personligt engagemang för mission, lokalt och globalt och att 
betona alla kristnas roll som bärare av kyrkans uppdrag. Detta 
förverkligar vi som en del av Östra Torns församling (Maria 
Magdalena kyrka). Vi äger inga hus, vi har inga anställda, vi har 
inga egna gudstjänster. Men medlemmarna går in i en rad upp-
gifter och arbetsgrupper som finns i församlingen och söker där 
förverkliga sina mål. Just nu arbetar vi särskilt med frågan om 
behov, form och bildande av Maria Magdalena kyrkas vänner. 

Östra Torn

Antal direkta medlemmar: 167
Antalet medlemmar i aktivitet: 601
Ordförande:  Andreas Dankel

Med snart 130 år “på nacken” är Betania MF en av distrik-
tets äldsta missionsföreningar. Söndagsgudstjänsterna spelar en 
central roll där vi får samlas kring Ordet, nattvarden, andakt 
och lovprisning. Formen kan variera något även om det finns 
en tydlig liturgisk tanke bakom. Sedan något år firas även en 
enkel mässa på onsdagkvällarna. Stor vikt läggs även på andra 
“verksamhetsområden” som strävar mot samma vision/mål; att 
göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Barn- och 
ungdomsarbetet, det sociala/diakonala arbetet och arbetet med 
smågrupper är exempel på detta. 
Ett stort arbete utförs av föreningens två anställda pastorer 
(Mikael Artursson och David Ivarson) och en anställd (Stina 
Backlund) med 100% fokus på Öppen Kyrka (vårt namn på 
det diakonala arbetet). Det övriga arbetet bärs på sedvanligt 
vis av stora, många och frivilliga insatser i olika arbetsgrupper 
och utskott. Exempelvis inkluderar föreningens fastighet 15 st 
hyreslägenheter vilket innebär hyresintäkter men även en hel 
del praktiskt arbete.
Det är idag inte självklart att en kyrka/missionsförening har ett 
stort flöde av människor som passerar kyrkodörrarna, trots att 
den är belägen centralt i Sveriges tredje största stad. De senaste 
åren har vi i Betania välsignats av både allt fler medlemmar 
men också allt fler besökare/deltagare vid gudstjänster, ung-
domssamlingar, Öppen kyrka och söndagsskola. En öppnare 
verksamhet i form av diakonalt arbete och Alphakurser spelar 
roll tror vi, men vi hoppas att den viktigaste orsaken är att män-
niskor känner att det finns en äkta vilja att söka och närma sig 
Kristus.  Allt fler människor i lokalerna innebär också praktiska 
utmaningar och för närvarande övervägs olika alternativ för att 
rusta upp och utveckla våra lokaler så att de kan fortsätta tjäna 
Guds verk i många år även i framtiden.

Betaniakyrkan Malmö

Antal direkta medlemmar: 44
Antalet medlemmar i aktivitet: 93
Ordförande: Patrik Wilhelmsson

Österkyrkan i Eslöv en samverkanskyrka mellan EFS fören-
ingen i Eslöv och Eslövs missionsförsamling. I vårt arbete med 
det kristna evangeliet utgår vi från våra fyra hörnstenar, försam-
lingen,  vår barn & ungdoms föreningen, vår förskola Emmabo 
och vårt sommarhem Gamla Boo.
Österkyrkans målsättningar 2011:
1. Vi vill fortsätta att ge ännu mer plats åt bön och vittnesbörd i 
våra gudstjänster. I detta vill vi arbeta vidare med mer varierade 
former för bön.
2. Att synliggöra vår verksamhet ut i samhället och att öppna 
upp dörrarna till vår kyrka.
3. Att skapa en levande församling, där alla kan känna sig väl-
komna och hitta sin plats i Guds närhet. 
4. Att arbeta för ett nära arbete med Österkyrkans ungdoms-
förening.
5. Som en konsekvens av detta vill vi utveckla gudstjänstfor-
merna och övriga kontaktytor.
6. Vi vill även fokusera på glädjen i givandet som grund för en 
stabil och utökad verksamhet.

Huvudteman för församlingens utveckling är: Bön lovsång och 
gemenskap.

Österkyrkan Eslöv

Antal direkta medlemmar: 81
Antalet medlemmar i aktivitet: 176
Ordförande: Henrik Nätterlund

EFS kapellet i lund vill vara “en bibliskt fungerande försam-
ling som älskar människor och gör dem till överlåtna lärjungar 
till Jesus Kristus”. Utifrån denna vision längtar vi efter andlig 
fördjupning, att få vara en samhällsengagerad kyrka som finns 
till för människor i utsatta livssituationer, samt att bära ut bud-
skapet om Jesus bland människor i vår vardag. Kapellet har en 
lång anrik historia, men firade samtidigt nu den 1 advent 10 år 
sedan vi gjorde en omstart från scratch 2001. Vi står inför spän-
nande utmaningar framöver kring att fortsätta att “förverkliga 
Guds vishet i hela dess mångfald”, genom den härliga bland-
ning av människor vi är och når. Såväl det diakonala arbetet, en 
växande barnaskara med dess familjer, som studenter och våra 
vänner är viktiga målgrupper framöver. Denna mångfald av 
människor, vilken inte minst blir synlig i vårt årliga julfirande 
vi nu jobbar med att förbereda, är något av vår största glädje 
och utmaning. Varmt välkomna till biskopsgatan alla som ska 
till Lund! 

EFS-kapellet i Lund
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Två av Bibelns evangelier, Lukas och Matteus, beskriver 
händelser kring Jesu födelse. Väldigt lite i berättelserna är 
gemensamt och de tycks till och med motsäga varandra 
på någon eller några punkter. Jag tänkte få dyka ner lite 
i frågan om vart Josef, Maria och Jesus tog vägen när de 
lämnade Betlehem.

Skillnad mellan Matteus och Lukas
I Matteusevangeliets andra kapitel beskrivs hur Josef 

och Maria efter besöket av de vise männen i hast lämnar 
Betlehem och reser till Egypten för att undgå Herodes 
den stores våldsamma hybris. Där förblir man tills Hero-
des dött, varpå man beger sig till Nasaret. Men Nasaret 
tycks vara ett andrahandsval, givet i en dröm; egentligen 
vill man återvända till Judeen, men vågar inte av rädsla 
för Herodes den stores son och efterträdare, Herodes Ar-
chelaos. I Lukasevangeliets andra kapitel å andra sidan 
kommer Josef och Maria från Nasaret till Betlehem och 
återvänder sedan med barnet till Galileen.

För att kunna nå någon som helst klarhet i det hela 
måste vi, åtminstone om vi inte är beredda att avfärda 
historiciteten i berättelserna för en enbart teologisk-sym-
bolisk förståelse av dem, till att börja med bringa lite rät-
sida i kronologin. Om vi så långt som möjligt utgår från 
att båda berättelserna ner på rimlig detaljnivå  är korrekta 
så bör man kunna tänka sig två huvudvarianter för när de 
vise männen nådde fram. Berättelsen om deras ankomst 
är i bibeltexten inte noggrannare daterad än att den ägde 
rum “när Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung 
Herodes tid.” Det står alltså inte hur långt efter hans fö-
delse det skedde. Det finns dock åtminstone två tidsmar-
körer. För det första så beslutar Herodes, när han inser att 
de vise männen inte kommer att återvända till honom, att 
döda alla pojkar i Betlehem som var upp till två år gamla. 
Åldern sattes utifrån vad de vise männen haft att berätta. 
För det andra finns Lukasevangeliets berättelse om hur 
Jesus när tiden var inne enligt Mose lag bars fram inför 
herren i Jerusalems tempel, tillfället då han möts av Sy-
meon och Hanna. Den tid som gällde för frambärandet 

var fyrtio dagar efter nedkomsten (7+33, se 3 Mos 12). 
Det innebär alltså att Jesus befann sig i Jerusalem, och 
vare sig i Nasaret eller Egypten, när han var fyrtio dagar 
gammal. Samtidigt står det att han mellan de vise män-
nens besök och Herodes död befann sig i Egypten.

Ett tidigt besök
Den kanske enklaste lösningen att tänka sig är att de 

vise männen kom ganska omgående efter födseln. Resan 
till Egypten kan tänkas ha tagit ungefär en vecka, vilket i 
så fall ger utrymme för Josef och Maria att befinna sig där 
i cirka två veckor innan de får veta att Herodes dött och 
därmed hinner tillbaka till Judeen innan det är tid för be-
söket i templet. I så fall går det enkelt att följa berättelsen 
i Lukasevangeliet som anger att de återvände till Nasaret 
efter frambärandet i templet.

Några möjliga invändningar finns mot denna lösning: 
Det är djärvt att företa resan till Egypten så snart efter 
nedkomsten, men å andra sidan är ju resan påtvingad och 
inte självvald. 

Enligt historikern Josefus dog Herodes den store vid 
påsk efter en månförmörkelse, vilket oftast tolkas till år 
4 f.Kr. Det året inföll påsken i slutet av mars enligt vår 
tideräkning så om Jesus föddes cirka en månad tidigare 
skulle det alltså ha varit i slutet av februari. När frågan om 
Jesu födelsedatum behandlas anges ofta att herdar inte var 
ute med sina får under vintern, november till februari. 
Om det stämmer, vilket det i och för sig finns utrymme 
att ifrågasätta, befinner vi oss på gränsen för vad som kan 
vara rimligt utifrån att herdarna ju faktiskt var ute och 
vaktade sin hjord den aktuella natten

Framför allt den koptiska kyrkan anger en stor mängd 
heliga platser, några ganska långt upp längs Nilen, som 
Jesus enligt traditionen skall ha besökt under flyktperio-
den. Om bara några av dessa traditioner har verklighets-
bakgrund så förslår tiden inte på långa vägar.

Ibland framhålls att det måste ha gått ett tag mellan 
födelseberättelsen i Lukasevangeliet och de vise männens 
besök i Matteusevangeliet eftersom Matteus skriver att 

apologet isk  ar t ik elser ie  
av  David Castor

Till Egypten eller Nasaret

Granskad tro
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österlänningarna fann Jesus i ett hus. Man menar då att 
Josef och Maria måste ha hunnit skaffa bättre boende se-
dan herdarnas besök. Det står dock inget i Lukasevang-
eliet om var krubban som Jesus lades i stod; det är inte 
orimligt att tänka sig att den stod i djurens del av ett van-
ligt hus (något stall talas det ju som bekant inte om i 
julevangeliet).

En längre vistelse i Betlehem
Den vanligaste kronologin är nog att de vise männen 

besökte Jesus efter hans möte med Symeon och Hanna 
snarare än före. Det är rimligt att tänka sig att Josef och 
Maria stannat en längre tid i Betlehem, både utifrån att 
folkräkningen (någon skattskrivning behöver det inte ha 
rört sig om – det är översättarnas tolkning) kan ha varit 
en omständig process och utifrån att Maria och barnet 
behövde få hämta kraft inför den långa resan. I så fall kan 
de vise männen egentligen ha kommit när som helst från 
40 dagar efter Jesu födelse till uppemot två år därefter, 
den högsta åldern som Herodes räknade med att barnet 
kunde ha uppnått vid massakern i Betlehem. Det gör 
tolkningen flexibel; den kan till exempel relativt enkelt 
samordnas med andra beräkningar, exempelvis utifrån 
astrologiska funderingar. 

Problemet med den här läsningen är formuleringen i 
Lukas 2:39 där det står “När de hade fullgjort allt som 
föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Na-
saret i Galileen”. Att Matteus och Lukas väljer att ta med 
helt olika händelser kring Jesu födelse är inte konstigt, 
men här tycks formuleringen inte lämna utrymme för att 
något hoppats över. 

Planerad flytt till Betlehem
Det finns åtminstone ytterligare en variant på modellen 

med en lite längre period mellan födelse och besök.
Josef och Maria fick båda genom änglabesök veta att 

barnet som skulle födas var Guds utvalda. Fromma som 
de var visste de förmodligen att denne förväntades kom-
ma från Betlehem. Det kan alltså vara så att de för den 
sakens skull planerade att flytta dit. En del bibelkommen-
tarer har menat att Josef nog redan ägde lite mark i staden 
och någon har funderat kring att han kanske själv var från 
Betlehem, men under ett antal år arbetat i eller i närheten 
av Nasaret. Oavsett bakgrunden förklarar flyttmodellen 
varför Josef och Maria begav sig ända till Betlehem för 
skattskrivningen i stället för att gå till närmsta större stad 
från Nasaret. Att det fanns några krav att man skulle bege 
sig till en stad där en släkting, David, levt tusen år tidigare 
förefaller ju inte så rimligt.

Om de planerat och inlett en flytt blir återvändandet till 
Nasaret i Lukas 2:39 endast ett besök och de kan sedan 
ha hunnit återvända till Betlehem innan de vise männen 
dök upp. Den här modellen skulle förklara formuleringen 
i Matteus 2:22–23 där det ser ut som att Josef vid hem-
komsten från Egypten egentligen hade tänkt bosätta sig 
i Betlehem.

Ingen självklar lösning
Detaljerna och kronologin kring Jesu födelse är som synes 
inte självklara, men när någon menar att antingen Lukas 
eller Matteus i det här fallet måste ha fel så finns det gott 
om alternativ att fundera kring.

11

De vise männen har just avlämnat gåvor 
hos Sandra och Olof Karp under fjolårets 
krubba i Röke

Med denna artikel avslutar David 
sin serie om Granskad Tro.
Tack, David för intressanta artiklar i 
olika kristna och teologiska ämnen.
Nästa års artikelserie avslöjar vi inte 
än men det blir också spännande 
läsning.
(Red.)
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Vill Du vara med och 
investera i Guds rike?
EFS i Sydsverige och Salt Sydsverige är två 

organisationer med samma mål: att leda människor 
till Jesus och hjälpa dem att leva nära Honom.  EFS 

arbetar med vuxen – och konfirmandverksamhet 
medan Salt arbetar med 

barn- och ungdomsverksamhet och genom din gåva 
kan du stödja detta arbete.

Gåvor till Salt sätts in på bankgiro: 

5275-8786
Gåvor till EFS sätts in på bankgiro: 

196-7900
Nu har du även möjlighet att bli en regelbunden 

givare till EFS i Sydsveriges eller till Salt Sydsveriges 
givarkonton genom att göra en stående överföring 

(ett belopp dras automatiskt från ditt konto t.ex. en 
gång/månad). Överföringen lägger du själv in i din 

internetbank. Har du inte internetbank kan din bank 
hjälpa dig att registrera överföringen.

            Konto för stående överföringar till Salt: 

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

8313-9, 213 574 443-7
Vill du vara anonym skriver du bara ”Gåva” 
i meddelanderutan, vill du att din gåva ska 

tillgodoräknas en förening skriver du föreningens 
namn eller föreningsnummer.

GE BORT LIVSLUFT
SOM JULKLAPP ELLER PRESENT

För 200 kronor (reducerat pris) kan du
köpa ett presentkort på en prenumera-
tion på Livsluft 2012. Gäller till 10 januari.

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

                 GOD JUL!

ANNONSER

����������
med Rške BlŒs

Annandag Jul kl. 18.00
Norra Åkarps kyrka, BjŠrnum

Solister:
Vincent Nilsson Ð trombon
Ola Nordqvist Ð trombon
Helene Nordqvist Ð sŒng

Biljetter 80 kr frŒn 5 Œr.

Biljetterna slŠpps 30/11 och kan kšpas pŒ 
HŠssleholms Turism

eller bokas pŒ telefon 0451 Ð 26 73 10


Sång och musik till Frälsarkransen 

 feb , kl. -

   
Livet och Frälsarkransen - 

konfirmandmaterial
 mars , kl. -

Frälsarkransen
för konfirmandledare

: Petersgården, Lund
: www.sensus.se, 

-  

Missionsdag med Göran Skytte! 

Söndagen den åttonde januari är 
det missionsdag i Betania, Malmö. 
Vi börjar som vi brukar på söndagar, 
med att fira gudstjänst kl 11.00. 
Därefter bjuds det på kryddad fika 
i form av etiopisk pepparsås med 
bröd. Efter fikat, ca: 13.15, föreläser 
journalisten, författaren, och numera 
också predikanten Göran Skytte 
utifrån sina missionsfilmer. 

Föreläsningen är gratis och alla är 
varmt välkomna. 

Beräknad sluttid ca: 15.00.
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ANDAKT

Tankar inför julen
av Björn Pettersson

Vi har nyss lämnat domsöndagen bakom oss med dess budskap om den dubbla ut-

gången för oss människor. Ett ämne som vi kanske känner oss obekväma med i dagens 

samhälle. Min dators rättstavningsprogram känner inte ens igen detta ord domsöndag, 

det lyser en ilsket röd understrykning under detta ord. Vi använder det inte så ofta och 

känner oss lite obekväma med det. 
Jag känner ofta en frustration över att jag inte alltid kan hitta vägar att varna mina 

medvandrare på livets stig för att det finns ett val som är avgörande för var vi skall till-

bringa evigheten. De gånger jag ändå får förmånen att föra ett förtroligt samtal med 

någon av mina inte bekännande vänner så är det mycket lättare att prata om Guds 

oändliga nåd och kärlek till oss människor. 
Med dessa funderingar om Guds helighet och vår bortvändhet från honom och vår 

synd i färskt minne får vi gå igenom adventstiden och närma oss firandet av Jesu födelse. 

När jag inser att jag ofta och på många sätt handlar fel mot Guds vilja och har del i 

värdens bortvändhet från Gud kan jag inte annat än i ödmjukhet vända mig till Jesus, 

den enda vägen till Gud. Likaväl som allvaret i ansvaret för vårt val måste vara tydligt så 

har även kunskapen om att vi får vila i Guds famn sin plats i våra tankar. 

När ni nu tänder fler och fler ljus i vårt nordliga mörker med regn och snöslask så 

unna er att krypa upp i soffan med en god bok eller varför inte med Bibeln. Låt er om-

slutas av Guds kärlek och nåd och vila i Guds närhet.

 Jag tror det är väldigt viktigt vad vi väljer att ta intryck av. Jag tror inte det är fel att 

läsa böcker och se filmer i den profana genren. Men jag tror att det är viktigt att vi även 

söker vår skapares närhet i det vi tar in. 
I vår familj har vi en tradition som jag har svårt att bryta. Så länge jag kan minnas 

så har vi på julaftons morgon inlett vårt julfirande med att sitta framför kakelugnens 

brasa. I allt julstök med mat, klappar, julgran och annat som hör julen till så unnar vi 

oss en stund till eftertanke om vad julen innebär. Vi läser ur Bibeln och ramar på detta 

vis in hela julfirandet med att fira den som firas bör på denna dag. Efter denna stund 

framför brasan med julevangeliet, vörtbröd, skinka, varm choklad och pepparkakor är 

vi beredda att möta helgen.          Varma julhälsningar från öster 
Björn Pettersson,  Fågelmara

13
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Distriktsstyrelsen informerar
Ekonomisk rapport EFS

Ekonomisk rapport Salt

-105 tusen

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

Diagrammet visar inkomna gåvomedel och kostnader för föreningarna till och med månaden 
2011, i tusental kronor.  
I intäkterna ingår EFS missionsföreningars föreningsbidrag, kollekter och enskilda gåvor.  
I kostnaderna redovisas budgeterad kostnad för den föreningsgemensamma barn- och   
ungdomsverksamheten. 

DISTRIKTSINFO

- 145000

- 34000

STIM
Information har gått ut till alla 

ordförande om vikten av att rap-
portera alla musikevenemang till 
STIM. EFS ingår i Svenska kyrkans 
avtal med STIM och därför har var-
je EFS-förening möjlighet att rap-
portera via den lokala svenskkyrk-
liga församlingen och att de sedan 
efterdebiterar EFS-föreningen när 
fakturan från STIM kommit. Vi 
hoppas att detta ska fungera smi-
digt i vårt distrikt.

FÖLJ MIG
EFS och Salt anordnar för andra 

gången en konferens om mission i 
Sverige och i övriga världen. Denna 
gång är det i Betlehemskyrkan i 
Stockholm den 16-18 mars 2012. 
Läs gärna mer på www.efs.nu.

TACK!
I varje nummer av vår tidning 

presenteras diagram som visar gå-
vomedel. Det skulle inte hända så 
mycket med dessa kurvor om det 
inte var just för er. Tack för allt stöd 
och alla gåvor till EFS och Salt un-
der året! 

EFS och Salts distriktsstyrelser 
samt personalen på expeditionen 
önskar er alla:

En fridfull Jul och 
ett välsignat Nytt År!

- 250 tkr

- 60 tkr
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         även på www.efssyd.org

        

        nr/sid

   2011  

   dec
   18 Julhälsning, ÅhusGården    7/6
   23-27 Julfirande Åsljunga     6/14
   26 Julkonsert med Röke Blås, Bjärnum   8/12
   28 Livskraft Syd
   30-2 Nyårsfirande Åsljunga     6/14

   2012

   jan
   8 Missionsdag med Göran Skytte, Malmö Betania  8/12

   feb
   11 Workshop Frälsarkransen SENSUS, Lund  8/12

   mars
   28 Föreläsning Frälsarkransen, SENSUS, Lund  8/12
   31 Salt Sydsveriges årsmöte i Eslöv

   april
   21 Distriktets årsmöte, Röke    7/6

   maj
   13 Förbönsdag för konfirmandarbetet

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

almanacka

Enskilda gåvor under okt. 2011 
EFS  11 750
Salt     7 800
Kollekt konfirmand      6 080
Kollekt EFS    4 785
Nyetablering              0
Gåvobok i år 19 900

Minnes-, tack och högtidsgåvor

November
Minnesgåvor: Carl-Erik Henriksson, Billesholm

Enoch Hansson, Rydsgård

Tack för gåvorna och alla varma tankar som följer dem

Enskilda gåvor under nov. 2011
EFS   9 500
Salt   4 375
Nyetablering           0
Kollekt konfirmand 1 080
Kollekt Salt  1 920
Kollekt EFS  6 664
Gåvobok i år              20 900
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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

Foto: Per Andersson, Staffanstorp


