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Guds händer och
fötter
Föräldrafritt
I mina tankar

Hans Dahlén

Distriktsföreståndaren
har ordet
Denna månad gästas vi av distriktsföreståndaren i EFS Sydöstsverige – Kerstin
Oderhem:
Växjö stift frågade mig för ett tag sedan om jag
kunde skriva några artiklar till deras tidning
”Stiftsliv”. Den ena artikeln skulle handla om
idealitet och frivillighet. Jag skrev artikeln men
brottades samtidigt med många frågor som
rör EFS. Vi står också inför stora utmaningar kring att rekrytera frivilliga. Jag är glad och
stolt över EFS och över att vi är en lekmannarörelse men samtidigt behöver vi fråga oss om
vi är lekmannarörelse i den utsträckning som
vi skulle önska.

Kerstin Oderhem
Kerstin Oderhem
Privat

Några få – gör mycket
Ibland ser vi att de som engagerar sig mycket i
våra föreningar är några få och de har desto fler
uppgifter. Varför är det så? Är det för att de andra medlemmarna inte ser sina egenskaper och
sina talanger som en resurs för föreningen? Har
de andra medlemmarna blivit bekväma? De få
som redan gör allt, vill de inte släppa ifrån sig
uppgifter eller vad är det?
Synen på vad det är att vara en kristen gemenskap
När Bibeln talar om församlingen gör den ofta
det i bilder. En bild är kroppen. Vi beskrivs
alla som att vi är delar i kroppen och att alla
delarna har en uppgift. Den ena kroppsdelen
kan inte vara utan den andra. Paulus skriver i
flera av sina brev om att vi alla också får del av
gudomliga nådegåvor. De får vi inte för att ha
det bra på egen hand med Gud, utan för att
bygga upp församlingen.
När vi anställer präster, pedagoger, musiker är
det alltså inte för att det är de som ska göra alla
uppgifter. Det är inte prästen som ensam är
kropp med några enstaka fingrar till hjälp vid
servering och så … utan det är alla vi tillsammans som är kropp/församling/kristen gemenskap. Det är alla vi tillsammans som gestaltar
Jesus och hans kärlek och liv.

En gåvoupptäckande gemenskap
Hur blir vi en gemenskap som tar vara på varandra och som frigör varandra till tjänst? Hur
kan vi var och en använda de talanger vi har,
den profession där vi finns till vardags också i
tjänst för varandra i församlingen?
Om du tänker på hur det var när du själv fick
ditt första uppdrag var det kanske för att någon
såg dig och någon frågade dig. Den personen
såg kanske vad du passade till och så fick du ett
utrymme att växa på. Hur blir du en som ser
andra och som uppmuntrar andra till att hitta
engagemang i församlingsgemenskapen?
Om vi är en gemenskap där vi tycker om varandra behöver vi inte heller vara rädda för att
det blir fel när vi gör något som vi inte gjort
förut. Vi behöver inte vara rädda för att vara
nybörjare på olika uppdrag därför att vi är
bland vänner. Hur skapar vi en atmosfär av
att det är okej att försöka att det går bra att
misslyckas och pröva igen? När jag var en ung
tjej så ville jag gärna dela vittnesbörd när jag
fick tillfälle. Det kunde vara att berätta något
som hänt i vardagen eller läsa ett bibelord. Jag
vet att jag skakade, att jag fumlade med mina
papper, att det ibland blev tokigt men det var
aldrig någon som sa att jag inte skulle fortsätta.
Jag blev bara uppmuntrad. När jag var 19 år
blev jag anförtrodd att leda regelbundna bibelstudier under en sommar med ett stort gäng
jämngamla kompisar. Jag var skräckslagen men
glad, för jag var bland vänner.
Kroppen behöver vara i funktion, en hand som
inte brukas mår inte bra. Du är bland vänner.
Fundera över dina egenskaper och det du känner glädje över att göra. Använd det! Då blir
kroppen hel och då visar alla ni tillsammans
på Jesus.

På gång:

Kontrasternas land

Helena Eriksson
Göran Nilsson

- Man kunde se någon som skördade på sin åker med hjälp av en oxe eller åsna
och bara ett par kilometer bort, på de ofantligt stora fälten skördades det med
hjälp av flera skördetröskor, berättar Göran Nilsson. Jag hade aldrig hört om
det moderna Etiopien förut. Det var en spännande upptäckt.
I november förra året åkte de flesta medarbeatar inom EFS och Salt i Sverige till Etiopien på medarbetardagar. En av de som åkte
med var Göran Nilsson, ekonom inom EFS
och Salt Sydsverige. Under den första veckan
samlades medarbetarna i Addis Abeba och det
mesta handlade om jubileet, om de 150 år som
EFS har haft missionärer i landet. Under andra
veckan åkte Göran och några till ut på landsbygden och fick se ett helt annat Etiopien.
- Etiopien har alltid lockat då man hört om
landet från missionärer, säger Göran. Men det
jag hade hört var om de olika missionsstationerna, jag var nyfiken på att se naturen och
landsbygden.
Etiopien är kontrasternas land. Göran var förvånad över att upptäcka att det finns modernt
jordbruk, att se att man även använder vindkraftverk och att det finns vägar som är i bra
skick.

- Även landskapet var annorlunda än vad jag
föreställt mig, säger Göran. Det fanns enorma
öppna landskap och inte bara terräng.
Att få träffa på ett djurliv som ser annorlunda
ut än i Sverige intresserade också. Fågellivet är
stort och för dem som tycker om att fotografera, som Göran, blev upplevelsen stor. Med
sig som guide hade man Håkan Polstrand, som
bott i landet från och till i 50 år och därmed är
enormt kunnig.
- Han känner vissa byhövdningar och vi fick
komma in i byarna som vanligtvis var stängda
för utomstående, berättar Göran. Det var otroligt spännande!
Göran kommer gärna till olika sammanhang
för att visa sina bilder och berätta om det Etiopien han fick uppleva. Önskar man få kontakt
med Göran går det bra att ringa på nummer
070-553 99 36.

Salt Sydsverige:

Det svänger när det är
föräldrafritt!
Ett gäng mor- och farföräldrar står i
brasrummet och dansar. De två barndeltagarna, Minna och Agnes, hjälper
dem att hitta rytm och steg i den dans
som flickorna själva har gjort. Minna
och Agnes ser att det svåraste danssteget är att le. Koncentrationen hos de
äldre dansarna är hög och att lägga till
leendet är inte lätt. Men när gruppen,
som kallar sig för The grandparents,
framträder på scenen är leendena stora. Inte bara på dem utan på alla som
är där!

– Att få tid i lugn och ro tillsammans med sina
barnbarn är det allra bästa.

Under en helg varje vår arrangerar Salt Sydsverige tillsammans med EFS-gården på Åsljunga
lägret Föräldrafritt. Hit får barn som är mellan
5 och 11 år komma tillsammans med sina faroch morföräldrar eller med någon annan vuxen
de känner sig trygg med. Men inga föräldrar.
– En av de bästa sakerna med Föräldrafritt är
att man inte behöver lyssna på sin mamma eller pappa, utbrister Alice som är ett av barnen
på lägret under skratt.

Vädret är riktigt fint och det betyder att många
vill ut och paddla på sjön. Axel, en av de unga
ledarna, har hand om stationen och det blir
många turer ut på sjön för deltagarna.

De vuxna som hör henne skrattar till även de.
Gittan, mormor och farmor är en av dem. Hon
tycker att lägret är roligt och perfekt anpassat
med aktiviteter och program:

Under helgen är det strax över 70 personer som
håller till på gården. Dagarna är fyllda med olika aktiviteter som man kan göra tillsammans.
Ute hos Lennart kan man snickra och det är
många som tycker det är kul. Någon har gjort
en vikingabåt med hjul medan någon annan
har gjort en fågelskrämma. En hel del svärd
blir det också under dagarna.
– Att vara i verkstaden är det roligaste, tycker
Gabriel.

Nere i källaren sitter Hilma och Agnes och spelar spel. De är på lägret tillsammans med mormor och morfar. Agnes är tydlig med att hon
inte längtar hem alls!
Vid ett annat bord sitter Ingrid och Astrid och
pysslar. De är här med farmor och farfar.
– Det är fantastiskt att kunna ägna sig åt barnbarnen utan att behöva tänka på mat och aktiviteter, säger farmor Maria. Bara att få paddla,
fortsätter hon. Det gör man inte varje dag.

I köket är det bakning som gäller. Ledaren Linn
Maria menar också att de som kommer från styr upp så att vi får någon gott till eftermiddaöstra sidan av distriktet inte ofta tar sig till gens fika. Vissa av barnen tycker dock att det
verkar bättre att äta deg än att göra kakor!
EFS-gården i Åsljunga.
– Vi stannar ofta på ”vår” sida, säger hon. Det
är riktigt roligt att få se hur väl gården fungerar
och Helene, gårdsföreståndaren, har verkligen
en förmåga att sätta en härligt välkomnande
stämning!

En strålande helg går mot sitt slut. Lägerdeltagarna avslutar med en musikal som visas för
föräldrarna som kommit för att hämta sina
barn. Man bjuds på drama på hög nivå med
tramsiga föräldrar, förnuftiga barn och ett får
som är försvunnet. Dansgruppen The grandparents gör succé och naturligtvis är det mycket
sång! På frågan om vad som var det bästa med
helgen instämmer nog det flesta med Bella:
Ellie leker med de stora klossarna på golvet. – Allt, allt allt!
Hon tycker att det har varit det roligaste. Och
att pyssla ett hjärta.
– Det ska jag hänga upp på mitt rum, säger
hon stolt.

Helena Eriksson
Helena Eriksson

I mina tankar:

Hans Dahlén

Jag fick höra att en person som kom till kapellet för första gången gått därifrån besviken för
att ingen hälsat på henne. Jag har inte något
exakt svar på varför det blev så, eller hur man
i detalj ska undvika att det händer igen. Hur
som helst så gjorde det mig ledsen och besviken.
Min besvikelse över detta hade två delar. Den
ena var sorg, vilket är en sund reaktion på att
en människa kommit till vår kyrka, och vi sårade henne genom att inte välkomna henne med
glädje. Den andra delen var ”Hon kommer
nog inte tillbaka. Hon kommer inte ta med
sig några andra hit. Hon kanske berättar om
detta för andra och de kommer inte heller vilja
komma hit.” Eller med marknadsekonomins
språk: ”Detta är inte bra för vårt varumärke.”
Denna reaktion avslöjar hur jag (och vi alla?),
är präglade av vår kultur och av en tidlös självupptagenhet.

Hans Dahlén, präst i EFS-kapellet i Lund

När vi bekymrar oss mer om vad människor tycker
om oss, än om att älska dem så har vi hamnat snett.
En tråkig händelse blev en väckarklocka för mig, och
en påminnelse om att det finns en väg bort från vår
inkrökthet i oss själva.

Vi lever i en kultur som är ytlig på djupet.
Bland annat märker vi det på vad som händer
när ett företag eller en politiker blir påkommen med att ha gjort fel. Då blir responsen
oftast ”Jag beklagar att människor tagit illa vid
sig av detta.” eller ”Det är tråkigt att ni har fått
en sådan bild av oss.”, eller någon variant av
det. Det beklagliga ligger alltså i reaktionen
hos kunderna eller medborgarna, inte i handlingen som sådan. Det gäller att till varje pris
förskjuta ansvaret, och se till att människors
bild av företaget eller partiet inte försämras. De
faktiska förhållandena är inte så viktiga. Det
viktiga är hur människor uppfattar oss.
Det är lätt att vi som kyrka glider in i samma
tänk, kanske särskilt i en missionsrörelse som
vill pröva nya sätt att nå ut med evangeliet till
människor. När vi talar vision och målsättningar: ”Vad vill vi vara kända för?” (Vilken
bild av oss själva vill vi projicera?) Istället för
”Vilka är vi, och vad är vi kallade att göra?”
Egentligen är det ju bara nya varianter av samma hyckleri som Jesus anklagade fariséerna
för. Självupptagenheten och egoismen är inte
något nytt påhitt, det är en urgammal synd.
Jesus känner oss helt, och vi kan inte projicera
någon bild som lurar honom. Men hos honom
finns det också förlåtelse, och nåd till en väg

bort från min självupptagenhet. Där jag får bli
Guds avbild. Det är inte ännu en bild bland
andra att försöka projicera, utan det är att vara
den jag är skapad till: en människa som är
djupt älskad av Gud.
I Guds nåd kan jag sluta skapa avbilder av
mig själv, och i stället vara Guds avbild. Där
väcks också min kärlek till mina medmänniskor och jag får glömma mitt eget ego. Då blir
mina medmänniskor inte statister i min show,
objekt för mina fantastiska planer. Jag behöver inte heller försöka vara alla till lags, som en
tävlande inför domarna i talangjakten. När vi
genom Guds kärlek blir befriade till att älska så
kommer våra gemenskaper att präglas av det.
Då blir det platser där det är lätt att andas, där
det finns kärlek och befrielse, och evangeliet
kan bli synligt.

Familjenytt
Förlovade

Hans Dahlén
Privat

Den 9 april förlovade sig Nicole Johansson
och Johannes Janerheim, båda Ängelholm.
Vigseln äger rum den 24 september kl 15.00 i
Höja kyrka. Stora gratulationer!

Gåvor
Enskilda gåvor mars 2016:
EFS Sydsverige 8 250 kr
Salt Sydsverige 4 600 kr
Aktieutdelningsgåvor 46 662 kr

Födda

Enskilda gåvor april 2016:
EFS Sydsverige 12 750 kr
Salt Sydsverige 3 200kr
Aktieutdelningsgåvor 2 640 kr

Minnesgåvor
Mars 2016
Erik Andersson, Lund
Tack för gåvor och varma tankar!

Den 15 april blev Sara och Johan Engström,
Örkelljunga, föräldrar till Simon Henry Engström. Välkommen Simon!

Hjärtslag:

Guds händer och
fötter

Stämningen är varm. Skratten klingar. Samtalsämnena skiftar från varför Jesus måste dö till kändisar och
loppisfynd. Någon färglägger, någon
fikar, någon spelar spel. Någon virkar, någon lyssnar. Här är det gemenskap. Gemenskapskväll i Andreaskyrkan i Klippan.
Andreaskyrkan i Klippan öppnar upp till gemenskap för alla. Varje tisdag och fredag förmiddag är Värmestugan, i samarbete med
Frälsningsarmén, öppen för frukost, gemenskap och värme för de hemlösa men även för
de som är ensamma, både yngre och äldre.
Man håller till i Frälsningsarméns lokaler och
dessa förmiddagar är välbesökta. Frukosten
är rejäl med både varma och kalla alternativ.
Handlarna i byn skänker bröd, skinka, smör,
ost och annat som behövs till dessa förmiddagar. Anki Wendin har tagit över ansvaret för
Värmestugan från Janne Gustafsson, som startade verksamheten för fyra år sedan, och hon
är stolt:
– Till påsk erbjöd vi en påskfrukost med Jansson och hela baletten, säger Anki. Då kom det
37 stycken. Det var verkligen roligt.
Maria Pålsson, som finns med som volontär
på Värmestugan och De hemlösas hus i Helsingborg, funderade om man inte skulle öppna upp en kväll i veckan också. Janne, som är
medlem i Andreaskyrkan, var inte sen att haka
på idén och sedan november 2015 är kyrkan
öppen för gemenskap varje tisdag mellan kl
18.00 och 20.00.

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Under en kväll finns det alltid smörgåsfika och
även lite go’ fika till kaffet och teet. Kan man
betala är man välkommen att göra så. Har man
inte möjlighet att betala så ska det inte hindra
någon från att komma. Alla är välkomna. Man
har fått ett helt gäng spel skänkta till kyrkan,

likaså garn och annat material till handarbete.
Här kan man hugga tag i något eller så sitter
man bara och pratar lite. Ibland kör man bingo och när värmen kommer flyttar man ut i
trädgården och grillar.
– Här är alla lika, säger Maria Pålsson. Det
finns ingen skillnad på oss. Här kan man vara
sig själv. Här tar vi inte i hand när någon kommer, vi kramas!
Vid ett bord sitter ett gäng och spelar spel. Det
är högljutt med glada röster. Det märks att de
känner sig hemma och de flesta kommer varje
vecka.

Martina Molin och Lexi Hall
– Här finns gemenskap, säger Martina Molin.
Här kan jag träffa vänner, handarbeta, spela
spel… man tar hand om varandra här.
Lexi Hall kommer till Andreaskyrkan varje
söndag och finns med i andra aktiviteter som
kyrkan står för. Hon kommer ofta på gemenskapskvällarna också. När man spelat klart tar
Lexis fram en färgläggningsbok och koncentrerar sig på att färglägga vackert. Lugnt och
tryggt.

– Vår församling präglas mycket av att många
av våra medlemmar har ett starkt samhällsengagemang, både yrkesmässigt men också ideellt, säger Joel Jarbo, präst i Andreaskyrkan,
som är en samarbetskyrka mellan EFS och
EFK. Tänket att hjälpa till i samhället är stort.
Församlingen, tillsammans med Bönens hus,
står varannan fredagskväll ute på allétorget
mitt i Klippan med sin ”Bullgerilla”, något
man gjort i många år. Man bjuder på korv och
kaffe samtidigt som man möter människor
och når utåt. Även till detta skänker byns olika
handlare korv, bröd och kaffe.

Klippan har även en Hand i Hand-butik där
Andreaskyrkan tillsammans med St Petri, Röda
korset, Rädda barnen, Klippans kommun och
frälsningsarmen, tar emot kläder som ges vidare till behövande. Även här är medlemmarna i
Andreaskyrkan drivande.
– Gemenskapskvällarna på tisdagarna blir nu
ett steg närmare kyrkan, säger Joel. I och med
att vi är i Andreaskyrkans lokaler har vi
sänkt trösklarna hit.
Som någon på tisdagsgemenskapen säger:
– Här finns det trygghet, gemenskap och vänner. Det finns kärlek och tillit.
Att bemöta människor socialt, att vara Guds
händer och fötter, är något som Andreaskyrkans medlemmar verkligen tar på allvar. Att
se, nå ut och hjälpa till konkret är viktigt. Att
vara Hans ögon, öron och ge av kärlek. I Hans
namn.

Salt Sydsverige:

Ett gäng på gång!
”Jag längtar verkligen efter att göra något för unga tjejer”, säger Josefin. ”Hur kan man utöka
antalet återträffar efter konfirmationsläsningen”, funderar Carl Vilhelm. ”Det är viktigt att våra
värderingar följer bibeln och är teologiskt rätt”, påpekar Iza. ”Jag längtar att få lära mig mer
om allt det här”, säger Hilde. Salt Sydsveriges styrelse för 2016 brinner för barn- och ungdomsarbete i vårt distrikt. Var så säker!
Den styrelse som de unga i vårt distrikt har skulle dyka igenom nätet. Tillit och
valt till att ansvara för Salt Sydsveriges verk- teamwork!
samheter och budget är verkligen på hugget.
Under en styrelsedag i april samlades styrelsen
för att dels lära känna varandra men också för
att visionera, längta och prata framtid.
Men man började med att äta en rejäl frukost tillsammans för att vara laddade inför
de samarbetsutmaningar som väntade oss.
På Vidablick, utanför Hörby, har Tomas och
Inger Åkesson en härlig gård där man odlar
äpplen, pumpor, sparris och mycket mer. En
söt lite inredningsbutik finns också på gården
och man har dessutom byggt upp en lång
Hur gick det då med rekordet… nej, det
utmanade bana.
slogs inte av styrelsen men man var endast tre
minuter över!

Rekordet för de första fem övningarna innehar ett gäng parcourkillar, 20 minuter klarade
de banan på. Självklart var det styrelsens mål
att slå det. Det skrattades, det ramlades och
det klurades. Den största utmaning var att
ta sig igenom ett nät utan att röra vid själva
repen i nätet. Men man fick endast använda
varje hål en gång. Det slutade med att Måns
stod ensam på den ena sidan och efter mycket
debatterande körde man på med att han

Under eftermiddagen pratades det vision och
längtan. De nya i styrelsen hade många frågor
om hur det fungerar i dagsläget och det är
tydligt att styrelsen vill väldigt mycket. Ett
första styrelsemöte hanns också med under
eftermiddagen och som vanligt fick man lägga
över vissa frågor till nästa möte då det finns så
mycket att diskutera!
Ett är klart, årets styrelse är mycket engagerad
och redo att hugga i. Det är ett stort ansvar så
bär gärna med dig dem i bön!

Salt Sydsverige:

2016 års styrelse
Anton Åkesson, ordförande

Carl Vilhelm Boström,
vice ordförande

Christoffer Lundahl

Moa Forssman, sekreterare

André Olofsson

Måns Arvidsson, kassör

Hilde Göthner

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Josefin Hansson

Iza Jönsson

Posttidning B
Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress tillsammans med adressremsan till
Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Senaste nytt
PÅ GÅNG I DISTRIKTET
* En utbildningsdag för lokala arbetsledare
inom EFS Sydsverige anordnas den 24
september. i Hässleholm
* Den 4-5 november arrangerar EFS Sydsverige och Salt Sydsverige en konferens på
Glimåkra folkhögskola. Temat för konferensen är Dessa mina
minsta. Boka datumen redan nu! Mer information kommer.
GÅVOR
Vill du ge en gåva till vår verksamhet:
EFS Sydsverige Bankgiro: 196-7900
Swish: 123 055 3461
Salt Sydsverige: Bankgiro: 5275-8786
Swish: 123 354 7791
Läs mer på
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU

ANSVARIG UTGIVARE:
Håkan Lindberg
Telefon 0451 – 38 80 70
Epost: hakan.lindberg@efssyd.org
Redaktör: Helena Eriksson
Telefon: 0768 33 28 01
Epost: helena.eriksson@efssyd.org
Mediautskottet:
Sara Engström – tidigare journalist,
Helsingborgs dagblad och musiker/
ungdomsledare, Markaryds församling
John Henrysson – utveckling och grafisk design, Leafstudios HB och supporttekniker Bjäre kraft
Olof Karp – chef för affärsutveckling
(marknadsföring och reklam på internet), Prisjakt AB
Karna Nilsson – EFS Sydsveriges representant, administratör, Svenska kyrkan
Adjungerade:
Oskar Arleon – kreativ kommunikatör
och grafisk designer, Rafflande.se

