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De senaste månaderna har jag, av personliga 
skäl, kommit att stanna upp inför och reflekte-
ra ganska mycket kring två bibelord.
Det första är trösterikt. I Klag 3:22-23 kan vi 
läsa: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhär-
tighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - 
stor är din trofasthet.” 

Herren vill inte döma och överge, utan visa 
barmhärtighet och trofasthet. När vi dömer 
oss själva eller upplever oss dömda av andra, 
så får vi klamra oss fast vid att den Gud som 
skapat oss och utgett sig själv för oss på ett kors 
fortsätter att visa oss nåd, förlåta och resa oss 
upp igen när vi har fallit. I vetskapen om att 
det är så finns det en oerhörd trygghet när våra 
liv går sönder.

Det andra bibelordet är uppfordrande och ut-
manande:”Var barmhärtiga, så som er fader är 
barm-härtig. Döm inte, så skall ni inte bli döm-
da. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas 
skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.” (Luk 
6:36-37)

Vi är kallade att med hela vårt hjärta och med 
all vår kraft sträva efter att visa varandra sam-
ma nåd och barmhärtighet som Gud först vi-
sat oss. Kärleken till och barmhärtigheten mot 
medmänniskan ska vara motivet för ditt och 
mitt handlande. Det är det livsprogram som 
Jesus vill visa oss på, och det inte  bara med 
ord, utan han levde själv sitt liv här på jorden  
efter det livsprogrammet 

Jesus kom till världen för att göra det trasiga 
helt och han reagerar med vrede, helig vrede 
mot allt som förstör, skadar och trasar sönder 

skapelsen. Men samtidigt känner han och ser 
den enskilda människan, och han vet att den 
som misslyckats inte blir helare av trasar sön-
der skapelsen. Men samtidigt känner han och 
ser den enskilda människan, och han vet att 
den som misslyckats inte blir helare av att nå-
gon pekar med anklagelsens finger på henne, 
att den som fallit inte får lättare att resa sig igen 
av att någon trycker ner henne ännu en gång. 

Om vi dömer varandra då någon av oss har 
felat och fallit, försöker vi bekämpa ett ont 
med ett än värre ont. Vår uppgift är alltid att 
kämpa mot det destruktiva med det goda som 
redskap. Att möta våra medmänniskor med 
ödmjukhet och empati, medvetna om att det 
lika gärna kunde ha varit vi som var i deras 
situation. Om vårt liv gått en annan väg, eller 
omständigheterna varit annorlunda.

Hur bemöter och bedömer du och jag 
människor? Ofta är det nog så att vi har hört 
det ena eller det andra ryktet om vad männ-
iskan är för en, vad han eller hon gör eller är, 
och med denna andrahandsinformation som 
grund så bildar vi oss en uppfattning om per-
sonen. 

Guds vilja med dig och ditt liv är inte att fälla 
och döma dig, utan att befria dig. Och Guds 
vilja med ditt och mitt liv är att vi ska leva med 
samma tänkesätt i vår relation till våra med-
människor: Att befria, att förlåta, att låta nåd 
gå före rätt. Att inte döma.

Distriktsföreståndaren 
har ordet

Ibland blir våra liv som människor inte riktigt som vi hoppades och ville. Vi miss-
lyckas, vi faller och våra liv går sönder på olika sätt. Och vi kan känna skuld och 
kanske också skam över att inte lyckas leva upp till de förväntningar som vi har 
på oss själva och som andra människor har på oss. Vi blir plågsamt medvetna 
om att den tillvarons brustenhet som skapelsen vilar under sedan syndafallet 
även gäller oss som har en kristen tro.

Håkan Lindberg

Håkan Lindberg

Carina Brandt



Den 5-8 maj hölls årets årskonferens i Söder-
tälje. Eftersom det är 150 års jubileum för EFS 
mission uppmärksammades detta extra under 
konferensen och många internationella gäster 
var med. Torsdagen inleddes med ett missions-
forum på Hagabergs folkhögskola innan guds-
tjänsten i Täljehallen.  Där var det möblerat 
så att alla deltagare fick sitta runt bord vilket 
inbjöd till samtal och nya kontakter. 

Under fredagen hölls Salt riks årsmöte och på 
lördagen var det EFS riks tur.  Från Sydsveri-
ge var vi representerade med 38 av totalt 414 
ombud från olika föreningar.  Som ny medlem 
i styrelsen från vårt distrikt valdes Jonas Nor-
den. (Jonas har varit missionär i Etiopien i flera 
år och kommer att arbeta som präst i Betania-
kyrkan i Malmö i höst). 

Konferensen avslutades med en sändnings-
gudstjänst på söndagen då fyra präster sändes. 
En av dessa var Hans Dahlén som arbetar i 
EFS-kapellet i Lund.

Solen strålade från klarblå himmel under hela 
konferensen och bidrog till att på ett påtagligt 
sätt sprida värme bland alla EFS-are. Det var 
en mycket givande konferens med bra och ut-
manande undervisning.

Temat för konferensen var ”Älskad Rustad 
Sänd”.

EFS Sydsverige:

Jubileumskonferensen
Den 5-8 maj hölls årets årskonferens i Södertälje. Ett stort gäng från vårt distrikt 
fanns representerat under dagarna. Maggan Cada, organisationssekreterare på 
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige skriver om årskonferensen. 

Margareta Cada

EFS riks



En minnenas dag!
EFS Sydsverige:

- Vi killar fick duscha i källaren men det blev 
nog bara högst var sjunde dag, säger Roland.

Lars och Eva-Helen skrattar till och funderar 
om det inte var så att flickorna hade varmvat-
ten varannan dag och pojkarna varannan.

Det har varit konfirmationsläger på EFS-går-
den i Åsljunga sedan 1933 men redan 1927 
började distriktet med lägren i Lärkeröds skola. 
Under en dag i maj samlades de som konfirme-
rades 1946, 1956, 1966, 1976 på gården för 
en dag i minnenas allé. Dagen börjades med 
en tipsrunda runt gården så alla kan se hur det 
ser ut idag. 

Nere på bryggan står Östen, Anita, Lena, Bar-
bro och Anitha pratar minnen från 1966. Da-
merna berättar att de sov med papiljotter på 
nätterna och att en av deras kompisar beslöt sig 
för att klippa håret inför konfirmationen. Det 
gick dock inte så bra eftersom hon blev klippt i 
örat och blodet forsade. 

Gunnel, som själv är jubilar från 1956, var 
ledare under lägret 1966. Hon blir påmind av 
sina konfirmander om killen på lägret som stal 
nattvardsvinet innan konfirmationen. 
- Vi blev förhörda av vår konfirmationspräst, 
Håkan Olsson, en och en, berättar Anita. Det 
var ett äventyr och killen som stal vinet blev 
inte konfirmerad. 

Ute i Skogsbrynet, som blev färdigbyggt 1968, 
står några konfirmander från 1976 och funde-
rar. 

 - Jag och Roland delade rum, berättar Lars. 
Pojkarna bodde ute i Skogsbrynet, som man 
då kallade lägerstugan, medan tjejerna bodde 
inne i huset. 

En efter en kommer de. Förväntan är stor. Man samlas runt fikaborden och det tar inte många 
minuter förrän samtalen och skratten hörs. Det är uppenbart att glädjen att se varandra igen är 
stor. För vissa är det 70 år sedan konfirmationen för andra är det 40 år sedan. Det spelar ingen 
roll hur länge sedan det är, det finns massor att prata om!

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Inne i Brasrummet sitter tre damer från konfir-
mationslägret 1946. På frågan om det förekom 
något bus under deras tid skakar de alla tre på 
huvudet men ögonen säger något annat.

- Vi var ett gäng som tog båten ut på sjön olo-
vandes, säger Gullbritt. Jag bodde i byn så när 
lägret var slut skulle de ta mig hem. Det var ju 
bara så att jag fick åka med tillbaka också för 
jag hade cykeln på gården.  Sedan cyklade jag 
hem. 

Berit och Ann Britt skrattar åt minnet. De 
minns att deras konfirmationspräst, Johan 
Hagner, hade varit missionär. Ibland lade han 
lektionerna utomhus något som man inte hört 



om på den tiden. 
- Han tyckte om att sitta i solen efter sina år i 
Afrika, berättar Ann-Britt. 

Det verkar som att det gick vilt till under kon-
firmationslägret 1956. Vi får höra om klättring 
i brandtrappor, hopp ut på taket och snokar på 
ballkongen. Det mesta skedde för att man ville 
imponera på flickorna! 

- Om man ser hur hög säkerheten är idag så 
är det ett under att vi överlevde då, utbrister 
Gunnel. Idag är båtarna fastlåsta och flytväst 
fanns inte i tanken på vår tid. 

Lunchen intas vid vackert dukade bord och var 
årgång sitter tillsammans. Både minnena och 
skratten är många. Därefter samlas vi i kyrk-
salen och lyssnar till Magnus Lennartsson och 
Albin Olofsson, båda konfirmationspräster 
från läger på gården, som pratar om konfirma-
tionsläsning nu och då.

- Dagen började med att väcka ungdomarna, 
säger Albin. Pojkarna kunde det vara lite svårt 
att få upp men när det väl var gjort samlades vi 
runt flaggstången. 

Under förmiddagen hade man lektioner och 
sedan var det mat. Albin berättar om en poj-
ke som gick upp sju kilo under sitt läger. Mat 
är en stor del av alla läger! Efter lunch var det 
sångövningar innan lekarna tog vid. Det var de 
unga ledarna som brukade hålla i andakterna 
på kvällarna. 

- I tonåren måste man vara försiktig och inte 
pressa på med tron utan låta den mogna i den 
takt som passar var person, säger Albin. Att 
höra en tonåring be är stort. Sedan gick ledar-
na runt till varje rum och sjöng ”I frid får jag 
lägga mig ner”. 

- Det var ju faktiskt ett sätt att natta dem, 
skrattar Albin. 

Magnus menar att dagens konfirmationsläger 
ser i mångt och mycket detsamma ut. Men det 
är inte i första hand lektionstimmarna som är 
undervisningen. Det är att leva tillsammans. 
- Jag minns en tjej som i matkön frågade 
mig om varför Jesus var tvungen att dö, säger 
Magnus. Jag förklarade och hon lyssnade. Se-
dan frågade hon ”kan man köpa tandkräm i 
kiosken”. 

Skratten haglar och Magnus menar att det är så 
det är på konfirmationsläger. Undervisningen 
smälter in i allt; lek, lektioner, tävlingar, fritid. 
Samtalet med Albin och Magnus avslutas med 
en nattvardsgudstjänst innan dagen avslutas 
med kaffe och tårta. 

 Det är tydligt att dagen har fått betyda myck-
et för deltagarna. Att tillsammans få fundera 
kring, kanske de viktigaste, veckorna i tonår-
en, att under skratt och tårar få minnas tillba-
ka och än en gång få inse vikten av konfirma-
tionslägren. Mångas liv förändras för alltid, de 
unga får självförtroende, de lär känna sig själv 
bättre och de får höra och lära om Jesus. Vid 
varje läger är det minst en som väljer att följa 
Jesus Kristus, oftast fler. Större kan det inte bli!

Ni som konfirmerades 1947, 1957, 1967 och 
1977 på EFS-gården i Åsljunga får göra er be-
redda. Under hösten 2017 kommer inbjudan 
från EFS Sydsverige och EFS-gården för en ju-
bileumsdag för er!



Vi ser upp till den som är frisk och stark, och 
framhåller den som är smart och effektiv. Så 
har det nog alltid varit, men i vår tid förtydligas 
det genom medias fixering. I våra församling-
ar vill också gärna engagera människor som vi 
uppfattar vara duktiga och driftiga. Men vi bör 
nog stanna upp för och fundera över vad det 
innebär när Jesus beskrivs som föraktad och 
utan värde i våra ögon?
”Han var föraktad och övergiven av människor, 
en smärtornas man och förtrogen med lidande, 
lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att 
vi räknade honom för
intet.” (Jesaja 53:3)

Vi vill gärna prata fromt om styrkan i svag-
heten och om skatten i de bräckliga lerkärlen. 
Men vad händer den dag då bräckligheten blir 
tydlig i församlingen, när svagheten förkropps-
ligas i familjen och i våra egna liv – vad gör vi 
då? Hur välkomnar vi det som anses svagt in i 
våra gemenskaper, hur tar vi emot den och vad 
gör svagheten med oss?

Guds heliga Ande är Guds närvaro som kom-
mer hela vägen och går oss människor in på 
livet. Hur passar då Anden in i våra liv? Var 
knyter Gud an till oss? Bibeln har ett överras-
kande svar när det hävdas att ”Anden stöder oss 
i vår svaghet”. Här står Anden och vår svaghet 
så sammanbundna rent språkligt att jag tror 
vi kan tala om att svagheten är en nyckel till 
Andens hjälp. Anden kommer vår svaghet till 
hjälp.
Den helige Ande ”dockar” i vår svaghet, där vi 
blir beroende av Guds kraft. Finns inte
svagheten och erkänns inte det beroendet så 
finns heller inget utrymme för den Helige 
Ande i våra liv. Jag tror att detta är en mycket 
brännande fråga i våra liv och i våra försam-
lingars liv.

Vi behöver nog på nytt stava på hälsningen 
som Sakarja gav Guds folk: ”Varken med
styrka eller makt utan med min ande säger Her-
ren Sebaot.” (Sakarja 3:6)
Å andra sidan. Varje gång vi blir medvetna 
om svaghet så öppnar det väldiga möjligheter. 
Därför att detta som vi uppfattar som ett pro-
blem, ett hinder för Gud att verka, förändras 
och blir till en möjlighet. I Uppenbarelseboken

Jonas Hallbro, präst i EFS-kyrkan, Helsingborg

I mina tankar:

Jonas Hallabro

”han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, för min 
kraft fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre be-
römma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila 
över mig.”
Andra Korintierbrevet 12:9



kan vi läsa Jesus hälsningar till de sju försam-
lingarna. Alla breven handlar på olika sätt om 
lyhördhet för Guds Ande. Till församlingen i 
Filadelfia hälsar Jesus att han ”ställt en dörr öp-
pen för den.” Orsakerna till detta gyllene läge 
för församlingen, denna kanonmöjlighet, är 
överraskande nog svagheten. Det är inte trots 
församlingens svaghet som möjligheten finns, 
utan just på grund av densamma, ordagrant… 
”ty liten är din kraft” Upp 3:8

Människor som aldrig visar någon svaghet är 
omöjliga att komma in på livet. Tänker man 
efter är det ju när vi möts med våra svagheter 
som vi också kommer varandra som närmast. 
Styrka och ofelbarhet kan ha en tendens att 
stöta bort andra. Men när vi upptäcker att även 
andra brottas med samma brister som vi själva 
kan vi finna syskon i nåden och tron. Och det 
samma gäller även vår relation till Gud. Vi kan 
inte närma oss Gud med vår styrka. Vi kan 
inte komma med vår duktighet och våra stora 
egon. Då håller vi honom bara på avstånd. Det 
är inte svagheten utan styrkan som är hindret 
i vårt trosliv. I svagheten kan kraften bli som 
störst!

Tänk om det är så att Jesus vill använda just 
din svaghet? Vågar du dela den? Tänk den för-
samling där alla bidrar med sin svaghet. Det 
blir en väldigt stark gemenskap!
”Han blev korsfäst i svaghet men lever genom 
Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men 
vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni 
ska få känna.”
Andra Korintierbrevet 13:4

Jonas Hallabro

Privat

 Gåvor
Enskilda gåvor maj 2016:
EFS Sydsverige 7 450 kr
Salt Sydsverige 2 000 kr
Aktieutdelningsgåvor EFS 3 475 kr

EFS Sydsverige och Salt Sydsveriges konfer-
nens Riktad 2016 äger rum den 4-5 novem-
ber på Glimåkra folkhögskola. 

Temat för dagarna är Dessa mina minsta. Vi 
kommer att kunna lyssna till spännande talare 
såsom Magnus Persson, United Malmö, EvaL-
otta Kjellberg, EFS-kyrkan Örkelljunga, Jonas 
och Viktoria Nordén, Betania Malmö, An-
na-Lena Öhrling och Anders Sjöstedt, Sankt 
Knut, Lund, Kerstin Oderhem, distriktsföre-
ståndare EFS Sydöst med flera. 

Planera in helgen i Glimåkra! Mer informa-
tion kommer i slutet av sommaren.

                      Minnesgåvor 
 
                              Maj 2016

                Karin Karlsson Ängelholm
          Tack för gåvor och varma tankar! 

 På gång



Salt Sydsverige:

Måns Arvidsson
Efter gymnasiet begav han sig till 
Mocambique på Missionsbibelskola. 
Han flyttade hemifrån, han bodde ut-
omlands, han bodde i Afrika. Han fick 
möta många nya människor och se en 
helt ny kultur. Det blev en upplevelse 
och ett äventyr han tar med sig i livet.  

Under förmiddagarna var det undervisning 
och på eftermiddagarna kunde man välja oli-
ka projekt att engagera sig i. Det var allt från 
söndagsskola och ungdomsarbete till att bygga 
hus och arbeta på en farm. Det var mycket nytt 
men det gjorde också att han växte som person.

- Jag tror inte att man behöver resa iväg på 
detta sätt för att växa som människa, säger 
Måns. Att växa i sin relation till Gud och i sig 
själv kan man göra var man än är. 

Det har varit berikande att få se nytt, att få lära 
känna människor och se en annan kultur men 
det har också fått Måns att inse hur bra han har 
det här hemma. Det har funnits tid att reflek-
tera i var han står. 

Måns är en osedvanligt vis och klok person. 
Han står med båda fötterna på jorden helt en-
kelt. Han har haft en trygg, stabil och skyddad 
uppväxt, en bra skola, goda vänner, en ung-
domsgrupp i kyrkan som var levande och sin 
bror Max, som alltid stått honom nära.

- Jag är verkligen bortskämd som har haft det 
så bra under uppväxten säger Måns tänkvärt. 
Måns läser ekonomi vid Lunds universitet. 
Han vet ännu inte vad han vill arbeta utan hål-
ler dörrarna öppna. På sin fritid är han enga-
gerad som ledare i den kristna studentorgani-
sationen Agape.

Helena Eriksson

Carina Brandt, privat



- Varje måndag har vi bibelstudier, säger 
Måns. Det kommer mellan 40-50 studen-
ter varje gång. Genom Agape kan jag bidra 
samtidigt som jag själv växer i uppdraget och 
gemenskapen. 

Vägen till Gud var inte krokig men den tog 
lite tid. Konfirmationslägret var kul och det 
var Måns första erfarenhet av den kristna 
gemenskapen. 

- Jag är uppvuxen i en kristen familj och med 
att gå i kyrkan så jag hade goda förutsättning-
ar, säger Måns. Men det tog tid för mig att 
förstå och ta ett eget beslut. Jag var tvungen 
att göra upp med min Gudsbild – att förstå 
och uppleva vilken nåd och glädje det är att 
leva med Gud. 

Vid Salt Sydsveriges senaste möte valdes Måns 
in i styrelsen och han sitter där nu som leda-
mot och kassör. Hans önskan är att Gud ska 
få använda Salt Sydsverige så att ungdomar 
får lära känna och fördjupas i sin relation till 
Honom. Här känner Måns att han kan bidra 
då han själv funnits med i verksamheten under 
många år och därmed vet vad barn och ungdo-
mar behöver. 

När Måns pratar är hans relation med Jesus 
Kristus aldrig långt borta. Han talar om den, 
han uppmuntrar med den, hans ögon strålar 
den. Måns pratar också om att bidra. Han vill 
göra avtryck i världen men inte för sin egen 
skull utan för att visa på Jesu kärlek. Det är 
stort, det är mäktigt. Måns är en osedvanligt 
vis och klok person. 

Under högstadietiden och delar av gymna-
sietiden stod Måns med ett ben i båda värl-
dar, ett ben i skolans sekulära värld och ett i 
kyrkan. Det blev som en konflikt. Men när 
beslutet var taget förlorade vissa saker sin 
glans och andra blev mer attraktiva. Det kun-
de handla om vad han gjorde en fredagskväll 
och de rutiner han hade.  

- Att leva med Gud är inte alltid ett lättare 
liv men det är definitivt värt det, säger Måns 
med ett leende. 

Längtan ut i världen har inte alltid varit på-
taglig, det har mer handlat om tillfällen som 
dykt upp. När Måns fick möjlighet att till-
bringa några månader i Jordanien som volon-
tär sa han inte nej.

- Det var en utmaning att leva med en tro på 
Jesus i ett muslimskt land. Kontrasterna blir 
tydliga, menar Måns. Guds nåd och ovillkor-
liga kärlek blev påtagligare efter denna upple-
velse.



På gång:
Västerkyrkan 50 år!

 - Det var härliga år i början, säger Bertil. 
Nybyggarandan var stark och engagemanget 
stort.

Elisabeth menar att just dessa ord än i dag 
är ledord för kyrkan; nybyggaranda, engage-
mang och öppenhet.

Varje söndag samlas församlingen till guds-
tjänst med efterföljande kaffe.

- Kaffet är viktigt, menar Elisabeth. Att 
erbjuda kyrkkaffe har ökat gemenskapen och 
sammanhållningen rejält. En gång i månaden 
ha vi dessutom predikosamtal runt kyrkfikat.

Elisabeth Fäldt och Bertil Hyllstam berättar 
om den resa Västerkyrkan har gjort under de 
senaste 50 åren.

- Tanken på en samarbetskyrka med Svenska-
kyrkan slog ner som en bomb, berättar Bertil. 
Hur skulle det gå till?

Prosten HB Hammar satt med i en samar-
betskommitté på riksplanet tillsammans med 
Torsten Nilsson . Eftersom EFS inte ville av-
slöja samarbetsplanerna, vände vi oss till HB 
Hammar som över en kopp kaffe avslöjade 
de uppdragna riktlinjerna. Även biskopen var 
entusiastiska och därefter påbörjades samtalet 
på allvar. Det fanns redan en samarbetskyrka i 
Sätra så man var inte helt ovan vid tanken.

I början av 60-talet började EFS-föreningen i Hässleholm fundera på att bygga nytt. Diskus-
sioner om ett samarbete med Svenska kyrkan tog sin början. Gillis Lindell, som var medlem 
i EFS, hade tankar om en samarbetskyrka. Dåvarande biskop, Martin Lindström, var mycket 
positiv och 1966 slog man upp portarna för landets andra samarbetskyrka, Västerkyrkan.

Ivar Johansson var först EFS-präst men läste 
vidare till präst i Svenska kyrkan. Han kom 
till att sätta en stämpel och en stämning 
på Västerkyrkan som även i dag lever kvar. 
Under åren har man lärt sig att samarbeta och 
för närvarande är det inga problem. Numera 
kommer alla präster i Hässleholms församling 
någon gång under året till kyrkan även om 
Inge Wahlquist är den som har sin fasta plats 
i Västerkyrkan.

Varje söndag erbjuder man även söndagsskola 
och man arbetar med Skatten. I söndags-
skolerummet finns en avancerad modell av 
Jerusalem i papier maché. Övre salen, Golga-
ta och andra viktiga landmärken finns med. 
Det är tydligt att kreativiteten i församlingen 
är stor.



Helena Eriksson

Elisabeth Fäldt, Helen Johansson, Bertil Hyllstam, Helena 
Eriksson, 

- En av våra medlemmar är reporter på 
Sveriges radio, berättar Elisabeth med ett 
leende. På Palmsöndagen dök han upp i full 
radiomundering och intervjuade åsnan som 
bar Jesus in i Jerusalem. Vi har en grupp som 
kallar sig Kryddgruppen som då och då sätter 
upp drama till gudstjänsterna.

Man byggde ut kyrkan 1989. Då fick man 
större kontor, fler toaletter och man kunde 
öppna upp foajén till en större yta. Kyrkan 
blev även handikappanpassad med bland an-
nat en hiss. Man har också förberett för den 
dagen man behöver bygga ut kyrksalen.

- Ritningarna finns, säger Bertil. Allt är klart!

Inför 50-års jubiléet har man tillsatt en kom-
mitté som planerar för en festlig helg. Festlig-
heterna äger rum den 17-18 september. Man 
börjar med en ”Minnenas afton” på lördagens 
kväll. Här kan alla som har något spännan-
de att berätta eller visa möjlighet att göra 
så. Kvällen kommer att innehålla en hel del 
musik och bland annat kommer Ivar Johans-
sons döttrar, Ulla-Britt och Anna-Lena, och 
medverkar med sång.

På söndagen blir det högtidligt värre! Då firas 
högmässa där Inge Walhlquist, missionsföre-
ståndare Stefan Holmström och biskop Johan 
Tyrberg medverkar.  Anna-Maria Hedström, 
som tidigare arbetade som musiker i Väster-
kyrkan skriver även musik just för detta jubi

leum. Efter högmässan samlas man till lunch-
följt av en avslutande och framåtblickande 
samling kl 14.00.

Om man vill medverka i ”Minnenas afton” 
med anekdoter, bilder, film eller annat, anmäl 
detta till Chatarina Caesar, chatarina.caesar@
telia.com 070-313 17 60, eller Karin Mår-
tensson, akarinm@hotmail.com 070-360 15 
04.  Anmälan till söndagens lunch görs senast 
den 1 september till församlingsexpeditionen, 
0451- 77 62 00 eller hassleholm@svenskakyr-
kan.se.

Om man vill läsa mer om Västerkyrkans 
historia kan man göra så i den bok som Bertil 
Hyllstam har skrivit. Den kommer att säljas 
i Västerkyrkan till ett reducerat pris under 
jubileumshelgen.

 På gång
EFS riks har under ett par år arbetat fram ett 
förslag till hur den nya strukturen för EFS i 
Sverige kan se ut. Detta har presenterats på 
årskonferensen och vill man ta del av detta, 
kontakta expeditionen så skickar vi materialet 
till er. 

Den 15 september kl 18.00 i Västerkyrkan i 
Hässleholm bjuder EFS Sydsverige in till en 
kväll av information och samtal kring denna 
fråga och vad det innebär för vårt distrikt 
Anmäl sker till expeditionen: 0451 38 80 70.



Salt Sydsverige:
En förträfflig herre

Det är första gången jag åker på konfirma-
tionsläger som ledare. Olika omständigheter 
såsom tenta dagen innan och en annan grupp 
som ska konfirmeras snart har gjort att jag 
inte riktigt kunnat fokusera och förbereda 
mig så mycket som jag velat inför vår för-
träff. Det kan ibland ta emot att lägga saker i 
Guds hand, vi vill själva ha kontroll på saker 
och det kan kännas läskigt att ge upp den 
kontrollen till någon annan. Men ibland ställs 
man i lägen där man får vila i att det är från 
Gud den väldiga kraften kommer och inte 
från mig, och den här helgen är ett typiskt 
sådant tillfälle.

På grund av jobb så landar jag lite sent på 
ÅhusGården, de andra ledarna har haft ett 
ledardygn med lite ”lära-känna”, bön och 
förberedelser och det känns väldigt tryggt 
att få komma in i något som så tydligt ligger 
utstakat, inte bara av mina underbara ledar-
kollegor men faktiskt av Gud själv.

Att vara ett redskap i Guds hand: Vad innebär det egentligen? Tankarna går till Paulus ord 
i 2 Kor 4:7 ”Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och 
inte komma från mig.” Carl-Vilhelm Boström arbetar till vardags som ungdomsledare i Far-
hult-Jonstorps församling vid sidan av sina teologistuider. I sommar är han konfirmationsle-
dare på ett läger för första gången.

Det är ett härligt gäng konfirmander vi har 
att göra med. De har olika mycket erfarenhet 
av kyrkan och av Jesus, men tänk att Gud har 
något speciellt för var och en av dessa konfir-
mander, och att jag får lov att vara ett Guds 
verktyg i att utföra hans vilja! Det verkar 
finnas både en öppenhet och en längtan i 
gruppen efter Gud och min längtan som led-
are är att konfirmanderna ska få komma till 
och växa i sin tro på Jesus. Allt detta i kombi-
nation med mycket skratt, härlig gemenskap 
och en och annan runda ninja. Gud är en 
Gud som berör hela livet.

Jag vill uppmuntra dig som läser detta att be 
för konfirmanderna, för lägret och för vad 
Gud kommer att göra. Gud kallar människor 
in i sin närhet även idag och det är underbart 
att få stå till hans förfogande!

Helena Eriksson

Carina Brandt, 
Carl-Vilhelm 
Boström



 På gång:

Röke blås på turné
- Det är ett trevligt sätt att resa på, säger Erik Ivarsson slagverkare i Röke blås. Att få bo hos 
församlingsmedlemmar, att få äta med dem, att få lära känna dem är ett sätt att lära känna 
landet också. Sedan är hela resan med orkestern riktigt roligt då vi gör så mycket tillsam-
mans, inte bara spelar. Vi får tid att umgås och det gör hela gruppen riktigt tight.

När Röke blås ger sig iväg på turné i USA 
under sommaren är det den tionde gången 
amerikanarna får förmånen att lyssna på 
denna eminenta orkester. Sammanlagt är man 
någonstans mellan 70-80 personer varav 45 
musiker som sätter sig på planet mot Kali-
fornien den 15 juni. Vid varje turné besöker 
man nya delar av landet men detta är den 
andra resan till Kalifornien. Man kommer att 
under 23 dagar åka buss från San Fransisco 
ner till San Diego och sedan svänga av österut 
mot Phoenix. Under dessa dagar ger man ett 
20-tal konserter och man medverkar också på 
gudstjänsterna i de städer man är i på sönda-
garna. 

- Den allra första resan gjorde vi 1975, säger 
Ingemar Karp som är orkesterns ledare. Sedan 
dess har vi åkt med jämna mellanrum. 

Under alla år har det varit Dave Anderson 
som har satt ihop resa och turnéschema för 
Röke blås. I år kommer man även att besöka 
hans hemstad, Wickenburg i Arizona.
-Som vanligt kommer vi att bo i värdfamil-
jer under hela turnén, säger Ingemar. Några 
nätter blir det på hotell men vi försöker att bo 
i familjer så mycket som möjligt. Det blir mer 
av en annorlunda upplevelse på det viset. 

Första året Röke blås åkte över Atlanten åkte 
man till svenskbygderna, till Minnesota. Man 
har under åren även besökt bland annat öst-
kusten, Texas och Florida. Varje resa har varit 
en stor upplevelse, speciellt för ungdomarna.
-Resan brukar betyda mycket för dem som 
är med, säger Ingemar. Speciellt de unga som 
ofta börjar se tron på ett annat sätt. Vi ber 
inför varje konsert och vi har andakter under 
resan. Jag har höga förväntningar

på att resan kommer att sätta djupa spår i 
människor även denna gång. 

Året turné kallas The Celebration tour och 
man har med sig Frank Ådahl som solist. 
Som traditionen bjuder bjöd Röke blås in till 
en konsert vid Algustorpssjön på national-
dagen. Denna kväll fick man även lyssna till  
Sofia Albihn. Speciellt för i år är man under 
nationaldagen också släpper sin nya skiva där 
Frank Ådahl och Vincent Nilsson även med-
verkar, Go tell it.
- Det blir vår åttonde eller nionde skiva, säger 
Ingemar med ett skratt. 

De kan sannerligen inte vara lätt att hålla koll 
på allt som Röke blås har gjort och varit med 
om. Orkestern har funnits sedan 1955 och 
verkligen satt sina spår inte bara i våra trakter 
utan runt om i Sverige och världen. 
- Att vara del av Röke blås sätter även avtryck 
i oss, säger Erik. Den gemenskap som finns 
är stark och vi delar alla ett stort intresse i 
musiken. 

Ett är säkert, Röke blås skänker glädje till 
många människor, till de som spelar och till 
de som lyssnar.

Helena Eriksson

Röke blås



Pulsen på:

Kurt Götesson
När Kurt Göteson, föreståndare på ÅhusGården, träffar 
de ensamkommande flyktingbarn som bor på gården 
stannar han upp i sin hektiska dag. Han pratar lite 
med dem, hör om det är bra. Han ger dem ett stort 
leende och hans blick utstrålar kärlek och omtanke. 
Han ger dem Jesus genom sin blick.

Kurt står mitt i en imponerande utbyggnad 
av den större villan. Hantverkare vill ha hans 
uppmärksamhet både här och där. Kurt vet 
vad han vill så svaren kommer snabbt.

– Vi bygger ut så att 22 ensamkommande 
flyktingbarn kan bo här tillsammans med 
tre personal, säger Kurt. Just nu har vi några 
pojkar uppe i gästgården och när sommaren 
kommer behöver vi den platsen för annan 
verksamhet.

Utbyggnaden kommer att fungera riktigt bra 
i den vanliga verksamheten den dag det inte 
finns några ensamkommande flyktingbarn 
som bor på gården. En hel del förändringar 
sker nu på gården just för att dessa pojkar bor 
där. Mycket gäller brandsäkerhet och kom-
munen hjälper till med en del ekonomi för 
att få ordning på allting.

Att Kurt hamnade på ÅhusGården var ingen 
självklarhet. Kurt har arbetat som pastor 
inom Pingströrelsen i hela sitt vuxna liv. Han 
och familjen med fru Birgitta i spetsen har 
f flyttat runt lite i södra Sverige och efter en 
längre tid i Ljungby kände Kurt att något 
nytt

var på gång. Men han visste inte vad och det 
kändes som om inga dörrar öppnades. En dag 
såg Birgitta annonsen om att man behövde en 
ny gårdsföreståndare i Åhus men Kurt tyck-
te inte att det var för honom. Han skulle ju 
fortsätta sin pastorsbana.

Sommaren 2009 blev omtumlande för Kurt 
och Birgitta. Kurt blir rörd bara av att tänka 
tillbaka på denna tid. Tecken efter tecken vi 
sade på att detta kunde vara Kurts nästa steg.
Det var samtal med styrelsen, profetiskt tilltal 
på en rastplats mitt i Småland, önskemål 
om tjänsten som förverkligades utan att ord 
behövdes. Det som varit helt otänkbart var 
en dag tänkbart. Fler pusselbitar föll på plats 
och Gud verkade starkt i det husköp som dök 
upp, mitt i Åhus.



Kurt är uppvuxen i en kristen familj i Jönkö-
ping. Han tog tidigt ställning i sin tro och gav 
sitt liv till Jesus när han var 10 år.

– När jag växte upp var jag tillbakadragen, 
blyg och anonym, minns Kurt. Jag var verk-
ligen inte en ledartyp men jag fungerade i 
gruppen.

Kallelsen till församlingsarbete kom också 
tidigt men Kurt hade svårt att få ihop det 
med hans personlighet. Han utbildade sig till 
elektriker och arbetade på lassarettet i några 
år innan han insåg att nu var det dags att göra 
något åt denna kallelse. Han sa upp sig och 
började utbilda sig till pastor vid 23 års ålder.

Kurt är en mycket ansvarsfull man som tar sitt 
arbete på stort allvar. Hans hjärta har ett fast 
grepp om gården och tankar för framtiden 
saknas inte.

– Jag önskar att vi skulle kunna ha en försam-
ling här på gården också, säger Kurt. Men det 
finns inte tid för mig att ta tag i det. Vi har 
körverksamhet och babysång men annars är vi 
en gård som välkomnar andra grupper hit.

ÅhusGården är en tydlig del av samhället i 
Åhus och man välkomnar ofta människor 
från staden. Julhälsningen på fjärde advent är 
alltid fullsatt och många konferensdagar läggs 
på gården. Även skolor och företag långt från 
Åhus lägger sina träffar här. Många barn och 
ungdomsläger läggs på gården både från Salt 
Sydsverige och från EFS Sydsverige men de 
flesta är konfirmandläger från Svenska kyrkan.

– Vi vill vara en gård för alla åldrar och vi vill 
vara en gård med många möjligheter, säger 
Kurt.

Och det har man verkligen lyckats med på 
ÅhusGården, en trevlig plats, vänlig personal, 
god mat och en härlig stämning. En plats 
med många möjligheter!

– Jobbet påminner mycket om en pas-
torstjänst, säger Kurt. Man träffar många 
människor, man får leda samlingar, det är 
administration som ska tas hand om men det 
är också många andra uppgifter som man har 
fått lära sig efter hand. Jag trodde faktiskt inte 
att jag skulle kunna lära mig allt i den ålder 
jag är i men det har fungerat! 

Dessutom får jag ofta möjlighet att predika 
i församlingarna runt om i trakten. Det är 
roligt att jag kan fortsätta med det.

Helena Eriksson

Helena Erikssson, ÅhusGården
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