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Jag hade tänkt att finnas kvar i rollen som 
distriktsföreståndare för EFS Sydsverige i åt-
minstone fem år när jag tillträdde tillsvidare-
tjänsten i januari i år. Jag hade och har många 
tankar om vilka vägar distriktet bör inrikta sig 
på att gå de närmaste åren. En tydligare inrikt-
ning mot diakoni, i synnerhet när det gäller 
att hjälpa våra nysvenskar in i vårt samhälle 
och finna en väg till en kristen gemenskap. Att 
hjälpa och ge mycket tydligt mandat till våra 
äldre ungdomar att vara pionjärer och starta 
nya kristna gemenskaper på platser där ingen 
sådan gemenskap finns. Bland annat. Och jag 
såg när jag började min tjänst fram emot att ta 
tag i och driva dessa frågor.

Men under den gångna våren har mycket hänt 
för mig på det personliga planet. Saker som 
på en del håll i distriktet lett till ifrågasättande 
både av mig som person och av min lämplighet 
för uppgiften att leda distriktet. Tillsammans 
med vetskapen om att jag på en del områden 
tolkar bibelordet lite annorlunda än majorite-

ten inom EFS har detta fått mig att omvärdera 
mitt beslut att träda in i rollen som distriktsfö-
reståndare. Det har även fått mig att ifrågasätta 
min tillhörighet i den rörelse som jag varit en 
del av i hela mitt liv och som jag har givit hela 
mitt yrkesverksamma liv åt. Det har varit och 
är fortfarande en smärtsam process för mig.

Min tid i uppgiften som distriktsföreståndare 
kommer därför att bli avsevärt kortare än jag 
först hade tänkt mig. Jag kommer att lämna 
tjänsten den sista november för att till våren 
börja komplettera mina teologiska studier så 
att jag kan bli behörig att tjänstgöra som präst 
i Svenska kyrkan i Lunds stift.

Jag tror att mitt beslut är det bästa både för 
mig själv och för distriktet och jag önskar all 
Guds välsignelse och ledning till EFS riks som 
tillsammans med distriktsstyrelsen i Sydsverige 
ska rekrytera en ersättare till mig. Jag hoppas 
att frågan ska finna en så snabb lösning som 
möjligt. Under tiden kommer distriktsstyrel-
sen att ta på sig ett utökat ledningsansvar.

Det som mer än något annat har burit mig ige-
nom det gångna halvåret har varit den 136:e 
psalmen i Psaltaren och det omkväde som åter-
kommer i varannan mening genom hela psal-
men: ”Evigt varar hans nåd”. Till syvende och 
sist är det ju det enda som vi alla kan klamra 
oss fast vid – Guds nåd som visas oss, inte för 
att vi har förtjänat den utan för att vi är älskade 
med en evig kärlek.

Distriktsföreståndaren 
har ordet

Ibland tar livet sig vägar som vi inte tänkt oss eller planerat för. Inte på så sätt att 
vi är viljelösa och utan eget ansvar, men genom att livet då och då tvingar oss 
att stanna upp och tänka igenom vad vi verkligen prioriterar och värderar högst i 
våra liv. Och att också dra konsekvenserna av det som den bearbetningen leder 
fram till.

Håkan Lindberg

Håkan Lindberg

Carina Brandt



Under en dag i mitten av augusti samlas de 
flesta medarbetare i EFS Sydsverige i Svens-
köps missionshus för att tillbringa dagen till-
sammans. Medarbetardagarna är viktiga då det 
för många är det enda tillfället man träffar sina 
kollegor. De kommer från Karlskrona i öster, 
Ängelholm i väster, Hässleholm i norr, Malmö 
i söder och när alla dessa sitter ner till morgon-
kaffe är sorlet snabbt igång! Det är uppenbarli-
gen så att man är glada att träffas!

Vi fortsätter vandra och samtalen är igång. He-
lene Nilsson, gårdsföreståndare på EFS-gården 
i Åsljunga säger:

– Att vandra är ett bra sätta att umgås på. Man 
pratar lite med någon och lite med någon an-
nan. Det är avkopplande och roligt.

Lunchen intas mitt i skogen. God soppa, 
smörgås och kaffe erbjuds. Vi får lite informa-
tion om vad som är på gång i distriktet och vi 
taggar alla till lite när vi hör om EFS Sydsveri-
ge och Salt Sydsveriges konferens i november, 
Riktad 2016.

Vi kommer vandrande genom skogen. Helt plötsligt, mitt i skogen, finner vi bord 
och stolar utplacerade. Dessutom är ett provisoriskt kök igång och serverings-
bordet är fullt med godsaker. Överraskningsmomentet och glädjen är stor när 
vi inser att vi kommit till vårt lunchställe. Soppa, smörgås och kaffe i en härlig 
inramning, mitt i Guds underbara natur!

Helena Eriksson

Helena Erikson

Denna dag är Göran Nilsson, vår distrikt-
sekonom, vår värd. Planen är att vi ska ut på 
vandring och efter morgonfikat med andakt är 
det dags. Vårt första stopp är Ola Ols muse-
um som drivs av Bertil Strid. Bertil själv ser ut 
att vara tagen från 1800-talet och är ett härligt 
original. I sitt lilla museum har han samlat sa-
ker från mitten av 1700-talet och framåt. Vi 
får lära oss en hel del och se saker vi aldrig sett 
förut. Ett riktigt intressant litet museum.

– Tänk om några hundra år när någon har 
gjort ett museum om den tid vi lever i nu, sä-
ger Helena Bonde, ansvarig för barnverksam-
heten i EFS-kyrkan i Ängelholm. Vad kommer 
de att visa och vad kommer de att skratta åt då.

EFS Sydsverige:
Medarbetare på grönbete

Mätta och belåtna fortsätter vi vidare ut i sko-
gen och gör under eftermiddagen ett par stopp 
till innan vi kommer tillbaks till missionshuset 
i Svensköp. Där är grillen igång och vi bjuds 
på en fin måltid.

Joelle Cristea, vik distriktskonsulent, är för 
första gången med på en medarbetardag:

– Det är roligt att träffa medarbetarna, säger 
hon. Jag har läst de flesta namn i olika doku-
ment men nu får jag ett ansikte på dem. Det 
är bra att få möta dem i sådan avslappnad 
miljö som det är med vandring och god mat. 

Det var precis vad det är! Härliga möten, god 
mat och avslappnad miljö. Nu är vi redo att 
köra igång höstterminen!



Lerbergets loppis fyller 34 år
Hjärtslag:

Lerbergets loppis har gott renommé, man är 
noga med att diska det som är smutsigt, man 
slänger sådant som är trasigt och man test-
kör all elektronik. Under försäljningen är det 
välorganiserat och har man varit på loppisen 
förr vet man precis var man hittar vad. Även 
under veckorna innan då man packar upp är 
organisationen fulländad och år efter år har 
man använt samma system. Alla vet vad som 
gäller. Var ”avdelning” har en ansvarig men 
man hjälps åt att packa upp i de olika rummen. 
Sven Gudmundsson har tagit hand om böck-
erna i många år och även böckerna är indelade 
i olika kategorier.

– I år märker vi att det är betydligt mindre 
skönlitteratur men desto fler matlagningsböck-
er, säger Sven. Det kan vara så att det digitala 
tar över och det märks även här.

Vad är det som driver församlingen att år efter 
år åta sig detta enorma arbete?
- När vi började hade vi ingen aning om vilka 
proportioner det skulle ta sig, säger Laila Udd-
ling som varit med från början. Då var det

Från mitten av augusti, varje år, fylls varje vrå i Lerbergets kyrka efterhand med fler och fler sa-
ker och kläder. Det är alltid några personer i kyrkan under dagarna som packar upp lådor och 
påsar samtidigt som man umgås och har trevligt.  Detta har man gjort varje augusti i hela 34 år, 
sedan 1983 då man arrangerade den första loppmarknaden i Lerbergets kyrka. Den 3 septem-
ber var det dags igen!

Helena Eriksson

Helena Eriksson

social samvaro oss emellan och vi fikade till-
sammans men det har verkligen fyllts på och 
vuxit genom åren.

Bente Jakobsen, Barbro Johansson, Åsa Denck-
er och Sven Gudmundsson håller med och till-
lägger:

– Vårt missionsintresse är stort och om vi kan 
hjälpa till och dela med oss på detta sätt känns 
det helt rätt. Dessutom är arbetsgemenskapen 
härlig.

Åsa Dencker är personalansvarig och be-
rättar att det inte varit några problem att få 
människor att hjälpa till på själva loppisdagen. 
Även grannarna tycker det är roligt, gamla ar-
betskamrater hjälper till och många utifrån 
finns med tar i.

Under åren har man fått in 3,5 miljon kronor 
som oavkortat gått till missionen. Vanligtvis 
ligger intäkterna numera på runt 150 000 kr 
per år och det hoppas man på även i år. EFS 
riks insamling Etiopien svälter är årets motta-
gare. Under själva loppisen finns det även till-
fälle att fika för besökarna och en auktionen.

Bo Persson har basat över möblerna i många år. 
Det är även Bo som är transportansvarig och 
hämtar sådant som folk önskar hjälp med att 
transportera till kyrkan.

– Jag kan inte säga hur många givare vi har 



men många återkommer år efter år när de un-
der semestern rensat i förråden, säger Bo med 
ett skratt. Men kyrkan börjar bli för liten för 
att ta emot alla saker.

Olga Müntzing tycker det är roligast att hjälpa 
till med möblerna men även hon packar upp 
lådor där det behövs.

– Det är roligt att öppna låda efter låda, säger 
hon med ett leende. Ofta får jag se saker jag 
aldrig sett förut.

Ulla-Britta Gudmundsson håller med:
– Det är spännande att öppna lådor som läm-
nas in och se vad folk har i sina gömmor, säger 
hon samtidigt som hon håller upp en fin svart 
väska och tittar på den med beundran.

Ulla-Britta menar att man lär känna människ-
orna i kyrkan på ett annat sätt när man arbetar 
så nära varandra. Arbetsgemenskapen är något 
som alla återkommer till när man pratar om 
arbetet kring loppisen. Den är viktig och bety-
der mycket.

Mikael Pernborg, präst i Lerbergets kyrka, 
menar att alla vinner genom loppisen.
– Människor städar förråden som sommarte-
rapi och känner att de hjälper till genom att 
skänka saker hit. De som arbetar med loppisen 
gör något tillsammans samtidigt som pengar-
na går till de som behöver dem. Win win, helt 
enkelt!
Lerbergets kyrkas hjärta är stort. Att hjälpa an-
dra driver medlemmarna till att år efter år ge av 
tid och kraft. Den glädje de får tillbaka smittar 
av.

Enskilda gåvor augusti 2016:
EFS Sydsverige 11 750 kr
Salt Sydsverige 3 000 kr

 På gång

EFS Sydsverige och Salt Sydsveriges konfernens 
Riktad 2016 äger rum den 4-5 november på 
Glimåkra folkhögskola. 

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

Planera in helgen i Glimåkra! Mer information 
kommer i slutet av sommaren.

 Gåvor



form av ledarskola där de sakta slussas in i le-
darrollen. Under lägret finns de med och spelar 
i orkestern men hjälper även ledarna med olika 
uppgifter, exempelvis kvällsaktiviteterna.
– Det är roligt att träffa nya människor, säger 
Oskar. Ju fler vi är i orkestern desto roligare 
blir det.

Han fortsätter:
– Det är tack vare Blåsarläger som jag valde 
att fortsätta att spela trumpet. Det här lägret 
betyder mycket.

Ledarstipendiaterna uppskattar att fått utma-
ningen att finnas med i ledarteamet. De ser 
framemot allt det roliga som kommer att hän-
da.
– Atmosfären och helheten på lägret är grym, 
säger Josefin med ett stort leende.

   
Salt Sydsverige:
Musik ska byggas utav glädje

 Vid ett av incheckningsbordet sitter Maria 
Carlsson. Hon har varit på lägret 18 gånger, 
första gången som tioåring och deltagare. När 
hon blev äldre blev hon ledarstipendiat och se-
nare fullfjädrad ledare.  Hon känner de flesta 
av deltagarna som checkar in och välkomnar 
dem vänligt.

– Att få finnas i den kreativitet som finns un-
der en hel vecka här härligt, säger Maria. Stäm-
ningen är fantastisk och att ha musiken runt 
sig hela tiden är inspirerande samtidigt som 
allt genomsyras av det kristna budskapet.

De som är lite äldre håller alla med om att de 
första åren man är på lägret lär man sig enormt 
mycket.
– Man lär sig mer på denna vecka än man gör 
på ett helt läsår hemma, säger Josefin Samuels-
son, som är på sitt nionde läger.

Tillsammans med Oskar Nordkvist och Gus-
tav Ahlgren finns hon med på lägret som le-
darstipendiat. Det betyder att de finns med 
som ledare men utan huvudansvar. Det är en

Malte, Hjalmar och Elvin sitter vid ett bord i matsalen och väntar. Om mindre än en halvtim-
me öppnar incheckningen och då kommer de. Kompisarna de väntat på, vissa som de inte 
sett sedan förra årets Blåsarläger.  De längtar efter att få leka, busa och bada.  De längtar 
tills de kan gå till Ica och köpa godis. Men mest av allt längtar de att få spela i orkestern.



Vid ett annat bord sitter Martin Åsman, årets 
lägerchef, och funderar kring veckan som 
kommer:

– Igår räknade jag och Fredrik Karp ut att det-
ta är vårt trettionde läger, säger han med ett 
skratt. Vi har varit med ett tag.

Årets läger är det imponerande 56: e i ordning-
en. De första två åren höll man till i Åhus och 
1963 flyttade man till Glimåkra folkhögskola 
där man hållit till sedan dess. Lägret startade 
för att folk ville spela blåsinstrument. De fanns 
körer i distriktet men ingenting för musiker 
och man önskade ett läger med bibelstudier, 
musik och idrott helt enkelt.  Visionen från 
allra första början har varit att ha duktiga mu-
siker med som lärare. Det är viktigt att man 
håller en hög kvalitet. Man spelar för Gud och 
för att sprida Hans budskap, då ska kvaliteten 
också vara hög, menar man.

Helena Eriksson

Joelle Cristea, Helena Eriksson

mer relationellt numera.

– Vi bygger relationer på ett annat sätt idag, 
säger Martin. Vi kan genom relationerna visa 
på det kristna livet och Jesus. Vi kan på så sätt 
vara tydliga med budskapet.

De flesta har checkat in. Det är full fart på 
Malte, Hjalmar och Elvin som har hittat sina 
kompisar. Lägret är igång och i sorlet hör 
man att alla längtar efter att få börja spela.

Årets läger avslutas i år på fredagens kväll is-
tället för på lördagen som det gjort tidigare. 
Detta för att inte krocka med konfirmationen 
i Åsljunga som äger rum då.

– Det blir en liten skillnad på upplägget på 
grund av detta, säger Martin. Vi kommer att 
koncentrera oss på att spela i orkestrarna och 
har tagit bort våra workshops.

Martins önskan för lägret är att det ska vara en 
positiv länk och brygga in i en församlingsge-
menskap eller en orkester inom EFS.

– Eftersom Salt Sydsverige arrangerar lägret 
hoppas vi att kopplingen till övriga läger ska 
vara stark, att barnen och ungdomarna hittar 
till andra läger också, säger han.

Under åren har det varit mer fokus på bibel-
stunder. Även om dessa finns kvar tänker man

– Det allra roligaste på läget, säger pojkarna 
med en mun, är när det låter riktigt bra i or-
kestrarna. Då har man kul!

Det är tydligt att Blåsarläger är en viktig plats 
för väldigt många. En plats där musiken, Jesus, 
lek och allvar blandas. En plats där musiker ut-
vecklas, en plats där glädjen är stor. Det är en 
plats som inspirerar.

Lägret avslutades med en konsert i Glimåkra 
kyrka.

Malte, Hjalmar och Elvin



Pulsen på:

Malin Olsson
– Vad är inte bra med läger, utbrister 
Malin Olsson. Kombinationen av allvar 
och jättemycket strunt är underbart. 
På ett läger hinner man dela det van-
liga livet. Man sover ihop, tävlar ihop, 
skratta och gråter ihop. Man delar livet 
på ett intensivt sätt.  

Malin Olsson är en riktig lägerräv. Hon har 
varit på många läger men varit ledare på ännu 
fler. Redan när hon var 15 år tyckte hon att det 
fattades ett barnläger i Helsingborg så hon och 
några kompisar startade helt enkelt ett.

– Vi fick vara i vår kyrka, EFS-kyrkan i Hel-
singborg, och de vuxna litade på oss, säger 
Malin. Vi fixade allt från mat till undervisning 
själva. Att få den tilliten så ung har betytt väl-
digt mycket för mig och mitt lärjungaskap.

Jesus har alltid varit en självklarhet för Malin. 
Som barn älskade hon att vara i kyrkan och 
såg den som sitt andra hem liksom hon gör 
idag. Övertygelsen om Guds existens har alltid 
funnits där även om det gått lite upp och ner 
ibland. Tryggheten har hon alltid känt och hon 
har tjänat i Hans rike.

Redan när Malin åkte på sitt första Midsom-
marljus som deltagare hade hon även hand om 
barnmusiken och året därpå blev hon ansvarig 
för hela barnmötet.

– Det passade mig väldigt bra att kunna vara 
både deltagare men ändå vara engagerad sam-
tidigt, säger hon. Jag var på så många läger att 
jag inte hann sommarjobba men eftersom jag 
var engagerad blev det inga deltagaravgifter för 
mig. Det funkade!

Malin är en naturlig ledare och det händer 
mycket kring henne. Den träning i ledarskap 
som hon fått genom alla läger ledde så små



Helena Eriksson

Privat

ningom till att hon arbetade som barn- och 
ungdomsledare dels i Svenska kyrkan, Bark-
åkra församling, dels inom Equmenia, Rosen-
gårdskyrkan i Helsingborg.

– Det bästa med dessa arbeten var att jag fick 
visa på Jesus, berätta om Honom för barn och 
ungdomar. Att få möta dem där de var och föl-
ja dem en bit på vägen.

Idag är Malin föräldraledig och är hemma med 
sin son Arvid men till hösten återupptar hon 
sina studier till lågstadielärare. Då blir det hen-
nes man Jens som stannar hemma med sonen.

– Anledningen till att jag valde att arbeta med 
de yngsta barnen i skolan är att jag vill vara 
med från början, säger Malin med ett leende. 
Jag vill kunna hjälpa till att ge dem en grund 
och god start. Sedan är barn i denna ålder un-
derbart spontana och brutalt ärliga. Man vet ju 
aldrig vad som kommer ur deras mun!

I somras åkte Malin till EFS-gården i Åsljunga 
och fanns med på konfirmationslägret som 
lärare. Under tre och en halv vecka fick hon 
leva sida vid sida med ungdomarna och se dem 
växa.

– Jag älskar konfaläger, utbrister Malin. Det 
är så häftigt att se vad som händer med en 
15-åring på så kort tid. Här har jag möjlighet 
att ge vidare av det jag själv fått. Dessutom är 
det väldigt roligt!

Till vardags är EFS-kyrkan i Helsingborg hen-
nes hemförsamling. Där leder hon gospelkö-
ren Redeemed. Musiken är ett stort intresse 
och Malin gick gospellinjen på Glimåkra folk-
högskola efter gymnasiet. I församlingen sitter 
hon även med i aktivitetsutskottet som jobbar 
med det som händer utanför gudstjänsterna. 
Det handlar om att hitta nya kreativa sätt att 
träffas, att bygga gemenskapen och familjen. 
Det räcker inte med två timmar en söndag, det 
måste finnas mer, fler mötesplatser.

– Jag vill att vi ska vara en kyrka med mång-
fald, säger Malin. En kyrka dit man kan kom-
ma precis som man är. En kyrka där man blir 
sedd och omhändertagen. Jag vill att Jesus ska 
lysa igenom allt när folk kommer till kyrkan. 
Det ska vara en plats utöver

det vanliga. Vi är redan rätt så duktiga på det 
men vi kan alltid bli bättre!

Malin älskar människor och är extremt social. 
Hon älskar mötet och att få svar på frågan ”hur 
har du hamnat här?” Hon älskar att utforska 
den plan som Gud lagt ner i olika människor 
och se de olika vägar olika människor väljer. 
Om det så är nya människor eller sin son.

– En av de bästa sakerna med att vara mamma 
är att man få vara med på så nära håll och se 
en person växa upp säger Malin. Sedan är det 
coolt när han sträcker sina armar mot en och 
det är bara jag som gäller för en stund.

När Malin pratar hör man att det som är ge-
nomgående är önskan och längtan att få vand-
ra bredvid en person. Att kunna få hjälpa till, 
att få ge goda grunder och att hitta vad hon har 
gemensamt med personen. Hon är nyfiken och 
ger människor stor plats i sitt liv och därmed 
ger hon mycket av sig själv till andra. Det är 
stort.



Hjärtslag:

”Det är som att komma hem”

Med stora varma leenden välkomnar Katari-
na Persson, verksamhetsansvarig, och Anton 
Flood, sommarens kaplan, till EFS-gården i 
Höllvikstrand. Det är med stor stolthet som 
Katarina visar runt och samtidigt berättar om 
vad gården har fått betyda för henne både un-
der uppväxten och som vuxen.  Här har hon 
varit på läger, här har hon fått växa i sin tro, 
här har hon funnit ro.

Katarinas mamma, Mari Emgård, lyser upp 
när hon pratar om gården. Det är tydligt att 
det är en stor hjärtefråga. Här har hennes barn 
tillbringat somrarna på olika läger och arrang-
emang.

Öresund ligger vackert och stilla, solen börjar sakteliga gå ner medan trädgården är full av 
människor som fikar eller äter glass. Barnen springer omkring, någon kommer tillbaka från 
ett bad. Någon står i vandrarhemmets kök och lagar kvällsmat. Några barn leker i sanden på 
volleybollplanen. Lugnet är tilltalande och rogivande. Det står klart att människor trivs här.

-  I Ystad finns det inte så många kristna val så 
gården har verkligen hjälpt våra barn och även 
andra barn och ungdomar i deras tro, säger 
Mari med ett leende.

Hon forsätter:
– Man ser att de som vuxit upp här kommer
tillbaka och engagerar sig som vuxna. Idag be-
står delar av styrelsen av yngre människor och 
det känns som om något nytt är på gång här.

Gården står i ett vägskäl, något nytt är på 
gång. Man talar om framtiden och om vad 
man längtar efter. Exempelvis har man bytt 
namn från EFS Sommargård till EFS-gården.

– I år har vi tydligare visat att vi har en kristen 
profil, säger Katarina. Vi har bland annat satt 
upp kors på väggarna och vid ingången har 
Anton gjort i ordning ett bord med bibelord, 
en bönelåda och en bibel.

Anton Flood har under hela sommaren arbetat 
som kaplan på gården och fått rätt så fria hän-
der i att planera sitt arbete. Exempelvis finns 
nu en bibelmeditation en gång i veckan och 
man har lunchbön i det nyligen inredda ka-
pellet. Det har även blivit en del spännande 
möten med sökare.

– Det gäller att möta människorna som de är, 
där de är, säger Anton. Att få finnas med när 
samtalen öppnas upp och kunna visa på vem 
Jesus är, är stort och viktigt.

Helena Eriksson

Helena Eriksson,
Anton Flood



”Det är som att komma hem”
Under sommaren har man, i samarbete med 
Svenska kyrkan, hållit i öppna förskolan två 
gånger i veckan, något som har dragit många 
människor. Märtas café hyr in sig och har 
hand om café-verksamheten på gården. Man 
serverar fika, lättare lunch och har ett enormt 
urval av glass.

– Vi har också kört igång volleyboll-kvällar 
som har blivit väldigt populärt, säger Katari-
na. Volleybollplanen anlade vi tills sommar-
sägongen i år och det är verkligen en hit.

Nytt för i år är även att man har volontärer 
som kommer och stannar i några dagar. De 
kommer och hjälper till där det behövs mot 
att de får bo gratis på gården. Just denna vecka 
är det Sam Almqvist med hustrun Anna-Mari 
från Lund som finns med i verksamheten.

– Vi finns där det behövs, berättar Sam. Det 
kan vara allt från att ställa i ordning till kväl-
lens cafékväll till att predika på söndagens 
gudstjänst. Det är en härlig plats att vara på!

Margareta Lidberg trivs med gemenskapen 
och aktiviteterna som gården erbjuder. Det var 
hon som kom med idéen att starta en gårdsför-
ening, något som kom att bli mycket viktigt.

– Varje sommar har jag hyrt stuga här till-
sammans med mina barn och barnbarn, säger 
Margareta. Bättre ställe har vi inte kunnat vara 
på.

Kerstin Andersson, som bor med sin man i 
Staffanstorp, har varit EFS-gården i Höllviks-
strand trogen i många år. Som för så många 
andra började det med lägerverksamhet.

– Jag kom hit i slutet av 60-talet som lägerle-
dare och var sedan med i många år, berättar 
Kerstin. Jag fick helt enkelt ett hjärta för går-
den som ledde till mer frivilligengagemang där 
jag satt med i kommittén och senare styrelsen.

I och med att Café Märta går väldigt bra och 
drar många människor i byn, vill man inte 
stänga gården på vintern utan försöka hålla 
öppet då med. Drömmen och längtan är att 
kunna starta en församling som håller igång 
året runt. Samarbetet med Svenska kyrkan och 
Ljungkyrkan fungerar fint och kan leda till 
mer. Man pratar om att bygga en scen ute i 
trädgården så cafégästerna nås av programmet 
under sommaren. Längtan och visioner finns!

Anton Flood och Sam Almqvist

Margareta Lidberg och Katarina Persson

Många av de som bor på vandrarhemmet är 
människor som återvänder år efter år. Man 
hör olika språk talas och det är inte konstigt 
att det är fullbelagt i stort sett hela tiden. Lä-
get är fantastisk vackert med Öresund rakt 
framför näsan. Solnedgångarna är ett vack-
ert skådespel och stillheten framåt kvällen 
är mycket tilltalande. EFS-gården i Höllvik-
strand är en plats utöver det vanliga. En plats 
där människor finner ro och även tro.



Salt Sydsverige:
Sommarsalt

Anton, Thea och Agnes sitter och äter tillsam-
mans. Man är tillsagd att sitta kvar tills alla vid 
sitt bord är klara. Alla tre pratar om hur bra 
ledarna är. De är inte stränga men snälla.
– De är lite som våra kompisar, säger Agnes.

De berättar om andakten kvällen innan och 
om allt det roliga som ledarna hittar på. Le-
endena på ansiktena försvinner inte, de trivs 
verkligen!

Något som verkar väldigt spännande är att få 
dela rum med sina kompisar och inte ha nå-
gon ledare som sover i rummet. På frågan om 
vad som är roligast med lägret återkommer 
många av barnen med detta svar.
– Vi sköter oss i vårt rum, säger Oskar. Jag vak-
nade väldigt tidigt men det var bara att vänta 
tills de andra vaknade.

Oskar delar rum med Axel, Nils och Albin. De 
tycker alla att det är kul med alla nya kompisar 
man får. De har roligt helt enkelt.
– Det är lite som att gå i förskoleklass, säger 
Albin.

Kompisarna skrattar men håller med.
– Man får leka liksom.

Hela EFS-gården i Åsljunga vimlar av barn. Det spelas fotboll, det plockas blåbär i skogen, det 
leks i sandlådan, det pratas och skrattas en hel del.  När det närmar sig lunch samlas barnen i 
matsalen och tillsammans med Lightlägret fyller Sommarsalt hela matsalen. Ljudnivån är hög 
men glad. Sommarens stora barnläger i är full gång!

Bada hör också till roligheterna. Vädret är fint 
och man går i grupper på tio ner med ledarna 
och badar. Ingen tycker det är kallt i vatten. 
Eller jo, det gör vissa men det gör ingenting! 
Bada hör sommaren och läger till.

Det finns alltid något att göra, även på friti-
den. I ett rum sitter ett gäng killar och bygger 
lego. Några av dem bygger från bibelberättel-
sen om tullindrivaren Sackaios. Han får ingen 
skymt av Jesus så han klättrar upp i ett träd. 
När Jesus ser honom ber han Sakaoios komma 
ner för att han vill komma hem till honom. 
Inte dåligt byggt med lego!

I ett annat rum sitter Hillevi, Signe, Hedvig, 
Elsa och Stina med en av ledarna, Joelle, och 
gör armband. Det går lika bra att sitta på en 
stol som på bordet. De har kul och berättar i 
mun på varandra om kompisarna de inte sett 
på länge, om allt pyssel som finns och natur-
ligtvis om hur roligt det är att bada i sjön.

Anders Kullenberg är en av de yngre ledarna 
på lägret. Han gick på konfirmationsläger just 
här på EFS-gården och tycker det är härligt 
att vara tillbaka.
– Det är kul att vara ledare, säger han med ett 
leende. Att få vara en som barnen ser upp till 
är ett spännande ansvar. Ja, och så har vi ju så 
kul!

Anders leder lovsången på kvällarna och han

Helena Eriksson

Helena Eriksson



tycker om att se hur det berör barnen. Att få 
visa på Jesus är viktigt.

Henrik Forshagen, ungdomsledare i EFS-kyr-
kan i Örkelljunga, gör sitt sjätte Sommarsalt. 
Han tycker om att stå med i den glädje, ge-
menskap, kunskap och Gud som lägret är.

– Att kombinera läger+barnen+gården kan 
bara vara bra, säger han fundersamt. Det är 
för många starten på lägerlivet som fortsätter 
i många år. Det är härligt att se hur de yngre 
syskonen kommer med så småningom också.

Rebecca Nordén, som är lägerchef, går lugnt 
och tryggt runt på gården. Det märks att hon 
litar fullt ut på sina ledare och att teamet fung-
erar bra tillsammans.

– Det är bra att vi har så många vuxna ledare 
med på lägret, säger hon. Det ger en trygghet

för barnen men även för oss ledare. De yngre 
ledarna gör ett fantastiskt jobb med att vara 
både förebilder och kompisar.

Rebecca tycker att det är härligt att just Som-
marsalt är ett så populärt läger att hela 50 barn 
kommer varje sommar.

– Vi känner oss så välkomna på gården, säger 
hon. Alla som jobbar här tycker det är roligt 
när vi kommer och vi får stora ytor att röra 
oss på.

Alla barnen har kommit tillbaka från badet 
och det är dags för nästa tävling i OS-utma-
ningarna. Det är spring i benen och barnen är 
laddade. Det är lite som att gå i förskoleklass 
igen, som en av pojkarna sa. Att få lov att leka 
och kanske vara lite barnslig är roligt i vilken 
ålder man än är i. Att sedan få göra det i Jesu 
namn kan bara göra det ännu bättre!

Salt Sydsverige:
”Ledarna väckte oss mitt i natten”

De kommer gående på vägen från Solvik till EFS-gården i Åsljunga. Ett stort gäng som pratar 
och pratar. Helt plötsligt bryter sig några loss och springer före. De skrattar och möter upp 
varandra en bit fram på vägen. Det är dags för lunch och tonåringarna är hungriga! På läger är 
det ingen rast eller ro, fullt ös från början till slut. Och då blir man hungrig!
Runt ett av lunchborden sitter Inez, Ida, Anna, 
Guro och Liva. De har alla för första gången 
åldern inne för att åka på ett Lightläger. De sä-
ger att de inte var nervösa innan för de känner 
ju många från andra läger.

– Vi fem bor i en liten stuga tillsammans med 
en ledare, berättar tjejerna. I natt blev vi väckta 
av ledarna och de ropade att det var dags för en 
tävling. Det var kul! Men det var svårt att som-
na efter det, vi var nog vakna till klockan 2!

På frågan om vad som är det bästa med läger 
säger Ida:
– Det finns alltid kompisar att göra något med!

Guro fortsätter:
-  Man har ju kul precis hela tiden!

Vid ett annat bord sitter Alva, Stella, Lydia, 
Miriam och Linnea. Lydia är rejält ärlig när

hon ska svara på frågan vad som är det bästa 
med läger:
– Man slipper vara hemma!

Alla tjejerna runt bordet gapskrattar och hål-
ler med lite grann. De är också rörande överens 
om att det är roligt med alla lekar och tävlingar.

Lotta Nordling, lägerchef, har blivit lämnad en-
sam kvar vid ett bord. Hon skrattar och 



pustar om vart annat.
– Det var jobbigare än jag trodde att somna om 
i natt efter vi väckt deltagarna, säger hon och 
skrattar till. Jag är lite trött idag.

Amanda Rask, en av ledarna, strålar när hon 
pratar om förmånen att få finnas med i arbetet 
med just denna åldersgrupp.
– Det är en viktig ålder att få in dem i kyrkan, 
säger hon. Man hamnar lätt i kläm, man är 
för gammal för barnläger men för ung för ung-
domsläger. Det är viktigt att uppmuntra just 
denna ålder.

Sammanhållningen bland ledarna har varit 
riktigt fin och det har speglats till deltagarna. 
Amanda menar att för henne har det varit en 
utmaning att få finnas med som ledare i denna 
ålder då hon för det mesta finns med och hjäl-
per till bland de yngre barnen i hennes hem-
församling.
– Andakten blir en utmaning, säger hon fun-
dersamt. Man får passa sig så det inte blir för 
barnsligt, att man hittar rätt nivå.

Lotta har varit lägerchef på flera Lightläger. 
Hon tycker mycket om just denna åldersgrupp.
– De är inte små utan de har börjat tycka om 
att diskutera och prata på ett helt annat sätt, 
säger Lotta eftertänksamt. Det är en ålder då 
det händer mycket i dem och det är viktigt att 
de får träffa andra kristna i samma ålder.

Temat för lägret är ”Hela vägen går Han med 
mig” och under bibeltimmarna håller man till 
i kapellet. Det är trångt i år. Aldrig förr har ett 
Lightläger haft så många deltagare som denna 
gång, hela 37 stycken och sex ledare.
– Tonåringarna tar verkligen sin tro, men även 
undervisningen, på allvar, säger Lotta. Det 
finns ett djup hos deltagarna och det blir spän-
nande diskussioner om hur Jesus påverkar oss. 
Jag ber för att dessa tonåringar ska bli bevarade 
i sin tro.

Under lägret är deltagarna indelade i olika lag 
och ett mästerskap pågår, naturligtvis i OS 
anda. Hannes, Frans, Wilmer och Tore, alla på 
sitt första Lightläger, berättar att varje lag har 
fått skapa ett eget land med egen flagga. Sedan 
tävlar man i olika grenar.

Hannes Olausson, som gör sitt andra Lightlä-
ger som ledare, tycker att tävlingarna och lekar-
na är roliga. 
– Det är roligt att busa, säger han med ett 
skratt. Jag tycker om att vara med barn i den 
här åldern, att få lära dem ta steg närmare Jesus. 
Att leda dem på rätt väg. Det kan man göra 
i både i leken och i lovsången, som jag höll i 
denna gång.

Både Hannes och Amanda berättar att ledarna 
sista dagen skapade en orkester med grytlock, 
blockflöjt, fiol och andra högljudda instru-
ment. Vad gör man med en sådan orkester? Jo, 
man ser till att väcka deltagarna på morgonen 
på det viset.

– Alla kanske inte uppskattade det så mycket 
som vi ledare gjorde, säger Amanda med ett 
skratt.

Bad i sjön, pinnbröd, tävlingar och utmaning-
ar. Det är skratt och allvar blandat i en enda 
salig blandning. Att Salt Sydsverige har så 
många som tre Lightläger på ett år är helt dessa 
tonåringars förtjänst – de la in en motion på 
årsmötet för några år sedan att de ville ha fler 
läger. Det är tydligt att de hade rätt, man vill 
åka på läger. Det är roligt men också en viktig 
förberedelse inför konfirmationstiden. Mycket 
smart tänkt av våra tonåringar!



Jag öppnar grinden och säger till fågeln att nu 
är du fri. Men fågeln sitter kvar precis som om 
den inte förstår vad jag menar. Jag sticker in 
handen i buren och ska ta tag i fågeln, men 
hejdar mig när jag ser att det är fler fågelburar. 
I någon bur finns det t o m två fåglar. Jag inser 
att dessa fåglar upplever att de har en gemen-
skap med varandra eftersom burarna står nära 
varandra. De har ju aldrig varit med om något 
annat. Men ändå är de inte fria. Gemenskapen 
är ändå begränsad. Jag sticker in handen, griper 
tag i fågeln, lyfter upp den och säger: ”Flyg i 
Herren Jesus Kristi namn, flyg.”
Jag öppnar grinden och säger till fågeln att nu 
är du fri. Men fågeln sitter kvar precis som om 
den inte förstår vad jag menar. Jag sticker in 
handen i buren och ska ta tag i fågeln, men 
hejdar mig när jag ser att det är fler fågelburar. 
I någon bur finns det t o m två fåglar. Jag inser 
att dessa fåglar upplever att de har en gemen 
skap med varandra eftersom burarna står nära
varandra. De har ju aldrig varit med om något 
annat. Men ändå är de inte fria. Gemenskapen 
är ändå begränsad. Jag sticker in handen, griper 

tag i fågeln, lyfter upp den och säger: ”Flyg i 
Herren Jesus Kristi namn, flyg.”

Denna bild har funnits mycket i mina tankar 
sedan missionsresan alla EFS medarbetare i 
Sverige gjorde i november. Nu delar jag den 
med er.  Jag har funnit många olika tolkningar 
i den bilden. Det första jag kom att tänkte på 
var vad Gud vill göra med församlingen. Han 
vill att var och en av oss skall bli fria i Hans 
namn.  

Det kan vara mycket som hindrar oss att flyga. 
Det kan vara rädsla, skam, kultur, mm. Vi som 
enskilda och som gemenskap behöver hjälpa 
varandra till friheten i Kristus. Frihet innebär 
också ansvar. Om bara en person är fri riskerar 
den att köra över de andra.  Gud kallar hela 
församlingen in till Hans frihet.

Jag har ofta tänkt på att tro och atmosfär hör 
ihop. Man kan inte säga att du får komma 
precis som du är, samtidigt som man försöker 
rätta till det som är annorlunda. Ibland hör jag 
på gudstjänsten: ”Här ställer vi inga krav på 
dig.” Ändå finns det vissa beteendemönster vi 
förväntas följa. Om vi vill vara en enkel och 
utåtriktad kyrka behöver vi också själva vara 
enkla och välkomnande.  Inte bara mot nya 
gudstjänstbesökare utan mot alla. Om du vill 
ha en levande gudstjänst så släpp då in livet till 
dig själv. Om vi vill att gudstjänstlokalen skall 
vara en plats där vi kan höra Guds röst. Hur 
kan vi inreda och utrusta lokalen så att det blir 
enklare att höra. Ni hör. Det handlar om mig 
och det handlar om oss.

”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen 
fria. ”Joh. 7:36
Vi ber gärna om frihet men är rädda för att 
flyga. Det är Jesus som gör oss fria.  Men vi kan 
på olika sätt binda varandra.

Jag pratade med en muslim som sa att han ber 
flera gånger om dagen om syndernas förlåtelse. 
Sedan sa han: ”Vi får se om han en dag för-
låter.” Jag svarade att för oss kristna är Jesus 
nyckelpersonen. På Hans ord kan vi veta att 
vi blir förlåtna. Det är Han som tar vår synd.  
Han tittade förundrat på mig sedan sa han: 
”Bevara då Hans Ord i ditt hjärta så att du le-
ver efter det.”
Ja, Amen. Herre bevara Ditt ord i våra hjärtan

Jag sitter på en buss någonstans i 
Wollega i Etiopien på väg hem. Jag sit-
ter för mig själv i någon slags tillstånd 
mellan allt och inget. Jag ber, sover, 
reflekterar över vad jag varit med om 
på missionsresan, längtar hem till fa-
miljen, tänker på ingenting och tänker 
på allt.  Så får jag en förnimmelse av 
en fågel som sitter i en bur. 

Glenn Sjöberg

Privat

I mina tankar: 
Glenn Sjöberg



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

Lite annat
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

EXPEDITIONEN
Vallgatan 9
281 31 Hässleholm
Tel. 0451 38 80 70
Email: info@efssyd.org

NÄSTA NUMMER
Skickas ut i mitten av oktober

Läs mer på
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU

VI ÖNSKAR ER EN HÄRLIG HÖST!

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 gra-
fisk design, Leafstudios HB och sup-
porttekniker Bjäre kraft
Karna Nilsson – EFS Sydsveriges repre-
sentant, administratör, Svenska kyrkan
Adjungerade: 
Oskar Arleon – kreativ kommunikatör 
och grafisk designer, Rafflande.se


