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Men samtidigt är kristen tro i allra högsta grad 
politisk. Bibeln talar mycket om Guds rike. Ett 
rike som präglas av rättvisa, barmhärtighet och 
kärlek. Detta rike landade i vår verklighet, när 
Jesus föddes in i vår värld. Allt sedan dess finns 
detta rike, med dess värderingar och inrikt-
ning, sida vid sida med vår världs tänkesätt och 
värderingar. Vi som följer Jesus är medborgare 
i det riket och vi är kallade att göra riket mer 
och mer synligt i vår värld, att kämpa för att 
Gudsrikets principer ska vara riktmärken ock-
så i det världsliga samhället.

Om vi läser evangelierna ser vi att Jesus inte 
bara är inriktad på att väcka människor till in-
sikt i frågor som rör deras eviga väl. Han står 
också för något när det gäller vad livet här 
på jorden egentligen är och vad en människa 
egentligen är.

Ser vi på samhällsklimatet idag, så är det väl-
digt uppenbart att Jesu röst behövs där. Vi har 
idag ett rasistiskt parti som sitter i vår riksdag, 
och främlingsfientlighet har vuxit i styrka över 
hela Europa. Sverige har länge haft en politik 
som varit mycket generös och välkomnande 
emot de människor som flyr för sina liv undan 
våld, krig och förföljelse. På mindre än ett år 
har den politiken närmast vänts till sin mot-
sats. Utvecklingen kan skrämma oss, men det 
bör framförallt utmana oss.

Även om det i de allra flesta partiers program, 
och i vår grundlag, står att alla människor har 
lika högt och omistligt värde, så är realiteten i 
samhället både på nationell och global nivå att 
en människas värde inte längre är absolut, utan 
ställs i relation till och mäts utifrån många sa-
ker; främst ekonomiska parametrar.

Vi har som Jesu lärjungar fått uppdraget att 
förkunna evangeliet för världen, och i det upp-
draget ligger även uppgiften att kämpa för alla 
människors lika värde.

Men när tillräckligt många tillräckligt ofta sä-
ger samma sak, är det väldigt lätt att börja be-
trakta det som en sanning. Vi behöver stanna 
upp inför Guds ord och reflektera över vad det 
säger till oss.

Du skall inte följa mängden i det som är ont och 
inte ge efter för den så att du förvränger sanning-
en, när du vittnar i någon sak. (2 Mos 23:2)

En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur 
det är att vara invandrare, ni var ju själva in-
vandrare i Egypten. ( 2 Mos 23:9)

Inte minst behöver vi låta Jesu ord i Matt 
25:42-45 drabba oss:

Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag 
var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var 
hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var na-
ken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse 
och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att 
fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig el-
ler törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i 
fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han 
svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för 
någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort 
för mig.’

Distriktsföreståndaren 
har ordet

Är den kristna tron opolitisk? Ofta när kyrkan uttalar sig i politiskt laddade frågor 
får hon kritik för att blanda sig i saker som hör hemma på en annan arena än 
kyrkans. Det är sant att partipolitik och kyrka ska aldrig sammanblandas. Det 
får aldrig se ut som att kyrkans budskap skulle vara inordnat i, eller ännu värre 
–  underordnat, någon speciell politisk ideologi eller inriktning.

Håkan Lindberg

Carina Brandt



DÅ
satt några på UH i Lund och blåläste till tentor, 
fler njöt kaffe med kladdis och pratade länge. 
Ganska många möttes i olika kommittéer för 
att planera seriösa kvällssamlingar, eller festligt 
oseriösa spex till Mårten Gås, jul och Valborg.  
Veckans värdgrupp handlade och städade, väl 
valda husmödrar och vaktmästare övervakade 
och fixade.

Motion var inte ett måste på den tiden, men 
rundpingis i källaren var svettigt och gjorde 
gott i skrattmusklerna.

Allt detta försiggick i slutet av 60- och början 
av 70-talet. Studenter från alla svenska väder-
streck samlades på Ungdomshemmet, Biskops-
gatan 14 för att fördjupa sin tro, hitta vänner 
för livet och i bästa fall en livskamrat. Minst 
lika viktigt som att förbereda sitt yrkesliv på 
universitet och högskola. De flesta kom att ar-
beta i vård, skola, kyrka och tekniska yrken.

NU
så gott som 50 år senare vallfärdade 56 gam-
la UG:are till Västerkyrkan i Hässleholm, för 
att sammanstråla på nytt. Alla väderstreck 
var fortfarande representerade, från Skellefteå 
i norr, Kungsbacka i väster, Färjestaden i öst 
plus en drös skåningar.

De flesta har idag yrkeslivet bakom sig. Även 
om en del får rycka in, på grund av samlade 
kunskaper och värdefull erfarenhet. Något 
som också efterfrågas till alla de barnbarn 
som växer upp. Och till alla uppgifter som 
dagens volontärer behöver utföra inom äld-

reomsorg, skola, asylsystem och annan social 
verksamhet.

Goda kakor till kaffet, och framåt natten 
etiopisk pepparsås, påminde denna sista lör-
dag i augusti om lundatiden. Men inte minst 
gjorde goda samtal det, nu om livet som det 
var och hur det blev. Ljudnivån var hög och 
glada återseenden många.

Även en lätt motionsrunda i form av tipspro-
menad hade anknytning till studieåren. Dock 
visade det sig att deltagare och konstruktör 
inte alltid var överens om vad som egentligen 
hände i Lunds UG för ett halvt sekel sedan. 
Plats för stimulerande munhuggning.

Mer samstämmighet blev det vid bildvis-
ningen där många hjälptes åt att bestämma 
vilka de fräscha ungdomarna i fest och var-
dag egentligen var.

De som redan i Lund spelade piano, sjöng 
solo till gitarr, predikade, kåserade och orga-
niserade, gjorde så även på denna återträff.  
Stort tack till Sven N och Staffan V, Ingrid 
och Ingemar J, Thorsten S, Birgitta och Rolf 
B, Ulla och Inge B – samt till Karin O som 
tillsammans med Birgitta J mättade oss med 
utsökta bufféer!

Det finns kanske ingen tid då vi är så öppna 
för våra jämnåriga som mellan barndoms-
hemmet och vuxenlivet. Gemensamma upp-
levelser, upptåg och frågor inför framtiden 
väver då band som håller. Antingen de blivit 
slitstarka eller bara återupptäcks vid särskil-
da tillfällen, som en träff för ”lundensare” 
fem decennier efter lärdomsåren, så finns de 
där. En inspirerande gåva.

Gunilla Tunving

Ingemar Johansson

Hjärtslag:
Lunds UG - 50 år senare 



Anders Sjöstedt
Pulsen på:

Det är Anders Sjöstedts, präst i samarbetskyr-
kan Sankt Knut i Lund, ord om varför han står 
kvar och arbetar i kyrkan och i Guds rike. Han 
sjuder av entusiasm och positivitet. Det finns 
ingen tvekan om att han är på rätt plats.

Att Anders skulle hamna i kyrkan och än mer 
bli präst låg långt borta i uppväxten. Han väx-
te upp i Jönköping men inte i ett kristet hem. 
Han är dock döpt och konfirmerad i en samar-
betskyrka i hemtrakterna.

– Under konfat fattade jag ingenting, säger An-
ders. Jag kunde inte förstå att en snubbe som 
levde för 2000 år sedan skulle kunna ha med 
mig att göra. Dessutom hade jag lite svårt att 
sitta still och vara tyst så nio av tio lektioner 
fick jag inte vara kvar i konfaundervisningen 
utan fick sitta med en kille som gjorde vapenfri 
tjänst i kyrkan istället.

Handboll har alltid varit viktigt i Anders liv. 
Han har spelat på hög nivå, i allsvenskan, och 
han var med och tog Önnered upp i elitserien. 
Han har spelat i veteranlag och även varit trä-
nare så kanske det är inte så konstigt att det var 
genom handbollen som Gud nådde honom.

– En kompis i handbollslaget skulle åka på ett 
kristet skidläger och jag hängde med, säger An-
ders och tänker tillbaka i tiden. Förutom skid-
åkning var det bibelstudier och andakter men

– Jag har en obotlig tro på att kyrkan fungerar. Det är en plats där Gud verkar och samlar sitt 
folk. Jag har sett vad Jesus har fått betyda i, dels mitt eget liv men även i andra människors liv. 
Att få se det glimma till i människors ögon när de har förstått Hans storhet är mäktigt. Jag har 
en obotlig tro på att kyrkan fungerar, trots allt!

Helena Eriksson

Privat

inget fastnade mer än gemenskapen. Den var 
speciell.
Även om Anders hade en bild av att Gud skulle 
ta ifrån honom allt som var kul i livet och att 
det där med Gud kunde man prova på senare i 
livet, åkte han med på nästa års skidresa också. 
En kväll bad en diakon för honom men enkla 
och positiva ord.

– Jag var 17 år och det tog tag i mig. Om detta 
var Gud och Han såg mig på detta sätt då var 
jag tvungen att undersöka saken, säger Anders 
med ett leende. Från den dagen kallade jag mig 
kristen. Det var en omvälvande tid för Anders, 
för hans föräldrar och hans kompisar. Även om 
han inte var en värsting så var han den sista 
som någon skulle tänka sig gå till kyrkan.

– Mina föräldrar accepterade det utan pro-
blem. Nu blev det ju lite mer ordning på mig, 
säger Anders med ett skratt.

Några år senare började han arbeta i Fiskebäcks 
missionskyrka som ungdomsledare. Det var 
här han spelade handboll i Önnered och hand-
bollen blev hans väg ut till människor som 
ännu inte kände Jesus. När han var 25 år hade 
han ännu inte haft en tanke på att blir pastor 
eller präst så när hans chef i Fiskebäckskyrkan, 
Niklas Piensoho, tyckte att det var dags för 
honom att läsa teologi såddes ett frö i Anders. 
Detta ledde så småningom till tre år studier till



pastor. Och så kom hon, Pernilla, in i hans liv.

– Hon bodde i Lund, säger Anders. Så det blev 
att jag flyttade hit och var med i nystarten av 
EFS-kapellet i Lund. Jag arbetade där mellan 
2001-2011.

Det blev spännande år då man bland annat 
arbetade med unga vuxna, barnfamiljer och 
startade upp ett diakonalt arbete. Efterhand 
började längtan om en teologisk utveckling i 
sig själv och en önskan om att arbeta i en stads-
delskyrka växa i Anders. Han beslöt sig för att 
läsa till präst i Svenska kyrkan.

– Att få arbeta som en lokal präst för människor 
som bor i stadsdelen är roligt säger Anders. 90 
% av de som kommer till kyrkan bor i stads-
delen. Det är människor i alla åldrar och med 
olika ekonomisk status.
Det var Svenska kyrkan och domprosten i 
Lund som tog initiativ till att bilda en sam-
arbetskyrka. Samtal pågick i ett och ett halvår 
och för tre år skrevs avtalet.

– Domprostens vision var att vi ska få in det 
DNA som finns i EFS-kapellet i Sankt Knut, 
säger Anders. Att vi får arbeta med unga vux-
na, barnfamiljer och att det diakonala arbetet 
är stort. Vi har kommit en god bit på väg med 
vår barnkyrka och med söndagsgudstjänster dit 
det kommer mellan 40 och 70 besökare. Jag 
lever rätt mycket i min dröm redan nu!

Sankt Knuts samarbetskyrka är tydligt en kyrka 
mitt i byn. Området kring Sankt Knut har hög 
invandring och ensamheten bland människor 
är stort. Flyktingboende finns i området och 
även hem för ensamkommande barn. När kri-
sen blev som värst förra hösten fick kyrkan 
möjlighet att hjälpa till på olika sätt. Kyrkan 
öppnades bland annat upp som akutboende. 
Många i kyrkan ställde sig till förfogande på 
frivilligbasis för att hjälpa till men även många 
utifrån har anslutit i arbetet med flyktingarna.  
Det diakonala hjärtat är stort.

Anders Sjöstedt lever nog precis som han sä-
ger i sin dröm redan nu. Han är lokal präst 
i en stadsdelskyrka som har ett driv och han 
är gift med Pernilla, tillsammans har de tre 
barn. Livet är fullt av utmaningar men att föra 
människor till  tro och verka i Guds rike är det 
som driver. Dag som natt.

Enskilda gåvor september 2016:
EFS Sydsverige 7 050 kr
Salt Sydsverige 1 900 kr

 Gåvor



– Det är främst ensamma människor som 
kommer hit, säger Elise. Det är hemlösa, det 
är människor från andra länder, det är helt en-
kelt öppet för alla. Vi har några som kommer 
och vill sitta för sig själva med sin smörgås och 
kaffe. Någon löser ett korsord, en tidning, en 
annan vill bara sitta i avskildhet en stund, kan-
ske vid ljusbäraren.

De brukar säga att de önskar att den öppna 
kyrkan i Betaniakyrkan ska spegla Malmö.

– Det tycker jag det gör, säger Elise med ett 
leende. Vi har människor från alla samhälls-
klasser, hemlösa och även människor från olika 
länder.
Idag hjälper Marie och Jamileh hjälper till i 
köket. Jamileh har hjälpt till regelbundet un-
der flera år. Annars är hon oftast här som gäst 
och förgyller gemenskapen. De tycker om att 
finnas med och stötta varandra och andra.

   
Hjärslag:
Att ge Jesu kärlek vidare

 Elise Sahrling, diakoniansvarig i Betania-
kyrkan i Malmö berättar om sin väg till just 
denna tjänst. Efter arbete på psyk- och smärt/
rehabavdelning i Linköping blev det studier i 
diakoni vid Liljeholmens folkhögskola. Efter 
flytten till Malmö gjorde hon sin praktik i just 
Betaniakyrkan men innan tjänsten tog vid läs-
te hon ledarskap och teologi ett år på Akademi 
för ledarskap och teologi i Hyllie.

– Det bästa med tjänsten här är att det finns 
tid för människor, säger Elise. I vår öppna kyr-
ka hinner vi vara tillsammans och ta tiden för 
varandra.

Varje måndag och torsdag mellan klockan 
10.00 och 12.00 öppnar man upp med kaffe 
och smörgås för alla som vill. Ett gäng frivilliga 
hjälper till i köket och Elise har tiden att sitta 
ner med de olika människorna som kommer.

– Det var alltid många människor i mitt föräldrahem när jag växte upp. Människor som inte 
var välkomna någon annanstans Det var allt från luffare till ensamma människor. Mor och 
fars omsorg och omtanke var stor. Detta påverkade mig och jag har alltid haft ett öppet 
hem, i den mån jag har orkat, i hela mitt vuxenliv. Det är en naturlig del av mitt liv.



– Det är en glädje att skänka tid till Gud på 
detta sätt, och att få träffa människor, säger de 
med stora leenden.

En gång i veckan går kyrkan ut med kaffe och 
smörgås; ett arbete Betaniakyrkan gör tillsam-
mans med Hela Människan i Malmö. De mö-
ter till största delen missbrukare som finns i 
olika delar av centrala Malmö, det kan bli en 
kort samtal eller en långvarig kontakt. En stor 
del av dem är hemlösa, och de flesta har brutna 
kontakter med anhöriga och myndigheter.

– De är många vi inte hinner med, säger Elise 
med sorg i rösten. Men vi gör vad vi kan.

Steve Krauss är från USA och fanns med i kri-
get i Vietnam. Där började han sitt drogbero-
ende som fanns kvar när han kom till Sverige 
1968. Under tio år var han hemlös och bodde 
på olika ställen där det öppnades upp en plats.

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Runt ett bord sitter Rut Axelsson, Heinz Smit-
dt, Ingrid Andersson, Irene Aldén och Stina Ja-
covic. De kommer vid varje tillfälle då kyrkan 
är öppen och flera av dem har gjort så i tio 
års tid. Rut har funnits med ända sedan början 
och är fortfarande oftast med en dag i veckan 
och serverar smörgås och kaffe. De älskar att 
komma hit och vara i Jesu gemenskap.

– Jag såg en affisch om Öppen kyrka och be-
slöt mig för att gå hit, berättar han. Jag kom 
hit regelbundet och började hjälpa till här. Det 
ledde till att jag fick låna någons lägenhet som 
ledde till en egen lägenhet så småningom.

Steve blev drogfri och har läst på socialhög-
skolan. Han utbrister:

– Jag har den bästa tiden i mitt liv!

Det kan vara svårt att få hemlösa och utelig-
gare till Öppen kyrka. Många av dem anser 
sig inte vara värdiga att komma till kyrkan. 
Man ser sorgen i Elise ögon när hon berättar 
det.

– Vi gör bara en pytteliten del av vad beho-
vet egentligen är. Min dröm är att vi har öp-
pen kyrka fem dagar i veckan. Jag tror på det 
återkommande, det gör det lättare att komma 
ihåg och det blir lättare att få in rutinen att 
komma hit.

– Det görs ingen skillnad på människor här, 
säger Ingrid.

Varje Öppen kyrka avslutas med en andakt. 
Just denna dag är det nyanställde prästen Jonas 
Nordén som delar med sig av tankar.

– Det är viktigt att sjunga och prisa Jesus, säger 
Irene och hennes ansikte strålar.

Psalmsången ekar och alla sjunger innerligt 
med. Jonas tänkvärda ord tas emot av tacksam-
het. Andakten avslutas alltid med Vår Fader. 
Det är helt klart en helig stund.

Öppen kyrka i Malmö gör ett fantastiskt arbe-
te med att vara Jesu händer och fötter. Det är 
tydligt att det finns mycket hjärta med i arbe-
tet. Man får möta och göra skillnad i männ-
iskors liv på ett konkret sätt. Allt i Jesu kärlek.



EFS Sydsverige:

En viktig dag

Personalrådet i EFS Sydsverige inbjöd alla lokala ar-
betsledare till en dag av information och samtal om 
det viktiga uppdrag de som arbetsledare har. I de-
ras uppdrag ingår att arbetsleda de anställda som 
finns i respektive förening. Det handlar om arbets-
tider, arbetsmiljölagen och avtal men även om de 
anställdas hälsa. Uppdraget är oerhört viktigt och 
personalrådet finns där som stöd i de olika frågorna.  

Under dagen gick man bland annat igenom 
arbetsmiljöpärmen, som fick mycket beröm, 
man pratade om tidrapporter om nya avtal och 
man pratade även om förslaget till den nya or-
ganisationen och hur det kommer att påverka 
de anställda.

– Den största utmaningen med att arbetsleda 
en anställd men i en frivilligposition för mig 
är tiden, säger Thomas. Det kan vara svårt att 
identifiera vad som behöver göras och när man 
väl gör det kan det vara överspelat.

Oscar Hedman, ordförande i EFS-kyrkan i 
Ängelholm, fortsätter:
– Man måste erkänna för sig själv och för an-
dra att man har blivit tilldelad rollen som ar-
betsledare och då även förstå det ansvar som 
kommer med det.

Alla är överens om att när det går bra är det 
ett ansvar man gärna har men det kan bli en 
skrämmande uppgift när något går fel.

Annika W Gunnarsson, ekonomi- och perso-
nalchef på EFS riks har valt att åka ner från 
Uppsala och finns med denna dag.
– Vi har inte denna arbetsfördelning på riks 
med lokala arbetsledare så jag tyckte det var in-
tressant att få finnas med här och lyssna, säger 
Annika. Inför strukturförändringarna behöver 
vi på riks få mer förståelse för hur det funge-
rar lokalt. Två gånger per år håller EFS riks ett 
arbetsgivarforum för distriktens ansvariga för 
anställda där de kan bolla med varandra och 
ställa frågor men det här är helt annat. Mycket 
intressant!

Bengt Jakobsson har varit ordförande i Perso-
nalutskottet sedan de bildades i slutet av 90-ta-
let.En viktig punkt var informationen om orga-

nisatorisk och social arbetsmiljö som Karin 
Olbers, medlem i personalrådet, höll i. Hon 
tog upp psykisk ohälsa och frågan om vad det 
egentligen är. Genomgången var grundlig och 
mycket uppskattad:
 – Jag lärde mig mer på den här genomgången 
än när jag var på en heldagskurs i ämnet ge-
nom jobbet, utbrister Thomas Jansson, arbets-
ledare i EFS Röke.

Helena Eriksson

Helena Eriksson

De arbetsledare som är närvarande är alla 
mycket engagerade och samtalet om deras 
uppgift sinar aldrig.



- Vi ville inbjuda till en sådan här dag för att 
klargöra vad ansvaret som arbetsledare innebär, 
säger Bengt. Att förmedla ut vilka bestämmel-
ser som gäller är avgörande. Det är viktigt att 
den anställde vet vem som är dess arbetsledare 
så man vet vem man ska gå till. Sedan är det 
lika viktigt att EFS Sydsverige vet vem som är 
arbetsledare i de olika föreningarna så vi kan få 
ut information till rätt personer.

Jan Karp från Möllebackskyrkan i Karlskrona 
har varit arbetsledare i många år. Han tycker

tar Simon. Vi ville öppna upp och bokstavli-
gen talat sänka trösklarna in i kyrkan och få ut 
gudstjänstrummet i de andra lokalerna samti-
digt som vi ville få in vardagsrumskänslan även 
i kyrksalen. Det flyter bättre nu.

Numera ser man korset på altaret direkt när 
man kommer in från gatan. Detta har man fått 
till genom att sätta glasdörrar in till kyrksalen 
och bytt ut en vägg till diskar som kan använ-
das på olika sätt, exempelvis till kyrkfikat eller 
till information.

– Diskarna blir en mötesplats där

att distriktets stora uppgift i denna fråga är att 
utvecklas så vi blir en bättre arbetsgivare.
–  Tydlighet inger trygghet, säger Karin Olbers 
och håller med.

Klart är att dagen är viktig för arbetsledarna. 
Det samtalas genom hela dagen, under fika 
och lunch, om frågor som gäller arbetsledar-
skap. EFS Sydsverige är mycket tacksam för 
att vi har frivilliga med hjärta för dessa frågor 
som erbjuder sin tid till att finnas där för våra 
anställda.

Hjärtslag:

Känn dig som hemma

Den nyrenoverade kyrksalen i EFS-kyrkan i 
Helsingborg är otroligt vacker, fräsch och i ti-
den även om man har tagit hänsyn till den 140 
år gamla byggnaden. Det är tydligt att man 
inte ”bara” har genomfört en renovering för att 
få det lite snyggare, utan det ligger många tan-
kar om behov och hur kyrkan kan användas. 
Det andas en Jesus-centrering i dessa tankar.

Simon Jönsson är medlem och aktiv i EFS-kyr-
kan. Simon har varit drivkraften i att ta fram 
ritningar till en renovering.
- Vi behövde ett bättre rörelsemönster, berät

Det bjuds på chokladtårta med hallon och grädde. Chips, ostbågar. Kaffe, cider 
men framförallt bjuds det på en härlig stämning. Foajén är full av människor 
som har kommit för att fira, glädjen och förväntan är stor. Det är en dag man 
väntat på länge.



man kan få ett handslag och en hälsning, 
säger Simon. I och med deras placering blir 
det även en mötesplats på väg ut ur kyrksa-
len.

Man har också rivit scenen som förut var i oli-
ka nivåer och byggt en hög fin scen. På så sätt 
har man fått upp alla instrument på scenen 
och därmed frigjort mer plats för stolar helt 
enkelt.

Under gudstjänsten är det då dags att klippa 
bandet. Under högtidlig fanfar och stort ju-
bel klippte Ulf Gustafssson, ordföranden, och 
Jonas Hallabro, präst, det vita banden, försett 
med ballonger, för att symboliskt visa på att 
kyrkan är nyinvigd. Stämningen är innerlig ge-
nom hela gudstjänsten, lovsången stark, Jonas 
Hallabros predikan handlar om både det som 
har varit och om vart man är på väg.

Kvällen innan samlades man till en invignings-
fest i den nyrenoverade kyrksalen. Långbord 
var uppdukade, olika matgrupper hade för-
berett olika rätter till de 120 gästerna. Under 
kvällen tittade man bakåt i tiden men man tit-
tade även framåt. Just framåt är ett ord som 
slår en när man ser den glädje, nybyggaranda 
och gemenskap som finns i församlingen. Med 
nyrenoverade lokaler och med nyanställningar 
på gång är EFS-kyrkan i Helsingborg verkli-
gen på väg framåt. Framåt med Jesus Kristus 
i centrum.

inte funnits något tvivel om vad som varit på 
gång. När jag har skickat ut email om vad vi 
behövt ta tag i har alla varit positiva.

Under ungefär fem månader har man allt-
så firat gudstjänst i Frälsningsarméns loka-
ler. Det har inneburit nya konstellationer av 
människor och nya möten både utanför men 
även inom församlingen. Man har dessutom 
firat Alpha-gudstjänster vilket har gett försam-
lingen mycket.

Oskar Arleon, ungdomsledare i församlingen 
och mötesledare på invigningsgudstjänsten, 
inleder med att säga att församlingen har varit 
på utbildning i en annan församling och där-
med fått med sig mycket nytt i kombination 
med att arbeta tillsammans med renoveringen.
– Det känns som om vi har hittat hem till vårt 
ursprungliga uppdrag, säger han. Inte för att 
vi har tappat bort det men det har blivit en 
påminnelse, en nystart.

Längst ena väggen finns det olika sittkonstella-
tioner där vissa är avskärmade.
– Här har vi ett litet altare till mindre sam-
lingar, vi har förbön här men man kan även 
sitta där under gudstjänsten eller fikat, menar 
Simon. Vi har även lite högre bord längst bak 
i kyrkan som passar bra för personer som inte 
riktigt vet om de vill vara del av gudstjänsten 
eller ej. De blir som ett steg in i sin egen takt.

Det som slår en mer än de fysiska förändring-
arna är den nybyggaranda som tydligt genom-
syrar församlingen. I stort sett alla pratar om 
hur man lärt känna varandra på ett annat sätt 
genom att arbeta tillsammans, man har strä-
vat mot ett och samma mål. Arbetsglädjen och 
framåtandan är tydlig!

Ulf Gustafsson, ordförande i EFS-kyrkan, är 
stolt, med rätta.
– När vi började att ta bort bänkar, köra till 
tippen och flytta vårt gudstjänstfirande tempo-
rärt till Frälsningsarmén skedde en förändring 
hos de som känt viss osäkerhet inför renove-
ringen, berättar Ulf. Sedan dess har det

Helena Eriksson

Helena Eriksson



Sara Engström

Minna Jarbo

Vad finns i mina tankar? Jo, allt som oftast 
är det praktiska och ytterst världsliga saker 
som blöjor, kräkdukar, amning och en tappad 
napp. Ganska naturligt eftersom jag har en 
fem månader gammal son att ta hand om där 
hemma.

Men mitt i den oglamorösa vardagen vill jag 
ibland ropa halleluja (ibland vill jag dock skri-
ka helt andra ord, men det tar vi en annan 
gång…).

För när jag står vid skötbordet och byter hans 
blöja eller gungar vagnen med full kraft för att 
han ska somna, så fylls emellanåt mina tankar 
och mitt hjärta av stor förundran och fascina-
tion. Över livet i allmänhet och vår Simon i 
synnerhet. Över att det här faktiskt fungerar. 
Det som börjar med att små små partiklar från 
en kvinnas och en mans kropp möts, nio må-
nader senare resulterar i att det kommer ut en 
(oftast) fullt fungerande liten människa. Ett 
livs levande mirakel!

Men vi tar det så lätt för givet, det här med 
barn. Vi tror att vi kan skaffa dem, att de är en 
beställningsvara där vi kan bestämma leverans-
datum själva. 

Vi kunde inte ha mer fel.

Varje barn som föds är ett mirakel och en gåva 
från Gud. Han är förutsättningen för att ett liv 
ska kunna bli till.

Detta mirakel är dock i början helt utelämnat 
åt att få hjälp för att överleva.

Mitt i ett blöjbyte dyker tanken upp: 
Vill jag vara helt beroende av Gud? 
Vågar jag ha en bebis tillit om att han 
förser mig?

Jag och min man har grisar och får där hem- 
ma. I samma veva som Simon föddes kom även 
lamm och kultingar till världen hos oss. Jämfö-
relsen blev därför både oundviklig och tydlig. 
Medan djurungarna står upp inom en timme 
och sedan klarar sig helt själva när de bara är 
några månader gamla, så är ett barn totalt be-
roende av sina föräldrar eller andra människor 
i många år.

För mig har detta blivit en tankeställare när det 
gäller min relation till Gud. Vill jag vara helt 
beroende av min Far? Vågar jag lägga mitt liv i 
Hans händer och verkligen lita på att Han tar 
hand om mig och förser mig med det jag be-
höver? Eller vill jag hellre tro att jag klarar mig 
själv och kan stå på egna ben?

Beroende är inget ord som direkt är inne i vårt 
samhälle i dag och slår jag upp synonymer för 
ordet dyker bunden och ofri upp. Inga positiva 
vibbar direkt. Men att vara beroende av Gud 
är inte att vara bunden, det är istället den enda 
chansen till att bli helt fri. Fri från synd och 
fler saker efter hand, och så småningom även 
upptäcka sina talanger och gåvor. De vill Gud 
att han och alla vi andra ska använda. Och 
samtidigt kan vi vara helt säkra på att Han ald-
rig släpper taget om oss.

Sara Engström
I mina tankar:



EFS Sydsverige:
Riktad 2016

Efter årskonferensen i Hässleholm 2014 är 
man redo för en distriktskonferens i Sydsve-
rige. Verksamhetsutskottet ville återuppta den 
goda traditionen med konferenser som redan 
finns i distriktet. Man vill helt enkelt skapa 
tillfälle för oss i Sydsverige att mötas.

Därför har man det senaste halvåret arbetat 
med att få fram en vision och en struktur för 
dagarna. Temat för dagarna är Dessa mina 
minsta och många olika inriktningar kommer 
att erbjudas.

Det kommer att bli tre stora samlingar, freda-
gens kväll, lördagens förmiddag samt lörda-
gens kväll. Malin Jarbo ansvarar för att få ihop 
gudstjänsterna med allt vad det innebär; tek-
nik, lovsångsteam, mötesledare, kreativa inslag 
och ordningen

Att komma samman. Att inspireras. Att utmanas, stärkas och byggas upp. Att i enhet lov-
sjunga, ära och lyfta upp Jesus Kristus. Det är vad EFS Sydsverige och Salt Sydsveriges konfe-
renssatsning Riktad handlar om. Att komma samman inför Honom.

– Det handlar ju inte om oss, säger Malin. Det 
handlar om Han som skapat himmel och jord!

Andreas Åkesson, ursprungligen från Örkel-
ljunga numera Ängelholm, kommer att leda 
lovsången. Andreas är en exceptionellt duktig 
musiker som har Jesus som centrum i sitt liv.

– Andreas fokus är på att leda människor in-
för Gud, säger Malin. Han är inte fixerad vid 
ett speciellt sätt eller en speciell musikstil. Det 
viktiga för honom är hjärtat. Han är också 
duktig på att hitta musiker med samma fokus.

Under lördagens eftermiddag erbjuds olika 
seminarier. Spännande talare har med glädje 
tackat ja till att få finnas med under Riktad 
2016. Jonas och Victoria Nordén är tillbaka 
i Skåne efter många år i Norrland och Etio-
pien. De kommer att dela med sig av sina år 
som missionärer och även prata om hur vi kan 
omsätta tankar och idéer som man använder i 
Etiopiska församlingar till vår svenska kyrka.

Helena Eriksson

Privat

– Jag har stora förväntningar inför konfe-
rensen, säger Malin. Detta att vi i Sydsverige 
kommer samman är viktigt. Min förhoppning 
med gudstjänsterna är att det ska bli fantas-
tiska möten, möte med Gud men även möte 
med människor.

Malin menar att vi kommer från olika sam-
manhang med olika sätt att fira gudstjänst på 
men att här på Riktad 2016 får vi mötas i en-
het, tillsammans inför den levande guden själv.



Magnus Persson, grundare och pastor av Uni-
ted-kyrkan i Malmö, är en spännande person 
som vi kunnat läsa mycket om i Budbäraren 
och i andra tidningar på sista tiden. En god 
Lutherkännare med en lite annorlunda pre-
dikostil. Han kommer att hålla i ett semina-
rium men även predika på lördagskvällens 
gudstjänst.

Naturligtvis blir det en barnkonferens också! 
På kvällarnas gudstjänster blir det filmvisning 
och ingen anmälan behövs för detta. Under 
lördagen blir det skojigheter i Jesu anda för 
alla barn. På lördagens förmiddag erbjuds en 
ledarskola för dem som är i Light-ålder, de 
som går i årskurs 6-8. Under eftermiddagen 
får de praktisera sitt ledarskap på barnkonfe-
rensen.

Redan under fredagen samlas de anställda i di-
striktet för en medarbetardag men denna dag 
är öppen för alla. Rebecka Cada som är

  Magnus Persson              Evalotta Kjellberg            Ann-Louise Håkansson    Kerstin Oderhem       Rebecka Cada

utbildad processkonsult, projektledare och 
Kaospilot, leder oss i en aktiv workshop där vi 
får lära oss mer om ledarskap och innovation. 
Tanken är att vi kommer att lära av varandra 
och uppmuntras till att ta aktiva steg framåt. 
En spännande dag där praktik och teori för-
enas.

För dem som vill finns det möjlighet att över-
natta på folkhögskolan och alla måltider kan 
även köpas där. Dock måste man anmäla det-
ta senast den 27 oktober som är sista anmäl-
ningsdag för konferensen. Gudstjänsterna på 
kvällarna är öppna för alla och ingen anmälan 
krävs.

Två härliga dagar av gemenskap, möten, in-
spiration och utmaningar väntar. Dagar som 
stärker oss, som uppmuntrar oss att åka tillba-
ka till våra lokala församlingar brinnande för 
Guds rike! Välkommen till Riktad 2016!



– Sinnesro, säger Cecilia Reuter. Det enkla, stillsamma som alla kan ta till sig. Våra sinnesro-
mässor, dit folk som kanske aldrig satt sin fot i en kyrka kommer, är jag väldigt glad för. De 
möten med människor vi har fått genom dessa är viktiga, starka och betydelsefulla och sin-
nesromässorna är lika viktiga för dem som redan har Jesus i sina hjärtan.

Tron har alltid varit en självklarhet för Ceci-
lia Reuter, präst i S:t Mikaels samarbetskyrka i 
Ängelholm. Hon växte upp i Munka Ljungby 
i ett kristet hem där hennes far var präst och 
hade tjänst inom kyrkan.

– Naturligtvis funderade man lite extra un-
der tonåren, säger Cecilia. När Credo starta-
de i Ängelholm engagerade jag mig där och 
SESG-lägren kom att betyda mycket för mig. 
Det var under dessa läger som Jesus blev mer 
personlig.

Att bli präst var däremot inte självklart men 
att läsa teologi, det visste Cecilia att hon vil-
le göra. Tanken var att det skulle leda till en 
tjänst som diakon. Men innan dess tillbringade 
hon tid i Österrike där hon arbetade på både 
förskola och ålderdomshem. Efter att studierna 
i Lund tog vid och en teologie kandidat avla-
des fick Cecilia möjlighet att arbeta som för-
samlingsassistent i Löddeköpinge. Hon fick ett 
stort ansvar och hade exempelvis själv hand om 
konfirmandundervisningen vilket hon tyckte 
var mycket kul. Det var under denna tid som 
funderingarna på att släppa diakoni-tankarna 
och istället satsa på prästyrket kom till Cecilia.

– Jag såg att prästyrket var roligt och jag kunde 
se att jag skulle passa som präst, säger Cecilia. 
Diakonin skulle jag ändå få syssla med som 
präst.

Cecilia prästvigdes 1978. På den tiden var det 
inte mycket praktik innan man blev prästvigd. 
Man tränade på skolan och fick sedan prova på 
verkligheten vid två tillfällen innan man skulle 
ut i yrkeslivet.

– Det är ju skönt att det har ändrats och att 
blivande präster får lite mer på fötterna prak-
tiskt innan det är dags, säger Cecilia och ler åt 
minnet.

Cecilia är gift med Mats och de har fyra barn, 
som alla arbetar inom musikens värld. När 
barnen var små var man ofta i EFS på Villa-
gatan i Ängelholm där barnen gick i söndags-
skola. EFS har funnit med som en röd tråd 
genom hela Cecilias liv.

– Jag var med i UG i EFS Lund under studie-
tiden, säger Cecilia. Jag har alltid haft goda 
relationer inom EFS.

Pulsen på: 

Cecilia Reuter Helena Eriksson

Helena Eriksson



Bygget av S:t Mikael startade hösten 1996. Det 
var Cecilias pappa som tipsade henne, som då 
arbetade i Hjärnarp-Tåstarps föramling, om 
tjänsten som skulle tillsättas i den nya samar-
betskyrkan.

– Det passade mig väldigt bra då jag har ett 
ben i Svenska kyrkan och ett ben i EFS, säger 
Cecilia.

Visionen med bygget av en samarbetskyrka var 
att EFS lekmannarörelse skulle smitta av sig 
på den nya samarbetskyrkan. EFS på Villaga-
tan delades i vänskap och ungefär hälften gick 
med till S:t Mikael och började bygga upp den 
nya kyrkan. Idag finns det två EFS föreningar 
i Ängelholm som då och så samarbetar. Båda 
föreningarna har vuxit rejält och delningen har 
inte på något sätt skapat problem.

– Det var väldigt roligt att få vara med att byg-
ga upp både verksamheten men även vara med 
i utformandet av exempelvis nattvardskärl, tex-
tilier och altarljustakarna, säger Cecilia. EFS 
föreningen är mycket aktiv i kyrkan och sam-
arbetet har alltid fungerat mycket bra!

vara lyhörd, flexibel och öppen, och det är 
Cecilia menar Jan och tillägger:

– Cecilia har haft lätt att samarbeta på olika 
fronter. Också när det gäller arbetsledning har 
hon utfört det på ett ödmjukt sätt och det har 
skapat motivation och trygghet för våra an-
ställda.

Jan Roth har funnits med i samarbetskyrkan 
sedan den byggdes. På frågan om vad Cecilia 
har fått betyda för kyrkan säger han:

– Cecilia har fått vara med från början och på 
det sättet kunnat påverka kyrkans inriktning. 
Genom sin klara undervisning, sin stabilitet 
och trygghet har hon starkt bidragit till att S:t 
Mikael är en kyrka som har låga trösklar men 
med ett tydligt centrum. Människor känner 
sig välkomna, trygga och sedda. Jag har följt 
Cecilia sedan första anställningsintervjun och 
är glad att hon blivit mer och mer den trygge 
ledaren för varje år.

I den speciella situationen som det innebär att  
vara präst i en samarbetskyrka behöver man

Kajsa Starfelt, som arbetar som förskolelärare i 
S:t Mikael, menar att Cecilias största styrkor är 
hennes lugn och tryggheten i hennes person. 
Hon har stort förtroende för sin kollega.

– Jag tänker särskilt vid dop, när föräldrarna 
kan vara lite nervösa och oroliga, säger Kajsa. 
Där är Cecilia bra på att göra det lugnt och na-
turligt, vilket lugnar föräldrarna. Även de per-
soner som träffar henne på babycafé och öppna 
förskolan uppskattar henne mycket för hennes 
lyssnande och närvaro.

I mars fyller S:t Mikael 20 år och då lämnar 
Cecilia tjänsten för ett liv som pensionär. Hon 
hoppas kunna tillbringa mycket tid med sina 
barnbarn och njuta av livet på ett lite annat 
sätt. På frågan om hon tycker det är svårt att 
lämna, skruvar hon lite på sig.

– Både och. Men det är dags att lämna över nu, 
säger hon. Det är lagom att sluta nu.

Cecilia går vant omkring i lokalerna och man 
ser att hon är stolt. Stolt över vad man tillsam-
mans har skapat i samarbetskyrkan, stolt över 
sitt arbete. På frågan om vad hon hoppas läm-
na efter sig när hon slutar säger hon:

– Jag hoppas ha kunnat förmedla den enkla, 
nära och naturliga synen och känslan för tron. 
Min förhoppning är att jag har fått fram att 
Gud är med i vardagen och vi alla har Honom 
i oss.

Vi önskar Cecilia härliga sista månader på job-
bet och därefter en fin pensionering!
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