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Det började med
en dröm
Fem magiska dagar
Ny distriktsföreståndare:

Jonas Hallabro

Distriksföreståndare
Jonas Hallabro

Det var Paul Persson, dåvarande distriktsföreståndare som 1998 myntade uttrycket ”typiskt Gud”. Jag, Jonas Hallabro, hade sökt prästtjänst i EFS-kyrkan Helsingborg och mänskligt sett såg det orimligt ut att de skulle välja mig för tjänsten.
Men, sa Paul, -det skulle ju vara typiskt Gud!

Ibland överraskar Gud oss i sin vägledning
och så har det varit ﬂera gånger för mig. Att
läsa till präst var inget som jag tänkte på i de
yngre tonåren. Jag ifrågasatte kyrkan och tron
och åkte som 15-åring motvilligt till ÅhusGården på konﬁrmationsläger. Min egen plan var
att pröva och genomskåda tron för att sedan
lämna den. Av den planen blev det intet. Att
lämna tron gick inte så bra. Istället växte tron
och blev till en självklar och levande relation
med Jesus.
Jag har för endast några dagar sedan tackat ja
till tjänsten som distriktsföreståndare för EFS
Sydsverige och Salt Sydsverige. Det är med ödmjuk försiktighet, stor förväntan och längtan
jag går in i den nya tjänsten är.
Jag har fått en ganska bred erfarenhet av EFS
där jag har haft olika tjänster under drygt 20
år. Det visionära ledarskapet och gåvor jag har
på det området tror jag kan bidra och hjälpa
människor in i funktion och utveckling. Den
största tillgången är nog att Gud har smittat

mig med sitt hjärta för mission i vårt land och
speciellt för Sydsverige. Jag brinner precis som
EFS för att Jesus ska bli känd, trodd, älskad
och efterföljd och att bygga sammanhang där
människor idag kan ﬁnna näring åt en tro som
håller och växer i vardagen.
För mig är team-tänket viktigt. Arbetet i distriktet är något vi gör tillsammans. Jag trivs
med teamledarskap, att se målet, utveckla teamet och att få andra att blomma ut i sina gåvor
och ﬁnna sina uppgifter. Det är med stor glädje jag går in i tjänsten samtidigt som jag inser
att det är en svår, ja närmast omöjlig uppgift.
Jag älskar att predika, undervisa, att coacha
och vägleda och det ska bli roligt att få bidra
positivt genom en ny roll som distriktsföreståndare. Jag vill gärna arbeta med att stödja
den positiva utvecklingen i EFS som rörelse.
Det ﬁnns ﬂera områden där jag ser potential
och möjligheter till utveckling. Det kan vara
en fördel att jag redan har god kännedom om
distriktet, de olika lokala sammanhangen och
de anställda.

Jag är en glad skånepåg ursprungligen från
göingemetropolen Hässleholm. Där växte jag
upp i ett tryggt kristet hem med tre äldre syskon och var under hela min uppväxt med i
Västerkyrkan. Där ﬁck jag också mina första
uppdrag som ledare i scouter och tonårsgrupp.
Idag är jag 46 år och bor på Eskilsminne i Helsingborg är gift med Karin och har två barn,
Kajsa 21 år och Viktor 18 år.
Innan jag började jobba i kyrkan hade jag ett
profant arbete; med affärs- och kontorsmaskiner. Efter några år upplevde jag att Gud kal�lade mig på ett mycket konkret sätt att arbeta
inom kyrkan och började som ungdomsledare
i EFS-kyrkan, Betania, i Örkelljunga. Detta
ledde så småningom vidare till en distriktskonsulentstjänst i Kristianstad för Östra Skåne och
Blekinge.
Jag hade då ingen längtan till prästyrket – jag
tyckte att de ﬂesta präster var rätt tråkiga. Nu
är jag rädd att jag själv är en som fyller rollen som tråkigt präst rätt bra! Men kallelsen
blev för stark och jag och familjen ﬂyttade från
Örkelljunga till Uppsala där Jonas läste på Johannelunds teologiska högskola under åren
1996-99. Prästvigd blev jag på Idrottens hus
i Helsingborg.
Därefter arbetade jag i EFS-kyrkan i Helsingborg i tre år innan jag och min fru Karin kände
att vi blev kallade till EFS-kyrkan i Örnsköldsvik. De hörde av sig upprepade gånger och efter att vi till en början varit avvisande växte
kallelsen fram att vi skulle ﬂytta till Norrland.
Det blev en positiv möjlighet för oss, det var
bra att byta miljö och Gud gav rika upplevelser
och lärde oss mycket på de sju år vi tillbringade
i Örnsköldsvik.
Att det sedan blev Helsingborg igen var en stor
överraskning för mig och familjen men efter
att Gud hade börjat tala till oss och en tid av
bön klarnade det. Plötsligt blev det en självklarhet att ﬂytta hem igen.
– Typiskt Gud!
Efter sju år i Norrland kom jag tillbaka till
Skåne och Helsingborg med en större mognad, mer lugn och en mer återhållsam iver. Jag
hade nu mod att vänta på saker och ting, vara

mer lyhörd helt enkelt. Jag har också fått vara
med om förnyelse och tillväxt i EFS-kyrkan
under sju och ett halvt år, vilket har inneburit
mycket jobb men även stor glädje och tacksamhet. Jag har fått nåden att se en positiv
utveckling under tiden som präst både i Örnsköldsvik och Helsingborg. Det har inte alltid
varit enkelt men lärorikt att leda dessa församlingar i olika tider av förändringar, utmaningar, tillväxt och utveckling.
Nu är det dags för nya äventyr. Den första
februari tar jag Pågatåget till Hässleholm
och distriktsexpeditionen för att börja min
nästa utmaning. Det är nytt och spännande.
Samtidigt är det välkänt. Nu kan jag arbeta
med EFS på ett mer övergripande sätt där de
anställda medarbetarna och utvecklingen i
de lokala föreningarna står i centrum. Min
drivkraft i tjänsten är Gud och hans vänskap,
hans hans Ande och Ord.
Guds rika nåd och kärlek till varje människa,
också till alla oss medarbetare, och kallelsen
att reformera och uppmuntra, utrusta och utmana dagens kyrka att nå vidare med evangeliet till dagens människor.
Det kommer inte att gå om vi inte hjälps åt.
Och det kommer inte att gå om vi inte gör så
gott vi kan. Men om vi ber och arbetar och
bjuder in Gud att göra så gott han kan, då
blir det spännande och roligt att arbeta i EFS
Sydsverige och Salt Sydsverige. Och roligt,
det ska vi ha!
Livsluft önskar Jonas all lycka och välsignelse
i hans nya tjänst. Välkommen Jonas!
Jonas Hallabro
Privat

I mina tankar:

Helena Bonde
Ett av mina intressen är människor. Kanske ett lite udda intresse, men det bara
är så. Människor har en förmåga att flytta in i mitt hjärta och sedan kan jag inte
släppa dem. De flesta flyttar in och ger mig en känsla av att det här kommer att
gå fint. Jag är glad och tacksam över att ha fått möta dem och känner en trygghet i att de kommer att klara sig bra i livet. De finns i mina tankar och böner och
ger mig en känsla av lugn och glädje.
honom och hans familj. Sakta men säkert så
vändes det negativa till en mer och mer lugn
och trygg kille. Vi hjälptes åt, han blev sedd
och fick den hjälp han behövde för att hamna
rätt igen.
Jesus mötte också människor under sin tid
på jorden. De flyttade säkert också in i hans
hjärta. Vissa av dem satte honom lite extra på
prov, men han gav inte upp för det. Han var
fenomenal på att se dem och ge dem det som
just de behövde. Vilken förebild! .

Andra som flyttar in gör det med buller och
bång. Det kan nästan göra lite ont. Deras
livshistoria träffar mitt hjärta som en pil och
skickar signaler till hjärnan att här behövs lite
extra engagemang. Jag kan bara inte släppa
dem. De finns i mina tankar och böner och
oron gnager över vad som behöver göras för
att förändra deras livssituation. Ibland så önskar jag att de flyttat in hos någon annan…..
En av dessa var en av mina elever. Det var
mycket bök och stök kring honom både i
skolan och i hans hemmiljö. Han ställde till
mycket, både för sig själv och andra. Han satte både mitt tålamod och mitt hjärta på på
prov och det blev många tankar och böner
under den perioden. Trots allt bök och stök,
så kunde jag inte låta bli att tycka om honom
och emellanåt så fick jag se små ljusglimtar
bakom den annars så tuffa fasaden. I skolan
sattes det in extra resurser och socialen kopplades in för att hjälpa till att stötta både

Låt människor få flytta in i ditt hjärta. Tacka
Gud för att han lagt dem där.
När det känns jobbigt : Gör det lilla du kan.
Tänk inte att det inte är lönt. Ge aldrig upp.
Lita på Gud. Du är inte ensam. Tillsammans
kan vi få hjälpa till att rädda många människor!
Tack Gud för de människor som du har lagt
på mitt hjärta. Hjälp mig att se dem och hjälpa
dem på bästa sätt. Tack för att du alltid finns
med och för att du stöttar och leder när det
känns jobbigt. Tack för din omsorg om varje
människa. Amen.
Helena Bonde
Privat

Hjärtslag:

Återspegla Guds hjärta
”Vi ser dagar då människor växer vidare, styrks och förstår den enorma potential Gud har gett
dem. Vi ser dagar som rustar för att ge vidare.” Så lyder visionen för EFS-kyrkan i Ängelholms
konferenskoncept Vidare. I februari varje år stannar församlingen upp i sin vanliga verksamhet
för att under tre dagar satsa allt på konferensen. Kyrksalen byggs om, café och andra utrymmen ändrar utseende och förväntan och entusiasmen är stor. Människor väljer att engagera sig
på olika sätt: i dans, i sång, i värdskap, som tolkar, i servering, med teknik eller att finnas med i
konferensbyrån. Det är en helg som rustar för att ge vidare!

I många år har EFS-kyrkan i Ängelholm arrangerat konferenser av olika slag. För tre år
sedan landade man i ett koncept man kallar
Vidare och i år var temat Att återspegla Guds
hjärta. Årets huvudtalare var Jon March från St
Lukes Church i centrala London, en kyrka som
stod tom tills 2011 men som nu blomstrar, och
Eric Voelz från Florida som kände kallelsen
att flytta till Norrbotten. Denna flytt öppnade
dörrar för arbete i Norrbotten men även för resor till Finland och Ryssland.
Under lördagen erbjöds hela sju olika seminarier som varierar mellan Vård av templet, som
är cirkelträning med Simon Sjöberg till en Sagolik eftermiddag där Marie Arnfjell riktar sig
till kvinnor i alla åldrar och Sånger som bär
med Jonas Engström. Kreativiteten brukar vara

hög på gudstjänsterna under Vidare med sång,
dans, drama och där tekniken får spela stor roll.
Petter Jarbo är tekniskt ansvarig även detta år,
något han varit i många gånger förr. På frågan
om man verkligen behöver så mycket teknik
för att få konferensen att fungera svarar han
snabbt:
– Nej!
Efter att ha funderat ett tag fortsätter han:
– Om vi vill möta så många som vi gör behövs tekniken. Ju fler man är, ju mer måste
man förstärka ljudet och det visuella så alla
hör och ser. Vi bygger inte längre amfiteatrar
där ljudet går fram automatiskt och om

man är fler än 200, ja faktiskt fler än 50, behövs tekniken.
EFS-kyrkan i Ängelholm satsar extra mycket
på teknik och har de flesta gånger direktsänt
sina konferenser på nätet. Den här gången blir
det ännu mer speciellt då hela konferensen
eventuellt kommer att visas på TV via kanalen
Vision, dock inte direkt utan i efterhand.

Louise Gunnarsson ansvarar för ungdomarnas dansgrupp i föreningen idag. Louise är en
välutbildad dansare själv men i kyrkans dansgrupp är alla välkomna, nybörjare eller ej.

– Det sporrar alltid våra tekniker att köra live-sändningar, menar Petter. Det är direktsänt
och alla koncentrerar sig ännu lite mer än i
vanliga fall. Det ökar också gemenskapen väldigt att vi skapar något tillsammans så konkret.

– Det är så väldigt roligt att dansa, säger Louise samtidigt som hennes ögon strålar. Det ger
energi till oss som dansar och i gudstjänsten
tror jag att dansen har en viktig uppgift. Alla
tilltalas inte av lovsång eller har svårt att hänga
med i predikan men rörelser kanske talar till
dem.
Hon fortsätter:

Arbetet med tekniken i föreningen engagerar
både gammal som ung och flera har funnit sin
väg in i kyrkan och till en relation med Jesus
genom det tekniska arbetet.
– Det om något gör det befogat att vi satsar
på teknik med ljud, ljus, bild, film och inspelningar, säger Petter med ett leende.
Dans är något annat som har fått många ungdomar att finna Jesus. Föreningen har i över
15 år satsat på dans för barn och ungdomar i
olika åldrar. För de som fanns med i dansen i
sin ungdom, men idag är vuxna, finns roliga,
allvarliga och utmanande minnen. Freja Albertsson är en av dem:
– Dansen kom att betyda allt, säger Freja och
ser fundersam ut. Mina starkaste minnen från
ungdomstiden är just dansen som blev en lärjungaträning på ett annat sätt. Utan den undrar jag om jag varit med i församlingen idag.

– Om vi som dansar inte menar det budskap
som finns i musiken så syns det. Därför är det
viktigt att vi dansare verkligen förstår vad det
är vi förmedlar med dansen.
Även i år fanns dansarna med i gudstjänsterna
för att förstärka det talade ordet. Danserna är
noga utvalda för att passa in i temat och när de
lär sig danserna arbetar man med texterna och
är noga med att man använder ”rena” rörelser.
Som vanligt fanns ett stort lovsångsteam med
som med stor överlåtelse ledde i lovsång. Det
är inte ovanligt att gudstjänsterna håller på
upp emot två och en halv timme just för att
lovsången ljuder högt och äkta, så blev det
även denna gång.
Helgen innehöll även en barnkonferens med
tema Hjältar och hjälpare som blev en stor hit!
Det blev en helg som verkligen stärkte, inspirerade och utrustade deltagarna att gå Vidare.
Helena Eriksson
Helena Eriksson

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet. Ett stort
tack!

Salt Sydsverige:
Bankgiro 5275-8786
Swish: 123 354 77 91

EFS Sydsverige:
Bankgiro: 1967900
Swish 123 055 3461

Enskilda gåvor januari 2017:
EFS Sydsverige 10 250 kr
Salt Sydsverige 6 400 kr

Salt Sydsverige:

Flaggan, det är den alla vill ha

Wintervaken är ett läger för unga scouter där man kommer ut i naturen och lära
känna nya människor. Det är samtidigt som Wintercampen som är för lite yngre
scouter. Vi var 27 scouter ifrån Svensköp och allt som allt var vi ca. 70 scouter på
Göransborg, Höör, den helgen.
Wintervaken 2017 har varit ett fantastiskt läger med 20 personer på plats. Det började på
fredagskvällen med att alla vakarna lärde känna varandra genom olika lekar. Vi blev sedan,
liksom de yngre scouterna blev, indelade i tre
patruller.

hem flaggan, det är den alla vill ha!
Vakarna hade också, förutom stationerna, egna
uppgifter de kunde göra som en patrull för att
få poäng. Bland annat att rita mustasch på en
av ledarna. Det var riktig kul att göra dessa!

Ena patrullen fixade med kvällsfika till alla andra. Efter det hade vi andakt där vi sjöng lovsång och prata med och om Gud innan vi gick
och la oss. Vill man inte sova efter andakten
fick man lov att sitta uppe i matsalen och spela
spel med de som var uppe.
Lördag morgon startade med att en patrull
fixade frukost. Efter det var det dags att hissa flaggan i det kalla morgon vädret. De yngre
scouterna anlände till Göransborg när vi höll
på att hissa flaggan. Medan de lade in sin packning och kollade runt i huset, gick vi äldre på
en tipsrunda i skogen.
Resten av dagen var man utomhus och vid
olika stationer som man fick poäng för. Dessa
poängen blev sedan ihopräknade och den patrullen av camparna som hade flest poäng vann

På kvällen blev det dags för lägerbål för både
vakarna och camparna. På lägerbål sjunger vi
olika sånger och de olika patrullerna höll i olika aktiviteter såsom lekar och ramsor. Lägerbålet övergick till andakt.
Efter det så var det dags för prisutdelning för

camparna. Det hålls utomhus vid en eld och
många eldfacklor brann fint i mörkret.
Ingen av Svensköps patruller vann flaggan men
en kom på en snygg andraplats.
På söndagen packade vi vår packning och hade
en andakt. Till slut var det dags för det, som de
flesta längtar efter när man kommer på Wintercampen/vaken, Catch the flag. Då är alla
campare och vakare med och leker. Det var det
laget med ett rött snöre runt armen, mitt lag,
som vann.

Vakarna hade en prisutdelning för oss själva efteråt. Då vann mitt lag tyvärr inte, men det var
kul i vilket fall. Efter det fick vi korv och sen
åkte man hem.

Mathea Jörgensen, 15 år, Svenköps scoutkår
Sara Johnsson

Lägerchef Kenneth Henrysson

Pulsen på:

Längtan att få andra att må bra

Sällan träffar man på någon som är så osjälvisk. Som på frågor om hans önskningar för sig själv alltid har svar som handlar om andra. Han längtar efter att
kunna hjälpa andra att må bra, att kunna få andra att slappna och vara sig själv
utan att bära masker. Axel Sjölin är 17 år och redan väldigt medveten om andras
känslor.
Axel kliver på tåget i Perstorp såsom så många
gånger förr. Varje dag åker han till skolan
från Åstorp, där han bor. Han har valt att gå
kemi/industri/natur/teknik-programmet på
Perstorps gymnasium vilket kräver en hel del
av honom.
– Jag vet inte vad jag vill arbeta med senare i
livet men jag känner att detta program ger mig
en stadig grund till vad det nu blir längre fram,
säger Axel.
Han trivs mycket bra i skolan. Man satsar
mycket på gemenskap och att de olika klasserna ska ha stark sammanhållning. Axel sitter
med i elevrådet för att kunna påverka just detta. Den dag då Livsluft träffar honom har skolan hyrt en hel biosalong och ska tillsammans
se den nya Star wars-filmen. Det är kompisarnas förtjänst att Axel hamnade i elevrådet.
– De röstade in mig för de hade hört att jag

var duktig på att arrangera saker och har en
stor drivkraft, säger han.
Axel är uppvuxen i en kristen familj där pappa
bland annat var med och startade det legendariska Ankaret. Sedan barnsben har han varit
med föräldrarna i S:t Mikaels samarbetskyrka
där de sjöng med i kören. Han berättar att han
satt i barnvagnen och lyssnade. När han själv
blev gammal nog började han sjunga i barnkören.
När det var dags för att konfirmeras var Axel
inte riktigt på hugget. Han trodde att kyrkan
var en plats där endast äldre människor fanns
så när han något motvilligt åkte till konfalägret
i Åsljunga blev han glatt överraskad.
– Det visade ju sig att det fanns unga människor
som brann för Jesus också, säger han och småskrattar. Det var på konfalägret som jag riktigt
förstod Jesus storhet och vad han betyder.

Nästa anhalt blev ungdomsgruppen i EFS-kyrkan i Ängelholm.
– Jag trodde det skulle sitta en 7-8 stycken där
men det var ju en riktigt stor grupp, säger Axel.
Vi var någonstans mellan 30-40 st.
När man hör Axel prata handlar det mycket om
att kunna vara sig själv. Om att kunna slappna
av och lägga undan alla masker. På ungdomsgruppen fann han en plats där han själv kunde
göra just det. Han såg också att det var just det
som alla ungdomar kunde göra, slappna av.
– Jag var två olika personer, speciellt under
högstadiet, säger Axel. En i skolan och en i
kyrkan. Nu är jag samma person överallt. Vissa
av mina kompisar tycker det är konstigt att jag
vill hänga i kyrkan, andra bryr sig inte alls och
det finns ju faktiskt de som vill prata om det
också.
Idrotten tar en stor plats i Axels liv. Fotboll
började han spela ”för det gjorde man”. Han
blev målvakt och saknade efter ett tag att röra

Helena Eriksson
Helena Eriksson

på sig lite mer. Då började han spela innebandy där han är utespelare och det är mer fartfyllt. Numera tränar han även lillebrors lag.
Axel går lärjungaskolan detta läsår och han har
börjat finnas med i ledarskap, både inom kyrkan och i sportens värld. Han säger att han älskar att leda barn och ungdomar men om man
lyssnar riktigt noga hör man att det är speciellt
barnen har brinner för.
– Jag älskar att jag kan sprida det jag själv har
lärt mig, säger Axel och funderar lite. Att få
barnen att förstå det som jag har förstått. Jag
tror att jag är lekledaren som får barnen att
skratta, ha kul och är den som inte är så seriös.
Genom att få barnen att slappna av får han dem
också att lyssna på honom. Och det tar oss tillbaka till början. Längtan att få människor att
slappna av så de kan vara sig själv på alla vis är
stor. Axel är mycket medveten om sin roll här
på jorden redan i denna unga ålder. När man
ser honom röra sig med människor ser man
att andra är oerhört viktiga för honom. Man
ser att han mår bra om andra mår bra. Vilken
gåva!

Hjärtslag:

Det började med en dröm
Det började med en dröm. En dröm om att ungdomar med musikintresse ska
har någonstans att öva och utvecklas. En dröm om en plats där unga får möta
gamla, där kreativiteten får flöda och där drömmar kan växa. Pelle Åberg, medlem i Falkviksskyrkan i Sölvesborg, drömde och förverkligade. Nu finns den
platsen, i kyrkan. En plats där musik och ungdomar är viktiga.

Falkvikskyrkan i Sölvesborg har ett litet annorlunda projekt på gång tack vare Pelle Åberg,
som arbetar för Sweden rock sedan elva år och
även har varit delägare för evenemanget.
– Pelle brinner för källarbandmiljö, säger Ulf
Ohlqvist, pastor i kyrkan. Men han brinner
även för att ungdomar ska få hitta sin plats och
bli sedda.
I sin ungdom saknade Pelle en plats där man
kunde spela med sitt band. Man fick leta själv
och den lokal man fann fungerade ett tag och
sedan fick man leta nytt. Han menar också att
som ungdom var man lite utlämnad i en sådan
är situation.
- Idag finns det en skateboardramp i varje by,
säger Pelle fundersamt. Men var finns mu siken? Musikklasserna i skolorna är jättebra,

under schemalagd tid då någon talar om för
ungdomarna vad de ska göra.
När skolan är slut får ungdomanar nätverka
själva och blir lämnade att fixa på egen hand
om de vill hålla på med musik.
Det skapar ett entreprenörskap hos de unga
och det är viktigt men Pelle saknar de vuxnas
medverkan.
– Det verkar som om den spontana leken
och den spontana idrotten har försvunnit lite
grann, säger Pelle. Man blir sysslolös och tar
till datorn och Youtube. Då försvinner lätt drivet.
Falkvikskyrkan vill skapa en mötesplats som är
kul och neutral. Ingen ska behöva vara rädd
att komma dit och ingen ska tvingas att göra

Man har också skapat något man kallar ”The
Rock”. En söndagskväll i månaden har man ett
rockcafé i kyrkan som i och för sig inte behöver innehålla rock-musik men däremot musik.
Ibland är det akustiskt, ibland rock. Man avslutar alltid dessa kvällar med ”Fem minuter med
pastor Ulf ”.
– För ett tag sedan kom två äldre damer som är
medlemmar i kyrkan, med färdtjänst, berättar
Ulf. De ville se vad det är som händer. Och de
var nöjda med vad de såg!
I december månad arrangerade Falkvikskyrkan
”Lusserock”. Fyra band uppträdde under kvällen och genom kontakter med mellanstadiet och
gymnasiet kom många elever, lärare och föräldrar.
– Det blev en fantastisk kväll, stämningen var
underbar, utbrister Pelle.
något utan vill man bara sitta så går det bra.
Många replokaler sätter upp regler för band
som övar, exempelvis får de inte öva efter en
viss tid och ofta finns ingen tillsyn eller någon
som kan hjälpa till.
Tanken är att kyrkan ska vara en plats med
multifunktion; en scen att uppträda på samt
en replokal för den enskilde eller ett band.
Det finns alltid en vuxen i byggnaden som
kan hjälpa till och finnas som stöd.

Det handlar om att hjälpa ungdomarna att ta
reda på sina drömmar. Det handlar om att hjälpa dem att inte begränsa sina drömmar. Ungdomarna måste få tänka stort. Riktigt stort. De
måste tro på sig själv att ha mål som kan vara
större än vad vårt samhälle tillåter. Det handlar
om att stråla Jesu kärlek.

– Vi hoppas också kunna skapa något som
vi kallar ”Oasen”, en soffgrupp helt enkelt,
där man kan sitta ner om man är med som
kompis för att prata med andra som är där,
säger Pelle. En plats där de vuxna kan möta de
unga, där unga som inte känner varandra kan
mötas. Helt enkelt en plats där spontansamtal
kan äga rum.
För att detta ska fungera har medlemmarna i
kyrkan hakat på konceptet och är inblandade.
Även pensionärerna tycker att detta är mycket spännande.
– Det handlar om skapa relationer, säger pastor Ulf. Vi måste inte alltid ha en andakt eller
be när vi är i kyrkans lokaler. Det handlar om
att få människor att strömma till kyrkan och
finna sin plats. Vi önskar att ungdomarna ska
få bli sedda och bekräftad

Helena Eriksson
Ulf Ohlqvist, Pelle Åberg

Salt Sydsverige:

Fem magiska dagar
I många år har nyårslägret Livskraft Syd varit en självklarhet för distriktets ungdomar. Fem dagar av mycket undervisning, gemenskap, underhållning och framförallt fantastiska gudstjänster. Fem dagar då livet i vardagen läggs åt sidan. Fem dagar som förvandlar mångas liv. Fem
dagar där Jesus står i centrum.

Det första Livskraftlägret ägde rum i Uppsala nyåret 1997-98. Olof Edsinger, före detta
generalsekreterare på Salt riks, var en av dem
som tog initiativ till det första Livskraftlägret.
– Jag och några vänner hade börjat åka på
Timmernabbenkonferensen i Sydöst-Sverige,
säger Olof och fortsätter. Vi ville ge våra kompisar 50 mil norrut en lägerupplevelse med
samma betoningar som dessa konferenser. Det
vi särskilt hade lärt oss älska på Timmernabben
var lovsången, den undervisande förkunnelsen
med fokus på lärjungaskap, förbönen och öppenheten för Andens gåvor. Inget av detta var
på den tiden självklart på våra ungdomsläger
uppe i Mittsverige, och inte på EFS riksläger
heller för den delen.
Efter några år expanderade lägret till Sydsverige, som arrangerar lägret i samarbete med
EFS Västsverige och EFS Sydöstsverige, och
även till Norrland. Idag arrangeras Livskraft
på fyra olika ställen varje nyår – Helsingborg,
Uppsala, Strömbäck utanför Umeå och Älvsby
utanför Piteå.

I Sydsverige började Livskraft på Glimåkra
folkhögskola 2004. Ett par år senare flyttade
man lägret till Sundsgårdens folkhögskola som
bjuder ungdomarna på ett lite lyxigare läger.
Varje rum har egen toalett och man sover i
sköna sängar. Något som alltid får höga betyg från ungdomarna är maten, Sundsgårdens
kökspersonal lagar fenomenalt god mat!
Lägret kallas ofta ”ett undervisningsläger”. Det
finns många olika seminarier för ungdomarna
att välja mellan. Det erbjuds två-dagarsseminarier såväl som endagars.

Varje förmiddag samlas man till bibelstudier,
ett för dem under 18 år och ett för dem över
18 år. Man har också varje dag egen-tid-medGud och man samlas i smågrupper för att samtala om olika ämnen. På kvällarna, efter gudstjänsterna, samlas man på caféet där det även
är underhållning.

I många år har ungdomarna uppmuntrats att
ge tillbaka till missionen genom en missionsmarknad. Här kan ungdomarna använda fantasin för att samla ihop pengar. Det kan handla
om att någon har odlat skägg som man får
klippa av bit efter bit för en summa pengar
eller att någon målar konstverk. Entusiasmen,
engagemanget och kreativiteten är stor!
Även i år var lägret mycket lyckat och ungdomarna växte, lärde, lovsjöng och hade mycket
kul! Under fem dagar var världen utanför
Sundsgården långt borta. Under fem dagar
stod Jesus tydligt i centrum.

En av de allra viktigaste stunderna på dagen är
gudstjänsterna. Det satsas alltid stort på dem
och man arbetar med dem under lång tid för
att få dem så bra som möjligt. Innan gudstjänsterna är korridoren utanför Öresundsalen,
där gudstjänsterna hålls, full av förväntansfulla
ungdomar som väntar på att dörrarna ska öpp

nas och ovsången kan börja. Många av ungdomarna kommer från mindre sammanhang
där man inte är van vid större lovsångsteam
och sången ljuder starkt och innerligt. På Livskraft har man också möjlighet att få lyssna på
unga talare som själva har vuxit upp med att
finnas med på lägret år efter år.

Helena Eriksson
Helena Eriksson

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