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Svensköp - ett 
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EFS Sydsverige håller årsmöte lördagen den 8 
april 2017 i Sankt Knuts kyrka, Lund.

Enligt stadgarna gäller följande för representa-
tion vid årsmötet:

4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara 
representerad vid årsmötet genom två ombud 
för de första 50 medlemmarna och därefter 
med ett ombud för varje påbörjat 50-tal med-
lemmar upp till 200 medlemmar och därut-
över med ett ombud för varje påbörjat 100-
tal medlemmar. Med medlemsantal avses här 
summan av direkta medlemmar och medlem-
mar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direk-
ta medlemmarna och kan endast utses bland 
dessa.

4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara re-
presenterad genom ett ombud.
4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att 
vara representerad genom ett ombud.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra 
månader före årsmötet, OBS den 8 december 
2016. Styrelsen skall avge yttrande över varje 
motion.

Kallelse EFS Sydsveriges
årsmöte 2017

 Gåvor
Enskilda gåvor oktober 2016:
EFS Sydsverige 3 950 kr
Salt Sydsverige 2 300 kr

Program presenteras på hemsidan, i distrikts-
tidningen Livsluft och sänds ut med handling-
ar till föreningarna.

Mats Hansson
Ordförande distriktsstyrelsen



”Vi är som en familj”. Så säger en av 
deltagarna på årets Dunderbra, barn-
lägret som ägde rum på ÅhusGården 
under höstlovet. Lägret har av tradi-
tion lite färre deltagare och barnen 
trivs verkligen med det. Tillsammans 
med ledarna bildar de under några 
dagar en ”familj”. En familj med fnit-
ter, undervisning, lek och massor av 
skratt. 

Helena Eriksson

Agnes Rask, Anders 
Kullenberg, Towe Ek-
dahl, Tobias Månsson, 
Helena Eriksson

Salt Sydsverige:

”Vi är som en familj” 

Flera av tjejerna på lägret känner varandra se-
dan andra läger men alla har lärt känna något 
ny detta år. Sammanhållningen är stark redan 
från början och tydligt är att man har välkom-
nat nya in i gruppen utan problem.

– Det roligaste är att vi får vara tillsammans, 
säger Sara och Irma.

Vid eftermiddagsfikat tränger sig i stort sett 
alla ihop runt ett bord och många har mycket 
att berätta. De tycker att ledarna är roliga, de 
har haft bibeldrama, de har varit på stranden 
och lekt, de har legat vaken sent och pratat.

– Jag smög ut ur rummet efter att vi skulle ha 
gått och lagt oss, säger Lovisa. Ledarna märke 
inte att jag var där ute. Det tyckte vi var jätte-
kul.

En av årets ledare är Towe Ekdahl. Hon har 
längtat efter att få vara ledare på läger.

– Det bästa med lägret är att jag får lära känna 
nya barn, nya personligheter, säger hon

med ett leende. Vi gör roliga saker men det all-
ra bästa är att jag får dela med mig av vem
Jesus är och berätta om Honom. 

En kväll var det dags för den efterlängtade 
tårttävlingen. Kreativiteten var stor och riktiga 
mästerverk skapades. Hur de smakade förtäljer 
dock inte historien!

För Jakob är det första lägret och han tycker att 
det är som han förväntat sig. Roligast tycker 
han att multi-brännbollen har varit. På frågan 
om han vill åka på fler läger kommer svaret 
snabbt; ja!

Barnläger är viktiga. De är stora steg för bar-
nen att vara borta från mamma och pappa un-
der några dagar. De får känna att de klarar sig 
själva och växa i det. De får vänja sig vid att 
läger är någonting bra. De kommer hem med 
mer kunskap om Jesus och med en lite närma-
re relation med Honom. Åren går fort och helt 
plötsligt är det dags för konfirmationsläger och 
då är det bra att ha lite lägervana. På något sätt 
förstår barnen detta. På frågan om de vill åka 
på fler läger kommer svaret snabbt:
-  Jaaaaaa!



Café Hembakat
EFS Sydsverige:

Caarina Persson är den som drar ihop gänget 
även denna gång. De är åtta-nio stycken da-
mer, men även någon yngre, som har bakat och 
det är inte vanliga vardagskakor.

– Vi bjuder på bland annat Hovdalatårta, mo-
rotskaka, midsommarkrans, toscabitar, säger 
Caarina med ett leende.

Damerna tycker helt enkelt om att baka, de 
tycker väldigt mycket om att baka. De har 
träffats och planerat vad de kan bjuda på och 
helt enkelt bakat det som de tycker är roligt 
att baka. Man ser glädjen i deras ögon när de 
funderar kring olika kaksorter och hur de ska 
lägga upp caféet.

– Vi hade så väldigt roligt under årskonferen-
sen, säger Caarina. Vi träffade så många nya 
människor och arbetsgemenskapen var stor. Så 
visst vill vi finnas med under Riktad också!

Gunvor Olsson fanns även hon med under års-
konferensen och hon har varit med och bakat 
till Riktad också:

Under årskonferensen i Hässleholm för ett par år sedan stod damerna i Röke EFS 
värd för Café Hembakat. Det blev ett populärt café där man trivdes som gäst där 
inte bara bakverken lockade utan även värdinnorna med deras stora leenden. Där-
för var det naturligt att fråga damerna i Röke inför konferensen Riktad 2016 om de 
än en gång ville stå värd för Café Hembakat. Och de var inte sena på att tacka ja!

Helena Eriksson

Gunvor Olsson

– Det var så väldigt roligt under årskonferen-
sen så det är självklart att jag vill finnas med 
denna gång också.

Förutom Caarina och Gunvor kommer det att 
finnas med ytterligare fyra värdinnor under
caféet. Vad är det då som gör att man vill fin-
nas med i detta, förutom att det är roligt.

– Allt som handlar om mission är viktigt för 
mig, säger Caarina. Min mors ord ringer alltid 
i mina öron, ”Gör det villigt och glatt, snart de 
dyrbara tillfällen fly”. Det ligger i min natur att 
hjälpa till.

När Gunvor får samma fråga svarar hon direkt:

– Gör det lilla du kan.

Så är det nog för damerna i Röke. Villigheten 
är stor, glädjen är stor och man vill helt enkelt 
hjälpa till och finnas där för människor. Bättre 
kan det inte bli!



Min studiekamrat Lotta på Johannelunds 
prästutbildning hade knappt gått en termin, 
när hon fick yrsel och dubbelseende. Igen. 
Hon kände igen symtomen. Det visade sig att 
cancern i hjärnan kommit tillbaka. Hon kän-
de till risken, men det hindrade henne inte att 
leva och att drömma. Hennes dröm var att 
bli präst. Det fick hon bli för sina vänner. De 
som stod henne närmast berättade att det var 
hon som bar dem och inte tvärtom. Att hen-
nes starka och varma Gudstro gav dem hopp. 
Hon dog alldeles för tidigt, men hon hade levt 
ett helt liv. Hon kände sig hemma hos Gud 
och det gjorde henne trygg. Göte Strandsjös 
psalm 774 dyker upp i huvudet. Som när ett 
barn kommer hem om kvällen och möts av 
en vänlig famn, så var det för mej att komma 
till Gud – jag kände att där hörde jag hemma. 
Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats 
som väntade på mej. Och jag kände: Här är jag 
hemma, jag vill vara ett barn i Guds hem.

Det tar ett tag innan man känner att ens nya 
bostad är ett hem, men för oss gick det snabbt! 
Utom för minstingen. Hon grät sig till söms 
många kvällar. Det känns i mammahjärtat. Jag 
försökte trösta, hålla om henne, torka tårarna 
och sa, att det är OK att känna så. Förstår att 
du saknar ditt gamla hem, men vet du vad – 
huvudsaken är att vi har varandra. Hon som-
nade tryggt med handen i min och säkert tio 
gosedjur runt sig. Så är det tyvärr inte för alla 
barn. Många saknar ett riktigt hem. Flickan jag 
tänker på är ett år yngre än min dotter. Hon 
och hennes mamma är asylsökande som väntar 
på att bli utvisade…

De får inte stanna för att de kommer från fel 
land och med fel omständigheter. Men än är 
inte sista ordet sagt. Väntan och ovissheten är 
värst. Där hon bor nu är inget hem. De är

I mina tankar:

Therese Bjerle
Går du i flyttankar? Alla flyttar är inte roliga. Hela hösten består av flytt för oss. 
Först flyttade vi, snart flyttar svärmor & svärfar och därefter min svägerska med 
familj. Fåglarna flyttar också. På hösthimlen ser vi plogmönster och jag undrar 
vart fåglarna känner sig hemma? Här eller i Afrika? Eller har de två hem, som vi?

kristna och kyrkan har blivit ett ställföreträ-
dande hem. Men när rädslan kommer gör det 
ont i mammahjärtat och i Guds hjärta. Trots 
att hon är bara åtta år, har hon sett mer än de 
flesta vuxna gjort. Åtta år på flykt gör något 
med en. Vad säger man till en rädd åttaåring? 

Vad skulle Jesus säga? Jag tänker mig att Jesus 
håller hennes hand, torkar hennes tårar och sä-
ger. Jag förstår att du är rädd. Det är OK att 
känna så. Huvudsaken är att vi har varandra. 
Jag skall inte lämna dig eller överge dig. Ett 
ljus i höstmörkret är dock Jesu löfte om att den 
som kommer till honom, skall han inte utvisa 
(visa bort) Joh 6: 37. Alla flyttar är inte roliga, 
men hos Jesus har vi ett hem oavsett vart vi 
befinner oss på jorden eller i Himlen.

Therese Bjerle

Privat



dag. På sommaren bjuder man in till grillfest 
och då brukar det komma uppåt 1 500 perso-
ner, många kommer åkandes på motorcykel.

– Utan affären hade nog inte byn funnits kvar, 
funderar Kerstin Almgren. Det är en mötes-
plats och den har en stor social funktion. Om 
de inte sett någon i affären på några dagar kol-
lar de upp att personen mår bra.

Både Lasse och Kerstin sitter med i styrelsen i 
EFS missionsförening i Svensköp, som ligger i 
byn Killhult. Livsluft träffar dem alla en stund 
innan ett möte. Vi sitter i den nyrenoverade 
café-delen av kyrkan och bjuds på både bullar 
från lanthandeln och äppelkaka med vaniljsås. 
Stearinljusen lyser upp och som besökare mär-
ker man att det är något utöver det vanliga i 
gemenskapen. Det finns ett lugn och en stor 
trivsel.

EFS-föreningen bildades 1889 och en ung-
domsförening startade 1896. Dessa två gick 
sedermera ihop. Under några år huserade sko-
lan i missionshuset och  när man renoverade 
kunde man tydligt se var katedern hade stått. 

   
Hjärtslag:
Svensköp - ett bullerbyn mitt i Skåne

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Svensköp, eller rättare sagt Killhult, är en li-
ten by ett par mil utanför Hörby. Här finns 
en mycket stark tradition av sammahållning. 
Byaföreningen lever i allra högst grad, man an-
ordnar julmarknad varje år och man ger ut By-
anytt till alla i byn. Alla föreningar och Svenska 
kyrkan möts för att göra upp schema för när 
olika aktiviteter ska äga rum.

– I byn är vi noga med att inte lägga arrange-
mang samtidigt utan sprider ut det så alla kan 
vara med på allt, säger Lasse Bertilsson. Det 
gäller allt från fotbollsföreningen, till guds-
tjänster till scouter. Vi respekterar varandra 
helt enkelt.

Affären är som spindeln i nätet i byn. Varje 
morgon finns det nybakade bullar att köpa och 
man serverar även hemmalagad lunch varje

Fyrvägskorsningen i den lilla byn är centrum. Här finns kyrkan, lanthandeln, förskolan och 
skola. Alldeles bredvid ligger den före detta lokalföreningen och bakom den, en bit in i sko-
gen längst grusvägen, hittar man EFS missionshus. En röd byggnad, en vacker pärla om-
ringad av träd. En byggnad som sjuder av liv.



Under 1940-talet drog man igång med det
som kom att bli vida känt, Svensköps tältmö-
ten. Under två veckor på somrarna, onsdag till 
söndag, höll man möten i tälten men för ett 
par år sedan blev det för mycket jobb för med-
lemmarna så man lade ner.

– Dessa tältmöten har varit viktiga för oss och 
fått betyda mycket för många, säger Göran 
Nilsson. Vi har haft förmånen att ha många 
duktiga talare hos oss.

I mitten av oktober var det dags för bibelhelg, 
ett arrangemang som också funnits i många år. 
I år kom Marie-Louise Nilsson, som är upp-
växt i kretsen och idag arbetar Östersund, för 
att undervisa. Temat för helgen var Närmare. 
Närmare Gud, närmare Jesus, närmare den he-
lige Ande.

Svensköps scouter är idag stommen i EFS-för-
eningen. Man träffas varje fredag och då sam-
las ett 25-tal barn och ungdomar. Varje fredag 
har man även det man kallar för Eftersnack för 
de lite äldre och det brukar vara ca 15 stycken 
som tillbringar resten av fredagskvällen i mis-
sionshuset.

– Ungdomarna är viktiga, säger styrelsen enat.
De är vår framtid och vi måste satsa och låta 
dem få finnas med och tänka framåt. Var finns 
vi om 10 år? Vi måste redan nu arbeta på detta.

– Marie- Louise talar på ett sätt som tilltalar 
både yngre och äldre, säger Göran. Hon är en 
profet i sin hembygd och vi hoppas på mycket 
folk. Vi är också mycket glada över att Stefan 
och Maria Zentio medverkar med sång och 
musik.

För Marie-Louise betyder det mycket att få 
komma ”hem” till de trakter där hon spende-
rade sin ungdomstid, där hon fann Jesus och 
där hon började växa som lärjunge.

– Jag känner mig både glad och tacksam över 
att få komma tillbaka till Hörbykresten, säger 
Marie-Louise med ett stort leende på läpparna. 
Det är ett kärt återseende, även om det för-
modligen är mycket som har förändrats sedan 
jag var här sist.

Scouterna återuppstod för 11 år sedan efter att 
ha varit nerlagt i några år. Lena Nilsson, som är 
ordförande i föreningen, är drivkraften bakom 
verksamheten.

– Scouterna har ingen avbytarbänk, säger hon. 
I idrottslagen får det som är duktiga mer upp-
märksamhet än det som kanske har det lite 
svårare. I scouterna kan det vara tvärtom men 
ingen hamnar på avbytarbänken, alla är med.

Ungdomarna förstår också vikten av att hjälpa 
fram barnen och i gruppen stöttar de äldre de 
yngre. Det är gemenskapen som driver fram 
detta, menar Lena. Det sista året har ungdo-
marna ökat i antal och föreningen tycker det 
är fint att kunna vara ett alternativ till att vara 
ute och festa eller bara dra omkring.

Sara Johnsson har funnits med i scouterna 
sedan återuppstarten för 11 år sedan. Båda 
syskon hade varit med och hon hade längtat 
tills hon hade åldern inne. Och just då lade 
man ner scoutverksamheten.



I mitten av september firades 50-årsjubileum i Västerkyrkan, landets äldsta samarbetskyrka. 
EFS Missionsförening i Hässleholm hade under en tid på 60-talet fört samtal med Hässleholms 
församling om en ny kyrka på den västra sidan av järnvägen i staden. Styrelsen i missionsför-
eningen bestod av många entusiaster som ägde en stor portion av vilja och mod att genom-
driva projektet. Arkitekt Ingvar Eknor ritade och ingenjör Carl Sjöberg byggde och i augusti 
1966 invigdes Västerkyrkan av EFS missionsföreståndare Einar Thurfjell på uppdrag av biskop-
en i Lunds stift, Martin Lindström.

Hjärtslag:

Västerkyrkan 50 år

-  De får träna sin social kompetens, fortsätter 
Sara. De handlar om ett samspel helt enkelt.

Att scouterna lyfter den lilla EFS-förening-
en står klart. Göran Nilsson säger med stor 
glädje:

– Vem kunde veta att en sådan kille som 
Oskar Arvidsson skulle finna Jesus genom 
scouterna! Idag är han anställd som ung-
domsledare hos oss och för budskapet vidare. 
Vi måste satsa på ungdomarna helt enkelt!

Styrkan i EFS-föreningen och i byn är helt 
klart sammanhållningen. Det finns en god 
grundgemenskap som leder till att man är 
öppna och pratar med varandra om olika sa-
ker. EFS-föreningen finns med på ett 
vardagligt och enkelt sätt där Jesus 
tydligt står i centrum. Svensköp, ett litet 
Bullerbyn mitt i Skåne!

– När Lena, Lasse och Håkan körde igång 
scouterna igen ville jag verkligen vara med, 
säger Sara med ett leende. Gemenskapen i 
gruppen är otrolig och det har blivit som en 
extrafamilj för mig.

Sara berättar att när hon nyligen har gått 
och utbildat sig till fritidspedagog har hon 
förstått vidden av hur bra scoutverksamhet 
är. Barnen lär sig att ta ansvar, att ta hand 
om varandra, att vara en bra kompis och de 
lär sig många praktiska saker såsom att laga 
mat.

Under åren har många människor haft sin 
andliga hemvist i Västerkyrkan och under 
den lyckade jubileumshelgens lördag träffades 
många av oss åter under ”Minnenas afton”, där 
humor och allvar blandades. En blåsorkester 
med bl a hemvändare spelade till de unisona 
sångerna och kyrkans förste präst Ivar Johans-
sons döttrar Ulla-Britt och Anna-Lena sjöng. 
En film från bygget samt många bilder från då- 
och nutid visades. Några av de som var med 
från början och även fd fnissiga TG-flickor 
berättade minnen och kvällens konferencierer 
mannekängade i FG-PG-skjortor och kördräk-
ter. Som aftonbön denna kväll spelades på 

ljudband upp den avslutande andakten på in-
vigningsgudstjänsten 1966, då Gillis Lindell 
läste ur Jeremia om hur Gud ska lägga sina ord 
i Jeremias mun.

I söndagens välbesökta jubileumsmässa med-
verkade biskop Johan Tyrberg, missionsföre-
ståndare Stefan Holmström, kyrkoherde Klas 
Sturesson och komminister Inge Wahlqvist. 
Nyskriven musik av den tidigare kantorn i Väs-
terkyrkan, Anna Maria Hedström, framfördes 
av jubileumskören under Anette Larssons led-
ning. En bit in i gudstjänsten inbjöds som van-
ligt barnen till söndagsskolan, som 



Övriga talare betonade vikten av samarbetskyr-
kans lekmannaengagemang, att människor har 
nära till kyrkan och att alla de olika kyrkorna i 
Hässleholm tar missionsbefallningen på största 
allvar, inte minst bland barn och ungdomar. 
Västerkyrkans komminister sedan många år, 
Inge Wahlqvist, avslutade med andakt, där han 
läste ur Filipperbrevet om att lämna det som 
ligger bakom och frimodigt se framåt och i allt 
hoppas på Guds kraft.

et. StefanHolmström beskrev att av EFS med-
lemmar är ca hälften med i de 40 samarbetskyr-
kor som idag finns i landet. EFS och Svenska 
kyrkan berikar varandra med sina speciella för-
utsättningar – EFS med sitt väckelsearv och det 
personliga engagemanget och kyrkan med sin 
breda kontaktyta där man finns med i de olika 
faserna i en människas liv. I en samarbetskyrka 
samarbetar man och det innebär bl a att man 
lyssnar på varandra, ger och tar, diskuterar och 
är öppen för varandras olikheter.

Elisabeth Fäldt

Helene Johansson

samlas under rubriken Skatten. Biskopen pre-
dikade på ett lättförståeligt sätt om livets me-
ning och betonade vikten av att inte hamna i 
fällan att våra ägodelar blir det som vi tillber.

Kyrklunch serverades av en arbetsvillig kom-
mitté, som på bästa sätt planerat hela helgens 
viktiga mat- och fikapauser. Under eftermid-
dagen samlades vi under rubriken ”Vi blickar 
framåt”. Johan Tyrberg inledde med att berätta 
att Västerkyrkan haft stor betydelse för honom 
under lumpartiden i Hässleholm! 

Vi lever i ständig förändring, liknande vinden 
och vågen som inte går att stoppa – vi mås-
te följa med. Biskopen underströk att Svens-
ka kyrkan behöver EFS för bibelförkunnelsen, 
missionsuppdraget och lekmannaengagemang



Livluft har en ny kategori; recensionen. Här kan den som vill skriva en recension 
göra så. Kontakta Livsluft om det låter intressant: livsluft@efssyd.org. 
Först ut är Patrik Bratt som recenserar boken Jag sökte Allah och fann Jesus.

Jag sökte Allah och fann Jesus, en hängiven 
muslim möter kristen tro

Av Nabeel Qureshi (Seeking Allah, Finding Je-
sus 2014) Credoakademin

Jag sökte Allah och fann Jesus är den fängs-
lande berättelsen om Nabeel Qureshi och hans 
väg från att ha varit en from muslim till att bli 
en kristen. Nabeel är talare och föreläsare vid 
Ravi Zacharias International Ministries. Han 
är utbildad läkare och han har studerat kristen 
apologetik och religionsvetenskap på universi-
tet i USA.

Nabeel Qureshi växte upp i USA och uppfost-
rades till att bli en hängiven muslim. I familjen 
studerade man Islamisk apologetik och ibland 
deltog man i religiösa samtal med kristna. Ef-
ter en sådan diskussion blev Nabeel vän med 
en kristen vid namn David Wood. Dessa två 
samtalade ofta och länge och jämförde olika 
anspråk mellan kristen tro och islam vilket 
ledde till att Nabeel blev kristen.

I boken visar Nabeel på skillnaderna mellan 
kultur och tro mellan öst och väst. Inom Islam 
råder en stark heders- och auktoritetskultur. 
Man ifrågasätter inte en imam eller de äldre. 
Det de säger är det som gäller. Därför är det 
svårt för en muslim att få reda på sanningen 
om såväl islams historia och uppkomst som 
det som gäller inom andra religioner. Det 
sprids många osanningar om Jesus, hans död 
och uppståndelse inom Islam. Dessa påståen-
den prövade David och Nabeel på ett veten-
skapligt sätt. Om auktoriteten bygger på social 
ställning och inte på förnuftet blir det svårt 
att ifrågasätta ledarskapet eftersom det då kan 
rubba hela systemet.

I dag möter vi många fler muslimer här i Sve

 Recensionen:
Jag sökte Allah men fann Jesus

rige än vi gjorde för tjugo år sedan. Är man
intresserad av att få en inblick i deras kultur 
och hur man tänker som muslim så tror jag att 
boken är både viktig och väl värd att läsa.

Boken är lättläst och tråden är lätt att följa. 
Jag hade svårt att lägga den ifrån mig. Detta är 
ett bra betyg. Jag kan tycka att det lätt blir för 
tillrättalagt när man försöker att försvara den 
kristna tron. Har man läst Fallet Jesus, av Lee 
Strobel och Kristen på goda grunder av Stefan 
Gustavsson känner man igen en hel del av det 
som sägs för och emot den kristna tron i bok-
en. Det som stannar kvar hos mig efter att ha 
läst är att se sin nästa som en människa älskad 
av Gud och att sätta värde på vänskapen och 
gemenskapen i sig, inte som ett medel för att 
nå ett presumtivt frälsningsobjekt.

Recension av Patrik Bratt, pastor EFS-kyrkan 
i Jämjö



Patrik Bratt

Privat

Pilatus var kejsarens utsände. Han var den 
mäktigaste mannen i området. Han hade mas-
sor med soldater i sin tjänst. Vem hade inte 
darrat av att stå ansikte mot ansikte med den 
mannen. Men Jesus stod där lugnt och san-
sat och svarade Pilatus att han egentligen inte 
hade någon makt över Jesus. Han var i jämfö-
relse maktlös.

Detta är ett genomgående tema i Bibeln. I 
Första Moseboken kan vi läsa om Josef som 
såldes som slav till Egypten av sina bröder. 
Först blev det värre och värre för Josef. Till slut 
hamnade han i fängelse. När han var på botten 
så vände det genom att han med Guds hjälp 
kunde uttyda Faraos drömmar. Efter ett tag 
kom Josefs familj till Egypten och bosatte sig 
där på grund av att det blivit hungersnöd. När 
deras far, Jakob dog blev bröderna rädda att 
Josef skulle hämnas på dem. Men Josef svarade 
att även om de ville honom ont vände Gud det 
till något gott. Paulus skriver till församlingen 
i Rom: ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem 
som älskar honom att nå det goda, dem som 
han har kallat efter sin plan” (Rom 8:28).

Även om allt inte går den väg som jag hopp-
as och tänker så är Gud med i det som sker. 
Gud är en virtuos på att göra något bra av 
det som från början var dåligt. Jag tror inte 
att det finns en mening med allt som sker, 
men oss själva och våra omständigheter till 
honom. I Filipperbrevet skriver Paulus att 
det finns människor som förkunnar evange-
liet för att de är avundsjuka och vill ställa till 
bråk. Det utgjorde problem för honom. Men 
Gud kan ge det en mening om vi överlåter 
han gladde sig åt att evangeliet förkunnades

En bibelberättelse som har betytt mycket för mig den sista tiden är det som Jo-
hannes berättar om i sitt evangelium när Jesus stod anklagad inför Pilatus. Pila-
tus blev oroad när Jesus stod inför honom och vägrade att försvara sig själv inför 
honom. Pilatus sade: ”Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att 
frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: ”Du skulle inte ha någon makt 
över mig om du inte hade fått den från ovan” (Joh 19:10 f).

för de som hörde budskapet kunde faktiskt 
komma till tro. Det gladde Paulus.

Jag älskar denna inställning. Det vittnar om 
ett förtroende och en tillit till Gud som kan 
göra mer än vi kan begära eller tänka. Tänk 
att detta gäller oss också. Samme Gud som 
var med Josef och Paulus är med dig och mig. 
Det är något att komma ihåg och lita på. Vi 
har alltid Gud i ryggen. Det kommer att bli 
bra till slut.

Patrik Bratt
I mina tankar:



Pulsen på:
Jonas och musiken

Det är Rebecka Perssons ord om sin körle-
dare Jonas Engström. Rebecka sjunger i One 
nation, en av tre körer som Jonas leder. Han 
startade gospelkören, som han kallar för en 
community-kör, för 10 år sedan.

– Det var viktigt att vi inte tog körsångare 
från andra körer utan jag ringde upp sångare 
som jag visste stod utan kör, säger Jonas med 
ett stort leende. Medlemmarna kommer från 
olika församlingar så vi känner oss hemma i 
många olika kyrkor.

För många är Jonas Engström gospelmusi-
kens ansikte utåt i Sverige men att det skulle 
bli så var inte självklart.

– Jag läste till kemi-ingenjör vid Lunds tek-
niska högskola och tänkte att så skulle det 
bli, berättar Jonas. Jag hade sjungit i kör när 
jag var liten och när jag kom med i Kulla gos-
pel kände jag direkt att detta var vad jag ville 
ägna mitt liv åt. Men jag tänkte också att det 
kan man ju inte göra i Sverige.

Lagom till Jonas var färdig med sina studier 
i Lund startade Glimåkra folkhögskola den 
första gospellinjen i Sverige och där kom 
Jonas in som pianist. Efter året på folkhög-
skolan flyttade han och Emelie, som han 
träffat genom Kulla gospel, till Stockholm 
för hennes studier. Där kom Jonas i kontakt 
med det som idag heter Svenska gospelverk-
staden där han fick en halvtidstjänst och han 
började frilansa på den andra halvan. Under 
denna tid blev han också kapellmästare för 
Credokören.

Svenska gospelverkstaden arrangerar körfes-
tivaler, fortbildning och studieresor till USA, 
främst Chicago.

– Att få uppleva gospeln i sitt hemland ökar 
verkligen förståelsen för musiken och dess tra-
dition, menar Jonas. Det är handlar inte om en 
kul konsert utan det är gudstjänst helt enkelt. I 
USA finns gospelkörerna med i gudstjänsterna 
varje söndag. Det är ingen afro-amerikanska 
konstform utan musik som får hela kyrkan att

– Jonas brinner för gospel och vill göra den tillgänglig för alla. Han är fantastisk på att få till 
det rätta gunget och att förmedla gospelns budskap. Som körledare är han proffsig och bra 
på att skapa en gemenskap. Det är den roligaste och bästa kören jag sjungit i!

Helena Eriksson

Helena Eriksson, privat



sjunga.

Gospelmusiken växte fram tillsammans med 
medborgarrörelsen med sånger om svår kamp 
men även om djup glädje. Hela kroppen finns 
med i sången och det påverkar.

-Om vi sjunger om I’ll be there for you måste 
musiken och texten leva kvar efter sången har 
tystnat, säger Jonas. För mig har gospelmusi-
ken blivit ett sätt att både leva och kommuni-
cera min tro.

Jonas har en stor längtan att andra ska få upp-
leva samma sak. Han längtar efter att musiken 
ska evangelisera till sångare och de som lyss-
nar. Han längtar efter att texterna ska beröra, 
beröra på djupet. Längtan är så stor att han 
har svårt att sitta still när han pratar om det. 
Den här längtan har fått honom att gå vidare 
på olika sätt att föra ut budskapet om musi-
ken och tro.

– Det handlar inte om att ersätta annan mu-
sik, säger Jonas. Men jag tror att gospelmu-
siken och dess erfarenhet innehåller mycket 
som kan berika vår sång och våra gudstjänster. 
”Call and response”, samspel och delaktighet 
och att ta med hela kroppen när vi sjunger.

Jonas fortsätter:

-Det känns spännande att få finnas inom EFS 
med en så lång tradition av berörande musik 
och hållbar teologi. Jag vågar påstå att de fles-
ta av oss någon gång burits av orden i någon 
av Lina Sandell-Bergs sånger. När vi vet hur 
enkelt en sångstrof kan fastna är det väldigt 
viktigt vilka sånger vi ledare väljer. Sångerna 
vi sjunger är med och formar vår tro.

Jonas arbetar med höjd, bredd och djup i sitt 
körarbete. Höjden handlar om att utvecklas 

musikaliskt och bli så bra som möjligt. Bred-
den är det sociala kring kören medan djupet 
handlar om texterna man förmedlar. Han tyck-
er mycket om att vara i många olika samman-
hang, det får honom själv att utvecklas och han 
får med sig att dela med andra. Han är ofta ute 
och föreläser om musikens roll i gudstjänster-
na, dessutom leder han också olika körer under 
kördagar runt om i landet.

Förutom att Jonas leder One nation leder han 
även Kullabygdens Soul Children. Ovanpå det-
ta jobbar han även deltid i Lerbergets kyrka 
och leder Lerbergets gospel som nyligen firade 
20 år med en stor, fullsatt konsert i Höganäs 
kyrka. Man samlade före detta sångare i kören 
samt även körledare som har funnits med un-
der åren. På söndagen firade man gospelmässa i  
Lerbergets kyrka.

– Mässan blev väldigt bra och samspelet mellan 
musiken och förkunnelsen var otroligt fint, sä-
ger Jonas. Det kommer alla gånger bli fler gos-
pelmässor.

Senare i denna månad finns Jonas med i det 
som kallas ”Kören som växtplats – en dag kring 
musik och teologi”, ett arrangemang Lunds stift 
arrangerar i samarbete med Svenska kyrkans ut-
bildningsinstitut. Det är en dag som handlar 
om hur kören och om relationen mellan musik, 
teologi och andlighet. Man kommer att bland 
annat att prata om hur det påverkar körledaren.

– Kören är inte bara en kväll i veckan då man 
träffas för att öva inför söndagen utan är en 
plats där vi tillsammans kan få växa i tro. Mitt 
i veckan, säger Jonas. I kören finns det arbets-
glädje, man upplever saker, man delar saker och 
kämpar tillsammans. Det finns redan en sam-
manhållning och ett förtroende för varandra.

Kullabygdens Soul Children

One nation



Birgitta och Lars-Olof Paulsson från Oröd utanför Broby var några av de som tillbringade någ-
ra dagar på EFS-gården i Åsljunga under bibeldagarna i september. K-G Larsson var inbjuden 
att undervisa och helgen bjöd på stor gemenskap, god mat och fint väder. Birgitta och Lars-
Olof berättar om dagarna: 

Den 21 januari är det dags för det största pro-
jektet hittills: Gospelfest i nybyggda Malmö 
Live med amerikanska gäster och sångare från 
hela Skåne. Vid premiären i våras kom över 
1000 sångare.

– Det känns väldigt spännande att få möta så 
många nya sångare. Alla är välkomna, både kö-
rer och enskilda, vana eller ovana. Vi gör det 
tillsammans och alla har något att bidra med, 
avslutar Jonas.

Så är det nog som Jonas ser musiken och det 
är därför han har förmågan att få med sig alla i

sången. Han är övertygad om att man skapar 
tillsammans och att alla har något att bidra 
med. Det svänger och glädjen är stor. Han 
älskar gospelmusiken men han älskar Jesus 
än mer. Kombinationen är strålande. Glädje, 
musik, budskap och energi. Höjd, bredd och 
djup.

Andra arrangemang där Jonas finns med fram-
över: 
20 oktober Kören som växtplats Lund
11 februari Sånger som bär– en unik kombina-
tion Vidare17, EFS-kyrkan Ängelholm

Hjärtslag: 

Bibeldagar i Abrahams fotspår

Lerbergets gospelkör

Vi samlades till en långhelg från torsdag till 
söndag med bibelstudium, program, gemen-
skap och god mat. Det tema som K-G Lars-
son samlade oss kring, var koncentrerade kring 
Abraham. Abrahams vandring, Abrahams Gud, 
Förbundet med Abraham, Abraham – Trons 
Fader och Abrahams söner Ismael och Isak 
samt Landet som Gud lovade Israel.

Det var en fantastisk helg vi fick vara med om. 
Ett digert och väl genomtänkt program

            

Hans och Sigbritt Paulander



Tack till EFS-gården med Helene Nilsson i 
spetsen och värdparet Siv och Lars Backe för 
ert fantastiska genomförande och omtanke om 
oss alla. En stor förmån att få vara med och 
som vi önskar fler skall få uppleva. Det störs-
ta tacket vill vi rikta till vår Fader i himmelen 
som känts närvarande både andligt, lekamligt 
och vädermässigt hela tiden.

hade de engagerade ledarna planerat för bi-
beldagarna och vi kunde alla ”bara vara”.  Vi 
fick sitta ner och njuta av K-G:s goda och för-
djupande undervisning och sedan gå till dukat 
bord och njuta av att någon hade tänkt på det-
ta också, maten.

Att få sitta ner i kyrksalen och få vara samlade 
kring bibelundervisning och få nya insikter och 
kunskaper i Ordet, var verkligen väl använd 
tid och gav en hel del mersmak. Gemenska-
pen kring Ordet, varandra och den personliga 
relationen till vår himmelske Fader, förmedla-
des på ett sätt som engagerade oss alla. Vår vän 
Hans, ackompanjerad av hustrun Sigbritt, bi-
drog med vacker solosång i samband med våra 
samlingar – vilken sångröst!

Fredagens föredrag av Gösta Imberg med tema 
”Lina Sandell- svenska folkets psalm diktare” 
var ett inslag som fördjupade insikten om vil-
ken värdefull sångskatt vi har och som  vi inte 
får förringa eller glömma utan måste förmedla 
vidare.

Kvällsgudstjänsten på lördagen med lovsångs
teamet ”Maze” var en kväll som också berör-
de oss och denna kväll som de andra kvällarna 
gavs möjlighet till samtal och förbön. Söndag 
en avslutades med gemensam nattvardsguds-
tjänst tillsammans med EFS-kyrkan i Örkel-
ljunga och lovsångsledning av Ralph Hallbäck.

26 november kl 11.00-16.00
julmarknad 

10 december 
Julbord med sång och musik. Boka bord före 
den 3 december. 

11 december
Julbord med sång och musik. Boka bord före 
den 3 december. 

23-27 december
Julfirande med god mat, gemenskap sång och 
musik samt gudstjänster och annat program. 

Händer på EFS-gården 
i Åsljunga

Birgitta Lars-Åke Paulsson

Helene Nilsson, Christina Magnusson

Lars och Siv Backe, Helene Nilsson, Geneva och KG Larsson



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 december

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

VI ÖNSKAR ER EN HÄRLIG HÖST!

ANSVARIG UTGIVARE:

Mats Hansson
Telefon 0451 – 38 80 70

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 sty-
resle representant, administratör, Svens-
ka kyrkan
Adjungerade: 
Oskar Arleon – kreativ kommunikatör 
och grafisk designer, Rafflande.se


