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100 % Jesus
Hjärtslag: 
Nu är det jul igen

Kyrkan fylldes 
till bredden



Efter något funderande och med viss bävan 
accepterade jag, Sven E Johansson, uppdraget. 
Vid månadsskiftet oktober/november tillträd-
des uppdraget som tillförordnad distriktsföre-
ståndare fram till dess att ny en distriktsföre-
ståndare utsetts.

Uppdraget fick ingen bra början. När EFS-kyr-
kan i Jämjö firade 100 årsjubileum var det 
sjuksängen som gällde. Så här i efterhand vill 
vi från distriktet  tacka vi Gud för de 100 år 
som EFS har verkat i Jämjö och ber att Han 
skall vara med och verka under kommande år.

Medarbetarna var samlade fredagen innan 
Alla Helgons Helg tyvärr ställde sjukdomen 
hinder för min närvaro. Avslutningsdagen på 
distriktets konferens ”RIKTAD 2016”  kunde 
jag vara med på. Det var en dag för inspiration  
genom goda innehållsrika, inspirerande och

Distriksföreståndaren 
har ordet

tänkvärda seminarier samt gudstjänster. Till 
detta fick vi än god lekamlig spis.

Vi går nu in i Adventstiden när vi tänder ljusen 
i våra hem, balkonger och trädgårdar. Tänk att 
ett litet ljus kan lysa upp ett mörkt rum.  Låt 
vår bön vara att vi alla skall vara ett ljus i en 
mörk värld.

Till sist en del av en betraktelse ur boken ”Vart 
går du?” skriven Stig Hansson utgiven 1958:

Ett sista advent
Och då skall man få se Människosonen komma 
i en sky, med stor makt och härlighet. Han som 
togs bort av en sky undan lärjungarna åsyn, skall 
komma tillbaka på himmelens skyar. Det sker i 
Herrens sista advent. När detta kommer vet vi 
inte. skall inte heller nyfiket fråga efter det, en-
dast vänta på det.

Normalt brukar det vara en teologisk utläggning under rubriken ”Distriktsföre-
ståndaren har ordet”.  Nu är det så att en lekman har tillfrågats och tackat ja till 
att bli tillförordnad distriktsföreståndare. Då blir det istället lite vad han som ny 
på posten har för tankar.

Sven E Johansson

Helena Eriksson

 Riktad 2016
Riktad 2016, distiktens höstkonferens, bjöd 
på härliga dagar med utomordentligt hög 
klass på undervisning, lovsång som var äkta 
och innerligt samt en gemenskap utöver det 
vanliga. 
Ledorden för konferensens planeringsgrupp 
var nära och närande. Tack Jesus för att det 
blev just det! 



Lovisa Helgesson och Jamimah Astgård är två av deltagarna på Light två som 
ägde rum under höstlovet på Solvik, EFS-gården, Åsljunga. De berättar för oss 
om lägret: Under tre dagar i början av höstlovet var vi på läger tillsammans med 
25 andra tonåringar som går i årskurserna 6-8. Det var ett gött ledargäng som 
hälsade oss välkomna på den mysiga lilla lägergården Solvik i Åsljunga på sön-
dagen.

Salt Sydsverige:

Fullspäckade dagar på Solvik 

En av ledarna var Elinor Schwartz. Detta var 
första gången som hon var ledare för ett light-
läger.

– Jag gillade relationen jag fick med en av led-
arna när jag själv var på lightläger, berättar 
hon. Jag ville prova på hur det är att vara ledare 
och få bra relationer med deltagarna.

Nu längtar hon till nästa gång hon får vara led-
are!

Under lägret har vi fått vara med om ännu ett 
underbart läger där vi har fått träffa alla våra 
gamla kompisar igen och fått nya vänner. Ti-
mea Schwartz berättar att hon kommer kon-
firmera sig här i Åsljunga nästa sommar och 
att hon tycker det är bra att få träffa och lära 
känna andra som kommer konfirmeras till-
sammans med henne.

Maten har varit fantastisk precis som den all-
tid är i Åsljunga. Efter en fullspäckad dag med 
många olika aktiviteter är det precis vad man 
behöver. Ett stort plus var att det var efterrätt 
två gånger.

Vi har också kört massa roliga lekar. Kvällen 
när vi körde mörkermaffia skrek vi nästan hal-
sarna av oss.
Timea berättar också om leken “Capture the 
flag” som vi körde en annan kväll.

– Det var svårt att se i mörkret, förklarar hon. 
När vi började var det hyfsat ljust men ju läng-
re tid det gick desto svårare blev det att se var 
gränserna gick och vilka som tillhörde det an-
dra laget och inte.

Kladdkaka med grädde på måndagen och 
den klassiska chokladpuddingen med grädde 
på tisdagen.



Lovisa Helgesson, Jamimah Astgård

Ledare på lägret

Under bibelstudierna har vi lärt oss om bibeln 
från skapelsen och framåt. Och om de många 
olika förbund som Gud genom historien gång 
på gång har knutit med oss människor för att 
han är älskar oss och är alltigenom god.

– Det blev inte så att man inte orkar lyssna, be-
rättar Timea och vi håller absolut med henne.

På kvällarna har vi haft mysiga andakter ute i 
kapellet med lovsång.

Som avslut vill vi tipsa om om Winter Light på 
sportlovet som kommer vara i Åhus. För både 
Timea och oss är det självklart att åka dit. Det 
är ju vårat sista lightläger innan konfirmatio-
nen!

Vi har också haft några superroliga lagtävling-
ar. Vi hade samma lag genom hela lägret. Först 
hade vi tre olika deltävlingar och sedan hade 
vi en stor final med den fantastiska leken 24 
karat. Vi som skriver denna texten kan stolt 
meddela att vårt grymma lag “De flygande ka-
nelbullarna” vann tävlingen!

Men lägret har inte bara varit lek, bus, tävlingar 
och mat. Varje dag har vi haft bibelstudie med 
ledaren och lägerchefen CV (Carl Vilhelm). 
För Timea var bibelstudierna mest repetition 
men hon tror att vissa grejer nog kan ha varit 
speciellt bra för de som inte var kristna att få 
höra.

Under bibelstudierna har vi lärt oss om bibeln 
från skapelsen och framåt. Och om de många 
olika förbund som Gud genom historien gång 
på gång har knutit med oss människor för att 
han är älskar oss och är alltigenom god.



Studentikost beteende och gemenskap är för-
stås ett sätt att ha kul under denna temporära 
tid, men förmodligen också ett sätt att för-
tränga den smärta sanningen skapar: livet går 
vidare. Här är jag inte alltid. Allt har sin tid. 
Bäst att leva i nuet och inte tänka för långt. 
En termin i taget. På gott och på ont och gi-
vetvis: undertecknad är inkluderad i samtliga 
punkter!

I studentvärlden är detta enkelt att förnim-
ma men mönstret är föga unikt för studenter. 
Detta ”drabbar” alla människor. Vi föds in i en 
värld - antar vi - vi är inte själva vittnen men 
så är oss sagt. Vi snarare upptäcker att vi re-
dan är här. Under vår temporära tid på klotet 
bygger vi upp eller tillskrivs en identitet och i 
bästa fall får vi möjlighet att förbereda oss för 
att gå vidare. Vi sysslar med olika saker för att 
livet ska fungera samt ha lite kul under denna 
temporära tid men även förtränga sanningen: 
här är jag inte alltid. Allt har sin tid. Bäst att 
fokusera på nuvarande eller nästa fas i livet. Jag 
tänker att vi skjuter på det eftersom döden är 
mänsklighetens stora besvikelse. Någonstans i 
oss känner vi att vi kunde bli något större, nå-
got annat än dödliga varelser. Vi har kvar käns-
lan av paradiset, av evigheten. Vi känner den 
när vi andas, och andas gör man. Vi delar alla 
Ismaels öde. Förstfödd men fördriven ut i en 
öken. Allt var oss givet men något har gått fel 
och vi kan inte själva förstå varför. Det verkar 
vara ett inbyggt fel. Vilken besvikelse! Vi likt 
Ismael har fötts redan slagna. Det kvittade vad 
Ismael gjorde och det kvittar vad vi gör, en dag 
slutar vi andas, och då dör man. När allt ser ut 
att leda mot Ismaels död i öknen sänder Gud 
en ängel att öppna Hagars ögon så att hon ser 
en brunn. ”Var inte rädd, Gud har hört hur 
pojken gråter…”. För vår del sände Gud sin 
egen son – sig själv – för att öppna våra ögon 
och låta oss dricka ur den eviga brunnen. ”… 

I mina tankar:

Simon Knutsson
 Uppsala är rotlösheten påtaglig. Du känner den när du andas, och andas bör 
man. Studenterna åker till en ofta främmande stad. Där bygger studenten upp 
en ny identitet, ett nytt sätt att tänka och i bästa fall (inte alla) blir man också 
vuxen i tillräckligt hög utsträckning för att klara lämna staden för något nytt.

”jag är med er alla dagar till tidens slut” sa Je-
sus. Vårt liv är nog inte så olikt Ismaels men 
vilken tröst att Gud hör oss gråta och vilket 
hopp att han är med oss till tidens slut.

I adventstider ställer vi ljusstakar i fönstren, 
formade som en pil mot himlen. Jag tycker ga-
torna sjunger ”titta upp”! I mina kvarter ser jag 
domkyrkan varthän jag blickar upp. En fram-
tung och stadig koloss. Har vi fullt upp med 
vår livsfas eller tar vi oss tiden att likt änglarna 
vara budbärare till vår tid om att mönstret är 
brutet? 

- Var inte besvikna. 

Döden är inte slutgiltig. Den besvikelse vi bär 
vittnar om den evighet som finns. Jesus har fa-
rit upp dit adventsljusstaken pekar och kyrkan, 
en stadig och många gånger framtung koloss är 
gemenskapen där vi får helas och där Guds ord 
får ge våra besvikna hjärtan hopp och ro.

O, Gud, kom snart och lys upp natten!
Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig.
Säg min själ, att intet händer utan att du tillåter 
det och att intet som du tillåter är tröstlöst. (Ut-
drag ur en bön av den Heliga Birgitta)

Simon Knutsson

Privat



Till att börja med samlades man i mellansko-
lans lokaler i Jämjö men beslut togs snart att 
köpa in godtemplarlokalen på Ljusberga 1, 
som tomten då hette, för 3500:-. Antalet med-
lemmar ökade och 1946 var man ett 100-tal 
medlemmar.

   
Hjärtslag:

En 100-årsfest! 

Helena Eriksson

Helena Eriksson

I början av oktober samlades man i Jämjö för 
att fira EFS-föreningen. Många som inte hade 
setts på länge mötte upp denna festkväll. Leif 
Gustafsson berättade glimtar från sina 20 år 
som pastor i föreningens 100-åriga historia, en 
femtedel av föreningens verksamhetstid, 1984-
2004.

Man gick även ännu längre bak i tiden. Inge-
mar Olofsson, som med hjälp av sin far, Oskar 
Olofssons stora arkivsamling över Jämjö EFS 
berättade på ett levande sätt om hur förening-
en utvecklats under de 100 år som gått. Fören-
ingen startade med samlingar i hemmen för att 
sedan 1916 bilda en formell förening.

Det var hennes skolfröken som lärde henne spela orgel. Under 70 år använde Elsie Olaus-
son denna gåva och spelade på EFS-föreningens gudstjänster. Hon lärde sig hela koralbo-
ken för att när hon kom till gudstjänst vara beredd att spela vadhelst som prästen önskade. 
Hennes tjänande speglar den lilla missionsföreningen i Jämjö som just fyllt 100 år.

Birgit Sjöström intervjuades om hur det var i 
ungdomsgruppen ”Friska vindar” i förening-
ens barndom. Det var många väl dokumente-
rade samlingar och möten och det kom inte 
på fråga att gå på danstillställningar och andra 
världsliga arrangemang. Det var tufft för de 
nyomvända som inte hade något stöd hemi-
från då det var stor skillnad mellan de troende 
och de icketroende.

Under 1960-1980-talen hade föreningen ett 
blomstrande barn och ungdomsarbete. Denna



tid kom att betyda mycket för de som deltog 
och flera av dem har gått vidare som präster, 
diakoner och andra tjänster inom kyrkan.

Patrik Bratt som arbetar som pastor idag av-
slutade festkvällen med en andakt där han po-
ängterade vikten av att använda backspegeln 
ibland men noterade även vikten av att se fram 
emot det som ska komma.

EFS-föreningen är idag enkel och jordnära. 
Den sticker inte ut i samhället men är en plats 
dit människor gärna kommer och tar en kopp 
kaffe under de olika marknadsdagarna och un-
der loppisen. Många äldre i byn berättar att de 
gått i söndagsskolan i EFS-kyrkan när de var 
barn. EFS-kyrkan är en trygg och ofarlig plats 
helt enkelt.

Samarbetet med Svenska kyrka är nära och 
blir bara bättre och bättre, man håller på att 
växa ihop på olika sätt. Man stöttar varandras 
verksamheter och kompletterar varandra. Ex-
empelvis har man haft Alphakurser ihop och 
man sammanlyser vissa gudstjänster. Medlem-
marna i EFS-föreningen går även till Svenska 
kyrkan och tvärtom. Det är ett samarbete som 
verkligen fungerar.

Livsluft gratulerar Jämjö på 100 års dagen och 
önskar all välsignelse framöver!

Björn Pettersson, Helena Eriksson,

Helena Eriksson

 Gåvor
Enskilda gåvor november 2016:
EFS Sydsverige 16 650 kr
Salt Sydsverige 1 650 kr



 Belysingen i lokalen är dimmad och stearinljusen är tända. Ett långbord är du-
kat med vita koppar och lila servetter med vita prickar på. En efter en kommer 
glada församlingsbor in genom dörren och man välkomnar varandra med stora 
kramar och varma leenden. Det är torsdag kväll i EFS-kyrkan i Hörby. Det är dags 
för 100 % Jesus.

Hjärtslag:

100 % Jesus

Oskar fortsätter:

– Genom de här grupperna får vi möjlighet att 
lära känna varandra bättre, kärleken får växa 
fram genom vår omsorg för varandra och att vi 
får be för varandra. Vi är som en familj!

I september i år började den nysatsning som 
man kallar för 100 % Jesus. Man börjar kväll-
en med att äta tillsammans, sedan lyssnar man 
till ett föredrag innan man delar upp sig i olika 
grupper för att samtal och kvällens ämne. Man 
känner igen konceptet från Alpha och det är 
ungefär 25 personer som finns med.

– Många olika personer har pratat om att man 
ville ha mer helt enkelt, säger Oskar Arvisson 
som arbetar som ungdomsledare i Hörbykret-
sen. För vissa kan det bli att man endast träffas 
på söndagen och det här är ett sätt för oss att 
ses oftare.

Gina-Paola Mattisson är en av deltagarna och 
man ser tydligt hur mycket dessa torsdagskväl-
lar betyder för henne.

– Jag är här för jag vill bli mer lik Jesus, säger 
hon med ett stort leende. För mig har det blivit 
tydligare vart vi är på väg som församling och 
att vårt fokus verkligen är 100 % Jesus.

I föreningen finns det också vanliga smågrup-
per i hemmen. Andreas Göstason är med i en

sådan men kommer även till kyrkan på tors-
dagarna:

– Här är vi i alla åldrar, säger han. Vi har ung-
domar här likväl dem som närmar sig 80 år. 
Utbytet man får med så stor bredd av erfaren-
het och olika bakgrund är spännande.



Man känner att det pyr och pyser i föreningen. 
Kärleken till varandra genomsyrar atmosfären. 
Människor är på gång och längtan efter att 
förändra världen, som deras vision uttrycker, 
är stor. Att börja med Hörby, att få dem som 
redan finns med i kyrkan att till 100 % leva ut 
Jesus var de än är. Att alla ska våga vara tydliga 
i sin kristna tro och utöva den på alla sätt. En 
sak är klar, EFS-kyrkan i Hörby är en bra bit 
på väg. Kärleken till sina medmänniskor och 
till sin omgivning är stor. EFS-kyrkan i Hörby 
är på väg att förändra världen.

vill lära mer och komma närmare Jesus var dag.

– Jag tycker om de här torsdagskvällarna, säger 
hon med förtjusning. Det är verkligen 100 % 
gemenskap här. Men det är också så att vi mås-
te påminnas om att Jesus är Herre i allting och 
att Guds ord är vår ledstjärna. Det är ju så att 
ju mer vi läser bibeln desto gladare i Herren 
blir vi!

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Tomas Åkesson är en av initiativtagarna till 
100 % Jesus:

– Det här är en idé jag har haft sedan jag stu-
derade vid skolan ALT och gjorde ett arbete 
om smågruppsarbete, säger Tomas. Jag tror att 
detta är ett bra sätt att få igång fler smågrupper 
i föreningen.

Tomas stora önskan är att 100 % Jesus kom-
mer att innebära att människor kommer att 
uppmuntra varandra än mer att leva helhjärtat 
för Jesus. Att man ska peppa varandra och dela 
livet ännu mer nära.

– Utifrån detta är min förhoppning att vi ska 
hjälpas åt och leva så tydligt i vår tro att vi blir 
en attraktiv kyrka dit folk som ännu inte fun-
nit Jesus vill komma, säger Tomas fundersamt.

Dessa torsdagar ger deltagarna redskap för att 
kunna leva nära Jesus. Man har tagit upp bi-
beln, nu talar man om bönen och framöver 
blir det om församlingsgemenskap.

– Nu har vi träffarna varannan torsdag och om 
man missar en gång blir det en hel månad tills 
nästa gång, säger Tomas. Jag hoppas att vi så 
småningom kan träffas varje torsdag.

Det är Richard Svensson, som arbetar i för-
samlingen, som är föreläsare denna kväll. Äm-
net man har pratat om i några veckor nu är 
bön. Hans  föreläsning är lätt att ta till sig. Den 
är lättsam men väldigt djup. Man ser att delta-
garna är djupt koncentrerade och hänger med 
i det han säger.

Gunnel Åkesson kommer även hon vid varje 
tillfälle hon har möjlighet. Trots att hon vand-
rat i Jesu fotspår i många år säger hon



Under en del av gudstjänsten samlade man folk från olika delar av vårt distrikt, 
från både Blekinge och Skåne, uppe på scenen. Man turades om att be för varan-
dras sammanhang och för distriktet som helhet. Det blev en tydlig gemenskap, 
en omsorg för varandras sammanhang och städer. Det blev en varm och mycket 
nära stund. Det händer saker när man ber.

En fredagskväll i november var det åter dags 
för Betaniakyrkan i Malmö och Salt Sydsve-
riges stora ungdomskväll, Good Friday – fall 
edition. Ungdomar från hela vårt distrikt fyll-
de kyrkan till bredden för en kväll som blev 
en riktigt höjdare. Carl Vilhelm Boström var 
kvällens predikant och man hade istället för ett 
lovsångteam bjudit in, Sanctity, årets gospel-
linje på Glimåkra folkhögskola.

– Gospelkörens medlemmar hade små vitt-
nesbörd mellan sina sånger. De berättade hur 
de kom till tro och vad Jesus betyder för dem. 
Sångerna de sjöng blev så mycket starkare när 
man fick det perspektivet.

Det är Joelle Cristea, vikarierande distriktskon-
sulent, som berättar om gudstjänsten. Iza 
Jönsson, ungdomsledare och initiativtagare till 
Good Friday kvällarna, fortsätter:

 Salt Sydsverige:
 Kyrkan fylldes till bredden



Helena Eriksson

Iza Jönsson

– Det var så härlig att kunna ha gospelmusi-
ken som en del av gudstjänsten och inte som 
en konsert. Det är ju det som gospelmusiken 
verkligen är, gudstjänst, men i Sverige ser vi 
det nog mer som konsertmusik.

Kören inte bara sjöng och gav vittnesbörd utan 
de även fick igång besökarna i sång och dans 
samt uppmuntrade till att gå till förbön.

Anton Åkesson, spelar bas i kören och är elev 
på folkhögskolan. Han är väldigt nöjd med 
kvällen och tycker att det blev otroligt mäk-
tigt:

– Våra sånger blev så tydligt lovsång under 
gudstjänsten, säger han med ett leende. Till-
bedjan blev så stark.

En av besökarna var Benjamin Ek som gärna 
kommer till Good Friday kvällarna. Han men-
ar, även han, att gudstjänsten blev väldigt stark 
med gospelmusiken istället för ett lovsångste-
am.

– Det blir ju även kul när alla står upp och 
dansar med i musiken!

Långfredag. Vad är Långe Jan?” Stämningen 
var hög och lättsam, minst sagt.

Ungdomsteamet från Betaniakyrkan var som 
vanligt med och arrangerade kvällen. De fixa-
de med dekoration, förbönsstationer, café och 
lekar. Till gudstjänsten anslöt en hel del vuxna, 
något som Iza tycker är bra.

– Jag tycker om när vi blandar åldrarna, säger 
hon. Mer sånt!

En strålande kväll var till ända. Sommarens 
konfirmander sov över i kyrkan för att dagen 
efter köra Konfakampen. Dagen blev riktigt 
lyckad och ett stort gäng for hem trötta efter 
grymma dagar i Betaniakyrkan.

Iza är så nöjd och glad med kvällen som starta-
de redan kl 17.00. Då körde man ”Kahoot” ett 
spel där deltagarna finns med genom sina mo-
biltelefoner. Frågorna denna gång fokuserade 
på påskens händelser men det fanns även med 
långskott som ”Good Friday betyder 



Salt Sydsverige:
En investering för livet

Lärjungaskolan har funnits med i distriktets 
verksamhet i ungefär 15 år. Varje hösttermin 
har man samlat grupper i olika storlekar, allt 
från sju stycken till 25, med deltagare från 17 
år och uppåt. Konceptet innebär att man träf-
fas under tre dygn utspridda över hösttermi-
nen. Träffarna har olika temat; Bibel och bön, 
ledarskap och Kristen livsstil och församlingsliv.

Under terminen har lärjungaskolan ett par 
fasta ledare som finns med hela tiden men 
man tar in undervisare för de olika ämnena. 
På fredagskvällarna är det bibelstudie som gäl-
ler. Denna termin har Magnus Lennartsson, 
Daniel Astgård och Chriss Kullenberg hållit i 
dessa. Bibelstudiet leder till spännande samtal 
och diskussion. Lördagarna är fyllda av under-
visning från tidig morgon till ungefär klock-
an 16 och terminens talare har David Castor, 
Jona Albertsson, Iza Jönsson och Chriss Kul-
lenberg varit.

Gemenskapen blir väldigt nära när gruppen är 
lite mindre än man är van vid från exempelvis 
ett läger.

– Det har varit så kul att få vara med några få 
människor tillsammans jämfört med ett vanlig 
läger, säger en sprudlande Sofie Myrtenstam 
som gått lärjungaskolan under den

Klockan närmar sig halv sex och en och en kommer ungdomarna gåendes över gården med 
väskorna hängandes på axlarna. Det blir stora kramar när de möts, skratten och sorlet är 
omedelbara. Man märker direkt att deltagarna skakar av sig världen utanför och är väldigt 
närvarande just här och nu. Under ett dygn ska de vara tillsammans under terminens tredje 
träff på Salt Sydsveriges lärjungaskola. Ett dygn av närhet, djup undervisning, intressanta dis-
kussioner, andakter och med Jesus i fokus.
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gångna terminen. Man kommer verkligen var-
andra närmare på ett annat sätt.  Det har varit 
så underbart att mitt i en helt vanlig skolvecka 
få ta en paus från det ”vanliga” och komma till 
lärjungaskolan.

Alma Åkesson håller med:

– Jag är så galet glad att jag anmälde mig till 
lärjungaskolan,  säger hon med ett stort leen-
de. Jag tycker det har varit jobbigt att åka hem 
igen efter ett helt dygn på gården med alla som 
varit där. När jag kommit hem har jag bara 
längtat tills nästa gång vi skulle träffas!

Terminens lärjungaskola har haft 14 deltagare 
från hela Skåne. Alla kände inte varandra när 
de träffades för första gången men det tog inte 
många minuter innan alla var vän med alla. 
Astrid Persdotter uppskattar att gruppen va-
rit mindre då hon menar att man har kunnat 
ställa frågor och att det har blivit diskussioner.

– Jag har uppskattat att undervisningen har 
varit på olika sätt, säger hon. Under fredags-
kvällens bibelstudium har vi suttit i sofforna 
med massa tända ljus och en hel del lösgo-
dis medan lördagen har varit mer traditionell 
med projektor, skärm och oss sittandes vid 
bord.

Aron Paulsson anmälde sig sent till lärjunga-
skolan och visste inte riktigt vad han hade att 
förvänta sig.

– Det bästa har varit gruppen, säger han. Vi 
kom varandra väldigt nära samtidigt som un-
dervisningen har varit utmanande och myck-
et intressant. Jag har lärt mig en hel del denna 
termin.

Sofie fortsätter:
– Jag har märkt en tydlig skillnad på konfaun-
dervisningen och hur det varit här, säger hon. 
Här är det mycket mer djupsökande vilket är 
roligt för man får tankar och idéer som man 
aldrig tänkt förut.

Alma håller med:

– Min syn på kristendom och på hur jag ska 
vara kristen har blivit starkare. Jag är lite mer  
säker på var jag står nu.

Hilde Göthner har också gått lärjungaskolan 
under höstterminen:

– Det bästa tycker jag att formen har varit. Att 
det är ett läger, men utan idrott och lek utan 
att fokus är på undervisning, säger Hilde. Jag 
tycker också att det är roligt också att det är vi 
deltagare som hållit i andakterna, som en del 
av träningen i att vara ledare.

Det är just det som är visionen för lärjungasko-
lan, att deltagarna ska stärkas i sin tro, att de ska 
få lära sig mer om bibeln och kristen livsstil och 
att de får möjlighet att göra så i en miljö och 
tempo som är lugnt och tryggt. Har man gått 
lärjungaskolan har man stor chans att komma 
med som ledare på olika läger.

Under vissa år har Salt Sydsverige erbjudit en 
andra termin där man gått in på teman  såsom 
andlig kamp, yttersta tiden, kyrkohistoria och 
det profetiska. Årets grupp är rejält taggade och 
till våren kör man igång igen. Ett nytt spännan-
de ämne kommer man ta upp, nämligen Israel – 
vad är det som händer egentligen? Det är aldrig 
svårt att få undervisare till skolan, det är något 
som de flesta känner ett stort ansvar och glädje 
att få finnas med i.

– Det är ett viktigt möte med en yngre genera-
tion och fantastisk gott tillfälle att få dela med 
sig och utrusta yngre, säger Magnus Lennarts-
son, präst i EFS-kyrkan i Ängelholm som varit 
med vid flera tillfällen.

Lärjungaskolan är för alla som är 17 år och äld-
re. Det betyder att om man är vuxen är man 
också välkommen. Under åren har vissa av 
grupperna varit blandade i åldrarna och det ger 
mycket till alla.
Lärjungaskolan är en mycket viktig del av Salt 
Sydsveriges verksamhet. Här byggs lärjungar, 
här fördjupas tron och kunskapen. Här byggs 
vänskapsband för livet. 



Tomten strosar lugnt omkring inne i byggnaden. Det bjuds på glögg och pepparkakor ute på 
gården. I varje rum sjuder det av aktivitet och försäljning av hantverk. Man hör vacker musik 
från en fullsatt kyrksal. I köket är stämningen hög efter en lyckad lunch. Julmarknaden i Ås-
ljunga är i full gång!

– Jag tycker det har gått bra idag, säger han 
med stor entusiasm. Det är alltid stor trivsel 
här och maten är verkligen jättegod!

Vid bordet bredvid Leif sitter Ann-Britt Pers-
son från Eket. Hon stickar för fullt och berät-
tar att hon inte kan sitta still utan att sticka. På 
hennes bord är det fullt med mössor, sockor 
och annat fint. Även hon är nöjd med dagens 
försäljning och tycker om att finnas med på 
julmarknaden.

Hjärtslag: 

Nu är det jul igen!

EFS-gården i Åsljunga arrangerar för nionde 
året sin julmarknad. General för arrangemang-
et är som vanligt Gunnel Andersson och hon 
har stenkoll på läget:

– Vi ville söka kontakt med närsamhället men 
även vidarebefordra tanken om en traditionell 
jul, säger Gunnel. Vi har vår loppis och tänkte 
att julen är ett bra tillfälle att göra något lik-
nande.

Man bjuder in utställarna gratis och man räk-
nar med att de drar med vänner till gården. 
Det enda utställarna behöver göra är att bidra 
med något till lotteriet. Det finns utställare i 
alla hörn och det bjuds på allt från stickat, till 
sylt, handarbete till snidat hantverk.

Leif Tell är från trakten och han brukar kom-
ma för att sälja sina snidade alsters:
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– Jag konfirmerades här, säger hon med ett le-
ende. Och efter det har jag varit på många lä-
ger här, både som deltagare och ledare. Gården 
har kommit att betyda mycket för mig.

I köket är kockarna Johanna Kvist och Sara 
Åhlén mer än nöjda. De har sålt 163 jultallri-
kar och för många är det första smaken av jul-
mat för detta år. Det syns att det är en lite spe-
ciell dag och att de trivs trots det höga tempot.

– Det är året höjdpunkt, utbrister Sara med ett 
stort leende.

Gårdföreståndare Helene Nilsson ser mycket 
nöjd ut när hon går omkring på gården.  Hon 
tycker det är härligt att människor besöker 
gården i andra situationer än de vanlig såsom 
bibeldagar, gudstjänster och söndagsmiddagar. 
Man kommer hit för att träffas helt enkelt.

– Extra roligt är att 10 % av gården egna in-
täkter idag går till Etiopien svälter, säger Hele-
ne och skiner med hela ansiktet. Vi har fått in 
strax över 54 000 kr.

Barnen har också haft sitt eget program. Det 
var vik. distriktskonsulent Joelle Cristea och 
hennes man Isak presenterade julens budskap 
på ett lättillgängligt sätt för barnen.

Det är trevliga människor här och det är roligt 
att träffa folk, säger hon och tittar upp från sin 
stickning. Det är alltid positiv stämning här!

Carina Sigebo Roswall från Ekeby är författa-
re och har med sina böcker. Det handlar om 
hantverk men även om kakor och bakning. 
Hon berättar att hon kommer tillbaka till går-
dens julfirande för att ha ett föredrag om kakor 
under någon av dagarna. Hon kommer även 
att ha med sig sju olika sorter den dagen.

– Det är en fröjd att vara här, säger hon. Per-
sonalen är så trevlig, de är som änglar! Kan 
jag hjälpa till på något sätt gör jag gärna det.

 Uppe i caféet sitter Bengt Rosvall som är ord-
föranden i gårdsföreningen. Han myser, det 
syns att han trivs.

– Jag kan inte annat än att vara stolt och glad 
en sådan här dag, säger han. Vi har någon-
stans mellan 30-40 frivilliga här idag och allt 
flyter på så bra.

Cecilia Behrens serverar kaffe och har haft sin 
plats i caféet under dagen. Att komma till går-
den och hjälpa till anser hon inte vara något 
svårt utan ser det som självklart.

Det finns mycket att upptäcka på EFS-gårdens 
julmarknad. Det handlar inte bara om försälj-
ning utan man har även möjlighet att lyssna på 
konsert, gården har också en julkrubba med 
hela 100 får, det finns en utställning som i år 
består av bonader från olika tidsepoker. Men 
framförallt handlar det om julens budskap och 
glädjen i den. Att få möta människor med Jesu 
ögon och påminna dem om vad julen verkli-
gen handlar om. Det är stort.



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

VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
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