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En ny styrelse
Pulsen på...Anton Åkesson

”Man vill ju veta vad
som händer”

Distriktsföreståndaren
har ordet
Vintern är nu definitivt över på våra breddgrader och våren är verkligen här med besked. Så
skönt! Jag älskar verkligen denna tiden på året och jag tror att många med mig delar kärleken
till våren. Jag har alltid haft stor fascination för de allra första små blommorna av varje sort som
dristar sig att sticka upp och inte tvekar att börja blomma innan någon av deras blomkompisar
har kommit på samma tanke. De får inte de största blommorna. Det kommer andra efter dem
som kan blomma ut större. Men de är pionjärerna, som sänder signalen att nu är våren här och
det är dags att blomma ut. Växtrikets troshjältar!

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Privat

Det här är tiden på året då det som såg dött ut
plötsligt brister i nya knoppar, och visst gör det
ont, precis som Karin Boye diktade. Jag tänker
att det kräver ett stort mod att våga ge sig in
i en ny växtsäsong och en rejäl portion tro på
att ny tillväxt är möjlig. För att få del av de
möjligheter som en ny vår ger, tänker jag att
växten behöver byta handlingmönster. I tillit
till den nya årstiden behöver den bryta med
gamla vanor och börja göra saker på ett nytt
sätt. Växten behöver släppa igenom strömmen
av kraft och ge sig ut i ny blomning redan innan den sett så mycket av andra vårtecken. Det
krävs en pionjäranda hos växten, eftersom det
är ju den själv som är vårtecknet!
Jag tror vi är mitt i ett skifte av andlig årstid i
vårt land. Jag tror att vi, som sången säger, går
från vinter till vår också i Andens rike. Det är
på gång och mycket bra kan anas redan nu. Det
finns ett sökande och en uppvaknande andlig
hunger bland människor. Jag upplever att det
kommer vår och förändring, men frågan är om
vi vågar, som de första vårblommorna, samla pionjärs mod och sätta nya knoppar? Kan
vi söka nya handlingsmönster för att på nytt
blomma ut med ett färgstarkt evangelium som
berör och förvandlar. Kan vi låta oss fyllas av
tro för att frimodigt gå in i en ny växtsäsong.
Vågar vi släppa på kraften och skjuta nya skott
som kan bli framtida fruktbärande grenar?
I Bibeln tecknas ofta vårt andliga liv både som
individer och församlingar i bilder hämtade
från jordbruk, växtrike och årstidernas skiften. Vi får tips om växtplatser, näringstillförsel,
beskärning, skördetid och mycket mer. Jesus
berättar vid ett tillfälle en liknelse om ett fi-
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konträd som brottas med sitt fruktbärande. Vi
förstår att det har låst sig för trädet och det har
inte burit frukt på flera år. Ägaren vill hugga
ner det, men trädgårdsmästaren kommer trädet till undsättning: ”Trädgårdsmästaren svarade: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag
har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det
frukt nästa år?” (Luk 13:6-9a)
Denne trädgådsmästare är det som hälsar oss
idag med orden:
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er
och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och
er frukt ska bestå.” (Joh 15:16)

Hjärtslag:

Vilket fest!

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Det är lugnt och tyst i lokalerna. Några personer förbereder fika, någon fixar
med tekniken inför eftermiddagens uppträdanden. Plötsligt öppnas dörren och
en mamma och flicka kommer in. Flickan har en prinsesskrona på huvudet och
ser förväntansfull ut. De går in i barnavdelningen där några andra barn leker
medan föräldrar och förskolepersonal sitter på golvet. Dörren öppnas igen och
en efter en kommer människor i alla åldrar, vissa har chokladaskar med sig, någon kommer med blommor. Man hör många glada tillrop när man ser fikabordet fullt med tårtor. Idag är det födelsedagsfirande. Samarbetskyrkan S:t Mikael
i Ängelholm fyller 20 år.
I mitten av 90-talet började EFS-föreningen
på Villagatan bli trångbodd och man gick till
Svenska kyrkan för att söka medel för att kunna bygga ut. Svenska kyrkan tyckte att det inte
skulle passa att bygga ut så nära statskyrkan. I
och med detta föddes tanken med en samarbetskyrka i staden. Det fanns krafter som inte
var glada för denna tanke men EFS-föreningen
och kyrkorådet såg fördelar med det hela. Man
bar med sig dessa funderingar under lång tid
och efter ett tag växte tanken fram att kanske
inte alla medlemmar behövde gå till samarbetskyrkan. Så blev det men de båda platserna, missionshuset på Villagatan och S:t Mikael
som ligger i stadsdelen Södra utmarken, lydde
under endast en EFS-förening under några år.
I början av 2000-talet var tiden mogen att bilda det en förening i S:t Mikael.
I det stora hela var det inga större problem när
EFS-föreningen delade på sig. Ungefär hälften
gick till den nya samarbetskyrkan och medan
andra hälften stannade kvar i missionshuset

som så småningom såldes och man flyttade ut till Metallgatan. Det betyder att de två
EFS-föreningarna ligger idag ett längre stenkast ifrån varandra. Ett par gånger per år firar man gudstjänst tillsammans och de båda
styrelserna möts varje år. S:t Mikael har vuxit till en förening på 140 medlemmar medan
EFS-kyrkan har 240. Två EFS-föreningar som
går hand i hand och båda växer!
Inför 20-årsfirandet funderade man kring hur
man ville jubilera. Eftersom födelsedagen ligger på en torsdag bestämde man sig för att inrama den dagen med festligheter hela veckan.

EFS-föreningens ordförande Anna Johansson
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Precis som när man invigde kyrkan har man
öppet hus varje eftermiddag/kväll mellan kl
15.00 och 20.00. Varje dag erbjuds olika programpunkter såsom barnteater, körsång och
föredrag av kyrkans arkitekt, Pontus Möller.
– Vi ville satsa denna vecka och de två helgerna
som festligheterna pågår, säger Anna Johansson, ordförande i S:t Mikaels EFS-förening. Vi
vill att det ska märkas att vi jubilerar, ingen
ska missa det!

Under veckan turas de olika värdgrupperna
om att ansvara för varsin dag. Den dag Livsluft besöker kyrkan är vice ordförande Tryggve
Ström och hans gäng igång i köket tillsammans med husmor Kerstin Sandberg. När vi
pratar om kyrkans historia utbrister Tryggve:
– Tänk att det blev så bra!
Han menar att det bästa med församlingen är öppenheten, att det är högt i tak och
människor får var i det skede av processen som
man vill. Man får växa i sin egen takt. Det
finns en tydlig hemkänsla här och livets alla
skeden får plats.

Klockan är tre och det är dags för fikat. Det
finns olika tårtor att välja mellan och det blir
snabbt fullsatt. Vid ett bord sitter Vera och
Malte tillsammans med mamma Karin Lindsjö. De njuter verkligen av godsakerna. Mamma och barnen är ofta på öppna förskolan som
är öppen ett par dagar i veckan. På frågan om
vad som är bäst med öppna förskolan svarar
Vera:
– Att den finns!
Malte funderar och lägger till att det allra bästa
är att man får dricka saft.
Det är inte bara barnen som trivs på öppna
förskolan hos Helen Eriksson och Kajsa Starfelt.

Kerstin håller ställningarna i köket och då och
då hör man skratten klinga. Det är tydligt att
arbetsglädjen är stor.
– Man blir lite specialist på att vara spontan,
menar Kerstin. Man vet aldrig hur många som
kommer de olika dagarna men roligast är när
här är fullt med folk. Det är en glad och positiv stämning.
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Cecilia Reuter, präst i församlingen, berättar att det har varit mycket folk hela veckan.
Under söndagens högmässa invigde man ett
nytt konstverk, nämligen en stor frälsarkrans
hängandes i taket i kyrksalen. Det är konstnären Christian Svensson från Magnarp som har
skapat konstverket.
– Vi fick en testamentsgåva för några år sedan
så denna frälsarkrans är vår födelsedagsgåva till
oss själva, säger Cecilia.

– Det är en väldigt fin stämning här, säger
Louise. Man träffar trevliga föräldrar och alla
blir innerligt välkomnade, både barn och föräldrar. Det finns lite organiserat varje gång
men det finns också stort utrymme för att bara
vara.
Louise Norrving, en annan förälder fortsätter:
- Man blir verkligen sedd som förälder, säger
hon. Det spelar ingen roll om man kommer
hit trött, man går alltid härifrån piggare. Man
känner att man har stöd från förskolepedagogerna i sin föräldraroll. Och jag tycker om att
vi är i en kyrka och de värderingar som kommer med det.

Efter fikat är det förskolelärarna Helen och
Kajsa som sätter upp en teater om skapelsen.
Sång och musik varvas med berättande och
både barn, föräldrar och andra hänger med i
både sång och dans. Senare framträder församlingens barnkör under ledning av församlingens kyrkomusiker Marie Brandt Wilhelmsson
under stort jubel.

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt
emot gåvor till vår verksamhet. Ett stort tack!
EFS Sydsverige:		
Bankgiro: 1967900		
Swish 123 055 3461

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

Enskilda gåvor mars 2017:
EFS Sydsverige 32 850 kr
EFS Sydsverige aktieutdelningsgåva 11 490 kr
Salt Sydsverige 7 000 kr

Tre av de anställda, Marie, Cecilia och Kajsa,
har alla varit med från allra första början. Men
nu blir det förändring. Cecilia går i pension vid
året slut och Marie provar på en tjänst i Lerbergets kyrka med början om några veckor.

– Det känns naturligtvis tråkigt att mina kollegor slutar men samtidigt känns det spännande
inför det nya som ska komma, säger Kajsa som
kommer att stanna i sin tjänst där hon trivs
väldigt bra.
Firandet fortsatte under några dagar. Man inbjöd bland annat till en konsert med Tomas
Boström och S:t Mikaels vokalensamble. Det
blev ett härligt firande!

Pulsen på:

Att göra skillnad
Mjuk. Det är ett ord som beskriver Anton Åkesson. Mjuka rörelser, mjuk röst, mjukt blick. Han
möter människor på ett mjukt sätt. Ett annat ord är lugn. Han är lugn, han sprider ett lugn
och hans lugna sätt gör människor lugna. Mjuk och lugn. Men Anton Åkesson är så mycket
mer. Det är en kille som är på väg. Som är öppen för vad Gud har i sin plan för honom men
trots det lever fullt ut i nu:et.
Anton Åkesson är en av eleverna på årets gospellinje på Glimåkra folkhögskola. Han finns
med i gruppen som basist och är i full gång
med att planera den USA-resa gospellinjen ska
göra om bara några dagar. Gruppen kommer
att besöka Chicago där de ska ha konserter
och se de land där gospelmusiken föddes. De
kommer också att tillbringa några dagar i New
York, dagar som bara handlar om att vara, se
och uppleva en av världens största städer.
Han är förväntansfull inför resan men tar sig
en stund att prata med Livsluft. Anton är 22
år och är uppvuxen på Vidablick utanför Hörby där han har vuxit upp tillsammans med två
systrar, en mamma och en pappa. I familjen
står man varandra mycket nära och i uppväxten fanns det stor värme och tolerans. Man
kunde komma till mamma och pappa med
allt, även när man hade gjort fel. Tillrättavisningen var alltid kärleksfull.
I hemmet hade man fosterbarn från det att
Anton var sex år och därefter har det bott hela
14 olika barn hos familjen, ett år i taget.
– I början när det var dags för fosterbarnen
att flytta var det väldigt jobbigt, säger Anton.
Jag blev ju av med ett syskon. Men efterhand
lärde jag mig att de var hos oss ett år och sedan
flyttade de.
Anton menar att han har lärt sig väldigt mycket genom att ha fostersyskon.
– Tålamod. Jag fick lära mig tidigt att ha tålamod med människor, säger han. Jag fick också
tidigt lära mig att inte döma människor. Ingen sitter inne med alla rätt och genom mina
fostersyskon har jag fått större acceptans för
människors olika bakgrund, värderingar och
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personligheter. Det har hjälpt mig socialt helt
enkelt.
I familjen var det alltid högt i tak när det gällde
tankar om tron. Vad Jesus gjort för oss pratades
det mycket om. Man läste böcker, barnbibel
och man bad. Man stötte och blötte tankar och
funderingar.
– Jag kom till en punkt när jag var tvungen att
göra tron min, det gick inte att leva på mamma och pappas tro längre, säger Anton fundersamt. Under min konfirmationsgudstjänst tog
jag mitt första egna beslut att följa Jesus.
Det som hjälpte honom att komma till den
punkten var alla diskussioner man hade under
konfalägret. Man stötte och blötte. Det är ord
som Anton ofta återkommer till, att stöta och
blöta. Att fundera igenom från grunden, att

höra andras åsikter, att skapa sig en egen tanke. Det gäller även nu när han går på Glimåkra
folkhögskola:
– Det bästa med utbildningen är alla personligheter, säger Anton och skrattar till. Jag trodde inte riktigt på det där folk sa, att man skulle
bli en ”folkisfamilj”, så har det ju blivit! Vi är
verkligen en enhet och vi delar så mycket med
varandra, dels musiken och livet, dels vad vi
tänker och tycker om olika saker. Vi får stöta
och blöta.

Han ser framemot ett år där man mer kan koncentrera sig på verksamheten i styrelsen.
Då kan man fråga sig om han ser de kvaliteter
som Jona talade om?
– Nej, säger han och skrattar. Jag vet fortfarande inte riktigt vad Jona menade.

Anton är idag Salt Sydsveriges ordförande och
han har suttit med i styrelsen i tre år.
– Det var min ungdomsledare, Jona Albertsson, som satt i valberedningen det år jag kom
med i styrelsen, säger Anton. Han sa att han
såg kvaliteter hos mig som jag borde använda
genom styrelsearbete. Eftersom jag har stort
förtroende för Jona och han trodde på mig
så starkt blev det så att jag ställde upp i valet
till styrelsen. Jag hade ingen aning om vad jag
tackade ja till!
Anton kom in i en stark styrelse som hade koll
på läget och alla kunde sina saker. Det första
året blev till att lära sig om hur Salt Sydsverige
fungerar.
– Jag blev lite överrumplad när jag förstod hur
mycket Salt Sydsverige gör och vilken roll organisationen har i distriktet, säger han med ett
leende.
Anton själv kom in i styrelsen just när hans tid
som lägerräv började dra mot sitt slut och han
kände att det han kunde tillföra var att berätta
vad ungdomarna själva ville ha och hade behov
av. Han tycker det var bra att börja så ung i
styrelsen och att han i sin takt fick växa in i
arbetet.

Jona Albertsson
Idag arbetar Jona Albertsson som barn och
ungdomsledare i Allerums församling men har
fortfarande koll på Anton.
– Det jag såg och ännu ser hos Anton är en
person som har ett lärjungaperspektiv och som
är djupt rotad i Jesus, säger Jona. Han kan leda
och är ansvarstagande, han tänker ett steg längre och har vidgade vyer. Jag tycker också att
Anton tänker strategiskt och visionellt vilket är
viktigt för styrelsearbete.
Det ser ut som om Jona hade helt rätt när han
frågade om Anton ville sitta med i styrelsen.
När året på Glimåkra folkhögskola är över vet
Anton inte vad som händer. Allt ligger öppet
och framför honom. Han ber mycket över vilket nästa steg i livet ska vara. Det är spännande
men även lite läskigt. Vad det än blir vet Anton
med stor övertygelse att Jesus går bredvid och
vakar över varje steg.

– När jag tog över ordförandeklubban var jag
rädd, medger Anton. Freja Albertsson hade varit en stark och tydlig ordförande i flera år och
hon hade koll på allt. Och där kom lille jag…
Idag är Anton en säker ordförande med stor
omsorg för de anställda och sina styrelsekollegor. Året som gått har inneburit extra utmaningar för styrelsen, exempelvis i och med de
strukturförändringar organisationen står inför.

Helena Eriksson
Carina Brandt, privat
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Hjärtslag:

Dagar som fått betyda mycket
Många ser fram emot våren och bibeldagarna på EFS-gården i Åsljunga. Där man får möjlighet att träffa vänner som man kanske bara ser just dessa dagar. Sedan ger vistelsen både
andlig och lekamlig spis, samt möjlighet till vandring i en härlig natur.
na var nog Brigittas berättelse om den unga,
tatuerade konfirmandtjejen Johanna med piercing och starkt färgat hår, som kom fram till
nattvardsfirandet med kepsen på för att dölja sin hårfärg. Hennes kompis slog av mössan
som landade framför prästen. Prästen tog upp
den, gav den till Johanna, som satte på sig kepsen igen, och så sa prästen ”här får du vara den
du är”.
Första samlingen de här dagarna var under temat ”Säg det med en sång” med Dan-Inge Olsson. ”En liten stund med Jesus” sjöng vi tillsammans innan Dan-Inge fortsatte med gamla
sånger, några som man hade glömt, så som
”Det skall bli Frid på vår jord”, varvat med
lite nyare. Stunden avslutades med Dan-Inges
tonsättning av Nils Bolanders dikt ”Herre vad
tänkte du på”.

Birigtta Sjöström Aasa

Siw och Lars Backe
Helene Nilsson
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Bibelstudierna leddes av Birgitta Sjöström
Aasa, bördig från en EFS familj i Norrland och
som de senaste åren varit anställd på Kornhill
i Halmstad. Bibelstudierna var över ämnena
”Du, Fadern och Sonen”, ”Du, Anden och Församlingen”, Du, Guds rike och nådegåvorna”,
”Du, bönen och evangelisation”. Under varje
bibelstudie fick vi tillfälle att i mindre grupper
”bikuper” tala/fundera över frågor som Birgitta
gav i anslutning till respektive ämne. Till bibelstudiet på fredagskvällen hade Helene Nilsson
verkamhetschef på gården, tagit med sig några
sångare från sin församling.
Det som berörde oss starkast från bibelstudier-

Efter några år träffades konfirmandgruppen
igen och då kom en kille som ansåg sig vara
ateist och frågade ungdomarna varför de gick
i kyrkan. Han fick höra olika svar och när han
kom till Johanna berättade hon om händelsen
med kepsen. Hon berättade att när hon fick
tillbaka kepsen med orden ”här får du vara den
du är” förstod hon att det fanns en Gud också
för henne och där tog hon emot frälsningen.
En annan fråga som berörde var, vilket avtryck
som kristen har ditt/mitt liv gett på den plats/
samhälle vi bor? En fråga som är värd att ställa
sig.
Av Gertrud Storsjö, tidigare verksam inom
”Ljus i öster”, fick vi en inblick i österlänsk
religion. Hon berörde också innebörden av
”mindfulness” och yoga, dessa moderna begrepp och meditationer. Vi fick också höra ett
vittnesbörd hur dessa meditationer kan bryta
ner en människa. Då känns det tryggt att vi
har Guds ord och att vi alla som bekännande
kristna får tillhöra Guds rike.
På lördagseftermiddagen fick vi en bildsafari
bland Afrikas djurvärld och Masai folkets liv
i bild och ljud sammanställt av Jan Marcusson. Lördagen avslutades med en festmåltid,
gemenskapskväll, aftonbön och möjlighet till
förbön. Morgonböner och söndagens predikan
i nattvardsgudstjänsten hölls av Barbro Bjerle.
Så var dessa bibeldagar slut. Dagar som har fått
betyda något för oss alla.

I mina tankar:

Robert Söndertun
Varför har så många kristna dåligt
samvete? Det är för än det ena, än det
andra. Ofta handlar det om bibelläsning och bön, kanske gudstjänsten,
och så den där gnagande känslan inför det som man vet att Gud säger särskilt in i ens liv. Samvetet är ingen bra
drivkraft i livet.
Nu är vi i den tid på året då vi förbereder oss
inför långfredag och påskdag, inför att tänka
på/fira/ta till sig/låta sig förvandlas av, det
som Jesus gjorde för vår skull. Här finns kanske ett dåligt samvete till hos dig, fastan?
Så ser vi hos en del en så frimodig tro som
inte tycks vara tyngd av något alls utan allt är
bara glädje och seger. Men alla bär på något.
Vi är alla människor, vi är alla syndare.
Är alla människor syndare? Då får vi gå till
Bibeln, den grund vi har för inhämtande av
kunskap om kristen tro.
I Romarbrevet 3:23-24 läser vi: Alla har
syndat och saknar härligheten från Gud, och
de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat
det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har
friköpt dem. (Sv.Folkb.) Alla betyder här alla
människor, Jesus undantagen – han som var
sann Gud och sann människa.
I grunden sitter vi alltså alla i samma båt.
Inför Gud är vi alla lika, kungen och bonden,
världsevangelisten och lilla jag. Men är vi lika
i fråga om synd så kanske vi också kan vara
lika i fråga om rättfärdighet! Eller? Det är här
många av oss tappar tron på sin egen status.
Vi gör nämligen ett tankefel, eller så har vi
felaktig kunskap. Vi tänker att Jesus dog för
våra synder skull och därför kan de bli förlåtna. Det är alldeles riktigt, det är en del av
sanningen. Stannar vi där i vår tanke så inser
vi att ”mina synder är förlåtna, men vad händer med mig i min otillräcklighet?”. Ska mitt

liv pendla mellan minus och nollpunkten? Jag
syndar och får förlåtelse, jag syndar och får
förlåtelse osv.
Det var inte bara våra synder Jesus dog för,
det var för oss, också med alla våra goda sidor,
goda viljor och allt vi lyckas med i livet. Han
dog för hela dig! Romarbrevet 5:8: Men Gud
bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus
dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
Här handlar det om oss som individer, inte
bara våra misslyckanden och tillkortakommanden. I påskpsalmen sjunger vi: ”Jesus dog,
då dog vi alla. Halleluja!”. Så är det.
Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte
längre jag, utan Kristus lever i mig. Gal 2:1920. Där är Bibelns sanning om en kristen.
Så ser Gud på oss. Vågar du se dig själv med
Guds ögon? Det handlar om din identitet,
inte dina gärningar. Vem är du, vem vill du
vara? I Jesus Kristus är du rättfärdig, men bara
där.
Kristusidentiteten får konsekvenser i praktiskt
liv, den passiviserar inte. Vad ska du arbeta på
i ditt liv? Jag tror du vet vart du ska gå med
ditt dåliga samvete. Gör det. Tro på förlåtelsen. Arbeta med att lära känna Guds bild
av dig. Det ger dig frimodighet. Inte mellan
minus och noll utan på plus!

Robert Södertun
Privat
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Hjärtslag:

”Man vill ju veta vad som händer”

Under storstilade former kommer den lokala Saltstyrelsen in i lokalen under musik och handklapp. Det är ungefär 45 personer i åldrarna 5 – vuxna i lokalen och man ser framemot vad
som är på gång. Freja Albertsson blir valt till mötets ordförande. Bredvid henne sitter Max
Arivdsson, mötets sekreterare. Och så är man igång. Salt Ängelholms årsmöte 2017.
Under flera år har den lokala Saltstyrelsen i
EFS-kyrkan i Ängelholm satsat på att göra årsmötet till något roligt och lättillgängligt. Man
väljer att lägga mötet en fredagskväll kl 19.00
då man har mycket verksamhet igång. Det betyder att barn och ungdomar från FreDAX,
dans, tonårsgrupper och UG strålar samman
till årsmötet. Man har också varit noga med att
göra mötet mycket pedagogiskt och förklarar
noga varje del av mötet och varför man gör
som man gör.
– Vi vill försöka göra årsmötet och därmed
Salt Ängelholm så roligt som möjligt, säger
Amanda Rask som sitter med i styrelsen. Vi
har otroligt kul när vi planerar mötet och tänker ut vad vi kan göra detta år.

Håkan Winther, som är ordförande i Salt Ängelholm, håller med:
– Det handlar om att göra föreningskunskapen
så pedagogisk som möjligt.

När det är dags för verksamhetsberättelsen går
delar av Saltstyrelsen fram och genom ett drama visar man vad som hänt under året. Här
får vi se styrelsemedlemmarna gestalta barn,
tonåringar, ungdomar, dans, scout och mycket mer. Det blir skratt och man märker att de
flesta verkligen lyssnar.

Helena Eriksson
Helena Eriksson

10

Håkan Winther, går mycket pedagogiskt igenom ekonomin. Genom bilder och ett lätt

språk hänger alla med. När det är dags att prata
om årets budget tar Håkan upp fem personer
som får nummerskyltar hängandes över sina
axlar. Genom att dra av nummer på de olika
skyltarna visar han vad man har budgeterat till
de olika grupperna inför nästa år. Det blir lätt
att förstå.

– Att det är så mycket pengar som samlas in
och används.
Erica Larsson, 11 år, kommer förbi och säger
att det är gott med glassbuffé.
– Jag tycker det är kul att vara med på årsmötet för då får man vara med och bestämma,
säger hon. Här är det inte bara de vuxna som
bestämmer.
Elinor Schwartz, 17 år, och Hanna Trulsson,
17 år, har funnits med på mötet. De förstår
att de har möjlighet att påverka och att det är
viktigt.

Under en stund i mötet får deltagarna sätta
sig i grupper och fundera på vad man tycker
att man vill ha i Salt Ängelholm. Femåriga
Noel och sexåriga Selina får hjälp med att
skriva ner sina idéer:

– Om inte Salt fanns hade det varit tråkigt,
säger Elinor. Då hade vi kanske inte kunnat
fortsätta med alla grupper vi har idag

– Vi tycker att vi ska få äta mer glass i kyrkan,
säger de i mun på varandra och ser stolta ut
över att kunna vara med och påverka.
Efter att den nya styrelsen och övriga positioner har blivit valda är mötet slut. Man avslutar som vanligt med – glassbuffé!

Vid ett av bordet sitter Aron Hedman, 9 år,
och äter glass för glatta livet. Varför valde han
att komma på årsmötet?

Salt Ängelholm är den största Saltföreningen
i vårt distrikt. Säkerligen till stor del för att
det är de unga själva som är med och påverkar
på ett tydligt sätt. För de små Saltföreningarna kan det kanske inte var så lätt att göra så
mycket av sina årsmöten men det går lika bra
i alla fall. Det finns lika många sätt att ha ett
årsmöte på som det finns Saltföreningar. Vill
ni ha tips och idéer, hör av er till expeditionen, 0451 38 80 70.

– Ja, du vet, säger han fundersamt. Om jag
är här vet jag vad som händer och jag får veta
vad som kommer att hända. På sätt och vis
lärde jag mig saker idag också.
På frågan om det var något som han blivit
förvånad över svarar han:
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Salt Sydsverige:

Med stor längtan

Lördagen den 25 mars hade Salt Sydsverige sitt årsmöte i kombination med endagslägret –
EN dag. Tre av styrelsens medlemmar avgick och tre nya ledamöter/suppleanter valdes in.
Även detta år har vi unga människor som längtar efter att få ge och få se mer av Jesus bland
barn och unga i vårt distrikt i styrelsen. Vem är de då som sitter i styrelsen:

Ordförande och ledamot
Anton Åkesson

Sekreterare och ledamot
Moa Forssman

Kassör och ledamot
Måns Arvidsson

Hemort: Hörby
Sysselsättning: Går gospellinjen på
Glimåkra folkhögskola
Församling: EFS Hörby
Drömsemester: En upptäcktsresa
i Japan, där jag dels får upptäcka
deras kultur men framför allt där
jag får åka omkring till olika sorters
skolor och ta del av deras kunskap
Älsklingsrätt: En fin köttbit med
pommes och en god sås
Min dröm för Salt Sydsverige: Att
det ska bli en väg till Jesus Kristus
för barn, ungdomar och unga vuxna. Jag drömmer om ett Salt Sydsverige som får vara med och skapa
stora förändringar för kristna och
icke-kristna i Sydsverige.

Hemort: Helsingborg
Sysselsättning: Pluggar till sjuksköterska i Lund
Församling: EFS Helsingborg
Drömsemester: Yngsjö är alltid
bäst.
Älsklingsrätt: Lundafalafel
Min dröm för Salt Sydsverige:
Att det ska vara ett självklart val för
barn och ungdomar att välja läger
och evenemang anordnande av Salt
Sydsverige. Att det ska finnas något
för alla och att fokus naturligt ska
ligga på Jesus.

Hemort: Jonstorp
Nuvarande bostadsort: Lund
Sysselsättning: Studerar
Församling: EFS-kyrkan Ängelholm men kommer att byta till en
i Lund
Drömsemester: Skidor i Japan
Älsklingsrätt: En klassisk skånsk
äggakaka ligger bra till
Dröm för Salt Sydsverige: Att
Gud ska få använda Salt Sydsverige
så att ungdomar får lära känna och
fördjupas i sin relation till Honom.

Helena Eriksson, styrelsen
Carina Brandt,Helena Eriksson, privat
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Ledamot
Iza Jönsson
Hemort: Jonstorp
Nuvarande bostadsort: Helsingborg
Sysselsättning: Barn och ungdomspastor i Betaniakyrkan i
Malmö
Församling: Betaniakyrkan Malmö/EFS Helsingborg
Drömsemester: Kullaberg
Älsklingsrätt: Allt som äts med
pinnar! Eller något recept från
Lotta Lundgren.
Dröm för Salt Sydsverige: Att
Guds rike får spridas på konkreta
sätt! Att barn och ungdomar i tidig
ålder får en erfarenhet av vem Jesus är och vilka de är i Honom. Att
fler barn och unga tidigt kommer i
funktion i Guds rike.

Ledamot
Måns Wieland
Hemort: Ljungbyhed
Sysselsättning: Går bibelskola på
Johannelund
Församling: Andreaskyrkan, Klippan
Drömsemester: Ljungbyhed
Älsklingsrätt: Pizza, alltid
Min dröm för Salt Sydsverige:
Att vi ska kunna sprida evangeliet
till Sveriges ungdomar och få dem
till att bli Jesu efterföljare som kan
sprida Guds rike.

Ledamot
Hilde Göthner
Hemort: Degeberga
Nuvarande bostadsort: Lund
Sysselsättning: Tar studenten från
musikalgymnasium i juni. Därefter
utforskar jag livet!
Församling: Brukar gå till Filippi
och Helge And i Lund
Drömsemester: Paris
Älsklingsrätt: Lasagne
Dröm för Salt Sydsverige: Att vi
verkligen får hjälpa barn att lära
känna Jesus och att det sedan ska
få synas i deras liv. Att vi får göra
så att Jesus blir del av så många
människors vardagsliv som möjligt.

Suppleant
Anne-Marie Öhman
Hemort: Malmö
Sysselsättning: Mellan olika jobb!
Församling: Betaniakyrkan
Drömsemester: Att hyra en glasigloo i Kakslauttanen i Lappland och
titta på norrsken.
Älsklingsrätt: Palt
Min dröm för Salt Sydsverige: Jag
vill precis det som Salt Sydsveriges
vision är; att barn och ungdomar
ska få lära känna Jesus, komma till
tro och följa Jesus Kristus. Jag vill
att andra ska få ha lika kul som jag
har haft det på alla läger och annat
som Salt Sydsverige har anordnat
och att de ska få vara en del av den
kristna gemenskapen som finns.

Ledamot
André Olofsson
Hemort: Sölvesborg
Nuvarande bostadsort: Halmstad
Sysselsättning: Vikarie i barnomsorgen
Församling: Listerkyrkans EFS
Drömsemester: Någonstans där
det är varmt
Älsklingsrätt: Thai mat
Dröm för Salt Sydsverige: Jag vill
att Salt ska bli en stor och stark förening som leder ungdomar in i ett
tryggt liv med en säker tro på Jesus.
Detta med t.ex. en mängd olika
läger och happenings som undervisar om och inspirerar till att vilja
gå med Jesus i vardagen, samtidigt
som man får ha riktigt härligt umgänge med härliga människor

Suppleant
Louise Lindfors
Hemort: Röke
Sysselsättning: Går sista terminen
på gymnasiet, på estetiska programmet.
Församling: Röke EFS
Drömsemester: Hawaii
Älsklingsrätt: Tacos
Min dröm för Salt Sydsverige:
Att barn och ungdomar ska få lära
känna Jesus på läger och andra
event. Även att de får lära känna
andra kristna vänner som de kan
dela tankar kring tron med!
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Bibelstudiet:
”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”
del 2 av 3

Jan Cada, präst
Örkelljungaförsamling
Helene Johansson
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Guds barmhärtighet undervisad av Jesus
Hos Jesus möter vi en undervisning om Guds
barmhärtighet som förstärker och understryker det som tidigare undervisats i GT. Bilden
av Gud som Fader eller ”pappa” stryker under
barmhärtigheten utifrån en familjerelation.
Gud söker en närhet, gemenskap och samhörighet med människan lik den som finns i en
familjerelation där barnen litar på sin far, tyr
sig till sin far, räknar med faderns makt och
förmåga, och är fullständigt trygga i faderns
omsorg och beskydd. Jesus visar själv att han
lever i en sådan Gudsrelation. Hans undervisning om Gudsriket handlar om den svär där
just en sådan Gudsrelation upprätthålls.

och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade
till lärjungarna: ”Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?” Han
hörde det och sade: ”Det är inte de friska som
behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad
som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se
och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla
rättfärdiga, utan syndare.” Mat 9:9-13

Genom sin undervisning, sitt handlande och
synen som Jesus har på sitt uppdrag framstår
Guds barmhärtighet på ett framträdande sätt.
Jesus söker sig till de utstötta, marginaliserade
och föraktade.
Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man
som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade
han till honom: ”Följ mig!” Och Matteus steg upp
och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i
hans hus kom många tullindrivare och syndare
dit och lade sig till bords tillsammans med honom

I liknelserna om det förlorade fåret och myntet visar Jesus hur Gud aktivt söker efter det
förlorade för att rädda det. I den förlorade sonen, ger Jesus en tydlig bild på hur Gud väntar,
längtar och springer varje syndare till mötes
för att i barmhärtighet få förlåta och upprätta.
(Luk 15)

Människosonen har kommit för att söka efter det
som var förlorat och rädda det.” Luk 19:10
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för
många.” Mk 10:45

De som genom tron blir Jesu lärjungar kallas
till att leva samma beroende och förtröstande
liv med Gud som Jesus själv levde. Att i allt

återspegla Guds barmhärtighet, nåd och kärlek.
Jesus tycks ofta ha undervisat om denna Gudsrelation och om hur vi är kallade att leva ut
Guds barmhärtighet i världen. Hos Matteus
möter vi bergspredikan och hos Lukas slättpredikan. Stora likheter finns, men också
skillnader i betoning. Huruvida dessa två sammanställningar av Jesu undervisning syftar på
samma händelse eller om det är två olika predikningar med snarlikt innehåll kan vi släppa
i detta sammanhang. Det viktiga är att betoningen och att leva i och leva ut Guds barmhärtighet finns starkt hos både Matteus och
Lukas skildringar av vad Jesus lärde.
Men till er som vill lyssna säger jag: älska era
fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna
dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd
också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan
också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det
som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni
vill att människor skall göra mot er, så skall ni
göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar
dem som älskar er? Också syndare älskar dem
som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att
ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också
syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att
ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka?
Också syndare lånar åt syndare för att få samma
belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott
och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er
lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty
han är själv god mot de otacksamma och onda.
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.
Luk 6:27-36
Liknelserna om den barmhärtige Samarien
En av de mest kända liknelserna om konsekvensen av att älska sin nästa som sig själv, dvs
att leva ut den barmhärtighet som vi själva tagit emot finns i berättelsen om den barmhärtige Samariten. [11] Luk 10:25-37
Här betonas att varken, ras, religion eller social
tillhörighet spelar någon roll. Kallelsen till att
visa barmhärtighet mot var och en som vi möter finns där för oss alla. Aposteln Johannes ser
detta som en självklarhet hos var och en som
lärt känna Gud:

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt
känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt
liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men
stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds
kärlek förbli i honom?
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord
utan med handling och sanning. Då förstår vi
att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att
Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. 1
Joh 3:16-20
Liknelsen om obarmhärtige tjänaren
Lika mycket som barmhärtigheten påbjuds
och rekommenderas, lika hårt varnar Jesus för
att förhärda sig emot den som ber om förlåtelse eller vädjar till vår barmhärtighet. I liknelsen om den obarmhärtige tjänaren står det
ställt utom rimligt tvivel att Gud med stränghet kommer att bemöta var om en som själv
tagit emot förlåtelse men som själv vägrar att
förlåta.[12]
Barmhärtigheten och domen på den yttersta
dagen
Jesus är också tydlig med att den som verkligen emottagit Guds nåd och barmhärtighet
och fått sitt hjärta förvandlat, kommer att leva
ut detta till andra. Gud identifierar sig med de
nödställda och de lidande. En barmhärtighetens gärning gjord mot någon av dessa mina
minsta, är en gärning utförd mot Gud själv.
Omvänt, ett stängt och slutet hjärta mot någon av dessa minsta, är ett stängt och slutet
hjärta mot Gud.[13]
En dag skall en utrensning ske, ogräset skall
rensas bort från den goda säden.[14] Den som
tagit emot Guds nåd skall då äntligen bli befriad från allt ont. I liknelserna om surdegen, senapsfröet[15] pekar Jesus på att det rike grundat på Guds barmhärtighet en dag skall segra
och den värld som återspeglar Guds väsen skall
då segra över all ondska.
------------------------------------------------------Noter:
[11] Luk 10:25-37
[12] Mat 18:21-35
[13 Mat 25:31-46
[14 Mat 13:34-30
[15 Mat 13:31-33
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