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Det gula huset
längst vägen

Distriktsföreståndaren
har ordet

Gud måste vara den störste ombörjaren i hela historien. Det verkar som om Gud formligen älskar när han får lov att börja om i våra liv. Jesus personifierar också detta ombörjande när Gud i
honom blir människa. I Jesus bor en stark längtan att få ge människor möjlighet till en ny start.
Jag tänker att vi gör klokt i att låta honom få möjlighet att börja om med oss.
Vi talar om att EFS är en missionsrörelse. Vi uttrycker i vår kallelse att EFS ska verka för Kristi
rikes tillväxt genom att göra Jesus känd, trodd,
älskad och efterföljd och hjälpa människor
att leva nära honom. Vi vill att människor i
Sverige på riktigt skall få möta Guds kärlek i
Jesus Kristus. Vi vill utrustas till ett liv i Jesu
efterföljd och uppmuntrar till nya sätt att vara
kyrka nära människor idag.

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Privat
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För att vi ska bli mer av det vi säger att vi är
och vill vara så tror jag att det är läge att vara
beredd att börja om. Att låta den store ombörjaren, Guds Helige Ande börja om med oss
och göra oss till en Jesusrörelse. Markus berättar om ett tillfälle då Jesusrörelsen började om
i Kafernaum: ”Några dagar senare kom Jesus
tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att
han var hemma samlades så många att de inte
längre fick plats ens utanför dörren. Och han
förkunnade ordet för dem.” Mark 2:1-2
Det blev en omstart när Jesus kom tillbaka och
då människor fick höra att han var där igen
blev det fullt hus! Det här är ett exempel på
den Jesusrörelse som vi av nåd för höra till.
För att se vad som bör känneteckna oss som
Jesusrörelse bör vi se på vad som kännetecknade Jesus det är han som definierar vad som är
normalkristendom.
Hur var Jesus egentligen?
Om vi stoppat någon på gatan i Kafarnaum
den dagen vi just läst om vad skulle de sagt om
Jesus? Kanske skulle någon säga att: -Jesus umgås med vanligt folk. Ser människor och gör det
omöjliga.Det är ställt utom allt tvivel, att Jesus
från Nasaret älskade människor! Jesus älskade
alla: Unga människor, gamla människor, goda,
onda, rika, fattiga, populära, de ständigt bortglömda, alla möjliga och omöjliga människor
var förbehållslöst älskade av Jesus. Ingen annan
någonsin i historien har varit lika upptagen av
människor som Jesus!

En Jesusrörelse älskar människor
Om och om igen försöker Jesus att få sitt lärjungagäng att greppa visionen och förstå att
det handlar om människor! Om och om igen
försöker han få deras tankar att gå till andra
människor. Från dag ett i lärjungarnas träning
med Jesus handlade det om att lära sig att prioritera om.
Ofta satte lärjungarna andra saker i fokus i
stället för människor: Det planerade schemat,
popularitet, pengar, makt, bekvämlighet, mm.
Jesus fick gång på gång stanna upp och vända
sig till sina närmaste och betona att det handlar om andra människor! Det handlar om att
älska människor, att upprätta människor, att
tjäna människor, att leda människor rätt och
att ge sitt liv för andra människor.
Jesus undervisar och exemplifierar detta fokus
på människor genom hela sin tjänst. Till och
med när det kommer till kritan i Jesus liv. När
han torteras och avrättas med det grymmaste dödsstraffet med brutal fysisk och psykisk
tortyr. Inte ens då han spikas fast på korset
tänker Jesus bara på sig själv. Just då ser han
att det är en människa som håller i hammaren
och spikarna i sina händer och Jesus hjärta går
till de personerna och han ber: -Fader förlåt de
här människorna de har ingen aning om vad
de gör. Just innan han dör tänker han på sin
mor och ser till henne. Den sista tanke som
Jesus fokuserar på kan mycket väl ha varit den
brottsling som korsfästs vid hans sida. Jesus ser
i honom en människa på väg att gå förlorad
och öppnar inte bara sitt hjärta utan hela sitt
rike för honom!
Ingen har varit mer upptagen av människor än
Jesus! Jag vill vara del i denna Jesusrörelse. Börja om i mitt liv Jesus. Rör vid mitt hjärta och
börja om än en gång i mitt liv!

Salt Sydsverige:

Softa chilla och äventyr!

”Scouterna har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta. Om det inte var för
scouterna skulle jag inte ha funnit Jesus. På Patrullriks i Sällerhög beslutade jag
mig för att följa Honom. Sakta hade det byggts upp inom mig och det var där
jag tänkte att det här är så bra att jag måste ge det en chans.”
Det är Oskar Arvidsson, som arbetar som
ungdomsledare i Hörby-kretsen, som berättar
om vad scouterna har fått betyda för honom.
Sedan ung ålder har han funnits med i Svensköp scouter. Där träffas man varje fredagskväll
för scoutaktiviteter och när de yngre går hem
stannar de äldre kvar för mer av en ungdomsgrupp. Det är en scoutgrupp som åker iväg på
andra ungdomsevenemang inte endast scoutevenemang. Man odlar en stark gemenskap där
Jesus står i centrum.

I sommar är det åter dags för Patrullriks, Salt
riks stora scoutläger som äger rum var tredje
år. Detta år träffas man i Mossebo, två mil väster om Kalmar. Oskar har funnits med som
distriktets representant, DKP (distriktskontaktperson) under det senaste läsåret och har
därmed redan fått besöka Mossebo.
– Det var väldigt kul och spännande att få se
platsen innan lägret börjar, säger Oskar. Vi fick
verkligen en känsla av hur det kommer att bli.
Det känns saftigt, det kommer att bli bra!
Som vanligt är lägret uppdelat i olika delar;
scoutbyn för dem som är mellan 10-14 år och
Hoppetossa, som är familjebyn. I år är tonårsbyn annorlunda än den brukar vara. Man går
under namnet JUMP och är en festival.
– Temat för hela Patrullriks är i år ”Hopp”.
Tonårslägret kallas därför JUMP, säger Oskar
med ett skratt. Det blir inte som det brukar
och jag tror att det kan locka många ungdomar, även de som inte brukar finnas med i
scoutverksamhet.

Helena Eriksson
Oskar Arvidsson,
Patrullriks

JUMP innebär att det kommer att erbjudas
konserter i olika musikstilar på kvällarna,
bland annat kommer Sebastian Stakset. Det
kommer även att vara byggtävlingar, idrottsutmaningar och naturligtvis musik hela tiden.
Det blir beachparty på Öland och dansparty
i skogen. Orden softa och chilla kommer att
användas flitigt under lägret, man önskar att
deltagarna ska få landa på lägret, utan stress,
för att kunna vara med varandra och för att
finna tid med Gud.
Sydsverige och Västsverige kommer att ha en
socutby tillsammans där Peter Sjölund från
Västsverige är bychef. Byns kaplan är David
Castor, präst i Röke EFS medan Lotta Nordling från EFS-kyrkan i Ängelholm, finns med
som Sydsveriges och Västsveriges intendent,
det vill säga matansvarig. Som det ser ut nu
kommer det med scouter från de flesta av vårt
distrikts scoutkårer och vi kan bara gissa att
man ser framemot lägret väldigt mycket.
– Scouterna är väldigt viktigt för mig och jag
önskar verkligen att Patrullriks blir förvandlande för deltagarna, säger Oskar. Jag ser mycket
framemot lägret, som dessutom blir det sista
jag gör i min tjänst innan jag flyttar till Bethel
i Kalifornien för att gå på bibelskola där.
Livsluft önskar alla kårer ett fantastiskt läger!
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Hjärtslag:

Det gula huset längst vägen
Det gula välvårdade huset ligger så nära samhällets centrum som det går. Det gör inget väsen av sig men det
syns. Många ortsbor har besökt huset under 120 år och många har fått sina liv förvandlade här. Gemenskapen, tryggheten, hemkänslan har funnits med i alla år och viktigast av allt har huset fått spela stor roll i Guds
rike. När man kommer lite närmare ser man att det står, med fina bokstäver, EFS på väggen. Det gula välvårdade huset är Bjärnums missionshus. Men bara i ett par månader till då det just har sålts.
pens arbete övergick till scoutarbetet 1987 och
höll igång till strax efter millennieskiftet. Det
var en tid med i genomsnitt 25 scouter som
samlades till både hajker och riksläger. Genom
åren har även musik och körsång fått spela stor
roll i föreningen.

EFS-föreningen i Bjärnum har under några
år funderat på om det har varit dags att sälja
fastigheten. De som är yngst i föreningen är
alla i pensionsåldern och orken räcker inte till
längre.
– Vi måste titta på om vår ork ska gå till att
upprätthålla en fastighet eller om vi ska använda orken till vår verksamhet, säger Bengt-Arne
Nilsson, som sitter med i styrelsen. Men naturligtvis har man blandade känslor.

EFS-föreningen i Bjärnum byggde fastigheten
1898. Hillevi Nilsson, som har haft missionhuset som sitt andliga hem under i stort sett
hela hennes liv, berättar att hennes morfars far
var med och byggde huset.
– Visst känns det lite vemodigt, säger Hillevi.
De ville ju något med huset när det byggde
det.
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Visst ville man något med missionshuset och
vilken roll det har fått spela under 120 år! Under 1920-40 talet var deras juniorförening den
största i Sverige och det gick livligt till! Ute
i trädgården finns scouthuset som vittnar om
en annan epok. Pojkgruppen och flickgrup-

En annan tid som har fått betyda mycket för
många var när man höll sina bibeldagar i missionshuset. Då höll man på från torsdag till
söndag och prominenta undervisare kom från
både Johanneslund och andra delar av Sverige.
Det var till och med så populärt att fabrikerna
stängde under dessa dagar då fabrikörerna ville
gå på bibeldagarna.

Hillevi Nilsson och Margareta Hedlund sitter på var sin stol i köket medan Bengt-Arne
Nilsson lutar sig mot bänken. Man kan se att
minnena sköljer över dem.
– Under bibeldagarna i februari var det snöstorm nästan varje gång, säger Margareta med
ett skratt. Man talade till och med om ”bibelkursavä’r” på byn!
Hillevi fortsätter:
– När jag var liten var vi många barn här i
söndagsskolan. Vi fick börja i stora salen och
sedan delades vi upp i olika grupper. Vi lärde oss om Afrika, Indien, Kina och Japan. Vi
visste mycket om världen innan vi började i
skolan och högtidligt blev det när missionärerna kom för att berätta. Det var oerhört stort

och märkvärdigt för barnen, säkerligen för de
vuxna också.
Missionshuset har även fått äran och glädjen
att skicka iväg medlemmar som missionärer ut
i världen. Ella Nilsson bodde i huset som vaktmästarinna i många år och var då ungdomsledare i väntan på att bli sänd till Kina och senare
Japan. Även Ulla Tufvesson-Kagali, som tillbringat många år i Tanzania, kommer från byn.
Bengt-Arne står tyst ett tag och sedan säger
han:
– Det största för mig har varit att mina tre barn
har till stor del fått växa upp här i missionshuset, säger han med ett leende. Här har de fått
hitta sin tro och trygghet.
Man lade ut huset till försäljning i mars och på
Hemnet kan man se att över 7000 personer har
tittat på huset.
– Vi trodde det skulle ta tid att få huset sålt,
säger Bengt-Arne. Men det är visst populärt att
renovera gamla missionshus.
Det kom 20 intressenter till visningen och det
blev budgivning med tre av dessa. Redan någon
vecka in i april var köpet klart. EFS-föreningen håller sin avslutningsgudstjänst den 18 juni
och lämnar huset till ett ungt par den 30 juni.

Vemod. Det är ordet som de flesta använder
när de tänker på att huset ska säljas. Men, säger man i nästa mening, föreningen lägger inte
ner! EFS-föreningen kommer förmodligen att
träffas i församlingshemmet och man har kvar
sin verksamhet med gudstjänst en lördagskväll
i månaden. Man fortsätter med sina sångstunder och andakter på de två äldreboendena i
samhället och fyra-fem gånger per år har man
gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan.
Även ”Bön med eftermiddagskaffe” kommer
att fortsätta.
Efter gudstjänsten på annandagpåsk sitter ett
25-tal personer rund fikaborden och funderar

på framtiden. Man konstaterar att ett hem inte
sitter i väggarna. Hemmet är det man tillför
huset. Man menar också att det är viktigt att
vara realistisk och inte stirra sig blind på byggnader. Guds rike finns runt om oss och säkert
är att Bjärnums EFS-förening kommer att
fortsätta verka för att sprida Jesu kärlek. Precis
som man gjort i 120 år.
Bengt Nilsson delar lite tankar om tiden i
missionshuset:
Jag är den äldste
medlemmen i Bjärnums EFS och kanske den ende som
sett hur missionshuset ursprungligen såg ut: ingång
på norra gaveln, där jag kom in under en läktare. I linje med läktarens framkant stod en
stor, svart ugn i gjutjärn. På södra väggen ett
halvcirkelformat podium med talarstol, på
båda sidor om podiet två höga dörrar in mot
”lilla salen”. Över lilla salen en läktare. Både
interiör och exteriör har flera gånger ändrats
men budskapet har varit samma.
Mina starkaste minnen har jag nog från tonårens bibelkurser. Det var möten fredag em, lördag fm, em och kväll, högmässa i Norra Åkarps
kyrka söndag fm och avslutningsmöte söndag
em. Då var missionshuset fullt, och när mötet
närmade sig sitt slut var luften tät, stämningen
mättad. Stående förenades vi i psalmen:
O, hur saligt att få vandra, hemåt vid vår Faders hand … och slutligen, mäktigt
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
Som oss vunnit med sitt blod.
Jag gick ensam hem, med min oroliga tonårssjäl fylld av frågan: Är jag med på vägen eller
blir jag tillbaka här i denna mörka värld? Den
har sedan följt mig genom mitt långa liv, genom tider av tvivel, genom tider av tro. Jag är
tacksam för att jag tidigt och allvarligt ställdes
inför den frågan.
Helena Eriksson, Bengt Nilsson
Helena Eriksson, privat

Pulsen på:

”Man får göra något vettigt av det”
Leenden inbjuder i det trevliga hemmet i Sölvesborg. Kaffedoften lockar och fikabordet står
dukat. Välkomnandet är varmt och samtalet flyter genast på. Leendena försvinner aldrig från
deras ögon, även när de berättar om svårare saker. Tydligt är att detta är ett par som har gett
sitt liv i tjänst i Guds rike och som fortfarande finns med på alla sätt de kan än i dag.

Holger Lundström är ödmjukheten själv. Han
är inte stor i orden, han klagar inte. Däremot
strålar han tjänande. Han växte upp som ensambarn i en familj där mamma var sjuklig
och pappa var engagerat kyrkligt på olika sätt,
bland annat som söndagsskolelärare. Jesus har
alltid varit en naturlig del i Holgers liv och
tanken på att läsa till pastor fanns i bakhuvudet redan som unga år.

om jag skulle klara av det.

Han tog realexamen från Solviks folkhögskola
som ligger i Frostkåge i Västerbotten där hemmet låg. Holger hade svårt med språken men
uppmuntrades till att studera på. De sista månaderna innan realexamen låg han i lumpen
samtidigt men det gick bra ändå. En dag stoppades Holger av rektor Bodin.

Kerstin har stått vid Holgers sida hela livet.
De firade guldbröllop för några år sedan och
man kan se att kärleken dem emellan är stark.
Tillsammans har de fyra barn varav tre i livet.
Holger berättar att första barnen var tvillingar
men en av flickorna levde endast en dag. En
stor sorg mitt i glädjen över att fått Margareta. Senare kom två flickor till familjen genom
adoption från Etiopien, Maria och Christina.

– Det var vid trappan, säger Holger med en
finurligt leende. Jag vet precis vad jag stod när
han pratade med mig.
Rektor Bodin frågade Holger helt enkelt om
han inte skulle läsa på Johannelund. Kanske
var det den bekräftelse som Holger väntat på.
– Jag har alltid haft dåligt självförtroende och
varit nervös, berättar Holger. Jag var osäker på
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På den tiden låg Johanneslund i Stockholm
och Holger studerade i fyra år till pastor.
– En viss tid under studierna var det jobbigare. Jag kände mig ensam fast jag hade många
vänner, säger Holger fundersamt. Men det var
under den här tiden jag träffade Kerstin!

– Vi har alltid haft en liten speciell kontakt
med Etiopien även om vi inte hade varit där
själva innan flickorna kom, berättar Kerstin.
Min far var kejsare Haile Selassies tandläkare
och min syster tillbringade tid i landet med sin
man som var i SIDAs tjänst. Senare har alla
flickorna och jag besökt landet.

Efter Holger var färdig med studierna hamnade paret i Växjö och senare Gävle. Sedan kom
de till Listerlandet i Blekinge och där har de
blivit kvar. Det blev nästa 30 år i tjänst i de
olika föreningarna. När Holger kom till Listerlandet fanns det elva olika missionshus och efterhand kom de att säljas av när de lokala ledarna inte orkade sköta dem. Däremot bildades
Listers EFS dit de som ville finnas kvar i kyrkan
blev medlemmar. Ungdomarna på Listerlandet
hade redan samlats under ett tak så det blev
en naturlig övergång för dem. Under den tid
då det både fanns vissa missionshus kvar men
även Listers EFS dubbelanslöt sig medlemmar,
något som än i dag lever kvar i Sölvesborg då
många är dubbelanslutna till både Listers EFS
och Falkvikskyrkan inne i stan.
På frågan om det var jobbigt att lägga ner de
olika missionhuset svarar Holger:
– Orkar man inte med att driva missionshusen
får man göra något vettigt av det. I de flesta
fall blev det att vi lade ner och samlades under Listers EFS. Än idag går avkastningen från
de olika försäljningarna till både Listers EFS
och Falkvikskyrkan men även till mission. Det
känns bra!
När Holger får frågan om vilka hans styrkor är
blir han först tyst. Sedan säger han att han har
grubblat på det och säger till sist:
– Jag tror att jag har bredd, säger han till sist.
När jag arbetade som predikant gjorde man allt
i föreningen och det var inga problem. Och jag
har god organisationsförmåga.
Efter ett tag tillägger han:
– Jag har lätt för att lyssna.
Eskil Arnoldsson har
funnits med i Listers
EFS under många år och
han ser att en av Holgers
styrkor är hans lojalitet
mot uppdraget och den
kallelse han
fått. Han har stått pall när det har blåst hårt
helt enkelt.
– Han är också oerhört noggrant förberedd när
han predikar, säger Eskil. Det finns ett djup i
hans undervisning.

Lars-Göran Berglund, även
han medlem i Listers EFS,
håller med:
– Holger skulle inte säga något om han inte har om fötterna så att säga. Hans predikningar har stort innehåll
och han har verkligen fört
bibelkunskapen vidare.
Holger har varit noga med att inte bryta den
kyrkliga traditionen och innan han blev prästvigd tillsammans med övriga EFS pastorer
1991 höll han varken i dop eller nattvard. Han
fanns med och biträdde så när han äntligen fick
hålla i nattvarden som präst för första gångern
var det ett stort tillfälle.
Holger tystnar en stund och säger sedan:
– När jag tittar tillbaka så ser jag att jag har haft
en fantastiskt liv.
Holger har nog lätt för att se det positiva i livet.
Att inte krångla till det utan acceptera hur det
är och helt enkelt ”köra på”. Inget verkar ha
stoppat honom och han strävar fortfarande för
att göra Guds rike känt. Han predikar lite här
och var samtidigt som han och Kerstin hjälper
till där det behövs i Listers EFS. De finns till
för människor och de gör vad som behöver göras. Det är lätt att förstå att Holger och Kerstin
Lundström är högt ansedda inom EFS.
Not: År 1991 hölls en rad förnyelsegudstjänster på olika platser i landet. Vid dessa förnyelsegudstjänster »kompletteringsprästvigdes«
154 EFS-pastorer efter EFS styrelses beslut.
För Svenska kyrkan blev prästvigningen av
EFS pastorer ett sätt att lösa sakramentsfrågan
(dop och nattvard). De prästvigda pastorernas
sakramentsförvaltning skulle nu ske i Svenska
kyrkans ordning. De präster som prästvigts
inom ramen för EFS-avtalet måste dock komplettera sin utbildning för att kunna inneha
församlingstjänster i Svenska kyrkan.

Helena Eriksson
Helena Eriksson, privat
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I mina tankar:

Jonas Nordén
Lidande. Jesus gick igenom det värsta. Han säger att det är en del av det kristna livet, också
för oss. I en tid då fler kristna än någonsin förföljs för sin tro, då kyrkor bombas och kristna
dödas på grund av att de följer Jesus, så är det inte så svårt att inse att han hade rätt. Men
hur är det för oss? I Sverige?

Tack och lov så har vi inte den radikala typ
av förföljelse som vi ser på flera håll i Mellanöstern, Asien och Afrika, som innebär att vi
behöver sätta livet till för vår tro. Men visst
kan det kosta på att stå upp för sin tro ändå, i
tider då tron på Jesus inte sällan jämställs med
tron på tomten. Visst kan det vara tufft att stå
för vissa moraliska värderingar som är grundade i Guds ord, men som det samhälle vi lever
i har övergett. Visst kan det vara smärtsamt
att bli anklagad för att vara intolerant när
man påstår att Jesus är den enda vägen till
Fadern och evigt liv. Lidandet ligger då i att
bli betraktad som annorlunda, gammalmodig,
inskränkt eller kanske också som en idiot.

Jonas Nordén
Privat
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Vi lever i tider då teoretiska åsikter är extremt
viktiga. Det vi uttrycker och ”gillar” på olika
sociala medier är det som mer eller mindre
definierar oss. Om vi sedan kan backa upp
våra åsikter med någon konkret handling som
verkligen visar vad vi står för verkar inte vara
lika viktigt. Det är här jag tror att den kristna
tron och kyrkan i Sverige idag kan ha en av
sina starkaste ”metoder”. Om vi har åsikter
som det svenska samhället i stort har svår att
köpa, så tror jag att vi i längden ändå kan vin-

na respekt och förtroende om vi visar att vi är
beredda att lida för det. Att den övertygelse vi
har är grundad i en relation till den uppståndne Herren Jesus Kristus, och den relationen är
inget vi vill äventyra genom att böja oss inför
samtidens nycker och svängningar.
Det är ju precis det som är en av hemligheterna bakom Jesus och de första kristnas ”framgång”. Deras tro och övertygelse ledde dem
till situationer där de blev fängslade, pryglade,
misshandlade, uteslutna och ibland dödade.
Men de höll fast vid sin övertygelse, de vek
aldrig av från Vägen. Varför var lärjungarna
beredda att möta allt detta lidande? Jo, för att
de hade fått möta den uppståndne! De hade
sett honom dö, men de hade också fått se
honom i livet efter det. Det blev det slutliga
beviset för dem att Jesus var den utlovade
Messias, världens Frälsare och Herre. Det blev
avgörande för dem. Efter det var de beredda
att ge allt.
Min bön är att också jag ska bli mer beredd
och villig att lida för min Herre och Mästare.
Han som led oändliga kval för mig.

EFS och Salt:

Korset - vårt enda hopp

”Vi drömmer om en konferens som får göra skillnad i våra kristna liv. Vi längtar
efter en väckelseton i konferensen och efter ett möte med Jesu kors. En påminnelse om vårt behov av nåden. En påminnelse att även vi måste omvända oss
inför Gud den helige. En påminnelse om den glädje vi har i en sann gemenskap
genom det kors som utplånar världens synd. Korset är vårt gemensamma hopp,
vårt enda hopp.”
Så lyder visionen inför EFS och Salts årskonferens 2017 som går av stapeln i Alingsås den
3-6 juni. Temat är Korset – vårt enda hopp
– och man har mycket medvetet arbetat med
temat i år, kanske ännu mer än tidigare år.
Man ser den här konferensen som lite av en
nystart och kanske till och med en omvändelse i EFS och Salts arbete där korset verkligen
får bli det centrala.

Rebecka Cada arbetar som organisationssekreterare på EFS riks och är den som är projekt-

samordnare för konferensen:
– Det är en spännande och komplex uppgift,
säger Rebecka. I och med att konferensen
flyttas runt uppstår också nya utmaningar
varje år.

Årets arbete har präglats mycket av Rebeckas
utbildning till KAOS-pilot (se not). Man har
tänkt till lite extra när man byggt strukturen
och man har sett till att det alltid har funnits
med lokala representanter liksom representanter från riks i alla områden man arbetat med.
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– Det gäller att få med alla frivilliga och
anställda i visionen, säger Rebecka. Det är lätt
att det blir otydligt om vem som bestämmer
och hur mycket inflytande man har. Vi har
jobbar mycket med inkluderande och försökt
vara strategiska. Det är viktigt att de som
finns med som frivilliga känner att man kan
dela med sig av sina åsikter och bli hörda. Det
har också varit viktigt att skapa ett ägandeskap
hos dem som ansvarar för olika uppgifter.
Ett motto man arbetat med är: ”Var förändringen du själv vill se” som är ett talande
uttryck för att nå det mål man vill. Man vill
möjliggöra för konferensdeltagarna att känna
sig sedda, värdefulla och drabbade av Jesu kärlek och för att göra det möjligt är det viktigt
att man möter varandra som frivilliga under
förberedelserna på samma sätt.
Årskonferensen är en hjärtefråga för många
inom EFS och det finns starka åsikter och
människor vill mycket. Detta gör att man
både vill få människor att känna igen sig
under konferensen men samtidigt är det viktigt att utveckling sker. Ett inte alltid så lätt
arbete.

ter och Skattensamlingar.

Även ungdomarnas konferens är planerad
annorlunda än tidigare år då den är integrerad med de vuxnas. Som ungdom bor man
tillsammans under konferensen och följer de
vuxnas program. Men man har även andra
aktiviteter såsom tävlingar, caféer och en del
egna seminarier.
Konferensen kommer att vara fylld med
spännande talare, exempelvis Magnus Malm,
Magnus Persson och EFS Sydsveriges distriktsföreståndare Jonas Hallabro samt en rad
andra. Årets konferens kommer även att präglas av musik på olika sätt både i gudstjänst
och genom konserter. Programmet är gediget
och vissa delar sänder man live på EFS play.

– Det har varit roligt att arbeta med konferensen, säger Rebecka. Jag hoppas verkligen
att det blir riktigt bra dagar och att det blir en
konferens som gör skillnad. Att väckelsetonen
är stark. Att vi tillsammans kan skala av och
fråga oss vad det egentligen är det handlar
om, korset.
Nytt för i år är att barnkonferensen är ett
läger. Barnen, i åldern 8-15 år, samlas på
Hjälmareds folkhögskola efter lunch på
konferensens första dag för att sedan ha ett
gediget program under dagarna som följer.
De väljer mellan två spår där man har sina
huvudaktiviteter; Soul Children och KRIK.
Men det händer mycket annat också!

Helena Eriksson
Privat
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– Genom att erbjuda ett läger för barnen kan
föräldrarna få det lite lugnare under konferensen och de behöver inte hämta och lämna
kring måltiderna, säger Rebecka. Vi hoppas
också att fler vuxna hittar till konferensen genom att barnen vill åka på läger! De barn som
är under 8 år har andra aktiviteter i närheten
av de vuxnas konferens och äter sina måltider
med sina föräldrar. Det blir lek, pyssel, utflyk-

Stefan Holmström finns med som missionsföreståndare för sista gången på en årskonferens
och han har höga förväntningar:
– Jag hoppas och ber om att vi får ett starkt
möte med den korsfäste med både förkrosselse
och jubel. Jag hoppas att vi får sjunga tillsammans i glädje och tacksamhet.
Stefan fortsätter:
– Jag hoppas också att det ska bli en fin konferens för Salt och en härlig start för vår nya
missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Na-

turligtvis önskar jag också att årsmötet skapar
framtidstro och framtidsmöjligheter.
Vi kan alla verkligen se fram emot konferen
sen med stor förväntan där Korset kommer
att stå i centrum i allt. I undervisning, i lovsång, i gemenskap och i bemötande. En kon-

ferens där vi lyfter blicken och stannar upp
för det som är det mest relevanta och viktiga i
vår rörelse – Jesus Kristus.
Not: Är en hybrid business och design skola
som strävar efter att utbilda framtidsledare
med kompetens att hantera samhällsproblem
med hög komplexitet. Utbildningen specialiserar sig inom projekt ledning, process design,
entreprenörskap och innovation

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet.
Ett stort tack!
EFS Sydsverige:
Salt Sydsverige:
Bankgiro: 1967900 Bankgiro 5275-8786
Swish 123 055 3461 Swish: 123 354 77 91
Enskilda gåvor april 2017:
EFS Sydsverige 4 925 kr
EFS Sydsverige aktieutdelningsgåva 38 336 kr
Salt Sydsverige 8 050 kr
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EFS Sydsverige:

En ny styrelse

I början av april månad hölls EFS Sydsveriges årsmöte 2017. En ny styrelse blev vald, vem är det
då som sitter i styrelsen? Några av styrelsemedlemmarna berättar lite mer om sig själv

Karna Nilsson

Kenneth Ferm

Sven Persson

Hemort: Hörby
Sysselsättning: Administratör i
Svenska kyrkan, Hörby församling
Förening: EFS Hörby
Drömsemester: Något ställe där jag
kan få uppleva historia, kultur och
underbar miljö. Helst på ett ställe
som inte är för varmt om det kan
avhjälpas!
Älsklingsrätt: Det varierar, men
min mors köttfärsbiffar med sås och
potatis är aldrig fel.
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att vi får vara en organisation som ger och tar emot av
Jesus och uppmanar fler människor
att ge och ta emot av Jesus.

Hemort: Lund
Sysselsättning: Arbetar med försäljning på Tetra pak
Förening: Lunds Östra Stadsförsamling
Drömsemester: Vandra Padjelanta-leden
Älsklingsrätt: Lever i olika former
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att vi kan hjälpa och
stötta lokala föreningar att växa
men även finnas med i nyetableringar. Stärka vårt samarbete med
Svenska Kyrkan.

Hemort: Ängelholm
Sysselsättning: Slöjdlärare
Förening: S:t Mikael, Ängelholm
Drömsemester: Solsemester i
Grekland och vintersemester i
norska fjällen
Älsklingsrätt: Etiopisk mat
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att våra föreningar/kyrkor ska få bli platser där
människor får mötas och möta
Jesus till frälsning! Att fler medlemmar ska vilja engagera sig i det
lokala och i distriktets arbete.

Helena Eriksson, styrelsen
Carina Brandt,Helena Eriksson, privat
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Björn Pettersson

Jan Ebefelt

Magnus Håkansson

Hemort: Hjälmseryd / Karlskrona
Sysselsättning: Föreståndare på
Stenbräcka kurs- och lägergård.
Förening: EFS-kyrkan Jämjö
Drömsemester: I solstolen med
en god bok – segla Östersjön runt,
svårt att gradera
Älsklingsrätt: Ärtsoppa
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att vi skall få vara en
organisation som med Guds ledning får vara med och sprida evangeliet i ord och handling.

Hemort: Höganäs
Sysselsättning: Poliskommissarie
Förening: Allerums missionsförening
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att få uppleva arbetet
med nysatsningar slå rot och bära
frukt.

Hemort: Örkelljunga
Sysselsättning : Driver ett plåtslageri
Förening: Örkelljunga EFS
Drömsemester: Ö-luffa Grekland
Älsklingsrätt: Allätare
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att vara ett stöd till
föreningar och inspirera till att
nya EFS-grupper och föreningar
startas.
Övriga som sitter med i styrelsen
är:

Maria Grahn

Annika Ovander
Hemort: Karlskrona
Sysselsättning: Pensionär som varit missionär i Malawi och arbetat
centralt för EFS scouter.
Förening: Möllebackskyrkan
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att kunna hjälpa till
att utveckla gemenskapen och det
djupare samtalet om livet och tron
i den lokala föreningen. Att vi ska
kunna påverka människor om att
finnas där för varandra och hjälpa
till.

Hemort: Tollarp
Sysselsättning: Sjuksköterska
Förening: Tollarps EFS
Drömsemester: Någonstans lagom
varmt. Etiopien eller Indien kanske
Tanzania eller helt enkelt någon
trevlig plats i Europa.
Älsklingsrätt: Kanske Kitfo
(etiopisk råbiff med berberi, kardemumma och etiopiskt smör) eller
något indiskt.
Min dröm och längtan för EFS
Sydsverige: Att vi som distrikt kan
hjälpa våra olika föreningar att våga
satsa och se framåt, för att evangeliet ska nå ännu fler och att vi ska
kunna hjälpa föreningarna att hitta
broar mellan unga och äldre.

Erik Arvidsson

Markus Paulsson
samt ordförande Mats Hansson
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Bibelstudiet:
”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”
del 3 av 3

Guds barmhärtighet, några centrala tankar i
brevlitteraturen
Paulus använder sitt eget liv, sitt hat och sin
förföljelse av de kristna för att visa på Guds stora barmhärtighet.
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till
sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att
rädda syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att
Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod
på mig som den förste, urtypen för dem som skall
komma till tro på honom och vinna evigt liv.
1 Tim 1:15-16
Guds barmhärtighet är drivkraften för Gud
att frälsa oss genom Kristus
När Paulus berättar om Guds handlande för
vår frälsning så syftar han tillbaka på Guds
barmhärtighet. Människan är här inte bara
passiv, bunden och utan står dessutom under
den ondes kontroll och inflytande. Aktivt väljer hon att göra det onda. Då griper Gud in
och motivet till Guds handlande är hans kärlek
och barmhärtighet.
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Ni var döda genom era överträdelser och synder

den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike,
över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då
vi följde våra mänskliga begär och handlade som
kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra.
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande
tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta –
och uppväckt oss med honom och gett oss en plats
i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han
för kommande tider visa den överväldigande rika
nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty
av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar,
ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk,
skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda
gärningar som Gud från början har bestämt oss
till. Ef 2:1-10
Guds barmhärtighet och dopets nåd
Liknande tankar får vi i Titusbrevet där Paulus talar om det nådemedel som Gud använder
för att förena oss med Kristus och ge oss Guds

Ande, nämligen dopet.
Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin
godhet och kärlek till oss människor frälste han
oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade
gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han
frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över
oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi
ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Tit 3:4 -7
Guds barmhärtighet kopplad till Kristi
uppståndelse och vår frälsningsvisshet
Genom Guds barmhärtighet är vi födda på
nytt. Vi äger ett levande hopp och detta hopp
ligger i det faktum att Gud uppväckt Kristus
från de döda. I den nya födelsen följer också
försäkran om att ärva himmelen och en försäkran om att Gud makt skall beskydda oss
genom tron fram till räddningens dag.[16]
Guds barmhärtighet som motivation till
överlåtelsen
När Paulus så lagt den läromässiga grunden
för ett kristet liv. (Rom 1-8) Bearbetat relationen mellan Guds löften till Israel och Kristi
världsvida kyrka så går han över till att tala om
det praktiska livet som kristen. Detta handlar
om en överlåtelse till Gud. Att dagligen offra
sig själv till Gud. Denna överlåtelse och detta
offer sker utifrån Guds barmhärtighet. Endast
då vi ser och anar hur Gud först förbarmat sig
över och offrat sig själv för oss. Att han i sin
härlighet tänker på oss dag och natt, kan vi
våga offra oss till honom och låta honom få
forma våra liv.

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen
kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet
klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen
finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos
Lammet.”
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina
ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade:
”Amen. Lovsången och härligheten, visheten och
tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör
vår Gud i evigheters evighet, amen.”
Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som
är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån
kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.”
Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det
stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena
och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står
de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och
natt i hans tempel, och han som sitter på tronen
skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller
någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet
som står mitt för tronen skall vara deras herde och
leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud
skall torka alla tårar från deras ögon.” Upp 7:917
------------------------------------------------------Noter:
[16 1 Petr 1:3-5

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och
heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er
andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna
världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen
av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är
Guds vilja: det som är gott, behagar honom och
är fullkomligt. Rom 12: 1-2
Vi slutar denna begrundan över Guds barmhärtighet på samma plats där vi började, hos
den Barmhärtige i hans härlighet. Från uppenbarelseboken hämtar vi en bild av en tillvaro
där Guds barmhärtighet har segrat och Guds
räddningsplan är fullbordad.

Jan Cada, präst
Örkelljungaförsamling
Helene Johansson
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress 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
E-post: info[a]efssyd.org
NÄSTA NUMMER
Skickas ut i mitten av juni
Läs mer på
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU
OMSLAGSBILD
Helene Johansson, Hässleholm
VI ÖNSKAR ER EN HÄRLIG VÅR!

ANSVARIG UTGIVARE:
Jonas Hallabro
Telefon 0451 - 38 80 70
E-post: jonas.hallabro[a]efssyd.org
Redaktör: Helena Eriksson
Telefon: 0768 - 33 28 01
E-post: helena.eriksson[a]efssyd.org
Mediautskottet:
Sara Engström – tidigare journalist,
Helsingborgs dagblad och musiker/
ungdomsledare, Markaryds församling
John Henrysson – utveckling och grafisk design, Leafstudios HB och supporttekniker Bjäre kraft
Karna Nilsson – EFS Sydsveriges styreslerepresentant, administratör, Svenska kyrkan
Adjungerade:
Oskar Arleon – kreativ kommunikatör
och grafisk designer, Rafflande.se

