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”Man kan vara sig
själv här”
Som en öppen famn
I mina tankar:
Ulf Ohlqvist

Distriktsföreståndaren
har ordet
”Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för
jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far.” Det är Jesus som uttrycker detta till lärjungarna
i Joh 15:15.
Odla vänskapen

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Privat

Tänk vad överraskande för lärjungarna, som
kallade Jesus för Mästare, att Jesus bjöd in dem
alla till så nära vänskap. Och tänk vad stort att
Livets Herre också kallar oss sina vänner! Jesus kallar också oss idag och bjuder in till nära
vänskap. Han vill odla den vänskapen med dig
och mig och längtar efter mer tid med oss. Det
finns inget viktigare än det, så prioritera den
relationen idag, varje dag och kanske speciellt
nu på sommaren när du kanske får det lite lugnare och mer tid. Det är lätt hänt att när vi får
semester, så tar vi semester också från kyrkan
och den kristna gemenskapen. Och vad värre
är, vi tar ibland semester från gemenskapen
med Gud. Men tänk om vi i stället kan ta semester till relationen med Jesus, inte från den,
och odla vänskapen djupare.
Jag är övertygad om att Gud: Fader, Son och
helig Ande, gärna vill det och har all tid i världen.
Bönen är Guds idé för att umgås med dig. På
riktigt! Gud precis som han är vill möta dig
precis som du är.
Låt bönen bli den mötesplats där du och din
bästa vän Jesus får tid att umgås under sommarmånaderna. Det är så fantastiskt finurligt
och praktiskt, för den platsen har du med dig
oavsett var i hela världen du befinner dig för
stunden. Jesus har lovat ”jag är med er..”
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Låt bönen bli ett fördjupande samtal. Guds
goda helige Ande vill så gärna umgås och dela
saker med dig. Det är enligt min erfarenhet av
tid med Anden, inget dåligt erbjudande. Guds
Ande är den mest fascinerande person jag känner med en personlighet som kommer att ta en
evighet att utforska. Så otroligt djup, så härligt
befriande avslappnad, så genomträngande helig, så helt fantastiskt rolig och med så djupa
insikter om livet att jag häpnar och tacksamt
tar emot!
Låt bönen bli en omfamnande närvaro i ditt
liv. Din himmelske Far är en närvarande Pappa med ett hjärta och en famn av evig Kärlek.
Ingen kan som Pappa Gud innesluta och älska
mig tillbaka till mig själv. Efter mina utflykter i livet är det Guds heliga varma famn som
helar mitt inre och återställer mig till den jag
verkligen är.
Fader, Son och helig Ande – Tack att jag får
vara din vän! Det är förunderlig nåd! Jag vill
vara med dig för du är fantastisk och jag behöver din förvandlande närvaro.

EFS

EFS Sydsverige:

Bibelskola på distans

Förra läsåret startades ett samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola och EFS Sydsverige –
en bibelskola på distans. Lärare är Robert Södertun, präst i EFS-kyrkan på Råå, som här berättar lite om kursen. Kanske det är just du som är en av det kommande läsårets elever!
Just nu ligger jag i startgroparna inför kommande läsårs bibelskola, Bibel distans, ett
samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola
och EFS Sydsverige.

Det speciella med den här kursen är att man
kan lägga den på den nivå man vill, beroende
på hur livssituationen ser ut, hur ens tro ser ut
och hur det är med bibelkunskapen.

Första läsåret, 2016 – 17, gick bra. En viss
vånda att vara lärare för första gången fanns ju
förstås. Snart kände lärare (jag) och kursdeltagare varandra så våndan försvann. Jag upptäckte att det var riktigt roligt. Tolv deltagare
träffades sex lördagar för samtal och föreläsningar, resten gjordes hemifrån på nätet.

Jag som lärare försöker lära känna deltagarna
och kan då bemöta var och en efter dennes situation. Det är spännande för mig som lärare.

Man skulle kunna tro att det där med bibelskola hör tonåren till. På den här kursen var
det bara vuxna och flera pensionärer, folk från
ca 30 – 75 år. Många har varit kristna i många
år men bibelläsningen har kommit på undantag och kunskapen tynar bort. Då passar den
här kursen som går på kvartsfart.
Flera av deltagarna har vittnat om ett nytt
förhållande till Bibeln, någon har funnit en
nyväckt tro. Till och med läraren har lärt sig
en del!
Är det dyrt att gå Bibel distans? Nej, det kostar
inget. Undervisningen är kostnadsfri och man
betalar för den mat man äter de sex lördagarna.

Jesus är tydligt i centrum under hela kursen
som annars spänner över både gamla och nya
testamentet. Delkurserna finns beskrivna på
Sundsgårdens hemsida.
Är det då för sent att anmäla sig till kommande
läsår? Nej, inte alls! Gå in på http://sundsgarden.
se/pages/bibel. Skicka in anmälan. Kursen startar lördagen den 26 augusti. Välkommen!
En deltagare berättar
”Nu läser jag Bibeln med helt andra ögon än
när jag började kursen. Både att jag känner en
stor längtan och att jag förstår den på ett annat
sätt. Så tack för det! Det är spännande det här
hur man plötsligt får syn på saker i sitt liv genom att ha väckt vissa frågor och tankar. Plötsligt ser man saker som samstämmigt pekar åt
ett visst håll. Det är en spännande resa.

Robert Södertun
Privat
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Hjärtslag:

Som en öppen famn

Några sopar kring ingången och några jobbar i trädgården. Ett gäng sitter uppe vid grillen och
förbereder lunch till de anställda på tekniska kontoret som vandrar i naturreservatet. Förskolan
på nedre våningen har städdag och leksaker diskas ute i solen. Det är varma leenden som välkomnar och det ligger ett härligt lugn över alla som vistas där. Det är en vanlig dag i Listerkyrkan
i Hällevik.
Listerkyrkan badar i solsken denna dag när förmiddagsfikat dukas fram och vi slår oss ner för
en pratstund. Entusiasmen och glädjen över
sin förening är stor och gänget som sitter runt
bordet; Uno Hellgren, Ingmar Jeppsson, Annagreta Ivarson och Anki Olofsson har mycket
de vill förmedla. Efter att först ha berättat om
sin förening blir det mer ett samtal där de reflekterar över var de befinner sig och hur de har
kommit dit där de är idag. De berättar att man
har tillsatt en visionsgrupp med människor i
alla åldrar som ska börja träffas till hösten för
att spåna om framtiden. Man hör redan i denna grupp att tankarna är många, ibland håller
alla med varandra, ibland är åsikterna lite olika
men respekten för varandra och de olika tankarna är stor. Det är tydligt att man befinner
sig vid ett vägskäl i föreningens arbete.

Helena Eriksson
Helena Eriksson
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– Jag tycker att vi har varit mycket ansvarsfulla
i hur vi har arbetat och utvecklats de senaste
åren, säger Annagreta Ivarsson. Vi har också
varit ekonomiskt ansvarsfulla och är i en position där det börjar bli dags att anställa en
pastor.
Vid den stora flyktingvågen hösten 2015
placerades många nyanlända i Hanöhus inte
långt från Listerkyrkan. Föreningen öppnade
genast upp kyrkan till språkcafé varje vecka.
Många ideella, både inom föreningen och andra som inte brukar vara i Listerkyrkan, la ner
mycket av sin tid på att lära känna och hälsa
de nyanlända välkomna till Sverige. Många
vänskapsband knöts och en hel del nyanlända
har hittat sitt andliga hem i kyrkan. Just denna
dag är det några nyanlända som väljer att finnas i kyrkan för att fixa utomhus. En del har
inte mycket att göra på dagarna och här kan
de göra nytta men viktigare ändå, de får träffa
människor som är glada att se dem! Arbetet
med de nyanlända har stärkt relationen med
Svenska kyrkan som även de finns med och
stöttar.
Detta arbete har fått betyda väldigt mycket för

föreningen då många nya kontakter knutits,
både med nyanlända men även med ideella.
Idag har man vidareutvecklat sitt arbete till att
varannan onsdag bjuda in till Café gemenskap
dit alla är välkomna. Det är mycket populärt
och glädjen är stor att kunna samlas på detta
sätt.
– Vi tar emot människor precis som de är, där
de är i livet, säger Annagreta fundersamt. Det
har verkligen svetsat samman föreningen.

– Vi inviger under vårt midsommarfirande och
sedan blir det olika konserter varje onsdagskväll under sommaren, säger Uno Hellgren en
av dem som drar i musikarbetet i kyrkan. Vid
varje tillfälle öppnar vi serveringen en stund
innan konserterna.

En ung kvinna från ett land i Asien berättar att
kyrkan är hennes familj:
– Det är här jag har lärt mig svenska och fått
lära mig om den svenska kulturen. Människorna här älskar verkligen människor och jag har
hittat hem!

Att arbetet med scenen redan är välsignat ser
man i de oerhört generösa gåvor som kommit
in till bygget. Man känner tydligt att det är
rätt väg och att Gud leder dem.

Förutom Café Gemenskap och gudstjänster
samlas föreningen till bönesamlingar, bibelstudier och bibelhelger. Man träffas i syföreningen
och man håller sångstunder och andakter på
äldreboendet. Barnen, som går i årskurs 4-6 i
skolan ett stenkast bort, kommer till Anki på
Kyrkis en dag i veckan och det är mycket populärt. Anki lyser upp när hon pratar om barnen:
– På skolavslutningen, som hölls på utescenen,
kom barnen som slutar årskurs 6 till mig och
var så ledsna över att de inte kan komma på
Kyrkis längre. Jag försäkrar dem att de kan
komma fast de går i skolan i Mjällby en bit
bort.

Man hoppas på att detta ska dra människorna
i samhället till dessa träffar som man väljer att
lite fyndigt kalla S(c)ensommarkväll.

– Någon sa att en kyrka ska ha tre väggar, säger
Uno lite finurligt. En vägg ska inte finnas där
så man är som en öppen famn till människor.
Titta på scenen, man kan ju se en öppen famn
där!
Det är sju år sedan föreningen hade en pastor
anställd och man känner att det närmar sig att
återigen anställa en pastor. Frivilligarbetet och
föreningen i stort har stärkts i sitt gemensamma ansvar för kyrkan under dessa år. Man har
varit tvungen att stanna upp och tänka till vart
man har varit på väg.
– Visst har det varit jobbigt ibland, säger Ingmar Jeppson, men det har verkligen lyft föreningen att få ta ansvar själv.
Gruppen som fikar på uteplatsen denna dag är
noga med att de måste skynda långsamt. De
vill att det ska bli rätt person men också i rätt
tid. De har tålamod, och det står klart att de
litar på Gud i processen.

Musiken har alltid spelat en stor roll i Listerkyrkan. Lister blås hade under en tid 50-60
musikanter som övade i olika orkestrar under
fredagskvällarna, något som man såg mycket
positivt på från kommunens sida. Nu är inte
lika många musikanter igång men musiken har
fortfarande en viktig roll i kyrkan.
Man håller just nu på att slutföra arbetet med
den nya utescenen. En stor satsning som har
visat sig vara mycket välsignad redan innan invigningen.

– Vi har sett så tydligt att Gud har lett oss och
Han har verkligen välsignat oss med så mycket, säger gruppen. Vi känner Hans närvaro väldigt starkt och det känns tryggt.
Förväntan. Det är vad gruppen vid fikabordet
utstrålar. Förväntan på vad nästa steg är. Förväntan på vart Gud ska leda dem. Men de är
också beredda. Beredda på att gå den väg Gud
leder dem. Förväntansfulla och beredda, med
en glädje och en enorm entusiasm om vad som
ska komma. Så är det. Det är en vanlig dag i
Listerkyrkan i Hällevik.

Pulsen på:

Med spjuver i blick

Om man kunde ha som yrke att vara professionell tennisåskådare, skulle det vara vad Erik Arvidsson skulle göra om dagarna. Han ser en skönhet i hur tennisspelarna rör sig, hur de trollar
med bollen och racketen i den sport som är mycket svårare än den kanske ser ut att vara. Han
tycker speciellt om de sportsliga gentlemännen: Federer, Edberg och Sampras. Den tradition
och historia som finns inom tennisen lockar också. De vita kläderna, artigheten och Wimbledon. Själv spelar han en gång i veckan men säger att han mest får till en typ av slag åt gången.
Drömmen har aldrig varit att bli stor inom tennisen själv utan det är att titta på tennis som är
det stora nöjet.

Helena Eriksson
Helena Eriksson,
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Erik arbetar som kamrer inom Svenska kyrkan
i Kristianstads pastorat. Erik trivs med sitt arbete som inte endast innebär siffror utan även
andra uppgifter. Han började arbeta där hösten 2014 efter att han och familjen, som består
av fru Sara och döttrarna Ingrid och Astrid,
flyttade till Eriks barndoms hemtrakter efter
många år på annat håll. Det har blivit studier i
internationell ekonomi och statsvetenskap vid
både Stockholms, Uppsala och Lunds universitet men även en sväng till Arizona i USA där
han studerade i Tucson. Examensarbetet om
hållbarhet inom biståndsprojekt gjorde han i
Zambia innan han började sin yrkesbana som
alltid varit inom kyrkan.

bakåt. Han har alltid hört om Etiopien och
Tanzania samt haft släktingar med stort intresse för missionen, en del har själva varit missionärer.

Det internationella har alltid intresserat Erik
och är något han fått med sig från barndomen
i Glimåkra där familjen var engagerad i missionsföreningen. Morfar var en av initiativtagarna till uppstarten av folkhögskolan och
släkten har varit EFS:are i flera generationer

Man ser att han förlorar sig ett ögonblick i sina
tankar och säger sedan:

– Min uppväxt var genomkyrklig och det var
ett stort gäng i min ålder i EFS Glimåkra under barn- och ungdomsåren, säger Erik samtidigt som han lutar sig tillbaka i stolen och lägger upp ett ben över det andra. Han fortsätter:
– Det var mycket aktivitet i missionshuset och
många i byn var engagerade, både kristna och
icke-kristna. Det hände mycket och det var en
trygg miljö.

– När detta stora gäng flyttade från Glimåkra
minskade verksamheten efter några år. Men
det arbete som alla ledare la ner på oss har

fått betyda enormt mycket för mig och andra.
Många av oss är idag aktiva inom kyrkan.
Erik konfirmerades på Åhus 1990 och på frågan om det var här Erik gjorde tron till sin,
svarar han:
– Det var en process under hela uppväxten.
Det finns inget specifikt datum för när jag blev
kristen utan det var mest en glidande utveckling utan tydlig avgörande. Jag är mer en funderingskristen än en upplevelsekristen – båda
bör nog finnas med men jag har inte riktigt
fått till balansen… Jag har alltid sett predikan,
kombinationen av homiletik och apologetik,
som den centrala; formerna i kyrkan i övrigt är
mindre viktiga.
Erik tillbringade en termin på Credoakademin
där den intellektuella undervisningen med
Stefan Gustavsson kom att betyda mycket för
hans funderingar.
– Det fanns ingen anledning att ge upp Jesus,
säger han. Allt har täckning.
Det märks att Erik har tänkt igenom mycket
av det som samtalet handlar om. Han är fullt
närvarande, allvarlig men med spjuveraktig
blick. Han är intresserad av att samtala och
hans händer finns med i konversationen hela
tiden. Försiktigt men tydligt och kraftfullt.
Efter sin tid på Credoakademin for Erik till
USA och Fellowship Ministries som drivs av
Dave och Barb Anderson. Det är en organisation som arbetar med musik för att sprida
evangeliet. Man ger konserter och är ute på
olika turnéer. Eriks uppgift var mer administrativ än musikalisk med det blev också en hel
del roddande med högtalare och annat som behövs inför en konsert. Efter sex månader åkte
han hem till Sverige för att läsa på universitetet
men när han återkom till Arizona fanns han än
en gång med i Fellowship Ministries. Han har
fortfarande god kontakt med Dave och Barb,
något som man ser på honom att han uppskattar.
Erik pratar mycket om ekumenik men poängterar att han inte jobbar aktivt med det själv.
Familjen är idag aktiv i ELF i Kristianstad och
Erik finns med i EFS Sydsveriges styrelse. Barnen åker på läger arrangerade av både Salt och

ELU.
– Jag uppskattar samarbete mellan olika samfund. Det är ingen som sitter inne med hela
sanningen utan vi är alla olika fasetter som
bidrar med något särskilt. Tillsammans bildar
fasetterna ädelstenen som är tron och kyrkan.
Vi har alla ett gemensamt uppdrag.

När det gäller styrelsearbetet uppskattar han
den tradition som EFS Sydsverige har och den
uppgift man har inom EFS. Han ser att hans
erfarenhet inom olika områden och på olika
nivåer inom EFS och Svenska kyrkan tillför
något till styrelsens arbete.
– Det är ett intressant arbete, säger Erik. Det
känns som att vi är på väg någonstans. Jag har
inga uttalade personliga visioner med arbetet
men jag uppskattar struktur och ordning; har
vi tänkt si, har vi tänkt så. Det finns ingen orsak till att inte ta in olika frågor, tänka igenom
dessa, ifrågasätta och driva på.
Ett ord som återkommer ständigt i samtalet är
utveckling.
– Inte att utveckla för utvecklingens skull men
om man inte strävar framåt och förändrar då
fastnar vi och det är inte bra, säger Erik med
övertygelse.
Erik jobbar på att utveckla sig själv, styrelsearbetet och sitt yrke. Han ser möjligheter med
att driva på framåt och räds inte att säga så.
Allt han säger känns genomtänkt och reflekterat. Han talar försiktigt men samtidigt tydligt och kraftfullt. Han säger inget utan att ha
tänkt efter två gånger. Det gör att människor
lyssnar och litar på honom. Det gör att han
inger förtroende.
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I mina tankar:

Ulf Ohlqvist

Är någon törstig kom till mig och drick….
Johannes 7:37
Jag har under det senaste året funderat mycket
kring det här med relationer som vi har med
vår omvärld. Under 90-talet och början av
20-talet var vi, kyrkan, ganska stora och självbärande men nu under de senaste åren upptäcker vi att vi har svårt att skapa relationer
med den vanliga människan i det vanliga samhället. Vad är det som vi eller samhället missar.
Är det så att vi levt så introvert i kyrkan att vi
missat relationen med våra medmänniskor?
Förr var kyrkan mitt i byn medan nu är kyrkan
någonstans i byn. Det är du och jag och vår
kyrka som kan återta positionen att bli kyrka
mitt i byn genom våra liv och vårt engagemang.
En liten berättelse från mitt första halvår i
Falkvikskyrkan i Sölvesborg. Vi fick kontakt
med en person som är en kändis och profil i
Sölvesborg . Personen ville hyra vår församlingssal för en minnesstund, under visningen
av kyrka säger vederbörande. ”Här skulle jag
kunna vara med” jag svarar följande ”ja det
kan du”. När frågan är ställd för tredje gången
ändrar jag mig och säger ”Ja, det kan du. Vill
du det?” Tänk vilken tid det tar innan polletten ramlar ned.
Personen i berättelsen ovan hade varit personligt troende i många år men inte medlem av
någon kyrka beroende på att han hade inga
relationer med någon person i vår kyrka eller
någon kyrka. Hur kan det bli så? Frågan som
ställs är följande: Hur är det med våra utanförkyrkliga relationer?

Ulf Ohlqvist
Privat
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Ett annat exempel: Vi i Falkvikskyrkan hade
en Stand Up kväll med Marika Karlsson på puben Tjyven. Vi sålde biljetter och bjöd folket
i Sölvesborg till denna kväll. Kvällen innehöll
Stand Up och avslutande ord av pastor. Det
som förvånade mig att det inkom många tack
från icke kyrkvana människor att de fick vara
med oss denna kväll. Slutsats: är vi så slutna att

människor inte räknar med att de är välkomna
till oss och våra samlingar.
Min tanke är att vi ska skapa en kyrka där gemenskap och glädje är viktigt, det ska vara kul
och nödvändigt att vara med i kyrkan. Vi behöver inte nämna Gud eller Jesus i varje mening utan leva ut det budskapet med våra liv
och i vår kyrkliga gemenskap.
Man kan ställa sig frågan Vad betyder tron på
Jesus för mig? Hur kan jag leva ut min relation med Jesus i mitt sammanhang som vanlig
Medmänniska?
Det var en biskop som sa följande: From är den
människa som vågar leva i verkligheten och se
den som den är. Därför är min målsättning att
leva ut det goda och visa på det levande vattnet
som släcker människors innersta törst.
Var det inte så? Jesus levde mitt i verkligheten tillsammans med sin nutidsmänniska. Han
mötte alla och gav alla samma människovärde.
Metoderna var många med målet var ett, nämligen att skapa en personlig tro på en levande
verksam Gud. Låt oss leva som Jesus gjorde!

Salt Sydsverige:

”Man kan vara sig själv” här

Det är något speciellt med Heljarödsgården. Gården välkomnar på ett oförklarligt sätt. Så fort
människor kommer till gården slappnar de av och går ner i varv. Många säger att gården är
”inbedd” och många kommer till gården för att just be. När ungdomarna kommer till Midsommarljus landar de direkt och lägret kan börja.
Årets planeringsgrupp har gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop ett läger med riktigt bra undervisning, roliga utmaningar, god
mat, café, underhållning och ett väldigt härligt
häng. De flesta av årets talare har själv funnit
med som deltagare på Midsommarljus förr om
åren och kommer med glädje tillbaka till lägret
för att ge vidare.

komma ut och träffa ungdomarna och jag
tror att jag har något att förmedla till dem.
Lägercheferna Christoffer Lundahl och
Rune Lindgren har ständiga leenden på
läpparna och det är mycket tydligt att
de trivs mitt ibland alla ungdomarna.
- Midsommarljus är ett fantastiskt läger som
gett mig många härliga upplevelser genom
åren, säger Rune. Att då få chansen att var med
och arrangera detta läger ser jag som en stor ära
och något jag gladeligen tar på mig.

En av dem är Rebecca Nordén som predikade
en av kvällarna:
- Det är oerhört viktigt med läger, säger
hon. Jag har själv varit på denna plats som
barn och tonåring och det har fått betyda så mycket. Ju längre en ungdom kan åka
på läger desto bättre är det. Jag vet ju det av
egen erfarenhet. Sedan är det superkul att få

Johan Lindeberg Oliver Bengtsson Josef
Larsson
På lägrets fjärde och sista dag sitter Oliver
Bengtsson, Johan Lindeberg, Josef Larsson och
Maria Lindeberg vid ett av frukostborden. Poj-
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karna är inte helt pigga och de försöker sakta vakna till. På frågan om varför de valt att
åka på lägret kommer svaret snabbt från Josef:
- Jag är här för då slipper jag bära ved hemma!
De andra killarna skrattar till svarar att de hört
att det är ett bra läger och nu när de har åldern
inne valde de att komma hit. Maria Lindeberg
har funnits med i flera år och hon säger att
Midsommarljus är årets höjdpunkt.
– Det är jordens bästa läger, säger hon. Det är
sådan gemenskap här. Och glädje.
Maria saknar tältmötesserien som förr om
åren arrangerades parallellt med lägret. Att
fira gudstjänst i tältet var speciellt menar hon
men det har varit riktigt bra så här också.
- Det känns som om det var fler specialinbjudna talare än det brukar vara, säger Maria. Det
har varit riktigt bra föreläsningar och predikningar.

Maria Lindeberg
Kerstin Mathiasson från Ljungbyhed är på sitt
första Midsommarljus.
- I den ungdomsgrupp jag funnits med i har
det inte varit många kristna med men så hörde
jag från en annan ungdomsgrupp att detta är
ett bra läger. Jag tycker det har varit jättebra,
jag har speciellt tyckt om undervisningen med
Markus Olsson.

Helena Eriksson
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Helena Eriksson
Johannes Janerheim

Kerstin Mathiasson

I pingisrummet har tjejer som valt att sova på
golv hållit till. Efter söndagsmorgonens gudstjänst hittar man Elin Vetterlein, Judit Lilja,
Emilia Henriksson och Beata Fransson utspridda på madrasserna. Det syns på dem att
de har haft roligt och för lite sömn börjar ta ut
sin rätt. Elin var med på lägret förra året:
– Det var superbra förra året så jag ville absolut
vara med i år också, säger hon.
De övriga tjejerna har hört att lägret var bra
och ville inte missa det. Judit tycker att undervisningen har varit väldigt bra och att det varit kul att kunna umgås med kompisarna men
också med Gud. Emilia menar att det är ett
härligt häng och alla pratar med alla.
- Det är ingen som dömer någon här, säger
Elin. Man kan vara precis som man är.

Solen spricker upp och om man vill kan
man köra freesbee nere på ängen. En hel
del ungdomar har dragit sig neråt men
ute på gården står Sofie Myrtenstam och
Hanna Ahlfrid och ser ut som om deännu inte bestämt sig för vad de ska hitta på.
- Finns det någon annanstans att vara på Midsommar, utbrister Sofie. Vi har tagit nattdopp
varje natt efter midnattsmässan. Då är det varmare i vattnet och det ska bara göras!

Sofie Myrtenstam och Hanna Ahlström
Hanna trivs bra. Hon tycker om att man kan
hänga med kompisar och Jesus på lägret. Hon

tycker också att det är mysigt att man kan prata om Gud, Jesus och djupa frågor var man än
är på lägret. Det behöver inte vara på gudstjäns
ten just. Sofie lägger till att det var just vad de
hade gjort kvällen innan i ett av tälten.

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

Köksteamet
Att vara sig själv helt och hållet är inte lätt i
dagens samhälle. Därför är läger som Midsommarljus väldigt viktiga då ungdomarna
kan komma och vara precis som de är. Att de
själva uttrycker att det är just det man får vara
på ett läger såsom Midsommarljus är stort.

Enskilda gåvor juni 2017:
EFS Sydsverige 5 150 kr
Salt Sydsverige 1 000 kr
Enskilda gåvor juli 2017:
EFS Sydsverige 10 350 kr
Salt Sydsverige 8 900 kr

De inser och förstår att de inte är dömda utan
att de duger precis som de är. Låt vår bön vara
att ungdomarna inte tappar den känslan och
förståelsen när de är tillbaka ute i ”den vanliga” världen. Låt vår bön vara att ungdomarna
växer upp till starka lärjungar som vet vem de
ska följa och vet var de ska ha sin identitet. Det
kristna lägerlivet är viktigt. Oerhört viktigt.
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Hjärtslag:

Livet på ön

Solen skiner. Himlen är klarblå med några moln som njuter i vinden. Havet glittrar varsamt och
vackert. Träden börjar så sakteliga att grönskas. Vid vägs ände kommer man till färjan. Färjan
som tar sex bilar som mest över till Ytterön och Östra Hästholmen. Turen tar endast ett par minuter. När man kör av färjan lägger sig lugnet direkt. Man är i en annan värld. Så nära men ändå
så långt borta. En bit in på denna ö ligger den lilla EFS-föreningen Östra Hästholmen. Vilket
paradis!
Missionshuset är ett rött litet hus med vita knutar. Det är tydligt att det är nymålat och den
gula dörren välkomnar. Föreningen har just
fått två nya medlemmar och består nu av nio
medlemmar där den äldste fyller 80 år till sommaren medan flera är i 30-årsålder med några
i åldrarna däremellan. Familjen Olsson, med
Margareta i spetsen, är drivande i föreningen.

- Vi firar gudstjänst en gång i månaden
då olika präster kommer och predikar, säger Margareta som är föreningens ordförande. Musiken brukar vi ta hand om själv
och det brukar komma ett 30-tal till gudstjänsterna och den efterföljande fikan.
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Missionshuset har idag inget kök eller toalett. Vatten har nu dragits fram så nu sam-

lar man in pengar för att kunna dra in vattnet i huset och bygga ut så en toalett får
plats. Man tycker att hållbarhet är viktigt
och allt porslin, kylskåp och annat de använder är gåvor och/eller har köpt på loppis.
- Vi hoppas kunna hitta spis, handfat och annat på samma sätt, säger Margareta. Vi kommer själva att anordna en loppis för att få in
pengar till bygget.

I början av 1900-talet gick en väckelsevåg genom östra Blekinge. Kyrkorna och missionshus i olika samfund var fulla av människor. Så
var det också på Östra Hästholmen. Familjerna var stora med många barn men när trak-

torn kom behövdes färre människor i jordbruket och fisket trappades ner. När sedan färjan
kom började fler och fler att arbeta på LM
Eriksson i Karlskrona och invånarantalet på
ön sjönk. Med detta lade flera missionshus ner
och idag finns endast EFS-föreningen kvar.
- Vi vill vara en motvikt till allt som läggs
ner, säger Margareta och hennes man Alf,
vars far var ordförande i 50 år, håller med.
Det viktigaste är att Guds ord predikas!
Förra året startade man luciafirande i missionshuset och man har även skördefest. Då är
det fullt i det lilla missionshuset. Skördefestens
inkomst går till att upprätthålla missionshuset
men även till mission. Missionshuset används
ofta av olika föreningar när de har möten.
Hur klarar då nio personer att dra runt allt
detta?
- Man får hjälpas åt, säger Margareta. Vi frågar
om hjälp och folk vill gärna finnas med även
om de inte är medlemmar hos oss.
Margaretas svärmor, Ines som har bott på ön i
hela sitt liv, tillägger:
- Folk som inte äär medlemmar idag har förfäder som varit medlemmar. Det ligger i deras
hjärtan.

Den går varje kvart mellan klockan 5-24 men
jouren finns där dygnet runt för blåljustrafiken skull. Om man behöver åka under natten
kan man alltid boka tid. På så sätt får man
exempelvis posten på förmiddagen och även
morgontidningen kommer på morgonen.
Idag finns allt som behövs på ön och man är
stolta över att vara en av de första öarna som
skaffade kommunalt vatten och även fiber.
Det enda som fattas är en affär.
- Men då skulle vi nog köpa oss fördärvade,
säger Ines och skrattar.

Yngre flyttar återigen ut till ön och gemenskapen är stor. Robert Månsson kommer ursprungligen från Lomma men stortrivs på ön.
Här kan man vara med och påverka livet och
man ser skillnaden, säger han.
Det är tydligt att ö-livet är speciellt och annorlunda. Gemenskapen mellan de som
bor på ön är stor, man känner varandra,
man håller koll på varandra. Man hjälps
åt, och strävar mot samma mål. På sätt
och vis känns det som ett stort kollektiv.
Margareta är enkel och rättfram och menar att man inte behöver krångla till det så
mycket. Man kan hålla sig till det enkla.

Ines bjuder till till fika i hennes hemtrevliga
hem. Hon berättar om hur livet på ön såg ut i
hennes ungdom. Om de stora familjerna, om
fisket och jordbruket. Man levde i självhushåll
på den tiden. Hon menar att livet förändrades
på ön när tvättmaskinen kom.
- Innan dess fick vi ner till vattnet för att
tvätta. Ibland fick vi till och med ta båten en bit ut i vattnet för att skjöla tvätten.

- Så har det alltid varit och så kan det fortsätta
vara, menar Margareta.
Sällan är man så inspirerad som efter ett besök
på Östra Hästholmen. Drivet, längtan och gemenskapen är lika stor som i en förening med
fler medlemmar. Det är ingen skillnad. Att
sprida Guds ord är det viktigaste. Och det gör
man bra på Östra Hästholmen.
Helena Eriksson

En stor förändring var naturligtvis även färjan.

Helena Eriksson
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Salt Sydsverige:

Ett litet paradis på jorden

Solen skiner och det är 27 grader varmt. Det är sommarlov och man får känslan av att vara på
Rivieran. Havet ligger blankt, värmen dallrar i luften och det ligger ett lugn över EFS-gården i
Höllvikstrand. Men går man runt hörnan så möts man av barn och ungdomar som tävlar, några
som spelar volleyboll och i ett tält pysslas det för fullt. Snart är man redo för nästa aktivitet. Gå
till stranden för att bada.
Sommarläger med ledarskola har arrangerats av
gården, och de senare åren med Salt Sydsverige som samarbetspartner, i minst 30 år. Lägret
är uppbyggt på en stabil grund av erfarenhet.
Årets lägerchef är Tobias Hulthén som gör sitt
tionde, och som han säger sista, år som lägerchef.

- Jag kom hit som deltagare i stort sett alla år
från det jag var nio år, säger han. När jag blev
äldre var jag med i ledarskolan vilket ledde till
att jag senare blev ledare och lägerchef. Det är
så med nästan alla våra ledare. De har funnits
med sedan barndomen.

Helena Eriksson
Helena Eriksson
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Måns Gustafsson, Paulina Bolton, Hedda
Bengtsson, David Bohlin, Rut Paulsson
Årets ledarskola, som har fyra deltagare, leds av
Paulina Bolton. Hon har varit på lägret varje år
i sitt liv utom en handfull gånger. Hennes för-

äldrar har varit mycket engagerade och hon var
spädbarn första gången hon var med på lägret.
Man måste vara 14 år och över för att vara med
på ledarskolan, som har fått betyda väldigt
mycket för mångas ledarskap längre fram i livet.
- Den stora utmaningen med ledarskolan
brukar vara att få dem att prata och dela med
sig av olika saker, säger Paulina. Men i år har
gruppen mycket lättare med att öppna upp.
Ledarskolan har lektioner två gånger per dag,
två timmar varje gång. I år fokuserar man på
Andens frukter och ledarskap. Det är alltså
teori som blandas med praktik.
- Varje dag tittar vi tillbaka på hur dagen har
varit och på olika situationer som har uppkommit. Sedan pratar vi om hur man har och
skulle kunna hantera det, säger Paulina.
Hon strålar när hon pratar om ledarskolan
och det är klart att hon tycker att det är
väldigt roligt och givande även om det också
innebär en hel del arbete i förberedelser.
David Bohlin är en av ledarskolans deltagare.
Det är hans andra år och en av anledningarna
att han väljer ledarskolan är att helt enkelt få

fortsätta att vara med på lägret.
- Det är kul att få vara med och planera olika
saker och sedan se till att de händer, säger
David. Det är en trevlig miljö att finnas med
i och det känns roligt att få kunna bidra till
lägret.
Måns Gustafsson står bredvid och lyssnar.
Det är hans första år i ledarskolan och han
håller med David om att det är kul att få vara
med och planera.
- Nu får man ju se vad som händer ”bakom
kulisserna” så att säga, säger han med ett stort
leende.

andra flickorna håller med.
För några av flickorna är städtävlingen av
rummen viktig.
- Vi städar och håller vårt rum jättefint men
så gav ledarna oss en ”bajskorv” i betyg, säger
de i mun på varandra och skrattar. Men de gav
oss fel bild! Vi skulle egentligen ha den nästbästa bilden.
Flickorna skrattar och tycker det är roligt att
de fick fel betyg denna förmiddag. Men är
noga med att poängtera att de minsann sköter
sitt rum.

På frågan om han kan ge några exempel blir
det stopp:
- Nä, då hör ju deltagarna!
De andra två deltagarna är Rut Paulsson och Hedda Bengtsson. Båda ska finnas med som faddrar på Åsljungas konfirmationsläger denna sommar och ser
ledarskolan som en bra erfarenhet inför det.
- Jag har varit med på lägret många gånger, säger Hedda. Det är en sådan familjekänsla här
och alla känner varandra fast det alltid är nya
med. Det är som ett litet hem.
Rut fortsätter:
- Jag har lärt mig jättemycket, säger Rut. Vi
håller i alla tävlingar, vi säljer godis och när
barnen har bibelstund har vi vår egen undervisning. Vid lägrets slut ska vi fyra även hålla i
en andakt för barnen.

Ledarna har ett väl utarbetat system för att
hålla koll på barnen när de badar. Barnen förstår också vikten av att hålla sig till detta och
därför blir det en avslappnad stämning på
stranden. Det grävs, det spelar och det leks.
- Igår när vi kom ner till stranden hela gänget på
en 60-70 personer reste sig vissa människor som
redan låg här nere och flyttade sig en bit bort,
säger Tobias och skrattar. Det kan se aningen
skrämmande ut när vi alla kommer i grupp!
Lägret äger rum lördag till onsdag och är ett
perfekt sätt att börja sommarlovet. Man kan
avsluta sommaren här på EFS-gården på Höllvikstrand också genom att vara med på lägret
Sommarpunkten. Dit får man komma redan
som åttaåring då Sommarpunkten håller på i
endast två nätter. Ett bra sätt att förbereda sig
inför nästa sommars Sommarläger som håller
på i fler dagar. För nog är det något speciellt
med att börja och avsluta sommaren med läger,
och varför inte på Höllviksstrand där traditionen är stor.

Några av barnen har grävt en djup grop alldeles vid vattenkanten. De jobbar hårt och ser
till att gräva och skapa tillsammans. De säger
att de saknar föräldrarna lite men berättar att
alla ledare är snälla, de är roliga och inte alls
stränga. De har svårt att välja ut något som är
roligare än något annat men någon säger att
det är speciellt när de sjunger på kvällen. De
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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 september
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU
OMSLAGSBILD
Helene Johansson, Hässleholm
VI ÖNSKAR ER EN HÄRLIG SENSOMMAR!

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

