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För en tid sedan fick jag ett spännande möte 
på tåget på väg hem från jobbet. Ett arbetslag 
från en församling var på väg hem från en kon-
ferens och vi samtalade om vad de varit med 
om. En av dem uttryckte att tanken om att 
likna Jesus, som hon mött i något av föredra-
gen på konferensen, var ny för henne. Hon såg 
det som en orimlig tanke att själv likna Jesus, 
och därför inget hon ens strävade efter. Vi fort-
satte samtalet och gav lite olika perspektiv på 
saken. Samtalet fick mig att fundera över hur 
det blev så här. Hur kan  en anställd i kyrkans 
kärnverksamhet, i stora delar ha missat kyr-
kans grundläggande vision? Visionen är Jesus 
och ett liv som lärjunge i hans efterföljd. Nära 
Jesus för att han mer och mer ska färga av sig 
på oss och vi mer och mer likna honom. Visst 
kan det verka som en orimlig tanke, men om 
vi förskjuter kyrkans mål till något annat än 
ett livsförvandlande lärjungaskap, är vi då en 
kristen kyrka längre?

När Jesus befaller lärjungarna att vänta i Jeru-
salem på smörjelse till kraft så är det inte något 
han har tänkt bara för vissa som har lust till 
lite extra.
Det är inte en resurs bara förbehållet vissa, utan 
menat för alla och det beskrivs också hur alla 
får del. Det berättas hur: ”De höll alla ut i bön 
och förväntan”. Vidare att: ”Då Pingstdagen 
kom var de alla samlade! (Inte bara apostlarna) 
och att ”Alla uppfylldes av Helig Ande!”.

Du kanske undrar: ”Varför behöver jag bli 
fylld med den helige Ande?”
Men vi kanske först ska fråga oss: Hur ser det 
liv ut som lever det mänskliga livet helt upp-
fylld av Anden? För att ana svaret på den frågan 
måste vi se på Jesus liv. Det är det livet vi läser 
om i evangelierna. Det är så Jesus lever. Ett liv 
helt uppfyllt av Guds Ande och beroende av 
Andens ledning och kraft. Jesus är det bästa ex-
emplet på ett naturligt övernaturligt liv! 

Jag tror att den vanligaste bönen bland oss 
kristna i Sverige är bönen Hjälp!

Distriktsföreståndaren 
har ordet

Vi ber nog ofta något i stil med: ”Gud hjälp 
mig. Du har varit så god och frälst mig av nåd 
och jag har ju gjort så gott jag kan, men hjälp 
mig så att jag kan litet till”. Jag tror att många 
kristna som tonar ner tanken på lärjungaskap 
och livsförvandling gör det för att de upplever 
det som alltför krävande. Och egentligen har 
de ju en poäng där. Bibeln är helt klar på att 
det kristna livet är helt omöjligt för oss att leva 
i egen kraft! Det är bara en som kunnat leva 
det livet fullt ut och det är Jesus! Nu är det 
glada budskapet att genom den helige Ande 
vill Jesus leva det livet i dig och mig. Nåden 
öppnar alltså möjligheter också på detta områ-
de. Om du vill leva ett liv som liknar Jesus så 
kan du ju försöka att göra det själv, ta i allt vad 
du kan men du kommer aldrig att ens komma 
i närheten. Men det finns en annan väg. Det 
finns en hjälpare! Jesus vill att du ska bli fylld 
av hans liv, hans kraft, hans möjligheter. Han 
vill genom den Helige Ande uppfylla dig med 
möjligheterna att leva ett naturligt övernatur-
ligt ”Jesusvardagsliv”. 

Hur får jag då del av detta liv och hur kan jag 
öppna för Guds Ande i mitt liv?
Här kommer tre tips från coachen:
Längtan
När Jesus i Bergspredikan lyfter det vi kallar 
för ”saligprisningarna” så säger han inte salig är 
den som är mätt och trätt, nöjd och lite skönt 
tillbakalutad. Nej! Jesus hävdar att salig är den 
som hungrar och törstar! Den ska bli mättad! 
Vad jag får av Gud är alltså kopplat till min 
egen längtan, min hunger och desperation ef-
ter honom. Jag behöver välja att söka mig till 
Gud. Närma mig mina djupa behov och min  
längtan. Jag är övertygad om att Gud vill ge, 
men han längtar efter att längtas efter!
Man kan säga hur mycket som helst om den 
helige Ande – och ändå kan inga ord förmedla 
vad det innebär när Gud verkar i ens hjärta. 
Den enda gränsen för hur mycket gott han gör 
oss, det är den gräns som vi själva sätter för 
hans verkan.

Jonas Hallabro

Carina Brandt

Jonas Hallabro
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Helena Eriksson

Det har blivit en tradition på våra konfirma-
tionsläger att ungdomarna arrangerar ett mis-
sionslopp. Det innebär att de springer varv på 
en viss bana under en specifik tid. Varje ung-
dom letar sponsorer till missionsloppet och 
dessa ger löfte om en summa per varv den ung-
domen springer.

Det har gått så bra för våra ungdomar att kon-
firmandlägren sommaren 2014 fick EFS stora 
insamlingspris!

David Castor, som varit konfirmationspräst i 
Åhus i många år, var med och fick igång mis-
sionsloppet i Åhus:

– På ett konfaläger fokuserar man mycket på 
den egna relationen med Gud. Genom mis-
sionsloppet får konfirmanderna konkret foku-
sera på andra människors behov och till syvene 
och sist är det ju att fokusera på den egna rela-
tionen med Gud, säger David.

Han fortsätter:

–  I undervisningen hos våra konfirmander 
kopplar vi missionsloppet till undervisningen 
om diakoni och utlandsmission.

I Åsljunga ville ungdomarna verkligen slå rekor-
det från året innan och man arbetade hårt på 
att hitta sponsorer. Man ringde runt till båda 
vänner och bekanta men även företag och man 
fick napp både här och där.

Resultatet från de båda loppen är fantastiskt.  
Åhus fick in 29 953 kr medan Åsljunga fick in 
hela 93 225 kr. Sammanlagt skickar vi alltså in 
123 178 kr.

Pengarna skickas till EFS riks och deras insam-
ling Afrika svälter. Ett stort tack till alla med-
verkande ungdomar och alla som varit med och 
sponsrade. Tillsammans är vi starka!

Hjärtslag:
När ungdomarna tar tag

Sanning
Magnus Malm skriver att ”Sanningen är all-
tid en kontaktyta med Gud!” Gud, som älskar 
sanning, möter dig där du är, inte där du borde 
vara!
Tänk om vi skulle våga möta Gud precis som 
vi är, just där vi är, äkta, ärligt. Det är kanske 
då vi får möta honom precis som han är?
Gud kopplar med vår äkthet och med den 
nakna sanningen om oss.
Öppenhet
Vi öppnar helt klart för mötet med Gud när vi 
lägger ner vår agenda och säger: -Som du vill 
Gud, på ditt sätt! Jesus säger att ”Vinden blåser 
vart den vill... så är det med var och en som är 
född av anden”. Jag är rädd för att vi nog har 
rätt mycket kontrollbehov. Vi vill gärna ha mer 
av Gud i våra liv, men på vårt sätt och lagom 
mycket.
Om du verkligen inte vill ta emot mer av Guds 
Ande så kan jag ge dig ett tips. Arrangera och 
bestäm precis hur det ska gå till. Om du har 
kontroll på allt, så kan du vara ganska lugn att 
Gud håller sig på mattan. Medan en ”kom som 
du vill” attityd välkomnar Guds handlande i 
våra liv.

Den helige Ande, Hjälparen, är en person som 
Jesus har sänt till dig för att du ska få hjälp. 
Han har all den kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trohet, mildhet och själv-
behärskning som Jesus själv hade i sitt liv och 
som vi så väl behöver. Se inte på Anden som 
något abstrakt, utan sök en relation med ho-
nom, och sök hans ledning för ditt liv. Låt dig 
uppfyllas av Anden!
Jesus sa: ”Om du visste vad Gud har att ge, då 
skulle du ha bett honom, och han skulle ha 
gett dig levande vatten.”

Bön: Kom Helig Ande, lev ditt liv, ditt ”Je-
sus-vardagsliv”, i mig!
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Efter brytningen mellan EFS och BV i bör-
jan av 1900-talet blev EFS gamla missionshus 
kvar hos BV. Efter en tid, då man samlats på 
olika platser för att be, fanns en längtan hos 
EFS:arna att ha en samlingsplats och 1917 
bildades missionsföreningen Betania. Man 
började bygga på den plats där missionshuset 
står än idag och kyrksalen är densamme som 
då även om läktarna är borta och salen är om-
byggd. Under åren har man byggt ut och har 
idag rejäla ytor till barn och ungdom såväl som 
ett stort café.

Under hela året har EFS-kyrkan i Örkelljunga 
firat sina 100 år. Man har haft gospelkören 
One nation på besök, Ulf Ekängen – missionär 
i Tanzania, har berättat om sitt arbete och man 
har också haft en Minnenas afton då man tittat 
tillbaka på åren som gått. I slutet av september 
var det så dags för den stora jubileumsfesten.

Ett hundratal barn, ungdomar och vuxna 
samlades kring vackert dukade bord, smar-
rig smörgåstårta och god efterrätt för att fira, 
minnas och se framåt. Redan på eftermidda-
gen hade Tant Helga, en mycket populär dam 
i kyrkan, samlat barnen till en barngudstjänst.

– Hon är rolig, säger några pojkar glatt. Fast vi 
vet vem det är! Det är Evalotta.

Evalotta Kjellberg har arbetat som präst i för-
samlingen sedan 2001. Under dessa år har hon 
utvecklat Tant Helga till en barnens favorit.

–  Tant Helga har funnits med mig i en 10-15 
år, säger Evalotta. Någon berättade om hur de 
spelade olika roller på sina familjegudstjänster 
och så föddes Tant Helga i min tanke. Hon 
fanns med på Draget under många år här i för-
samlingen. Nu dyker hon upp lite då och då.

När Evalotta får frågan om vad församlingen 
har fått betyda för henne utbrister hon:

Hjärtslag:

Det finns plats för fler

Helena Eriksson

Helena Eriksson
privat

”Ett gäng ungdomar började träffas för att be för varandra. De träffades regelbundet 
och hade stöd från de vuxna. Det är vad vi idag skulle kalla en nyplantering!” Det är 
missionsföreståndare Kerstin Oderhem som talar på EFS-kyrkan i Örkelljungas 100 års 
jubileum. Tänkvärt och sant. Det är så det börjar, en grupp människor som börjar be 
och 100 år senare lever gemenskapen vidare. 



– Oh, massor! På min förra arbetsplats formades 
jag som person men här i Örkelljunga har fått 
fördjupa min förkunnarkallelse och det profetis-
ka samtidigt som jag har fått mogna. Jag har fått 
fritt blås att experimentera och känt att fören-
ingen alltid har litat på mig.

Stämningen runt borden under middagen är 
god och högljudd. Man märker att många kän-
ner varandra väl även om det även om det också 
finns de som har kommit för uppvakta. Många 
medlemmar från Korskyrkan finns på plats 
och Kristina Rehn uppvaktar med en blomma, 
men även med minnen. Kristina är uppvuxen 
i EFS-kyrkan och menar att församlingen och 
gemenskapen har fått betyda oerhört mycket 
för hennes, men även andras, uppväxt och utan 
EFS-kyrkan skulle hennes tro inte vara vad den 
är idag. Även kommunfullmäktiges ordförande 
Magnus Håkansson, tillika medlem i förening-
en, och kommunfullmäktes vice ordförande 
Gunnar Edvardsson uppvaktar. Gunnar berättar 
att han ”sprungit i huset” som barn och när han 
delar med sig av en del hyss skrattas det igenkän-
nande runt borden.

Lillemor Perssons ansikte skiner upp när hon får 
prata om sin församling:

– Det är ju klart man kommer när det är fest, 
utbrister hon. Det är så roligt att vara här och 
fira, inte fira huset i sig men att vi har haft ge-
menskap och verksamhet under 100 år. Jag har 
varit medlem i 40 år och det är en nåd att få ha 
varit med och se vad Gud har gjort under alla 
dessa år. Det har varit upp och ner men när Gud 
är i färde vet man aldrig vad som händer.

Speciellt inbjudna för att fira är missionsfö-
reståndare Kerstin Oderhem och förre ung-
domspastorn Sven-Erik Jönsson. Sven-Erik 
arbetar idag som församlingspräst i Svenska 
kyrkan i Undersåker men det var i EFS-kyrkan 
som han hade sin första tjänst:

– Vi kom hit som en ung familj med ett nyfött 
barn 1987, säger Sven-Erik. Människorna här 
uppmuntrade verkligen mig i mitt arbete men 
även oss som familj. Vi trivdes väldigt bra och 
kom till att stanna i sju år. Det är otroligt ro-
ligt att vara tillbaka och träffa alla igen!

Hela hans kroppsspråk speglar hans glädje:

– Men ännu bättre är ju att jag inte känner 
igen allihop som är här. Så ska det bara – låt 
det växa!

Det tycker Kerstin Oderhem också. Hon ar-
betade som gårdsföreståndare på EFS-gården 
i Åsljunga under fem år och hade då EFS-kyr-
kan som sitt andliga hem.

– Den här församlingen har en speciell plats i 
mitt hjärta även om det är sju år sedan vi bod-
de här, säger hon med ett leende. Församling-
en har haft utmaningar och svåra situationer 
men man har också fått se hur Gud helar och 
reser upp. Gud låter nytt och helt växa fram.

Flera av medlemmarna uttrycker att man är 
som en stor familj, att gemenskapen är varm 
och innerlig. När man kommer som ny mär-
ker man det direkt.

– Vi kom hit för tre år sedan efter att ha gått 
runt till de olika kyrkorna i Örkelljunga, be-
rättar Johanna Nilsson samtidigt som hon ser-
verar en av sina söner lite efterrätt. Vi kände 
att EFS-kyrkan var rätt för oss. Evalotta för-
medlar Gud på ett jordnära sätt i sin predik-
ningar. Man märker att det är på riktigt när 
hon talar.



Barnen Emil, Oskar och Anton trivs också i 
kyrkan och berättar att de tycker om söndags-
skolan och har många kompisar här. Johanna 
berättar att de senaste tre åren har det kommit 
många barnfamiljer till församlingen och det 
kan vara upp till 25 barn på söndagssskolan.

Liksom Johanna är Majken Ivarsson med 
i kvällens värdgrupp. Hon sätter sig ner en 
stund för att vila fötterna.

– Jag har varit med här i 50 år säger hon. Mina 
tre barn har vuxit upp i församlingen och det 
har fått betyda mycket. Vi delar allt här, ge-
menskap och tro. 

Carin Braun är också med i kvällens värd-
grupp. Hon kom till kyrkan 1964. Hon menar 
att församlingen är hennes hem, det har den 
alltid varit men än mer sedan hon blev ensam.

– Det finns utrymme för alla här. Man får vara 
som man är och ingen tittar snett på någon. 
Det är en härlig blandning av människor. Alla 
får ta plats och komma till tals.

Ann-Louise Håkansson är föreningens ordfö-
rande. Hon har varit en av kvällens konferen-
cierer och är nöjd med kvällen. Hon säger att 
det är en välsignelse att ha historien med sig, 
den ska man lära av men det viktigaste är här 
och nu.
– Vi måste se framåt, säger hon. Vi vill sprida 
Guds doft i Örkelljunga. Det behöver vi göra 
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tillsammans med de andra kyrkorna. Det kan 
ju vara så att vi lever i den yttersta tiden och då 
behöver vi olika kyrkor verkligen varandra för 
att nå så många människor som möjligt.

Ann-Louise dröm och längtan är som många 
av de andra medlemmarnas. Att få vara en öp-
pen församling med låga trösklar. Man längtar 
efter att oavsett vad människor har med sig i 
bagaget ska man alltid vara välkommen utan 
tvång. Man ser att det finns många söndriga 
och sårade människor med stora behov, det är 
dessa man vill nå. Men tittar man efter ser man 
redan nu en församling med låga trösklar, en 
församlingen som är öppen med en varm och 
innerlig gemenskap. EFS-kyrkan i Örkelljunga 
har kommit långt under sina 100 år. Men de är 
inte klara än – det finns plats för fler! 

Helena Eriksson

Helena Eriksson
privat



Tre riktigt roliga dagar
Salt Sydsverige: 
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Innan skolorna började var det dags för året 
Light-läger på Solvik i Åsljunga då de yngre 
tonåringarna träffades för tre riktigt roliga da-
gar. Miriam Engström och Lydia Bengtsdotter 
berättar här om sina dagar på lägret.

Nu är deltagarna från årets Sommar Light 
hemma igen efter ännu ett lyckat läger. Vi har 
under tre dagars tid varit 32 ungdomar mellan 
12 och 14 år som har hållit till på Solvik och 
badat, ätit väldigt mycket och lekt. Det har va-
rit väldigt roligt men vi har även gjort lite all-
varligare saker som bibeltimmar och andakter. 
Måltiderna åt vi på Åsljunga EFS-gård så där 
träffade vi de yngre deltagarna på Sommarsalt.

När vi kom till Solvik på torsdagen började vi 
med fika. Vi gjorde några namnlekar innan det 
var dags för den första bibeltimmen. Temat var 
What Would Jesus Do och vi fick olika upp-
gifter under hela lägret. Bland annat handlade 
det om hur vi trodde Jesus skulle levt om han 
gick på jorden idag. Vi fick även träna på olika 
draman som handlar om W.W.J.D. och den 
sista dagen letade vi upp olika ställen i Bibeln. 
Dessa intressanta Bibeltimmar leddes av läger-
chef Lotta Nordling.

Vi fortsatte kvällen med mer mat, bad och le-
kar. Vi grillade med barnlägret Sommarsalt, 
som höll till uppe på gården, och sedan gick 
vi tillbaka till Solvik och körde bland annat 24 
karat. Senare var det andakt ute i kapellet där 
vi sjöng lovsång och lyssnade på en av våra led-
are. Ida Larsson tyckte att 24 karat, Capture 
the flag och mörkerleken var väldigt kul. An-
dakterna var mysiga och ledarna var grymma 
fortsatte hon.

Nästa dag blev vi väckta med vattenpistoler i

ansiktet. Efter frukosten hade vi bibeltimme
och andakt och lekte ännu fler lekar. På efter-
middagen traskade alla iväg till hopptornen 
för att bada. Vissa tyckte att det var iskallt i 
vattnet men det stoppade ingen. När vi kom 
tillbaka till Solvik körde vi Capture the Flag 
och på kvällen grillade vi marshmallows och 
gjorde smores. Efter andakten lekte vi omvänd 
kurragömma och gick runt med ficklampor 
i mörkret i skogen. Amanda Astgård tyckte 
gemenskapen och andakterna var väldigt bra 
men hon sa att de va svårt att välja för allt var 
bra.

På lördagen, sista dagen, hade vi andakt, bibel-
timme och sen städning men även då hann vi 
med lite lekar – Lasse går i ringen och fotboll. 
Till lunchen fick vi efterrätt som såklart bestod 
av den traditionella chokladpuddingen med 
grädde.

Vi avslutade lägret med Sommarsalt där några 
av oss visade upp en dans.

Vi tycker lägret har varit jätteroligt med bra 
ledare, många roliga aktiviteter och bibel tim-
marna har varit intressanta och lärorika. Vi 
som ska konfas nästa år på Åsljunga har fått 
lära känna några som ska gå där bland annat 
genom att vi placerades åldersvis i matsalen.

Både de yngsta som var på Light för första 
gången och de äldsta som var där för sista 
gången tyckte att det var roliga aktiviteter och 
lärorika Bibeltimmar. Ella Hedström tyckte att 
det var kul att träffa kompisar och lära känna 
nya kompisar. Och lära känna Gud mer.

Många av de yngre har tidigare varit på Som-
marsalt och tyckte därför att det var spännande 
att vara med på Light.

Lydia Bengtsdotter
Miriam Engström
Privat
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Att höra Guds röst

8

Joel Jarbo arbetar som präst i Andreaskyrkan 
i Klippan som är en samarbetskyrka mellan 
EFS och EFK. Här har han haft sin arbetsplats 
i snart  sju år samtidigt som han har arbetat 
som skolpräst på gymnasieskolan i staden. Se-
dan ett läsår tillbaka har han endast tjänsten i 
Andreaskyrkan kvar då han nu läser på Johan-
nelund på 50 % för att läsa upp sin behörighet 
för en tjänst inom Svenska kyrkan.

Det är tydligt att Joel inte vill stanna upp i sin 
egen utveckling. Han studerar, funderar, utma-
nar sig själv och ser till att alltid lära mer. Men 
att läsa till präst var ingen självklarhet. Joel är 
uppvuxen i en kristen familj, i Sävar utanför 
Umeå, och han säger sig alltid har haft en tro.
– Jag har alltid haft en tro men i unga år lev-
de jag inte ut den, säger Joel. Under en period 
bröt jag mig loss rätt hårt. Min tro ifrågasattes 
av mina skolkamrater när jag bytte skola och 
jag hamnade i dåligt sällskap.

Trots detta levde bönen kvar i honom och han 
upplevde det som att Gud brottades med ho-
nom.

När Livsluft träffar honom befinner han sig på konfaläger i Åsljunga. Hans ögon lyser och det 
är tydligt att han trivs i miljön med unga människor. Ofta får han frågan om att komma och 
undervisa på läger och lärjungaskola, och inte sällan är det de unga själva som frågar efter 
honom. Han är lika populär bland vuxna då hans predikningar är väl genomarbetade och 
fulla av liknelser som talar till människor. Men han har mer att förmedla och för några måna-
der sedan släpptes hans andra bok genom Bornelings förlag. 

– En gång åkte jag och fem grabbar till Kos 
i Grekland på semester, säger han tankfullt. 
Vi levde rövare, förstörde utemöbler på ho-
tellet och till slut kom polisen. Bara jag blev 
fast och fick åka mot polisstationen. Då bad 
jag till Gud, jag visste ju att jag gjort fel. Näs-
ta morgon ringde jag hem till mina föräldrar 
men berättade inget om polisen. Men när jag 
sedan kom hem till Sverige igen så frågade min 
mamma: ”Du ringde hem en gång, jag skulle 
vilja veta vad som hände kvällen innan?” Hon 
hade nämligen vaknat på natten när jag blev 
tagen av polisen och upplevt att hon skulle be 
för mig. Då började jag förstå att bön verkligen 
fungerar.

Något år senare, år 2000, hamnar Joel på ung-
domslägret Livskraft. En predikant profeterar 
över Joel och säger att han ser ljussken och att 
Gud vill använda honom i det profetiska. Un-
der lägret kunde Joel knyta an till sin barnatro 
och begreppet Jesus lever fick en helt ny inne-
börd för honom. 
När han så kom tillbaks till skolan och kyrkan 
såg alla en stor förändring i Joel, i hans rela-

Helena Eriksson

Jonatan Jarbo
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tioner och privatliv men även i andra sociala 
sammanhang. Han gjorde en hel del föränd-
ringar i sitt liv och startade en bönegrupp i för-
samlingen.

Att han senare skulle läsa till präst var som sagt 
ingen självklarhet. Joel ville läsa teologi för att 
undervisa på bibelskola. Han började studi-
erna med denna tanke och valde att göra sin 
praktik på Hjälmareds folkhögskola istället för 
i en församling. Men under studietiden väx-
te det fram att prästyrket skulle passa honom 
bättre och när Joel prästvigdes var han Sveriges 
nästyngste präst!

Hur kommer det då sig att det blev en bok om 
det profetiska och bön?
– Det här är ett ämne som alltid har legat nära 
mitt hjärta, säger Joel. Jag har fått möjlighet 
att vara förebedjare i många år och har lärt mig 
mycket av det. Visionen att skriva denna bok 
har jag burit inom mig i många år. Personer i 
olika sammanhang har också bekräftat denna 
vision när de bett för mig. Jag har alltså upp-
levt både en yttre och en inre kallelse till att 
skriva.

Han strålar när han berättar:
– Jag har alltid haft en stor tro på att Gud talar!

Det är läraren i Joel som kommer fram och han 
önskar att boken ska få bli ett hjälpmedel för 
både unga och äldre. Han säger att det finns 
en okunskap och ibland också en rädsla kring 
detta ämne och att behovet av undervisning 
är stort, inte bara hos den yngre generationen 
utan även hos den äldre.
-  Jag hoppas att människor ska få upp ögonen 
för att samarbeta med den helige Ande. Jag 
hoppas att vi ska våga börja prata mer om det.

Bokens undervisning är skriven så att den går 
att använda som ett studiematerial. Det finns 
hemgrupper för unga vuxna som använder 
boken på sina träffar likväl som vissa försam-
lingar samlas i bibelstudie kring boken. Joel 
menar att alla kristna har något att berätta och 
genom boken kan få möjlighet till det.

När Gud talar till Joel själv talar han oftast i 
bilder. Det är fantasifulla och för många obe-
gripliga bilder men Gud talar ett språk som 
Joel förstår. Joel inte bara skriver, han målar 
och ritar som avkoppling:

– Jag är en visuell person, säger han. Estetik 
är något jag tycker om. Gud blir också väldigt 
pedagogisk i sina bilder till mig och det passar 
mig väldigt bra – att kunna få förklara peda-
gogiskt för andra vad Gud vill att jag ska för-
medla.

När Joel predikar gör han ofta det med lik-
nelser och bilder, på så vis är det naturligt att 
det finns med i hans bok också. Drömmen är 
att det profetiska och bönen ska landa och nå 
ställen som inte brukar nås. Kanske kommer 
det fler böcker, Joel  vet ännu inte vart detta 
med skrivandet kommer att ta vägen. Ett är sä-
kert, detta är ämnen som Joel aldrig kommer 
att sluta prata om!

Omdömen om boken:
Jag tycker boken är väldigt bra och tror den 
kan bli användbar.  Språket och tonen är varm 
och enkel. Frågorna öppnar upp och gör tex-
ten möjlig att vända och vrida på. Bibelcitaten 
är relevanta och öppnar upp för läsningen och 
också för att våga omsätta läsningen i praktik. 
Jag tror boken kan bli till uppmuntran för 
många. – Tin Mörk, EFS nationella missions-
sekreterare

Min utgångspunkt är att vi behöver goda 
böcker av EFS-förkunnare. Därför är det gott 
att läsa denna. Jag håller med Tin om hennes 
generella omdöme. – Stefan Holmström (EFS 
förra missionsföreståndare)

Kontakta Joel för att köpa boken. Den kostar 
149 kr plus frakt. Telefon 072-332 35 34.
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Ungefär en halvtimme norr om Karlskrona, djupt in i den blekingska skogen lig-
ger den lilla byn Kopparemåla.  Genom tiderna har det funnits EFS missionshus i 
alla byarna i trakten och idag finns två kvar, varav ett i Kopparemåla. Gunnar An-
dersson, en av de mer aktiva i föreningen, möter upp med ett stort leende. Han 
har funnits med i alla år och är stolt över sin EFS-förening.

Hjärtslag:
I en liten by

Föreningen bildades april 1942. I protokollen 
kan man läsa att redan vid nästa sammanträde, 
två veckor senare, välkomnade man ytterligare 
elva nya medlemmar och efter första året var 
man hela 30 stycken. Man diskuterade från 
första början om var man skulle samlas och det 
visade sig inte vara möjligt att köpa något hus 
så man beslöt sig för att bygga eget. Söndags-
skola började man bedriva innan bygget var 
klart och man höll till i Kopparemåla skola och 
senare  även i Strömsbergs skola. Bara någon 
månad efter söndagsskolan körde igång starta-
de man juniorföreningen.

Invigningen av missionshuset skedde den 26 
mars 1944. I majnumret 1944 av tidningen 
”Missions-Vän” skriver skribenten: ”För våra 
vänner i Kopparemåla och byarna däromkring 
var den 26 mars en stor högtidsdag, som för

alltid skall såsom sådan vara inskrivet in bygdens 
andliga historia. Det var den dag, som våra vän-
ner därborta så länge sett fram emot och så myck-
et bedit för.” Han skriver också att han aldrig 
har sett en lokal så fullpackad förut.

Under åren har många fått sina liv förvandlade 
i det lilla missionshuset. Aktiviteten har varit 
stor, allt för Kristi rikes tillväxt. Missionshuset 
har drivits av eldsjälar som har haft som livsstil 
att verka i Guds rike. Det fanns också utbyte 
mellan de olika missionshusen från olika sam-
fund och ungdomarna cyklade mellan byarna 
till de olika arrangemangen.

– När min syster gick bort för några år sedan 
kom väldigt många från söndagsskoletiden, 
berättar Gunnar. Det var en stor gemenskap 
under barn och ungdomstiden.

Helena Eriksson

 Helena Eriksson 
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– Min hustrus råmjölspannkaka är populär 
och brukar gå för 200 kr styck, säger Gunnar 
med ett finurligt leende.

Pengarna går till EFS Sydsverige och till EFS 
riks. I och med att man är skuldfria behövs 
inga större inkomster för att upprätthålla mis-
sionshuset.

När Gunnar får frågan om vad han drömmer 
om för missionshuset kommer svaret snabbt:

– Att det är någon som vill ta över och driva vi-
dare. Det finns nya familjer i byn och det vore 
roligt att se att EFS-föreningen lever vidare

Gunnar menar också att det är viktigt att inte 
kopiera det som har varit utan att tänka nytt 
och framåt, att gå nya vägar. Man ser längtan i 
hans ögon. Han tycker det är så roligt att vara 
engagerad. När vi pratar om kyrkan och verk-
samheten lyser hans ögon på samma sätt som 
det gör i en ungdoms ögon. Viljan är stor, vil-
jan är stark:

– Det är ju så roligt, utbrister han.

Idag har EFS-föreningen åtta medlemmar men 
det betyder inte att det inte finns någon verk-
samhet. Man firar gudstjänst minst en gång i 
månaden och varannan onsdagskväll hålls bi-
belstudier. Wictor Wallin, präst i Rödeby för-
samling, kommer och leder både gudstjänster 
och bibelstudier.
– Eftersom det inte finns någon EFS-präst 
knutet till missionshuset startade vi ett samar-
bete i början av 2000-talet, säger Victor. Vi vill 
gärna finnas med ute i byarna också.  Jag och 
kyrkoherde Mats Svensson turas om att hålla i 
gudstjänsterna i Kopparemåla.

Vid gudstjänsterna snittar man kring 20-25 
personer och ibland har man även dop i mis-
sionshuset.

– Jag höll i ett dop för inte så länge sedan och 
då var det fullsatt! Det är riktig roligt.

Svenska kyrkan finns med och arrangerar både 
julfest och påskfest och även då kommer många 
besökare. Det är en vid gemenskap större än de 
åtta medlemmarna.

Han fortsätter:

– Det är en församling som är fylld av glädje 
och hoppfullhet. Det lyser något i ansiktet på 
dem som man inte kan ta på. De förstår att det 
är viktigt, det som de gör. Det handlar inte om 
att upprätthålla utan det betyder mycket för 
bygden. De har en framtidstro. Det handlar ju 
om evangeliet.

Varje år arrangerar man även en missionsför-
säljning. Då är missionshuset fullt och folk 
kommer från byarna runt omkring. Man hål-
ler en andakt och bjuder på sång och musik 
förutom auktionen. Man har även lotteri och 
sist drog man in hela 31 000 kr. Detta är vida 
känt och EFS-föreningarna runt om i östra 
Blekinge håller koll på det och är imponerade! 

Tydligt är att Kopparemåla har fått betyda 
enormt mycket för många genom tiderna. Pre-
cis som skribenten skrev vid invigningen: ”Det 
vilar en påtaglig välsignelse över verksamheten. 
Det är också det nya missionshuset ett vittnes-
börd om. Må det få bli ett verkligt Betel!”



Frida Ewers
I mina tankar:

I mina tankar går den röda tråden sällan från A-Ö i rätt ordning. Den hoppar ofta hit och dit. 
Ungefär som när jag städar. Vad är det egentligen som rör sig i mina tankar just nu? Jo, mycket 
handlar om den förändring som precis skett i mitt liv. Från bara mamma till mamma och arbe-
tande.
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Jag har under drygt ett år varit föräldraledig 
med vårt första barn, Axel. Tillvaron har varit 
mycket olik från den innan och det har oftast 
varit ett riktigt härligt år. Dagarna har varit 
mindre stressiga och kunnat fyllas med mer 
spontanitet än tidigare. Beslut jag har behövt 
ta har främst handlat om blöjan är tillräckligt 
blöt för att bytas, om Axel ska ha bara t-shirt 
eller en tröja också på sig, om maten är lagom 
varm eller planera vad vi alla ska äta till kvälls-
mat (den punkten brukade jag dock glömma 
bort allt som oftast till min man Robins för-
tret…).

Sen några veckor är jag tillbaka på mitt fina 
jobb som distriktskonsulent för Salt Sydsverige 
och EFS Sydsverige och det känns riktigt ro-
ligt. Bollarna som kommer rullande mot mig 
gör jag mitt bästa för att kasta upp och sedan 
jonglera till rätt plats. Och det är ju det som 
jag tycker är så kul och som jag också är bra på, 
att planera och organisera även om det finns 
områden som är svårare, kvällsmatsplanering 
till exempel.  Jag försöker förstå och hantera 
hur det är att vara mamma och nu också arbe-
tande mamma. Och just det, fru också!  Axel 

är nu hemma med pappa om dagarna och de 
har det bra, vilket är så skönt att veta. De första 
dagarna på jobbet kom jag dock på mig med 
att jag inte tänkt på Axel hela tiden, tur är ju 
det så att jag får något gjort, men det är också 
konstigt och annorlunda då jag under mer än 
ett års tid gjort just det, tänkt på honom och 
vad han behöver, nästan konstant. Är det okej 
som mamma att släppa den tanken ibland? 
Klart det är, pappa har också koll.

Livet har gått in i en ny fas. I den vill jag vara 
och jag är ett Guds barn som önskar leva ett liv 
som gläder min pappa Gud. Ett liv där jag på 
mitt jobb får vara med och hjälpa människor 
att lära känna Jesus och när jag kommer hem 
om dagarna nu även får visa mitt barn på vem 
Jesus är. Ett liv som får visa på frid och glädje 
över att det finns en Gud som vill dela livet 
med oss.

Jag har en stor Gud, ett fantastiskt jobb, tänk 
att jag får ha ett jobb att gå till och en under-
bar liten familj att komma hem till. Det är en 
välsignelse. Jag är tacksam.

Frida Ewers

 Privat
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Salt Sydsverige:

Att vara Kung

Som vanligt avslutades sommarens alla läger med Sommarpunkten på EFS-gården i Höll-
viksstrand. Det var ett stort läger med 52 deltagare och ledare som tillbringade några dagar 
tillsammans i början av september. En av deltagarna var elvaårige Tobias Persson som här 
berättar lite om lägret.
När sommarlovet tar slut och skolan börjar är 
det dags. Sommarpunkten! Vad är bättre än att 
börja höstens vardag med ett läger. När varda-
gen går igång glömmer man snabbt vad som 
hände på sommarens förra läger. Många som 
man träffar på Sommarpunkten var med på 
Sommarlägret i början av sommaren. På Som-
marpunkten får man en snabb tillbakablick på 
vad som hände på årets tidigare läger. Träffa 
nya och gamla kompisar och berättar vad man 
har gjort på sommarlovet.

I år var det dags att öppna tidskapseln som 
Sommarpunkten 2007 hade packat och förseg-
lat. Det var jättekul att se alla saker och med-
delanden och att man gjorde ungefär samma 
saker. Tråkigt var att vi inte kunde se videon 
som dom hade spelat in då ingen hade en vi-
deoapparat.

Att vara Kung var lägrets tema och det pratade 
Anders Gudmundsson om på Bibeltimmarna, 
fest och lekar gick också i Kungens tecken. 
Årets läger bjöd även på: roliga tävlingar, bus 
med ledarna, fint väder, bad, billig lägerglass 
och massa godis samt supergod mat helt enkelt 
ett toppenläger. Längtar redan till nästa läger.

Tobias Persson

Måns Gustafsson, privat



EFS Sydsverige Salt Sydsverige: 
Vi söker en vikarie
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Vikarierande Distriktskonsulent (projekt- 
och organisationsansvarig) 100 % EFS i 
Sydsverige och Salt Sydsverige 

Känner du dig kallad att jobba med barn och 
ungdomar och brinner för Guds rikes sprid-
ning i Sydsverige? Då ska du fundera på denna 
tjänst.

EFS i Sydsverige och Salt Sydsveriges vision är 
att barn och ungdomar ska få lära känna, kom-
ma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill ge 
näring åt en tro som håller i vardagen och ge 
utrustning för att växa som kristen samt arbeta 
för mission i Sverige och utomlands.

Som distriktskonsulent är du rörelsens ansikte 
utåt och verkande hand inåt och du får förmå-
nen att leda, driva projekt samt arbeta för att 
organisationen och tron på Jesus får växa inom 
Skåne och Blekinge.  Tillsammans med ett 
team arbetar du med våra olika läger för barn 
och ungdomar, tillsätter ledare samordnar och 
utvecklar Salts barn- och ungdomsarbete.

Så om följande beskrivning passar in på dig…

* längtar efter att se barn och ungdomar kom-
ma till tro och växa som lärjungar,
* har initiativförmåga och är självständig,
* gillar att tänka strategiskt,
* har lätt för att samarbeta,
* har förmåga att leda och driva projekt,
* gillar att hänga med barn och ungdomar,
* har erfarenhet av församlingsliv,
* har kännedom om EFS och Salt
* har körkort och tillgång till bil
… så bör du söka!

Tjänsten är ett föräldravikariat på minst ett år. 
Provanställning 4 månader. Tillträde 2018-01-
10.

Har du frågor, hör gärna av dig till
Frida Ewers distriktskonsulent, 070 338 80 64 
eller frida.ewers@efssyd.org
Jonas Hallabro, distriktsföreståndare, 
070 828 61 65
Stefan Nordström, facklig företrädare, 
073 541 77 82
Se även våra hemsidor: www.efssyd.org och 
www.saltsydsverige.nu

Ansökan skickas till: info@efssyd.org. Ansökan 
med CV och personligt brev skall vara oss till-
handa senast den 2017-10-20.

Vår distriktskonsulent Frida Ewers väntar barn! Vi är så glada för hennes och fa-
miljens skull. Det betyder att EFS Sydsverige och Salt Sydsverige söker en vikarie 
för Frida. Annonsen är nu ute med sista ansökningsdag den 20 oktober. 

                  
                    Efterlysning

Gunnar Lindgren i Hörby arbetar   med 
att samla ihop material om bland annat 
våra missionshus men även om läger. 

Han söker nu bilder, deltagarlista  pro-
gram eller andra dokument från
PG lägret i Stiby troligtvis år  1952, 
1953 eller .1954

Gunnar söker även dokument från
Juniorlägret i Tjörnarp1941-07-13

Gunnar nås på telefon 0415 14616



Vi söker en vikarie
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 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 september 
2017: 
 
EFS Sydsverige 5 150 kr 
Salt Sydsverige 1 400 kr 
 
Stort tack!



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 november
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU

OMSLAGSBILD 
Helene Johansson, Hässleholm

VI ÖNSKAR ER EN HÄRLIG HÖST!

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 gra-
fisk design, Leafstudios HB och sup-
porttekniker Bjäre kraft
Karna Nilsson – EFS Sydsveriges sty-
reslerepresentant, administratör, Svens-
ka kyrkan
Adjungerade: 
Oskar Arleon – kreativ kommunikatör 
och grafisk designer, Rafflande.se


