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En alternativ kväll
I Jämjö jobbar man
på djupet
Samtal runt ett köksbord

Distriktsföreståndaren
har ordet
Läsarrörelse på nytt
När EFS bildades var det i en rörelse som bland
annat kännetecknades av att man läste Bibeln.
Det heter om dem som kom att kallas ”läsare” att de ”i stället för att deltaga i lättsinniga
nöjen använde sin lediga tid, särskilt söndagsaftnarna, till att flitigt läsa Bibeln”. Man läste
Bibeln i ett nytt evangeliskt ljus och man delade ordet i predikningar, med varandra i hemmen och levde ut konsekvensen i förvandlade
liv som kom att förvandla hela samhällen och
beröra stora delar av vårt land med väckelse.

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Carina Brandt

Vi firar den Lutherska reformationen och en av
de absolut vikigaste punkterna var just Bibelns
och bibelbrukets centrala plats i kristen tro.
Luther menade att kyrkan ägnade alldeles för
mycket kraft åt onödiga eller direkt felaktiga
saker och att det var viktigt att gå till källan,
nämligen Bibeln. Alla skulle kunna läsa Bibeln
själv, på sitt eget språk, och bibelläsningen
och förståelsen uppvärderades. Reformationen
hjälpte oss att se Bibelns betydelse men framför allt vem som verkligen är Guds levande ord,
nämligen Jesus Kristus. Luther kallade Kristus
för Bibelns kärna och stjärna, och menade att
varje bibeltext måste läsas i ljuset av Kristus, av
att Gud blev människa för världens skull, och
att frälsningen inte är beroende av människors gärningar utan enbart av Guds nåd genom
Kristus.
Jesus är det levande Ordet, ordet och löftet som
fick liv och kropp – ”ordet blev kött”. Guds
kärlek till oss är alltså inte tomma ord, inget
snack med lite verkstad. Gud har lagt handling
bakom sina ord när Ordet blev människa. När
Jesus sedan talar till människor, talar han inte
med tomma ord eller meningslöst snack. När
Jesus talar väcker det liv – upprättar och befriar, tröstar och ger mod, provocerar och förbryllar. Petrus utbrister: ”Herre, till vem skulle
vi gå?” ” Du har det eviga livets Ord.” Men hur
går vi till Jesus? Jo, bland annat genom att läsa
Bibeln.
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Genom sitt ord skapade Gud himmel och jord.
Han talade och det varde! Gud både välsignar
och förbannar genom just, ord. Guds ord är
inte bara atmosfäriska rörelser som skapar sympatiska vibrationer i örats innandöme där det
sätter fart på hammaren, städet och stigbygeln.
Inte heller är Guds ord begränsat till svart på
vitt; prickar, streck och märkliga krumelurer av
bläck på ett papper.
Bibeln är Guds ord och den kreativa kraft
som härbärgerar och genomför Guds vilja
i varje tid och plats, i varje individ och gemenskap där Guds ordet ges utrymme.
Är vi medvetna om vilken oerhörd kraft vi
kommer i kontakt med när vi tar del av Gudsordet? Vilket sprängstoff det är för nyskapelse,
förvandling och förändring? När Gud sänder
sitt ord, smälter det frusna (Ps 147:18). När
han talar, går helande och upprättande kraft
ut. ”Han sände sitt ord och han botade dem”
(Ps 107:20). Vi kan läsa i Hebreerbrevet 1:3
att: ”Sonen....uppehåller allt genom sitt mäktiga ord”. ”Ty Guds ord är levande och verksamt” (Hebr 4:12).
Tänk att Bibeln är Guds ord. Vilken nåd, vilken rikedom och vilken resurs för oss som vill
se Guds rike komma. Vi vet, att när vi öppnar
våra biblar utsätter vi oss för en extremt positiv
risk att Gud ska tala till oss. Gud har gett oss
sitt tilltal, en oändligt rik källa att ösa ur, med
allt vad Bibeln innehåller av liv, uppmuntran
och förmaning. Men Guds ord är mycket mer
än så, det är levande och verksamt. Det är en
verksam substans som bär Guds egen närvaro
in i våra liv.
Om vi verkligen vill att Guds kraft ska sätta oss
i rörelse så behöver vi öppna våra liv för Guds
Ord och på nytt bli en läsarrörelse!

Kallelse:

EFS Sydsveriges årsmöte

EFS Sydsverige håller årsmöte
lördagen den 7 april 2018 i
Österängskyrkan i Kristianstad
Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:
4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara
representerad vid årsmötet genom två ombud
för de första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar upp till 200 medlemmar och
därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal
avses här summan av direkta medlemmar och
medlemmar i aktiviteter. Ombuden väljs av
de direkta medlemmarna och kan endast utses
bland dessa.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra
månader före årsmötet, OBS den 7 december
2017. Styrelsen skall avge yttrande över varje
motion.
Program presenteras på hemsidan, i distriktstidningen Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningarna.
Mats Hansson
Ordförande distriktsstyrelsen
EFS Sydsverige

4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara
representerad genom ett ombud.
4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att
vara representerad genom ett ombud.
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Hjärtslag:

Vi jobbar på djupet

Helena Eriksson
Privat

Jämjö. Ett litet samhälle strax utanför Karlskrona. Där vägen smalnar av och hastigheten sänks, kör man in i samhället. Ett kyrktorn, ett vattentorn och med Ica mitt i byn.
Strax därpå svänger man uppåt höger för att komma upp på en höjd bland villorna. Det
är här vi finner det. Missionshuset i Jämjö.
I början av 1900-talet höll IOGT till i huset
och EFS-föreningen, som sedan 1916 träffats
i skolan, tog över 1928. Det är ett missionshus som har haft mycket liv genom åren; stor
ungdomsgrupp, kamratstödjare på skolan,
stor verksamhet och många medlemmar. Idag
är man 43 medlemmar där majoriteten är lite
äldre.

Patrik säger att föreningens stora styrka är den
starka gemenskapen. Man träffas till frukostar,
bibelsamtal och diskussionsgruppen. Även syföreningen träffas med jämna mellanrum och
man arrangerar olika cafékvällar. Man upplever att människorna som kommer till missionshuset längtar efter mer, mer av Jesus och
mer av gemenskapen.
– Det är en stor värme i gemenskapen, säger
Patrik och funderar en stund. Det är en härlig
sammanhållning i missionshuset.

Patrik Bratt och Björn Pettersson står i caféet, som byggdes till 1986, och funderar kring
föreningens arbete.
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Patrik Bratt har varit anställd som pastor i
föreningen sedan 2008 och Björn Pettersson,
som är uppvuxen i föreningen är sedan många
år ordförande, funderar lite kring var man har
sin uppgift:
- Det finns en geist i våra medlemmar, säger
Björn. Vi vill något!

En husvagn, som kallas för ”Nikodemosvagnen” står parkerad utanför missionshuset. Den
är målad i svart, rött och gult och används av
de olika kyrkorna i samhället den första fredagskvällen i månaden för att bjuda på grillad
korv och möta människor.
– Det kan var otacksamt att var kristen i dag,
säger Patrik. Men vi måste våga oss ut utanför kyrkan och vi måste våga att inte tona ner
evangeliet. När vi är ute med husvagnen märker vi att det inte är lika lätt att få samtalen
idag som det var för något år sedan. Men vi
måste våga oss ut i alla fall.

EFS-föreningen har ett nära samarbete med
Svenska kyrkan i samhället och det fungerar bra.
Kyrkoherden är medlem i föreningen och Leif
Gustafsson som arbetade som pastor i föreningen under 20 års tid jobbar nu i Svenska kyrkan
i Jämjö. Med andra ord är relationerna varma!

hade tolv ledare men när de började spridas åt
olika håll klingade gruppen ut. Nu för tiden
är är ungdomsarbetet ekumeniskt i samhället
och konfirmandarbetet har Svenska kyrkan
hand om.

– Jag tror att vår uppgift är att jobba på djupet
medan Svenska kyrkan jobbar på bredden, säger
Patrik. I EFS har vi våra olika grupper och den
mindre gemenskapen som stärker och bygger
upp.
Björn fortsätter:
– Vi ska komplettera kyrkan, det är vår uppgift.

Till dem som är äldre och har lite svårare att
se gör man en större version av sitt program.
EFS-föreningen är också lite av en neutral plats
för dem inom frikyrkan som inte vill gå till
Svenska kyrkan och för dem inom Svenska kyrkan som inte känner sig bekväm i frikyrkan. Då
är det under EFS tak man kan samlas.
Så är det till exempel under Jämjödagarna då
föreningen ställer till med stor loppis, en gång
på våren och en gång på hösten. Intäkterna går
varje vår till EFS riks arbete med gatubarnen i
Etiopien och på hösten till den egna verksamheten. Missionshuset brukar vara fullt dessa
dagar och caféet är populärt. Med andra ord är
människor inte ”rädda” för att gå in genom dörren till missionshuset och folket i samhället har
koll på var EFS finns. Utmaningen är att få dem
att hitta till annan verksamhet också.
Under 1980-talet var ungdomsgruppen stor i
Jämjö. Många av dem är idag engagerade i olika
kyrkor runt om i Blekinge.
– Vi kunde vara uppåt 60 ungdomar, säger Björn
som är en av dem som fanns med. Vi

EFS-föreningen har idag har ett lite annorlunda ”ungdomsarbete”. Varje onsdag bjuder
man in till ”Välkommen in – en ungdomsgård
för vuxna”. Till dessa eftermiddagar har man
inte något speciellt tema bestämt utan samtalet skapas av dem som är där. Det brukar bli
väldigt spännande diskussioner och samtal,
något som Patrik trivs väldigt bra med. Han är
en funderare och har många kloka och visa ord
att komma med.
Det är så man kan uppleva föreningen. En förening där samtalet ständigt pågår och där man
verkligen tar evangeliet på allvar. Det är förening som funderar på framtiden men satsar på
nu:et. Man står beredda när Guds Ande slår
till och fram tills dess finns det en trygghet i att
man vet sin plats och uppgift. I nu:et.

Hjärtslag:

”Alla trivs!”

Som vanligt under hösten inbjöd
EFS-gården i Åsljunga till några dagar
där man samlades runt bibelstudium,
sång och gemenskap. Det blev en riktigt härlig helg med både avkoppling
och andlig spis. Gårdsföreståndare
Helene Nilsson berättar om dagarna:
”Jesus är allt vi behöver” var temat för bibeldagarna med Evalotta Kjellberg, präst i
EFS-kyrkan i Örkelljunga. På ett pedagogiskt, tydligt och strukturerat sätt höll hon
bibelstudium från Kolosserbrevet, Paulus
fängelsebrev till församlingen i Kolossai.
Tänk att ord som skrevs ca år 60, i stort sett
är lika aktuella för oss och våra församlingar
idag! Paulus tackade Gud och bad för vännerna i Kolossai, påminde dem om den stora
hemligheten att Jesus kommit till världen för
att ge frälsning. Han gav också praktiska råd
till ”Guds utvalda, heliga och älskade” och
avslutade med personliga hälsningar samt en
önskan om stöd från församlingen. Vi som
deltagare lyssnade, tog till oss och längtade
till nästa pass.
Veckans program startade med sång av och
med Mats Lunnegård och Sam Larsson, kyrkovaktmästare, respektive kantor i Vittsjö
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Helene Nilsson, gårdsföreståndare, EFS-gården Åsljunga
Helene Nilsson

kyrka. Gösta Imberg visade ett fantastiskt
bildspel där han delgav oss sin uppväxt som
missionärsbarn och hur han senare med familj levde och bodde i Afrika – med evangelium till Massajerna.
På lördagen blev det filmtajm med Ingmar
Skogar. Eva och Stig Paulsson ansvarade för
ledning och ett gott värdskap under dagarna.
Efter en utsökt höstbuffé på lördagskvällen
berättade Stig om sitt liv med Jesus.
Eftermiddags-fritiden fylldes av promenader
i det vackra höstvädret och goda samtal med
nya vänner. Som en deltagare uttryckte det –
alla trivs!

EFS Sydsverige:

Helena Eriksson

Många vill konfirmeras

Carina Brandt

Många vill konfirmera sig i EFS Sydsveriges regi de närmaste åren. Det är verkligen roligt att våra läger har gott rykte men viktigare ändå är glädjen över att så
många ungdomar vill lära sig mer om den kristna tron. EFS Sydsveriges styrelse
har nu beslutat hur man ska hantera trycket och hur man ska lägga upp arbetet
med konfirmationslägren de närmaste åren.
– Det är väldigt roligt
hur många som har
sökt till 2018, säger
organisationssekreterare Maggan Cada
med ett stort leende.
Vi har fått in många
nya ansökningar under sommaren.
EFS Sydsveriges styrelse har nu beslutat att
under 2018 och 2019 utöka båda lägren, i
Åhus och Åsljunga, från 30 till 40 platser. Till
sommaren 2018 har man dock godkänt 50
deltagare i Åsljunga då det är många som sökt
en plats där. På styrelsens uppdrag undersöks
möjligheten för ett tredje läger men det är mer
kvalitetssäkrat att höja antalet på de två gårdarna där man redan är igång med läger. Att
starta upp något helt nytt är en längre process
helt enkelt.
– Både Åsjunga och Åhus har lokaler för
50 konfirmander utan problem, säger distriktskonsulent Frida Ewers. Boendet är heller
inga problem. Som det ser ut i dagsläget har vi
50 deltagare i Åsljunga och 30 i Åhus.
Då lägren kommer att bli större behöver man
också tänka om när det gäller antalet lärare,
fritidsledare och faddrar. Konfareferensgruppen, som i år består av prästerna David Castor,
Magnus Lennartsson, Joel Jarbo, Carl Skarin,
Jonas Hallabro samt distriktskonsulent Frida Ewers, har gett förslag på olika sätt hur ett
ledarteam kan se ut, något som har godkänts
av styrelsen.
– I Åsljunga kommer vi att ha en präst och
två lärare och vi kommer att göra om ansvarsområdena för fritidsledarna. Det kommer
även att vara lite äldre fritidsledare från och
med 2018. När det gäller faddrarna funderar

vi kring ett helt nytt system där vi eventuellt
har fler faddrar i olika åldrar. Vi önskar också kunna koppla faddrarna till en ledarskola
under konfirmationslägret.
Frida fortsätter:
– Klart är att Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan i Ängelholm, blir
konfirmationspräst i
Åsljunga med Simon
Knutsson, teologi studerande, som lärare
och huvudledare och ännu en lärare som inte
är klar. Konfirmationspräst i Åhus blir Jonas
Nordén, präst i Betaniakyrkan i Malmö, med
Charlotta Nordström, teolog, som lärare.
Till lägren i Åhus och Åsljunga 2019 har anmälningarna redan börjat trilla in. I Åsljunga
är det fullt men det går bra att anmäla sig till
reservlistan och det finns ännu några platser
kvar i Åhus. Det har också kommit in många
anmälningar till 2020 men det finns fortfarande plats på båda lägren.
– Vi har fått telefonsamtal från icke- EFS:are
som undrat varför det är så många som vill
konfirmeras hos oss, säger Maggan Cada. Vi
kan bara svara att vi har många väldigt nöjda
ungdomar som gärna berättar om sin upplevelse. Det är väl så att de har fått smak på
Jesus och vill att fler ska få det.
Man kan inte säga något annat än att det är
underbart att så många vill konfirmeras i EFS
Sydsveriges regi. Man gör allt för att alla som
anmäler sig ska få möjlighet att göra så. Under årens lopp, sedan 1924, har 7072 ungdomar konfirmerats i EFS Sydsveriges regi. Vi
ber att dessa siffror ska fortsätta att konstant
öka men viktigare ändå är att så många som
möjligt av dem finner Jesus. Vilken glädje!
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Pulsen på:

Samtal runt ett köksbord

”Bibelskoleåret på Åredalens folkhögskola var ett av de bästa åren i mitt liv! Att få leva så
nära människor, att få dela allt det roliga men även det svårare i en sådan närhet som en
bibelskola erbjuder var fantastiskt. Vi läste bibeln tillsammans och vi bar varandra i bön. I
denna fantastiska miljö och vackra natur fick jag möta Gud och växa väldigt mycket i min
tro. Jag fick lära mig om andens gåvor, om det profetiska och helande. Samtidigt växte ett
missionshjärta fram i mig och jag längtade ut i världen för att få berätta om Jesus”. Det är
Anton Flood, präst i Betaniakyrkan i Malmö, som berättar med stor inlevelse om ett år som
förvandlade honom.
Anton började arbeta i Betaniakyrkan i Malmö
förra våren. När han var färdig med studierna på Johanneslund var det många som drog
i honom, något som gjorde honom glad och
tacksam men det betydde också att han var
tvungen att välja mellan många intressanta alternativ. Anton och hans fru Mirjam beslöt sig
för att återvända till Malmö där de redan bott
i flera år och ville fortsätta bygga vidare på sitt
liv där.

– Om jag någon gång tvekade på min kallelse till Guds församling blev detta verkligen en
bekräftelse på att jag gjort rätt val, säger Anton
ödmjukt.

Helena Eriksson
Privat
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Att det var just präst han skulle läsa till var
inte självklart. Anton växte upp i Nättraby, en
bit utanför Karlskrona i Blekinge, i en i familj
som sporadiskt gick i kyrkan men där man bad

aftonbön. När hans syster gick på bibelskola
berättade hon på ett brinnande sätt om Jesus
och Anton ville direkt upptäcka mer av livet
med Gud. När han var 13 år kom han till tro
och när det var dags för konfirmation blev det
terminsläsning hemma i Nättraby.
Under den här tiden började jag upptäcka
mer och mer. Konfirmationsläsningen var inte
vad jag hoppats på utan var tungrodd och lite
gammaldags, säger Anton och funderar tillbaka. Samtidigt som jag gick och läste satt jag
ofta vid köksbordet med min syster och hennes pojkvän och pratade om Jesus. De tog mig
under sina vingar och det kom att betyda väldigt mycket för mig. Det blev så att vi bjöd
hem klasskamrater på lunchrast för att, vid
köksbordet, berätta om Jesus. Det var en spännande tid.
När han kom till tro kom han också i kontakt

med EFS i Karlskrona och han åkte på Påskkonferensen i Halmstad, där hans syster gjorde
sitt teamår. Det blev en förvandlande tid för
hela familjen då pappa var en sökare och mamma hade en barnatro.
– Min syster och jag blev så passionerade för
Jesus att det blev även många samtal runt
köksbordet tillsammans med föräldrarna, säger
Anton med ett brett leende. Nu är de varmt
kristna och är engagerade i Möllebackskyrkan
i Karlskrona.

Efter gymnasiestudierna åkte Anton till Tanzania som volontär i fyra månader. Han åkte
ut till lokalbefolkningen i västra Tanzania och
arbetade som evangelist för kyrkan där.
– Jag minns alldeles speciellt en gudstjänst i en
Masajby, säger Anton och svävar bort i minnena för en stund. Efter jag hade predikat kom
en kvinna fram till mig och bad mig dricka ur
en inte så ren lädersäck. Det kändes si så där
men jag tog en klunk av något som smakade
som sur mjölk. Prästen kom då fram till mig
och sa ”hälsa på din mamma”. Att dricka getmjölken på så sätt betyder att jag hamnade i ett
fadderskap under denna kvinna. Så någonstans
i Tanzania har jag en mamma till!
Det var under tiden i Tanzania som längtan
efter att få förankras i den kristna tron och bli
mer påläst i teologin föddes. Anton påbörjade
studier på Johanneslund teologiska högskola
under 2010 men tog ett avbrott efter en tid
då det kändes för teoretiskt och akademiskt.
Istället åkte han till Malmö och började läsa till
sjuksköterska. Den gnagande känslan i magen
om det ändå var teologi han skulle läsa släppte
inte och efter ett kvällsmöte i kyrkan stod det
klart att han skulle fördjupa sig i teologin i alla
fall.
– Men det var inte självklart att jag skulle vigas
till präst för den saken skull, säger Anton. Man

kan försörja sig på annat sätt och ändå engagera sig i en församling.
Det blev ytterligare några år av teologiska studier och sakta men säkert växte en längtan
fram hos Anton att bli präst inom EFS.
– Jag kan inte förklara hur saker och ting hände men nu sitter jag här med en prästkrage,
säger han och skrattar.
Vad är då det bästa med att arbeta i Betania?
Svaret kommer snabbt – människorna. Anton uppskattar mycket att få arbeta med Jonas
Nordén och Elise Sahrling men även att få träffa alla människor som han varje vecka möter i
kyrkan, i bön, på gudstjänst eller ute på gatan.
– Det är människorna som är Betaniakyrkan,
utbrister han. Det är också en enormt spännande och utmanande uppgift att arbeta med
ungdomarna. Att lära känna dem, att sitta ner
och prata om viktiga frågor. Jag tycker det är
väldigt roligt med ungdoms-Alpha som vi har
varannan fredag. Vilka samtal vi får!

Men Anton är inte nöjd där. Han vill lära
känna fler människor. Att klädd i prästkrage
ta fram gräsklipparen och klippa gräset runt
kyrkan leder till samtal med människor som
rör sig runt kyrkan. Det är just så Anton vill
ha det och är något som han längtar än mer
efter – samtalet med människor och möjligheten att få be för dem. Han längtar efter att
människor ska bli berörda av Gud. Han längtar efter en mångkulturell församling där alla
från olika bakgrund får plats. Han längtar efter
ett Malmö där alla inser sitt behov av Gud, där
alla tillsammans bygger Guds rike. Han längtar efter en folkrörelse i Jesu namn. Med det
hjärta för andra som Anton besitter kommer
han säkerligen att komma en bra bit på väg.
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Hjärtslag:

Helena Eriksson

En alternativ kväll

Helena Eriksson

Gudstjänsten är igång. Lovsångsteamet är stort och leder med närhet och äkthet. Det här är
kvällens höjdpunkt för de flesta. Att få stå i lovsång tillsammans med så många andra, att få
tillbe i enhet. Christoffer Kullenberg, som läser på Johanneslunds teologiska högskola och
som är färdig präst om några månader, har kommit från Uppsala för att predika. Hans sätt tilltalar ungdomarna och han når fram till dem. Lovsången fortsätter med erbjudan om förbön.
Hela kyrksalen är i rörelse för att tända ljus, skriva böner eller för att gå på förbön. Det är det
här det handlar om, att få se Jesus, att få vara nära honom. .

EFS-kyrkan i Ängelholm har under många år
haft olika humorsatsningar, det har varit både
större och mindre evenemang men alltid lika
populära i församlingen. För fyra-fem år sedan, efter några års uppehåll, återuppstod humorkvällarna, Alternativ kväll, med tanken att
ungdomar och vuxna i församlingen skulle få
en rolig kväll. Dessa kvällar blev snabbt vida
kända och ungdomar från hela distriktet började vallfärda till detta evenemang.
En gång per termin slår man upp portarna för
en ungdomskväll fylld med humor och gudstjänst men även för det populära Café Påtår.
Numera kommer någonstans mellan 350-400
ungdomar på Alternativ kväll men det är inte
bara ungdomar som vill ha roligt. Därför har
man sedan ett par år tillbaka även erbjudit Alt
ternativ lördag dit vuxna och barn är välkomna. Det är samma föreställning, en gudstjänst
och Café Påtår slår upp portarna även denna
dag.
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Tanken är att bjuda ungdomar på en helkväll
med högkvalitativ humor, fantastisk god fika,
möjlighet att hänga tillsammans och en gudstjänst anpassad till ungdomar. Man vill också
skapa tillfälle då det är lätt för ungdomarna att
bjuda med kompisar som inte är kristna till
kyrkan.
– Många idag har fördomar om kyrkan, säger
John Henrysson, en av de som drar i kvällarna.
Genom att lägga fram det kristna budskapet på
ett enkelt sätt hoppas vi att fler ska komma till
tro. Samtidigt vill vi att det ska vara en oas för
ungdomar som redan funnit
sin tro, att de kan komma och bara vara samtidigt som man har en kul kväll tillsammans
med varandra och med Jesus.
I mitten av oktober var det dags för ännu en
Alternativ kväll. Ungdomarna vallfärdade som
vanligt, antingen på eget bevåg eller tillsammans med sina ungdomsgrupper, till EFS-kyrkan i Ängelholm. När föreställningen började
satt 350 personer bänkade för att få se en humorshow med Elin Vetterlein och Anders Kullenberg i huvudrollerna. De kör vilse och hamnar hos en excentrisk professor som skickar
iväg dem i en tidsmaskin till den 14 juli 1789
med tanken om att förhindra den franska revolutionen – då slapp de ha prov i ämnet i skolan veckan efter. Den ena förvecklingen efter
den andra får besökarna att vika sig av skratt åt
händelserna som gestaltas genom teater, dans
men även sång.
Christoffer Lundahl och Fredrik Modén har
varit med på scenen i många år.
– Det är så otroligt roligt att få spela ut som
man kan här, säger Christoffer. Det är inte ofta
man får möjlighet att totalt flippa ut och gå in
i en roll!

ternativ kväll. De kommer för umgänget och
menar att man träffar så många man känner
som man inte förväntar sig ska vara här.

Fredrik håller med:
– Det är en rolig grupp som jobbar ihop med
det här. Själv har jag fått växa upp med humorn
i kyrkan och vill gärna att det ska få fortsätta.
Självklart är det nervöst varje gång men det är
väldigt roligt att få spela teater på detta sätt.
Fredrik spelar bland annat butler under kvällen och håret ligger vattenkammat och fint på
hans huvud. Christoffer har satt på sig en kul
peruk och har en tjock väst under skjortan.
Han avslöjar att detta är för att skydda sig för
den stol som kommer att slås mot honom under föreställningen.
– Det är en kväll som har en blandning av det
barnsliga och roliga samtidigt som vi kan presentera det kristna budskapet på ett allvarligt
och nära sätt, säger de båda med en mun.
Planeringsgruppen kommer tillsammans fram
till vad varje föreställning ska handla om. Man
spånar tillsammans och funderar kring sketcher
som man vill ha med. Kerstin Sjunnesson skriver sedan originaltexterna och ansvarar för att
sammanställa alla idéer till ett manus. Kerstin
brukar också finnas med på scenen vid varje
tillfälle.
– Att få finnas med i detta är otroligt roligt, säger Kerstin med ett stort leende. Jag har insett
att jag kan bidra till Guds rike på detta sätt.
Gud har gett oss humorn och skratt på samma
sätt som han har gett oss kärleken. Det är magiskt och häftigt att kunna använda det för att
nå nya människor med budskapet om Jesus.

På caféet efter humorshowen sitter Anton Turesson och Emelie Ganrot och äter en hamburgare med grillad majs tillsammans med sin
ungdomsgrupp från Ramlösakyrkan i Helsingborg. Det är inte första gången de är på Al-

Emelie funderar på om det kan vara så att när
de lokala sammanhangen blir mindre, ökar
önskan och behovet att träffa många kristna på
större arrangemang. Det är viktigt att man som
kristen får se att man inte är ensam utan att vi
är många trots allt.

I kön till serveringen står ungdomsledare
Sara Ivarsson från Lerbergets kyrka. Det har
blivit en vana för gruppen att åka på Alternativ kväll och tillsammans med Höganäs
församling har man 14 ungdomar med sig
denna gång.
– Det är en härligt blandning av spex, go’ fika
och gudstjänst, säger Sara. Ungdomarna brukar säga att det som slår högst är lovsången.
De brukar inte vilja åka hem förrän gudstjänsten är slut.
I köket är tempot högt. En gedigen meny erbjuds och man arbetar metodiskt och snabbt.
Förvånansvärt snabbt har alla blivit serverade. Femke Voortman är en av dem som serverar och hon tycker det är kul att få jobba
tillsammans för att tjäna ungdomarna. Birgitta Jarbo håller med och tillägger att det roligaste är att se att ungdomarna vill komma till
kyrkan.
– De behöver mötesplatser, säger hon. Det
finns en kraft i att så många kan komma samman.
Det är just vad Alternativ kväll är – en mötesplats för ungdomar. En möjlighet att tillsammans få skratta och hänga tillsammans samtidigt som man får lyfta upp Jesus. En plats
där man kan hämta kraft och mod för att frimodigt stå upp för sin kristna tro, en plats att
hämta styrka för att fortsätta lära känna Jesus.
Men även en plats där man kan bjuda med
sina vänner för att visa vad kristen tro är. Alternativ kväll – en plats där man kan vara sig
själv.

11

I mina tankar:

André Olofsson
Privat

André Olofsson

André Olofsson kommer från Sölvesborg och är aktiv i Listerkyrkan. Han är också ledamot i Salt
Sydsveriges styrelse.Idag är det han som delar med sig av sina tankar.
En sak som jag tycker är intressant med att
vara kristen är hur icke-kristna ser på oss kristna. Människor har ofta en bild av kristna och
om hur kristna beter sig som kanske inte alltid
stämmer med sanningen.
En av dessa saker som jag har tänkt lite extra
på är vad mina vänner som inte är kristna har
tyckt att jag får göra, eller snarare inte får göra.
Jag var med några vänner på vår ungdomsgrupp i Sölvesborg. Då råkade en av de kristna
svära och genast reagerade några av de andra
som var med, som inte var kristna, och sa: ”Så
kan väl inte du säga, du är kristen ju”.
Det första som jag tänkte på var att det är en
ganska mänsklig sak att göra och att det inte
fanns någon anledning att ge sig på den personen på grund av det.
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Men sedan började jag tänka efter. Varför är
det så att vi lägger tyngd på just en sådan sak?
Varför frågar vi inte: ”Varför gav du inte pengar till tiggaren? Det bör du göra. Du är ju kristen och ska ta hand om dina medmänniskor.”
eller ”Varför älskar du inte din nästa som dig
själv?”.
Varför följer vi inte allt det som bibeln säger
att vi ska göra? Finns det något av detta som

är värre än det andra? Vad är egentligen värst?
Själv tror jag inte att det finns något som är
värre än det andra. Vi kan inte vara perfekta
och göra allt det vi borde göra, även om vi bör
sträva efter det. Vi kan inte ge bort allt vi har,
människan har inte det i sig. Men Jesus har
det – Han klarar allt det vi kanske hade tyckt
var jobbigt och allt det som vi borde göra men
inte gör.
”Herre jag ber att du ska leda oss och att du
ska hjälpa oss i vår strävan att bli mer lika dig.
Jag ber att du ska öppna våra ögon för din vilja
men även för våra medmänniskor.”

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 oktober
2017:
EFS Sydsverige 6 350 kr
Salt Sydsverige 26 400 kr
Stort tack!

Dags att förnya din
prenumeration på
Livsluft.
För att fortsätta få tidningen i
brevlådan efter årskiftet, betala
in årsavgiften för 2018 på bankgiro 196-7900
eller Swish123 055 34 61. Skriv
namn och ”Livsluft” i meddelandet.
Pris:
275 kr för alla upp t.o.m. 69 år
210 kr för de mellan 70-79 år
140 kr för de mellan 80-89 år
70 kr för de över 90 år
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Salt Sydsverige:

”Guds kärlek skiner igenom på något sätt”

Ljudnivån är hög men glad. Lunchen står dukad i matsalen och tonåringarna är
hungriga efter ett undervisningspass på förmiddagen. Det är skratt och det är
stoj. Det är en vänlig och inkluderande atmosfär. Det här är ett gäng som trivs,
den saken är klar!
Så kom då äntligen höstlovet och med det lägret som de som går i årskurs 6 till 8 har längtat
efter. Denna gång bor tonåringarna i huvudbyggnaden på EFS-gården till skillnad från
förut då de bott på Solvik, som ligger ett stenkast från gården.
– Jag saknar Solvik lite, säger en av tonåringarna och får medhåll från ett par andra tjejer.
Det är mysigt när man tillsammans går upp till
gården för att äta.
Men det går lika bra på detta sätt, det märks
tydligt på tonåringarna som hemtamt rör sig
i hela huset för de olika aktiviteterna. Mestadels håller man till i källaren där det både finns
plats för mys, pyssel och undervisning. Temat
för lägret är Gud talar och man har inte bara
fått undervisning om hur man kan höra Guds
röst utan man har även provat på att lyssna in
och profetera över varandra. Det är ett spännande ämne, det märks.
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Lena Jupén är ledare för första gången och hon
tycker att upplevelsen har överträffat förväntningarna.
– Det är verkligen fartfyllt och roligt. Gemenskapen är grym, säger hon. Det är härligt att se
att alla tar hand om varandra så fint.
Anders Kullenberg har varit ledare på barnläger
förr men detta är hans första läger som ledare
på ett tonårsläger. Det blir lite annorlunda när
man är närmare i ålder med deltagarna. Han
menar också det är skillnad mot ett barnläger
där man exempelvis får hjälpa barnen att få
kontakt med varandra.
– Tonåringarna ser själva till att lära känna varandra, säger han.

Anders Kullenberg och Lena Jupén

På andra dagens eftermiddag är det är dags för
Capture the flag. Vädret är strålande men det är
kallt och barnen kommer snabbt in igen för att
sätta på sig mer kläder. Ella H, Ella N, Guro,
Emma och Joanna stannar till och berättar att
läger är kul.
– Det är så roliga människor här, säger Guro.
Alla känner alla och om det var någon man inte
kände när man kom så lärde man känna varandra snabbt.
Ella H tycker det är skönt att vara ledig från
skolan.
– Är man hemma på lovet ser man skolväskan
och så tänker man på skolan, säger hon. Här
tänker man inte alls på det man har hemma.
Flickorna har mogna ord att dela. De säger att
det är viktigt att vara tillsammans med andra
som har samma tro. De menar att man kan
slappna av när alla tänker på samma sätt och
de känner sig inte dömda.

förbereda till kvällens gudstjänst. Det är de själva som skapar. Några funderar kring mötesledning och vilka ord som ska förmedlas. Andra
jobbar med drama, dans och lovsång medan en
grupp bakar till kyrkfikat och andra dekorerar
och förbereder olika förbönsstationer. De tar
verkligen sina uppdrag på allvar.
Gudstjänsten blir väldigt stark där Jesus är i
fokus. Mötesledarna läser ur en andaktsbok.
De läser om en Jesus-staty som finns i Vor
Frus kyrka i Köpenhamn. Det handlar om att
skulpturen inte blir som skaparen tänkt utan
att Gud ändrar utseendet. Mitt under gudstjänsten inser tjejerna att det är en kopia av just
den statyn som står på altaren i kyrksalen där
man befinner sig. Gud är cool! Under en stund
av lovsång finns det möjlighet att få förbön av
sina vänner, skriva lappar och tända ljus. Det
blir verkligen en nära stund. När det är dags för
kyrkfikat bjuds det på ett stort kors av chokladbollar och smörgåsar i mängder. Alla är nöjda när gudstjänsten är över.

– Guds kärlek skiner igenom på något sätt,
säger Ella H.
Ella N tillägger att i skolan och på fritidsaktiviter är alla inte snälla och de svär en hel del.
På frågan vad de gör åt det kommer svaret
snabbt från alla tjejerna.
– Vi försöker vara snälla och vara förebilder,
säger de i mun på varandra.

Under en av eftermiddagarna pratar lägerchef,
distrikskonsulent Frida Ewers, om gudstjänsten. Tillsammans kommer tonåringarna fram
till vad de tycker ska finnas med i en sådan och
sedan delar de upp sig i olika grupper för att

Dessa läger är enormt viktiga för tonåringarna
som i snabb takt närmar sig konfirmation. Att
få åka bort under några dagar och träna på att
vara hemifrån är en erfarenhet som behövs. De
lär också känna de som de kommer att tillbringa
nästan 4 veckor med på konfirmationslägren,
det ger trygghet och oron över det långa lägret
blir mindre eller försvinner helt. Men framför
allt får de dagar då de får vara nära Jesus, bättre
kan det inte bli.

Helena Eriksson
Helena Eriksson
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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 december
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 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

