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Immanuel - Gud med oss

Vi är i adventstiden och gör oss på nytt redo 
för julfirandet. Låt oss stanna upp för frågan: 
Hur långt är du beredd att gå för någon annan? 
Hur långt är vi beredda att gå för att rädda en 
relation? Jag fascineras över hur långt Gud är 
beredd att gå! Gud är på ett överraskande sätt 
personligt engagerad och fast besluten att själv 
gå hela vägen för att möta oss! Julens budskap 
är att Gud i sin kärlek gör allt för att rädda och 
återupprätta relationen med oss.
  
Vi lever i en tid då varaktiga relationer ofta de-
valveras och alltför ofta värderas utifrån om det 
ger dig något. Till oss kommer julens evang-
elium med ett radikalt annorlunda budskap. 
Gud vill ha en evig relation med oss och är så 
till den grad angelägen att nå oss, att han själv 
blir människa!

Att Gud blev människa handlar om Gud som 
den store ombörjaren. Vi ser ett dilemma i att 
Gud vill börja om på nytt, börja om från början 
men samtidigt ha med och bevara det gamla. 
Den gamla mänskligheten hade spårat ur. Allt 
sedan våra första urföräldrar hamnade man 
snett och kom allt längre bort från Gud. Gud 
sände profeter för att varna dem och föra dem 
tillbaka, men det var som att bota symptomen 
istället för själva grundorsaken. I det läget hade 
Gud förstås kunna börja om på nytt med en ny 
skapelse och en ny mänsklighet. Kanske hade 
vi gjort det, om vi varit skapare; fungerar det 
inte första gången så kasserar vi det och börjar 
på något annat.

Men så gör inte Gud. Det han en gång ska-
pat och gett liv håller han fast vid. Det är ing-
et alternativ att börja på en ny mänsklighet, 
men inte heller att bara fortsätta sända profeter 
för att lappa och laga. Lösningen blir att Gud 
kommer själv i egen hög person. Och han kom 
inte till oss utifrån, han blev en av oss, en del 
av mänskligheten. 

Distriktsföreståndaren 
har ordet

Renoveringen börjar inte utifrån och in utan 
inifrån och ut. 

Nu handlar det inte om att snygga till fasaden 
eller angripa symptomen utan att verkligen gå 
till roten med människans problem. Jesus är 
bäraren av det nya rättfärdiga in i det gamla. 
Han föddes in i mänskligheten, han blev ett 
barn till Maria. Han övertog hennes gener och 
hennes drag. Men samtidigt är Jesus helt unik, 
han har ingen jordisk far, hans far är Gud själv. 
I Jesus får hela mänskligheten en nystart. Gud 
börjar om från början samtidigt som den gam-
la mänskligheten finns med.

I jul firar vi inkarnationens mysterium, att 
Gud blev människa. Och skälet till att Gud 
blev människa är nog djupare och större än 
vad vi kan förstå. Men på sätt och vis behöver 
vi inte förstå det heller. Vi behöver inte förstå 
hur medicinen verkar som läkaren skriver ut åt 
oss. Det räcker med att vi tror att han vet vad 
han gör så att vi tar den. Vi behöver inte förstå 
hur Gud gör för att frälsa oss, det räcker med 
att tro det och i bön ta emot det.

Hur långt är du beredd att gå? Vi skulle nog 
sagt att tiden var ute och att relationen var 
körd, men Guds ord säger att ”när tiden var 
inne sände Gud sin son”. Julevangeliet berättar 
om en Gud som inte väljer en kylig relation 
på distans utan går hela vägen för att möta dig 
och mig där vi är. När Gud själv går hela vägen 
för att möta oss blir ett av hans namn Imman-
uel, ”Gud med oss”.

Jonas Hallabro

privat

Jonas Hallabro
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EFS Sydsverige:

När ni ger - några tankar om givande

Vi har ju fått så otroligt mycket! Allt vad vi 
som människor är och har, har ju sitt ursprung 
i Gud, han som gett oss livet. Genom skapel-
sen har Gud också gett oss hela den här värl-
den med allt vad den rymmer. Alla våra gåvor 
och egenskaper kommer i någon mening från 
Herren själv. Vi tror också att pengar och eko-
nomiska resurser, små som stora, är en gåva 
från Gud. Men med den gåvan följer också ett 
ansvar att förvalta och fördela dessa resurser. 
Vår frikostiga Gud ger oss det högsta exemplet 
på vad givande är när han, i Jesus Kristus, blir 
människa och ger sitt eget liv för oss på korset. 
Det främsta skälet till varför vi är kallade att 
ge är att vårt givande är ett gensvar på Guds 
kärlek.

Här formulerar Paulus det så bra att inget mer 
behöver sägas: ”Gud förmår ge er allt gott i över-
flöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och 
själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 
Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de 
fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han 
som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge 
er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfär-
dighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och 
kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar 
tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan.” 
(2 Kor 9:8-11)

När Jesus talar om våra grundläggande behov 
som människor återkommer han flera gånger 
till orden: ”Gör er inga bekymmer” (Matt 6:31, 
34). En sådan vila vill alltså Gud att vi ska ha i 
vår syn på pengar och givande. Och jag tänker 
att det är först när detta löfte får bära oss som 
vi kan satsa på det som Herren har kallat oss 
till med den tro och frimodighet som han så 
gärna vill ge oss. Med denna frimodighet får vi 
också ge av de pengar som Herren har anför-
trott oss. Det är ju som Paulus försäkrar: ”Min 

Vi ser så mycket bra! I vårt uppdrag har vi förmånen att få en överblick över hela vårt distrikt och vi ser 
många glädjeämnen. Finns det något bättre än att höra hur konfirmanderna berättar om sina upple-
velser och att de funnit tron på Jesus? Eller när yngre tonåringarna haft ett galet bra läger med varm 
gemenskap och fått växa i sin tro? Eller när hoppet strålar i barnens ögon och de lyfter varandra för 
det har Jesus lärt dem på lägret? Finns det något bättre än att höra om missionsföreningar och kyrkor 
som funnit nya vägar att nå människor, förmedla evangelium och ära Gud? Det väcker en längtan efter 
mer!

Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus 
fylla alla era behov” (Fil 4:19).

”När ni ger”, säger Jesus och verkar anta att vi 
vill följa hans exempel och ge vi också. I våra 
lokala EFS-föreningar och församlingar samlar 
vi regelbundet in pengar till det lokala arbetet. 
EFS och Salts verksamhet baseras på frivilliga 
gåvor och insamlade medel.

EFS kallelse är att främja Kristi rikes tillväxt 
genom att göra Jesus känd, trodd, älskad och 
efterföljd samt att hjälpa människor att leva 
nära honom. Allt arbete i EFS Sydsverige, Salt 
Sydsverige, lokalt eller distrikt, utgår från den-
na na vision. Det är ett fantastiskt och viktigt 
missionsuppdrag vi står i och vi behöver hjäl-
pas åt för att klara det.

Vi vill med detta berätta att vi behöver öka 
givandet till vårt arbete i EFS Sydsverige och 
Salt Sydsverige. Vi ser att givandet har mins-
kat markantdet senaste halvåret vilket är 
oroväckande. Vi ber om en extra gåva från 
dig och kanske kan ni ta upp en kollekt från 
ditt sammanhang. Vi vill passa på att rikta ett 
varmt och innerligt tack för alla de gåvor som 
kommer in. Det är mycket glädjande och 
hjälper oss att våga satsa vidare.

”Den som sår snålt får en snål skörd och den som 
sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge 
som han själv har beslutat i sitt hjärta, inte med 
olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. 
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni 
alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i 
överflöd till varje gott ändamål”. 2 Kor 9:6-8
 
Stort tack för ert stöd! 
Jonas Hallabro, distriktsföreståndare
Göran Nilsson distriktsekonom



4

Hjärtslag:

En gård på en ö

Det är april när Livsluft besöker Stenbräckagården i Karlskrona skärgård. Miljön är häp-
nadsväckande vacker.  De gula huset välkomnar och neråt stranden ligger ännu ett gult 
hus och en röd lada som juveler mot det glittrande vattnet. En ensam husvagn finns 
redan på campingen men annars ligger det ett lugn över den för dagen tomma gården. 
Förberedelserna är i full gång inför ännu en fullbokad säsong. Han myser där han går 
omkring. Han vet att om bara några veckor är det full rulle med bad, skratt, lekar och 
andakter. Så som det ska vara.

Björn Pettersson är sedan 2002 gårdsföre-
ståndare på Stenbräcka gård ute på Tjurkö i 
Karlskronas skärgård. Han tar sin egen båt till 
jobbet inifrån stan. Det tar 20 minuter ute på 
vattnet.
– Det är mycket härligare än att köra på en 70-
väg, säger han och skrattar till på sitt säregna 
sätt.

Björn säger att han inte brukar stanna mer än 
åtta år på varje arbetsplats. Det har blivit några 
fler år på Stenbräcka.
– Det är ett roligt och självständigt jobb, säger 
han. Jag tycker det är riktigt kul att vi har vänt 
skutan ekonomiskt och förra året hade vi vårt 
bästa år någonsin. Sommaren 2017 är fullbo-
kad, så även 2018 och i stort sett hela 2019 är 
också fullt.

Stora delar av somrarna är bokade av den tys-
ka kyrkan som kommer med stora ungdoms-
grupper ett par veckor i taget. Vissa svenska 
kyrkor har stående veckor bokade för  sina 
konfirmationsläger, exempelvis Östra Broby 

och Lunds östra stadsförsamling. Björn saknar 
dock att inte olika EFS-föreningar har hitta till 
ön ännu.

Huvudbyggnaden byggdes som missionshus 
1926 och började då som Lutherska ungdoms- 
och missionsföreningen. Ön hade en stor be-
folknng då man hade ett stenhuggeri som höll 
folk igång. När detta lades ner försvann också 
många människor till fastlandet och därmed 
blev det färre medlemmar. Som Björn uttryck-
er det: ”ön dog”. Bron till ön byggdes 1959 
och ett par år senare sa Bertil Ohlsson, dåva-
rande kretspredikant i Östra Blekinge,, att ”nu 
får vi ta och göra något”. Missionshuset bygg-

Helena Eriksson

Helena Eriksson



des om till en gård och efterhand har man ex-
panderat med olika tillbyggnader. 

En del av gården kallas för Hägnan. Det är en 
hel del mark och hus som ligger här som kom-
munen har rustat upp och som man sålde till 
gården 1995.  Det gör att gårdens mark är stor 
och naturen varierande.

Björn är stolt över gården när han visar runt. 
Han menar att det behövs fixas till lite här och 
där men man får heller inte glömma bort att det 
är en lägergård och det kan inte vara alltför fint. 
Man har renoverat duschar de senaste åren och 
våtutrymmena är fräscha och fina. Gården har 
idag 94+46 bäddar plus campingen och allt är 
självhushåll. Björn är en mästare att på sitt lite 
finurliga sätt få gjort det som behöver göras på 
gården. Han tänker kostnadseffektivt och är inte 
rädd för att ta i. Förutom Björn har man en an-
ställd på 36 %, Krister Sörensson, som hjälper 
till med det mesta praktiska som behöver un-
derhållas. På sommaren tar man in Adam Da-
vidsson i receptionen. Han är duktig på att prata 
med folk och ordnar spontant lite sångstunder 
och liknande. Det är mycket omtyckt av gäster-
na.

Det finns en meditationsrunda man kan gå men 
i övrigt saknar Björn lite mer verksamhet.

– Det är inte min grej dock, säger Björn. Jag är 
mer av en organisatör och förvaltare. Det har 
jag fullt upp med. Men det hade varit roligt om 
vi kunde fått till regelbundna gudstjänster och 
ha lite sommarprogram. Under några somrar ar-
rangerades sommarfester i samarbete med EFS 

Sydsverige och de blev populära men intresset 
avtog efterhand så de är tyvärr nerlagda. Vi har 
midsommarfirande på gården men det är helt
profant. Det ordnas också blueskväll nere vid  
stranden varje sommar men det är också utan-
för vårt eget program.

Men gården är levande på många sätt utan 
denna verksamhet. På sommaren sjuder det av 
aktivitet genom gästerna och deras program. 
Det är tydligt att gården är omtyckt då de fles-
ta återkommer år efter år. Björn är en stor del 
av gårdens framtoning. Hans lättsamma sätt 
och tydlighet om att inget är något problem 
genomsyrar vistelsen på gården. En gård på en 
ö. Mitt i skärgården.

Gårdsföreståndare Björn Pettersson

med 

Röke blås

Annandag jul kl 18.00
Norra Åkarps kyrka, Bjärnum

Solister: 
Samuel Westin - saxofon

Hanna Mårlid - sång

Biljetter 100 kr för vuxna
Barn t.o.m. 12 år gratis

Biljetter köps på
www.rokeblas.confetti.events

Julkonsert

w



Det har gått 4-5 månader sedan de ”konfir-
manderna” sa hejdå efter sin konfirmations-
gudstjänst i somras. Båda lägrens ungdomar 
har haft en hel del kontakt med varandra se-
dan dess. Åhus-lägret hade en återträff endast 
fem dagar senare och sedan träffades de igen 
till återträffen på ÅhusGården i september 
innan de ses här på Konfakampen. Åsljungas 
ungdomar har även de träffats några gånger 
innan de möts upp i Malmö. Alla ungdomar, 
från båda lägren, är helt på det klara med att 
de har fått vänner för livet under sina läger. 
Idag är det lätt för ungdomarna att hålla kon-
takten levande med sociala medier.

Vad har hänt med ungdomarna sedan kon-
firmationslägret, var de förändrade på något 
sätt när de kom hem?

På lägret i Åsljunga berättade Matilda Bro-
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man att lägret var det bästa som hänt henne 
någonsin. Hon berättade att hon inte hade 
det så lätt i skolan men på lägret kunde hon 
helt vara sig själv.

Helena Eriksson

Helena ErikssonSalt Sydsverige: 

Starkare och mognare

Sommarens konfirmander träffas en fredag i november på ungdomskvällen 
Hope i Betaniakyrkan i Malmö. Innan ungdomsgudstjänsten bjuds det på tacos 
och stämningen är hög. ”Konfirmanderna” är uppenbarligen mycket glada att 
ses igen. Det är en härlig ungdomsgudstjänst med mycket folk, lovsång som 
berör och en riktigt bra predikan av Anton Flood som är tydlig och får ungdo-
marna att tänka till. När övriga ungdomar åker hem blir sommarens konfirman-
der, från båda våra läger, kvar för att sova över och under lördagen lära känna 
varandra genom olika tävlingar och utmaningar. Det är Konfakamp 2017!

– Jag kom hem starkare än jag var när jag åkte 
dit, säger hon. Jag började gå i kyrkan och 
tänker snart gå med i dansgruppen som finns 
i min församling.
Hon strålar när hon pratar. Vid samma bord 
som Matilda sitter Frida Elofsson. Hon be
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rättar att hon inte alls var troende före lägret 
och att hon tvivlade på att Gud var sann.

– Nu är jag troende, säger hon glatt. Jag känner 
mig som en annan person men jag tror att det 
visar sig mest när jag är med mina konfakom-
pisar.

Lovisa Helgesson hugger glatt in i sin kebab 
och menar att hon är mer öppen och tar för 
sig mer nu, hon säger att hon innan lägret var 
mer blyg än hon är nu. Runt bordet sitter även 
Samuel Strömblad, Nora Wanselius Souders, 
Karoline Ahnelöf och Timea Schwarz. Alla 
håller med om att även om de är borta från 
varandra ett tag så finns det inga murar när de 
ses, de är kompisar direkt.

– De som kanske var lite mer försynta och 
försiktiga innan lägret ser ut att vara tryggare 
nu, säger Max. Konfalägret ger ju en möjlig-
het att börja om från början och ungdomar-
na får en möjlighet att ta steg till att vara den 
som man vill vara. Man kanske upptäcker 
vem man är och finner sin identitet i Gud 
och därmed också i sig själv.

Jonatan Janerheim, lärare på Åsljunga i som-
ras, håller med.

– Under ett konfirmationsläger får ungdo-
marna en ny syn på sig själv och sitt värde, 
säger Jonatan. Det är inte lätt att vara tonår-
ing och man brottas med sin självbild och att 
vara ”inne”. När de förstår att de är älskade av 
Gud får de ett annat perspektiv på livet.

Distriktskonsulent Frida Ewers har funnits 
med under Konfakampen för att lära känna 
ungdomarna och kunna peppa dem till att 
komma på andra läger som är på gång.

– Det blev ett härligt dygn när deltagarna 
från de båda lägren fick lära känna varan-
dra och många av dem kommer att ses igen 
under det stora nyårslägret på Sundsgården, 
Livskraft Syd, säger Frida. Därefter finns 
det möjlighet att hänga med på, exempel-
vis, Åre-resan eller på olika ungdomskvällar. 
Viktigast är dock att ungdomarna finner en 
ungdomsgrupp och församling, det är något 
vi gärna hjälper till med.

Vid ett annat bord sitter ett gäng Åhus-kon-
firmander och äter falafel eller kebab till 
lunch. Olle Carlsson berättar att han fått 
många nya vänner på konfirmationslägret, 
vänner som kommer att bestå livet ut. Mims 
Olsson berättar att hon inte var döpt när hon 
kom till kyrkan, att hon aldrig varit i kyrkan, 
att det inte fanns någon bibel hemma hos 
henne. Hon döptes på lägret och beslöt sig 
också för att konfirmera sig. Hennes föräld-
rar har inget emot det och Mims tycker att 
hennes lillebror också ska gå på konfaläger. 
Hon ler med hela ansiktet när hon berättar.

Det funderas lite runt bordet när frågan om 
de var förändrade på något sätt efter lägret. 
Det syns att frågan är tänkvärd och att ung-
domarna tänker till.

–  Jag förstår mer av livet nu, säger Måns 
Nilsson.

Max Arvidsson, en av ledarna på Ås-
ljungalägret finns med på Konfakampen och 
tycker det är kul att träffa ”konfirmanderna” 
igen. Han säger att han såg många av dem 
växa under lägret.

Och de, som vi så lätt kallar för ”konfirman-
derna”, är sedan sina läger numera konfirme-
rade och redo för mer i livet. Salt Sydsverige 
erbjuder olika arrangemang där de kan ses igen 
och där de kan lära sig mer om den kristna 
tron och om Jesus. Konfirmationsläger, åter-
träffar och Konfakampen är första steg i en resa 
där många av ungdomarna kommer att följas 
åt i resten av sina liv. En resa tillsammans, med 
varandra men även med Jesus.
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EFS Röke, med 110 medlemmar, är en för-
samling som är aktiv och som har ett stort 
hjärta. Det är en församling som syns och finns 
med i byn på olika sätt. Man har ett samarbete 
med Svenska kyrkan och har haft i många år. 
Varannan söndag firar man gudstjänst i mis-
sionshuset och varannan söndag i stora kyrkan. 
Man arbetar tillsammans inför olika högtider 
och RökeköR är även den ett samarbete mel-
lan EFS-föreningen och Svenska kyrkan. Det 
är ett varmt och mycket uppskattat samarbete.

– Tidigare hade vi gudstjänster parallellt med 
varandra men sedan samarbetet med gemen-
samma gudstjänster startade för många år se-
dan känner vi en konkret skillnad, säger Ingrid 
Ivarsson, ordförande i missionsföreningen. Vi 
samarbetar i viss verksamhet och viss verksam-
het har vi var för sig. Vår vision är att vara en 
kyrka här i byn och vi har kommit en bra bit 
på vägen. Man längtar dock efter att kunna er-
bjuda söndagsskolan Skatten även när man fi-

Det är söndag och klockan är 10.00. Familjemäs-
san ska till och starta. Människor i alla åldrar kom-
mer in genom dörren, de har alla en förväntan på 
vad Gud kommer att göra denna förmiddag. Det 
blir så att hela föreningen blir engagerad, som lär-
jungar, som män och kvinnor, som åsnor och som 
stenar. Under skratt framför man tillsammans ett 
bibeldrama som alla förstår är relevant än i dag. 
Ett bibeldrama. En missionsförening. En gemen-
skap. En by. 

rar gudstjänst i stora kyrkan, något som kanske 
kommer längre fram.

Föreningen har en stor gemenskap, en gemen-
skap som sträcker sig över flera generationer. 
Som ny känner man sig väldigt välkommen 
från första stund.

– Det är inte alltid en självklarhet i en liten 
by, där nästa alla känner varandra, att öppen-
heten inför nya människor är naturlig, säger 
Christel Jansson som själv kom ny till fören-
ingen för 15 år sedan. Vi kände oss hemma 
direkt när vi kom hit. Trösklarna är inte höga 
och värmen från människorna är stor.

Christels man Thomas lägger till:

– Det är tydligt en Gudsgemenskap som har 
sin grund i bönen.

Ingrid berättar att hon nyligen har förlorat 
sin mor. Under sjukdomstiden har hon känt 
sig buren av föreningen som väldigt konkret 
talat om för henne att ta den tid hon behöver.

– Jag har känt mig buren, säger hon. Jag har 
kunnat släppa allt och andra har tagit tag i 
det som var mitt ansvar. Det är kristen tro i 
praktiken.

Föreningen har som mål att alltid ha minst en 
ungdom engagerad på varje gudstjänst, det kan 
vara i tekniken, i värdskapet eller i musiken. 
Det är ett mål som man oftast lever upp till. 
Denna söndag finns Hugo Pålsson, 16 är, både 
bakom teknikbordet såväl som i lovsångstea-
met. Han trivs bra i föreningen.
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– Jag tycker det är trevligt att alla känner alla, 
säger han med ett leende. Vår präst David är 
också jättebra så det är kul att komma hit. 

Malte Karp, 13 år, håller med och menar 
även att det inte är konstigt att ta med vän-
ner till kyrkans verksamhet. I våras lade man 
ner allt ungdomsarbete och startade upp ung-
doms-alpha nu under höstterminen istället. 
Ungdomarna möts hemma hos olika familjer 
i föreningen men man önskar att fler kom re-
gelbundet.

– I Röke blir det så att ungdomarna flyttar 
till annan ort efter studenten och det gör det 
svårare att hålla ungdomsarbetet vid liv. sä-
ger Christel. Vårt mål är alltid att alla våra 
barn och ungdomar ska konfirmera sig och 
det lyckas vi bra med. Sedan ser vi också att 
många flyttar tillbaka till bygden när de skaffat 
familj, det är roligt.

Missionsföreningen engagerar sig i byns olika 
föreningar, man kan exempelvis hjälpa till på 
fotbollsföreningens loppis och de olika fören-
ingarna, även missionsföreningen, går ihop för 
att arrangera julmarknad, valborgsfirande och 
tipsrundor. För några år sedan brann ett hus 
ner i byn och då var det missionsföreningen 
som tog initiativ till att hjälpa familjen på föt-
ter igen och fick med sig hela byn i detta. För-
eningarna i byn har också en gemensam hem-
sida så man lätt kan se vad som händer i byn.

– Vi är många i missionsföreningen som kän-
ner ansvar för vår förening och vår by, säger 
Kristina Karp som varit medlem i snart 50 år. 
Det skapar gemenskap.

David Castor, som arbetat som präst i mis-
sionsföreningen sedan 2009 och som är oer-
hört omtyckt av medlemmarna, tillägger.

– Det finns en enorm stolthet över sin hem-
Helena Eriksson

Helena Eriksson

bygd här i byn. Missionsföreningen har en 
stor kärlek för bygden och människorna som
bor här.

Musiken är en av föreningens styrkor och 
det har det varit i många år, mycket tack vare 
Röke blås. Denna söndag är det tre musiklä-
rare i lovsångsteamet och lovsången är äkta 
och nära.

Varje sommar flyttar föreningen sina guds-
tjänster till Eljalt där man har sin som-
markyrka. Här erbjuder man härliga som-
markvällar på söndagarna med ett gediget 
program som varierar med allt från konser-
ter till föreläsningar. Hit är det lätt att bjuda 
med människor och trösklarna är, om möj-
ligt, ännu lägre. Man är stolt över sitt som-
marprogram!

När frågan om var föreningen finns om 20 år 
kommer upp ökar intensiteten i samtalet och 
många tankar delas. Målet ska alltid vara att 
nå fler människor med evangeliet, man måste 
arbeta med att inte tappa engagemanget från 
medlemmarna och det är viktigt att ständigt 
hålla samtalet levande.

– Det är viktigt att vi delar det vi ser men 
också att vi ständigt arbeta framåt, säger Kjell 
Lindfors, föreningens kassör.

Man vill också alltid fokusera på tacksamhet 
men även längta efter det man ännu inte har.

Tacksam är något som man verkligen är. 
Tacksamheten för gemenskapen, för det man 
har och vad Gud har skapat i Röke är stor och 
något som märks för besökare. Det inger ett 
lugn och en trygghet. Det ger kraft att fort-
sätta arbeta för byns människor. Allt i samar-
bete med den Högste själv.
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Pulsen på:
Michael Rastas

Michael Rastas har nyligen börjat arbeta som 
präst i EFS-kapellet i Lund. Att han trivs går 
inte att ta miste på och han längtar efter att få 
se fler komma till tro och se fler komma igång 
i sina gåvor.

– Det finns så mycket potential i kapellet och 
det ska bli roligt få se det arbetet växa ännu 
mer, säger Michael. Jag skulle gärna se ett ännu 
mer omfattande hemgruppsarbete i försam-
lingen.

Att en del av församlingens medlemmar är 
studenter som ofta flyttar efter utbildningens 
slut ser Michael inte som något problem. Han 
menar att så är det i en studentstad. Uppgiften 
församlingen har är att utrusta engagemang i 
kapellet som blir till välsignelse för dem un-
der den tid man har sitt andliga hem i försam-
lingen, likväl som att det blir en välsignelse för 
dem som går vidare.

Hans Dahlén har arbetat som präst i EFS-ka-
pellet i två år och får nu en kollega att arbeta 
tillsammans med.

Helena Eriksson

 Helena Eriksson 

Han lever i nu:et men förstår att man måste ha en plan och strategi. Han bekymrar sig inte 
utan tar saker när de kommer. Hans sociala förmåga är en av hans styrkor och han tycker 
genuint om att lära känna människor. Han får dem att öppna sig och får dem att känna sig 
trygga. Han älskar att titta på fotboll. Fika är något han också gärna gör. Och han gillar att 
äta lakrits.

– Det har varit lite tufft, speciellt i början, att 
jobba ensam då allt hänger på en själv, säger 
Hans. Att få en kollega innebär att vi kan in-
spirera och peppa varandra och tillsammans 
se en liten större bild av vad det är EFS-ka-
pellet ska göra.

Hans fortsätter:
– Att det är just Micha-
el som har börjat är ro-
ligt. Vi känner varandra 
väl och har samma tänk 
och teologiska grund-
syn men vi skiljer oss 
lite åt i uttryckssätt. Vi 
kompletterar varandra 

genom att utmana varandra iåndpunkter och 
perspektiv och han är duktig på att analysera 
saker. Hans stora styrka är att han är väldigt so-
cial och har under den korta tid han varit hos 
oss redan lärt känna väldigt många människor. 
Han trivs verkligen bland folk!

Familjen består av hustrun Evelina och barnen 
Efraim 4 år och Salome 10 mån. De har varit 
kvar i Västerås, där Michael är uppvuxen och 
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där han hade en tjänst innan han flyttade till 
Lund, fram till i början av november då famil-
jen flyttade in i ett hus i Furulund, en bit ut-
anför Lund.

– Evelina och jag hade inte funderat alls på 
att lämna Västerås, säger Michael fundersamt. 
När vi blev uppmärksammade på tjänsten i 
Lund kände vi att detta kanske kunde vara för 
oss. Vi har ingen koppling till Lund eller Skåne 
så det känns verkligen spännande.

Michael är uppvuxen i en EFS-familj och Mi-
chael tror att han är andra eller tredje genera-
tionen EFS:are.

– Det finns i mitt blod, säger han och skrattar 
och säger att han kan inte minnas att han inte 
trott på Gud.

Som barn var Michael inte det barn som satt 
still utan det var fullt drag hela tiden. Han 
småbusade men aldrig på något elakt sätt. 
När Michael var i sju-åtta-års åldern insåg 
han att Gud och tron var något mer än att 
man exempelvis inte skulle svära. Det var då 
han förstod att Gud ville något. När det blev 
dags för konfirmation bar det av till Åkerö-
gården för ett riktigt roligt läger där gemen-
skapen mellan deltagarna var stor. Det finns 
inte ett tillfälle som fått betyda mer än ett an-
nat utan tron har alltid funnits där och vuxit 
sig starkare. Däremot har Michael haft olika 
tillfällen, nedslag i livet, när Gud har visat sig 
för honom på olika sätt som gjort avtryck.

Prästyrket började Michael fundera på redan 
i 12-13 års ålder och när han tog studenten 
var han rätt så säker på att det var dit han 
skulle komma så småningom. Under några 
år efter studenten var han kvar i Västerås där 
han tog ströjobb.

– Det tog några år för mig att bli vuxen, säger 
Michael. Men efter tre år gick jag bibelskola 
och sedan tillbringade jag ett år i Vasa-kyrkan 
i Kalmar som teamare. Sedan började jag läsa 
teologi på Johannelunds teologiska högskola i 
Uppsala. Fast jag måste säga att det var först en 
bit in i utbildningen som jag bestämde mig för 
att faktiskt låta mig prästvigas.

Det gjorde han i Uppsala år 2010 och därefter 
började han arbeta deltid som ungdoms-

pastor i Betlehemskyrkan i Stockholm samti-
digt som han hade en deltidstjänst på Salt riks 
som kommunikatör. Michael har även arbetat 
som distriktskonsulent i EFS Mittsverige såväl 
som ungdomspastor i sin gamla hemförsam-
ling, Bäckby, i Västerås.

Charlotta Nordström, 
ordförande och vikarie-
rande ungdomskonsulent 
på Salt riks har arbetat 
med Michael:
– Han är en man av Guds 
hjärta som är väldigt mån

om att lyssna in och göra vad Gud vill, säger 
Charlotta. Han har fört in en bönekultur på 
våra läger samtidigt som han inte är rädd för 
att ta upp kontroversiella och svåra frågor. 
Det har blivit många samtal med ungdomar.

Michael har alltså haft god kontakt med ung-
domar och har fått möjlighet att följa många 
av dem under några år. Han har varit kon-
firmationsledare ungefär 15 gånger och varit 
konfirmationspräst hela fem gånger. På frågan 
om han är en lärare i personligheten svarar 
han att det är han nog.

– Att få vara med på konfirmationsläger är 
stort  och en unik möjlighet att ge en input 
och leda ungdomar till Jesus, säger han en-
tusiastiskt. Det är ju ofta i tonåren då många 
präglas att bli den de ska vara och då är det 
viktigt att få finnas med i den processen.

Familjen har nu landat i Skåne och vardagen 
börjar ta form. Det är en spännande tid som 
väntar familjen och vi hälsar Michael välkom-
men till distriktet!



Tomas Åkesson
I mina tankar:
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Här hemma i vår församling i EFS-kyr-
kan i Hörby så har vi under en tid träffats i 
ett smågruppssammanhang som vi har kall-
lat 100% JESUS. En torsdagskväll varannan 
vecka har det varit denna termin. Vi har varit 
15-20 st och det har inneburit undervisning 
i helgrupp för att sedan i mindre grupper få 
möjlighet att prata om det som vi hört. Spän-
nande och berikande tycker jag.

För någon gång sedan undervisade Richard 
Svensson oss och pratade om tre viktiga ingre-
dienser i mitt lärjungaskap utifrån, Ordspråk-
boken 24 : 3-4.
Kunskap, förståelsen av kunskapen och vishet 
att använda den och leva efter den på ett rätt 
sätt. Jag har sen dess funderat en del kring det.

Så viktigt det är att min kunskapskälla får vara 
Guds ord. För många av oss har vi på olika sätt 
genom åren fått ta del av denna kunskap på 
olika sätt. Många har lyssnat på ett otal predik-
ningar under årens lopp och till det ska läggas 
all egen bibelläsning – och det är viktigt och 
bra. Men lika viktigt blir att det inte bara stan-
nar där utan att det får landa i en förståelse för 
det jag hör och läser. Att förstå att det är på 
riktigt och gäller mig.
Kunskapen i sig kan väl vara bra att ha men 
kommer jag aldrig till insikt om vad den bety-
der så är den inte så mycket värd. Då riskerar 

det mest att bli tomma ord och floskler. Och 
för det tredje att jag i vishet får ge vidare av 
min förståelse av den kunskap jag fått till mig.

Jag måste nog tyvärr säga att det i mitt liv finns 
stora utrymmen till förbättring på detta områ-
de. Det är inte så att jag anklagar mig för att 
jag inte klarar av att leva upp till det jag önskar 
i mitt liv som lärjunge till Jesus, det tror jag 
inte är speciellt konstruktivt, mer destruktivt. 
Men att fundera över vad det skulle innebära 
om jag förstod lite mer av den kunskap som jag 
genom åren i kyrkan har fått ta del av triggar 
mig. Min längtan är ju att få bli mer lik Jesus.
Så vad skulle vara annorlunda i mitt liv om jag 
förstod vad det innebar att ”Gud har välsignat 
mig med all den andliga välsignelse som i Kristus 
finns i himlen” Ef 1:3. Ett tips – fundera över 
det.

Eller, vad skulle konsekvensen i mitt lärjunga-
skap vara om jag på allvar förstod och tog till 
mig ”att så högt älskade Gud världen att sände 
sin son för att var och en som tror inte ska gå 
förlorad utan ha ett evigt liv” Joh 3:16. Både 
när det gäller det stora och härliga, i att vara 
älskad av levande Gud och hoppet han kallat 
oss till, men också när det gäller allvaret, dels 
för egen del men absolut också för människor 
i min omgivning.

Hur skulle mitt sätt att leva se ut om jag förstod 
kunskapen jag har om hur Jesus vill att jag ska 
vara mot människor jag möter i min vardag. 
”Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, 
det har ni gjort mot mig”, ”Döm inte”, Älska 
din nästa som dig själv” och listan på uppma-
ningar kan göras lång.

För egen del blir min bön – Gud låt ditt ord 
inte bara stanna vid en teoretisk kunskap i hu-
vudet utan hamna i en hjärtats insikt som gör 
att jag förstår vem du är, vem jag är i dig och 
din vilja med mitt liv.

Och Helig Ande, hjälp mig att på ett vist sätt 
ge vidare till andra människor det goda du har 
visat mig.

André Olofsson

 Privat
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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 november 2017: 
 
EFS Sydsverige 12 250 kr 
Salt Sydsverige 5 650 kr
Högtidsgåva Stig Paulsson 75 år 
 
Stort tack!

Dags att förnya din prenu-
meration 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

EFS Sydsveriges styrelse har tagit ett inrikt-
ningsbeslut som säger att vårt distrikt har för 
avsikt att gå in i EFS nya organisation 2019. 
Förslaget innebär i korthet att EFS-distriktet 
blir en region som ingår i riksorganisationen 
och där som en region kan fortsätta verksam-
heten och vara till stöd för lokalföreningarna. 
Den nya organisationen ger bland annat 
förutsättningar för att samordna resurser och 
kompetens kring ekonomi och administra-
tion och kan frigöra resurser för det direkta 
missionsarbetet. Viktigt att framhålla är att 
den lokala arbetsledningen och det regionala 
stödet till de anställda kommer att finnas

kvar i regionen.

EFS årsmöte beslutade i juni om en ny 
organisation inom EFS och mer om vad för-
ändringen innebär, finns presenterat på EFS 
hemsida på följande adress: http://www.efs.
nu/efs-nya-organisationsforslag/

Styrelsen för EFS i Sydsverige har nu tillsatt 
en arbetsgrupp som planerar och förbereder 
en övergång till den nya organisationen. Sty-
relsen har för avsikt att lägga fram ett förslag 
till årsmötet i Kristianstad 7 april som har 
att fatta beslut i frågan. 

 Ny organsation i EFS - 
 distriktet blir region



EFS Sydsverige: 
”Full galopp framåt”
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Boel Sjöberg är en av dem som engagerat sig på 
senare tid och just denna eftermiddag hjälper 
hon till att servera kaffe. Huset har inte rinnan-
de vatten så de som arbetar i köket idag har tagit 
med sig termosar med både te och kaffe:

– Jag kände ett kall att finnas med här, säger 
hon med ett leende.

Mörkret lägger sig sakta över Listerlandet och husen lyses vackert upp av juleljus. Vägen går 
förbi Siretorp och ut mot Västra Näs. Havet skymtar vid vägs ände men en bit innan dess står 
mängder med bilar parkerade utanför det gula huset. Lamporna är släckta och man kan tro 
att ingen är där. När dörren öppnas kommer man in i en absolut fullsatt kyrksal endast upp-
lyst av stearinljus där församlingen sjunger en julpsalm. Lite senare visar barnen ett julspel 
och sjunger glatt och engagerat. Stämningen är ljuv och fin. Det är advent. Det är advent i den 
lilla missionsföreningen i Siretorp/Västra Näs. 

Kristina Carlsson, Kersti Södergren, Camilla 
Filipsen och Boel Sjöberg.

Annie Nilsson har varit föreningens drivkraft 
i alla år. Tyvärr gick hon bor under 2015 men 
hon finns i allra högsta grad med i föreningens 
verksamhet än idag. Hon finns med i samtalen 
och man tackar henne även vid adventsfestens 
slut. Om det inte vore för henne skulle fören-
ingen inte funnits kvar och inte heller skulle 
den framåtanda som råder finnas.

– När Annie gick bort ville vi inte att detta 
skulle försvinna så vi delade upp arbetet mel-
lan oss, säger Kristina Carlsson som är fjärde 
generationen medlem i föreningen.

Det är numera 25 medlemmar och flera av 
dem tillkom när man tog tag i arbetet efter An-
nie. Ungefär hälften av dem är dubbelanslutna 
till Listerkyrkan och flera  yngre har gått med 
i föreningen.
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kväll som drog mycket folk och vi fick höra att 
man tyckte det var en rolig tillställning. Så till 
sommaren får vi göra något mer. Vi hittar på 
något som intresserar folk!

Under åren har föreningen varit mycket aktiv 
och idag har man gudstjänst på trettondagen, 
man håller vårfest, sommarfest och höstförsälj-
ning samt att man inbjuder traditionsenligt till 
adventsfest varje år.

– Årets höstförsäljning slog rekord med råge, 
berättar Ingmar. Vi fick in hela 25 000 kr som 
vi skänkte till Bial. Här är det full galopp fram-
åt!

Varje år sedan 1946 har Ingmar klätt altaret 
med granris och ljus. En stark tradition man 
är stolt över. Men även om man håller hårt i 
en del gammalt ser man framåt på ett sätt som 
är tydligt och självklart. Här finns inga tankar 
på att lägga ner utan det här är en levande mis-
sionsförening som gör skillnad. Glädjen i huset 
är smittande och ingen åker därifrån utan att 
vara väldigt inspirerad och på gott humör. Si-
retorp/Västra Näs missionsförening lyfter upp 
och gläds åt det som varit men fokuserar fram-
åt. Med evangeliet i centrum.

Helena Eriksson

 Ingmar Nilsson, Helena Eriksson 

Camilla Filipsen står och diskar för hand efter 
serveringen, det kalla vattnet hämtar man uti
från men det är inget problem, stämningen är 
hög. Camilla håller med Boel:

– Vi vill att missionshuset ska leva kvar!

Annies bror Ingmar Nilsson är en nyckelper-
son idag. Han är 85 år och piggare än de flesta. 
Ingemar är barnfödd in i föreningen och det var 
här han gick i söndagsskola som barn. När han 
blev äldre gifte han sig med en kvinna som var 
engagerad i Sölvesborgs församling så det blev 
även Ingmar. Men engagemanget i Siretorp/
Västra Näs fanns kvar det också och när Annie 
gick bort klev Ingmar in som en av de drivande.

– Vi vill bevara bevara kulturen och de gam-
la traditionerna som missionsföreningen har, 
säger han. Men vi måste arbeta framåt, det är 
viktig.

Kersti Södergren och Ingemar Nilsson
Solvieg Wollin, präst i Mjällby församling, är 
engagerad i missionsföreningen sedan 16 år.

– Det började med att den kvartett jag sjung-
er i framträdde på adventsfesten, säger Solveig.  
Nu  älskar jag missionshuset! Jag är en storstads-
flicka som hörde om missionshusen ute på lan-
det men hade aldrig upplevt dem. Här finns en 
folklighet och den vilja som finnas att dra sitt 
strå till stacken är härligt. Här är det varmt och 
det finns hjärta. Nu har kvartetten sjungit på 
alla adventsfester under dessa 16 år.

Det är väldigt tydligt att man hellre pratar om 
framtiden än om det som varit. Kersti Söder 
gren är föreningens ordförande och hon har 
ständigt ett leende på sina läppar
.
– Det har kommit in flera yngre i föreningen 
så arbetet fortsätter, säger hon. Eftersom huset 
ligger i ett sommarstugeområde vill vi nå ut till  
sommargästerna här. I somras arrangerade vi en

Sång och musik med operasångare Rolf Nils-
son med Rolf Fogelström på fiol
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