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”Ta hand om det här”
Som ungdomar på
grönbete
Luther vid datorn

Distriktsföreståndaren
har ordet
Du är grym!
Nu har jag varit ett år i tjänsten som distriktsföreståndare för EFS Sydsverige. Det har varit
ett mycket händelserikt år sedan jag tillträdde
i februari 2017 och jag har upplevt det som
att detta första året har gått väldigt fort. Efter
ett år kan jag inte hävda att jag är ny på jobbet
längre och jag har kommit in i och lärt känna
att jag trivs med jobbet. Samtidigt händer det
så mycket nytt och oväntat hela tiden vilket
gör att det bitvis gäller att fortsätta att vara ny
på jobbet och nyfiken på allt det nya och att se
möjligheter.

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Carina Brandt

Att arbeta som distriktsföreståndare är onekligen en utmanande tjänst och det är lätt att
känna sig otillräcklig. Jag tror inte att det är
farligt att känna otillräcklighet. Jag tror till
och med att det kan vara nyttigt att känna det
o:et. ”Det är O:et i ordet som gör det”, som de
sjöng i mitt favorit barnprogram ”fem myror”.
Jag menar inte att vi inte behöver känna en god
självkänsla och ha ett lagom stort självförtroende. Det tror jag är väldigt viktigt och har en
sund portion av det själv. Över mitt skrivbord
hänger en tavla med ett budskap som säger:
”ÄLSKAD – VÄRDEFULL – DYRBAR –
OCH ALLMÄNT BRA” som en påminnelse
för att jag inte skall glömma att jag är just det.
Men, att känna sig tillräcklig kan lätt blåsa upp
ett inre högmod i oss och leda oss till att tro att
vi klarar oss bra själva och inte behöver någon
hjälp från andra och inte heller Guds hjälp.
När vi påminns om vår otillräcklighet bör vi
samtidigt påminna oss om Guds tillräcklighet
och andras vilja att räcka-till oss sin hjälp. Jag
fick för en tid sedan en uppmuntrande lapp
med en hälsning och ett bibelord från en vän
och kollega som skriver: Du är grym! På rätt
plats – i rätt tid. Ge inte upp din frimodighet
– den skall rikligen belönas! Och glöm aldrig
bort ”vår hjälp är i Herrens namn, han som har
gjort himmel och jord.” (Ps 124:8)
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Den hälsningen behövde jag och jag har läst
den många gånger sedan den först landade på
mitt skrivbord. Vi behöver nog alla mer uppmuntran. Vi mår bra av att regelbundet få
höra att vi är älskade, värdefulla, dyrbara och
allmänt bra. Paulus säger: ”Uppmuntra därför
varandra och uppbygg varandra” och jag tror
att det ligger en enorm kraft i uppmuntran.
Men vi behöver samtidigt också påminnas
om att vi är allmänt otillräckliga och det finns
ingen motsättning i att vara allmänt bra och
samtidigt allmänt otillräcklig om vi är i Guds,
den tillräckliges, hand. Om vi bjuder in Jesus
i vår otillräcklighet så är jag övertygad om att
” Han som verkar i oss med sin kraft förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka”.
(Ef 3:20)
Så nu skickar jag hälsningen vidare med uppmuntran till dig:
Du är grym! På rätt plats – i rätt tid.
Ge inte upp din frimodighet – den skall rikligen
belönas!
Och glöm aldrig bort ”vår hjälp är i Herrens
namn, han som har gjort himmel och jord.”

Bilden kan köpas på meandmyhousestore.
com. Där hittar man även motivet på olika
artiklar.

I mina tankar:

Magnus Lennartsson

Magnus Lennartsson
Privat

När jag konfirmerade mig för väldigt många
år sedan fick jag en bibel av min farmor och
farfar. Den är mig mycket kär. Efter ett antal
år hade den fått sig en hel del underskrifter och
anteckningar i kanterna. Min mamma sydde
ett bibelfodral som gjorde att vissa av lösbladen höll sig på plats. Denna bibel luktar speciellt för mig, den ligger så gott i min hand –
som du kanske anar är den för mig förknippad
med många goda känslor och minnen. Men
framförallt är det ett levande ord som tröstat
mig många gånger genom livet, en bok som
gett mig hopp och som har utmanat mig.

till dig genom sitt ord. Läs den även om du inte
förstår allt för det är ett ord som kan verka ändå.

Även om jag gärna använder just denna bibel fortfarande så hamnar jag ändå ofta i
stora studiebibeln som ligger på mitt skrivbord i kyrkan, eller i slimbibeln som är
lätt att ta med sig när man är på resande fot eller att jag tar fram den i telefonen.
Samma levande ord men i olika format.

Bibeln är som ett kärleksbrev från Gud själv.
Hur läser man ett kärleksbrev? Jag minns
mina jag fick när jag gjorde min militärtjänstgöring. Lotta som senare kom att bli
min kära hustru skrev ofta till mig. Jag läste
dem om och om igen – smakade på orden
och luktade på breven. Högen av dessa brev
ligger också gott i min hand och orden som
skrevs då är fortfarande levande och aktuella.

Även om vi lever i en tid då vi läser mindre och
mindre vill jag uppmuntra dig att ta till dig bibeln. Läs den med nyfikenhet och gärna tillsammans med någon så ni kan samtala om texten.
Läs den med en bön om att Herren själv får tala

”Guds ord är levande och verksamt. Det
är skarpare än något tveeggat svärd och
tränger så djupt att det skiljer själ och
ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” Hebr 4:12
Guds ord är angeläget och viktigt – det säger
dig vem du är och hur oerhört älskad du är av
Gud. Här får vi även lära känna Guds hjärta och vilja – Guds längtan också för vår tid.

Bibeln är ett kärleksbrev till dig från Gud –
frågan är om du är romantisk nog att läsa det?
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Hjärtslag:

Ta hand om det här

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Mitt i ett villaområde i Staffanstorp står hon. Stolt, välskött och välkomnande. Här
har hon stått i hela 110 år och många människor har passerat och funnits med
i verksamheten och på gudstjänsterna. Många har fått sina liv förvandlade här.
Tänk om dessa väggar kunde tala, vilka fantastiska historier vi kunde få höra. EFS
Betanias missionshus firar denna kväll, firar 110 år av möten med människor och
möten med Jesus.
Missionsföreningen i Staffanstorp är ett år äldre än byggnaden i sig. Man kan undra varför
föreningen väljer att fira byggnaden och svaret är enkelt; det blev helt enkelt inget firande förra året när föreningen fyllde 110 år, så
man firar i år istället. Under dagen är huset
öppet för alla att komma och se sig om. Man
har satt upp fotografier från åren som gått och
naturligtvis bjuds det på fika. På eftermiddagen ljuder sången i kyrksalen. Österlen gospel,
som bjuder på konsert framåt kvällen, övar
både inför denna dag såväl som inför julen. På
kvällen blir det jubileumsgudstjänst med Håkan Lindberg som predikant.
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Runt bordet sitter Kerstin och Per Andersson
samt Sven E Johansson. Alla tre kom med sina
familjer till Staffanstorp på 1970-talet och valde genast att, tillsammans med några fler familjer, engagera sig i missionsföreningen. Den
verksamhet som bedrevs då passade inte riktigt barnfamiljerna så man startade upp olika
verksamheter såsom flickgrupp, tonårsgrupp
och barntimmar. På den tiden hade man sina

gudstjänster på tisdagskvällarna men dessa
flyttades till söndagarna för att passa barnfamiljerna bättre. Bönen blev kvar på tisdagens
kväll. Varje tisdag sedan missionsföreningen
startade för 111 år sedan har man haft samlingar på tisdagskvällarna och så är det än idag.
– Idag är vi 17 medlemmar, berättar Kerstin.
Vi är ungefär tio-tolv personer på gudstjänsterna.

Dessa äger rum varannan söndag och då
kommer Michael Rastas, präst i EFS-kapellet
i Lund, till Staffanstorp för att predika. Föreningen har ett nära samarbete med EFS-kapellet som de stöttar både ekonomiskt och i

bön. En lördagskväll i månaden samlas man och
erbjuder olika program och samkväm. Syföreningen är stor och man samlar in pengar till olika
missionsprojekt i Etiopien men också till exempelvis Open Door och Noomi.
– Vi skulle så gärna önska att några unga familjer flyttar till Staffanstorp och väljer att engagera
sig i missionsföreningen, säger Kerstin. Tänk om
det kunde bli som när vi kom hit som unga familjer.
Svenne berättar att när de kom som unga familjer lämnade de äldre över med orden ”ta hand
om det här nu”. Det är precis vad man har gjort
och gör med den äran. Nu längtar man efter att
själv kunna få lämna över till unga familjer med
samma ord.
Det finns en sprittande energi och entusiasm hos
de engagerade idag. Ansvaret de fick på 1970-talet tar de på allvar och det är viktigt för dem att
”ta hand om det här nu”. Samtidigt förstår man
att man är en liten förening och kanske blir det
de som är engagerade idag som blir de som får
sälja missionshuset.
– Om Gud låter oss veta att det är Hans vilja, då
blir det så, säger Kerstin fundersamt.
Svenne fortsätter:
– De som idag flyttar till Staffanstorp behåller
sitt engagemang i antingen Lund eller Malmö.
De bor här men arbetar och har engagemang på
annan ort, så är det.
Även om man ännu inte ser vem man kan lämna
över till fortsätter verksamheten som aldrig förr.
– Vi som vill leva tillsammans med Jesus behöver få näring och uppmuntras att tjäna dem vi
möter, säger Kerstin. Vi behöver vara ljus och
salt i vår omgivning. Ljusen behöver tändas och
vi behöver komma samman för att lysa för andra
och vara ett värmande inslag i vår by. EFS Betania behövs i Staffanstorp.
Missionsföreningen är väldigt på det klara med
varför de finns och det är inte bara för att ”ta
hand om det här”. Bönen är ett starkt inslag i
vardagen hos medlemmarna. Man ser och förstår att man är en stor del av en större rörelse
där man kan göra stor skillnad genom bönen.
Det här är inte på något sätt en missionsfören-

ing som har gett upp utan man ger sitt allt i sina
uppgifter.
– Det är viktigt att vi kan hålla kvar EFS styrka
med bibel, bön och lovsång i byn, säger de med
leenden som är äkta och varma.
Det är en inspirerande liten missionsförening,
EFS Betania i Staffanstorp. Under konserten
på jubileumsdagen lästes en text som talade till
föreningen. Den handlar om hur gässen flyger
effektivt tillsammans, när ledaren blir trött tar
någon annan över och när någon är sjuk samlas
några stycken kring den sjuke och finns där som
hjälp. Kanske är det så man ska se på den lilla
missionsföreningen – effektiva i sin grupp, de
delar på ledarskapet och finns till för varandra
under sin resa. Man lämnar inte EFS Betania i
Staffanstorp oberörd. Här har man god samverkan med St Staffans församling och vill fortsätta
att man ”tar hand om det här”, stolta och med
stor glädje.
Dum som en gås
Säker har du många gånger sett gässen på väg söderut i V-formation. Men visste du hur oerhört
klokt det är av gässen att flyga på detta sätt?
Genom att flyga i V-formation kan flocken flyga
71 % effektivare än om varje fågel skulle flyga
för sig själv.
Varje gås som flaxar med vingarna, underlättar
för bakomvarande fågel genom att skapa uppåtvindar. Om en gås faller ur formationen, återtar
den sin plats så fort som möjligt för att kunna
dra nytta av lyftkraften från framförvarande gås.
När ledargåsen blir trött, flyttar den bakåt i formationen och en annan gås tar tätplatsen.
Gässen längre bak i formationen skriker för att
heja på de främsta för att hålla farten.
När en gås blir skadad och inte kan flyga med
längre, lämnar två andra gäss-formationen för
att hjälpa och skydda den skadade gåsen. De
stannar tills gåsen antingen kan flyga igen eller
har dött.
”Dum” som en gås? Ja, gärna! (Ur Det är aldrig
kört! Samlingsvolym, Argument)

Hjärtslag:

Som ungdomar på grönbete

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Man pratar om gemenskapen. Om att få ”komma bort en stund”. Om att få träffa
gamla bekanta. Om att få bli lite ompysslade. Många av deltagarna har kommit
till gårdens julfirande i många år och flera har för vana att komma under höstens bibeldagar också. Det är varma återseenden men även nya bekantskaper.
Det är lätt att komma in i gemenskapen och värmen deltagarna emellan är stor.
Här firar man tillsammans Jesu födelse.
Varje jul sedan 47 år tillbaka inbjuder EFS-gården i Åsljunga till julfirande under dagarna
fem. Här erbjuds ett gediget program med tid
till både aktiviteter, vila, gudstjänster och föreläsningar. Man väljer att vara med på det som
man vill men de allra flesta är med på allt som
erbjuds.
– Vi har idag 40 gäster och fler övernattande
kan vi inte ta emot över julen, säger Helene
Nilsson gårdföreståndare på EFS-gården. Varje år är gemenskapen stor och årets grupp är
jättebra.
Helene, tillsammans med sin man Lennart,
finns varje jul med på detta läger, som det faktiskt är. De väljer att fira jul med sin familj dagarna före eller efter själva juldagarna för att
kunna vara på gården under julen.
– För oss är det en självklarhet att fortsätta med
julfirandet på gården, säger de med en mun.
Det fyller en uppgift och många vill komma.
Vi ser också att det finns färre
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Carina Sigemo och hennes mor Elin berättade om ”En kvinnas byrålåda”. De talade om
visade olika hantverk sydda av kvinnor på
1800 och tidigt 1900-tal.
och färre som erbjuder liknande evenemang
numera. Helene och Lennart får hjälp med
värdskapet under ett par dagar av Ann-Kristin
Roos Åkerberg och Tom Roos.
Flera av deltagarna är gifta par som har sina
familjer utspridda över landet och väljer därför att fira på gården. Andra som finns med
kan tycka att det blir stimmigt under julen när
många samlas samtidigt medan de finns de
som inte har någon att fira jul med. Helt klart
är att efterfrågan är stor.

kocken Joihanna. När maten ställs fram har
många bråttom fram!

Lennart Möller, Erik Larsson, Ingrid Larsson,
Inga Andersson, Britt Håkansson, Gunborg
Ivarsson och Haldis Möller har just avslutat
ännu en god måltid.
Stämningen runt matborden är uppsluppen
och skratten klingar.
– Här är jättebra, säger Erik Larsson som har
med sig sin hustru Ingrid. Det är fina miljöer,
god mat, många gamla bekanta och ett underbart värdfolk.
Britta Håkansson håller med och tillägger:
– Det är härligt att få komma ut och träffa andra människor, vi hoppas att det kommer fler
efterhand.
Erik skrattar och säger att de måste ju se till att
gården överlever och alla runt bordet är överens om att man hoppas att fler fortsätter att
komma så traditionen kan leva vidare.
Vid ett annat bord sitter Astrid Zachaffor tillsammans med ett gäng glada vänner.
– Det är så skönt att komma hit och lämna
världen utanför och komma in i värmen här,
säger Astrid. Det känns bra att veta att familjen
klarar sig själv. Då kan jag få vara här och slippa tänka på all julmat och annat stök.
Många av kvinnorna håller med om att det är
skönt att slippa julstöket. Här kommer man
till dukat bord, till en gård som är fint julpyntad. Det blir avkoppling helt enkelt.
På julafton åkte alla gäster med buss till Skånes
Fagerhult för att se ett julspel i kyrkan där. När
man kom tillbaka blev det julbord med dans
runt granen. Till julbordet öppnar gården även
upp till andra som bara vill komma och äta.
Man var hela 88 stycken detta år. Personalen i
köket tycker att det är lite annorlunda att arbeta under julen, stämningen är annorlunda.
– Men ibland är det inte så stor skillnad mellan
dessa deltagare och konfirmander, säger

Tomten kom, som sig bör, till deltagarna lite
senare på eftermiddagen. Alla fick paket och
de som kunde hoppa över tomtens käpp blev
minsann medlemmar i tomteklubben! Sedan
blev det julklappsleken som flera av deltagarna
pratade om dagen efter. Enligt Helene gick det
häftigt till och flera av deltagarna ”praktiskt taget låg på borden”.
– Vi var alla ute efter ett och samma paket, säger Britt. Men det var jag som fick det till slut.
De andra runt bordet jublar och frågar vad det
var i det efterlängtade paketet.
– Diskborstar, säger Britt och alla utbrister i ett
stort skratt.
Men grunden till firandet på gården är det
kristna budskapet och det är en stor del till att
deltagarna väljer att fira jul här. Man erbjuder
julbön, aftonbön, julotta och gudstjänst under
dagarna. Många uttrycker att det är skönt att
få slippa det kommersiella och verkligen stanna upp inför vad julen betyder. Att Helene och
Lennart väljer att fortsätta traditionen är stort
och viktigt.

Britt, Lisbeth Nogander, Siv, Britt Marklund
och Maud Rosenskjöld stortivs på gården.
– Vi har ett fantastiskt värdpar, säger Maud
Rosenskjöld. Att få ihop ett program som detta är inte gjort i en handvändning. De ger allt
av sig själv.
Att vara äldre eller ungdom är ingen skillnad.
Man är på läger och det är kul. Man sitter uppe
sent på kvällarna och pratar. Man vill också
gärna vara med i olika lekar och utmaningar
men något annat är också det samma, äldre
som ung. Det är att få vara nära Jesus, att få
lära känna Honom mer och att få lovsjunga
Honom. Ett läger, en jul, en gemenskap.
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Pulsen på:
Guds hjälp, rätt fokus och i rätt tid

Hon kommer ner för trappan med ett stort leende på läpparna och bjuder med
upp på ovanvåningen. Det är välorganiserat och rummen har tydliga avgränsningar för olika aktiviteter. Morgonens bön är just slut och människor i olika
åldrar rör sig i det stora rummet. Man märker att hon inte har några problem att
vara sig själv bland människorna och samtalet flyter på. Det här är hennes nya
arbetsplats, EFS-kyrkan i Örkelljunga. Möt Susanne Sjödahl, en kreativ, helhjärtad ledare som brinner för att utvecklas.
Susanne har levt ett spännande liv med många
ovanliga upplevelser. När hon endast var 17 år
gammal begav hon sig ut med båten Restoration som seglade från Grekland till Ryssland
för att hämta ryska judar, som packat ihop hela
sina hem, för att ta dem till Israel. Dessförinnan hade hon spenderat några månader på
Komorerna norr om Madagaskar där hennes
moster och man bodde. Efter Afrikavistelsen
gick hon bibelskola i den lokala hemförsamlingen. Men det var när hon satte fötterna på
båten som hon kände att hon vara på rätt plats
i livet.
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När Susanne var 13 år blev hon och familjen
kristna. Hon levde i tron men en dag när hon
var ute och cyklade talade Gud till henne och
hon insåg att hon aldrig hade bett frälsningsbönen. Mitt på grusvägen stannade hon och
bad Jesus komma in i hennes liv. Hon gick helhjärtat in i tron och var frimodig som tonåring
och pratade om att kompisarna också borde bli
frälsta.

– Det var som en ström av himlen mötte mig,
säger Susanne och ler stort. Vilken glädje att
vara på rätt plats!

– Jag hängde med mina kompisar ut men jag
rökte och drack aldrig, säger Susanne. Jag fick
en enorm respekt för att jag höll mig till mina
värderingar men efter ett tag blev det så att
kompisarna räknade med att jag som var nykter skulle ta hand om dem. Då förlorades glansen med att gå ut med mina kompisar.

Första svängen på båten varade i sex månader
och Susanne återvände senare ett par gånger
för att finnas med i arbetet.

Susanne gifte sig och fick flera barn i snabb
takt. Hon satsade på familjen och ser den som
ett stort missionsfält. Så småningom drog ar-

betslivet i henne och hon blev Sveriges då enda
kvinnliga betongpumpsmaskinist som även
bloggade i tidningen Betong. Hon har lastbilskörkort och arbetar gärna med det som vi
skulle kalla typiska manliga yrken.
– Jag älskar maskiner och har också kört långtradare och bärningsbil men jag har ännu inte
kört grävmaskin – det skulle vara kul, säger
Susanne och skrattar till. När jag slutade att
arbeta med betongpumpen då grät jag, man får
en ”relation” till sitt fordon.
Att Susanne är praktiskt lagd det finns ingen
tvekan om. Hon undervisar i trä- och metallslöjd samt i teknik på den kristna Solängskolan
i Örkelljunga, ett jobb hon fick genom att hon
skulle bygga ett staket till skolan. Det ledde till
renovering av våtrum och så småningom fanns
hon med som lärare på skolan.

Eftersom Susanne själv kom i tjänst som ung
är det något hon brinner för, att hjälpa ungdomarna att finna sina gåvor och sedan sätta
dem i funktion. Hon hoppas att det ska ge god
skörd. Susanne påpekar att det är Gud som får
verka och att allt sker med Guds hjälp, rätt fokus och i rätt tid.
Evalotta Kjellberg arbetar som präst i EFS-kyrkan i Örkelljunga.
– Det är så roligt att Susanne har gått in som
anställd, säger hon med ett stort leende. Hon
gör ett jättebra jobb med barnen och ungdomarna. Dessutom har hon också ett enormt
estetiskt sinne och har byggt om själv på ovanvåningen. Hon har ett tydligt fokus på Jesus
och jag tror att våra personligheter kompletterar varandra.

– Hantverket ligger nära mig och jag är självlärd i det mesta, säger Susanne. Att göra saker själv istället för att köpa för dyra pengar är
något jag tycker om. Jag har gjort misstag på
vägen men det är så jag lärt mig.
Sedan höstterminens början arbetar hon i
EFS-kyrkan i Örkelljunga med barn- och ungdomsverksamheten. Söndagsskoleledare har
hon varit ända sedan 16-års ålder och något
som hon om och om igen har återkommit till.
Hon har varit söndagsskoleledare i EFS-kyrkan i åtta år redan men det är först nu hon går
in som anställd.
– Jag lär mig så mycket av barn och ungdomar fortfarande, säger Susanne som alltid vill
utvecklas och lära mer. Jag har lärt mig att jag
inte behöver ha allt planerat in i varje detalj
utan ha en bredare planering så barnen kan
komma med sina tankar och om hur man kan
göra saker. Det är verkligen utmanande.
Susanne är en ”spindeln i nätet” som gärna har
överblicken. Hon längtar efter att bygga upp
något som ska vara länge och vara en stabil
verksamhet. Alla som vill vara ledare ska få vara
det menar hon.
– Mitt arbete är att förbereda för ledarna så det
ska fungera så lätt för dem som möjligt, säger
Susanne. Allt ska fungera utan krångel så det
inte blir betungande för de frivilliga ledarna.

Susanne och Evalotta tittar på varandra och
säger med en mun: – Vi kommer bra överens.
Susanne avslutar med att berätta att hon aldrig
har gått in i ett arbete som varit så förberett
av Gud. Människorna i församlingen vill så
mycket.
– Det är sådan medvind här, säger Susanne
glatt. Gammal som ung kommer med helhjärtat stöd och det uppmuntrar och inspirerar.
Det händer saker runt Susanne, det är klart.
Hon är en virvelvind som har koll på läget och
som vill mycket. Säkerligen kommer barn- och
ungdomsarbetet i Örkelljunga fortsätta att
blomstra med Susanne vid rodret. Vi hälsar
dig välkommen till distriktet och önskar dig
all välsignelse i ditt arbete.
Helena Eriksson
Helena Eriksson
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Hjärtslag:
atio

Det handlar om relationer

Gudstjänsten är slut och folket börjar röra sig in till caféet och kyrkfikat. Några stannar till i
foajén och funderar kring vad det är som gör att just denna församling är deras andliga hem.
Någon nämner gemenskapen och tryggheten man finner här. Någon nämner att förkunnelsen
håller sig till evangeliet och att frälsningsbudskapet är det centrala. Någon annan nämner arbetsgemenskapen. Någon säger att det är för att här strävar alla mot samma mål. Oavsett vad
det är som gör Lerbergets kyrka till deras andliga hem så sprider människorna här en enorm
glädje. En glädje som går djupare. En glädje som smittar.
Helena Eriksson
Martin Werner

Lerbergets samarbetskyrka fyller 35 år och det
ska firas! Missionsföreningen har funnit ända
sedan 1881, då i den gamla delen av byn. Under biskop Olle Nivenius visitation i Väsby på
1970-talet kom Gunnar Dencker, medlem i
missionsföreningen, till biskopen med tanken
om en samarbetskyrka. Östra delen av Lerberget hade börjat byggas och man önskade
en kyrka mitt i byn, en samlingsplats och en
gudstjänstfirande församling.
Så blev det och den andra advent 1982 slog
man upp portarna för första gången. Lennart
Uddling anställdes som präst och hans vision
var en kyrka som var öppen för alla och där
alla kunde känna sig delaktiga. Församlingen
växte, ungdomsarbetet blomstrade och man
blev verkligen en gudstjänstfirande församling.
Idag är verksamheten stor i församlingen och
man har en av de största Salt-föreningarna i
distriktet. Barn och ungdomsarbetet är så stort
att man till och med har fått öka tjänsterna för
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de som arbetar med barn och ungdom! Varje vecka finns det möjlighet att träffas i någon
av församlingens 22 grupper – här finns något
för de flesta. I början av december firade denna
levande församling 35 år som samarbetskyrka
med en festkväll med grillbuffé, musik, underhållning och festligheter. Församlingen fick ta
del av både bilder från kyrkans framväxt men
även utställningen EFS 150 år.
Idag är Bengt Eriksson ordförande i föreningen och han berättar att musiken drar många
till kyrkan. Gospelkören är populär och når
många som inte kommer till kyrkan i vanliga
fall. Lika är det med öppna förskolan, som har
öppet ett par gånger i veckan och som även erbjuder babysång. Här samlas många föräldralediga med sina barn varje tisdag och torsdag.
Konfirmationsarbetet har också fungerat bra
sedan starten av samarbetskyrkan. Det är inte
ovanligt att större delen av årskurs 8 på Lerbergsskolan, som ligger alldeles intill kyrkan,
finns med i denna grupp.

gott öga till EFS och samarbetet fungerar bra.
– En stor fördel med att vara en samarbetskyrka är att våra anställa lyder under Svenska kyrkan och det är även de som står för underhållet
av byggnaden, säger Martin Werner. Det gör
att vi kan koncentrera oss på verksamheten och
det måste vi säga att vi gör bra. Våra anställda
är guld värda och är hängivna i sina uppgifter.
Bengt sitter och samtalar tillsammans med
Lennart Uddling, Åsa Dencker, Martin och
Margareta Werner, alla mycket aktiva i församlingen. Just frågan om hur man får människor
till gudstjänsten är viktig och samtalet kretsar
en bra stund kring detta.
– Vi möter många nya människor genom vår
verksamhet men vi ser inte många av dem på
våra gudstjänster, säger Bengt. Trösklarna in i
kyrkan på söndagens förmiddag är högre än de
är under annan verksamhet. Vi har dock tillfällen då kyrkan fylls till bredden och det är under vår julbön på julaftonsförmiddag, som vi
erbjuder på två olika tider, men även i början
av sommaren när vi flyttar ut gudstjänsten till
hamnen i Lerberget. Det är roligt att vi även
ser att katoliker och människor från andra
samfund har hittat till oss.
Mikael Pernborg, präst i församlingen sedan
många år tillbaka, berättar att man arbetar aktivt med att få gudstjänsternas uttryck att passa
så många som möjligt.
– Vi har denna höst börjat med att ha en mässa
i månaden som är traditionell, en gudstjänst
för stora och små samt två gudstjänster med
modernare uttryck, säger Mikael. Det är här
som gospelkören finns med och där lovsången
får ta större plats. Vi har ännu inte kommit
ända fram i de här tankarna men kommit en
bra bit på väg och det har tagits emot bra av
församlingen.
Samtidigt kan man konstatera att för tio år
sedan fanns det i stort sett inga unga familjer
i församlingen men det har ändrats och man
ser betydligt fler nu. Söndagsskolan Youngsters är fräsch och tilltalar barn i alla åldrar,
det finns till och med barn som kommer utan
sina föräldrar till kyrkan just för att vara med i
Youngsters. När barnen kommer till kyrkan får
de checka-in på ett roligt sätt innan de beger
sig iväg till ”Oasen” som barn- och ungdomsdelen av kyrkan kallas.
Svenska kyrkan i pastoratet har alltid haft ett

– Vi är en kyrka, vi är inte en EFS-förening och
Svenska kyrkan, säger Åsa. Vi är en församling
och man behöver inte vara medlem i EFS-föreningen för att vara med i församlingen. Vårt
arbete är att engagera människor i vår församling.
Något som engagerar är loppisen man har första lördagen i september varje år. Man har nu
hållit på i 35 år och har genom åren samlat in
3,7 miljoner till olika ändamål, främst EFS
mission.

På frågan om vilken som är församlingens
främsta styrka kommer svaret snabbt; gemenskapen.
– Vi flyttade hit sent i livet, säger Martin och
Margareta. Vi fick höra att man absolut inte
skulle flytta när man närmade sig pensionen
för då är det svårt att få vänner. Vi blev direkt
välkomnade in i gemenskapen här, det är en
varm gemenskap. Här finns seriöst kristna
människor. En stark tro och en stark gudsnärvaro, det märks.
Bengt med familj valde att flytta till Lerberget
för man vill vara med i en gudstjänstfirande
församling där man får ha kristna syskon och
kan bygga relationer till dem men även med
Gud.
– Jag vet inte hur man lever utan den kristna
gemenskapen, funderar Åsa. Hur skulle mitt
liv se ut? Här finns omsorg om varandra, vi ber
för varandra. Det är värt mer än något annat.
Lennart håller med:
– Det är en oerhört stark gemenskap här, den
är ovärderlig.
fortsättning. ->
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Församlingen har idag fem anställda som alla
har ett driv och en längtan efter att se mer i
sin församling.
– Vår längtan är att få vara en kyrka mitt i byn
med låga trösklar. Jag tror att vi kan ha det när
centrum är så tydligt, säger Mikael. Vi längtar
efter att bli fler, att fler ska få lära känna Gud.
Mikael berättar också att det är spännande
och omväxlande att arbeta i Lerbergets kyrka.
Det är både roligt och utmanande att få verka
i ett sammanhang där mycket av församlingslivet bygger på ideellt engagemang. Han men
ar också att eftersom alla som arbetar i kyrkan
har den som sin egen hemförsamling finns deras hjärtan verkligen i arbetet och de vill att

alla ska känna sig sedda och älskade. Det är
ett arbetslag där man har nära till skrattet och
gemenskapen är väldigt god.
Lerbergets kyrka är inte en kyrka som har stannat av utan det är en kyrka som ständigt för
samtalet om hur man kan utvecklas och hur
man kan nå fler människor. Det är ett samtal man för dels inom arbetslaget men även i
styrelsen och bland medlemmar. Man är inte
heller rädd för att lägga ner något som man ser
inte fungerar lika bra längre och istället bygga nytt. Man lyssnar av helt enkelt. Hjärtat är
stort hos församlingen, det är ett hjärta som
man vill ska inkludera ännu fler människor. I
gemenskap. I tro. I närvaro.

Hjärtslag:

atio

Luther vid datorn

- Jag vet inte mycket om Martin Luther, säger John Henrysson, del av efs-kyrkan.
tv. Men jag förstår att det är något jag borde veta mer om och när tanken kom
om att spela in en serie om Luther kändes det helt rätt. Fler än jag tycker att det
där med att läsa inte är så kul men däremot att lyssna är spännande. Eftersom
vi i efs-kyrkan.tv har möjligheterna att göra en större satsning på detta vis gjorde
vi helt enkelt slag i saken.
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efs-kyrkan.tv är det utskott som i EFS-kyrkan i
Ängelholm arbetar med inspelningar av predikningar och konferenser. Genom åren har man
även direktsänt två insamlingsgalor för EFS riks
räkning och det finns en längtan att kunna sprida evangeliet än mer genom internet. Det krävs
stor kunskap och man har sett till att lära sig
mycket genom att åka till större kyrkor som gör
samma sak, både i Sverige och utomlands. Även

SVT har låtit gruppen komma på studiebesök i
Malmö där man blivit inspirerad och fått se
mer.
Nästa steg i utskottets arbete är studioinspelningar med olika teman. Man börjar med
I Luthers fotspår som kommer att spelas in i
sex delar med tre olika undervisare. Först ut
är Agne Norlander som talar om Luther som
person i sin samtid. Magnus Persson talar om

Luther i dag och Christoffer Kullenberg ger oss
en lättillgänglig sammanfattning om Luthers
lära.
Carl Skarin arbetar som präst i församlingen:
– Vi är lutheraner men vad vet vi egentligen
om Luther, säger han. Vi måste förstå den historiske Luther men även fundera på om vi ska
fortsätta vara lutheraner.
Gruppen tycker också att det är viktigt för ekumeniken att man vet vilka man är som samfund.
– Vi har olika inriktningar och det är lätt att
människor inte förstår skillnaden, säger Carl.
Man hoppas att fler ska få en bättre självbild
men också att andra samfund får en klarare bild. De måste trots allt förhålla sig till en
luthersk stadskyrka. Luthers ord är oerhört
grundläggande för alla och det ledde till en ny
kyrkobildning.

Magnus Persson, från United i Malmö, har en
hektisk höst med boksläpp och många resor
runt om i Sverige för att både tala och signera
sin bok. Han tar sig tid att komma till Ängelholm en kväll för att spela in två intervjupass
där han pratar om Luther idag. Han anser att
det är helt nödvändig kunskap att ha och menar att vi kan luras till att vi är ett luthersk land.
– Det är så lätt att vi gör en karikatyr av Luther
som ”moralens väktare” och helt missar Martin Luthers största bidrag, säger Magnus. Det
är viktigt att vi har en sann och god bild av
Luther och att vi uppmuntrar att ta vara på
detta arv.
Christoffer Kullenberg har arbetat som ungdomsledare i församlingen i flera år men har
de senaste åren studerat på Johannelund och
vigdes till präst i januari. Han talar om Luther
lära på ett enkelt och lättillgängligt sätt och flera ungdomar finns med i studiopubliken denna kväll. Christoffer håller med både Agne och
Magnus i deras tankar och menar att hur vi
förstår bibeln bygger på Luthers tankar.
– För mig personligen har Martin Luthers lära
gett mig en starkare trygghet i det som jag redan har i ryggmärgen, säger Christoffer. Jag
förstår bättre när jag har läst källan och förstår
nu bättre de saker jag redan förut trodde.

Agne Norlander, som är den förste talaren att
spela in sina pass, har en gedigen teologisk
bakgrund då han är docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet och har även varit
rektor för Johannelunds teologiska högskola.
Därefter utbildade han präster och predikanter
som missionär i Etiopien. Agne är högt ansedd
i det kristna Sverige och han har ett gott öga
till EFS Ängelholm
– Det har kommit många fina studenter från
Ängelholm till Johannelund, svarar Agne med
ett stort leende på läpparna på frågan om varför han väljer att komma till Ängelholm för att
spela in.
Han fortsätter:
– Luther och Rosenius har fört mig till tro och
burit mig genom livet. Jag har blivit kallad att
ge evangeliet vidare. Jag har stor tacksamhet
till Luther. Däremot är jag djupt bedrövad
över att den teologiska huvudpunkten Martin
Luther förde fram är helt borta. Vi måste se till
att undervisa om det.

efs-kyrkan.tv hoppas kunna fortsätta att spela
in olika serier med olika teman i framtiden och
hitta fler sätt att skapa material i olika former
för kyrkan att göra den kristna tron tillgänglig via internet. Materialet kan användas i rent
predikosyfte, bibelstudier eller exempelvis som
material till hemgrupper. Hela serien släpps i
slutet av januari och förhoppningen är att den
ska få välsigna många olika sammanhang.

Helena Eriksson
Helena Eriksson
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Salt Sydsverige:
Inget bättre ställe att vara på över nyår!

”Det roligaste har varit att få vara med
och se hur man bygger upp ett sådant
här stort läger.” Det är Lisette Schwartz
som berättar om hur det är att vara
med i planeringsgruppen för Livskraft
Syd för första gången. Ett läger där
fyra distrikt, Sydsverige, Västsverige,
Sydöstsverige samt Mittsverige, samarbetar för att få ihop ett läger som är
fyllt av seminarier, gudstjänster, caféer
och underhållning. Ett läger dit man
som ungdom kan komma och få smaka och se. Där man får djupare undervisning om Jesus Kristus och där Han
får stå i tydligt centrum.
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Under samma dagar över nyårshelgen äger tre
Livskraft-läger rum i landet; Livskraft Norr,
Livskraft Polar och Livskraft Syd. Sammanlagt
är det 370 deltagare och ledare som samlas.
Livskraft Syd ägde rum för första gången 2004,
då på Glimåkra folkhögskola. Där körde man i
två år innan man flyttade det till Sundsgården.
Livskraft är känt som ett ”lite lyxigare” läger där
man sover endast två-tre personer i varje rum
och har egen dusch och toalett. Man äter i skolans matsal och maten får alltid högt betyg. I år
är det 150 deltagare och ledare som samlas den

28 december men arbetet med lägret börjar redan i mars månad.
– Vi brukar avsluta arbetet med förra årets läger
i februari för att sedan i mars börja planeringen
för nästa år, säger Frida Ewers som arbetar som
distriktskonsulent för Salt Sydsverige och gör
sitt andra år som lägerchef. Jag brukade vara på
Livskraft själv som ungdom och det är något
speciellt när man får samlas så många i flera dagar och ha ett fokus – Jesus.

Frida Ewers och Frida Råkeberg, distriktskonsulenter i Salt Sydsverige resp. Västsverge.
Bland det första som görs är att sätta ihop en
planeringsgrupp sedan att bestämma tema för
lägret. Sedan funderar man kring seminarier
och talare till dem och gudstjänsterna. Man
tittar också på utvärderingarna från året innan
för att se hur upplägget har upplevts och man
gör justeringar. Det är väldigt mycket man inte
tänker på som deltagare som måste planeras och
verkställas.
Distriktskonsulenterna i de fyra distrikten finns
med i planeringsgruppen och utöver det har
man in några personer till, bland annat Lisette.
– Jag håller i den grupp som vi kallar det sociala
teamet, säger Lisette med ett härlig leende. Det
är nytt för i år och vår uppgift är att försöka
se till att deltagarna inte är i sina rum mellan
bibelstudium, seminarier och gudstjänst. Vi vill
att de ska lära känna nya personer och vara aktiva.
Anne Öhman, som även sitter i Salt Sydsveriges styrelse, finns också med i sociala teamet.
– Vi har till exempel en poängjakt som pågår
under hela lägret, säger hon entusiastiskt. Det
kommer också att bli kahoot och andra lekar,

som ska på plats. Det gör att man kör igång
direkt efter julen och att allt arbete måste var
klart innan dess.
– I år har jag kunna slappna av helt under julen, säger Frida Råkeberg som arbetar som distriktskonsulent i Västsverige och är lägerchef
tillsammans med Frida Ewers. Men på annandagen kommer tankarna igång lite grann. När
man väl är här är julen helt passerad.
Lisette Schwartz och Anne Öhman är tillsammans med Sara Smedby och Måns Wieland
med i det sociala teamet.
allt för att fylla ut tiden för dem som vill.
För Anne är det naturligt att se människor och
en av hennes uppgift tillsammans med sociala
teamet och dess aktiviteter är att se till att ingen
sitter ensam.
– Det är en viktig uppgift!
Gudstjänsterna är i mångt och mycket lägrets
höjdpunkter. Innan dörrarna öppnas brukar
ungdomarna stå och vänta ett bra tag innan,
det drar igång. Gudstjänsterna är även öppna
för andra som inte är på lägret.

Nicole Janerheim och Amanda Vadian arbetar
med att få ihop gudstjänsterna. De har med
sig mötesledare, lovsångsledare, böneteam och
teknik i tänket men det är de två som tills sist
sätter ordningen. Det är många som gärna vill
tycka och tänka kring gudstjänsterna så en stor
uppgift är också att begränsa innehållet.
– Vi har i år försökt att skala ner så mycket
som möjligt, säger Nicole. Det får inte bli för
mycket information utan fokus är på predikan
och mycket tid ges för lovsången.
Både hon och Amanda tycker att det är roligt
att jobba med gudstjänster riktade till ungdomar. De menar att det blir lite friare och i
mångt och mycket är de mer öppna för vad
Gud vill göra.
Planeringsgruppen och vissa ledare samlas redan dagen innan för att hinna förbereda allt

Frida Ewers tillägger:
– Så är det nog för alla ledare för det är på
annandagen de sista frågorna kommer. Även
deltagare och föräldrar hör av sig med med
funderingar.
-------------------------------------------------------Det har gått några dagar sedan lägret började
och deltagarna har det bra, det märks tydligt.
Lisette tycker att hennes del går fint och att
stämningen på lägret är härlig.
– Det är kul att ha fått sett hela processen från
början till slut, säger hon. Jag förstår nu hur
många människor det behövs för att det ska
fungera. Det är mäktigt att se hur många det
är som vill tjäna och som väljer att lägga sin
tid som ledare eller på olika uppgifter på lägret;
präster, böneteam undervisare…
Livskraft Syd är ett läger som de flesta, både deltagare och ledare, ser framemot under hela året.
Dels för gemenskapen, dels för kraften som det
blir när många träffas samtidigt men också för
att förväntan på Gud är stor. Som Nicole uttrycker: ” Här hoppas vi att alla får ett möte
med Jesus, det är viktigast. Men det är också en
möjlighet att lämna av det gamla och börja om
på nytt med inför det nya året.” Med lovsång
utöver det vanliga, med undervisning på hög
nivå, med skratt och glädje är Livskraft är just
vad ordet säger – här hämtar vi kraft för livet.

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
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