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Att få förtroende att 
komma in på djupet

När dröm blir 
verklighet

Korset är alltid upplyst



Ny organisation – ny rörelsefrihet – nya rö-
relsemönster

Kanske har du hört att vi i EFS just nu står i 
en process av omorganisation, eller så har du 
inte hört och kanske inte tycker att det spe-
lar så stor roll. Vad spelar det egentligen för 
roll hur vi organiserar oss? Man kan väl säga 
att organisationen i sig inte är viktig, men att 
den kan ha ett viktigt syfte. EFS syfte är att 
”främja Kristi rikes tillväxt”. Vi ska försöka att 
ha den absolut bästa möjliga organisationen 
som ger goda förutsättningar och redskap för 
att utföra missionskallelsen i vår tid. Därför 
tror jag att det kan vara läge att nu se över hur 
vi organiserar och vara beredda att göra om, 
finna bättre sätt och våga förändras. Vårt di-
strikt, EFS Sydsverige, har för avsikt att gå in i 
EFS nya organisation. I korthet innebär det att 
EFS-distriktet blir en region som ingår i riks-
organisationen. Som en region kan vi fortsätta 
verksamheten med en lättare organisation med 
större rörelsefrihet. Vi samordnar resurser och 
kompetens kring ekonomi och administration 
för att frigöra resurser för det direkta missions-
arbetet. Ibland är det läge att bryta upp från 
något invant för att gå in i något nytt. Jag tror 
att vi är i det läget nu.

”När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg 
han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans 
bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, 
för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och 
följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” 
Genast lämnade de näten och följde honom. Han 
gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Sebe-
deus son, och hans bror Johannes. De satt i båten 
med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina 
nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de 
båten och sin far och följde honom.” (Matteuse-
vangeliet 4:18-22 SFB15)

Jesus kallade lärjungarna till ett modigt upp-
brott för att gå in i något nytt – Kom och följ 
mig. Det var en kallelse som verkligen utma-
nade dem att släppa kontrollen men också gav 

Distriktsföreståndaren 
har ordet

dem nya möjligheter, satte dem i rörelse för att 
främja Kristi rikes tillväxt. För att få rörelsefri-
het att gå i denna mission behövde de modet 
lämna något gammalt och invant för att gå nya 
vägar och finna nya rörelsemönster. De första 
kristna kom att kallas för ”vägens folk” myck-
et för att den Jesusrörelse som de var del av 
var en resande och vandrande missionsrörelse. 
Jag tror att vi, som mer har blivit väggarnas 
folk, behöver fundera på hur våra rörelsemöns-
ter ser ut och hur vi kan se Jesusrörelse och 
Gudsrikestillväxt i vår tid. Jag tror inte att vi 
finner möjligheterna och lösningarna enbart 
i att organisera om. Men jag tror heller inte 
att vi gör det utan ny organisation. Min vision 
för EFS nya organisationen är att hängiven 
Jesusefterföljelse ger oss rörelsefrihet och nya 
rörelsemönster som får forma EFS som organi-
sation för att främja Kristi rikes tillväxt. Låt oss 
be om modet att släppa kontrollen och lita på 
den helige Andes fantastiska förmåga att leda 
oss som rörelse, ge rörelsefrihet och forma nya 
rörelsemönster.

Jonas Hallabro
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EFS Sydsverige:
Ett spännande år ligger framför

EFS i Sydsveriges styrelse har tagit ett inrikt-
ningsbeslut angående de föreslagna organisa-
tionsförändringarna och det är att Sydsveri-
ges ska gå in den nya organisationen i januari 
2019. Det betyder att vare sig årsmötet beslu-
tar att det ska bli så eller ej, blir det ett spän-
nande år för styrelsen under 2018.  Just nu 
arbetar valberedningen med att hitta personer 
som vill sitta med och föra EFS i Sydsveriges 
arbete framåt under året som kommer.

Styrelsen har en stor utmaning i att hitta en 
modell för hur EFS i Sydsverige ska jobba 
i framtiden som del i ett EFS. Det är också 
viktigt att vara lyhörd för föreningarnas syn-
punkter i denna situation. En praktisk fråga 
att lösa är hur man skall hantera och utveckla 
de fastigheter man äger/är delägare i, det är en 
diskussion som redan är igång.

Detta år är det fem platser i styrelsen som ska 
fyllas och valberedningen är redan i full gång 
med att diskutera möjliga ersättare och man 
tittar även till vilka gåvor och kunskaper som 
behövs inför det nya som man står i. Elisabeth 
Fäldt är valberedningens ordförande:

– Det är några av styrelsemedlemmarna som 
suttit länge och känner att nu är det dags för 
någon ny att ta över, säger Elisabeth. Vi skulle 
gärna vilja ha med någon yngre, någon som 
lämnat Salt-verksamheten för inte alltför länge 
sedan. Det är viktigt. Vi skulle gärna också vil-
ja ha representanter från de större föreningarna 
med i styrelsen.

Elisabeth tillägger:

– Vi behöver människor 
som vågar tänka nytt, som 
vill vara med och arbeta 
med verksamheten. Om 
organisationsförändring- 
en går genom försvinner 
det ekonomiska arbetet 
och det blir möjlighet att 
arbeta på ett annat sätt.

Helena Eriksson

Carina Brandt 
Helena Eriksson
Privat

Tankar och idéer. Möjligheter att tän-
ka nytt, gå framåt, skapa och utveckla. 
Hur ska EFS i Sydsverige arbeta i fram-
tiden för att sprida Guds rike i Skåne 
och Blekinge? Det är vad EFS i Sydsve-
riges styrelse kommer att arbeta med 
efter årsmötet, ett årsmöte som är väl-
digt viktigt för vad som ligger framför 
oss. Per Behrens, Calle Jarbo och Katrina An-

dersson

Erik Arvidsson, ledamot i 
EFS i Sydsveriges styrelse, 
håller med och tillägger: 
– Att sitta med i styrelsear-
bete innebär alltid att man 
behöver balansera stabil 
ordning med utveckling. 
Nu har vi en möjlighet att 
fundera mer kring utveck

Man kommer att kunna fokusera mer på 
verksamheten än man kan idag. Går beslutet 
inte igenom måste styrelsen arbeta med nya 
frågor om hur man ska förhålla sig till övriga 
EFS.

Elisabeth Fäldt

Erik Arvidsson

lingen av vårt arbete i distriktet. Det är gan-
ska öppet med vad vi kan göra för att fortsät-
ta framåt.

Det blir en nystart för EFS i Sydsverige oav-
sett vilket beslut som tas och nu ska styrelse-
arbetet fyllas med nya tankar och idéer. Låter 
det som något som du vill finnas med i eller 
känner du någon som är intresserad? Kon-
takta i så fall valberedningens ordförande på 
epostadress: elisabeth.faldt@telia.com
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Hjärtslag:
Korset är alltid upplyst

Mitt emellan Ica och torget hitta man EFS Tollarp. I en modern byggnad vid en li-
ten gångväg mellan de två ligger Kapellet . En glasdörr och ett stort fönster gör ka-
pellet väldigt synligt och korset på väggen är alltid upplyst. En hel del människor 
stannar till och tittar på det och under gudstjänsterna händer det att människor 
kommer in och sätter sig en stund. EFS Tollarp finns mitt i byn. Verkligen mitt i 
byn. 

EFS Betania är Sveriges äldsta förening om 
man ser till det traktarsällskap som startades 
1853. Detta traktarsällskap startade missions-
husföreningar med söndagsskolor. I Tollarp 
byggde man sitt missionshus 1882. Man kan 
läsa i gamla dokument att byggnaden var full 
till bristningsgränsen redan detta första år vid 
de större samlingarna.

Idag är man tio medlemmar, de flesta är från 
byn men man har även en medlem så långt 
borta som Edinburgh i Skottland. Man träffas 
flera gånger i veckan med en gudstjänst i mån-
aden men även en mässa i månaden. I övrigt 
ses man i kapellet för Andhämtning – bön och 
lovsång – och man träffas även i hemmen en 
gång i veckan för bibelläsning och bön. Man 
kan tycka att detta är mycket verksamhet för 
tio medlemmar men det finns mer.

Förutom den traditionsenliga grillkvällen och 
den årliga julfesten har man sedan hösten 
2015 öppnat upp kapellet varje fredagsför-
middag och leder ett språkcafé. Det har inte 

funnits något flyktingboende i området men 
migrationsverket har lägenheter i byn och en 
hel del flyktingar bor hos släktingar.

– Vi hade som mest 15 olika personer som 
kom till språkcaféet, säger Gunnel H Johans-
son, ordförande i föreningen. I början kom 
det endast män men nu har vi endast kvinnor 
som kommer. Många av dem har kommit in 
i det svenska systemet och flyttat härifrån och 
så det är inte lika många kvar längre. Maria 

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Maria Grahn, Jeremiah Grahn, Evy Olsson, 
Mahlin Rosén – dagens kock, Anders Jo-
hansson, Rut Isaksson, Gunnel H Johansson 
och Gunnel Strid är dagen matgäster.



Under gudstjänsten finns ett lugn i kapellet, en 
trygghet som smittar. Psalmsången, lovsången 
och bibelläsningen är levande och nära. När 
man firar mässa kommer den vikarierande präs-
ten från Tollarps församling men när man firar 
gudstjänst kopplar man upp sig på storbilds-
skärm och lyssnar till en predikan från efs-kyr-
kan.tv. Under hösten har man också gått från 
att fika efter gudstjänsten till att äta kvällsmat 
tillsammans.

EFS Tollarp lämnade 2016 Hörbykretsen. Då 
skulle den ungdomsledare som var anställd i 
kretsen sluta och man visste inte riktigt vad som 
skulle hända efter det.

– Vi har ingen ungdomsverksamhet men vi 
fick ta del av ungdomsledaren genom att han 
kom och predikade med jämna mellanrum, sä-
ger Maria. När han slutade fick vi sätta oss ner 
och verkligen diskutera igenom vår situation. 
Det blev i slutändan ett ekonomiskt beslut. Det 
handlade om att finnas med i kretsen eller om 
att kunna ha vår lokal kvar.

Föreningen sålde sitt missionshus 2003. Under 
sex år hyrde man in sig i olika byggnader i byn; 
Betania, Salen, församlingshemmet, men  det 
var ingen bra lösning i långa loppet. Man visste 
att den lokal man nu finns i var ledig och både 
Gunnel och Maria hade separat en maxhyra i 
tanken som man skulle kunna klara av. När man 

Grahn, en av medlemmarna, har i många år haft 
en längtan till att få möta andra kulturer i byn, 
att få äta ihop och prata med människor. Under 
flyktingvågen för ett par år sedan vädjade byns 
bibliotekarie föreningarna i byn att göra något 
och EFS Tollarp kände att detta var för dem.

Man försöker ha språkcaféet igång varje fre-
dag men det beror på om man har folk. Ibland 
kommer någon från Betaniakyrkan och hjälper 
till och för det mesta lyckas man ha öppet varje 
vecka. 

De hyr lokalen sex månader åt gången och varje 
halvår sätter man sig ner för att utvärdera situa-
tionen och för att se vad som ska hända härnäst.

– Dessa samtal har gjort att vi som förening har 
kommit ännu närmare varandra, säger Maria. 
Gemenskapen är vår styrka och att hålla igång 
föreningen är något som vi verkligen gör tillsam-
mans.

De andra runt matbordet nickar och menar att 
man är som en familj, som en familj när den 
är som bäst. Man tar hand om varandra i både 
glädje och sorg, man hjälps åt i livet.

Vad är det då som gör att en förening med så få 
medlemmar har så stor verksamhet och en så-
dan glädje att få finnas till för andra? Tankarna 
som kommer är många; man är inte rädd för att 
prova på att starta upp verksamheter men man 
är inte heller rädd för att lägga ner sådant som 
inte fungerar. Man har tillsammans varit med 
om en resa med stora beslut för en missions-
förening att ta, som har gjort att medlemmarna 
kommit varandra närmare. Man längtar efter att 
fler människor ska hitta till Kapellet. Viktigast 
är nog trots allt att detta är deras hem. Det är 
här de får ta del av det viktigaste av allt; Ordet, 
lovsången och Jesus Kristus. Det här är hemma.

Helena Eriksson
väl bestämde sig för att se om det var möjligt att 
hyra lokalen ville ägaren ha exakt denna summa.

– Varje gång vi har funderat kring föreningens 
framtid löser det sig ekonomiskt, varje gång, sä-
ger Gunnel med ett leende. Det är väldigt tyd-
ligt att vår Herre vill att vi ska vara här!

Jeremiah visar stolt upp barnrummet.



För 18:nde året i rad var det dags för Winter-
campen, som vanligt den sista helgen i januari 
och som alltid på Göransborg utanför Höör. 
Något som har kommit att bli det stora scout-
lägret i Sydsverige som ingen av kårerna vill 
missa. En helg då de får komma samman, då 
barnen och ungdomarna i distriktet med sam-
ma intresse får träffas, utmanas och ha kul.

Efter några år önskade ungdomarna att lägret 
var längre så 2010 startade man Wintervaken 
som äger rum parallellt med Wintercampen. 
Ungdomarna kommer till Göransborg redan 
på fredagens kväll och hänger på ”camparna” 
när de ansluter på lördagens förmiddag. När 
Wintervaken är igång vet man aldrig hur det 
slutar; det kan hända att man sover i häng-
mattor ute i snön, att man drar ut på kvälls-
spårning eller att man är vaken i stort sett hela 
natten. Att gemenskapen är stor ungdomarna 
emellan går inte att tveka på:

– Man delar liksom livet tillsammans, sä-
ger Viktor och Matteha som båda är med i 
Svensköps scoutkår.  Man blir som en liten 
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familj. Matteha tillägger:
– Det man gör på scouterna gör man inte nå-
gon annanstans, det är så annorlunda än livet 
hemma.
Viktor utbrister glatt:
– Det är som en livsstil!

Vad är det med scouting som gör att man engagerar sig i hela sitt liv? Vad är det 
som gör att när barn och ungdomar blir vuxna och därmed ledare väljer att dra 
stora lass för att föra scouting vidare? Vad är det som lockar? Svaren som kom-
mer under årets Wintercampen och Wintervaken är lite olika men när allt kom-
mer omkring handlar det om livsstil. Ett sätt att leva, med varandra och med 
naturen. Och med Jesus. 

Helena Eriksson

Helena Eriksson
Sara Johnsson

Sara Johnsson är huvudansvarig för Winter-
vaken även detta år och det är tydligt att hon 
trivs. Som många gånger förut, är Rune Lind-
gren och Freja Albertsson med som är ledare 
för ungdomarna. De berättar att man har haft 
”gött häng”, lagat mat tillsammans och under 
andakten har man utmanat ungdomarna att 
fundera på vad och vem de tror på.

På lördagens förmiddag ansluter kårer från 
Röke, Ängelholm, Allerum och Svensköp. 

Salt Sydsverige: 
”Det är en livsstil”
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Det blir genast liv i luckan och barnen är väl-
digt förväntansfulla. På frågan om vad de för-
väntar sig får man höra från mer än ett håll: 
”att det blir lika bra som förra året”.

domar och ledare slappna av på ett annat sätt.

Niklas ”Nixon” Hällgren är en av ledarna från 
Ängelholm. Han själv blev scout först som 
ungdom och kom med på Patrullriks, EFS 
och Salts stora nationella scoutläger som äger 
rum var tredje år, 1984. Under åren har han 
varit ledare lokalt men även funnits med på 
så många Patrullriks han har kunnat. När han 
träffade sin fru Helena och de fick sina barn, 
Kajsa och Jenny, fick de hänga med och de 
blev bitna direkt. När han och Helena för ett 
par år sedan fick fråga om att starta upp en 
kår i EFS-kyrkan i Ängelholm gjorde man så 
med tanken att man skulle åka med kåren till 
Patrullriks i Mossebo som ägde rum i somras. 
Sedan skulle man inte fortsätta mer. Men det 
blir inte alltid som man tänkt sig!

– Dels så har vi många barn som tycker att det 
här är väldigt roligt, dels möter vi också nya 
människor genom vår scoutkår, säger Niklas 
med ett leende. Så då kan vi ju inte lägga ner. 
Vi har ju så roligt med barnen i naturen och 
det är kul att få dela med sig av vad man själv 
lärt sig genom åren.

Barnen drar ut på spårning i skogen och led-
arna samlas runt lägerelden. Man presenterar 
sig för varandra och ser över att alla har koll 
på sina uppgifter. De flesta ledarna har varit 
med i många år, till och med alla år, medan 
några är nya för i år. Man märker att det finns 
mycket erfarenhet och stor rutin men man är 
noga med att hitta på nya utmaningar så bar-
nen inte ska känna igen tävlingarna. Kampen 
tas på stort allvar av alla men med stora mäng-
der skratt! Alla vill vinna – flaggan står på spel.

Samtidigt som aktiviteterna pågår för fullt 
i skogen är det lika högt tempo i köket. 
Knut-Göran Knutsson och Jasmine Tenshult 
förbereder inför kvällen då det vankas spagetti 
och köttfärsås men även krabelurer. Man har 
redan hunnit utfodra alla deltagare och ledare 
till lunchen då det traditionsenligt bjöd på re-
jäla hamburgare från grillen utomhus.

– Man är ju här först och främst för barnens 
skull, säger Jasmine. Men det är också väldigt 
roligt att vara engagerad. Det här är så annor-
lunda mot allt annat man gör i vardagen. Så 
tycker ju även barnen, här kan de få utmana 
sig själv och träna samarbete i en trygg miljö.

Knut-Göran har varit med alla år sedan starten 
och han håller med Jasmine:
– Inom scouterna finns inte de krav som 
finns i skolan, säger han. Här kan barn, ung-

Wintercampen och Wintervaken närmar sig 
sitt slut. Vinnare i år är Ängelholm och jublet 
är stort. Redan nu ser deltagarna framemot 
nästa års läger men man längtar också till sina 
egna samlingar i sina egna kårer. Ledarna gör 
ett storartat arbete med att möta och inspirera 
barnen och ungdomarna. Det är som Nixon 
säger: ”Jag har fått så oerhört mycket av scout-
erna och nu är det tid att ge tillbaka till andra.”



I mina tankar:
Anna Sköld
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Anna Sköld började i mitten av januari arbeta 
som utvecklingskonsulent för unga vuxna i EFS 
Sydsverige. Anna har flyttat till Helsingborg från 
Uppsala och är igång med att lära känna vårt 
distrikt. Idag är det hon som delar med sig av 
sina tankar. 

Låt din glädje bli min, Herre! Denna enkla och 
korta bön fungerar hur bra om helst.  Jag ber 
den ofta, i gudstjänsten, när jag funderar på 
livet, ser på nyheterna, lämnar ett möte eller 
under min arbetsdag. Den har följt mig länge. 
Jag bad den första gången efter att ha läst He-
breerbrevet under en retreat. Där står det att 
Jesus är smord med glädjens olja.

Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och 
rättens spira är din kungaspira. Du har älskat 
rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har 
Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer 
än dina likar. (Heb 1:8-9)

Jesus, honom kan man lita på.  Han har all-
tid berört/provocerat människor och kommer 
fortsätta göra det.  Det är ju så att det vi får av 
Gud ska vi ära honom med. I början av febru-
ari var jag och besökte en vän och hennes barn 
som jag är dopfadder för.  Barnet frågade mig 
varför jag är glad? Mitt spontana svar blev: för 
Gud har gjort mig så.  Barnets fråga påmin-
de mig om att Herren hör bön, att Jesus delar 
med sig av sig själv till mig.

I möten med andra människor får vi chansen 
att använda det Jesus har gett oss. Många gång-
er då människor har blivit provocerade över att 
jag har varit glad har jag fått berätta varför och 
på så vis berätta om vem jag tror på, vem som 
ger mig denna glädje.

Jag tänker att det finns så mycket i Guds rike 
som vi kan be om och få.

Vad har du bett över? Har du märkt att det är 
verkar? Vad reagerar människor på?

Låt oss inte bli snåla med att dela Jesus med 
andra. Tänk på det; att det Guds rike är fullt 
av, det är det brist på i världen.  Jag och du hör 
till Guds folk och tillsammans med Jesus kan 
vi få vara med och verka där bristen är som 
störst! Be om mod, be att den Helige ande för-
nyar och stärker det som Jesus har gett dig. Då 
blir du inte rädd eller försagd. Ty han är med 
oss alla dagar. 

Idag är det tomt på folk i kapellet men möbler, 
leksaker och andra ting finns kvar. Man kan se 
att man börjat packa undan inför den försälj-
ning av kapellet som kommer framöver. Men 
innan dess tar man avsked med en ceremoni.

Agne Josephsson var ordförande i Österkyr-
kan (EFS/Equmenia) i Eslöv i flera år men han 
tillbringade ungdomstiden i Kungshult. Han 
berättar att kapellet byggdes 1942 och det var 
Agnes Ekberg som både ritade huset men var

Anna Sköld
Privat

När man går in i det idag tomma kapellet kan man se framför sig en svunnen tid. Det är 
många människor som samlats en solig sommarsöndag till gudstjänst. Barnen springer kring 
de vuxnas ben och glada rop hörs när man träffas. Kaffet står på spisen, stearinljusen är tän-
da framme vid altaret. Det är solsken i hela huset, i stämningen och i glädjen. I den lilla byn 
Kungshult, några kilometer utanför Eslöv har EFS missionsförening haft ett långt och spän-
nande liv. Men nu är den epoken över.

Hjärtslag:
En epok går i graven
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även den som skänkte pengar till bygget.
– Under 1950- och 60-talet var det mycket liv 
i föreningen, säger Agne. Man hade ungdoms-
grupper, körer, juniorgrupper och mycket mer. 
Det var en bygdens samlingsplats och det var 
exempelvis fullt hus när det vankades julhäls-
ning.

Föreningen har också fostrat Maj-Britt fd 
Nordin, som åkte ut som missionär i Somalia 
och när Per Alfons Jönssons fru gick bort 1970 
startade man en stiftelse i hennes minne. Den-
na stiftelse har hjälpt många människor.
– Det fanns passionerade människor i fören-
ingen, säger Agne.

Per Alfons Jönsson var en av dessa passionera-
de människor, han var en pelare i föreningen. 
Han hade lanthandel i byn sedan 1944 och 
drev den i över 40 år. Det gjorde att han hade 
god kontakt med alla i byn och han var fantas-
tiskt engagerad i missionsföreningen. En för-
ening som betydde oerhört mycket för honom 
själv.
– Han var helt klart det drivande kraften i 
föreningen, säger David Castor, präst i Öster-
kyrkan och Kungshult mellan 2001 – 2009. 
Det var Per Alfons som kallade talare och höll 
i gudstjänsterna men det var även han som 
hämtade de som inte kunde ta sig till guds-
tjänsten på egen hand.
Per Alfons brann också för barn och ungdo-
mar. Långt upp i åldern ansvarade han för 
flickgrupp/pojkgruppen i kapellet.
– När han var över 80 år samlade han ihop 
byns barn för att lussa för de äldre i byn. Det 
var bara det att ”de äldre” var bra mycket yngre 

Helena Eriksson
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än han själv, säger David och skrattar åt min-
net.

Sven E Johansson, kassör i EFS i Sydsverige, 
berättar att missionshuset i Kungshult och stu-
gan i Gamla Bo vid Ringsjöns strand tillhör 
distriktet sedan 2015. Det kommer sig av att 
verksamheten i missionshuset minskade och 
det kom inte in några medel för den lilla för-
eningen att bekosta driften av de båda fastig-
heterna. År 2009 gav EFS föreningen i Eslöv 
granntomten i Gamla Bo till missionsfören-
ingen i Kungshult. Då kontaktades distriktet 
för hjälp med föreningens deklarationer och 
detta ledde till samtal om hur föreningen skul-
le kunna hantera och sköta tomterna.
– Det blev så att Kungshults missionsförening 
gav både missionshuset och Gamla bo till EFS 
i Sydsverige som gåva, med förpliktelser – dels 
att fastigheterna inte skulle säljas så länge Per 
Alfons levde, dels vad som ska hända med in-
täkterna när fastigheterna säljs, säger Svenne. 
Per Alfons gick bort i december 2017, i en ål-
der av 96 år.

Nu är det dags för kapellet att gå vidare till 
försäljning. Spekulanter finns men ingenting 
är ännu klart. Först måste en vattenskada i 
missionshusets källare åtgärdas, kyrkbänkarna 
ska flyttas till annan lokal och psalmböckerna 
har redan flyttat till en nystartad verksamhet i 
Lappland. I övrigt kommer det mesta att säljas 
på EFS-gården i Åsljungas loppmarknad. Men 
man kan inte lämna denna plats som har fått 
betyda så mycket för många utan en tacksägel-
sestund. En stund av minne och tacksamhet 
för vad Gud har fått göra i Kungshult.
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Hon ser fundersam ut där hon sitter på sin nya arbetsplats. För ungefär tio år sedan var det 
hon som var på konfaläger. Det var då hon träffade dåvarande distriktskonsulent Sara Starfelt 
och en låga tändes i henne. Det här var ett jobb hon ville ha en dag. Att få arbeta med barn 
och ungdomar med ledarskap, lärjungaskap och läger. Men inte bara det. Hon ville jobba i 
Sydsverige. Åren gick och drömmen glömdes bort, tills en dag i höstas då hon blev påmind 
om sina tankar som ungdom. Och nu sitter hon här. Som vikarierande distriktskonsulent i Salt 
Sydsverige. 

atioPulsen på:
När dröm blir verklighet

Charlotta Nordström är uppvuxen i Kristoffer-
kyrkan i Karlshamn där hennes pappa arbetade 
som präst. Det var en barn-och en ungdomstid 
som präglades av livet i kyrkan, där musiken 
spelade stor roll och där flitigt skolarbete var-
vades med mycket lekfullhet.

– Jag kommer ihåg när vi startade vår Salt-för-
ening i Karlshamn, säger Charlotta. Det var så 
tydligt något nytt och spännande som hände 
i vår förening. Man fick ett medlemskort och 
det hade jag kvar i många år.

Charlotta har arbetat med Salts verksamhet i 
flera år. Parallellt med studier på Johanneslunds 
teologiska högskola har hon vikarierat som di-
striktskonsulent i EFS Mittsverige och hon har 
även haft en tjänst på Salt och EFS riks. Med 
andra ord är EFS och Salt något som sitter i 
benmärgen på Charlotta.

– Jag ser framemot att få lära känna barnen i 

distriktet, säger Charlotta och hon skiner upp 
när hon pratar. Det ger mig så väldigt mycket 
att få hänga med dem. Tron är så naturlig för 
dem och de har så bra tankar och vittnesbörd 
som styrker mig. Jag ser mycket fram emot det 
första lägret som äger rum om några veckor.

Charlotta har genom sitt arbete på Salt riks 
och som distriktskonsulent i Mittsverige fun-
nits med på det stora ungdomslägret Livskraft 
Syd ett par år. Här har hon fått möjlighet att 
träffa många av ungdomarna från vårt distrikt.

– När jag själv var ungdom betydde det så 
mycket att få komma iväg på läger, säger hon. 
Att få komma till större sammanhang och få 
träffa andra ungdomar än dem man träffade 
hemma var viktigt. Där fick man känna tillhö-
righet till något större.

Charlotta stannar upp i tankarna en stund, se-
dan fortsätter hon:
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Rebecca Dunåker träffade Charlotta på Blåsar-
läger när de var i 10-11 år åldern och de har än 
idag en nära relation:

– Charlotta är väldigt rolig, säger Rebecca en-
tusiastiskt. Hon kan verka sansad men hon har 
en helt galen och rolig sida också. Hon älskar 
musik och gärna musik från Disney. Speciellt 
filmen Hercules där hon kan varje replik i hela 
filmen. Hon är otroligt duktig på att komma 
ihåg saker och hon kommer ihåg mer om mitt 
liv än jag själv gör! Men så är hon också duktig 
på att lyssna.

Rebecca fortsätter:

– Hon har bra koll på läget och hon sätter sig 
verkligen in i saker och ting. Charlotta vill all-
tid göra sitt bästa. Ja, och så älskar, älskar, äls-
kar hon chips!

Salt Sydsverige är mycket glad över att få ha 
Charlotta i sin verksamhet. Hon är en struktu-
rerad person som tycker om att ha var sak på 
sin plats. Precis som Frida, som hon vikarierar 
för, är hon drivande och effektiv, något som re-
dan efter några veckor i tjänsten syns tydligt. 
Men viktigast av allt är att hon med sitt sätt, 
sina ord och sina ögon visar att Jesus är vikti-
gast för henne. Det smittar av och inspirerar, 
precis som hon vill. Charlottas dröm har blivit 
verklighet.

– På lägren fick jag se andra uttrycksätt än jag 
såg hemma. Jag fick möjlighet att brottas med 
olika saker i min tro och därmed utvecklas. Det 
var på ett annat sätt än hemma i församlingen. 
Både ungdomsgruppen och lägren behövdes.

Som teolog hoppas Charlotta kunna undervisa 
och bygga upp ungdomarna hon möter. Hon 
älskar att prata teologi och det är speciellt det 
Gamla testamentet som lockar. Hon menar att 
i Gamla testamentet får man en tydlig bild av 
vem Gud är men också vem människorna är.

– Jag är en analyserande människa som vill 
förstå människor och jag vill förstå Gud, säger 
hon med ett leende. Gamla testamentet ger en 
tydlig grund för vem vi är och hur vi samverkar 
med Gud.

I sin uppväxt fick hon tydligt se hur Gud och 
människor samverkar då hennes föräldrar, som 
inte på något sätt hade mycket pengar, öppna-
de sitt hem och såg till att hjälpa de som be-
hövde hjälp. De hyrde boenden till människor 
även om de kanske inte alltid hade pengar till 
det men Gud välsignade och försåg. Det var en 
tydlig samverkan.

– Mina föräldrar har betytt otroligt mycket för 
mig. De har varit trofasta och de har visat mig 
vad som är viktigast i livet.

När Charlotta ska koppla av spelar musiken 
stor roll. Hon har i stort sett alltid varit med 
i en kör och efter endast ett par veckor i sin 
nya hemstad Helsingborg har hon gått med i 
en gospelkör. Hon tycker även om att läsa och 
hon tycker det är kul att baka tårtor.

– Jag tycker inte så mycket om att äta tårta, 
säger Charlotta och skrattar till. Men det är kul 
att baka dem och skapa något som är fint och 
vackert. Det är på detta sätt jag får utlopp 

Helena Eriksson

Helena Eriksson, privat

Charlotta och Rebecca Dunåker

för min kreativitet och det är också ett sätt 
att slappna av. 

En av Charlottas tårtor.



12

atio

Det har inte varit så mycket snö i Åre sedan på 1960-talet. Vädret är kallt men 
friskt och soligt. Backarna är välpistade och redo för många åkare under vintern. 
Som vanligt arrangerade Salt Sydsverige en resa till Åre under sportlovet och 
när bussen drog iväg med de 36 deltagarna och ledarna, var det stor förväntan 
och längtan till backarna som låg i luften. Och vilken vecka det blev!

Salt Sydsverige:
Att få förtroende att komma in på djupet 

En av ledarna är Daniela Åberg som är med på 
Åre-resan som ledare för första gången. Danni, 
som hon kallas, har varit på många läger under 
sin egen uppväxt, något som har fått betyda 
enormt mycket för henne.

– Att som vuxen få finnas med som ledare på 
läger är viktigt och väldigt roligt, säger hon. 

Under en vecka i Åre hinner man med myck-
et mer än att åka skidor och bräda. Det finns 
tid för snöbollsbrännboll, att bada i vedeldad 
tunna, lekar, kvällsåkning, längdåkning och 
andakter varje dag. En kväll samlas man också 
i stavkyrkan för en mässa, en stund som all-
tid är viktig och betyder mycket för alla som 
är där. Men den mesta tiden tillbringar man i 
backarna.

Emma Sellergren var med på resan förra året 
och valde att följa med även detta år.

– Vi var ett gäng tjejer som var med förra året 
som blev väldigt tajta och kom varandra nära, 
säger hon. Vi träffas och hörs av på sociala me-
dier och för oss alla var det en självklarhet att 
åka med i år igen.

Mika Svensson konfirmerades i somras och var 
med på sin första resa. När han får frågan om 
hur det har varit utbrister han genast:
– Det har varit svinbra!

Han forsätter:
– Vädret har varit jättebra och jag har fått

många nya kompisar, det har varit lätt att lära
känna folk. Det är roligt att ledarna vill göra 
sådan som vi också vill göra, köra off pist och 
i skogen och sånt. Resan har varit fantastiskt.

Årets ledare: Gabriel Fürstenberg, Fredrik 
Jönsson, Daniela Åberg, Tobias Nordén, 
Jonas Helgesson och Magnus Lennartsson. 
Fattas på bilden gör Christoffer Lundahl.
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Helena Eriksson

 Daniela Åberg
Helena Eriksson

var på sin fjärde resa till Åre. Men man kan 
nog säga att alla var noga med att ha sina bäl-
ten på efter detta. Och visst tänkte man lite på 
det när man var på väg hem.

Det handlar om att ge tillbaka till Salt och till 
Gud. Det har varit ofantligt viktigt för mig att 
kunna åka på läger under min uppväxt, och 
ledarna har alltid varit väldigt betydelsefulla för 
mig. Att få komma tillbaka som ledare själv är 
en välsignelse.

Men det handlar inte bara om att ge tillbaka, 
det är roligt också. Det handlar om ungdomar-
na, om mötet med dem.

– Det allra bästa med veckan har varit alla sam-
tal och att komma ungdomarna nära, fortsätter 
Danni. Man hinner dela mycket av livet när 
man reser på detta sätt, när man åker skidor 
tillsammans, när man åker lift ihop. Att få vara 
en röst som uppmuntrar dem är fantastiskt 
men man får så otroligt mycket uppmuntran 
tillbaka från dem också. Det är stort att få för-
troende att komma dem in på djupet.

Årets grupp har inte haft stora grupperingar 
och man har sett varandra, ungdomarna själva 
har sett till att ingen varit ensam. Gemenska-
pen har varit stor. Säkerligen beror det till viss 
del på det äventyr man råkade ut för på resan 
upp när man, endast 30 min från Hållands-
gården där de skulle bo, åkte i diket. Vägarna 
däruppe är plogade lite för långt ut i vägrenen 
och bussen hamnade lite för långt ut och gjor-
de en snäll avåkning. Det blev ingen uppstån-
delse och ingen skadades. Krisplanen gick in 
och ungdomarna kom ut i backen endast tre 
timmar senare än planerat. Ledarna gjorde ett 
storartat jobb med att följa upp och redan da-
gen efter var uråkning överspelad även om det 
var lite läskigt att åka av, det tycker de alla.

– Eftersom det gick bra blev det istället lite 
spännande, säger Johanna Lennartsson som

Trots detta blev det en fantastisk vecka. Som 
Mika uttrycker det:

– Det bästa med hela lägret har varit alla 
människor som man lärt känna.

Det är vad det handlar om; gemenskap och 
lära känna nya människor, att få fördjupa vän-
skaper samtidigt som man gör roliga saker. Det 
var ett gäng trötta deltagare och ledare som 
klev av bussen. Att de hade haft en bra vecka 
syntes tydlig på dem och alla var noga med att 
krama om varandra innan man for hem till 
vardagen igen.
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såg till att inte jäkta fram något beslut. Det var 
en hel del som behövde diskuteras, exempelvis 
teologiska frågor, säger Lars-Olof Larsson, ord-
förande i föreningen. Efter ett tag började vi fira 
gudstjänst tillsammans, varannan gång i EFS 
och varannan gång i Missionskyrkan. Vi såg att

Helena Eriksson

 Helena Eriksson 

Mitt bland gator med fina gamla trähus målande i olika färger står ett annat trä-
hus. Större än de andra och med ett litet torn på taket. Det är brunt och det lyser 
välkomnande i fönstren. En upplyst skylt talar om var vi är, vid Kristofferkyrkan. 
Den enda gudstjänstlokalen i Karlshamn som inte tillhör i Svenska kyrkan. Inn-
anför väggarna håller en varm och vänlig församling till, en församling där eku-
menik är en självklarhet.

EFS-föreningen bildades för 150 år sedan un-
der en tid då båtarna till Amerika bland annat 
gick från Karlshamn. Människor som väntade 
på nästa båt till Amerika hamnade ofta i trubbel 
och spenderade pengarna som skulle ha gått till 
båtbiljetten på alkohol istället. I allt detta kom 
EFS att spela en stor roll i att hjälpa människor-
na som råkat illa ut.

Fram till 1998 höll föreningen till på Norra 
Fogdelyckegatan i lokaler som under 1990-talet 
blivit, trots renoveringar, slitna och inte passade 
till det barn- och ungdomsarbete som fanns i 
huset. Mellan 1990 och 2005 hade föreningen 
över 80 medlemmar och en stor del av dem var 
med i Familjekören. Man frågade missionskyr-
kan, Kristofferkyrkan, om man kunde få använ-
da deras lokaler till övningar för orkestern Bo-
dekull men även om de kunde få vara där med 
sina scouter. Det gick bra och det var startskot-
tet till att man började prata om en gemensam 
framtid.

– Vi började helt enkel prata med varandra och 

vi låg inte långt ifrån varandra uttrycksmäs-
sigt och vi lärde känna varandra. Så blev det en 
sammanslagning och en samarbetskyrka mellan 
EFS och missionskyrkan, numera Equmenia.

– Det har fungerat jättebra, säger Agnetha Lars-
son som är mycket aktiv i föreningen. Det var 
inga problem alls förutom en gång med kaffe
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– Det första som slog mig när jag kom hit var 
att det är en varm församling, full av vänliga 
människor och man är väldigt omtänksamma 
mot varandra, säger Patrik som alltid har ett le-
ende på läpparna. Här finns det en uthållighet 
och man kör helt enkelt på.

Sedan 2005 har många av ungdomarna vuxit 
upp och flyttat ifrån staden och några av de 

äldre har gått bort. Det har gjort att försam-
lingen idag har 40 medlemmar och ingen barn- 
och ungdomsverksamhet. Man ser tydligt runt 
bordet att det är något man saknar och längtar 
efter men man vill inte dra igång något förrän 
man har en grundgrupp i föreningen.
– De ungdomar som idag har blivit vuxna och 
skaffat egna familjer börjar så sakteliga komma 
tillbaka till trakten, säger Agnetha. Vi tror och 
hoppas att ännu fler kommer så vi kan komma 
igång med söndagsskola och andra aktiviteter 
för barn igen.

Organisationen Ria, som hjälper människor 
som har det svårt, lades ner i Karlshamn för ett 
tag sedan. Nu har de olika kyrkorna i området, 
Asarum, Mörrum och Karlshamn, gått sam-
man med socialförvaltningen och håller på att 
bygga upp en ny diakonal verksamhet för att 
hjälpa människor.
– Det är jättespännande, säger Patrik och man 
ser att han är väldigt engagerad. Vi är igång 
med soppluncher och fikaeftermiddagar och vi 
letar efter en föreståndare. Det är roligt att Kri-
stofferkyrkan kan finnas med i detta.

Kristofferkyrkan står i ett vägskäl nu. Man är 
mycket medveten om att man måste få ner på 
papper vad det är man vill, var man är på väg 
och hur det ska gå till. Man ser också att man 
måste börja tänka mer långsiktigt och ta tag i 
visionsarbetet. Men det känns lugnt och tryggt. 
Det finns en grogrund som är stark och med 
det i tanken kan man gå framåt, medvetet. I 
Jesu namn.

kommittén som höll hårt om vilka kaffekoppar-
som skulle användas när och var.

Alla kring bordet skrattar åt minnet men ser 
tillbaka på en tid då två stora verksamheter slogs 
ihop och blev ännu större. Man hade alltså flyt-
tat in i Kristofferkyrkan och man var noga med 
vem man skulle sälja EFS-kapellet till, man öns-
kade inte att det skulle bli ett diskotek. Efter ett 
par år löste det sig och den katolska församling-
en köpte kapellet.

Under åren har flera präster och pastorer arbe-
tat i föreningen och man trivts med alla dem. 
Sedan ett år tillbaka arbetar Patrik Bratt som 
pastor på 30% i församlingen. Innan Patrik 
kom var man pastorslösa under ett par år då då-
varande pastorn, Mikael Karendal konverterade 
till katolicismen.
– Det påverkade oss inte som församling i stort, 
hans tankar märkte inte alls i hans arbete, säger 
Agnetha. Vi lyfte på hatten och skiljdes åt. Det 
fanns någon som kände sig missledd men an-
nars så körde vi på som vanligt.

Med en så aktiv grupp i församlingen är det 
inte några problem att vara utan pastor. Man 
har kallat olika människor till olika gudstjäns-
ter, frukostar och samtal men att man är glad att 
ha Patrik i tjänst går inte att ta miste på och att 
Patrik trivs, det syns tydligt.

Lars-Olof Larsson, Percy Larsson, Agnetha 
Larsson, Josefina Eriksson och Patrik Bratt 
framför den stora altartavlan som en gång 
hängde i Metodistkyrkan.
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