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Jonas Hallabro

Carina Brandt

Göra lärjungar
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” 
Matt 28:19

Uppdraget som Jesus ger oss är solklart. Vi 
ska göra lärjungar i alla folk. Hur det ska gå 
till har vi nog inte lika klart för oss. Vi talar 
till och med om Missionsbefallning, alltså om 
hur Jesus befaller oss till mission. Inte anbefal-
ler å det varmaste, utan verkligen betonar att 
detta ska ni göra. Om uppdraget är så klart, 
borde vi nog fundera lite på hur det ska gå 
till. Hur ska vi göra lärjungar?

Jesus säger: ”som fadern har sänt mig, så 
sänder jag er”. Det är spännande att tänka 
att vi har samma sändning som Jesus. Vi kan 
lära mycket av hur Jesus gjorde lärjungar och 
inspireras av den förvandling det gav upphov 
till. När Jesus gjorde lärjungar ledde det till 
att människor förvandlades, byar och städer 
förvandlades när Guds rike gick fram genom 
vanliga människor som blivit lärjungar till 
Jesus. Rörelsen av lärjungar som växer i att 
efterlikna Jesus och blir bärare av hans rike 
drar fram som ett kärlekens positiva virus som 
smittar av sig på allt fler och förvandlar om-
världen bit för bit, person efter person. Men 
jag tror att vi felaktigt tror att detta ska gå av 
sig själv. Att göra lärjungar kommer som ett 
naturligt uttryck av att vara en lärjunge, men 
det kommer inte av sig självt.

Kan det vara så att vi genom olika missför-
stånd kring hur det går till skapar hinder?

Kanske beror en del av våra hinder för att 
få till detta med att göra lärjungar på att vi 
kommit att tro på någon eller flera myter vad 
gäller lärjungaskap.

Kanske tror vi att lärjungaskap kommer av sig 
själv, bara man är med i en kyrka, eller verk-
samhet. Vi har kanske fått för oss att detta 
med lärjungaskap kan läggas till i livets pussel 
utan att vi måste rubba några av de andra bi-

tarna i livet, vi tror att lärjungaskap är möjligt 
utan att förändras. Vi har kanske kommit 
att felaktigt tänka att tro, och därmed också 
lärjungaskap, är något vi kan lära genom att 
ta in teoretisk kunskap och sedan ska det ske 
utan vidare utbildning, träning eller praktik. 
Sedan tror jag att vi många gånger har dis-
kvalificerat oss själva från att kunna vara till 
hjälp för någon annan att växa som lärjunge. 
Vi tycker nog ofta att vi saknar erfarenhet och 
inte har rätt utbildning och definitivt inte är 
tillräckligt helgad för att hjälpa någon annan i 
processen att bli mer lik Jesus.

Men jag tror att vi kan skaka av oss alla dessa 
feltänk och göra om, göra rätt, göra lärjungar.

Först när vi förstår att vi är lärjungar som kan 
göra lärjungar kommer vi att få en rörelse som 
ser människor och samhällen förvandlade av 
Jesus.

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tack-
samt emot gåvor till vår verksamhet. 

EFS Sydsverige:          
Bankgiro: 1967900 
Swish 123 055 3461      

Salt Sydsverige: 
Bankgiro 5275-8786
 Swish: 123 354 77 91

Enskilda gåvor april 2018:
EFS Sydsverige 4 750 kr
Salt Sydsverige 700 kr
EFS aktiegåva 33 184 kr
Kollekt EFS årsmöte 22 433 kr

Ett stort tack! 
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Salt Sydsverige:
Att vara lärjunge

Emma Råvall

Helena Eriksson
Privat

Emma Råvall från Malmö är en av de som valt att gå lärjungaskolan 
denna termin. Här berättar hon om hur hon upplevt terminen och hur 
den har påverkat henne och andra omkring henne.

Jag har börjat be för små saker under dagen, 
vilket jag inte gjort så ofta innan.

 Jag tror det beror på att lärjungaskolan har ett 
så tydligt fokus på just undervisning och vår 
personliga tro, men också att det finns en så 
enkel och härlig stämning.

 Undervisningen har för mig varit väldigt re-
levant och har gått att koppla till vardagen. Vi 
har bland annat pratat om kristen livsstil och 
ledarskap, två ämnen som gett mig både svar, 
nya tankar och verktyg att ta med mig hem 
och fortsätta reflektera kring. För kristna är vi 
ju hela tiden, men det kanske inte alltid är så 
att man tänker på vad det innebär att leva som 
det eller hur man lever efter Guds vilja i dagens 
samhälle.

Det är något speciellt med att vara på läger. 
Oavsett hur länge eller var någonstans det är, 
så kommer man alltid snabbt in i bubblan – 
lägerbubblan. I den är allt lite extra kul och 
det är lättare att tro. Kanske beror det på att 
man lever så intensivt med andra kristna och 
lär sig så mycket nytt om Gud. Men så fort 
man kommer hem hamnar man i gamla ru-
tiner igen och allt det där som var så lätt och 
härligt glöms liksom bort.

Till min förvåning och glädje gällde det inte 
riktigt lärjungaskolan. Varje gång jag kommit 
hem från en av träffarna och sen även flera da-
gar efter, satt en del av känslan kvar. Jag har 
kommit på mig själv med att välja lovsångslis-
tan framför vanliga musiklistan på spotify fle-
ra gånger om dagen. Jag har börjat söka efter 
bibelord på internet på tåget hem från skolan. 

Jonas Nordén undervisar om bibelns upp-
byggnad och innehåll. 

Bibelstudie med Christoffer Kullenberg. Och 
mycket lösgodis!
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Vi som deltog fick alla chansen att hålla i 
en andakt om vi ville. En uppgift som var 
spännande och ny för mig. Det utmanade/
uppmuntrade mig att fundera och förbereda 
hemma, något som fick mig att fortsätta att 
reflektera över min tro även utanför lägersitua-
tionen. Det fick mig också att veta att jag vågar 
att hålla i en andakt själv och lita på att den är 
i Guds händer.

 Något som inte går att undgå med läger, eller 
kristna sammanhang överlag, är det under-
bara umgänget. Det är på något sätt annor-
lunda från det man kanske har i skolan eller 
på jobbet. En av sakerna jag tyckt varit så bra 
med lärjungaskolan är just att få dela klass-
rummet med andra och kunna diskutera allt 
mellan himmel och jord, om det så var under 
en lektion, runt matbordet eller mitt i natten 
(eftersom vi var dåliga på att gå och lägga oss i 
tid…). Att kunna diskutera och umgås så en-
kelt fast man inte känner varandra toppenbra 
är jätteskönt, speciellt eftersom vi alla höll

med om att diskussioner lätt blir till argumen-
tationer och debatter i t.ex. skolmiljön.

En annan bra sak med lärjungaskolan har varit 
att man åkt hem emellan och fått tid att tänka 
efter över vad som sagts, men efter inte allt för 
lång tid fått återvända till samma gäng igen 
och kunnat fortsätta på trådar eller börja på 
nya.

Det vi pratat om dessa tre helgerna har verk-
ligen satt sina spår hos mig på olika sätt, fått 
mig att växa i min tro och lärt mig hur jag 
ska släppa in Jesus i vardagen. Jag har blivit 
inspirerad och motiverad att fortsätta lära 
känna Gud mer. Ett konkret exempel på hur 
lärjungaskolan påverkat mig är att jag tog tag 
i att skapa en kristen skolgrupp på min skola 
tillsammans med några andra som också var 
med på lärjungaskolan och det har visat sig 
uppskattat på skolan och har fått mig att 
identifiera andra med samma tro som mig i 
min vardagsmiljö.

Salt Sydsverige: 
Full fart med fötter på Föräldrafritt

Så var det äntligen dags för årets Föräldrafritt! EFS-gården i Åsljunga, med den 
glittrande sjön och skogens grönska, badade i solsken och välkomnade på allra 
bästa sätt. De flesta har varit med flera år innan men det fanns även ett gäng som 
åkte till Åsljunga och lägret för första gången. Oavsett var det stora förväntningar 
hos både de barnen och de vuxna – en hel helg utan föräldrarna – inte helt fel!
Föräldrafritt är ett läger dit barn i åldern 5-11 
år får åka tillsammans med någon vuxen men 
inte med någon förälder. De flesta barn tar 
med sig mor-och/eller farföräldrar men det 
finns de som tar med sig en moster/faster eller

en fadder. Lägret är varje år väldigt efterläng-
tat, så även i år. Sammanlagt var det 75 perso-
ner som tillbringade helgen tillsammans. Det 
var i år den sjätte gången som lägret anordna-
des och många har varit med varje år. Det



betyder att vissa barn har blivit för gamla för läg-
ret men vill följa med sina vuxna ändå, därför 
kan man nu komma med som hjälpledare. Sex 
tjejer och killar fanns med och gick in i olika 
uppgifter tillsammans med ledarna och de gjor-
de alla ett fantastiskt jobb.

En av dem var Benjamin Nilsson Wiberg. Han 
valde att finnas med vid fisket men hamnade ute 
i kanoterna en hel del också.
– Det var jätteroligt att vara hjälpledare och ha 
lite mer ansvar man blev lite som en hjälte, säger 
Benjamin och skrattar till.

På frågan om han tror att han gjorde någon 
skillnad för någon på lägret så är svaret ja:
– Jag tror att jag såg några av barnen som behöv-
de ses och behövde lite extra hjälp.

Hjälpledarna fick också vara med på ledarsam-
lingarna och därmed var de också med på vad 
som skulle hända under dagarna. De fick stött-
ning av en av ledarna som såg dem lite speciellt 
och peppade dem i sitt ledarskap. För Ina Ber-
nesson, som varit på lägret i flera år, blev det en 
rolig upplevelse:
– Det kändes mer fritt, säger Ina. Det var roligt 
att få vara med på ledarsamlingarna och veta lite 
mer än deltagarna om vad som skulle hända.

Ina berättar också att det kändes bra och vik-
tigt att vara en förebild.

– Jag tyckte att det var lättare att hjälpa delta-
garna när alla visste att jag var hjälpledare.

Två andra hjälpledarna, 13-åriga Alice och 
Wilma,  gjorde en film om lägret. En uppgift 
de tog på stort allvar och tog ansvar för helt 
och håller själva..

Temat för lägret var Fötter och det visade sig 
i olika andakter och aktiviteter. Man målade 
fötter, pratade om fötter och man sjöng om 
fötter. Eftersom vädret visade sig från sin allra 
bästa sida tillbringades mesta tiden utomhus. 
Många barn, och vissa ledare, passade på att 
bada även om vattnet var allt annat än varmt.

Ja, det var full rulle i dagarna två där alla triv-
des. De vuxna njöt av att få tillbringa tid med 
barnen och tvärtom. Maten var serverad och 
ingen behövde diska, aktiviteterna fanns för-
beredda och tiden till varandra var prioriterad. 
Nu är det dags att börja längta till nästa år!

Helena Eriksson

Helena Eriksson



Det har nu gått åtta månader sedan Daniel och 
hans fru Emelie tog barnen Miriam och Julius 
och flyttade från Bjärka-Säby utanför Linkö-
ping till Ramlösa i Helsingborg. De båda har 
rötterna i nordvästra Skåne och på ett sätt är 
det som att komma hem men ändå inte. Att 
bo i Helsingborg är nytt för dem, att finnas 
med i EFS-kyrkan i Helsingborg är nytt för 
dem men många av människorna runt dem är 
vänner sedan barn- och ungdomstiden.

– Vi har blivit så otroligt fint välkomnade, sä-
ger Daniel med ett leende. Vi kom snabbt in i 
gemenskapen och eftersom vi kände en hel del 
av medlemmarna tidigare har vi landat snabbt 
i vår nya hemstad.

Innan Helsingborg blev det nästan fem år i 
Linköping där Daniel arbetade i samarbetskyr-
kan Ansgar.

– Det var ett bra sätt att börja min tjänst som 
präst i just Linköping, säger Daniel. Det var 
ett större arbetslag och jag fick hålla i många 
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förrättningar. Det gjorde att jag kom in i min 
roll väldigt bra. Dessutom trivdes vi kolossalt 
bra däruppe. Vi fick fina vänner och vi kom-
mer alltid att återvända dit på besök.

Men efter ett tag började hembygden dra och 
man ville bo närmare familjen. Dessutom hade 
Daniel fått en längtan efter en mer framträ-
dande roll men framför allt ville han arbeta i 
ett sammanhang som hade större frivilligt en-
gagemang.

– Det blir en starkare ”vi”-känsla när man är 
fler frivilliga, säger han fundersamt. Alla be-
hövs och det finns potential i varje människa. 
Att få finnas med i ett sådant sammanhang 
lockade mig.

Det var till och med så att det var just EFS-kyr-
kan i Helsingborg som lockade. Daniel såg bil-
der på Facebook från deras invigning efter re-
noveringen och något klack till i honom. Han 
såg bilder på människor han redan älskade, 
han såg möjligheter och det kittlade att få ar-

Han lever upp och kan knappt stå stilla när han när han pratar om de möjligheter som finns 
i kyrkan. Han visar runt och när han kommer till de utrymmen som inte används skiner han 
upp än mer och skrattar högt. Här ser han mer. Han ser fler människor i kyrkan, han ser barn 
som leker i lekparken i trädgården medan de vuxna småpratar runt grillen. Han ser ett ung-
domsrum fyllt med ungdomar som väljer att hänga i kyrkan än på andra ställen i stan. Han 
ser ett bibliotek, ett trevligt rum, där människor droppar in från gatan för att läsa tidningen, ta 
en kopp kaffe och prata lite. Daniel Svensson, präst i EFS-kyrkan i Helsingborg, ser ett för-
vandlat Helsingborg och han ser att EFS-kyrkan i allra högsta grad finns med i det. 

Helena Eriksson

Helena Eriksson, privat
Pulsen på: 

Han ser mer
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betat i en större stad. På vägar som endast Gud 
kan leda hamnade Daniel just i EFS-kyrkan i 
Helsingborg.

Hur är det då att komma in i rollen som präst 
bland sina vänner?

– Det har gått bra. Vi människor förändras och 
på ett sätt behöver jag lära känna mina gam-
la vänner på nytt och dem får lära känna mig 
igen. Att arbeta som präst bygger mycket på 
förtroende och det vill jag vara rädd om. Här 
finns en enormt stark grund och längtan efter 
att vilja bygga församling. Det är en ynnest att 
veta att man inte behöver uppfinna hjulet igen 
utan jag har gått in i den redan uttalade visio-
nen. Här kan jag fortsätta det redan påbörjade 
arbetet men även sätta min prägel på den.

Daniel är uppvuxen i ett kristen hem i Munka 
Ljungby utanför Ängelholm. Men en pappa 
som är präst såg han redan som liten hur ett 
arbetsliv i kyrkan kunde se ut. Han menar att 
det varit fantastiskt att få växa upp i ett kristet 
hem och det har gett honom en grund att stå 
på.

– Det fanns en tid i tonåren då jag inte vil-
le kalla mig kristen, säger Daniel och småler. 
Men efter en tid kunde jag inte förneka Jesus 
längre.

Efter gymnasiet blev det lumpen på Revinge-
hed. Det var bra att komma hemifrån och växa 
upp men ändå vara nära nog för att kunna åka 
hem ibland. Daniel engagerade sig i den krist-
na gruppen som var väldigt aktiv.

– När man lever så nära varandra som man gör 
i lumpen kunde man så lätt vittna om Jesus. 
Alla såg att man tog fram bibeln och det ska-
pade frågor och samtal.

Daniel tillsammans med barnen Julius och 
Miriam. Och inte att förglömma det tredje 
barnet, hunden Dante.

Sedan hamnade Daniel för första gången på 
Bjärka-Säby och på bibelskolan där. Det lock-
ade att testa något annat än EFS och på Bjär-
ka-Säby fanns en väldigt bredd. Skolan går un-
der Pingst beskydd men slottet präglas även av 
tidebön och tystnad.

– Det var allt från tungotal till rökelse, säger 
Daniel och skrattar. Jag fick möjlighet genom 
skolan att möta många sammanhang och se att 
Jesus är i centrum i dem alla.

Året efter bibelskolan tillbringade han på Hel-
jarödsgården. Han och en kille till gjorde ett 
”munkår”. Han menar att det var här han la 
grunden till den relation han har med Jesus 
idag och det var här han lärde sig be.
 
– Det var ett bekymmersfritt år.

Sedan blev det fyra år som ungdomsledare i 
hemförsamlingen, EFS-kyrkan i Ängelholm. 
Sakta men säkert började kallelsen till präst 
växa fram.

– Jag lärde mig mycket under de åren, säger 
Daniel. Det bästa som finns är att få vara med 
på en människas resa till att lära känna Jesus. 
Att få se polletten trilla ner. Att få se förvand-
ling.

Daniel sitter vid det runda bordet utanför sitt 
kontor i EFS-kyrkan i Helsingborg och delar 
med sig av sitt liv. Han lyser upp när han pra-
tar om den nystartade tonårsgruppen i kyrkan. 
Ögonen får en liten annan lyster, ungdomsled-
aren lever kvar i Daniel – det syns. Men det är 
samtidigt en mogen man som berättar om sin 
längtan och sitt kall. En man som inte ser be-
gränsningar utan som ser möjligheter. En man 
som ger sitt liv i tjänst i Guds rike. En man 
som ser EFS-kyrkan i Helsingborg som sitt 
hem och som uttalar tydligt att det kommer 
att vara hans hem under lång tid. Daniel har 
ungdomens lekfullhet kvar men med en mo-
genhet som inger förtroende. Han vill spränga 
gränser och vet att det är möjligt. Han ser mer.



EFS Sydsverige:
Med förväntan i luften

8

Man börjar kvällen med att äta tillsammans, 
något som man har som tradition i styrelsen 
att göra. Organisationssekreterare Maggan 
Cada  dukar upp med potatisgratäng, skinka, 
rostbiff och sallad. Styrelsemedlemmarna tar 
glatt för sig och småpratet runt bordet känns 
hemtrevlig och tryggt.

– Jag är ny inom EFS, säger Anna-Klara Cas-
tor, en av de nya styrelsemedlemmarna. Det är 
spännande att få komma med i styrelsen för att 
dels lära känna organisationen men även lära 
mer om verksamheten.

När man ätit färdigt och mötet ska till att börja 
känns stämningen lite nervös och osäker. Man 
har ingen ordförande än så Erik Arvidsson tar 
ordet. Det är även han som tagit på sig att skri-
va ihop en dagordning och förbereda alla inför 
mötet. Maggan berättar att om man lyfter på 
locket till den svarta grytan som står på bordet 
så finns det en del godsaker att förse sig med. 
Distriktsföreståndare Jonas Hallabro talar om 

Helena Eriksson

Helena Eriksson

En efter en ringer de på för att komma in på expeditionen i Hässleholm. De kom-
mer från Malmö i söder, Glimåkra i norr, Jämjö i öster och Ängelholm i väster. En 
del har endast träffats några gånger medan andra känner varandra väl. En del har 
stor erfarenhet av distriktets arbete och verksamhet medan andra har mindre 
kunskap. Men det spelar ingen roll, förväntan ligger i luften. Det är något nytt på 
gång. En ny styrelse har valts och det är första gången de träffas efter årsmötet. 

Man samlar sig och Jonas inleder med att läsa 
söndagens evangelietext. Tystnaden lägger sig. 
Det handlar om Jesus. Det är tydligt att det är 
därför var och en runt bordet är här. Det hand-
lar om Guds rike. Det handlar om att göra Je-
sus känd, trodd, älskad och efterföljd.

att Salt Sydsveriges styrelse skickade med gry-
tan full med godis till ett av EFS Sydsveriges 
styrelsemöte förra året och efter det finns gry-
tan med vid varje möte.

Magnus Lennartsson, Anna-Klara Castor, 
Karin Göransson, Erik Arvidsson och Jonas 
Hallabro tar för sig av maten.
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vänlig men även lite försiktig trots frimodig-  
heten. Det viktiga är att samtalet är levande 
och det märks att det är en prioritet för styrel-
semedlemmarna.

Lite senare under kvällen konstituerar man sig. 
Till ordförande väljs Erik Arvidsson, till vice 
ordförande Ingvar Persson och till sekreterare 
väljer man Maggan Cada.

Efter bönen tar Erik ordet och man väljer ho-
nom till ordförande för mötet. För att alla ska 
ha koll på varandra, då det är första gången 
man ses, gör alla namnskyltar som man sätter 
framför sig för att göra det hela lättare. Alla 
presenterar sig och sedan tittar man på dagord-
ningen. Det är många punkter och man inser 
att man inte kommer att hinna med allt vid 
detta tillfälle. Diskussionen man börjar med är 
hur man som styrelse vill att strukturen ska se 
ut, man vill inte fastna i gamla former innan 
man har pratat om hur man vill ha det.

EFS Sydsvseriges styrelse 2018. Fattas på 
bilden gör Mats Hansson och Markus Pauls-
son.

Redan innan mötet uttrycker Kenneth Ferm, 
som blev omvald vid årsmötet, att man nu har 
en fantastisk möjlighet.

– Nu ska vi i praktiken leda in EFS Sydsverige 
i framtiden. Det är en utmaning.

Björn Pettersson, som suttit med i flera år, hål-
ler med.

– Det är spännande med den nya styrelsen. 
Det kan behövas få in lite nytt folk ibland, det 
är bra med nya tankar.

– Det kändes som ett naturligt steg att ställa 
sig till förfogande till ordförandeposten, säger 
Erik. Jag har varit en av de som varit tydligast 
med att vi bör ta steget in i den nya formen.

Erik fortsätter:

– Styrelsen känns engagerad och alla har sina 
specialintressen där man vill ge in lite extra 
inom sitt område. Det känns spännande.

EFS Sydsveriges styrelsearbete 2018 är igång. 
De har ett stort ansvar, det är en betydelsefull 
utmaning och det är ett oerhört viktigt arbete 
de har framför sig. Ha dem gärna med i era 
böner. Vill man veta mer om styrelsemedlem-
marna kan man läsa om dem på hemsidan.

Kenneth Ferm och Björn Pettersson
Samtalet runt bordet fortsätter och det finns 
frimodighet. Man är inte rädd för att ställa frå-
gor och komma med förslag. Samtalet om hur 
strukturen ska se ut fortsätter en bra stund och 
man nöter och blöter. Stämningen är artig, 

Andre vice ordförande Kenneth Ferm, förste 
vice Ingvar Persson och ordförande Erik 
Arvidsson.
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Han möter upp i foajén på skolan. Hans leende är brett och varmt. Handslaget är rejält. Här är 
en kille med självförtroende och stora drömmar. En kille som inser att han kan göra skillnad. 
Att få berätta om sitt gymnasiearbete och om barnen och människorna han mött i Etiopien är 
viktigt för honom. Han vill få människor att förstå den glädje som finns i landet men även visa 
på fattigdomen. Carl har funnit ett sätt att med sitt stora intresse för musik kunna hjälpa till. 
Inte bara det, han bjuder med oss alla. 

atioHjärtslag:
Musik som ger

Carl Andreasson är uppvuxen i Listerkyrkan 
och går nu sista året på gymnasiet på Acade-
my of music and business i Tingsryd. Skolan 
är specialiserad på just dessa två ämnen och 
man erbjuder en spetsutbildning inom mu-
sik som präglas av ett omfattande och unikt 
värdegrundsarbete. Man talar bland annat om 
att talang föds man med men framgång krä-
ver hårt arbete men även om att kunskap är en 
nyckel som öppnar dörrar. Här pratar man om 
att inte bara ska drömma om sin framtid utan 
skapa den.

– Värdegrundsarbetet, My better me, har hjälpt 
mig att lära känna mina gåvor, hjälpt mig att 
utvecklas som person och hjälpt mig förstå 
min plattform, säger Carl. Jag förstår också 
vikten av marknadsföring och hur jag kan an-
vända den för att bli så attraktiv på marknaden 
som möjligt.

Carl strålar när han visar runt på skolan. Det 
finns grupprum att öva musik och sång i, in-

Helena Eriksson

Frank Ådahl, privat
Helena Eriksson

spelningsstudios, en stor scen, klassrum och 
ytor att bara hänga på. Han är mycket stolt 
över att vara del av Academy of music.

– Det var en tjej från Bromölla som gick på 
den här skolan. Jag hörde från henne att det 
var en bra skola så jag kom hit och tittade och 
tog sedan steget att söka hit till gymnasiet.

Just nu är det hela fem elever från Listerkyr-
kan som går på skolan, i olika årskurser, an-

Carl mitt bland alla ”sina” barn i Etiopien. 
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hans hjärta nära, hemma betyder mycket. Han 
vill ge tillbaka till de människor som har stöt-
tat honom under hans uppväxt. Därför är det 
viktigt för Carl att det här arrangemanget blir 
personligt.

– Jag hoppas att det kommer att bli något som 
de aldrig har sett förut, säger Carl. Musiken, 
speciellt jazzen och blåset, har varit viktig för 
kyrkan men något sådant här har aldrig gjorts. 
Jag hoppas det blir en ny kombo som blir som 
en extra krydda.

nars kommer eleverna från hela Sverige och 
man bor på internat. Carls huvudinstrument 
är piano och under de tre år han gått på skolan 
har han inriktat sig på att skriva musik. Nu går 
han sista året och som sitt gymnasiearbete har 
han valt att arrangera en gospelgala i förmån 
för barn i Etiopien.

– Jag började planera för över ett år sedan, sä-
ger Carl och ler med hela ansiktet. Men galan 
fick ett annat fokus efter jag varit volontär hos 
Hope for Children in Ethiopia i Etiopien en 
månad i höstas. Jag jobbade på en skola som 
hade förskola, yrkesskola och något man kall-
ade ”speed schooling”. Människorna jag mötte 
var fantastiska och jag ville göra något mer för 
dem.

Så kom idéen att ändra fokus på galan. Han 
tog kontakt med Star of Hope och Compas-
sion, två världsomspridda kristna organisatio-
ner som arbetar med att hjälpa barn i fattig-
dom. De var inte sena med att haka på. Galan 
heter nu Hope for Children och alla pengar 
som kommer in går till de tre organisationer 
Carl samarbetar med. Med andra ord hamnar 
pengarna inte bara i Etiopien utan även i andra 
länder.

– Jag ringde helt enkelt Gladys del Pilar och 
Frank Ådahl och frågade om de ville vara med, 
säger Carl och småskrattar. Och det ville de. 
Sedan hörde jag av mig till Gospelverkstaden 
och frågade om de hade något tips och de före-
slog Gerald T. Smith från USA, en gospelsång-
are som de har samarbete med. Och han ville 
också. Novah gospelkör hängde också på.

Carl har ordnat så att de eventuella arvoden 
som artisterna vill ha betalas från annat håll 
och på så sätt går alla pengar man får in på 
galan till barnen.

– Det blir inte bara en gospelgala utan jag har 
också en fotoutställning med 100 bilder från 
min tid i Etiopien. Jag vill visa vem som får ta 
del av pengarna som kommer in.

Carl köpte också med sig sjalar som elever på 
yrkesskolan har vävt och dessa säljs på galan.

Det är viktigt för Carl att galan äger rum just 
i Listerkyrkan. Här har han vuxit upp och att 
få genomföra just det här, projektet som ligger 

Frank Ådahl.

Frank Ådal är en av de artister som medverkar:

– Jag tycker att det är ett friskt och bra initiativ 
från Carls sida att engagera sig i nåt som ger 
mer än bara musik och underhållning. Det blir 
mer av substans i den här typen av satsning när 
det finns en god tanke bakom
arrangemanget. 

Frank fortsätter:

– Själv arbetar jag för Hoppets Stjärna sedan 
tre år och känner att det ger en större mening 
till mitt arbete som musiker och sångare.

Carl har stora förväntningar på kvällen. Han 
har arbetat i 14 månader med projektet och 
han hoppas på att det blir fullsatt så att så 
många barn som möjligt kan få hjälp. Han 
hoppas på en kväll där gemenskapen och det 
personliga får prägla musiken, fotoutställning-
en och alla möten som sker. Han hoppas på att 
gå därifrån nöjd, han har laddat i lång tid.

Livsluft återkommer efter galan med en artikel 
om hur kvällen blev.
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atioI mina tankar:
David Castor

Men vi skall också älska den som är jobbig, 
ställer till besvär, eller till och med hatar oss. 
”Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha 
lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?”

Det är så lätt att glömma bort vad som är vik-
tigast. Vi kan uppröras över vad någon biskop 
säger eller hur det svärs i TV-rutan. Vi kan 
lägga ned arbetsveckor på att formulera för-
samlingsstrategier eller måla om kyrkbänkar. 
Vi kan rekrytera barn- och ungdomsledare och 
planera församlingsutfärder. Vi kan servera 
pannkakor på stan och lämna missionsfören-
ingens program i grannens brevlåda. Allt detta 
och mycket annat kan vara något bra. En del 
av detta och mycket mer kan behöva göras. 
Men om jag ”saknar kärlek, är jag bara ekande 
brons, en skrällande cymbal”. Om jag inte kan 
älska människan som tar emot en pannkaka är 
jag ingenting. Om jag delar min upprördhet 
över vad en biskop eller SD-politiker har sagt, 
utan att samtidigt älska honom eller henne, 
har jag ingenting vunnit.

”Ett nytt bud ger jag er”, sade han, ni vet vem: 
”att ni skall älska varandra.”

Det är dags för konfirmandläger. Det nya 
ledarteamet är samlat och jag får lov att väl-
komna dem in i uppgiften. Det låter ungefär 
så här:

”Hej, alla! Gött att just ni är här och vill göra 
ett konfaläger. Jag vill att ni skall veta att ni 
är noga utvalda. Vi som har tillfrågat er har 
inte bara valt första bästa, utan ni är här för 
att vi tror att ni verkligen har något att bidra 
med. Någon av er kan spela piano och leda 
lovsång. Någon av er har den där förmågan 
att förvandla en enkel dussinlek till något helt 
skruvat. Någon av er är sådär trygg att bara sit-
ta och prata med. Någon av er är så bra på att 
beskriva tron. Men alla är ni främst valda för 
att vi tror att ni har en relation till Jesus som vi 
hoppas att konfirmanderna skall se.

Allt det ni gör vill jag att ni skall göra så bra 
ni kan och orkar med. Det handlar om såväl 
att leda lekar som andakter, både att leda en 
kör och att natta på kvällen. Men allt detta är 
småsaker. Er absolut utan jämförelse viktigaste 
uppgift är att ÄLSKA konfirmanderna!”

Som kristna har du och jag samma uppgift 
som konfirmandledarna. Vi är satta att älska 
människor. Vi skall älska våra bröder, ”ty den 
som inte älskar sin broder, som han har sett, 
kan inte älska Gud, som han inte har sett”. 

David Castor

privat
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Helena Eriksson

Helena Eriksson

Simon Simonsson ifrån Vasakyrkan i Kal-
mar hade en dröm, en dröm om ett spelläger 
där man kunde möta de ungdomar som spe-
lar. Det handlar om LAN, när man spelar på 
datorn, ofta med varandra fast man sitter på 
olika platser och kommunicerar med mikro-
fon och hörlurar, men det handlade även om 
konsolspel, eller tv-spel, och det traditionella 
brädspelet som har blivit allt mer populärt 
de senare åren. Idag är det helt enkelt så att 
många ungdomar umgås genom spel.
– Jag hade en dröm om att göra ett läger där 
man fick möta alla dessa ungdomar, säger Si-
mon. Jag hade en längtan efter att få nå dessa 
ungdomar med evangeliet, att mitt i deras 
kultur få berätta om Jesus, och som en bonus 
kunde man även få tillfälle att diskutera en del 
av de avarter i form av utstuderat sex och våld 
som man kan stöta på i en del spel.

När man kommer in genom dörren finns 
en tydlig skogräns. Det finns en plats som 
med tejp visar var ”skrikrutan” är. På skär-
men syns ett gediget och genomtänkt pro-
gram. De kommer bärandes på datorer, sto-
lar, madrasser och väskor. Det är idel glada 
miner och att man är taggad finns det inget 
tvivel om. Trots att det är strålande väder är 
det ingen som klagar på att de ska gå in. Nu 
är det dags, terminens Xpel ska till att börja. 

atio

Att möta ungdomar där de är
Salt Sydsverige:

Simon kontaktade EFS Sydöst med sina tan-
kar och det visade sig att man hade pratat om 
just detta veckan innan men saknade någon 
som kunde hålla i lägret. Simon Sjöberg från 
Ängelholm och Mika Auvinen från Göteborg, 
som också fanns med i spelvärlden, eller ga-
mingvärlden som man säger, var snabba att 
hänga på och så skapades Xpel.

Det första lägret ägde rum under hösten 2009, 
då i Timmernabben. Under våren 2010 vil-
le fler vara med och man startade ett satelli-
te-läger där man fanns i Kalmar, Ängelholm, 
Göteborg och Uppsala samtidigt. Fast man 
sam- lades i grupper på olika platser i landet 
kunde man koppla upp sig via internet och 
spela tillsammans. Även under gudstjänsterna 
kopplade man upp sig under predikan men 
skötte lovsången lokalt. På hösten träffades 
man i Kal-
-mar och under våren på olika ställen i landet. 
När Xpel var som störst, hösten 2011, samla-
des 120 gamers i Kalmar för tre dygn av spel 
tillsammans.

Det är lätt att tro att man sitter isolerad och 
ensam när man spelar på datorn eller TV:n 
men för det mesta handlar det om att man 
spelar mot varandra eller tillsammans i lag. 
Man pratar med varandra via headset och i 
verkligheten är spelandet väldigt socialt.

Just detta läger har 39 deltagare, från 13 år 
och uppåt, och ledare. Det blir två dygn med 
mycket spelande, en del fotboll utomhus, 
gudstjänster och god mat. En del av charmen 
med LAN-läger är att spela på nätterna men 
ledarna stänger ner nätverket mellan kl 03.00 
och 09.00 den första natten för att försäkra sig 
om att det blir vila för deltagarna. Den andra 
natten kan man välja själv hur man vill göra. 
Under gudstjänsterna ser man också till att 
stänga LAN-lokalen så det blir ett break.

Det var ett gäng trötta men mycket nöjda ga-
mers som åkte hem när lägret var slut. Både 
ledare och deltagare åkte säkerligen hem till en 
skön natt sömn i egen säng.
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Jan Cada. präst i Örkelljunga 
pastorat, teolog och medlem i 
Röke EFS

Del 1 och 2 av 7

Inledning
Vi har firat Påsk. Vi har fått stanna upp inför det som är 
absolut centrum i vår tro; Jesu död på korset och hans 
uppståndelse från de döda. Symbolen för vår tro är ett 
kors, ett av historiens värsta tortyr och avrättningsred-
skap. I kristen tro är denna avskyvärda avrättningsme-
tod själva symbolen för Guds kärlek och mänsklighetens 
räddning. 
Vi skall stanna upp inför de sju ställen där Paulus refe-
rerar till korset i Galaterbrevet. Förhoppningen är att vi 
skulle få spegla oss själva och våra liv i ljuset av korset 
och se vad korset får för konsekvenser för oss. Vi börjar 
med inledningen kap 1:3-5

Korset; Guds handlande för vår fräls-
ning (1:3-5)
3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, 
4som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den 
nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. 
5Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Paulus tar sin utgångspunkt i Guds handlande. Det 
som skedde på korset var Guds handlande. Visst var det 
fariséer och skriftlärde som fängslade honom, visst för-
råddes han av en av sina egna, visst blev han dömd till 
döden av Pilatus och korsfäst av romerska soldater. Ändå 
är Paulus tydlig med att detta var en händelse på Guds 
initiativ och efter Guds vilja. Ur dessa inledande verser 
ser vi vad Guds syfte var med korset:

1 Jesu död var både frivillig och förutbestämd
Frivilligt offrade han sig för våra synder.  - Jesus Kristus, 
4som offrade sig

Vi hör honom själv säga följande ord då han kämpade i 
bön i Getsemane: 27Nu är min själ fylld av oro. Skall jag 
be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just 
för denna stund jag har kommit.
17Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan 
få det tillbaka. 18Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det 
av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få 
det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.” Joh 10
Förutbestämd till att dö efter Faderns vilja. 
- efter vår Guds och faders vilja.
Petrus predikan på pingstdagen är kristallklar;  22Israe-

liter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars 
uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom ut-
föra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, 
som ni själva vet, 23han utlämnades efter Guds beslut och 
plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom.

2 Jesu död skedde för vår synd. -4som offrade sig för 
våra synder
Ha offrade sig i vårt ställe, (i stället för oss)
Syndens lön är döden. Jesus gick in i den positionen och 
dog istället för oss. Tog vårt straff.
25Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem 
som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han 
förut hade lämnat synderna ostraffade, Rom 3:23-25

3 Syftet med Jesu död var att rädda oss
Det Gud gör på korset är en räddningsoperation. Att 
rädda människor som sitter i en så desperat situation att 
de omöjligen kan rädda sig själva. 
I denna onda tidsålder (från syndafallet – till Kristi åter-
komst) har Kristus dött för att trygga vår övergång till 
den kommande tidsåldern.
23Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 
24och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans 
nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

4 Resultatet av Jesu död i denna tid är nåd och frid - 
3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus
Nåden är Guds gåva till oss genom Jesus död.
Friden är den försoning med honom och med varandra 
som denna nåd har verkat.

Att leva i nåden är att få leva i ett försonat tillstånd med 
Gud. Ett liv i förlåtelsen. Friden är ett tillstånd av förso-
ning, harmoni och gemenskap som nåden verkat. 

5 Resultatet av Jesu död i den kommande tiden är att 
Gud skall bli förhärligad i evighet

Korset får också eviga konsekvenser. I evighet skall kor-
sets händelse och konsekvens ge Gud ära: 
 9Och de sjöng en ny sång:
Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har 
blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud 
människor av alla stammar och språk och länder och folk.
10Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till 
präster åt honom.
Och de skall vara kungar på jorden.
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ett syndoffer, dömde han synden i människan. Rom 8

Och välsignelsen av det han har gjort blir min eftersom 
jag är förenad med honom genom tron. Då jag nu är 
ett med Kristus kan jag sålunda säga att jag har dött 
med honom.

Har jag dött med Kristus så har jag också dött från 
lagen
Jag lyder inte längre under lagen utan under Kristus. 
Jag har dött bort från lagen och lever för Gud.

Det nya livet finns i Kristus
Kristi uppståndelseliv ges mig genom tron. Jag lever, 
fast inte jag själv. Mitt gamla jag har dött på korset. Det 
är Kristus som lever i mig. Jag lever ett nytt liv i Kristus. 
Han är min nya identitet.

Kanske kan Rom 6 förtydliga:
7Ty den som är död är frikänd från synden. 8När vi nu 
har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med 
honom. 9Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda 
och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över ho-
nom. 10När han dog, dog han bort från synden, en gång 
för alla. När han nu lever, lever han för Gud. 11Så skall 
också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för syn-
den men lever för Gud. 

Varje gång som Guds lag anklagar dig får du påminna 
dig om korset. Han som dog i ditt ställe för att betala 
lagens krav på din död. Du får se upp på honom som är 
korsfäst för dig, och död för dig. 
Där på korset kan du svara lagen när den dömer dig 
– straffet är redan betalt. Kristus har friköpt mig. Jag 
lyder inte längre lagen utan jag tillhör Kristus. Jag är 
korsfäst med Jesus. Jag har dött med Jesus på korset och 
lever ett nytt liv i honom. Jag tillhör inte mig själv jag 
tillhör Kristus. 

Fortsättning i nästa nummer 

11Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som 
stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal 
var myriaders myriader, tusen och åter tusen, 12och de sade 
med hög röst:
Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och 
få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och 
lovsång.
13Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden 
och på havet och allt som finns där hörde jag säga:
Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lov-
sången och äran och härligheten och väldet i evigheters evig-
het. Upp 5:9-14.

Nu har Paulus lagt en grund och den handlar om hur 
Gud agerar genom korset för att frälsa mänskligheten 
och vad korset bereder vägen för; Nåd, frid och Guds 
ära. Nu kan han gå vidare och peka på en ny identitet.

Korset ger oss en ny identitet
Ibland så måste vi styrka vilka vi är. Vi har ett pass som 
visar vad vi heter, när vi är födda, vart vi är födda och 
vilket land vi tillhör. Passet har en bild på oss så att alla 
som studerar det kan se att vi är samma person som pas-
set styrker att vi är. Med hjälp av vår ID handling kan vi 
därför styrka att vi är dem vi är. 
Som kristna har vi fått en ny identitet. Vi hittar den vid 
korset. Vi läser vi kap 2:19-21

19Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva 
för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, 20men jag le-
ver, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. 
Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på 
Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. 21Jag 
kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet 
hade ju Kristus inte behövt dö.

Paulus har i sammanhanget innan vår text talat om Guds 
Lag v 16-18. Lagen, dvs Guds bud och befallningar om 
hur jag skall leva och hur jag inte får leva är god, sann 
och rätt. Men det enda lagen förmår, är att avslöja och 
fördöma min synd, fastställa min skuld och döma mig 
till döden. Om lagen kräver min död, hur skall jag då 
komma förbi lagen och dess krav på min död?

Gud har öppnat en väg till räddning genom tron (för-
tröstan) på Jesus.

Jag har dött med Kristus på korset
Kristus har burit straffet för mina lagbrott och frivilligt 
dött för mig, i mitt ställe. 
3Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta 
inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin 
egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som 



Om adressen är felaktig, var god sänd rätt 
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Lite annat

EXPEDITIONEN
Vallgatan 9
281 31 Hässleholm
Tel. 0451- 38 80 70
E-post: info[a]efssyd.org

NÄSTA NUMMER
Skickas ut i mitten av juni

LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU

OMSLAGSBILD 
Helene Johansson, Hässleholm

ANSVARIG UTGIVARE:
Jonas Hallabro
Telefon 0451 - 38 80 70
E-post: jonas.hallabro[a]efssyd.org

Redaktör: Helena Eriksson
Telefon: 0768 - 33 28 01
E-post: helena.eriksson[a]efssyd.org

Vi önskar er härlig sommar! 


