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Vision

EFS har blivit med en ny vision. En vision är 
en bild av framtiden. En bild som visualiserar 
något och skapar passion och längtan efter att 
få se visionen bli verklighet. Att drömma och 
visionera kan ibland upplevas som mindre vik-
tigt och som flummigt. Men, att ha drömmar 
är avgörande för att forma framtiden. När man 
skall bygga något kan det vara bra att ha en rit-
ning. Speciellt om flera ska vara med och bygga 
på samma sak.  Det ju visionerna som blir till 
ritningar på arkitektens ritbord och visar varje 
ingenjör och hantverkare den stora bilden av 
vad vi bygger och den del du kan vara med och 
bygga. En vision från Gud är avgörande om vi 
vill vara med och bygga Guds rike.

Människor och samhällen förvandlade av 
Jesus.

Detta är EFS vision.

En modig vision men samtidigt en vision som 
inte sätter fokus på oss och vår egen prestation. 
Det här är inte en vision vi kan förverkliga själ-
va, utan en bild av något vi vill medverka till 
men där det ytterst hänger på Jesus. Vi klarar 
inte av det själva utan blir beroende av Guds 
kraft i den Helige Ande. Det är en typisk guds-
rikes vision.

”Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i 
vilja och gärning förverkligar hans syfte.”
Filipperbrevet 2:13

Jag gillar att vår vision sätter målet högre än 
vi själva kan nå. Jag tror att det är bra om vi 
låter bli att sänka vår ambitionsnivå till någon-
ting vi själva klarar av! Vår vision är ingenting 
vi klarar av med egna resurser och med egen 
kraft. Som kristna är vi inte kallade att göra så 
gott vi kan utan att bli beroende av Gud och 
låta honom verka i oss och förverkliga sina syf-
ten. Kallelsen är att göra så gott Gud kan. Det 
vi själva har räcker inte på långa vägar, men det 
Gud har och hur Gud kan använda oss räcker 
längre än vi kan tro.

När vi inser det kan vi börja ställa in oss på 
mottagar-läge. Vi får bli mottagare och medar-
betare till Gud i hans mission. Bara Gud kan 
göra det. Bara han kan förverkliga sin vision 
genom oss. Och jag tror att Gud längtar att få 
tillfällen att ta oss med till vår del av förverk-
ligandet av visionen. Gud är i branschen att 
förvandla människor och samhällen. Vi ser det 
runt om i världen. Vi har sett det förr i vårt 
land. Han kan göra det igen i vår tid!

”Se, jag gör något nytt.
Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar 
i öknen.”
Jes 43:19
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”Gerald T. Smith körde en gospel fusion, något jag aldrig hört förut. Det var det 
häftigaste på hela kvällen. Publiken stod upp, de grät. Musikerna var lika tagna 
de. Det var jättehäftigt.” Carl Andreasson lyser när han berättar om galan han 
satte samman som sitt gymnasiearbete där behållningen gick till tre olika or-
ganisationer, Star of Hope, Compassion och Hope for Children in Ethiopia, som 
arbetar för att göra livet bättre för barn runt om i världen. Det blev en fin kväll, det 
blev precis som Carl önskat. 

ledarskap. Jag har också lärt mig en hel del om 
det sociala spelet.
Carl bubblar av glädje när han berättar kvällen:
–  Hela kvällen blev praktiskt taget en bön.

Det blev en stor upplevelse men viktigare ändå 
var fokuset på insamlingen till barnen. Det 
gick väldigt bra, mycket bättre än Carl hade 
förväntat! Kvällen inbringade hela 80 000 kr 
och det finns ännu tillfälle att bidra om man 
vill. Det finns sjalar kvar om man vill köpa så-
dana. Det går bra att kontakta Carl om man 
vill bidra eller om man vill köpa en sjal – carl.
andreasson@ambsweden.com. Livsluft gratu-
lerar Carl till hans studenexamen och önskar 
lycka till och all välsignelse i framtiden.

I slutet av april berättade Livsluft om Carl den 
gala han satte upp som gymnasiearbete. I bör-
jan av juni ringer vi upp för att få höra hur det 
gick.
– Det var i stort sett fullsatt, alla som jag ville 
skulle vara där kom, säger Carl. Det blev så 
bra med kören och med solisterna; Gladys del 
Pilar, Frank Ådahl och Gerald T. Smith. Allt 
flöt på precis som det skulle.

Carl var inblandad i väldigt mycket, inte bara i 
förberedelserna men även under kvällen. Han 
var med och spelade samtidigt som han över-
såg arrangemanget.
- Jag har lärt mig otroligt mycket om arrange-
mang, om vikten av att delegera men också om 

Hjärtslag:
Vilken succé!

Helena Eriksson

Vera Pernebjer
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I höst börjar EFS Sydsverige arbeta med 
materialet Sänd. Det är en kurs för EFS-för-
eningar som sträcker sig över fyra terminer där 
man träffas fem gånger där varje träff har ett 
tema. Till Sänd kommer man med en grupp, 
som är densamma genom hela kursen, en gång 
per termin för att träffa ledare och handleda-
re men även för att få tid till att processa och 
arbeta fram en handlingsplan för sin förening. 
Mellan träffarna återkopplar handledaren med 
grupperna en gång i månaden. En av träffarna 
äger rum i London. Hit åker tillsammans med 
andra distrikts och regioners kurser för att be-
söka den Anglikanska kyrkan och se deras för-
nyelsearbete.

Martin Alexandersson, som arbetar på EFS 
riks, har tillsammans med Ingrid Lundström 
tagit fram materialet.

– Många föreningar har efterfrågat olika ma-
terial som man kan arbeta med, säger Martin. 
Därför valde vi att göra ett nytt material där vi 
har tagit det bästa av Växtkraft och Nyetable-

ringsakademin som vi tidigare arbetade med. 
Vi har också tittat på annat material utanför 
EFS, exempelvis M4, och har fått ihop ett rik-
tigt bra redskap för ledargrupper inom EFS.

Genom att arbeta med filmer kan man boosta 
föreningar regionalt och lokalt, man kan alltså 
nå fler än om kursen gick i Uppsala.

– I huvudsak ser man två filmer inför varje träff 
för att under träffarna se ytterligare två. Under 
varje träff, som varar ett dygn varje gång, ägna 
mycket tid till att be och lyssna in men även att 
processa och se vad det är för behov man har i 
sin förening, fortsätter Martin.

Verktyg som håller
EFS Sydsverige:

”Vi väljer att finnas med i Sänd för att vi som förening står i en förändring i och 
med att vår präst slutar. Vi vill fördjupa, förnya och växa som förening och ser 
mycket framemot Sänd och tror att det kan vara till stor hjälp.” Det är ordföran-
de i Röke EFS, Ingrid Ivarsson. som talar. Föreningen har redan tidigt detta år 
beslutat att man vill ta vara på möjligheten att ta kliv framåt som förening och 
gruppen som ska gå är redan sammansatt.

Helena Eriksson

Helena Eriksson
Privat



att använda sig av de bästa som finns inom EFS. 
Det är 16 filmer, som ingår i själva kursen I fil-
merna medverkar EFS-profiler som är duktiga 
inom olika områden och man har sett till men 
det finns även ett stort antal resursfilmer inom 
olika områden. Här får man se vad man som 
förening har för något behov och sedan ta del 
av vad man behöver. Det kan till exempel hand-
la om Salt – barn och unga, om man vill starta 
Alpha, ledarskap eller om man är en mindre för-
ening som behöver stöd på annat sätt.

– Målgruppen för kursen är de föreningar som 
vill jobba med förändring och utveckling, säger 
Ingrid Lundström som även hon arbetar på EFS 
riks. Kursen är till för föreningar på landsbygden 
såväl som i staden, de som minskar i medlems-
antal men även för dem som ökar. Man kan an-
passa kursen så det passar just sin förening och 
sin kallelse.

Ingrid fortsätter:

– Gör man ingenting, händer ingenting. Men 
man ska vara beredd på att det inte kommer att 
vara en dans på rosor. Det krävs engagemang 
och vilja.

Både Martin och Ingrid tycker att det har varit 
roligt att arbeta fram materialet. De är glada för 
att kunna ge verktyg och hopp till föreningarna 
men även att senare få se resultatet av förening-
arnas arbete.

I Röke har man stora förhoppningar:

– Vi hoppas att gruppen som deltar ska bli in-
spirerade och att vi ska kunna föra det vidare ut 
till hela föreningen, säger Ingrid Ivarsson. Vi vill 
fortsätta att nå ut till människor i vår bygd och 
det ska bli spännande med nya verktyg.

Ingrid Lundström som även hon varit med 
och tagit fram materialet.

Ingrid Ivarsson, ordförande i Röke EFS.

Kursen börjar den 9-10 november och äger 
rum på EFS-gården i Åsljunga. För att få mer 
information, kontakta distriktsföreståndare Jo-
nas Hallabro på telefon 0708-286165. Anmälan 
sker på EFS Sydsveriges hemsida. 
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Det är söndag och gudstjänsten har 
varit igång en stund. När alla sitter ner 
och har fokus på altaret och scenen 
smyger hon in och sätter sig längst 
bak. Hon sätter sig på en stol. Prästen 
berättar att vi ska få höra om ett böne-
svar, om ett mirakel. Han säger att hon 
är nervös för att berätta men försäk-
rar också att det inte finns något att 
oroa sig för. Han ber henne att komma 
fram. Hon brukar rulla in i en rullstol, 
nu går hon upprätt, rak i ryggen. Sakta 
går hon ner för mittgången och tar in 
stunden. Hon går in i kyrkan. Hon står 
på sina ben. Detta ska inte vara möj-
ligt. Det är ett mirakel. Ett mirakel av 
stora mått.

Vittnesbördet: 
Ett mirakel av stora mått

Margaretha Sturesson har suttit i rullstol i 16 
år. Det är hennes rygg som inte orkade med 
och hon fick en ryggmärgsskada som ledde till 
att vänster ben är förlamat. Innan hon ham-
nade i rullstol var hon en aktiv person som 
ofta var ute och joggade och sprang. Det var 
hennes stora intresse. När hon hamnade i rull-
stol mådde hon väldigt dåligt men hon behöll 
mycket av känslorna inom sig.

– Varje dag stod jag framför spegeln och cite-
rade bibelord och deklarerade att jag kunde gå, 

hoppa och springa. Allt det där gjorde att jag 
mådde ännu sämre längst inne.

Hon tog sig fram i förbönsköer för helande 
varje gång tillfälle gavs. Efter två år släppte hon 
taget men gav aldrig upp hoppet.

– Jag sa till Gud: Jag vet att du kan och vill 
men jag kan inte acceptera läget som det är nu, 
säger Margaretha fundersamt.

Margaretha är en person som är om sig och 
kring sig. Hon är en stark ledarkvinna som har 
ett speciellt öga för att uppmuntra andra le-
darkvinnor. Hon är utbildad socionom arbetar 
som avdelningschef på socialtjänsten i Klippan. 
Hon sitter även med i styrelsen i EFS-kyrkan 
i Ängelholm. Margaretha ses som en kunnig 
och kapabel person och många tänker inte på 
att hon sitter i rullstol

– Margaretha är en person som har ett driv, sä-
ger Magnus Lennartsson, präst i församlingen. 
Hon har framför allt arbetat med att ta fram 
ett mentorsprogram som vi nu använder. Hon 
har även engagerat sig i arbetet med kvinnor 
som behöver stöd och omsorg. Hon har varit 
en stark och skarp röst där.

Magnus berättar också att Margaretha är ar-
betsledare för de fyra anställda i församlingen 
och att hon är väldigt mån om dem alla. Med 
andra ord ser vi en kvinna med stor framå-
tanda och mod men som har omsorgen om 
människor på ett tydligt sätt.

I november 2017 kommer Margaretha köran-
des på en trottoar i Klippan och rullstolen kasar 
ner för trottoaren och ramlar ut på gatan. Hon 
kände genast att det inte gick bra och mycket 
riktigt konstaterades det på sjukhuset att hon 
brutit alla ben möjliga i vänster höft, allt var 
sönder. Det blev genast operation och sedan 
tre månaders sjukskrivning. Men Margaretha 
är en person som inte har tålamodet gåva, som 
hon säger själv, men som gärna vill att det ska 
vara fart på saker och ting. Hon tänkte att hon 
skulle vara tillbaka till jobbet ett par veckor 

Helena Eriksson

Helena Eriksson
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senare. Så blev det naturligtvis inte. Det blev 
istället en lång tid med mycket ensamhet.

– Jag kunde inte åka på rehab för jag kunde 
inte komma i och ur en bil, säger Margaretha. 
Efter några veckor blev jag beviljad sjukgym-
nastik i hemmet och det gjorde stor skillnad.

Det var svårt att sitta och höften behövde röra 
på sig. Hon fick övningar som hon gjorde varje 
dag och hennes mål var att komma tillbaka till 
det skick hon var i tidigare. Då kunde hon hasa 
sig framåt med en rullator men med det vänst-
ra benet hängandes efter sig. Hon kunde göra 
detta hemmavid och absolut inte i några längre 
sträckor. Hon kunde gå 15 steg utan rullatorn 
om hon hade något att hålla i.

Hennes tid handlade om att träna men inte så 
mycket om bön som man kan tänka sig nu när 
hon hade tid:

– Jag läste Expressen och deckare, säger Marga-
reta och skrattar till. Visst bad jag men jag bad 
inte om några mirakler utan jag lärde mig att 
”bara vara” men utan att vara speciellt andlig.

Tränade gjorde hon och som sagt, tålamod 
finns det inte så mycket av, och hon när sjuk-
gymnasten sa att hon inte fick gå med rullatorn 
för mycket så var det just det hon gjorde. Hon 
gick och hon gick. Hon märkte att hennes vän-
sterben inte släpade efter utan hon kunde lyfta 
foten. Hon fick, av sjukgymnasten, nycklar till 
hur höften kunde arbeta med benet. En dag 
släppte hon taget på rullatorn och gick några 
steg. Sakta men säkert vågade hon gå fler och 
fler steg men hon gjorde allt detta i hemlighet. 
Efter någon vecka var hon uppe i 25 steg.

– Då började jag fundera på om hur många 
steg jag skulle kunna ta, säger hon och ler. Jag 
ringde min äldste son, som har samma fram-
åtdriv som jag, och vi bestämde att jag skulle 

prova gå  så långt jag kunde med honom bred-
vid mig. Vi träffades på hans arbetsplats, där 
det finns stora ytor, en lördag då det var tomt. 
Jag gick med min son på ena sidan medan min 
svärdotter stod och tittade på. När jag gått 500 
steg själv med bara en kort paus rann tårarna
på oss alla tre. Margaretha berättade för sjuk-
gymnasten som undersökte henne igen och 
stod förbluffad. Detta skulle inte vara möjligt. 
Margaretha ben är fortfarande förlamat från 
knät och neråt men hon kan gå. Även läkarna 
kliade sina huvuden förvånad. Alla talade om 
ett mirakel.

–  Hela mitt liv blev förvandlat, säger Marga-
retha. Men jag tog det långsamt för en gång 
skull. Jag behövde vänja mig vid tanken och ge 
mig tid att förstå vad som hänt innan jag visa-
de mig ute. När jag väl började arbeta tappade 
mina kollegor hakan och det ord som fanns på 
allas läppar var – ett mirakel.

Det kändes dock lite annorlunda att visa sin 
församling att hon kunde gå. På sjukhuset och 
på arbetsplatsen var människor förvånade men 
i kyrkan förstår människor ett Guds mirakel 
på ett annat sätt. Därför bestämde Margaretha 
och Magnus att de skulle presentera miraklet 
på en gudstjänst.

När hon kom upp på scenen grät människor 
och andra satt förstummade. Det första Mar-
garetha sa när hon kom fram var:

– Gud är miraklernas Gud. Jesus Kristus är 
densamma igår, idag och i all evighet. Han går 
omkring  just här och nu och gör under och 
mirakel. Han helar och upprättar och gör det 
ingen annan människa kan.

Församlingen applåderade och jublade. Man 
satt oförstående men ändå inte. Man var över-
raskad men ändå inte.

– Mitt liv är förvandlat, säger Margaretha. För 
första gången på 16 år kan jag stå bredvid min 
familj och ta ett foto och vara på samma höjd 
som de. För första gången någonsin kan jag ta 
en promenad med mitt 16-åriga barnbarn som 
aldrig sett mig i annat än rullstolen. För första 
gången på 16 år kan jag besöka vänner som har 
trappsteg för att komma in i deras hem. Mitt 
liv är förvandlat.
Forstättning på nästa sida
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Ett par dagar efter Livsluft möter upp  Mar-
garetha hör hon av sig. Hon har fantastiska 
nyheter:

– I går upptäckte jag att hela förlamningen har 
släppt. Jag kan röra tår, fotled och även allt i 
vänster ben.

Hon bubblar när hon berättar. Hennes ben har 
suttit fast i en skena och nu måste hon börja 
träna på ett nytt sätt. Ännu ett mirakel!

Det är mycket att vänja sig vid när livet har varit 
begränsat till viss del. Margaretha hittar fortfa-
rande saker som hon nu kan göra som hon inte 

kunnat göra på 16 år. Varje gång är det ett lika 
stort mirakel för henne. Att hon rest sig från 
sin rullstol har blivit uppmärksammat i andra 
församlingar och hon har fått berätta sin histo-
ria både på gudstjänster och berättelsen ska nu 
spelas in för att delas till medlemmarna inom 
den församlingens nätverk. Det är ett mirakel 
och det får vi inte glömma. Margaretha är ett 
stort vittne för Guds kraft och helande. Hen-
nes liv är förvandlat men inte bara hennes liv. 
Alla runt om henne har även de fått ett för-
vandlat liv till viss del; hennes familj, hennes 
vänner, hennes arbetskamrater och hennes för-
samling. Ett mirakel av stora mått.

atioEFS Sydsverige:
Kallelse till extra årsmöte

EFS Sydsverige håller extra årsmöte lördagen 
den 20 oktober 2018 kl.14.00 i Västerkyrkan 
i Hässleholm
På det extra årsmötet skall frågan om organisa-
tionsförändring upp till beslut.

Enligt stadgarna gäller följande för representa-
tion vid årsmötet:

4.3.1 Ansluten EFS-förening äger rätt att vara 
representerad vid årsmötet genom två ombud 
för de första 50 medlemmarna och därefter 
med ett ombud för varje påbörjat 50-tal med-
lemmar upp till 200 medlemmar och därut-
över med ett ombud för varje påbörjat 100-

tal medlemmar. Med medlemsantal avses här 
summan av direkta medlemmar och medlem-
mar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direk-
ta medlemmarna och kan endast utses bland 
dessa.
4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara re-
presenterad genom ett ombud.
4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att 
vara representerad genom ett ombud.

Program presenteras på hemsidan, i distrikts-
tidningen Livsluft och sänds ut med handling-
ar till föreningarna.

Styrelsen för EFS Sydsverige



9

eller om vi håller bekvämlighet, pengar och an-
seende högre. Men det är inte alltid enkelt. Jag 
vaknar inte varje morgon och känner att jag 
älskar Gud. Utan ofta handlar det om att välja 
att älska honom, av den enkla anledningen att 
jag vet att han är värd det.

Det finns en fantastisk bok som heter ”Crazy 
love”, skriven av Francis Chan. Han beskriver 
sin egen resa till överlåtelse, hans längtan och 
den inre kampen, och hur han fann överlåtel-
sen genom att be Gud om hjälp. På sida 172 
skriver Chan:

”Under en stor del av mitt liv förstod jag inte 
hur åtråvärd Gud var eller litade inte tillräckligt 
mycket på hans kärlek för att våga överlåta mina 
förhoppningar och drömmar till honom. Jag levde 
i ett konstant tillstånd av att försöka vara honom 
”tillräckligt hängiven”, utan att någonsin klara 
av det. Jag visste att Gud ville ha mig till hund-
ra procent, men var rädd för vad en fullständig 
överlåtelse åt honom skulle innebära. […] Efter 
hand har jag lärt mig att be Gud om hjälp, och 
han har blivit min största kärlek och längtan.”

Författaren Annie Dillard skrev en gång att 
”som vi lever våra dagar lever vi våra liv”. Vad 
vill du ska utmärka ditt liv? Jag tvivlar på att 
jag om 40 år kommer se tillbaka och vara tack-
sam för, om ens komma ihåg, vilka tv-serier 
jag sett. Eller hur perfekt städat mitt hem har 
varit. Nej, det jag kommer se tillbaka på är om 
jag överlät mig till Gud. Om jag lät honom 
forma och inspirera mig. Om jag vill ha ett 
öppet hem, leva ett utgivande liv och ha ett 
hjärta hänfört av Jesus, så behöver jag sträcka 
mig mot det varje dag. Likaså om jag vill leva 
modigt, kärleksfullt och givmilt. Så fundera 
över vad det är du längtar efter. Vilket liv du 
vill leva. Fråga Gud hur du kan leva ditt liv i 
överlåtelse, ett liv som är inspirerat av Honom, 
och be honom om hjälp att leva just det livet.

Överlåtelse är vackert. Det är kraftfullt. Och 
jag är övertygad om att det är genom överlåtel-
se som Jesus kan förvandla vår värld.

Gud är helig. Gud är allsmäktig. Han är him-
melens skapare och alltings början och slut. 
Och samtidigt älskar han oss med en gränslös 
kärlek och längtar efter att ha en relation med 
oss.

Jag har valt att tro på detta. Och jag vill tro 
på det så mycket att jag låter det förändra hela 
mitt liv. Jag vill att evangeliet ska förvandla 
mitt hjärta och mitt sätt att leva. Jag vill på 
djupet förstå kärleken och friheten och nåden 
i evangeliet. Inte bara kunna säga att jag tror 
på det, utan att det på riktigt är en del av mig.

När Jesus berättar om himmelriket så gör han 
det bland annat med den här liknelsen:

”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i 
en åker. En man hittar den och gömmer den igen, 
och i sin glädje går han och säljer allt han äger 
och köper åkern.” (Matt 13:44)

Mannen har hört talas om Guds kärlek. Och 
hur reagerar han? Jo, han ger allt. Han har in-
sett att det som Gud har för honom är värt så 
långt mycket mer än allt annat. Det är det som 
är fullständig överlåtelse: att ge honom första 
platsen i våra liv. Att älska honom tillbaka. Det 
är när vi älskar honom tillbaka, när vi tillåter 
oss själva att bli förälskade i Gud, som vi också 
är beredda att forma våra hjärtan och liv efter 
Honom.

Jag tror inte det handlar om att alla ska sälja 
allt. Jag tror överlåtelse ser olika ut. I grund 
och botten handlar det om vart våra hjärtan är 
vända och om vi är villiga att ge honom allt, 

atioI mina tankar:
Rebecca Albertsson

Rebecca Albertsson, 

privat

Rebecca Albertsson bor i H
elsingborg där hon är engagerad i Pionjärskyrkan. Rebecca har 

just tagit exam
en i engelska och idag delar hon m

ed sig av sina tankar.
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Ibland får man uppleva att saker och ting liksom bara läggs i ens väg, utan att 
man själv egentligen har gjort särskilt mycket för det. Precis så är min upplevel-
se av det som sedan några veckor tillbaka är lanserat som Bibelskola Øresund, 
en ny heltids bibelskola i Malmö!

atioEFS Sydsverige:
Bibelskola Øresund

Det hela inleddes med att rektor Joakim Hector 
och skolpräst Stefan Johansson på Glimåkra 
folkhögskola bad och funderade över deras 
gemensamma längtan kring att återigen få ha 
en bibelskola anordnad av skolan. I bön hade 
de upplevt att Gud oväntat talade om Malmö. 
De kontaktade Jonas Hallabro, EFS Sydsveri-
ges distriktsföreståndare, och bad om en träff, 
och det visade sig att även Jonas bar på samma 
tankar. En framtida bibelskola i distriktet skul-
le nog ligga i en av de större städerna. Sedan 
gick allting väldigt fort. Eftersom Malmö hade 
funnits med i tankarna kontaktades under-
tecknad och vi fick till en träff med de redan 
nämnda företrädarna, samt Evalotta Kjellberg 
(som tidigare varit föreståndare för bibellinjen 
på Glimåkra folkhögskola) och Magnus Pers-
son (pastor i United som nyligen anslutit sig 
till EFS). Efter en förmiddag tillsammans, med 
bön och samtal stod det klart att vi var beredda 
att satsa på en bibelskola tillsammans i Malmö.

Platsen för utbildningen blir Betaniakyrkan 
och jag, Jonas Nordén, blir kursföreståndare. 
Skolan anordnas av Glimåkra folkhögskola och 

görs i samverkan med EFS Sydsverige, United 
och nätverket Re:formera. Det blir en heltids 
bibelskola med start i augusti, med tydlig be-
toning på tre områden: bibel, lärjungaskap och 
församlingsliv. Vi tror starkt på möjligheten 
att vara förankrad med en bibelskola mitt i en 
storstad, mitt i en lokal församling där möj-
ligheterna till att engagera sig och pröva sina 
gåvor och sin kallelse kommer att vara goda.

Visionen och inriktningen är framför allt rik-
tad mot unga vuxna, men det finns givetvis 
ingen begränsning i åldrar uppåt om man vill 
gå bibelskolan. Vår dröm och vision är att vi 
vill se unga människor rotade i evangelium 
och rustade för ett liv i Kristi efterföljelse och 
mission. Vi vill genom bibelförankrad under-
visning stärka människors tro och medvetan-
degöra dem om Guds kallelser och gåvor.

Skolan kommer att innehålla både lärarledd 
undervisning och självstudier. En del av ut-
bildningen kommer också att vara inriktad på 
praktik, gärna i de lokala församlingarna Be-
taniakyrkan eller United. Kursföreståndaren 

Jonas Nordén

Arniii, privat
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kommer naturligt att synas och höras mest, 
men vi satsar på en rik och bred variation av 
lärare från många olika sammanhang.

Församlingen United erbjuder under året möj-
ligheten att ingå i en kommunitet, med 4-6 
personer. De kommer delvis att finnas med 
på bibelskolans undervisning, men har annars 
som huvudinriktning bön och församlings-
byggande. Det är ett tillfälle för dig som mer 
tydligt vill pröva din framtida kallelse och få 
en erfarenhet av församlingstjänst. För mer in-
formation om detta, kontakta United direkt.

Skolan är, som alla folkhögskoleutbildningar, 
gratis och berättigar till CSN-bidrag. Det kan 
tillkomma en del utgifter för böcker, material, 
resor och dylikt. Skolan har i dagsläget inget 
boende att erbjuda. Det finns möjlighet i Be-
taniakyrkans lokaler att ordna med gemensamt 
fika, men lunch och annat får studenterna själ-
va ansvara för.

Vår bön är att Bibelskola Øresund ska få bli 
hela Sydsveriges bibelskola och att alla lokala 
EFS-sammanhang kan se det som ”sin” bibel-
skola dit man uppmuntrar sina ungdomar att 
söka sig. Vi tror att behovet av att utrusta och 
stärka nya generationer med bibelförankrad 
undervisning aldrig har varit större i vårt land. 
Vi ser fram emot att få se visionen bli verk-
lighet och vilar tryggt i att Gud leder detta i 
enlighet med hans planer.

Läs mer på: https://glimnet.se/pages/kur-
ser-annan-ort?id=84
Välkommen att ansöka. Välkommen att finnas 
med i bön för detta.

Kursföreståndare Jonas Nordén..

Enskilda gåvor t.o.m 25 maj 2018: 
 
EFS Sydsverige 4 250 kr
Salt Sydsverige 500 kr
EFS aktiegåva 3 050 kr
 
Stort tack!

EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt 
emot gåvor till vår verksamhet. 
Ett stort tack! 

EFS Sydsverige:          Salt Sydsverige: 
Bankgiro: 1967900     Bankgiro 5275-8786
Swish 123 055 3461   Swish: 123 354 77 91

Gåvor
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atio

Han kommer gående på grusgången upp mot kyrkans ingång. Prästskjortan är 
på och leendet varmt. Hans handslag är tydligt och visar på livserfarenhet. Kyr-
kan har varit hans arbetsplats i hela 29 år men nu närmar sig nya tider. Pensi-
onen närmar sig. Han har semester nu, en semester som övergår till pension i 
början av juni. Inge Wahlquist sitter ner med Livsluft och pratar om sin kallelse 
till tjänst i Guds rike. 

Pulsen på:
Nya tider

både det högkyrkliga och det lågkyrkliga. Kal-
lelsen till prästerskapet kom någon gång under 
gymnasiet:

– Jag hade valt helt fel linje, säger Inge och 
skrattar till. När jag pratade med studierektorn 
tyckte han att prästyrket skulle passa mig bra.

Inge fick fundera kring det där. Under barn- 
och ungdomstiden var han blyg och hämmad i 
skolan han säger att de andra måste ha tyckt att 
han var tråkig. När han nämnde detta för stu-
dierektorn och undrade hur det skulle fungera 
om han blev präst fick han till svar ”det kan du 
öva bort, du är duktig på att lyssna”.

Så blev det, Inge läste till präst vid Lunds uni-
versitet och när det efter prästvigningen blev 
dags för den första gudstjänsten var han ner-
vös, riktigt nervös. På den tiden hade man 
inget adjunktsår så han hade inte fått prova 
på innan. Men det gick bra och han började 
en tjänst i Rödeby församling i Blekinge. Han 

– Jag hade tänkt stanna ett år till så jag nåd-
de 30 år i Västerkyrkan, säger Inge Wahlquist 
med ett finurligt  leende på läpparna. Men nej, 
det är dags nu och 29 år är rätt bra det med!

Inge växte upp i Kristianstad i en familj som 
inte hade något kyrkligt engagemang. Famil-
jen bodde granne med Gunnar Rosendal som 
var kyrkoherde i Osby och som tillsammans 
med några prästkollegor startade Gratia Dei 
Stiftelsen. Fader Gunnar, som han kallades, 
byggde bland annat ett kapell, Den Himmel-
ska glädjens kapell. Det var genom Fader Gun-
nar som Inge lärde känna Gud och kristendo-
men närmare och han blev korgosse i kapellet.

– Här fick jag känslan för heligheten, säger 
Inge och tänker tillbaka.  Några år senare satte 
EFS-föreningen upp en barack i närheten där 
man hade barn och ungdomsverksamhet, där 
kom jag också med.

Alltså fick Inge redan vid tidig ålder känna på 

Helena Eriksson

Helena Eriksson
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stannade i nio år. Sedan ville han komma när-
mare sin mor som blivit ensam då Inges far 
gått bort.

– När jag skulle sluta mötte jag en ung flicka 
på kyrkogården, berättar Inge. Hon presente-
rade sig som mitt allra första dopbarn.

Inge ler när han tänker tillbaka.

Det fanns en tjänst på 75 % ledig i Västerkyr-
kan och den fick Inge. Han har fortsatt att ar-
beta 75 % under alla år och han har kört buss 
vid sidan av. Det gjorde han ända tills för tre 
år sedan. Han har för det mesta haft det bra i 
Västerkyrkan. På frågan om vad som varit det 
bästa i kyrkan kommer svaret snabbt:

– Människorna! Människorna man möter. Här 
har vi en trogen församling som man kommer 
in på livet.

Under åren har Inge bland annat infört kyrk-
fikat i församlingen. Några var skeptiska till 
detta i början men det har slagit mycket väl ut 
och är idag en viktigt mötesplats. Det var ock-
så viktigt för Inge att starta smågrupper och 
bibelstudiegrupper

– Det får inte bli en envägskommunikation av 
prästen på söndagen, säger han. Man måste få 
tid att tillsammans reflektera och fundera.

Konfirmationsarbetet har alltid varit viktig för 
Inge och han gör en sista arbetsuppgift i slu-
tet av maj då han åker med konfirmanderna 
till Berlin. När Inge kom från Rödeby tog han 
med sig deras arbetssätt med konfirmationsas-
sistenter, något som lever kvar i pastoratet än i 
dag. Det är han stolt över.

Eftersom Västerkyrkan är en samarbetskyrka 

måste Inge rotera en del i pastoratet men han 
har till allra största del sin tjänst i just Väster-
kyrkan. Han, och övriga anställda i kyrkan, har 
sitt kontor i församlingshemmet i Hässleholm 
men han är inte förtjust i hur man organiserar 
kyrkorna och tjänsterna längre. Det passar bra 
att sluta just nu.

Erik Abrahamsson är ordförande i EFS-fören-
ingen i Västerkyrkan:

– Inge har ju varit en viktig del av Västerkyr-
kan under lång tid. När man pratar med folk 
utanför kyrkan och nämner Inge så kopplar de 
ofta direkt till Västerkyrkan. Inge har en för-
måga att få kontakter utanför kyrkan och ge 
en positiv bild både av Västerkyrkan, Svens-
ka kyrkan och den kristna tron till många 
icke-kyrkligt aktiva.

Erik fortsätter:

– Vi hoppas att Inge nu får ännu mer tid till 
sådant han är intresserad av, som resor och 
järnvägsmuséer. Samtidigt ser vi med förvän-
tan fram mot att Christian Sturesson övertar 
Inges tjänst i Västerkyrkan.

Hur blir det då att vara pensionär? Inge känner 
både bävan och förväntan inför vad som kom-
ma skall. Att han kommer att bli stillasittande 
är det ingen risk för. Han är reseledare och kör 
mest på östra Tyskland men tycker även om 
att resa på egen hand tillsammans med sin sär-
bo. Modelljärnvägen är också ett stort intresse 
och han har haft en guidning senast den dag 
Livsluft träffar honom. Präst kommer han att 
fortsätta vara livet ut och han kommer att vi-
kariera när det behövs. Västerkyrkan kommer 
att förbli hans hemförsamling, där hör han 
hemma. En ny fas i livet är snart här!

Inge kommer att avtackas i Västerkyrkan den 
17 juni kl 10.00. Välkommen!
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Jan Cada. präst i Örkelljunga 
pastorat, teolog och medlem 
i Röke EFS

Del 3 av 7

Vi har sett hur Gud agerade genom korset för 
att frälsa mänskligheten och vad korset bered-
de vägen för; Nåd, frid och Guds ära. Vi har 
sett att vi äger en ny identitet genom Korset. 
Vi är korsfästa med Kristus och lever för Gud. 
Nu ska vi se vilket budskap vi är kallade att 
förmedla till oss själva, varandra och vår om-
värld.  Vi läser 3:1-3

1Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat 
er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd 
för era ögon som korsfäst. 2Svara mig på en enda 
sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick 
Anden eller genom att tro på vad ni fick höra? 
3Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som 
för er började med Anden nu sluta med köttet?

3 Korset och förkunnelsen 
(3:1-3)
Galaterna kom till tro på den korsfäste Kristus. 
De fick Guds Ande genom att sätta sin förtrös-
tan till Kristi död för deras synder. De hade 
börjat leva det nya livet i Kristus med Andens 
hjälp. Nu hade de fått en annan förkunnelse 
som lärde dem att frälsningen berodde på hur 
väl de kunde leva det nya livet och måttstock-
en var Guds lag. Det som hade börjat med 
tron på korset hade landat i egna gärningar 
och förtröstan på det egna livets helighet.
Paulus manar dem tillbaka till den förkunnelse 
som de först hörde, korsets förkunnelse. Där 
finns styrka för både räddningen och det nya 
livet:

Att förkunna evangelium är att proklamera 
korset
Själklart behöver vi förkunna uppståndelsen, 
vilket Paulus gör i brevets första vers: 
1Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor 
eller genom någon människa utan av Jesus Kris-
tus och Gud fadern som uppväckt honom från de 
döda. Självklart måste vi förkunna att Kristus 
blev sann människa, född av kvinna, till att stå 

under lagen (4:4) men Evangelium är till sitt 
centrum budskapet om Kristus som korsfäst. 
Vad är centrum i den förkunnelse du tar del av? 
Den du lyssnar på, läser och tar till dig? 
Mycket av undervisning och förkunnelse i våra 
kyrkor handlar mer om hur vi skall leva och 
vara än om vad Jesus gjort för oss på korset och 
vad detta innebär i våra liv. 
Att detta var centrum för Paulus ser vi även i 
hans brev till Korinth.
1När jag kom till er, bröder, var det inte med för-
krossande vältalighet och vishet jag förkunnade 
Guds hemlighet för er. 2Det enda jag ville veta 
av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den 
korsfäste Kristus. 3Jag var svag och rädd och full 
av ängslan när jag uppträdde inför er. 4Mitt tal 
och min förkunnelse övertygade inte med vishet 
utan bevisade med ande och kraft; 5er tro skulle 
inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. 
1 Kor 2.

Att förkunna evangelium är att proklamera 
korset på ett synligt sätt
Paulus använder verbet prographo (framställd) 
som här kan översättas att rita, måla. När han 
förkunnade Kristus som korsfäst så kunde åhö-
rarna se händelsen för sina inre ögon, i sitt inre. 
Att måla korset; En älskande Kristus som fri-
villigt tömmer ut sitt liv i plågor för att lösa 
dig. En Evig fader som vänder bort ansiktet 
från sin egen Son och gör honom till synd för 
att kunna förlåta dig och ge dig sin rättfärdig-
het. En Gud som genom förnedring och offer 
bevisar sin kärlek till dem som är hans fiender 
och upprorsmän. Det kostade Gud ALLT att 
förlåta dig. Det kostade KORSET.
Stanna upp vid korsets fot, Detta gör han för 
DIG! 

Att förkunna evangelium är att proklamera 
korset på ett synligt sätt som en verklighet i 
nuet
När Paulus predikade i Galatien var det minst 
femton år efter det att Kristus blev korsfäst. 
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delse i dåtid utan betonar i stället dess verkan, 
kraft och välsignelser som fortlever i alla tider, 
i ett ständigt nu.
Här har eukaristin en viktig betydelse. Att re-
gelbundet förkunna, åminna och leva i korsets 
realitet: Vid nattvardens bord; tag och ät, min 
kropp för dig utgiven, drick av bägaren som är 
mitt blod, till förlåtelse för dig utgjutet!
För som Paulus säger till församlingen i Kor-
inth: 26Var gång ni äter det brödet och dricker 
den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till 
dess han kommer. 1 kor 11
Att förkunna evangelium är att proklamera 
korset som något som bör tas emot i per-
sonlig tro
Paulus hänvisar till hur Galaterna tog emot för-
kunnelsen i tro och genom detta fick Andens 
gåva. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning 
men det måste tas emot i tro. Vi får aldrig luras 
att tro att korset har någon slags magisk kraft 
där man kan förkunna det som någon slags 
magisk formel över människor. Nej Evangeliet 
om Korset är något som var och en måste ta 
ställning till, överlåta sig åt och ta emot i tro. 
Har du tagit emot Korset i ditt liv? Är Jesu död 
för världens synder också en död för dina? Har 
du tagit emot förlåtelsen av honom som säger: 
Det är fullbordat?

Fortsättning i nästa nummer. 

Idag har det gått två tusen år. Ändå så kunde 
Galaterna för sina inre ögon se Korset som en 
levande verklighet där och då. Likadant skul-
le det vara idag. Förvisso är korset en historisk 
händelse, ett nedslag i tid och rum. Pontius Pi-
latus var den man som utfärdade dödsdomen 
för 2000 år sen. Likafullt är det sant att när vi 
predikar detta så skulle det upplevas som om vi 
var där. Och det är vi, för som vi läser i Jesaja 
53:
3Han var föraktad och övergiven av alla, en plå-
gad man, van vid sjukdom, en som man vänder 
sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i 
våra ögon.
4Men det var våra sjukdomar han bar, våra plå-
gor han led, när vi trodde att han blev straffad, 
slagen av Gud, förnedrad.
5Han blev pinad för våra brott, sargad för våra 
synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans 
sår gav oss bot.
6Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen 
väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.

Att förkunna evangelium är att proklamera 
korset på ett synligt sätt i nuet som en för-
blivande realitet
Det handlar om att förkunna Korset så att den 
Kristus som blev korsfäst framställs som den 
Kristus som är korsfäst. Verbets tempus beto-
nar inte så mycket korset som en historisk hän-
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