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Djärv, orädd
och ödmjuk
Midsommarljus
”Man hinner inte
längta hem”

Distriktsföreståndaren
har ordet
Jag fortsätter denna månad att packa upp
innehållet i EFS vision.
EFS har på årsmötet antagit den modiga
visionen:
Människor och samhällen förvandlade av
Jesus.

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro

Det är en stor vision för att rymma precis allt
det vi gör och alla olika områden där vi finns.
Jag skrev om visionen i mitt förra inlägg här.
Men visionen talar ju inte om hur vi ska få
se detta gudagivna mål förverkligat. Därför
har vi också försökt att i tre punkter fånga in
vad som är vårt uppdrag. Alltså hur vi tar oss
i riktning mot visionen och vad vi gör för att
förverkliga den.
EFS Uppdrag

Carina Brandt

Vi säger att EFS uppdrag är att med Guds
hjälp:
• Leva mission genom tro, ord och handling.
• Växa i lärjungaskap genom undervisning,
träning och verktyg.
• Forma kristna gemenskaper genom att
plantera, utveckla och utrusta.
EFS är en missionsrörelse och grunden för det
utgörs av personligt engagemang, inflytande
och ansvarstagande i lokala missionsföreningarna. Vi betonar att hela gudsfolket är missionärer och har ansvar för kyrkans missionsuppdrag. En missionsrörelse är en rörelse med
stort fokus på sitt uppdrag. En uppdragsorienterad och fokuserad rörelse som prioriterar
det viktigaste i uppdraget framför andra viktiga saker. Vi säger att vi är en missionsrörelse
och menar det, vi vill vara det, men kan gärna
få bli det mer i praktiken också och finna ett
större fokus på det viktigaste. Ordet mission
betyder ju utsänd och vår sändning går tillbaka till hur Jesus sände lärjungarna att gå ut
med evangeliet. Men grunden till att leva mission finner vi egentligen, inte så överraskande,
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i Gud själv som i sin kärlek sänder sin son att
frälsa världen. Jesus som den förste utsände
missionären lever ett liv som i tro, ord och
handling når människor där de är, ger vidare
Guds rike och bjuder in till gemenskap.
Om vi vill få en förnyad passion för mission
så behöver vi komma nära Jesus, umgås med
honom och låta honom få prägla oss. Mission
utgår från Jesus och relationen till honom och
inte från våra kyrkor, visioner eller rörelser.
Det är inte kyrkan som har en mission utan
Guds mission som har en kyrka. En Kristi
kyrka som han kan sända på nytt i varje ny
tid. Missionen är Herrens och vi får ödmjukt
vara hans utsända redskap i vår tid.
Jag tror att Gud med evig kärlek älskar och
längtar efter gemenskap med varje människa.
Därför behöver vi förnyas i våra liv och i våra
församlingar så att Guds kärlek får drabba oss,
förvandla oss, ge oss riktning och sända oss ut
att leva mission i vår vardag. Mission är inte
en punkt i vår verksamhetsplan, mission är en
livsstil.
Vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus och därför öppnar vi oss för Guds
Andes initiativ att leva mission i oss, att hjälpa
oss att växa i lärjungaskap och i gemenskap
med andra forma kristna gemenskaper.

Helena Eriksson

Salt Sydsverige:

Helena Eriksson

”Man hinner inte längta hem”

Det bjuds köttbullar, nypotatis och sås. Barnen är hungriga och bordet som får
gå och hämta mat först jublar. Sedan äts det, ordentligt. Vid borden sitter barnen
med gamla och nya kompisar. De börjar bli lite småtrötta, så här nästsista dagen
på lägret. Men det gör ingenting. De är glada, de har det bra och sommarlovet är
invigt med Sommarläger på EFS-gården i Höllviksstrand.
Det har varit vaktombyte på lägerchefsposten
efter många år. I år är det Rebecka Einarsson
och hennes fästman Filip Nilsson som håller i
trådarna. Rebecka går omkring med pärmen
med de viktiga uppgifterna och hon har koll,
det syns och märks.
– Jag har varit på detta läger ända sedan jag var
liten, säger Rebecka samtidigt som hon övervakar vad som händer på stranden. Först var
jag deltagare, sedan gick jag ledarskolan som
ledde till att jag blev ledare och nu är jag lägerchef.

Rebecka är duktig på att se vad som behöver
göras och styr upp. Filip är problemlösaren
och inget är omöjligt. De är båda duktiga på
att samla barnen men även att leda ledarna.

– Det är Rebecka som håller har kollen och jag
är den som samlar ihop barnen, säger Filip och
skrattar.

Stämningen bland ledarna är härligt varm.
Man har lett Sommarläger tillsammans i
många år och man känner varandra väl och
vet var man har varandra. Det finns stor tillit
ledarna mellan. I år är man dock något färre
ledare än man brukar vara men det fungerar
bra men det är full rulle ändå. Barnen berättar
att det händer något hela tiden.
Ellen, Ida, Esther, Malva, Eyra och Ellen (stora
bilden ovan) trivs tillsammans. De tycker att
det är kul att komma iväg hemifrån och att det
är kul att träffa nya kompisar. De pratar i mun
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på varandra när de berättar om allt de gjort
under dagarna. De är glada och de trivs.
– Man hinner inte längta hem. Man kan sakna
familjen men vi vill inte åka hem!
Tjejerna berättar att planeringen är riktigt bra
och de säger att de längtar efter den dag de
själva får vara ledare. Det är ett bra betyg till
ledarna som tydligt är stora förebilder för barnen, de ser mer än man kan tro.
Noah och Maja var på körlägret i vintras tillsammans och det är deras första Sommarläger.
Det är först idag som de har pratat med Elsa,
som är en lägerräv, och de äter lunch tillsammans. Var för sig har de försökt att dygna men
det har inte gått så bra.
– Vi somnade vid kl 4 eller 5, säger de och ser
stolta ut. Vi ska prova i natt igen alla tre.

EFS Sydsverige:

Noah, Maja och Elsa sitter för första gången
tillsamman på lägret och de har kul!
Sommarläger har funnits i så många år att
ingen riktigt vet hur länge. En ledare menar
att han var barn på lägret på slutet av 50-talet
men är inte helt säker. Det är en stark tradition att inleda sommaren och sommarlovet på
gården, på Sommarläger. Det betyder sol, hav,
bad, kompisar, aktiviteter, bibeltimmar och
skratt i mängder. Vad mer kan man begära!

BigBadaBoom

BigBadaBoom är en ungdomskväll som konfirmationslägret på Åsljunga har
bjudit in till i flera år, så även denna sommar. Man bjuder in de föregående årens
konfirmander men även andra som finns med i olika ungdomsgrupper i Skåne och Blekinge. De som kommer på besök återupplever sina egna konfirmationsläger till viss del men viktigare ändå är att konfirmanderna får träffa kristna
ungdomar. Att konfirmanderna får se att det finns en gemenskap efter konfirmationslägret också.

Helena Eriksson
Helena Eriksson
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Detta år samlades man på Solvik där man spelade brännboll 2.0. Brännboll på traditionellt
vis men med en mängd andra utmaningar i
spelet. Många kom, man var över 100 som
spelade, som pratade och som helt enkelt
hade roligt.

tar att hon inte riktigt trivdes på förträffen
och var lite avvaktande när sommarlägret
började.
– Det fanns några grupperingar på förträffen
men när sommarlägret började var de borta.
säger hon med ett leende. Allt är superbra här.

Linnea Bjerle, deltagare på årets läger, berät-

Lisa Vetterlein håller med:

– Vi är som syskon här. Vi känner varandra riktigt bra och det är inget tjafs. Det är grymt härlig

på vårt läger så det är kul att träffa dem från vår
grupp också.

Linnea Sörliden, Beata Fransson och Therani
Thevarajan har kommit till gården just för ungdomskvällen. Linnea konfirmerades förra året
och tycker det är lite sentimentalt att vara tillbaka. Gården är ju inte hennes och hennes konfakompisars längre, någon annan är här. Varken
Beata eller Thearni konfades på gården men finns
med i ungdomsgrupp i lokala sammanhang. De
känner redan en hel del av konfirmanderna och
ser framemot att träffa dem i ungdomsgruppen
där hemma till hösten.

Efter brännbollen samlas man i kyrksalen för en
gudstjänst, det är fullsatt. Lovsången leds av
årets konfirmander med någon förstärkning utifrån. Simon Knutsson, lägrets lägerchef, predikar och Michael Rastas, som även han finns med
på lägret, leder nattvarden. Kön till förbönen är
lång och en grupp från förra årets konfa samlas
för att tända ljus tillsammans. Det är en trygg
stämning i lokalen.

Christoffer Lundahl är en av lägrets ledare. Han
har fullt upp med att räkna poäng och hålla kolla på spelet som pågår.
– En sådan här kväll är viktigt, säger Stoffe, som
han kallas. Ungdomarna får ser att det finns något efter konfalägret. De får se att när konfalägret är slut är det inte slut utan detta är början på
något nytt

En grupp sitter på gräsmattan och skrattar tillsammans. Det är ett gäng från förra årets konfa
i Åhus. Det är Mims Olsson och Elinor Nilsson
tillsammans med en av sina ledare, Emil Johnson, och två av sina faddrar, Åke Wieland och
Sanna Oderhem.
– Vi kom hit för vi ville se hur man har det på
Åsljunga, säger Mims. Vi var lite nyfikna.
Elinore fortsätter:
– Vi hade sådan fantastisk bra sammanhållning

Sedan blir det grillad korv (detta var innan grillförbudet i Skåne infördes), ett uppskattat inslag.
Vid ett bord samlas flera av årets konfirmander.
De är taggade och de trivs. De pratar i mun på
varandra när de berättar om hur de har de. ”Gemenskapen är fantastisk”, ”Det är ett bra läger”,
” Undervisningen om gamla testamentet har varit intressant”, ”Barnkalaset var jätteroligt”, ”Alla
förväntningar är infriade och mer”, ”Det är inte
som jag tänkt mig men det är superbra”….. ett
står klart - ungdomarna har det jättebra!
Ett par veckor senare är det dags för konfirmation. Ungdomarna verkar inte nervösa utan förväntansfulla. Allt flyter på bra i kyrkan och sedan är det dags för den stora kramringen, det är
dags att säga hejdå. Trots en del tårar är leendena
stora. De har fått veckor som kommer att leva
kvar med dem i resten av sina liv. Många har fått
vänner för livet men viktigast av allt – de har fått
en smak av Jesus. Vi ber att längtan av att lära
känna honom ännu mer bara ska växa sig större.
Oavsett är det veckor som har förändrat dessa
ungdomar för alltid.

Pulsen på:

Helena Eriksson

Djärv, orädd och ödmjuk

Helena Eriksson

Han visar in i sitt arbetsrum hemma i huset i Viken. Han är lite besvärad över
att prata om sig själv. Ödmjukt har han svårt att se vad som är så speciellt med
honom. Han sätter sig i den vita soffan, häller upp ett glas vatten och börjar
berätta. Om ett liv där Jesus i allra högsta grad är kärnan. Där drivkraften alltid
är att göra det bästa för Guds rike. Per Behrens är definitivt en man som spelar
stor roll för många och för mycket i vårt distrikt.
– Jag blev engagerad i EFS tidigt, säger Per. Jag
satt i distriktets ungdomsutskott och jag satt
också i många år i Åsljungautskottet som sedemera blev gårdsföreningen, både som ledamot
och ordförande. Jag var bland annat med när
vi byggde till gården.
Men det började tidigare än så. Per är uppvuxen i Glimminge på Kullahalvön i en familj
som hörde hemma i missionshuset i Jonstorp.
Söndagsskola och juniorföreningen var en
självklarhet och dessa kom att prägla Per i hans
uppväxt. När han blev lite äldre blev han, vad
han själv säger, lite av det svarta fåret i familjen.
– När jag började realskolan revolterade jag
mot att vara lika duktig som mina bröder, säger Per med ett finurligt leende. Jag hade stora
A i flera ämnen men ett stort C i ordning och
uppförande…
Med tron blev det en liten lucka när skolan var
slut och han flyttade hemifrån. Kontinuiteten
fanns inte längre. Det som förändrade allt var
när Mats Gudmundsson ringde från blåsorkestern och fick Per att börja spela med dem igen.
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Han hittade tillbaka till Gud och har sedan varit Honom trogen.
När skolan slutade började allvaret och Per tog
sig i kragen. Under tiden i realskolan hade han
haft ögonen på Carin och några år senare träffade han henne på en studentfest. Det ena ledde till det andra, de gifte sig unga och fick tre
barn. I höst firar de 50-årig bröllopsdag.
Pers svärfar satt i kyrkofullmäktige och var
även kyrkvärd. När Per fick frågan, vid ung ålder, om att engagera sig på samma sätt inom
Svenska Kyrkan tackade han ja. Sedan dess har
han funnits med på olika vis och numera är
han ordförande i kyrkorådet i Kulla pastorat.
På frågan om vad han själv tror att han har tillfört pastoratet säger han:
– Jag visar vem jag tror på och det ger respekt
och min röst blir hörd. Ja, numera kanske det
även har lite med min ålder att göra.
Per skrattar och fortsätter:
– Jag tror att EFS har tillfört en del till Svenska kyrkan i vårt pastorat, speciellt efter att vi

fick en samarbetskyrka i Lerberget, säger Per.
Svenska Kyrkan har fått upp ögonen för EFS.
Rättfärdighetsgörelsen genom tron är så centralt i EFS och det märks, det har satt sin prägel.

Per tillsammans med sin fru Carin.
Bredvid detta engagemang har han alltså också
haft ett stort och tydligt engagemang i EFS.
Det har inte bara varit ungdoms- och Åsljungautskottet utan han har även suttit med i distriktsstyrelsen i många år. Numera sitter han
i valberedningen och ger inte upp när det sett
tufft ut att hitta människor till styrelsen. Det
slutar för det mesta med att han får med sig
människor som behövs och han har omsorg
om dem efter årsmötet. Han vill att det ska bli
bra och att alla ska trivas. Det ska vara till gagn
för Guds rike.

son David tog över företaget men sålde efter
några år.
– Det kändes bra när han sålde företaget, säger
Per fundersamt. Man får andra värderingar ju
äldre man blir och företaget kändes inte som
det viktigaste.
Tydligt är vad som är viktigast för Per; Guds
rike. Han läser mycket och citerar ur böcker
när han pratar. Han har tankar och idéer om
hur EFS Sydsverige kan stärkas. Man ser att
han ständigt har kyrkans bästa för sina ögon
och funderingar pågår hela tiden. Han har
svårt att se vad han själv har tillfört men säger istället att det är en välsignelse för honom
själv att få vara med. Helt klart är att han är
en högt respekterad man inom både EFS och
Svenska Kyrkan. En man man lyssnar på för
att han lyssnar på Gud. Det gör honom djärv
och orädd.

– Per har stort förtroende för Gud och litar på
honom, det gör honom orädd, säger Gunnel
Andersson som tillsammans med Per har varit
engagerad i distriktet på olika sätt. Han tappar inte modet även när det blir lite besvärligt.
Djärvhet är inte alltid närvarande i vår tid men
Per är djärv och orädd.
Att Gunnel har stort förtroende för Per är tydligt. Hon har många goda ord att säga. Hon
berättar om att han har varit en eldsjäl på
EFS-gården i Åsljunga, hon berättar om hans
varma hjärta.
– Sedan är han en glad person, säger hon. Han
är alltid på gott humör!
Allt detta engagemang har Per alltså hunnit
med vid sidan av familjen. Men inte bara det,
han har arbetat på olika ställen, bland annat på
Höganäsbolaget där han också gick verkstadsskola, men även på Alfa Laval samt Skånska
Lantmännens Maskin Aktiebolag. Drivet har
funnits även i arbetslivet och 1992 startade
han eget företag inom energibranschen. Hans

Idyllen vid sjön
27 - 30 september
“Nytt koncept” Bibeldagar
med Carl-Magnus Adrian m. ﬂ.
info@efsgarden.com

0435-46 00 54
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EFS Sydsverige:
Riktad 2018

Helena Eriksson
Carina Brandt,
Oskar Arleon, privat

Vårt distrikt är på väg in i en ny organisation och i och med det försvinner våra årsmöten. Då blir vår distriktskonferens ännu mer viktigt. Det är en mötesplats för oss i distriktet. En gång om året får vi
mötas i enhet inför tronen. Vi får möjlighet att se varandra, se att vi
hör ihop, se vad vi kan göra för Guds rike tillsammans. Det är en mötesplats där vi får byggas upp av god undervisning och där vi får ära
och tillbe Jesus Kristus. Tillsammans.
Det må vara månader tills Riktad 2018 äger
rum i Västerkyrkan i Hässleholm men arbetet är redan i full gång och har så varit under hela året. Verksamhetsutskottet har bollat
namn och upplägg samtidigt som man på expeditionen funderat kring mötesplatsen. Allt
har fallit på plats med en nästan in på övernaturlig lätthet men så har också bönen inför konferensen varit igång sedan innan jul.
Det är EFS-kyrkan i Örkelljunga som har
med Riktad lite extra i sin bön och de får regelbundet uppdateringar om hur arbetet går.
- Att ha bönen som stomme för konferensen är
ett måste, säger Helena Eriksson som arbetar
på expeditionen och är projektledare för konferensen. Vetskapen att den ständigt finns levande gör det lätt att arbeta med konferensen.
Det är en imponerande samling talare som
kommer till årets konferens. Huvudtalare är
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Marie-Louise Nilsson och missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Marie-Louise är bördig
från Sätaröd utanför Tollarp och har arbetat i
EFS-kyrkan i Ängelholm i många år. Hon finns
nu i EFS-kyrkan i Östersund. Hon är mycket
tacksam att få komma till Riktad och tackar
distriktsföreståndare Jonas Hallabro med team
för förtroendet.
– Att få möjlighet att
utrusta och uppmuntra
människor och föreningar betyder mycket,
säger Marie-Louise. Jag
hoppas få komma med
ett konkret tilltal från
Herren till EFS SydsveMarie-Louise Nilsson rige och med det hjälpa
människor och föreningar att ta steg in i det
som Herren kallar dem till.
Marie-Louise fortsätter:

– Jag hoppas kunna få betjäna människor och
lokala sammanhang.
Kerstin Oderhem är ursprungligen från Örkelljunga och har arbetat som kaplan på EFS-gården i Åsljunga innan hon blev distriktsföreståndare i Sydöst Sverige. Som många vet
började hon arbeta i Uppsala som missionsföreståndare i höstas. Hon och ledningsgruppen
presenterade under årskonferensen i Luleå en
ny vision och ett nytt strategiarbete för EFS.
Hon kommer att dela med sig av detta under
hennes undervisningspass.
Det blir även seminarier att välja på under
eftermiddagen. Dessa har olika uttrycksform
men alla är lika intressanta. På seminarierna
får man möta både anställda och frivilliga i distriktet som medverkar på olika sätt.

Mötesledare Sara Engström och Jona Albertsson
Att förbereda gudstjänster handlar mycket om
lyssnande. Alla som är engagerade gudstjänsterna kommer in i arbetet med någon form av
vision och plan. Man måste hela tiden försöka
lyssna in vad Gud vill, och aldrig tappa respekten för att Gud talar till alla inblandade.

Visionen för gudstjänsterna är att vi alla, oavsett var vi kommer ifrån och vilka erfarenheter
vi har med oss ska kunna landa i gemenskapen med Jesus Kristus och med varandra. Sara
Engström och Jona Albertsson, båda teologer
med vana att stå på scenen, är våra mötesledare och lovsången leds av John Henrysson
med team som har stor erfarenhet av att leda
både stora och små gudstjänster. De förbereder
gudstjänsterna tillsammans med samordnare
Malin Jarbo och de har varit igång ett tag med
att be för varandra och de stora samlingarna
under konferensen.
För barnen blir det barnkalas! Charlotta Nordström, Salt-koordinator på Salt Sydsverige,
och hennes ledarteam erbjuder både roliga och
kreativa aktiviteter med Jesus i fokus under dagens samlingar. Barnen kommer att hålla till i
källaren i Västerkyrkan där det finns plats för
både bus och stillhet.
Många olika föreningar finns med och hjälper till på olika sätt. Varje fika, kvällsmaten,
de olika seminarierna och de olika samlingarna
presenteras av en förening som har extra ansvar
kring just deras uppgift. Det känns väldigt roligt att föreningarna med glädje har åtagit de
olika uppgifterna. Tillsammans skapar vi denna konferens, där vi som distrikt får mötas, se
varandra, bli uppbyggda och framför allt i enhet får lyfta upp Jesus Kristus.
Mer om konferensen finns att läsa på hemsidan: efssyd.org. Det är även här man anmäler
sig. Det går också bra att ring expeditionen för
att anmäla sig: 0451 38 80 70.
Välkommen!
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Salt Sydsverige:
atio

Midsommarljus - en vacker historia

Hans ögon tåras när han tänker tillbaka på tiden som ungdomsledare på Heljarödsgården.
Han pratar sakta och lite lågmält. Minnena sköljer över honom och han berättar om en tid när
han fick uppdraget av de olika föreningarna i Kullabygden att få igång verksamhet på gården.
Han berättar att han inte hade något att bygga på. Han började på noll men tilliten till Gud var
stor. Lönen var låg men Gud försåg. Bilen gick sönder, då köpte någon en bil till honom. Då
och då stod det en matkasse till honom på trappen. De första fyra bibelstudiekvällarna satt
han ensam, ingen kom. Den femte veckan kom en, den sjätte en till och sedan rullade det på
och Heljarödsgården blev en stor mötesplats för ungdomar varje vecka. Ur detta sprang ungdomslägret Midsommarljus.
Tobias Nordén är den ungdomsledare som
kring 1996-97 fick igång det stora ungdomsarbetet på Heljarödsgården. Man samlade mellan 50-60 ungdomar per gång och idag kan vi
se att det betytt oerhört mycket för de som var
ungdomar under denna tid.

tiden men man kunde även välja en eller två
delar.
- Det kostade inte mycket att vara med, säger
Tobbe. Det skulle inte hänga på om någon inte
kunde betala, alla skulle kunna få vara med.

– Vid den här tiden fanns det inga större läger
för ungdomar som det gör idag, säger Tobbe
som han kallas. Vi behövde en samlingsplats
där vi kunde vara tillsammans mer än under
en kväll.
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Det började med ett tredagarsläger i samband
med midsommar och tältmötesserien som hållit på i många år. Redan år två utvecklade man
det till ett tio-dagarsläger som var uppdelat
på tre; första fredagen till söndagen, vardagarna måndag till torsdag, andra fredagen till
söndagen. Man kunde välja att vara med hela

Man frågade ungdomarna vad de ville med lägret och man kom snabbt fram till att man vill
ha tid för gemenskap med lugn och ro. Tobbe
ledde bibelundervisning på förmiddagarna. Eftermiddagarna och kvällarna var man med på

tältmötesseriens undervisning och gudstjänster. Däremellan fanns mycket lite aktiviteter.
Tältmötesserien fick alltså ett ungdomligt inslag och det förändrade saker lite grann men
glädjen över att ha ungdomarna med var stor
och Tobbe kände inget annat än stort stöd från
de äldre.
Rebecca Nordén, kusin
till Tobbe, var ungdom
under den första tiden.
– Gården och ungdomsgruppen med Tobbe
har fått betyda enormt
mycket, säger hon fundersamt. Det var ett tillhåll för min generation.
Både ungdomsgruppen och Midsommarljus
blev en plats där vi fick hänga och umgås, där
vi fick bara vara tillsammans med ledare som
älskade oss.
Under många år handlade Midsommarljus just
om att umgås, det fanns inga program eller
aktiviteter. Man var med på tältmötesseriens
gudstjänster där framförallt för- och eftermötena med lovsång var viktiga för ungdomarna.
Det blev också sena nätter på caféet och ungdomarna fick sova länge på förmiddagarna.
Lägret fortsatte som sagt efter att Tobbe lämnat över stafettpinnen till andra ledare och
man såg att de som varit ungdomar i början
gärna var med som ledare när de blivit äldre.
Att vara ledare var också ett sätt att fortsätta
kunna tillbringa midsommar på gården. Under åren växte hela tältmötesserien till ett tillsammans med lägret och många familjer kom
med sina husvagnar och tält under veckan. En
tradition som har fortsatt i alla år – att få ge
tillbaka till Midsommarljus har varit viktigt för
flera generationer.
– Jag var med som ledare några år när jag blev
äldre och när jag och min man Niklas fick barn
tog vi husvagnen och hängde där ute ett par år,
säger Rebecca. Det som var så fantastiskt var
att det var generationsöverskridande. Barnen
sprang omkring, de äldre tjänade på olika sätt
och mitt i detta fanns ett grymt ungdomsläger.
Upplägget och visionen har levt kvar under
nästan alla år. För några år sedan tog man bort
de tre delarna men lägret var fortfarande tio

Josef Larsson, Samuel Strömblad och
Lovisa Helgesson
dagar långt. När tältmötesserien lades ner kortades lägret till fyra dagar och så var det under
tre år. Det senaste lägret är med all sannolikhet
det sista och det varade endast ett dygn.
Josef Larsson var med i år men även förra året.
För honom var det självklart att komma tillbaka detta år.
– Jag visste inte att vi skulle vara så få som 13
personer men det blev väldigt, väldigt bra, säger Josef. Alla kände alla och det var grymt kul.
Lovisa Helgesson tillbringat varje midsommar
på Heljarödsgården under hennes uppväxt då
familjen har tältat och även engagerat sig i lägret. Denna sommar var det första gången då
hon hade åldern inne och kunde vara med på
”riktigt”.
– Det blev riktigt bra fast vi inte var så många,
säger Lovisa. Vi hann också med midsommarpokalens fyra tävlingar, gudstjänst, midnattsmässa och andakt under dygnet. Det var väldigt mysigt faktiskt.
Det blev alltså en fin avslutning på en 22 år
lång epok. Midsommarljus har fått prägla väldigt många unga i vårt distrikt under dessa år.
Unga som vuxit upp och som har fortsatt söka
Gud, som har fortsatt att växa i sin tro och som
har valt att finnas med i lokala sammanhang
och lägga sitt engagemang där. Men inte bara
där. Många, många av dessa unga har även valt
att lägga engagemang på distrikts- och riksnivå,
allt för att bygga Guds rike i vårt land. Tänk
vad ett initiativ, som i början kanske inte känns
som något stort och väldigt, kan få betyda.
Ringar på vattnet – allt i Jesu namn.

Helena Eriksson
Helena Eriksson,
privat,
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Helena Eriksson
Helena Eriksson

Det är besöksdag. Hos konfirmanderna finns en viss längtan, en
viss oro men även lite besvär. De har levt i en bubbla i över två
veckor. En bubbla där omvärlden inte finns, en bubbla där vardagens våndor inte finns, en bubbla där skolans värld inte finns, en
bubbla där kompisarna hemifrån inte finns. Så kommer föräldrar
och syskon och knackar på. Bubblan störs lite. Hur ska man få
ihop dessa två världar, det vanliga hemmavid med bubblan? Det
är besöksdag på konfirmationslägret på ÅhusGården.
Visst är det glada hurrarop och härliga kramar
när konfirmanderna möter sina familjer. Det är
ju trots allt den stora tryggheten som kommer
och hälsar på. Man börjar dagen med en gudstjänst där bland annat ungdomarna sjunger
gospel. Dagen innan har de haft en workshop
med Evelina Landh som arbetat med gruppen,
med enskilda, med sånger och med texter. Det
är imponerande att höra vad en dags övning
har gett. Modiga ungdomar som till och med
sjunger solo.
Efter gudtjänsten får föräldrarna möjlighet att
se var deras ungdomar håller hus. De flesta
rum är väldigt välstädade just denna dag. Man
märker att det här är en väldigt viktig dag för
föräldrarna, att dels få träffa sina barn, dels få
se hur deras vardag i bubblan ser ut.
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Vid lunchen berättar Jeannette och Conny Aagesson från Ursult att de längtar efter sin Tova.

– Jag har faktiskt kommit och hälsat på några
gånger innan besöksdagen, säger Jeanette. Jag
har behövt att träffa Tova.

Tova med sina morföräldrar och föräldrar.
De skrattar lite åt Jeanettes frimodighet. Tova
trivs väldigt bra på lägret. Hon säger att kompisarna är härliga och att hon njuter av att ha
havet så nära. Tova hade varit på ett annat läger och där träffat Elin, som även hon är med
på konfalägret. Elins syster hade läst på Åhus
och var väldigt nöjd. När det var Tovas tur vil-

le hon också spendera sin konfirmationstid på
detta läger, tillsammans med Elin.
Vid ett annat bord sitter en gäng konfirmander som vill sitta tillsammans istället för med
sina familjer. De är så nöjda med lägret; det är
bra ledare, bra väder men det allra bästa är att
få kompisar från olika platser. Det är gemenskapen som är det största.
– Det känns konstigt att familjerna är här, säger de och har svårt att förklara vad det är som
gör det.

Thea Ekdahl sitter bredvid och ser lite trumpen ut men ändå glad. Hon säger att hon blev
tvingad hit och mamma Maria håller med. De
skrattar tillsammans åt det hela.
– Men direkt på första förträffen så fattade jag
att detta var ju jättebra, säger Thea. Jag blev
helt omvänd. Nu vill jag inte åka hem.
Maria är glad och hon ser att Thea har landat.
Att hon har vuxit och att hon reflekterar. Maria ler när hon pratar om sin dotter.

Efter maten står Agnes Nilsson Ekströms pappa Jonny och bonusmamma Marie och tittar
på det stora plakatet där bedömningen av ordningen på rummen finns. De ser att Agnes
rum har fått idel höga betyg och pappa är stolt.
– Det här får vi dra nytta av när Agnes kommer hem, säger han och skrattar. Kanske vi får
ha ett sådant här schema hemma också!
Anledningen till att de skickat Agnes till just
detta konfaläger är för att flera av hennes klasskompisar skulle gå på lägret. Både föräldrar
och konfirmand är glada för det valet.

Thea och Annie med sina mammor och
systrar.
Utanför tjejernas länga sitter två mammor,
Maria Ekdahl och Anna Sarafian. De båda
kommer från Lister ursprungligen och båda
konfirmerades på gården dock inte samma
år. De börjar prata om olika personer som de
konfirmerades med och som de efter konfat
träffade på olika ungdomssamlingar runt om
i distriktet. Man ser att det är glada minnen
som sköljer över dem.
– Jag är här för att mamma konfades här, min
syster också och flera i släkten, säger Annas
dotter Annie vars familj håller till lite i Lutherska i Göteborg till vardags. Det är tradition att
konfirmeras här.

Präst Jonas Nordén håller en Lektion för
föräldrar och konfirmander.
På eftermiddagen får föräldrarna, tillsammans
med ungdomarna, prova på en lektion som
leds av konfapräst Jonas Nordén. Föräldrarna
får fundera kring frågor som ”vad tror du att
din tonåring uppskattar mest med dig som förälder” och ”vad tror du att din tonåring tycker
är det jobbigaste med dig”. Ungdomarna får
motsvarande frågor och det blir en stund av
funderande. Post-it lappar sätts upp anonymt
på tavlan så alla kan läsa, skratta och fundera.
Dessutom får föräldrarna skriva ett brev till sin
tonåring och ungdomarna skriver till sina föräldrar. Det blir både ögonöppnande och ljuvliga möten på detta sätt.
Man avslutar dagen med att föräldrarna får
möta konfirmanderna i en brännbollsmatch.
Vi mot dem. Lite som lägret och bubblan
faktiskt är. Bubblan är vi. Tillsammans är vi
starka. Det är i bubblan som livets stora frågor
får bearbetas och diskuteras men det handlar
också om att klippa navelsträngen till viss del.
I bubblan växer man, i bubblan mognar man.
Lördagen, den 6 juli, var det konfirmation och
bubblan skulle brista. Det var dags att åka hem
till vardagen igen, lite förändrad, lite starkare,
lite mognare.
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Bibelstudiet: Sju utsagor om

Jan Cada. präst i Örkelljunga
pastorat, teolog och medlem i
Röke EFS

korset utifrån Galaterbrevet

Del 4 och 5 av 7

2 Kristus tar denna Guds förbannelse på sig när han
hängs upp på korset.
13Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att
Vi har påmints om att korset är det budskap som Gud
för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet:
kallat oss att förkunna. Vad förmedlar då korset? Vad har
Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle.
korset för konsekvenser i vårt liv. Vi läser 3:10-14
Men den Gud vars förbannelse och vrede vilar över
människan agerar genom Korset. Gud går i Kristus in
4 Korset och ställföreträdarskapet. För- under förbannelsen och vreden. Kristus tar detta på sig
själv.
bannelse och välsignelse (3:10-14)
10Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en
förbannelse; det står ju skrivet: Förbannad är var och en 3 Han går in i vårt ställe, blir vår ställföreträdare
som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och 2 kor 5:19 Ty Gud försonade hela världen med sig genom
fullgör det.11Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras
ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron, överträdelser…
12och lagen bygger inte på tron: det heter ju att den som 21 Han [Jesus] som inte visste vad synd var, honom gjorde
håller buden skall leva genom dem.13Kristus har friköpt oss Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom hofrån lagens förbannelse genom att för vår skull ta förban- nom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
nelsen på sig, som det står skrivet: Förbannad är var och
en som hängs upp på en träpåle. 14Så skulle hedningarna Eller som Luther uttryckte det:
genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham Då den barmhärtige Fadern såg oss förtryckas av lagen
och hållas under förbannelsen utan någon möjlighet att
och vi sedan få den utlovade Anden på grund av tron.
befrias därifrån, sände han sin Son i världen, lade alla
människors alla synder på honom och sade till honom:
Här ser vi korsets nödvändighet, innebörd och följder:
Var Petrus, förnekaren, var Paulus, förföljaren, hädaren
1 Lagen dömer oss skyldiga. Som skyldiga står vi un- och våldsverkaren, var David, äktenskapsbrytaren, var
syndaren, som åt äpplet i paradiset, var rövaren på korder Guds förbannelse.
10Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en set, med ett ord, var alla människors person, som gjort
förbannelse; det står ju skrivet: Förbannad är var och en alla människors synder och se sedan till, att du betalar
som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och och gör till fyllest för dem! (Luthers Stora kommentar
till Galaterbrevet s 237)
fullgör det.11
Detta är ingen populär förkunnelse idag då vi förväntas
predika att Gud ser på alla människor med välbehag och 4 Konsekvensen blir att vi blir friköpta från förbankärlek. Men Paulus är kristallklar. Om någon människa nelsen
vill förtrösta på sin egen duglighet och moraliska för- Genom Jesu ställföreträdande död kan alltså varje
måga att leva ett gott liv och tror sig kunna möta en människa bli löst från förbannelsen. Vi ser tydligt hur
nådig Gud kommer hon att bli bittert besviken. Ty för avgörande Jesu ställföreträdande död är. Utan Korset är
den som litar till sig själv finns endast Guds förbannelse. människan kvar under föbannelsen. Kristus är alltså helt
Människan står alltså i sig själv under Guds förbannelse avgörande: 11Jesus är stenen som föraktades av er husbygoch vrede. Paulus kanske utrycker det ännu klarare i Ef 2 gare men blev till en hörnsten. 12Hos ingen annan finns
1Ni var döda genom era överträdelser och synder 2den gång frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen
ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er le- finns något annat namn som kan rädda oss.” Apg 4:11-12
das av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu
är verksam i olydnadens människor. 3Sådana var vi alla en 5 Följden av att Kristus friköpt oss blir att Gud kan
gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som ge oss Abrahams välsignelse
kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi Genom sitt förbund med Abraham lovade Gud att en
gång kunna ge Abrahams välsignelse till alla folk. Nu
vredens barn, vi som de andra.
kan löftet gå i uppfyllelse. En personlig, ständigt när-
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varande Gud som är med oss alla dagar till tidens slut
och som associerar sig med oss gör oss till sina barn och
arvingar.
6 Vilka kan få den? Jo alla som tror (förtröstar) på att
Jesus tog deras synd och förbannelse. Återigen markerar Paulus vikten av att aktivt ta emot det Kristus gjorde
på Korset. Eller med ett av Jesu egna bildspråk: 35Jesus
sade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall
aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
7 Med välsignelsen följer också Anden gåva. Gud helige Ande kan nu ta sin boning i människan därför att
förbannelsen är borta och synderna sonade.
13I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet,
evangeliet om er frälsning – i honom har också ni, sedan
ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett
sigill. 14Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall
bli friköpt och Gud få pris och ära.
Vi har sett vad korset har för konsekvenser i vårt liv; från
förbannelse till välsignelse, genom Jesu ställföretädande
död, och som konsekvens, Guds Andes inneboende i
våra liv. Detta ger oss även anledning till att gå vidare till
hur vi skulle leva detta nya liv. Korset är nämligen även
medlet för vår helgelse. Vi läser 5:24

5 Korset och helgelsen (5:24)

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla
dess lidelser och begär.
Lev i överensstämmelse med din nya identitet. Bli vad
du redan är.
Paulus har tidigare talat om att en kristen har en ny identitet. Han är korsfäst med Kristus och har därmed dött
bort från lagen. Nu lever han ett nytt liv, uppståndelselivet i Kristus. Ja, det är Kristus som lever i honom.
Här gäller en ny ordning: 5:6 I ett liv med Kristus Jesus
kommer det inte an på omskärelse eller förhud (var och en
som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen 5:3),
utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Nu uppmanar Paulus till att leva i överensstämmelse
med sin nya identitet. Du har blivit korsfäst med Kristus. (Något som Gud gjorde för dig). Därför skall du
korsfästa (Något som du gör genom Anden) ditt kött
(din gamla natur, den syndfulla upproriska naturen
inom dig.)
Korsfäst ditt kött och följ Anden
13Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den
friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kär-

lek….
16…låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. 17Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De
två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. 18Men
om anden får styra er står ni inte längre under lagen.
19Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet,
(sexuellt förfall) 20avguderi, trolldom, (religiöst förfall)
fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, 21maktkamp, (socialt förfall) dryckenskap, utsvävningar (obehärskade begär) och annat av
samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
22Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trofasthet, 23ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.
24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med
alla dess lidelser och begär. 25Om vi har andligt liv, låt oss
då följa en andlig väg.
Jesus sa: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill
rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt
liv för min skull, han skall finna det. Mt 6:24
Vad händer då vi kommer fram till Golgata? Då inte
bara bär vi vårt kors utan vi spikar upp vår gamla natur
på det. Där skall den gamla naturen dö. Så länge vi är
kvar i detta livet så kommer den att fortsätta att göra sig
påmind. Vår uppgift är att ständigt korsfästa den och
hålla den fastspikad på korset.
Luther igen:
Detta sker, då de icke endast kuva köttets lättfärdighet med fastor och andra späkningar utan i enlighet
med Pauli ord härovan vandra i ande, d.v.s. då de taga
varning av Guds hotelser att strängt straffa synden och
därigenom låta sig avskräckas från att synda, likaså då
de rusta sig med Ordet, tron och bönen, så att de icke
lyda köttets begärelser. Genom att på detta sätt göra
motstånd mot köttet, nagla de det fast vid korset med
dess lustar och begärelser. Ehuru köttet lever och alltjämt rör på sig, kan det då icke fullfölja sin vilja, eftersom det till händer och fötter är fastnaglat vid korset.
Så länge de fromma leva här i världen, korsfästa de alltså sitt kött, det är, de känna visserligen dess begärelser,
men de lyda dem icke. (Luthers Stora kommentar till
Galaterbrevet s 453)
Fortsättning i nästa nummer.
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