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Hineni - Här är jag
Missionären i
Hässleholm
En härlig återträff

EFS Sydsverige:
En kreativ framåtblick

Jenny Hedin, Röke
Iza Jönsson, Maggan Cada

Sänd-kursen har nu startat och på den första träffen deltog grupperna
från EFS i Röke, Västerkyrkan i Hässleholm, Österängkyrkan i Kristianstad och EFS-kapellet i Lund.
Kursen drog igång på fredagskvällen då vi
träffades på EFS-gården i Åsljunga. Kvällen
inleddes med att äta tillsammans och eftersom
vi hade fått förbereda oss lite på egen hand
redan innan träffen genom ett par videoinspelningar så var vi nu nyfikna och förväntansfulla på helgen.
Snart var vi i full gång med att göra en så kal�lad SWOT analys. Ett kreativt och roligt sätt
att gruppvis fundera över föreningens/församlingens styrkor och svagheter, möjligheter och
hot. Varje grupp fick också presentera sig och
redovisa sin analys för de andra grupperna.
Detta varvades med förbön och inlyssnande.
När man fick höra varandras redovisningar så
slogs man av många likheter men också olikheter och hur vi därför kompletterar varandra.

gruppen definierat som viktiga att arbeta med
i föreningen/församlingen. Vi fick tid att
fundera över vår vision, sätta upp 2-åriga mål
och lämpliga aktiviteter för att kunna uppnå
målen. Det är en process som vi nu påbörjat
och kommer att arbeta vidare med. Varje
grupp har en handledare som ska hjälpa och
stötta i det fortsatta arbetet i föreningen/församlingen. Grupperna kommer också fortsätta att träffas en gång per termin fredag-lördag
under den tvåårs period som kursen pågår. Vi
ser redan fram emot nästa träff!

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet.

Det blev en del lyssnande, men även praktiskt och kreativt arbete.
Att träffa de andra deltagarna i kursen hade en
poäng och gav extra utbyte och gemenskap.
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På lördagen var det dags för vår första missionella övning: träna på att göra ett vittnesbörd om din tro på 30 sekunder. Vi fick
videoundervisning om vikten att tänka strategiskt och samtidigt vara flexibla för Guds
ledning och om gåvoupptäckande. Varje undervisningspass åtföljdes av arbete i gruppen.
Det hela mynnade ut i att göra en handlingsplan som omfattar ett eller flera områden som

EFS Sydsverige:
Bankgiro: 196-7900 fram till 2018-12-31,
därefter 900-9903 (skriv då EFS Sydsverige).
Swish 123 055 3461
Salt Sydsverige:
Bankgiro 5275-8786
Swish: 123 354 77 91
Enskilda gåvor november 2018:
EFS Sydsverige 5 950 kr
Salt Sydsverige 1 100 kr
Ett stort tack!

Salt Sydsverige:

Frida Kristensson
Frida Kristensson

Att få återkomma år efter år

Frida Kristensson var ledare på årets sista sommarläger, Sommarpunkten. Hon har under sin uppväxt varit på många läger på EFS-gården i
Höllviksstrand och har vuxit in i rollen som ledare. Här berättar Frida
om vad lägerlivet på gården i Hölliviksstrand betyder för henne.
Då var ytterligare ett läger på EFS-gården i
Höllviksstrands avslutat, Sommarpunkten.
Helgen bjöd på massor av skratt, lekar, kramar,
mat, undervisning, frågeställningar, bad, och
utmaningar.
Fast att jag har växt upp med att åka på läger varje sommar tycker jag alltid att det är

analyserad och de där talet som inte är inövat
än. Men när jag kliver in genom dörrarna på
Höllviksstrand och vet att när ett läger väntas
försvinner alla måsten. Ett lugn infinner sig
och tankarna om skola och vardag finns det
varken tid eller plats för. Istället ska det spånas på andaktsteman, hitta på lekar och lära
sig namn.
Det är precis därför jag åker på läger. För att
komma ifrån vardagen för en helg och umgås
med fantastiska människor som återkommer
år efter år.

lite vemodigt timmarna innan jag har kommit
iväg. Jag vet hur trött jag kommer vara när jag
kommer hem. Jag är 100% medveten om allt
som egentligen behövs göras, den där uppsatsen som inte är skriven, den texten som inte är

På fredagens andakt pratade Emma om hur vi
på lägret är en enda stor familj, där alla barn
är välkomna precis så som de är. Hur privilegierade vi är, vi som får åka på läger år efter år
och samtidigt uppleva denna fina familjekänsla med människor som vi aldrig träffat tidigare
och människor som vi sätt fram emot att kram
om.
Tack gode Gud för denna helg. Tack för att du
alltid är med oss, för att du har berört barnen
som befann sig på lägret i år. Jag ber för att
alla tankar som du planterat under lägret ska
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rätas ut och komma till användning. Tack för
den goda maten som köket levererar år efter
år. Tack för att du höll regnet borta så barnen
fick gå ner till stranden som de längtat efter.
Tack för att det sista sommardoppet alltid sker
på Höllviksstrand. Tack för att du botar hemlängtan, hunger och att din famn alltid finns
att kasta sig i. Tack för de fina 15+ barnen som
stöttade upp när ledarna inte riktigt räckte till.

tack, tack, tack för denna gemenskapen som
inte hittas någon annanstans än på Höllviksstrand.
I Jesu namn amen.

Ett extra tack för gemenskapen som bara finns
på Höllvikstrands gård år ut och år in. Tack för
vår familj där alla kan känna tillhörighet genom dig. Tack för att föräldrarna lämnar över
sina juveler och låter oss leka med dem. Tack
för att så många barn återvänder och tillsammans med oss vill avsluta sommaren på bästa
sätt. Tack för att vi ledare tillsammans med 51
underbara barn fick sätta punkt för sommaren
genom dig tillsammans med dig. Tack Gud,

Salt Sydsverige:

En härlig återträff

Konsert med Sebastian Stakset, seminarier, vittnesbörd, lekar och en härlig gemenskap - helgen då sommarens konfirmander träffades igen blev både innehållsrik och lyckad.
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Helgen 26-28 oktober hade konfirmanderna
från sommarens båda konfirmationsläger en
stor gemensam återträff. Tonåringar som gått
på både Åhus och Åsljunga, träffades.
Ledarna valde att slå ihop båda grupperna till
en stor återträff för att de skulle känna av en
lägerkänsla, inte bara träffa sin grupp.

Anna Sköld, som i sommar var lärare på
Åhus-lägret, berättar att ledarna tänkte att det
skulle bli kul för konfirmanderna att få lära
känna de andra. Det skulle ge en försmak till
andra läger som till exempel nyårslägret Livskraft, och inte bara inkluderar den egna trygga
gruppen.

Hur valde ni plats att ha återträffen på?
– Vi ville inte att någon grupp skulle få ett övertag på ”sin” gård och valde att förlägga träffen på
EFS gården i Höllviksstrand, säger Anna.

de bland annat välja på dans till lovsång, fota
skapelsen, och Gud leder i dag. Det var uppskattat att det fanns flera att välja på. Lördagen avlöpte sen med olika aktiviteter och lekar.
Dagen avslutades med mässa och förbön. Flera
av faddrarna berättade om sin tro i vardagen,
vilket var bra för ungdomarna att höra. På söndagen hade de en gudstjänst med mycket bön.

Michael Rastas undervisade.
Hur hade ni det? Vad gjorde ni?
– Vi hade det bra!
Anna fortsätter:
– Cirka 60 förväntansfulla och några säkert lite
nervösa före detta konfirmander kom till gården
på fredagskvällen. Då kom överraskningen! Alla
bussades in till Malmö för att gå på konsert med
den kände kristne rapparen Sebastian Stakset.
WOW! Vilken kväll det blev! En härlig konsert
och ett starkt vittnesbörd om Jesus. Många blev
berörda av det starka budskapet. Tack Sebastian
Stakset!
Anna berättar vidare:
-På lördagen hade vi olika seminarier. De kun-

Anna Sköld tycker att en gemensam återträff blev bra.
Sammanfattningsvis säger Anna att lägret var
bra och att en viktig del i träffen var att deltagarna skulle få en egen relation med Jesus
utifrån den kunskap de snappat upp under
sommarens konfaläger och att de även i fortsättningen ska åka på läger.

Konfirmanderna fick gå på konsert med Sebastian Stakset och
höra hans vittnesbörd om hur Jesus har förvandlat hans liv.

Lotta Nordling
Jonas Nordén

Pulsen på:

Lotta Nordling

Missionären i Hässleholm

Lotta Nordling

Christian vill att det ska synas att han är präst. Det gör det när han möter mig i Västerkyrkan i
Hässleholm. Han bär kaftan. Men ett stadigt handslag och en intensiv blick är det som fångar
mig mest. Christian är en varm människa som tycker om att möta andra människor. Det är ett
genuint intresse.
I somras började Christian Sturesson sin tjänst
som präst i Västerkyrkan i Hässleholm. Det är
en samarbetskyrka som ligger nära centrum.
Han kom senast från en landsortsförsamling
utanför Lund och innan det jobbade han i
Höör. Det var hans granne i centrala Lund,
Fredrik, som tipsade honom om jobbet i Hässleholm. Nu jobbar de ihop, Christian som
präst och Fredrik som pedagog.

olika sätt, säger Christian. T ex är jag väldigt
intresserad av liturgi, kyrkohistoria och gamla
kyrkorum. Liturgin ger människor en trygghet
när de inte vet hur de ska be. Den finns för
att vi ska kunna ära Gud på ett enkelt sätt. De
fasta bönerna som t ex Tidegärden ger många
människor ro att bara vara i Guds närvaro. Jag
tycker även om kunskapen och Gudsnärvaron
som finns i många gamla kyrkorum.

Christian har en bakgrund inom ELM men
även i Svenska kyrkan. I Lund är familjen engagerad i Filippi, som är en ELM-församling.
Samhörigheten till EFS finns där som en självklarhet, lika väl som han menar att alla kyrkor
och samfund står varandra nära genom Jesus.
Christian tycker att uttrycken högkyrklig och
lågkyrklig har spelat ut sin roll. Alla är vi kristna och ärar Jesus med det vi gör för honom.

Ändå valde han att jobba i en samarbetskyrka
byggd 1966. Anledningen är att möten med
människor är det viktigaste Christian vet. Att
kunna möta olika slags människor, de som lever för Jesus och de som inte ens vet vem han
är.

– Jag har flera intressen som berör kyrkan på
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När han tidigare under hösten gick upp till
stora kyrkan i centrum för att visa den för ett
blivande brudpar, upptäckte han att kyrkan
var låst. Så fort han låst upp kyrkportarna

droppade flera personer in för att be och tända
ett ljus. De undrade varför kyrkan var stängd?
Christian vill att alla kyrkor ska vara öppna
och tillgängliga för de människor som behöver
en stilla stund i sin oroliga tillvaro.
– Om kyrkorna är öppna och det finns en präst
där, kan det stilla många människor. Det går
väl inte att ha öppet hela dagarna, men några
timmar mitt på dagen för en stunds bön, vore
rimligt om vi präster ändrar vårt arbetssätt, säger han fundersamt och drömskt. När jag var i
Rom i våras, fortsätter han, såg jag att det var
mässa eller andakt vid flera tillfällen varje dag i
kyrkorna. De kan.
Ett roligt och intressant inslag i hans arbete i
Hässleholm och Västerkyrkan är att gå på stan
på torsdagskvällarna. Kyrkorna turas om att gå
ute i centrum och vid stationen med kaffe och
muffins. Christian har inte hunnit vara med
så många gånger ännu, men ser det definitivt
som ett stort missionsfält. Han tycker mycket
om att prata om Jesus med människor på stan.
– Det är så många i vårt land som aldrig förstått
det där med Jesus, säger Christian. De samtalen är viktiga för mig. Människor är öppna och
vill prata när de ser oss.

Christian fortsätter:
– Missionsfältet finns en torsdagskväll på stan,
i en öppen kyrka med några som tänder ett
ljus men även bland konfirmanderna. I det
sekulariserade Sverige bör kyrkorna vara enade och satsa på bön för alla människor. Bönen

”Missionsfältet
finns en torsdagskväll på stan.”
gör nytta och är viktig. Det är Jesus och bönen
som förenar alla kyrkor. Det bör vi ta fasta på.
Jag som präst borde be mer på arbetstid så att
inte min kristna tro bara blir mitt jobb. Det
kan jag och mina prästkollegor ta mer tid till.
Hur stor del av min arbetstid borde vara bön?
Detta återkommer Christian till flera gånger.
Det märks att han funderar mycket på detta
och tycker att det är viktigt.
I somras var Christian konfirmationspräst på
Breanäs Missionsgård, en av ELM:s gårdar i
Skåne. Det tyckte han var fantastiskt roligt.
– Att få jobba med unga människor som vill
växa i sin tro är ett roligt och viktigt uppdrag.
Det är en stor glädje. Konfirmanderna hemma
i Västerkyrkan är också väldigt spännande att
jobba med, även de vill samtala om Jesus. Vem
han är? Vad gör han?
Vårt samtal lider mot sitt slut. Vi har pratat intensivt i en timme. Samtalet har kretsat kring
bön, öppen kyrka och samtal med människor
om tro. Men Christian avslöjar också att han
finns på Spotify. Han har spelat in flertalet låtar, bla läsarsånger. Du kan söka på Christian
Sturesson på Spotify i datorn och hitta ännu
ett av hans missionsfält.

Christian har jobbat som präst i Västerkyrkan sedan i somras. Han vill att alla kyrkor
ska vara öppna och tillgängliga.
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EFS Sydsverige:
Hineni - Här är jag

Kristina Hellaeus
Göran Nilsson

När vi efter en kort natt och en lång resa landat i det heliga landet tror jag
många av oss fick nypa oss i armen för att påminna oss om att vi faktiskt var där.
På platsen där Jesus fötts, levt och uppstått. Ständigt återvände vi till det hebreiska ordet Hineni, vilket betyder Här är jag. Vi var där för att Gud ville att vi skulle
vara där, för att vi blivit sända dit.
Under tio dagar fick vi besöka flera olika platser, både platser som var helt okända för oss
och platser som hör till många människors
”att-göra-lista”.
Med Anders Sjöberg och Iren Kärrbrant som
guider blev vårt kunskapsbibliotek rejält påfyllt i avdelningarna för historia, teologi, politik, geografi och religion.
De första dagarna bodde vi i Nahsholim vid
Medelhavets kust. Vid flertalet tillfällen, bland
annat i Zikron Yachov, fick vi stifta bekantskap
med välgöraren Baron de Rothschild. Denne
man gav stort ekonomiskt stöd när sionisterna under slutet av 1800talet började arbeta för
upprättandet av en judisk stat. Något som blev
verklighet 1948 då Israel utropades som självständigt.
Vår fantastiske busschaufför David tog oss
även till berget Karmel som ligger i norra Israel. Karmel betyder Guds vingård och det var
på detta berg som Elia kunde bevisa för Achav
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och hans Baalsprofeter vem som är den sanne
Guden.

Anders Sjöberg och Iren Kärrbrant var
resans guider.
På gränsen till både Syrien och Libanon ligger
Dan, ett naturreservat med arkeologiska utgrävningar från ca 2000 f.Kr. Att se ”Abrahams
port” och tänka att mina ögon tittar på samma

port som Abraham själv sett ger verkligen en
känsla av historiens vingslag.

loadammen, platsen där Jesus gett synen och
ljuset tillbaka till en blind man.

Nästa boende låg i Tiberias, vid Genesarets
strand. Nära Tiberias ligger Magdala (Migdal).
I en nybyggd kyrka, där källarvåningen byggts
som en synagoga och övervåningen var en kyrka uppförd som en hyllning till kvinnor, firade
vi mässa. Golvet i källaren var samma stenar
som legat där under Jesu tid. När vi stod på
dessa stenar och tänkte att på andra sidan altarringen firar Petrus, Maria Magdalena och de
andra lärjungarna samma måltid var det svårt
att inte bli berörd.

Vissa människor har fått uppleva ett hänsynslöst mörker och fick aldrig se ljuset. Dessa
människors öden beskrivs på ett starkt sätt på
Yad Vashem, minnesmonumentet för förintelsen och dess offer. Efter ett besök där fylls
man av en klump i magen och en oro över vad
människan egentligen kan åstadkomma för
ondska.

”Jerusalem finns
både på jorden
och i himlen.”
Efter dopp både i Genesarets sjö och i Döda
havet tog bussen oss mot Jerusalem. Denna
stad som på hebreiska har en pluraländelse.
Jerusalem finns både på jorden och i himlen.
När David för ca 3000 år sedan intog staden
byggde han åt sig ett palats som nyligen hittats genom arkeologiska utgrävningar. Några hundra år senare lät kung Hiskia bygga en
underjordisk tunnel för att förse staden med
vatten när anfall utifrån hotade. Många av oss

Judarnas stora högtid Yom Kippur, stora försoningsdagen, inföll under vårt besök. Då
stannar hela staden upp, man kan sitta mitt på
gatan och lata sig för inga bilar kör. Judarna

Under en båtfärd fick resdeltagarna prova på
att dansa en israelisk folkdans.
fastar och ber intensivt till Gud om försoning
och att få stå kvar i livets bok ett år till. Vi firade mässa i en luthersk kyrka och predikanten
uppmanade oss att vara tacksamma för att Jesus en gång för alla försonat oss med Gud.
Vår resa innehöll också mycket annat, och om
var sak skulle skildras för sig tror jag inte att
hela världen skulle rymma de Livsluft som då
måste skrivas.
Därför avslutar jag med att säga som våra guider Iren och Anders brukade säga ”Det får ni
veta mer om nästa gång ni kommer till Israel!”

Israel är ett land där flera religioner ryms,
men också orsakar djupa konflikter.
vadade i det svala vattnet genom denna trånga
och mörka tunnel och kom ut i ljuset vid Si-
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Hjärtslag:

Luthersk teologi idag

Den 20-21 oktober arrangerades en bibelhelg i Västerkyrkan i Hässleholm. Den avgående rektorn för Johannelunds teologiska högskola, Tomas Nygren, var inbjuden talare. Tomas är lektor i systematisk teologi, hans doktorsavhandling behandlar synen på lag och evangelium hos
nutida lutherska teologer. Ett annat ämne som också engagerat Tomas i arbetet är synen på
kultur och hur vi kristna skall förhålla oss till omvärlden.
På lördagskvällen höll Tomas ett föredrag delat
på två delar om vad luthersk teologi och identitet kan innebära i vår tid. Kvällen inleddes
med sång av Jakob Sjörén som är engagerad
i Västerkyrkan och senare hälsades Tomas välkommen av EFS missionsförening i Hässleholms ordförande Erik Abrahamsson. Tomas
inledde med att tala under rubriken “Vad är
det att vara luthersk idag?”. På ett pedagogiskt
och tydligt sätt visade Tomas hur vi som lutheraner utgår från och ständigt kommer tillbaka
till talet om “lag och evangelium” och hur detta är omistligt för den lutherska identiteten.
Det verkligt avgörande för Martin Luther, som
senare blev upprinnelsen till reformationen
och de evangeliska samfundens framväxt är
rättfärdiggörelseläran; alltså idén om att människans rättfärdighet inför Gud helt består i vad
Gud har gjort för människan genom Jesus
Kristus. Att 1500-talets teologiska strider om
detta inte är aktuella på samma sätt idag är det
ingen tvekan om. Men Tomas kunde under
kvällens gång ändå aktualisera den lutherska
synen på rättfärdiggörelsen i mötet med den
samtida kulturen: vi lever i världens mest sekulariserade och individualistiska land där självförverkligande har blivit det högsta värdet. När
vår erfarenhet säger oss att vi trots all ansträngning ändå inte lyckas med självförverkligandet,
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till vem ska vi då gå?
Inte till Luther, men
till Herren själv som
har förverkligat vår
rättfärdighet för vår
skull och som räcker oss detta som en
gåva. Den lutherska
teologin är sannerligen en teologi också
för vår tid!

Tomas Nygren.

Tomas var också predikant vid söndagens högmässa i Västerkyrkan där han predikade utifrån Jeremia 29:4-7. Vi som närvarade under
helgen fick en påminnelse om den evangeliska
trons aktualitet och även några vanliga missförstånd om Martin Luther och hans teologi
utredda.
När vi nu lämnat 500-års-jubileet av reformationen bakom oss får vi inte också lämna de
teologiska landvinningar som reformatorerna
gjorde (och som även till viss del erkänns av
katolska kyrkan idag) utan med frimodighet ta
emot det glada budskapet om att vår frälsning
består i vad Jesus har gjort för oss, och att vi
frimodigt får komma honom till mötes i hans
kärlek till oss. Västerkyrkan i Hässleholm vill
rikta ett stort tack till Tomas för en inspirerande och fördjupande helg.

Hjärtslag:
atiot

Farväl i Fjärlöv

Anna-Klara Castor
David Castor

Ett 30-tal personer i blandade åldrar var samlade till en sista gudtjänst i Fjärlövs missionshus.
Sång av Karna Arvidsson, Helena Larsson och
Ingrid Ipsen och predikan av Norea Sveriges
missionsledare David Castor, som också gav
information om vad organisationen gör i Sverige och internationellt. Föreningen i Fjärlöv
har tidigare stöttat Noreas arbete.
Ordförande Lars Bertilsson gav i gudtjänsten
tillbakablickar från när föreningen startade
1926 och hur huset kom att bli missionshus.
Huset är så gott som sålt till en granne som
tänker fortsätta att använda huset som samlingslokal. Så kanske föreningen kommer nyttja huset framöver, men det praktiska ansvaret
och omkostnaderna kommer någon annan att
ansvara för. Föreningen lever vidare och tanken är att samlas i hemmen för bön, bibelstudier och gemenskap.
Eftermiddagen avslutades med rejält kyrkkaffe,
bildvisning och goa samtal.

Bönen och sökandet lever vidare.
EFS i Sydsverige var representerade i Gudstjänsten och tackade för det varma engagemang
som funnits, finns och kommer att leva vidare
genom engagerade människorna i missionsföreningen i Fjärlöv, men utan missionshus.

EFS Sydsverige:
Årsmöte
EFS Sydsverige håller årsmöte lördagen den 27
april 2019 i Betaniakyrkan i Malmö.

4.3.2 Ansluten EFS-grupp äger rätt att vara representerad genom ett ombud.

Enligt stadgarna gäller följande för representation vid årsmötet:

4.3.3 Ansluten annan förening äger rätt att
vara representerad genom ett ombud.

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 medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100tal medlemmar. Med medlemsantal avses här
summan av direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direkta medlemmarna och kan endast utses bland
dessa.

Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före årsmötet,
OBS den 27 december 2018. Styrelsen skall
avge yttrande över varje motion.
Program presenteras på hemsidan, i distriktstidningen Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningar.
Erik Arvidsson,
Ordförande distriktsstyrelsen
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Pulsen på:

Lotta Nordling

Cirkeln sluten för Roland

Lotta Nordling

Jag har stämt träff med Roland i Lerbergets kyrka strax utanför Höganäs i Kulla pastorat.
Det är en kyrka jag känner rätt så väl, dels från min ungdomstid, men också från många
andra tillfällen i vuxen ålder. Jag vet vart jag ska gå och jag känner mig som hemma. Det
känns kanske likadant för Roland, tänker jag när jag är på väg dit, han tillbringade sina
tonår här i kyrkan och är nu tillbaka. Cirkeln är sluten.
- Kyrkan är byggd 1982 som en bykyrka. Den
ligger verkligen mitt i byn intill skolan och
busshållplatsen, säger Roland. Kyrkan byggdes
ungefär samtidigt som det här området
började byggas, Östra Lerberget. Den ligger
centralt och har ett jättebra läge. Alla hittar hit.
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Roland berättar att han började jobba i samarbetskyrkan i Lerberget i augusti 2018 och trivs
väldigt bra. Sedan hans tonårstid har kyrkan
byggts ut och området runt omkring har förtätats.
De lokaler på torget som förr inhyste bland annat affär och pizzeria, är nu förskola och en del
av skolan. Det är liv och rörelse utanför kyrkan
hela tiden. Det är bra. Det är verkligen kyrkan
mitt i byn.
Roland är glad att det kommer mycket folk på
gudstjänsterna. Det är en livfull församling
med många aktiviteter för alla åldrar. Han har
mest fokus på barn- och familjeverksamhet,

vilket exempelvis inkluderar Youngsters (kyrkans söndagsskola), Jump (sport för
mellanstadiebarn) och gudstjänster för små
och stora. De gudstjänsterna är viktiga och Roland och hans kollegor som lägger ner mycket
kraft på dem. Barn som finns med i kyrkans
olika grupper kommer dit med sina föräldrar.
Arbetet underlättas av att han har alla sina kollegor i samma hus. Prästyrket är ett omväxlande och roligt arbete. Eftersom han själv gillar
att sporta mycket, är det kul att få göra det på
arbetstid med glada barn. Det blir även tillfällen att prata om Jesus när de har paus i sportandet. Just samtalen med olika människor
är något som Roland tycker mycket om. Att
få prata om tro är viktigt. Cafe´ Lerberget är
ett återkommande inslag i kyrkan där föreläsningar och bibelstudier finns med. Då ges det
många tillfällen till goda samtal om tro och om
Jesus.

En annan del av Lerbergets kyrka är musiken.
Det är mycket musik och bra kvalitet på
musiken. Körer och varierande sång på gudstjänsterna ger liv åt kyrkans arbete. Själv spelar
Roland munspel.
- Här i kyrkan har jag stött på gamla vänner
från förr. Det är kul! Men även på den årliga
jätteloppisen, i början av september, träffade jag flera kända ansikten från tonårstiden.
Loppisen hade inte funkat år efter år om det
inte hade funnits engagerade ideellt arbetande människor i kyrkan. Det är en stor skillnad
från min förra tjänst och det märks även på
gudstjänsterna. Det är inte bara de anställda
som gör dem. Det ligger i EFS natur att jobba
ideellt och däri finns det en styrka.
- Jag tycker det är skönt att kunna cykla till
jobbet. Jag tar kustvägen genom Höganäs och
gamla Lerberget. Det är en skön tur.
Det märks att han tycker om att bo vid kusten
atio

efter många år i en liten by intill skogen.
- Det är bara om jag ska iväg till en av de andra
kyrkorna i Kulla pastorat, som jag tar bilen.
Jag har större delen av min tjänst här i Lerberget men ibland har jag dop och begravningar
i en annan kyrka. Ändå känns det som att jag
verkligen är församlingspräst. Det gillar jag.
Vårt samtal lider mot sitt slut och Roland ska
vidare till ett samtal med sin prästkollega i
samma hus. Jag tackar för mig och på vägen ut
kommer jag på att jag kunde frågat honom om
han kunnat spela en liten trudelutt på sitt
munspel, men det får bli en annan gång. Bara
några meter från kyrkan ligger skolan och biblioteket. Några mellanstadiebarn leker, en ung
mamma med barnvagn går mot havet eller
bussen och ett äldre par är ute på promenad
med sin hund.
Alla går de förbi kyrkan mitt i byn.

EFS Sydsverige
Riktade närmare Jesus

Sara Engström
Carina Brandt
Helena Eriksson

Klockan har passerat tio och framme på
scen dansar grupperna Shine och Glow. Lovsången tar sen över och möter eftersläntrarna som kommer in i rummet och letar efter
en sittplats. Förväntan ligger i luften och tillsammans reser sig församlingen och sjunger ”Närmare Dig, närmare Jesus. Det är det
enda jag vill!”
Vissa problem är betydligt mer angenäma än
andra. Att så många människor ville vara med
på konferensen ”Riktad” att vi fick byta till en
större lokal är absolut ett av de mer delikata!
Nästan 300 personer i alla åldrar och från 30
olika EFS-föreningar sammanstrålade i Pingstkyrkan i Hässleholm för att tillsammans peka
ut riktningen för distriktet.

Det blev en dag då vi fick komma närmare Jesus, närmare varandra och utmanas i att försöka närma oss människorna vi träffar i vår vardag och dela evangeliet med dem.
Undervisningen stod Marie-Louise Nilsson
och Kerstin Oderhem för och de skickade med
både uppmuntran och förmaningar om att
vi inte får slå oss till ro, utan hela tiden dela
evangeliet om Jesus Kristus med de människor
vi möter.
Drygt elva händelserika timmar efter att de första dansstegen togs i öppningsnumret, klingade sista ackordet ut och deltagarna återvände
hem i olika riktningar. Men ändå riktade åt
samma håll – närmare Jesus!
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Bibelstudiet: Den evangelise-

Joel Jarbo, präst, författare

rande församlingen

Gör alla folk till lärjungar.
Ibland ger Bibeln fler frågor än svar. Mordokai är ett sådant exempel. Vi finner honom i Esters bok mitt i gamla testamentet.
Han är varken kung eller profet men en
handlingskraftig man med en stark personlighet. Det mest beundransvärda hos
honom är Gudstron. Genom hela boken
står han upp för sin Gud, både i vått och
tort. Trotts svåra prövningar tycks inget
kunna rubba hans tro.
Mordokai lever under det Persiskariket
tillsammans med sin fosterdotter Ester
som med tiden blir drottning över hela riket. Det finns mycket att säga om Ester
men just nu är det Mordokai som driver
mig att skriva.

14

Frågorna som söker svar gäller hans barndom. Vi vet nämligen inte så mycket om
den. Men Bibeln lämnar två ledtrådar som
ger oss en bild av miljön han växte upp i.
Den första ledtråden är hans födelseort:
kungariket Babylonien. Efter ett krig hade
det judiska folket blivit bortförda hit som
krigsbyte. Även om folket levde under
uppsikt och inte kunde resa hem blev de
aldrig förslavade eller fattiga under denna
tid. Kejsaren som tagit folket tillät dem
nämligen bo i kolonier där de fick styra
sig själva. Ekonomin var god och många
judar anpassade sig snart till sin nya omgivning och blev både bönder, godsägare
och köpmän. Likadant var det på det andliga planet. Kejsaren tillät judarna att fritt

utöva sin egen religion. Men det kan inte
ha varit lätt för judarna att bevara sin gudstro i ett rike som Babylonien. I samhället
fanns nämligen en uppsjö med gudar att
välja mellan och många tempelplatser att
tillbe dem på. Själva hade Judarna inget
eget tempel att tillbe deras Gud i eftersom
det stod kvar i Jerusalem. Utan tempel och
präster kunde judarna därför inte leva ut
sin tro som de var vana vid.
Kan det vara så att Mordokais föräldrar
tillhörde den grupp judar som tillslut övergav sin gudstro för en annan gud? Namnet
de gav till sin son vittnar om det. Mordokai betyder: Åt Guden Mardok och var
Babyloniens populäraste gud.
Namnet säger mycket men inte allt. Det är
möjligt att Mordokai också fick ett judiskt
namn som vittnar om att han vuxit upp i
ett religiöst hem och ärvt sin tro. Men detta är inget vi känner till utan bara spekulationer, vilket gör hans liv mer intressant
tycker jag. Om vi antar att han inte växt
upp i ett religiöst hem eller hade tillgång
till ett tempel. Var fick han då lära sig be
och höra om Gud?
Jo, under fångeskapen genomgår den judiska religionen en stor förändring. Utan
tempel kunde folket inte utöva sin tro
som förr. Men de judar som fortfarande ville hålla kvar vid sin tro skapade nu
andra mötesplatser. Samlingarna hölls på
sabbatsdagen då alla troende judar tog le-

digt. Dessa möten har sedan fortsatt och det också. Men var kan tidens barn får
är ursprunget till det vi idag kallar försam- höra att de också kan vara ett Guds barn?
lingen.
Svaret på den frågan har alltid varit den
evangeliserande församlingen.
Var fick Mordokai sin starka Gudstro
ifrån? Jag kan bara komma på ett svar och Egen reflektion:
det är i församlingen. Det måste ha fun- 1.
Hur tror du din Gudsrelation skulnits en levande församling som fångade le se ut om du inte blivit uppfångad av en
upp honom. Om det inte var hans föräld- församling?
rar var det kanske en annan släkting eller 2.
Finns det någon person eller samvän som tog med honom. Hur det än gick manhang som betytt mycket för din tro?
till så måste det funnits en församling som 3.
Tror du det finns människor som
öppnat Guds ord och fostrat honom till ser dig som en förebild och vägvisare i det
den bedjare vi möter i Esters bok.
kristna livet?
Har du någon gång funderat på hur din
gudsrelation skulle vara om du inte blivit
uppfångad av en församling? En ganska
allvarlig fundering men en nyttig sådan.
Vi är alla barn av vår tid, Mordokai var
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