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Masken och rösten
Från Elida till
landbacken
Livskraft - från två
olika perspektiv

Styrelsen
har ordet

Styrelsen, EFS
i Sydsverige

Om vi alltid gör som vi alltid har gjort hade vi varit kvar i stenåldern.
Genom förändring skapar vi möjligheter.
Därför har vi valt att rikta oss direkt till dig.
EFS Sydsverige genomför en organisationsförändring, för att bättre förverkliga vårt missionsuppdrag, och nu har vi möjligheten att
göra något nytt.
Vi står inför ett historiskt skifte där du behövs
och din röst är viktig. Tillsammans genomför
vi förändringen. Kom och tala om vilket EFS
du vill ha!

•

EFS distriktsstyrelse vill därför träffa dig vid
något av följande tillfälle:

Anmäl dig på hemsidan, till 0451-38 80 70
eller till info@efssyd.org så vi vet hur många
som kommer.

* 21 januari kl 18 i Listerkyrkan, Sölvesborg
* 22 januari kl 18 i Möllebackskyrkan,
Karlskrona
* 31 januari kl 19 i Röke EFS missionshus
* 4 februari kl 18 i EFS-kyrkan i Hörby
* 5 februari kl 18 i EFS-kyrkan i Ängelholm
* 7 februari kl 18 i EFS-kyrkan i Helsingborg
* 14 februari kl 18 i Betaniakyrkan i Malmö

•

•

Känner ni att det missionsområde som ni
föreslagits tillhöra är naturligt eller önskar
ni ingå i ett annat område?
Varje område kommer få att utse en eller
flera personer som ska ingå i ett regionutskott som tillsammans med regionledaren ska leda regionen. Finns dessa
personer hos er?
Hur ser medlemsutvecklingen ut hos er?

Kom! Var med och påverka. Välkommen!

Gåvor

Välj den plats eller datum som passar dig bäst!
EFS vision är: ”Människor och samhällen
förvandlade av Jesus”
Hur kan det bli verklighet?
Här kommer några frågor som ni gärna får
samtala om inom föreningarna före våra
träffar.
•
•
•
•
•
•
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Hur ser ni inom föreningen möjligheten
att förverkliga visionen?
På vilket sätt kan ni göra det?
Vill ni göra det som egen förening eller
tillsammans annan/andra föreningar?
Finns det någon/några som inom föreningen som speciellt brinner för detta?
Behöver ni hjälp med visionsarbetet eller
kan ni göra detta själva?
En av förändringarna vi vill genomföra är
att vi vill dela upp regionen i olika missionsområden. Känns det bra?

EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet.
EFS Sydsverige:
Bankgiro: 900-9903 (skriv EFS Sydsverige).
Swish 123 055 3461
Salt Sydsverige:
Bankgiro 5275-8786
Swish: 123 354 77 91
Enskilda gåvor december 2018:
EFS Sydsverige 4 150 kr
Salt Sydsverige 1 100 kr
Ett stort tack!

Salt Sydsverige:
Kickoff i gemenskapens tecken

Sara Engström
Charlotta Nordström

Ett pratglatt gäng som samarbetar över gårdsgränserna. Årets konfagäng har börjat den spännande resan mot konfirmationen. Den 24 november var det dags för årets kickoff för sommarens konfirmander.
Känslan av sommar kan kännas avlägsen, men
årets konfirmander har redan fått en försmak
av den varma årstiden.
- Vi hade en jättebra kickoff. Tidigare år har
konfirmanderna varit väldigt tysta och blyga i
början, men nu var de pratglada och tog hand
om varandra på ett fint sätt, berättar Charlotta
Nordström, vikarierande distriktskonsulent.
Sedan några år tillbaka har man haft en gemensam uppstart för Åsljunga- och Åhus-lägret och ifjol hade man dessutom återträffen
tillsammans.
- Det har blivit en tendens att ungdomarna
ser sig som antingen Åsljunga eller Åhus och
det vill vi försöka motverka. Vi vill att ungdomarna ska komma in i vår verksamhet som
helhet, lära känna personer från andra ställen
och förstå att Gud och läger inte bara finns på
en gård, säger Charlotta.
Kickoffen hölls i Hässleholm och bestod av
undervisning, lekar, mat och information om
vad EFS och Salt är. Och så fick respektive
konfagäng lite tid att svetsa sig samman. Läg-

ret i Åsljunga är fulltecknat, medan det finns
platser kvar i Åhus.
-Senaste åren har det varit mycket EFS-barn i
Åsljunga och mest ungdomar utifrån i Åhus.
En del har googlat konfaläger och när då vårt
har dykt upp har de anmält sig till det.
Charlotta ser en stor
poäng med att nå ut
till fler än de som redan finns i EFS- och
Salt-sammanhang.
-Konfalägren är en av
våra största missionssatsningar, så det är
viktigt att det kommer
ungdomar som finns Michael Rastas
utanför våra egna undervisade.
sammanhang.
Hon vet av erfarenhet hur givande det är att få
möta dessa nyfikna personer.
-Det är en ynnest att som ledare få prata om
tro med en ung människa i tre veckor.
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Pulsen på:

Lotta Nordling

Från Elida till landbacken

Privat
Elida.se

Nathalie Bencic är 29 år och kommer ursprungligen från Halmstad.
En vinterdag under gymnasiet fick hon ett starkt Gudsmöte och upptäckte
att hon ville ha en vardag med Jesus. Det du vill, gör jag, sa hon till Gud.
– Jag hade varit med i tonårsgruppen hemma
i Halmstad men det var denna vinterdag som
Jesus grep tag i mig ordentligt, säger Nathalie. Efter denna händelse testade jag på att åka
med evangelisationsbåten Elida under några
helger. Senare blev jag tillfrågad om jag ville
följa med på båten under ett helt år. Jag kände
en kallelse och frid över beslutet att följa med.
Men i stället för ett år blev det till slut en 7 år
lång evangelisationsturné med Elida.
Under sommaren seglade de i Sverige och i
södra Europa under vinterhalvåret. Nathalie
och de andra som jobbade på båten, bodde
också där. Det blev ett väldigt annorlunda liv
med människor tätt inpå sig hela tiden. Hon
jobbade mycket med konfirmationsläger på
båten och växte in i uppgiften allteftersom.
I början fick hon ansvara för en lek och det
kändes stort och nytt då. Senare fick hon mer
ansvar, för exempelvis, köket och till sist kon-
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firmationsverksamheten. Hon kände verkligen
att hon var på rätt plats och trivdes med att
få jobba med ungdomar. Att få växa in i uppgifterna och bli uppmuntrad till mer ansvar,
tycker hon är bra.
– Jag gick i land 2015 för att börja utbilda mig,
säger Nathalie. Fast mark under fötterna, det
var ovant i början.
Nathalie skrattar och fortsätter att berätta:
-Efter så lång tid till havs hade jag fått sjöben.
Jag flyttade till Malmö och började läsa till ämneslärare på högstadiet. Mina ämnen är engelska, geografi och historia. United-kyrkan blev
min församling och där trivdes jag väldigt bra.
Efter 1,5 år började jag engagera mig i barnoch ungdomsarbetet i församlingen. Jag märkte då att jag hade fått mycket med mig från
Elida som jag kunde använda här i kyrkan.

Hösten 2018 fick Nathalie en 25 % tjänst som
barn och ungdomsledare i sin hemkyrka. Det
är ett roligt och omväxlande jobb och en lagom
stor tjänst eftersom hon fortfarande studerar.
När Nathalie börjat jobba, upptäckte hon att
det var kul att jobba med mellanstadiebarnen
också och inte bara tonåringarna.
– Elida lade grunden till mitt arbete, säger
Nathalie. Det är jag glad för.
Det är på fredagskvällarna som mycket av
Nathalies arbete sker. Det är då barnen och
tonåringarna träffas i kyrkan. Det är fredagsträffen för mellanstadiebarnen men även tonårsträffen för de lite äldre. Nathalie brinner för
barn- och ungdomsarbetet.
– Tonårstiden är en känslig tid, säger Nathalie
och det är viktigt att de blir sedda.
Arbetet med barn och ungdomar i United-kyrkan i Malmö handlar även om att kunna organisera, vilket Nathalie tycker om. Det handlar
om att sy ihop ett program för terminen och
att ha en övergripande tanke – långsiktig men
även kortsiktig.
En annan viktig uppgift Nathalie har är att
locka fram nya ledare. Hon styr alltså upp arbetet och skickar månadsbrev till föräldrarna
med information så att de får reda på vad som
händer i kyrkan. Det finns tre barngrupper
och en tonårsgrupp. Det finns ansvariga ledare
för alla grupperna men hon har det övergripande ansvaret. En annan uppgift hon har är
att planera läger.
– I höst har vi börjat med temakvällar för bar-

nen, säger hon. Det handlar bland annat om
dop och nattvard. United-kyrkan i Malmö var
från början en pingstförsamling som i våras
gått ur Pingst och gått in i EFS. Då behöver
både barn och vuxna få mer kunskap om hur
de som församling ser på dopet och nattvarden.
– Det ska finnas en längtan hos barnen och
tonåringarna att få bli döpta utan att det blir
ett jippo av det, säger hon. De behöver information och förståelse om varför vi vill ha barndop och nattvardens betydelse.
Det finns ungefär 90 barn inskrivna i kyrkans
barngrupper och av dem kommer 60 regelbundet till kyrkan. Det var några av föräldrarna till
dessa barn som kom med frågan om nattvard
och dop. Det är inte alltid lätt att förklara detta för sitt barn hemma. Senare blir det fler temakvällar om bland annat relationer, synd och
nåd.
Nathalie brinner för att barn och tonåringar
ska upptäcka Jesus.
– Jag vill påverka en större helhet och det gör
jag genom mitt jobb i kyrkan, säger Nathalie.
Dessutom ingår jag i ett arbetsteam och det
känns bra. Att organisera och att jobba med
människor är väldigt roligt.
Till slut frågar jag Nathalie om hon fortfarande
åker båt eller om hon fått nog av det livet? Då
skrattar hon och berättar att hon fortfarande
åker med Elida några veckor varje år. Kanske är
det så att hon aldrig riktigt blir en landkrabba?
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Salt Sydsverige:
Livskraft - med olika ögon

Emma Råvall,
Tobias Jonson
Anna Sköld

Att få börja det nya året på läger är verkligen något speciellt. Istället för att spendera de sista dagarna på 2018 med att komma på tomma nyårslöften (som ändå
aldrig hålls i mer än max två veckor) och ligga i soffan, fick jag, tillsammans med
ca 100 andra ungdomar från flera olika delar av Sverige samlas för att förbereda
oss inför 2019 på allra bästa sätt – tillsammans med Jesus.
DELTAGARENS BERÄTTELSE

hetsbild som jag saknat tidigare, men som jag
är glad över att ha nu.

Jesus fick verkligen vara i centrum under hela
lägret, vilket passade sig extra bra eftersom en
av dagarnas tema faktiskt var korset i centrum.
Det övergripande temat för lägret var dock
“The true story” vilket innebar att vi fick sätta
oss in i många av bibelns berättelser för att sedan kunna koppla dem samman.

Kvällarnas gudstjänster var även de fantastiska stunder då vi fick fortsätta höra mer om
den bästa berättelsen av dem alla och hur vi är
en del av den. Det som skiljde kvällarna från
mornarna var dock den stund av lovpris och
personliga tid med Gud som fanns med. Att få
sjunga lovsång är ett sätt att få be till Gud på
som jag tycker är så starkt och speciellt, därför var jag tacksam över att vi var välsignade
med ett så skickligt lovsångs- och teknikteam
som, trots visst motstånd i form av långsamt
wifi och teknik som inte funkade som de ville, kunde leda oss i den formen av umgänge
med Gud. Förutom det fanns även möjlighet
till personlig förbön varje gudstjänst, vilket jag
från flera håll fick höra var ett uppskattat inslag, och jag kan inte annat än att instämma.

Vi ville hitta den röda tråden och precis som
Jesus var med i allt vi gjorde under lägret, från
bibelstudie och gudstjänst, till matstunder och
aktiviteter, så fick vi lära oss om hur Jesus verkligen är bibelns röda tråd.
Under morgnarnas bibelstudium fick vi på ett
tydligt sätt se hur Gud följer, tar hand om, förlåter och följer sitt folk från början och framåt,
samt hela tiden påminner dem och försäkrar
dem om den välsignelse som kommer. Det var
en spännande stund som gav mig en viss hel-
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Däremellan hann vi med att äta god mat, ha
seminarier, fritidsaktiviteter och kvällshappe-

nings – andra komponenter som också ser till
att läger blir riktigt bra helt enkelt.
Dagarna tillsammans blev verkligen superhärliga och jag tackar Gud för att vi får möjlighet att komma samman på det här sättet för
att lära känna honom. Även om många var
trötta efter flera dagar hemifrån, och en nyårsnatt på toppen av det, så vet jag också att alla
kom hem med ny energi inför året som anlänt.
Kraft hämtad från honom som är livet själv.
Livskraft, om du så vill.
LEDARENS UPPLEVELSE

Jesus är en bra väg. I vissa sammanhang är den
tysta bönen framlyft, i andra traditioner är
vandringen på livets väg viktigare och på livskraft var lovsången i centrum. Även fastän jag
tror jag kunde en eller max två av sångerna sen
tidigare så kom jag snabbt med i dem tack vare
ett så öppet och tillåtande klimat.
Under min vistelse på livskraft fick jag på riktigt känna att här är en plats där alla är välkomna och där de själva kan visa upp sig och
prata om tron på Jesus och Gud som något
helt naturligt. Jag älskade den öppenheten, och
jobbar för att skapa ett sådant klimat i mina
verksamheter och på lägret fick det mig att
tänka på Paulus ord ”Jag skäms inte för evang-

Se detta ur mina ögon, som inbiten nattuggla och
morgontrött ung vuxen…
Klockan ringer strax innan fem för att jag ska
hinna gå till en bussresa som jag vet kommer
ta nästan tio timmar. Den kombinationen får
få på bra humör i ett kallt, mörkt och sovande
Stockholm. Trots den tidiga morgonen så var
vi ett gäng som tillsammans möttes vid centralstationen för att åka på ett, för många av
oss, helt nytt äventyr i Helsingborg nämligen
Livskraft Syd. Där jag skulle vara ledare och
deltagare för första gången.

Lovsången var i centrum under lägret.

När vi kom fram, lite sena, hade vi redan missat första ledarsamlingen och hamnade ganska
direkt i en ledarbön innan gudstjänsten där jag,
med min bakgrund i Svenska kyrkan, verkligen
började undra var jag hamnat. Men jag kunde
både se och höra Gud som var mitt ibland oss,
samma Gud som hemma men nu med andra
uttryckssätt i samtal och gestaltning.

eliet. Det är en Guds kraft som räddar var och
en som tror, juden främst men också greken.”
(Rom. 1:16). Vi var många, från olika platser
och olika traditioner, men vi möttes under
samma tak, delade måltid tillsammans och fick
dela tro och liv med varandra. Allt detta för
att ”så utgör vi, fast många, en enda kropp i
Kristus” (Rom 12:5).

På lägret fick vi delta på seminarier – där jag
först var med och försökte koppla samman
tv- och datorspel med tron på Jesus och hur
det kan få oss till vänligare spelare. På nyårsafton fick jag fortsätta med att tänka på om
jordens undergång är något att se fram emot
med uppenbarelsebokens teologiska budskap i
ryggen, som jag helst pratar vidare om och reflekterar mer över. Allt detta blandat med stora
bibelstudium med olika fokus varje dag och
smågruppssamtal med nya bekantskaper.

Att sedan försöka knyta ihop säcken på allt
och konstatera att Gud alltid är närvarande, i
vår omgivning, i varandra och i oss själva – allt
från en varm hand på axeln till det leendet just
jag behövde på morgonen – gör Guds story till
just ”The True Story”.

Jag har alltid älskat att utforska nya saker och
olika sammanhang – då alla vägar till tro på
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Hjärtslag:

Vi växer så det knakar

Sofia Arleon
Daniel Svensson

Har du kört genom centrala Helsingborg på sistone lär du ha stött på ett och annat vägarbete.
”Vi växer så det knakar” kan man läsa på skyltar runt om i stan. Och det är precis vad det gör på
Bruksgatan 27 också, där EFS-kyrkan huserar.
Första advent hade vi glädjen att välkomna 17
nya medlemmar i vår församling. I våras var
det tio nya medlemmar. Och förra advent växte vi med 18 nya. För att inte tala om alla barn
som vi begåvats med de senaste åren. Där kan
vi också snacka tillväxt…
Några av dessa nya medlemmar är nyvunna
vänner som hittat ett hem hos oss genom Alphakurser. Några har funnits med i gemenskapen sedan länge, och nu valt att gå med som
medlemmar i föreningen. En annan hade bara
vägarna förbi, såg skylten som hängde på vår
trappa och fattade mod att kliva rätt in. En del
är nyinflyttade helsingborgare, en del är mer
inbitna och som hittat till oss via vänner. Eller
via Google.
Men vi ger inte sökmotorjätten någon direkt
ära för tillväxten i vår församling. Nej, äran ger
vi åt Herren, endast Herren.
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Det är med glädje, förundran, viss stolthet och
stor ödmjukhet som vi ser vad som sker. Det
är nåd att få vara med i en levande församling.

Det är härligt – och besvärligt. För alla tycker
inte lika (tur är väl det), och med många nya
medlemmar behöver vi verkligen se till att alla
lemmar är med.
Tack Jesus för ditt skeende i Helsingborg. Tack
för hur du kallar på och rör vid människor och

”Det är härligt
och besvärligt.”
förvandlar hjärtan. Tack för att det sker idag.
Tack för att vi får vara med. Fortsätt ditt verk,
Herre. Använd oss – kyrka är inte främst en
byggnad, utan en gemenskap – kyrka är vi,
hela tiden.
Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad
och efterföljd och verka för Kristi rikes tillväxt
genom att leva nära Jesus, nära människor,
mitt i Helsingborg.
Så har du vägarna förbi? Välkommen in till oss!

Hjärtslag:
atiot

Vardagstankar

Sara Engström
Magnus Lennartsson

En vardaglig bok som funkar att ge
bort till vem som helst. Lotta Lennartsson hoppas att hennes funderingar
ska föda en tanke hos läsarna om att
Jesus kanske finns.
Vi har den alla, men den kan se väldigt olika
ut. Lotta Lennartsson valde att skriva en bok
om sin.
-Det är en fundersam bok som handlar om
min vardag. Jag skriver om helt vanliga saker
och så väver jag in min tro på Gud i det. Det är
ingen teologisk bok, utan man kan ge den till
vem som helst, förklarar Lotta.
Med boken ”Titta mamma, himlen é sné”
hoppas hon kunna nå människor utanför kyrkans värld.
-Boken är inte tänkt till kristna människor,
utan tanken är att man ska köpa fem stycken
och ge vidare till någon som inte känner Jesus.
Låna inte bara ut den, utan ge bort den så att
de har den hemma. Det finns ett värde i det.
Hon oroas över att okunskapen kring kristen
tro är så utbredd i dag.
-Vi lever i en tid när många människor under
20 år inte vet vem Jesus är överhuvudtaget.
Det gör mig orolig. Om någon som läser min
bok får en tanke om att Jesus kanske finns och
börjar fundera på hur det påverkar deras liv, då
blir jag väldigt glad.
Citatet som har fått ge boken sin titel myntades för drygt tio år sedan.
-Min dotter Johanna sa det när hon var tio.
Vi backade ut bilen från garaget och då tittade
hon på himlen och sa: ”Titta mamma, himlen
é sné”. Fast egentligen var det ju molnen som
var det.

Att bli författare är inget Lotta egentligen har
önskat att bli. Men nu har det blivit två stycken (den första heter ”Var dag räknas”).
-Jag har aldrig haft en dröm om att skriva en
bok, men jag fick en tanke som satte sig och då
vet jag att det är något jag ska driva. Jag tror att
det var Gud som gav mig idén.
Hon inser att fysiska böcker kan kännas lite
förlegat för unga människor.
-Men jag värderar sidor, att kunna bläddra,
stryka under, gå tillbaka. Och jag är helt oteknisk, så poddar och sådant får andra göra.
Boken säljs i EFS-kyrkan i Ängelholm, samt i
Ica-butiken i Helsingborg där hon själv jobbar.
-Ibland kommer därför kunder fram och berättar att de har läst boken. Det känns väldigt
roligt. Sen kan jag bara be att den ska landa
rätt hos dem.

-På samma sätt kan vi tycka att Gud är sned,
men det är i själva verket vi som är det.
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Pulsen på:

Lotta Nordling

En kontrasternas man

Privat

Detta är berättelsen om bonden, som blev kurator,
som blev bonde igen och en kyrkans man.
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Tomas Åkesson är utbildad socionom och har
jobbat som fältsekreterare och skolkurator.
Tillsammans med sin fru Ingrid driver han
gården Vidablick strax utanför Hörby. De odlar ekologiska grönsaker och har försäljning på
gården.
2006 fick Tomas möjlighet till att ta ett friår
från jobbet. Den tiden använde han till att utveckla gården genom att bygga en samarbetsbana och nu senast en multisportbana. Den senare är som en minigolfbana, men med andra
ingredienser som till exempel frisbeegolf och
dart.
På samarbetsbanan arbetar man i lag om 6-8
personer. Det handlar om att klättra, klura och
samarbeta. Gruppen ska ta sig över ett plank,
genom ett stort spindelnät, lägga skiffer eller
lösa ett pussel. Det kan också handla om att
åka skidor och slänga sig i lianer. Hit kommer
kompisgänget, släkten, skolklasser och personalgrupper. Men Tomas vill även kunna erbjuda församlingar och ungdomsgrupper att
komma till Vidablick för en heldag eller några
timmar.

Han har jobbat med människor på olika sätt
hela livet. Nu kombinerar han arbetet på gården med arbetet i kyrkan, för Jesus.
-Den 1 september började jag jobba i EFS-kyrkan i Hörby säger Tomas. Det var styrelsen i
kyrkan som frågade mig. En härlig utmaning.
-Till sommaren kommer vi att göra en utvärdering av mitt arbete för att se hur vi ska göra
framöver. Tjänsten är på 50 % och handlar
mest om barn- och ungdomsarbete, vilket jag
är välbekant med sen tidigare genom ideellt arbete. Det ingår även en del predikningar men
det får räcka med högst en gång i månaden.
Tomas funderar, skrattar och säger:
-Resten av tiden är jag Månskensbonde.
EFS-kyrkan i Hörby har 65-70 medlemmar.
Många är 60-talister som Tomas själv, men det
finns även flera barnfamiljer och ett gäng unga
vuxna. Det är bra att det finns en ålderssprid-

ning, samtidigt som det är viktigt att känna
ett VI.
-I höstas åkte många från EFS i Hörby till
konferensen Riktad i Hässleholm. Det var en
fantastiskt bra dag med mycket givande undervisning! Men det var också bra att få träffa
andra kristna och få känna sig som en del i ett
större sammanhang, menar Tomas.
Tomas säger att det är gott gry i församlingen
och och att man vill bygga Guds rike tillsammans. En av aktiviteterna man haft länge är
“Öppen kyrka”. Det är 15-25 personer som
kommer till kyrkan på onsdagarna för att äta
kvällsmat tillsammans, läsa ur Bibeln och be
för varandra. En del av de som kommer är
medlemmar i kyrkan och andra inte.

att få jobba för Jesus. Han tycker att det känns
bra att få jobba i sin egen församling, men att
det är svårt att veta var gränsen går för avlönat
arbete och ideellt arbete.
-Jag trivs med kontrasterna i jobbet. I kyrkan
är jag omgiven av många människor, medan
lugnet råder i hustrun Ingrids presentbod, i
gårdsbutiken och i caféet. Iblandär det skönt
att få vara ensam ute på åkern, men helst vill
jag ha folk omkring mig.
Vi avslutar vårtsamtal och jag ser Tomas framför mig med en spade i handen, hackandes i en
åker och i nästa sekvens, i kyrkan med alla sina
församlingsmedlemmar omkring sig. Tomas
andas Jesus var han än är.

Tomas leder en grupp i församlingen där de
har temaföreläsningar. Mellan 20-25 personer
samlas i kyrkan. Antingen är det någon av de
själva eller en tillrest gäst som leder ett bibelstudium. Efter undervisningen delar de upp
sig i smågrupperför att prata vidare om det de
nyss hört samt för att be för varandra. Det blir
många goda samtal.
På fredagarna är det de unga som intar kyrkan.
Varannan vecka är det “Draget” med barn i
låg- och mellanstadieåldern. De andra fredagarna kommer ungdomsgruppen.
-Det är viktigt att ha ett bra barn- och ungdomsarbete i kyrkan, säger Tomas med eftertryck. Dessutom är det väldigt roligt att jobba
med barn och ungdomar! Den stora utmaningen är att lyckas fånga barn och ungdomar,
så att dekan växa i sin tro.
– Något som är väldigt roligt att få jobba med
i kyrkan, är när det kommer någon ny som vill
lära känna Jesus, säger Tomas och lyser upp.
Det Tomas uttrycker att han vill göra mer av i
kyrkan, är ledarvård. Han har en vision om att
EFS-kyrkan ska få vara en gemenskap i Hörby
kommun. Att de ska nå ut till Hörbyborna om
budskapet om Jesus. Han vill att kyrkan ska
vara en resurs i samhället.
En bra start till detta är en den grupp för ideella föreningar i Hörby som han sitter med i.
Jobbet i kyrkan realiserar en gammal dröm om

Är du en
kommunikatör?
EFS- och Salt Sydsverige söker efter dig!
För mer info kontakta
Margareta Cada på
0451-388070 eller
info@efssyd.org
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Bibelstudiet:

Joel Jarbo, präst, författare
pixabay

Masken och rösten

Munnen säger vad hjärtat är fullt av.
Har du någon gång målat ett ansiktsporträtt? Då vet du att det inte är så lätt. Om
du vill att ansiktet ska efterlikna personen
kan du inte bara tänka på proportionerna
utan du måste också ta med alla dimensioner, detaljer och samtidigt tänka på helheten. Alla delar av ansiktet har sin utmaning
men munnen och tänderna är i regel svårast att göra. Detta beror på att munnen är
den rörligaste och mest uttrycksfulla delen
av ansiktet. Den behöver vara rörlig för att
kunna tugga maten och forma orden till
vår röst.
Det grekiska ordet för ansikte är prosōpon,
samma ord användes för att beskriva den
uttrycksfulla masken som användes på
den antika teatern. Idag använder teater-
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Det är ljudet som ljuder igenom vår mask
som berättar vilka vi är.
Vårt ansikte är viktigt för vår person men
vi är mer än bara yta. Om du vill lära känna en människa räcker det inte att se ansiktet du behöver också lyssna till rösten.
Tydligast blir detta när vi mister en vän.
Vi förlorar då ett ansikte men framförallt
en röst.
Organisation och organism
Idag finns det kyrkor som har problem
med att samla sin personal till bön och
gudstjänst. Tron på Gud är nämligen inte
alltid ett kriterium för att bli anställd. Jag
hörde nyss en kyrkoherde som funderade
på detta problem: – Vi måste kunna skilja
på kyrkan som organisation och som organism.

Tanken låter kanske djup och vis men för
kyrkan är den dess undergång. Kan vi skilja ansiktet från rösten? Kroppen från Anden? Synsättet är inte bara problematiskt
den skapar också stora problem när vi tänker evangelisation. Om ansiktet inte vill
höra rösten varför skulle då munnen tala?
Om kyrkans egna inte vill gå på gudstjänst
värden det latinska ordet persōna istället och bön varför skulle då någon annan vilja
vilket betyder mask eller person. Persōna det?
är i sin tur nära besläktad med begreppet
personare som betyder: det ljudet ljuder Ansikte och röst
igenom.
När vi lägger ihop dessa två latinska be- Har du tänkt på hur mycket tid och penggrepp tecknas en tydlig bild av vår person: ar vi svenskar lägger på våra kyrkobyggna-

der? Även om lokalerna står tomma behöver de uppvärmning och renoveringar
för att inte förfalla. Det är viktigt att vi
sköter om våra byggnader! Vi behöver
ju någonstans att samlas till gudstjänst.
Kyrkobyggnaden är också ett vittnesbörd i samhället som pekar på vår tro.
Men byggnaden får aldrig bli viktigare
än dess röst. Kyrkan är nämligen mer än
bara ett yttre skal, den är bäraren av Gud
ord. Jesus vill inte bara synas i världen
han vill också höras.

EFS Sydsverige:
Nytt från styrelsen

När en kyrkobyggnad hotas med nedläggning händer det ibland att samhället reagerar: – Ni kan inte riva kyrkan! Den har alltid stått där. Även om
jag aldrig själv går dit så är den fin att
se på. Men om staden bara är intresserad av ansiktet men inte av rösten, vad
har då kyrkan vunnit för Guds rike?

Under sammanträdet togs bland annat
följande punkter upp:

Guds ord
Vad kan kyrkan göra bättre än någon
annan organisation? Svaret på den frågan måste vara: att öppna Guds ord för
människor. Allt annat som kyrkan gör i
samhället kan någon annan göra bättre.
Som kyrka är vi nämligen inte bara kal�lade att vara ansikte utan även en röst
som predikar Guds ord.
Egen reflektion:
Är kyrkobyggnaden viktig för dig?
Upplever du att din församling når ut i
samhället med Guds ord?
Hur tänker du kring begreppet kyrkan
som organisation och organism?

Torsdagen den 17 januari träffades återigen distriktsstyrelsen på expeditionen
i Hässleholm. I och med omorganisationen som trädde i kraft vid årsskiftet
ska distriktsstyrelsen numera kallas Regionala rådet, men arbetsuppgifterna är
hittills ungefär de samma.

* Den digitala tidningen Livsluft kommer att ha inlägg fram till den 23/1,
men sedan görs ett uppehåll i väntan på
att en ny kommunikatör kan anställas.
Annons för tjänsten kommer att läggas
ut inom kort.
* Charlotta Nordström har fått en annan tjänst och kommer att arbeta kvar
som vikarierande Saltkordinator fram
till den 10/2. Ordinarie Saltkordinator Frida Ewers väntas komma tillbaka
från föräldraledighet på deltid i augusti
2019. Jonas Hallabros sjukskrivning har
förlängts.
* Nästa sammanträde för det regionala rådet blir den 9/3 då regionträffarna
kommer att sammanfattas.
Vi i det regionala rådet ser fram emot
att träffa er alla på de regionala träffarna.
Kom och tala om vilket EFS du vill ha!
Varmt välkommen!!!
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Jag vill göra mitt liv
till en lovsång till Dig.
Där var ton skall en
hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje
och dagar av sorg,
vill jag leva var
dag till din ära.
Psalm 702 Ch. Hultgren
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EFS Sydsverige:
Medarbetardagar

Margareta Cada
Margareta Cada

Onsdagen den 23 januari samlades medarbetarna i regionen för en medarbetardag i Hässleholm. Vi hade en god förmiddag med information från regionen och från riks, bön och
lovsång.
Vi fick även förmånen att lyssna på Jonas
Nordén som hade ett
bibelstudium med oss
om Bibelns berättelse
om staden. Dels människans stad men också
Guds stad. Vi fick följa
en mängd olika städer
och deras öden genom
Bibelhistorien.
Jonas avslutade med det nya Jerusalem, ” en
stad vars arkitekt och byggherre är Gud själv.
Dess portar och grundstenar kommer att bära
namnen av de tolv stammarna och de tolv
apostlarna. Med andra ord kommer denna
stad att vara byggd på evangeliets löften till Patriarkerna och evangeliets förkunnelse genom
apostlarna. (Gal 3:8). Den dagen skall komma
då vi kommer att få inreda vårt hem i världshistoriens bästa stad.” Vilken dag det ska bli!
Daniel Svensson hade med gitarren och ledde
oss i lovsång.
Under eftermiddagen kom Linnéa Olsson från
personalavdelningen på riks samt EFS riks nya
ekonomichef Roland Hyving. Linnéa gick igenom hur vi, som numera är riksanställda, ska
redovisa våra arbetade dagar samt var vi hittar
olika personaldokument och handlingar.
På kvällen hade vi inbjudit lokala arbetsledare
till en träff med Linnéa och Roland. Här fick
de möjlighet att ställa frågor och få information om hur riks arbetar med arbetsgivarfrågor
och vad de lokala arbetsledarena har för uppgifter.
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Tack till alla som var med under dagen, det är
alltid gott att mötas!
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
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Tel. 0451- 38 80 70
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