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Elisabeth ropade med hög röst: ”Välsignad är du
mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär
inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor
kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning
sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som
trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall
gå i uppfyllelse.” Luk 1:42-45

GÅVOR
OCR 50000001813 till bankgiro: 901-0026
Swishnummer 123 357 80 28
Märk ”Sydsverige”
Bankgiro Salt: 5275-8786
Swish Salt: 123 354 77 91
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU
Livsluft är en regionstidning om vad som sker i EFS och
Salt Sydsverige. EFS är en missionsorganisation inom
Svenska kyrkan som vill uppmuntra till personlig tro,
mission och bibelbruk. Vi finns över hela landet, uppdelade i organisationer och missionsföreningar. Salt
är en självständig kristen barn- och ungdomsorganisation med särskild relation till moderrörelsen EFS
och Svenska kyrkan.
Livsluft ges ut i tryck samt på webben. Prenumeration
på papperstidningen kostar 275 kr/år. För 2019 bjuder
vi på den kostnaden men det är såklart fritt att ge en
gåva!
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Ledaren

Förväntan

En viss skräck fanns med för min del, skulle jag komma ihåg minnesversen vid söndagsskolans julfest, eller
skulle jag staka mig och behöva skämmas… Jultomten hade jag också en viss ansträngd relation till.
Min känsla är att julskyltning, julpynt och ljusslingor
kommer upp allt tidigare i affärerna nuförtiden. Det
spelas julmusik på stormarknaderna. Avsikten är nog
att väcka vår lust att tänka ut fina julklappar så tidigt
som möjligt till alla möjliga i vår bekantskapskrets.
Man vill ju sälja mer, också en form av förväntan!

Min bön är att denna märkliga händelse för tvåtusen
år sedan skall bli verklighet först och främst i mitt liv,
men också i den livssituation du befinner dig i.
Kanske vi kan få överraska någon människa genom att
låta den bli sedd lite extra under julhelgen. Det kan
bli en verklig julhälsning!

Under en av mina tidigare arbetsperioder, var jag under några år ungdomspräst i Växjö. Tillsammans med
samarbetskyrkoprästen ingick att hälsa på de äldre i
missionsföreningen, överlämna en blomma och kanske sjunga en julsång eller så. Vi kom till en äldre dam,
och när jag frågade vad hon såg fram emot inför julen
svarade hon: Det är den värsta perioden på hela året.
Jag blev häpen. Varför detta?
Jo, svarade hon, det finns inte någon gång på året som
jag känner mig så ensam som vid julen. Jag har inga
anhöriga som hälsar på, och går jag till kyrkan på julbönen, så kommer alla dit i sällskap med någon och
ingen frågar efter mig.
Vi kan verkligen gå med olika förväntningar inför julen.

Stefan Svensson är vikarierande regional missionsledare på 25 % fram till mars 2020.
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Stefan Svensson

När jag var barn behövde det bara nämnas ”nu närmar
vi oss jul”, så steg förväntanstemperaturen betydligt.
Tankarna fylldes med vad man skulle få som julklapp
från föräldrar, syskon, farfar och farmor. Jag såg fram
mot julafton då ALLT skulle bli så spännande.

Själva julfirandet har sin grund i att Gud valde att
ta gestalt i en människa, nämligen Jesus från Nasaret. Bara den tanken är så svindlande för många
människor, och för vissa rent av omöjlig. Att världens
skapare har valt att bli synlig i världen är oerhört. Att
detta har följder för våra liv idag är också lika utmanande.

EFS

Våra förväntningar inför julhögtiden ser väldigt olika
ut, beroende på vår ålder och vår livssituation.

I

Bild: Rektor Joakim Hector

Mikael Persson, Stefan Svensson

Hjärtslag

Per-Olof Persson

Glimåkra folkhögskola fyller 60 år!

oktober 2019 firade Glimåkra 60-års jubileum. Per-Olof Persson berättar historien om ett efterkrigssverige med kunskapstörst, lokalt engagemang och en folkhögskola med önskan att välkomna så många som möjligt.

Efter andra världskriget fanns det alldeles för få
folkhögskolor för att ta hand om alla som önskade studera. De skolor som fanns fick då i uppdrag
av staten att starta filialer i områden där det fanns
många vuxna som ville läsa vidare. I Glimåkra hade
man då en tom prästgård och en arrendegård i dess
närhet, som också skulle bli tom år 1959.

kök och var som ett enkelt hotell. Även om man
bodde i närheten valde många att leva tillsammans
på skolan. Flera hittade där sin blivande man eller
hustru.

Då intresset för att studera var stort beslutade regeringen att kommunerna skulle starta KomVux. Det
innebar att färre sökte sig till folkhögskolorna viket
Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg, gjorde att nya linjer startades.
knuten till EFS, var villiga att starta upp en. Det
bildades också en skolförening, som skulle driva Nu startade utbildning i bland annat textil, bibel
frågorna kring skolan. De tog kontakt med bl.a. och musik. Bibellinjen levde kvar på Glimåkra i
landstinget, kommunen, kyrkan och Sparbanken många år men är idag en del av verksamheten på
och såg till att tanken på skola förankrades lokalt. Missionsgården Strandhem i Örkelljunga. MuDe flesta i Glimåkra kommun var välvilliga till siklinjen var inriktad på att utbilda kantorer.
idén. År 1959 kunde skolan starta under väldigt
provisoriska förhållanden.
En av rektorerna hade en kusin med Downs syndrom och han frågade sig varför hans kusin inte
Glimåkra låg ganska isolerat med dåliga kommuni- skulle få gå på folkhögskola? Det ledde till somkationsmedel. Därför behövde skolan ett internat. markurser för ungdomar med olika handikapp. År
Det började att byggas och rummen var färdiga i 1970 blev det inte bara sommarkurs utan även en
oktober 1959 då skolan startade. Elever kom från lång vinterkurs. Många elever har sedan dess berikommuner i södra Sverige, som hade en anknyt- kat skolan med sin närvaro. Numera är det varje år
ning till EFS eller någon annan kristen organisa- två sommarkurser och en vinterkurs. Vi är många
tion.
som tror att det är eleverna på den här kursen som
ger skolan dess mjuka och vänliga atmosfär.
Många från trakten från Glimåkra tog chansen att
läsa. Internatet i prästgården hade både toalett och Synskadade seniorer har gått på kortkurser under
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ett par veckor sedan 1980 då några folkhögskolor
fick i uppdrag att utbilda synskadade. De får lära
sig om hjälpmedel som finns och om många knep
man kan ha nytta av i vardagen. De träffar andra
människor i samma situation och många kontakter
knyts.

Folkhögskolan är en egen liten by i byn. Byggnaderna kommer givetvis till glädje då och då för olika
organisationer. Senast var det 10-milaorienteringen som hyrde lokaler att sova i. Kring alla dessa
byggnader finns många, många minnen. Vill du
veta mer så finns det en bok som skrevs till skolans 50-årsfirande att köpa. Vill du uppleva skolan
inifrån, så anmäl dig till en kurs på folkhögskolan.
Välkommen!

Under 80-talet hade Glimåkra folkhögskola många
16-17 åringar på sina allmänna kurser som hade det
svårt i den vanliga skolan. Skolan beslöt att satsa
på tre intresseområden hos ungdomarna: musik,
ishockey och konst. Eleverna fick studera något
de var intresserade av vilket väckte lusten att även
läsa grundämnen som matte och svenska. År 1995
förändrades de ekonomiska förutsättningarna och
ungdomsskolan fick läggas ner.
Ingemar Karp från Röke har under många år lett ett
Blåsarläger på skolan på sommaren. När han föreslog att skolan skulle starta en gospellinje, lyssnade
man. Gospellinjen startade och än en gång fylldes
skolan med musik och har fortsatt göra det i 25
år. Varje år är 25 sångare och musiker igång med
gospel.
I början på tvåtusentalet startade en skivarlinje.
Många duktiga författare och svensklärare har berikat kursen för eleverna. De ger varje år ut en liten
bok där alla eleverna har medverkat med noveller
och dikter. Just nu är det många som jobbar med
att skriva en egen roman eller självbiografi.
”Får man gå här tills
man dör?” uttryckte sig
en pensionär som trivdes
väldigt väl på folkhögskolans första seniorkurs. Redan på 90-talet
hade skolan kurser för
elever med stor livserfarenhet och lever vidare
än idag dels som allmän
kurs och dels som textil
och konstkurs.
Från början fanns en
prästgård och en arrendatorsgård (en ladugård, två uthus och ett
bostadshus). Idag har
skolan 28 hus att vårda med 100 bostadsrum. Det
senaste bygget blev klart 2018.

Glimåkra folkhögskola är en av två folkhögskolor
som är kopplade till EFS i vår region. Läs mer på
www.glimnet.se
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Johan Åkesson:
”Jag räcker inte till, och det är ok!”

H

an är Hörbysonen som hoppade
av gymnasiet och blev evangelist, som lämnade både prästtjänst och EFS. Livsluft möter den nya
samarbetskyrkoprästen i Sankt Knut i Lund i
ett samtal om att hitta och vara den man är.

Kristoffer Lignell

Pulsen på...

Kristoffer Lignell

År 1962 föddes Johan Åkesson. EFS fick han med
modersmjölken med föräldrarna aktiva i föreningen i Hörby. Lillebror Tomas bor kvar och är numera anställd i EFS-kyrkan i Hörby. Efter två år på
teknisk linje på gymnasiet hoppade Johan av för att
läsa bibelskolan på Johannelund 1980.
- Det hände mycket i Hörby under den tiden och
vi hade en kille som bodde hemma hos oss som
blivit frälst och som var gammal missbrukare. Han
var tio år äldre och påverkade mig såklart starkt.
Efter bibelskolan gick jag en evangelistkurs och
var evangelist och var runt och knackade dörr med
Tomas Nygren i studentområdena i Uppsala. Efter
det fick jag och Allan Sjöstedt kallelse till Simrishamnskretsen som evangelister. Där var jag mellan
åren 1981-1987. Därefter sökte jag in på Johannelund och gick den tre-åriga prästutbildningen.
Jag prästvigdes på årskonferensen i Örnsköldsvik
av biskop Carl Johan Tyrberg.

Sin första prästtjänst fick han i Oppebykyrkan i Nyköping, en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan
och EFS. Där var han kvar till år 1998 då han gjorde
ett uppehåll, från prästtjänst och EFS, som varade
längre än han själv tänkt sig. År 2000 flyttade han
och frun till Simrishamn och Johan jobbade under
nio år inom livsmedelsindustrin samt var pappaledig. För under den här perioden kom fyra barn, tre
grabbar och en tjej som nu är 18, 16, 14 och 11 år.
Vad var det som gjorde att du gjorde uppehåll i prästtjänsten och med EFS?
- ”Jag kände lite som att jag gick in i väggen 9798. Jag hade mycket krav och ambitioner och kände
jag behövde göra ett uppehåll. Jag fick möjligheten
att studera under en period och framför allt att göra
något helt annat. Under 9 år var jag anställd inom
livsmedelsindustrin och var med i produktionen av
vegetarisk färdigmat i Simrishamn. Men vägen tillbaka kom så småningom.”
Hur kom du tillbaka?
- Någon längtan kom tillbaka att vilja vara med och
ge, dela det jag fått som gåva. Känner att jag fick en
förnyad kallelse att vända om och tillbaka. Inte till
det som var innan men ändå tillbaka till något nytt.
Jag har känt mig väldigt buren sen dess även om det
inte varit en lätt resa.
Samtalet glider i på vikten av gemenskap, kampen
att vara den man är och att inte räcka till.
- Jag känner att det är en av mina tillgångar kanske,
att jag har fått vandra en vandring med Kristus ner
i det svåra för att sedan komma upp ur det. Johan
citerar Tomas Merton:
”Den stora tillgången som vi har som människor, det
är våra begränsningar. För på grund av dem behöver vi
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andra och andra behöver oss.”
- Det finns liksom en kraft i gemenskapen när vi delar livet som det ser
ut.
- Erfarenheten av att inte räcka till
är en av mina stora strider. Att hela
tiden känna att jag inte räcker till.
Men att kunna säga: Johan du räcker inte till, och det är helt ok! Det
blir ett evangelium i allting. Det
finns så många krampaktiga försök
att var mer än vad vi räcker till för.
Ibland tror jag att vi i kyrkan, i vår
iver att vara Kristuslika, kan bli något annat än oss själva.
Under resans gång kom insikten att
det var 20 år kvar till pension och
frågan: vad gör jag med resten av
mitt liv? Då fanns prästkallelsen där
och han läste in en teologisk kandidat mellan åren 2008 och 2010 och
blev mottagen för tjänst i Svenska
kyrkan och fick förnya sina prästlöften. Adjunktsåret gjordes i Löderups
församling där han sedan fick tjänst.
År 2015 gick han den behörighetsgivande
kyrkoherdeutbildningen
och blev år 2016 kyrkoherde i stora
Köpinge församling som är grannförsamling till Löderup och som
vätter mot Ystad. Nu tillkom ansvar
för ekonomi och fastigheter
- Det var ju ”mission impossible”.
Jag kände att det tog mer på mina
krafter. Jag hade 70 % administration och 30 % prästsysslor. Det blev
en kortare session än jag tänkt mig.
Påskens fasteperiod blev en vandring
med Kristus genom det svåra beslutet att lämna en församling som låg
honom varmt om hjärtat. Beslutet
att säga upp sig kom på långfredagen. När han efter det började se sig
om efter ny tjänst var det egentligen
bara en tjänst som lockade.
- Tre saker som fick mig att söka
tjänsten i Sankt Knut. Det första
var ett långt samtal med förre samarbetskyrkoprästen Anders Sjöstedt
där det blev tydligt att mina gåvor

att bygga och stärka det befintliga
skulle kunna komma till användning. Det andra var att styrelsen
skickade några medlemmar från föreningen till Stora Köpinge när jag
hade högmässan för att kolla läget.
Det värmde så att de tog sig tid och
jag såg det som en bekräftelse på kallelsen! För det tredje hade jag en bra
magkänsla efter intervjun trots att
jag var nervös innan och kände mig
malplacerad.

gemenskap har varit alltid varit viktigt för mig. Min erfarenhet är att
vissa delar av EFS ibland kan ha en
tillkämpad kristendom som inte är
förankrad i dem själva. Ibland kan
det bli snävt, trångt och lite inkrökt
i sig själv. Jag tänker ibland; Var inte
så oroliga för att fel saker blir sagda.
Det finns en ängslan att allt skall bli
rätt, lite konformt. Men för andra är
det kanske uttryck för en tydlighet
och att man profilerar sig. Så beroende vart man står så ser man lite
Vilka är utmaningarna för EFS Sankt olika på samma företeelse. Och det
Knut just nu?
är väl härligt att det får vara olika.
- Jag känner att EFS:arna behöver
samlas och peppas och bli tydligare Har du några speciella källor du återi sin roll och i sin uppgift. Sedan är vänder till för att få kraft?
det viktigt att vi skapar ett ”vi” som - Jag brukar promenera en speciell
är hela kyrkans ”vi på Sankt Knut”, runda där vi bor som är sagolik. I
där EFS har en uppgift att fylla.
omgångar har jag en väldig styrka
i att få träffa vänner som betyder
Återkomsten till EFS är dock inte mycket för mig och prata med. Fahelt oproblematisk. Både Johan och miljen är den plats jag allra tydligast
EFS har förändrats sedan 1998 när kan känna att jag kan få hämta krafhan slutade sin tjänst i Nyköping.
terna och är en källa till återhämtning. Meditationen och stillheten är
- Jag är lite ambivalent i min rela- också viktig för mig. Närvaro utan
tion till EFS. Man har ju något med ord, Gud i tystnaden är en annan
sin innerlighet och den personliga källa till kraft. Tystnaden som en vän
tron. Tron på lekmannaengage- som vill mig väl, där jag möter Gud.
manget, och den enskildes förmå- Jag behöver påminna om att det är
ga och sättet att möjliggöra för fle- där jag lever varje dag, tillsammans
ra att komma in och ta ansvar och med Gud, utan krav eller prestation.
växa, det uppskattar jag. Att bygga

Johan Åkesson är ny samarbetskyrkopräst i Sankt Knut i Lund,
en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS.
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I omlopp i EFS Riks

Kritoffer Lignell

Kristoffer Lignell/EFS

U

ngefär vart fjärde år brukar EFS samla sina medarbetar över hela landet till
riksmedarbetardagar. Under några dagar i november fylldes därför Vann
spahotell i Bohuslän av EFS-medarbetare för gemenskap, undervisning och
gudstjänster.

Dagarna innehöll god mat, samtal och undervisning. Efter ankomsten på måndagen och inkvartering välkomnades medarbetarna av Kerstin Oderhem innan det var dags för en av många utsökta
måltider. De gemensamma samlingarna leddes av
Mikael Landgren och Mikael Arthursson, regionala
missionsledare och Västsverige samt Mittnorrland.
På kvällens möte predikade den amerikanska gästen
Dave Petty som arbetar missionellt i Tjeckien. Han
talade om Guds faders hjärta för varje människa.
En höjdpunkt var närvaron av de internationella gästerna från flera olika länder där EFS bedriver missionsarbete. EFS eminente (och välklädde)
missonssekreterare Erik Johansson intervjuade flera
av dem och deras närvaro och vittnesbörd levandegjorde missionsuppdraget lokalt och globalt och
gav perspektiv på vår egen situation. Våra utmaningar och dispyter bleknar lätt i jämförelse med
våra bröder och systrar i andra länder.
Tisdagen hade det övergripande temat ”Leva mission” och inleddes med mässa på morgonen. Efter
frukost inledde Tomas Nygren med en introduktion till dagens tema innan nämnda Petty fortsatte
att tala om hur vi kan leva missionerat i vardagen.
Under eftermiddagen på tisdag och onsdag fanns
en mängd olika seminarium att välja på. Under8

tecknad fick ut mycket av Mikael Landgrens seminarium kring andlig vägledning. Många blev också
berörda av seminariet om mission och förföljelse
med vittnesbörd från delar av världen där den kristna kyrka lever gömd. Anders Petter Sjödin predikade på kvällsmötet och delade med sig av flera berättelser kring sin tjänst och arbete.
Onsdagen hade temat ”Växa i lärjungaskap”. Tomas Nygren inledde på samma sätt som tisdagen
med en introduktion till temat efter morgonbön
och frukost. Magnus Malm tog sedan vid och talade om ledarskap och lärjungaskap. Undertecknad
deltygog också vid Malm välbesökta seminarium på
eftermiddagen där han talade om utmaningar och
fallgropar för kyrkan idag.
Under onsdagskvällen var det dukat och uppklätt
till festmiddag. Kvällens överraskning var att Uno
Svenningson dök upp och framförde några sånger
till publikens stora förtjusning. Svenningsson medverkade också tillsammans med biskop + Susanne
Rappman och EFS-missionären Nora Sandahl i ett
panelsamtal om livets stora frågor. Kvällen avslutades med mässa ledd av Magnus Widholm, regional
missionsledare i Sydöst med medverkan av + biskop
Susanne.

Dagarna avslutades på torsdagen med ett storseminarium där flera talare sändes oss tillbaka till våra
lokala eller regionala sammanhang. Mia Ström talade om att låta sig formas som ledare, Mikael Landgren ledde oss i den andliga övningen examen, Helene Lundgren talade om att hitta en rytm för livet
som anställd och Mikael Arthursson hjälpte oss att
reflektera över vad vi tar med oss hem från dagarna.
För många anställda inom EFS innebär arbetet utsatthet och avsaknad av kollegial gemenskap. Då är
det bra att EFS samlar, vårdar och skämmer bort
sina anställda lite nu och då. Mötena och samtalen
kring maten och i spaavdelningen var goda och välbehövliga. Förhoppningsvis fick många föreningar
tillbaka utvilade och inspirerade medarbetar!

EFS anordnar riksmedarbetardagar för alla sina anställda ungefär vart fjärde år för gemenskap och fortbildning. För fyra år sedan besökte man Etiopien.
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Bild: Tomas Åkesson

Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell

Hjärtslag

N

är bussen rullar in på busstationen lånar jag Natanael fråga till Filippos:
”Kan något gott komma från Hörby?” Även mig skulle Jesus få överraska.
Livsluft möter EFS-kyrkan i Hörby, den lilla gemenskapen med den stora
längtan.

För ungefär 15 år sedan fick de 30 medlemmarna i
EFS-kyrkan i Hörby en utmaning av sin präst Håkan Lindberg. I samband med en ekumenisk bönevecka frågade han om inte bönens låga kunde fortsätta att brinna även efter veckans slut? Sedan dess
träffas människor för bön varje vardag och varje tisdagskväll är det dropin-förbön för den som önskar.

EFS-kyrkan har blivit lite av en ekumenisk uppsamlingsplats för kristna i Hörbytrakten.

- Den ständiga bönen påverkar naturligtvis hur det
ser ut idag. För några år sen flyttade det in lite folk
och sen har det har varit lite tråkigheter i andra
församlingar i Hörby och vissa har valt att komma
till oss. Även folk utifrån har kommit in via kören,
barnverksamheten och Alpha. Så har vi en kultur
av öppenhet och kärlek. Människor utifrån säger
att de mött en kärleksfull gemenskap som betytt
mycket. Idag är vi cirka 70 medlemmar, berättar
Tomas Åkesson, anställd som församlingsledare.

EFS-kyrkans vision sträcker sig dock långt utanför
Hörby: ”Vi vill vara en kyrka som förändrar världen”.

- Vi vill vara ekumeniska och jag brinner för enheten mellan de kristna. Vi har exempelvis börjat att
ha bönesamlingar tillsammans med Pingstkyrkan i
stan, säger Susanne.

- Den är ju väl tilltagen men vi vill vara en kyrka
som förändrar världen i det lilla, att vara med och
förändra världen för någon. Det kan handla om
skolvärlden eller företagsvärlden i Hörby. Man kan
också tänka att man tar boret l:et i världen och säga
att vi vill vara med och förändra värden. Man får
sikta mot stjärnorna och nå trätopparna. Visionen
har också gett en beredskap att vara med och för- Det finns nog många kristna i Hörby med omnejd ändra samhället i Hörby när exempelvis kommusom inte har någon kyrka. Vissa söker efter det och nen hör av sig och vill ha hjälp, säger Tomas.
andra vill nog inte ha det just nu, men kanske vi
kan fånga upp dem med tiden. På påskdagens guds- Beredskapen och villigheten är det inget fel på. Untjänst var det exempelvis knökfullt här, så många får der vårt samtal nämns följande verksamheter: Sönman nog egentligen inte vara här! berättar Susanne dagsgudstjänst med söndagsskola varje söndag, gosAnevik, ordförande i föreningen.
pelkör varje söndag med 35-40 medlemmar varav
många kommer utifrån, öppen kyrka med frukost
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varje onsdag förmiddag, smågruppssamling med undervisning och efterföljande samtal varannan torsdag,
kvällsöppet med mat, gemenskap
och spel varannan torsdag, ungdomsgrupp varannan fredag, barngrupp varannan fredag, ungdomsaplhakurs, stickträffar som stickar till
förmån för ett projekt i Vitryssland,
kaffevagn på stan varannan fredag.

mulera och inspirerar detta.

Som ett led i att inspirera och stimulera körde man i höstas igång en
lekmannapredikantskola.
- Vi är cirka sju-åtta lekmän i församlingen som predikar en till två
gånger per år. Jag tänkte att de måste få möjlighet att förkovra sig och
bli inspirerade och känna att de är
viktiga, för de gör ett fantastisk jobb
Just den här dagen är det dukat till för kyrkan här! Jag tänkte att vi skulfest kyrkan.
le ha någon typ av utbildning eller
- Ikväll skall vi arrangera galan inspirationsdag. Jag pratade med Jo”Hjälpande hand” till förmån för nas Nordén i Malmö och nu har vi
ett projekt i Vitryssland som Göran haft vår första träff, vi var 13 persooch Marianne Grahn har. Barnen ner tror jag. Vi tänker att det skulle
och ungdomarna har sålt lotter och kunna vara en grej som fler i hela
vi ska ha lotteri ikväll. Det är roligt, regionen hänger på. Det känns jätföretagare i Hörby vill gärna vara teroligt. Nu har vi bokat två gånger
med ge gåvor till något bra, berättar till med Jonas under våren.
Tomas.
I höst välkomnade EFS-kyrkan
- Det känns väldigt livfullt och väx- också sina första ”teamare”. Felicia
ande och expansivt, säger Susanne. Åkesson och Daniel Göstason läser
Tomas fortsätter:
via Åredalens folkhögskola och har
- Vi har mycket verksamhet. Sam- ansvar i församlingen. Tomas berättidigt behöver vi vara noga med att tar:
inte klä oss i en kostym som vi inte - Vi har under rätt så många år funkan bära. Det får vara utifrån de för- derat på teamare men det är inte hur
utsättningar som finns och som vi lätt att få ungdomar att vilja vara i
mäktar med. Kyrka får inte vara en Hörby. Det började med att Feliplats där folk går in i väggen utan cia funderade på det och var runt
det måste finnas rim och reson. Sen på lite intervjuer men hon upplevfår vi förlita oss på kraft ifrån Gud. de att Gud ville att hon skulle vara
Det är så lätt att svepas med i allt här i Hörby. Så frågan kom till oss.
som behöver och kan göras.
- Med 40-60 personer på gudstjänst
och all verksamhet så börjar det bli
lite trångt, speciellt efter gudstjänsterna när man ska fika. Det är kul
men kommer bli problem när vi
fortsätter växa, säger Susanne.
-Jag vill se att vi blir så många att vi
måste knoppa av till mindre gemenskaper eller dubbla gudstjänsterna!
säger Tomas och fortsätter:
- Det finns ett stort engagemang,
och en vilja och längtan efter att se
saker hända. Det känns jättespännande. Det finns folk som vill göra
saker. Utmaningen är hur vi kan sti-

Daniel hade också funderat på det
och var intresserad. Då sa vi att: Vill
ni så vill vi. Felicia och Daniel är
kamratstödjare på högstadieskolan
Frostskolan två dagar i veckan, håller i ungdomsalpha, leder ungdomsgruppen och gör lite annat smått
och gott.
Hörby kommun har också hört av
sig med ett projekt som de vill att
EFS-kyrkan och deras teamare är
med i.
- Vi är ju ute med kaffevagn varannan fredag och har pratat om att utöka det till att ha ett ungdomscafé.
Vi pratade med Pingstkyrkan som
har jättebra lokaler och de var intresserade. Samtidigt har kommunen gjort om en butikslokal i centrum till ett ”vardagsrum” och nu
frågade de om någon ville vara med
och göra nått kring det. Det nappade vi på, så vi ska börja den 6 och 13
december och ha öppet tillsammans
med Svenska kyrkan och fältarna
här i Hörby, berättar Tomas.
Det är i Hörby det händer. En liten
gemenskap med en stor längtan som
bygger varsamt med bönen som
grund. De kanske inte kommer att
förändra hela världen för alla, men
kanske får de vara med och förändrat hela världen för någon?

Susanne Anevik, styrelsens ordförande
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Salt ledarfest
Jonas
Hallabro:
Det är en stor lättnad och glädje att gå
in genom den dörr som Gud nu öppnat.

Jonas Hallabro

I mina tankar

Joans Hallabro

J

ag skriver till er för att berätta att jag kommer att lämna min tjänst som regional Missionsledare och gå vidare till prästtjänst
i S:t Mikael samarbetskyrka i Ängelholm.

När jag tillträdde tjänsten som distriktsföreståndare för snart tre år sedan kände jag tillförsikt, men
också stor ödmjukhet inför uppdraget. Jag var
väl medveten om att det var en utmanande tjänst
och att det skulle vara krävande, men jag kunde inte förutse riktigt hur krävande det faktiskt
skulle bli. Det är lätt att vara efterklok men svårare att vara förutseende och finna klokskap i rätt
tid. Min förhoppning är att både jag och EFS har
lärt något och att vi kan ta vara på erfarenheterna.
Som många av er redan vet har jag haft ett mycket
kämpigt år med sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Under hösten stod det klart för mig
att det är ohållbart för mig att vara kvar i min nuvarande tjänst med dess belastning och utmaningar
samt den stress och därmed utmattning som detta
skapar hos mig. Jag är tvungen att välja en väg där
jag kan bli frisk, få tillbaks arbetsglädjen och fungera i mina gåvor igen. Gud började då i sin otroligt stora nåd att glänta på dörren till tjänsten som
präst i S:t Mikael. Det har varit en lång process,
men nu har det landat och det är en stor lättnad
och glädje för mig att gå in genom den dörr som
Gud nu öppnat. Jag är oerhört tacksam för en fantastisk möjlighet till comeback och tillfrisknande.
Jag börjar arbeta där första mars och tjänsten kommer att vara halvtid under de första två åren då
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jag förutom arbetet som präst kommer att studera och hämta upp behörighet för att sedan fullt ut
kunna tjänstgöra som komminister i Ängelholm.
Nu får jag ett lagom cykelavstånd till jobbet och
en fantastiskt fin pendlingsväg mellan Farhult, där
vi bor, och södra Ängelholm, där kyrkan ligger.
S.t Mikael är en samarbetskyrka mellan EFS och
Svenska kyrkan och kyrkan byggdes för 23 år sedan.
Den har nordvästra Skånes vackraste kyrkorum och
fina lokaler som inbjuder till gemenskap och rymmer många olika verksamheter. I S:t Mikael möts
människor varje vecka i olika gudstjänster, körer,
öppen förskola, after work, bibelstudier, med mera.
Jag ser verkligen fram emot att lära känna församlingen och verksamheten och att vara en del i det fina
arbetslaget i S:t Mikael. Nu får vi se vad Gud i sin
nåd och kärlek har tänkt ut och planerat för oss i S:t
Mikael och Ängelholm. Ett spännande nytt kapitel!
God Jul och Gott Nytt År - med Gud och hans
vänskap!

Avslutar sin tjänst sista december
2019

Jonas Hallabro
Regional missionsledare.

Kristoffer Lignell
Kommunikatör 80%

Stefan Svensson
Vikarierande regional
missionsledare

Frida Ewers
Saltkoordinator
Avslutar sin tjänst sista december
2019.

Lennart Albertsson

Louise Malmborg
Vikarierande Saltkoordinator

Avslutar sin tjänst sista februari
2020.

25% t.om. mars 2020

Verksamhetsledare
50% t.om. december 2019, kommer
att finnas kvar under 2020 i någon
kapacitet

30 % t.om. december 2019

Margareta Cada
Organisationssekreterare 80%,

Linnea Hidland Ingrup
Saltkoordinator 100%

utökad tjänst till 100 % t.om. december 2019, går in i en projekttjänst på
riks på 20% under 2020.

Startar sin tjänst i mars 2020

?

Göran Nilsson.
Ekonom
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Vi söker:
Konfirmandkoordinator 70%

Kristoffer Lignell

Anna Sköld
Projekanställning Unga vuxna

Med detta önskar vi en god jul från kansliet ! Låt
oss fortsätter be för varandra så att Kristi rike
får växa till i oss och runt oss så att människor
och samhällen blir förvandlade av Jesus.

Flera

Vid årets julbord med kansliet, regionala utskottet, distriktets styrelse samt Saltstyrelsen fick vi tillfälle att
avtacka flera medarbetar på regionen. Som ni läst avslutar Jonas Hallabro sin tjänst som regional missionsledare i februari. Stefan Svensson kommer att finnas kvar till mars 2020 som vikarierande regional missionledare och Lennart Albertsson kommer att finnas kvar som verksamhetsledare i någon kapacitet under år 2020. Anna Skölds projektanställning kring unga vuxna avslutas i december. Frida Ewers kommer
också avsluta sin tjänst i december och detsamma gäller hennes vikarie Louise Malmborg. En stor glädje
för oss är att vi anställt Linnea Hidland Ingrup som ny Saltkoordinator! Hon kommer att börja arbeta hos
oss i mars och vi kommer att presentera henne närmare under våren. Utskottet har beslutat att inrätta en
ny tjänst med inrikting på konfirmandarbetet i regionen. Vi hoppas ha någon på plats i början på våren!

I omlopp i EFS Syd

Händer på kansliet

Johan Ericson

Lennart Albertsson

Hjärteroten

Hur ser Jesus egen relation till
pengar ut?
Då har vi kommit fram till den tredje artikeln i
den här serien som bygger på ämnet pengar. Ämnet kan, som sagt, vridas och vändas på ett antal
gånger. Ändå blir vi aldrig färdiga. Det enda som
konstant återkommer är vår utmaning, och ibland
vånda, att handla rätt, våga tillräckligt och att visa
tacksamhet för det vi trots allt fått att förvalta.

ritet än annars har denna människa blivit medlet
och pengarna målet.
Jag har ibland sett detta hända. När jag öppnar
för en möjlig affär, eller ett större inköp dröjer det
inte länge innan motparten återkopplar. Skulle jag
bara vilja ses över en kopp kaffe kan det hända att
vi inte hör av varandra mer. Drivkraften pengar
är stor.

Hur förhöll sig Jesus till de pengar som fanns på
den tiden han vandrade på jorden? Jag tror att
mycket tyder på att Han hade ett avslappnat, men
ändå positivt sätt att handskas med silvermynten
och denarerna som då var det man handlade med.
Vi får ju inte veta särdeles mycket om detta, men
utifrån Bergspredikan där han skärper valet mellan ”Gud och mammon” kan vi nog dra slutsatsen
att pengar alltid är ett medel, men aldrig ett mål
för honom.

Jesus såg alltid människan som ett mål och allt
runtomkring som medel och omständigheter. Det
är något att ta efter även när beloppen som lockar
är stora. Vi tittar på tre bibelställen där Jesus kommer i kontakt med pengar.
Det första är ett indirekt sammanhang. I Johannes 13:27 ger Jesus en uppmaning till Judas att
genast göra vad han skall göra. Judas reser sig från
måltidsbordet och går ut i mörkret. Lärjungarna
förstod inte varför Jesus sa så till honom, men i
vers 29 får vi en antydan om vad de anade att det
handlade om:
”Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några
att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behöv-

När blir pengar ett mål? Kan du upptäcka när ett
belopp eller en betalning (för en tjänst du gjort)
gör att den människa som lovat dig betalt blir mer
intressant än vad samma människa skulle blivit
om du inte fått något betalt? Om en möjlig betalning gör att din medmänniska får en högre prio14

des till högtiden eller att ge något till de fattiga.”
Det fanns naturligtvis inte i deras fantasi att ett förräderi var på väg att spelas upp. I stället lutade de sig
åt att han skulle göra något som han som ”kassör”
brukat göra. Trots vad Jesus sagt och gjort med dem
tidigare i denna berättelse fanns inget extraordinärt i
luften som tydde på att Judas skulle göra något ovanligt.
Jesus köper och han ger till de fattiga. Ungefär som
vi i våra bästa stunder. Vi spenderar och det gör Jesus
också. Kanske inga onödiga köp, men framför allt
gjorde han det som krävdes för att få mat på bordet
och säkerligen även kläder. Jesus exempel ger vettiga
råd till oss. Köp det du behöver och ge ditt överskott
till fattiga och dit där pengarna kan användas till ett
högre syfte än din överkonsumtion.
Omvänt. I tider av fattigdom, som också oväntat
kan komma över vem som helst, tveka inte att be
om hjälp från den som har. De flesta vill hjälpa när
behovet är konkret och känns nära.
Nästa exempel tar vi från Jesus förhållande till skatt.
Borde Han själv betala eller är detta bara för ”vanliga
människor”? I Matteus 17:24-27 ser vi en konkret
berättelse om detta. Det handlar om den icke uppskattade tempelskatten. Petrus får frågan om inte Jesus betalar den skatten. Sen följer ett kort, men fint
och förtroligt samtal mellan Jesus och Petrus. Detta
sedan Petrus kommit ”hem” (jag kan bli fylld av värme bara av den noteringen). Jesus menar att de som
söner borde gå fria från skatten men ”för att ingen
skall stöta sig på oss, så går ner till sjön och kasta ut
en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna
gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och
lämna det för dig och mig.”

man lägga frivilliga gåvor och det är denna som Jesus
av någon anledning nu studerar.
Det står att han ”tittade upp” och då såg hur de rika
lade i sina gåvor. Detta var antagligen en normal syn
och inget att höja på ögonbrynen för. Men rätt som
det är dyker den där fattiga änkan upp. Hon lägger
ner två kopparslantar, dvs ett par mynt som då räknades som den absolut minsta valören som fanns.
Frågan är om det någonsin lagts mindre än så i en
kollekt.
ÄNDÅ….ÄNDÅ är det henne som Jesus nu börjar
prata om. Han hyllar hennes mod och säger att ”De
(andra) tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade
att leva på”.
Varför börjar Jesus prata om en person som gett en
ytterst liten gåva? Vad får Honom att bli så berörd
att han börjar tala över huvud taget? Min slutsats blir
att Jesus berörs därför att hon utför samma handling
som han själv snart skulle komma att göra. Hon gav
allt hon hade. Hon hade ju faktiskt kunna välja att
inte ge alls eller åtminstone behållit den ena slanten
och ”bara” offrat 50% av sin egendom. På samma
sätt skulle Jesus kunna avstått från att ge allt han
hade till oss när han gav sitt liv för att ge oss liv.
Låter det långsökt att tänka att Jesus blev berörd av
att se detta spelas upp? Av en person som ingen normalt sett såg. Jag tror att Jesus helt enkelt kände igen
sig själv i den fattiga änkan. Och av detta drar jag
slutsatsen att Jesus även blir berörd av att du och jag
ibland ger utanför vad vi tycker oss ha råd med.
Mer om detta med vårt givande i nästa artikel.

Jesus uppfattning är alltså att de egentligen inte borde betala, men för att inte stöta sig gör de det ändå.
Vad säger detta oss? En kristen vill kanske gärna
sticka ut och vara orädd i många situationer, men
att bjuda på en möjlighet till att någon skulle kunna
anklaga oss för t.ex. skattefusk är inget att råda någon till. När det gäller pengar har vi många andra
tillfällen att visa på mod än via ett, om än så snårigt,
skattesystem.
Det tredje exemplet hämtar vi från de fyra första verserna av Lukas 21. Åter är det kortfattat. Jesus har
här placerat sig invid kvinnornas förgård i templet.
Där stod tretton offerkistor, formade som basuner
med den smala änden uppåt. I en av dessa kunde

Lennart Albertsson är verksamhetsledare i EFS
Sydsverige. Han har under 2019 utkommit med
boken ”Gud om pengar”.
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

På gång i Regionen
21 december kl 16:00
Julkonsert, Mjällby kyrka

24-26 januari 2020
Wintervaken 2020, Göransborg

23-27 december
Julfirande, EFS-gården Åsljunga

25-26 januari 2020
Wintercampen 2020, Göransborg

24 december kl. 16:00 – 20:00
Julfirande EFS Hörby

31 januari 2020 kl. 17:00
After work, S:t Mikael Ängelholm

24 december kl. 17:00 – 21:00
Julaftonsfirande EFS kapellet Lund

1 februari 2020 kl 16:00
Konsert Gospel Stompers,
Listerkyrkan

24 december kl. 23:30
Musik i julnatten, S:t Mikael Ängelholm

3 februari 2020 kl. 18:30
Studiecirkel: “Möte med Apostlagärningarna”, S:t Mikael Ängelholm

4 januari 2020 kl. 16:00
Julkonsert, S:t Mikael Ängelholm

14-22 februari 2020
Åre 2020, Hållandgården

16 januari 2020 kl. 09:30 – 14:30
Medarbetardag Salt och EFS barn och
ungdomsledare, EFS-gården Åsljunga

Läs mer på efssyd.org
och saltsydsverige.nu

Ge en gåva till EFS Sydsverige
Bankgiro: 900-9903
Swish gåvor 123 357 80 28
övrigt 123 626 85 93
Märk gåvan till ”Sydsverige”
Bankgiro Salt: 5275-8786
Swish Salt: 123 354 77 91
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