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Jag tror att många av regionens medlemmar under de kom-
mande sommarmånaderna kommer att komma i kontakt 
med vatten av olika slag. Det kan vara en stilla skogstjärn, 
sjön på slätten eller i fjällen, eller ett hav – antingen här i 
närheten eller på annan plats i världen. Jag ser framför mig 
vattenytan som guppar upp och ner alltefter hur vindför-
hållanden och annat påverkar den. Tittar vi nära kan en 
vattenyta illustrera samverkan mellan många små vågor och 
krusningar –ibland förstärker de varandra (när en våg lag-
ras ovanpå en annan), ibland motverkar de varandra så att 
resultatet blir vattenytans genomsnittliga höjd och ibland 
förstärker de varandra nedåt (när två vågdalar hamnar på 
varandra). 

Tänk om detta vore en illustration av EFS i Sydsverige? Vi 
är som region nu en bukt i den större EFS-sjön, efter att vi 
i laga ordning tillsammans har valt att riva upp distrikts-
dämmet för att låta vårt vatten tydligare blandas med ett 
större sammanhang. EFS-sjön ingår i ett större vattensys-
tem som vi kallar Svenska kyrkan och där vi hoppas att 
vatten åtminstone ibland kan rinna fritt åt båda hållen, in i 
och ut ur den lilla sjön. Om vi skulle lyfta oss ovanför det-
ta vattensystem skulle vi se att vår lilla EFS-sjö via kyrkan 
är en del av ett världsomspännande nätverk av olika slags 
vatten, som hänger samman och i någon mån samverkar 
– det världsvida kyrkan-deltat, som i sina förgreningar når 
till och omfattar havet. Sött, bräckt och salt vatten finns 
där och dessutom vatten med många olika färger – kanske 
kommer någon av våra regionmedlemmar att uppleva detta 
redan under denna sommar?

Tillbaka till vår regions deltagande i EFS-sjön. Kanske är 
vågorna på vattenytan de olika missionsföreningarna och 
den verksamhet som görs i dessa. Normalnivån på vatten-
ytan kan då vara när alla föreningar gör som de brukar – 
man planerar och genomför verksamhet för sitt samhälle, 
sin närmiljö. Sedan finns det säkert fall när vi motverkar 
varandra så att den totala effekten blir en vågdal? Dubblera-
de eller osynkade verksamheter mellan missionsföreningar 
gör att regionen som helhet utnyttjar sina resurser ineffek-

tivt och når färre människor med missionsbudskapet än 
vi skulle kunna. Kanske är det till och med så att nor-
malnivån är en mindre vågdal?

Ibland lyckas föreningar samverka så att den resulteran-
de vågen blir högre än vad man skulle nå på egen hand. 
Jag vill tro att regionen bär på uppgifter, funktioner och 
kvalitéer som kan göra våra gemensamma vågor högre 
och mer innehållsrika än vad missionsföreningarna kan 
lyckas med på egen hand. Samtidigt tror jag inte att vi på 
långa vägar är klara med samtalet om vad medlemmarna 
vill med regionen, vad de förväntar sig eller hur den skall 
utvecklas framöver. Samverkan mellan vågorna innebär 
också att vi måste ta ansvar för den vattenmängd (verk-
samhet och budget) vi tillsammans beslutat om och att vi 
inte tar ut mer vatten ur sjön än vad som rinner till. Alla 
som ”sitter i sjön” eller som betraktar den från stranden 
har ansvar för att vattnet inte försvinner eller på annat 
sätt minskar i mängd.

Vad vill vi ha med i sjön? En och annan konfirmand? 
Läger? Musikverksamhet? Information? Uppbyggelse för 
vuxna? Kanske något riktat direkt mot pensionärer? Ett 
bollplank inför samtal med Svenska kyrkan? Storträffar 
för hela regionen? Riktad? Något vi aldrig gjort tidigare?
När du under sommaren sitter vid din verkliga sjö – ta då 
tillfället i akt och fundera på vad du skulle vilja att vi till-
sammans gör inom region Sydsverige. Fundera även över 
hur du och din förening kan vara delaktiga i att förverk-
liga EFS gemensamma vision: Människor och samhällen 
förvandlade av Jesus. Vi i det regionala utskottet väntar 
på dina droppar – eller ditt flöde!

En välsignad sommar önskar jag dig!

Erik Arvidsson  är ordförande för det regionala ut-
skottet i Sydsverige och arbetar till vardags som kamrer i 

Svenska kyrkan Kristianstad.
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EFS Årskonferens 2019
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emat för EFS Årskonferens i Örnsköldsvik var ”Först måste evangeliet förkun-
nas för alla folk”. Gudstjänster, årsmöte, seminarier och inte minst möten och 
samtal. 

Örnsköldsvik välkomnade med storm och regn 
under torsdagen men sedan bröt solen fram över de 
ca 600 deltagarna på årskonferensen. Konferensen 
följdes också av nästan 6000 personer via efsplay.
nu. Konferensen hade två huvudlokaler, EFS kyr-
kan och Pingstkyrkan, alla de större samlingarna 
var förlagda i den senare. Barnen hade sin egna kon-
ferens med temat ”Jesus till alla” och parallellt löpte 
lärjunga- och evangelisationsspåret för ungdomar. 

Nytt för i år var att det firades två gudstjänster 
varje kväll, en vid kl 18.00 och en vid kl 20.00. 
Årsmötet var också uppdelat på två dagar. Mellan 
de två passen av årsmöte var det två bibelstudi-
um, bönepass och valbara spår kring EFS vision. 

Även om vår region endast hade ca 25 ombud av 
ca 320 totalt vid årsmötet var det många medver-
kande med koppling till Sydsverige. Mikael Art-
hursson, regional missionsledare i Mittnorrland, 
tidigare i Betaniakyrkan i Malmö, och Jonathan 
Janerhem, Örkelljunga predikade och ledde guds-
tjänster under konferensen. Jonas Nordén ledde 
bibelstudium och Marie-Louise Nilsson ledde 
lärjunga- och evanglelisationsspåret. Dansgrup-
pen Glow från Ängelholm medverkade vid någ-
ra gudstjänster och Lennart Albertsson, Ängel-

holm, höll ett mycket uppskattat spår utifrån sin 
nya bok Gud om pengar. Halva årsmötets presidi-
um hade också koppling till vår region med Char-
lotta Nordström, Helsingborg som vice ordföran-
de och Rebecka Cada, Uppsala, som sekreterare. 

Årsmötet gick relativt lugnt till med några heta de-
batter kring motionen om ordning för barnvälsig-
nelse men också kring stadgeändringen om att en-
dast direkta medlemmar i föreningarna skall vara 
ombudsgrundande. Styrelsen föreslog att budget 
för 2020 skall landa i ett underskott eftersom det 
finns ett bra eget kapital som bör användas till bra 
satsningar. Årets insamlare blev Lutherska Mis-
sionskyrkans kör i Göteborg som under våren an-
ordnade Psalmgalan och drog in över 70000 kr 
till EFS mission. Inför årsmötet hade fem styrelse-
medlemmar valt att avgå varav två från Sydsverige, 
Jonas Nordén och Stefan Svensson. Lillemor Pers-
son, Örkelljunga valdes in tillsammans med Marie 
Larsson, Stockholm, Per Moen, Grimsmark, Jan 
Hallquist, Brämhult och Oliver Sjöström, Uppsala. 

Under sändningsgudstjänsten sändes Mikael Ahls-
holm Holmquist, ny präst i EFS i Röke, och Magnus 
Tunehag, präst United i Malmö, ut i tjänst tillsammans 
med Azita Saraii, James Starr och Sebastian Holmgren. 

T
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Människor och sam-
hällen förvandlade 
av Jesus
Att älska människor med Faderns kärlek. 

Hannes Olausson  har under året varit teamare i EFS-kyrkan i Ängelholm och under sommaren konfir-
mandledare på Åhusgården. 

6

Vilken fantastisk vision vi i EFS har fått. Men san-
ningen svider, en vision är bara några ord tills den 
faktisk utförs och vi lärjungar börjar ta upp striden 
mot ondskans makter och sträcker ut våra händer 
och fötter för att Gud ska kunna använda dem.

Världen och Sverige behöver Jesus! Många kan 
tycka att jag började hårt med det uttalandet men 
det är sant. Vi lever idag i ett Sverige där andlighe-
ten går uppåt i popularitet och människor söker 
sig djupare inåt än någonsin. Den psykiska ohälsan 
bland ungdomar och unga vuxna ser mörkare ut än 
tidigare och just nu så har samhället ingen lösning 
på detta problem. 

När jag hörde visionen första gången så blev jag 
så glad. Vi som rörelse fick en ny riktning vilket 
verkligen behövdes. Jesus har kallat oss till att gå ut 
och älska varandra. Det betyder inte att vi bara ska 
älska de i vår familj eller församling utan alla. Det 
betyder att du som individ är kallad att älska de du 
möter, varje dag. 

Hur gör man det då?
Jag tror att många skräms av ordet mission. Att det 
finns en tröskel som många måste ta sig över innan 
de kan börja älska människor. Men sanningen är 
att kyrkan inte bara till för de som redan är troende 
utan för de som inte känner Jesus, som inte kom-
mit hem än. 

Att älska människor är lättare än du tror, exempel-
vis kan det vara att prata med någon på bussen eller 
fråga någon hur de mår. Tro mig, ett enkelt leende 
kan helt vända på någons dag. Det finns oändligt 
många sätt. Det viktiga är att vi inte gör det med 
vår egen kärlek utan med Faderns.

Däremot är det väldigt svårt att älska andra med 
faderns kärlek om du inte själv fyller dig med den. 
Liksom Jesus drog sig undan för att vara ensam så 
behöver vi också göra det. När vi fyller våra hjärtan 
med Guds kärlek så kommer vi, istället för att gå i 
vår egen kraft, gå i Guds kraft för att göra hans gär-
ningar här på jorden. Tänk dig ett glas vatten. där 
vattnet får representera den helige Anden och glaset 
ditt hjärta. Fyller du glaset tills det svämmar över så 
kommer det att spilla över på det som finns runt-
omkring. Jag tror att det är samma med din relation 
till Gud, den reflekteras på de människor som finns 
omkring dig. 

I Joh 15:4-5 står det: Bli kvar i mig, så blir jag kvar 
i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om 
den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni 
göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni 
är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom 
bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 

Denna bibelvers sammanfattar väldigt väl vad jag 
försöker säga, bli kvar i Jesus så kommer ni att bära 
rik frukt och inte gå i er egen kraft utan gå i Guds 
kraft. Om vi gör det så tror och hoppas jag att sam-
hällen och människor kommer förvandlas av Jesus!
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Apologetikbrunch i lund
ördagen den 4 maj samlades ett gäng nyfikna unga i EFS-kapellet i Lund för att 
lyssna till överläkaren Tomas Seidal och äta brunch. Föredraget handlade om 
tro, etik och vetenskap.

Jag tog mig dit i spänd 
anda med ett öppet 
sinne och förhopp-
ning om att lära mig 
något nytt. Själv stu-
derar jag till sjukskö-
terska och en stor del 
i programmet handlar 
om etik och veten-
skap. Även kritiskt 
tänkande är en viktig 

komponent i alla universitetskurser. Sjuksköterske-
programmet innefattar även mycket om männis-
kokroppen i form av biologi, anatomi och fysio-
logi. Inget om tro nämns under utbildningen och 
därför var det ett ypperligt tillfälle att få djupdyka 
lite i hur fint tro samspelar med etik och vetenskap.

Tomas börjar föredraget med att förklara just 
hur finjusterat allt är i kroppen, i siffor om tu-
sen miljarder på cellnivå. Det blir tydligt hur 
unik människan är från ett biologiskt och medi-
cinskt perspektiv. Hur tro kommer in i vetenskap 
och medicin är en intressant och otroligt relevant 
fråga. Som Tomas förklarade påverkar det hur vi 
betraktar och värderar människan utifrån; om vi 
tror att hon blev till av en slump eller avsiktligen. 
Tron sätter saker i perspektiv genom hur Gud 
ser på människan. Han förklarade vidare att det 
är nödvändigt att ha en grund för människovär-
det: ett credo, en doktrin. Det finns bland annat 
med i FN:s deklaration om de mänskliga rättig-
heterna och även i den kristna värdegrunden.
Missbruk av mänskliga rättigheter har skett ota-
liga gånger genom historien, bland annat i form 
av massmord, där man väljer bort vissa grupper av 
människor. Han förklarar att när människovärdet 
hotas är det först och främst de svaga och utsatta 
som får sin existens ifrågasatt. Det kan handla om 
ras, etnicitet, religion, ålder eller etniska egenska-
per såsom sjuka, handikappade eller ofödda barn. 

Det ofödda barnet har tack vare föreningen “Ja 
till Livet” - numera “Människovärde” - som To-

mas varit ordförande i (1997-2009) börjat bli be-
nämnt som ‘det ofödda barnet’ istället för ‘foster’ 
eller ‘cellklump’, vilket är ett stort steg. Han för-
klarar att kränka den, i Guds ögon, okränkbara 
människan är att vända sig bort från Gud, som vi 
bekänner i syndabekännelsen: “Jag har inte älskat 
dig över allting, inte min nästa som mig själv, ge-
nom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv 
förstår och har del i världens bortvändhet från dig.” 

Abortfrågan är svår då det finns många olika situatio-
ner, alla lika svåra. Tomas förklarar att i en situation 
kan det vara fördelaktigt att agera på ett visst sätt för 
bästa utgång, men det innebär inte att man agerar på 
det viset i alla situationer. Angående fosterdiagnos-
tik förtydligas det att det är ett aktiv ja eller nej till 
ett liv. Beroende på hur “bra” eller “normalt” barnet 
är enligt människans mening blir han/hon antingen 
given eller nekad livet. Han förklarar hur det krävs 
mod att stå för ett absolut människovärde eftersom 
det finns många olika åsikter. Tomas betonar att 
Gud bryr sig om barnet från befruktningens tillfälle, 
till och med innan. Det ofödda barnet är din nästa.

Föredraget sammanfattas med poängen att tron 
inte är något som håller oss från att söka fakta och 
information. Många kända vetenskapsmän var 
kristna och deras tro har inte hindrat dem från ve-
tenskapen. En del vill skapa distans mellan veten-
skapen och tron, när det egentligen inte är orim-
ligt att det två områdena faktiskt går in i varandra.

Jag lämnade föredra-
get med en glädje över 
vad Gud skapat och en 
djupare förståelse kring 
trons vackra samspel 
med etiken och veten-
skapen. Det är svårt 
att tro på slumpen när 
allt är så finjusterat.

L

Sarah Pedersen  är läser till sjuksköterska vid 
Lunds universitet
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arismatisk och sakra-
mental. Anställd men 
utan lön. Social och in-
trovert.  Pastorn som blev 

präst som inte valde sin egen väg. 
Förkunnaren i rampljuset som läng-
tar till öknen och stillheten. Livsluft 
möter Magnus Tunehag. 

Självklart kommer Magnus på cykel från hemmet 
i Dockan. Han har acklimatiserat sig väl i Malmö, 
dit han och frun Ragnhild flyttade för tre år sedan 
från Linköping. Äldste sonen Daniel bor i USA 
och den yngre Jakob bor kvar i Linköping. 

Stockholmsfödde Magnus Tunehag, 55 år i som-
mar, har sina rötter i Örebromissionen, senare 
Evangeliska frikyrkan. Efter många år som skole-
vangelist, ungdomspastor och förkunnare var han 
år 1996 med och grundade Johanneskyrkan i Lin-
köping. Det är här, i mitten av 90-talet, som han 
fick smak för den lutherska teologin, sakramenten 
och liturgin. Från Holy Trinity Brompton, Alp-
ha-församlingen i London, tog han intryck av de-
ras sätt att förena god liturgi med en öppenhet för 
det karismatiska och Johanneskyrkan började snart 
fira en liturgisk mässa varje vecka.
- Jag har alltid sagt att jag varit känslomässigt sakra-
mental i många år.

Efter tio år i Johanneskyrkan kom han till väg 
ände. Det som först såg ut som utbrändhet visa-
de sig vara en större livskris. Han hade då stått i 
församlingstjänst sedan 18 års ålder och bara kört 
på. Han sa upp sig och började så småningom att 
arbeta på Ikea. 
- Det är något av det bästa jag gjort. 
Tältmakeriet gav honom självförtroende att han 
funkade socialt även utanför kyrkan, en mental av-
lastning och inte minst goda kollegor. 
- De är ju så nyfikna på tron. Jag hade ju åtta kol-
legor med mig på prästvigningen. Det finns ingen 
rädsla, inga tabu. Så det jag föreställde mig att folk 

inte skulle våga prata eller tycka det är pinsamt var 
helt fel, de är helt öppna. Kristna ska vara mycket 
mer frimodiga. Inte att vittna, i betydelsen att argu-
mentera och köra apologetik. Men bara berätta det 
vi är med om. 
Det märks att Magnus kommer igång när han ta-
lar om sina kollegor på Ikea. De betyder mycket för 
honom. Att han får dela sitt liv och tro med dem är 
bara en naturlig del av deras gemenskap. När kolle-
gor delar med sig av sin yoga eller nyandliga upp-
levelser får man dela med sig av sin tro. Att han är 
präst underlättar också. 
- Svenska kyrkan har ett förtroende vi inte förtjänar 
och frikyrkan har bristande förtroende som de verk-
ligen inte förtjänar.

Han är idag anställd utan lön av United Öresund-
skyrkan och arbetar 60% på Ikea i Malmö och det är 
ett medvetet val. Han och frun Ragnhild, som arbe-
tar som läkare, ser hans tjänst som sin gemensamma 
kallelse och livsväg. 
- Hon har aldrig velat ha en aktiv roll i kyrkan på 
det sättet, alltså som pastor eller så. Sen har hon all-
tid varit aktiv som förebedjare, eller husgruppsledare 
och så hon är ju en ledare.

Samtalet glider in på kyrkan och dess uppgift i värl-
den. 
- Att gestalta Guds rike, att vara ett hoppets tecken. 
Det handlar inte om framgång eller tillväxt, om man 
är fem eller femhundra, utan alla gemenskaper kan 
på nåt sätt vara ett hoppets tecken.

På frågan hur han önskar att människor skulle känna 

K

”Kyrkans uppgift är att vara 

ett hoppets tecken”
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igen en Jesu lärjunge dröjer han på 
svaret och säger sedan: 
- Barmhärtighet. Jag tänker på Matt 
5:48 som säger: Var fullkomliga så 
som er fader i himlen är fullkom-
lig. Parallellversen i Lukas talar om 
barmhärtighet. Vad är fullkomlig-
het? Det är barmhärtighet.

Två bibelord han ofta återvänder till 
är Johannesevangeliets 21 kapitel, 
berättelsen om Petrus upprättelse 
och kallelse. Speciellt Jesu svar på 
Petrus fråga vad som skall hända 
med Johannes: Vad rör det dig, följ 
mig. 
- Alltså den där jämförelsen som 
jag levt med under så många år och 
blivit förbannad på församlings-
medlemmar som är rika och lever 
glassiga liv medan jag har 12 000 kr 
i månaden och sliter ihjäl mig och 
inte får någon uppmärksamhet för 
det. Men vad rör det dig? Följ du 
mig.

Det andra är 2 Korinthierbrevet 4:7 
Denna skatt har jag i lerkärl. Den 
väldiga kraften skall vara Guds och 
inte komma från mig.

Han är inte rädd att dröja på svaret 
men när han väl talar flödar orden. 
Finns här finns en spänning mellan 
det aktiva och det kontemplativa? 
Mellan behovet att synas och läng-
tan efter osynlighet?
- Ja, ja. Jag är en väldigt social per-
son som är introvert. Jag är duktig 
på att prata, social och se människor 
men jag har ett stort behov av en-
samhet och att dra mig undan. Jag 
får också mycket energi av att träffa 
människor, så det är en klurig di-
agnos jag har. Bekräftelsebehov har 
man ju hela tiden, uppskattar upp-
muntran och att synas till viss del. 
Men det har nog också renats under 
resans gång. Man har gått ifrån den 
här pingstkarismatiska karriärslivet 

då man skulle bli världsevangelist 
och bli stor och åka runt och pre-
dika. Så har man gjort det och känt 
att det är rätt tomt. Det ger inte så 
mycket. 
Som Peter Halldorf sagt: Vägen väl-
jer dig. Innan försökte man sätta 
upp egna vägar, här ska jag ta mig 
fram och det här ska jag bli och att 
betjäna en husförsamling på 10 per-
soner eller en församling på 10000, 
det är inte jag som väljer det. Jag har 
ett ansvar att förvalta det jag har fått 
och varar trogen och uthållig i det. 
Det är det vi kommer att bedömas 
utifrån. Inte utifrån våra resultat, 
kvicka predikningar eller snygga 
gudstjänster utan om vi varit trogen 
mot det vi fått, har vi förvaltat det, 
har vi varit uthålliga i det? 

Han förenar de två sidorna som kyr-
kan ofta har så svårt att förena. Men 
finns det inte en motsättning mellan 
andlig fördjupning och mission? 
- Nej. Jag tycker den bästa beskriv-
ningen av evangelisation är i Apost-
lagärningarna när Petrus säger: Vi 
kan inte låta bli att berätta om det 
vi sett och hört. Men vi har ju inga 
problem att låta bli idag. Vad bott-

Magnus Tunehag är nyvigd präst och verksam i United Malmö Öre-
sundskyrkan. Han arbetar också på kundtjänsten på Ikea i Malmö. För 
den som vill läsa mer om Magnus medverkar han i en längre intervju i 

Budbäraren #8 2018

nar det i? Vi har inte sett och hört på 
ett sätt som berört oss så mycket att 
vi vill dela det. Får vi inte möta Kris-
tus på ett genuint och djupt sätt då 
tror vi att ett program, Alphakurs, 
sökarvänliga gudstjänster eller tek-
nik skall vara lösningen Men det 
är inget som slår det genuina vitt-
nesbördet som bubblar upp för att 
man har den djupa erfarenheten av 
Kristus. Och den kan vi bara få när 
vi drar oss tillbaka. Retreaten, bibel-
meditationen, examen (en övning 
i att se Gud i allt) bikten och den 
andliga vägledningen, det är skatter 
vi behöver i vår del av kyrkan men 
som hamnat i träda eller i glömska.

Det handlar om att låta praktiken gå 
före teorin menar Magnus. 
- Smaka och se att Herren är god. 
Hur inbjuder vi människor att sma-
ka och se att Herren är god? Det 
är samma sak med evangelisation. 
Kom och smaka och se, få den erfa-
renheten, på bönemötet kanske mer 
än på en Alphakurs, så får vi se vad 
som händer. Därför måste vi bygga 
goda kristna gemenskaper och guds-
tjänster som är slitstarka och hållba-
ra och som förmedlar Kristus. 

”Människor är så nyfikan 
på tron.”
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Avbilden rymmer alltid något av urbilden. Foto-
grafiet på min fru är mer än bara pappret, kemika-
lierna, än materian. Den materia som utgör foto-
pappret rymmer också något av den älskade. Även 
om jag håller fram en bild på min fru och säger: 
”Här är min fru”, så förstår både ni och jag att jag 
inte är gift med ett papper. 

Ikon betyder avbild. Men hur avbildar man det 
som är osynligt? Hur avbildar man Gud? 

Varje männ-
iska är ett 
mys te r ium. 
Hon rym-
mer hela uni-
versum. All 
mänsklig re-
lation bygger 
på uppenba-
relse, vi väljer, 
eller om det 
vill sig illa, 
tvingas, att 
avslöja oss för 
varandra. Jag 
kan inte veta 
mer om dina 
djup än du 
väljer att up-
penbara. 

Det kristna 
svaret på frå-
gan om det 
går att avbil-
da Gud är 
ett stort JA! I 
Kristus blev 
ordet liv och 
livet blev vår broder. Gud har valt att uppenbara 
sig för oss. Därför inte bara kan kyrkan avbilda Je-
sus, Guds moder Maria, helgonen och änglarna, 
hon måste! I Kristus blev den älskade inte en tanke 
utan fick ett ansikte. 

”Den som har sett mig har sett Fadern.”

Vår värld är full av bilder. Forskare menar att vår 
hjärna hinner uppfatta långt fler bilder än vårt 

medvetande hinner registrerar. Bilden skapar något, 
den formar oss. Vi har olika gudsbilder. Majoriteten 
av bilder som möter oss vill skapa en bild av ett liv 
vi borde längta efter. Om du bara såg ut så här, om 
du köper det här, om du reser hit. Detta är livet att 
längta efter. 

Eller så är det bilden av oss själva i selfien. Bilden 
som yta. Bilden som kan rättas till, korrigeras till hur 
jag önskar att jag såg ut är till slut hur jag tror att jag 

ser ut. Perscep-
tion is reality. 

Ikonens bild 
vill också forma 
oss, locka oss 
och vara något 
att spegla sig i. 
Skillnaden är 
att den inte vill 
sälja oss något. 
Inte heller är 
det den bild vi 
kanske alltid är 
bekväm med 
eller ens öns-
kar. Ikonen vill 
visa oss livet vi 
borde längta ef-
ter, Gudslivet, 
Guds rike. 

Vi kanske tror 
att vi ser på iko-
nen men egent-
ligen är det 
ikonens gestalt 
som ser på oss. 
Inte med skuld 
eller dömande 

men med allvar. Jesus tar dig på allvar. Allt det goda 
men också det onda. Synden, skulden, svagheten, 
skammen får inte Kristus att titta ner i marken, han 
möter vår blick. Här är någon som inte viker av med 
blicken, som räds eller skäms för mörkret i oss. Men 
som inte heller bländas av vår förträfflighet. Han vill 
inte sälja oss något men inbjuder oss att bli sedda 
och att lämna allt och följa honom.

Bild: Herrens ansikte, ikon jag målade under 2018. 

Blicken som ser och förvandlar
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Kvinnofrukost i Betaniakyrkan 
Malmö

Nathalie Bencic

Nathalie Bencic

I gudstjänstsalens nedre delen har folk börjat rada 
upp sig för att ta för sig av den frukost som har 
dukats upp. Den är en salig blandning av kvin-
nor, flickor och tjejer, från olika platser och som 
representerar olika åldersgrupper. Det är sannolikt 
många saker som skiljer dem åt, men en sak verkar 
ha enat dem; nämligen tron på Jesus.

Vid frukostbordet hittar vi Jonas Nordén som ar-
betar som präst i församlingen, men denna dag 
håller han inte i samlingen utan finns bara på plats 
tillsammans med andra för att tjäna. 

Marie-Louise öppnar föredrag medan några fortfa-
rande håller på med sin frukost. Hon startar sådär 
ärligt och öppet som bara hon kan. Hon börjar pra-
ta om livet och drar oss in i dess berättelse som vi-
sar och påminner oss om hur vi ofta jämför våra liv 
med andra. Kvinnor och tjejer runt om sitter och 
tuggar medan Marie-Louise pratar om förvirran-
de identiteter som bottnar i vad andra människor 
tycker och tänker om oss när vi egentligen borde 
lyssna mer på vad Gud säger om oss. Hon har fång-
at oss alla totalt, och jag anar att det beror på att vi 
är många som känner igen oss.

Svaret, sa hon, återfinns i Jesus Kristus. Han som 
har dött för var och en av oss. Han som söker efter 
varje självbild som har gått förlorad och som vill 
rädda varje kvinna. För när vi jämför oss i honom 
så är vi nog. Ingen prestation i världen kommer 
förändra det. Vi blir inte älskade mer och vi blir 
inte älskade mindre.

Tiden börjar lida mot sitt slut, medan Marie-Lou-
ise slår fast vid att vår upprättelse i Jesus är något 
som pågår hela livet genom olika perioder. Men 
steg för steg får vi tillsammans inse att jag är den 
han säger att jag är. Och du är den han säger att du 
är. Fri och älskad. Där får vi ha vår identitet.

En sanning och vetskap jag och många kvinnor 
med mig fick andas in innan vi gick ut i vårsolen.

et är sällan kvinnor i olika åldrar samlas för gemenskap och 
måltid under några timmar, men denna morgon har Betania-

kyrkan i Malmö bjudit in Marie-Louise Nilsson som talare. 
D
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Marie-Louise Nilsson  är präst i Östersund
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port, lek, pyssel, sång, bön och Gud. Det har varit Sommarläger på 
EFS-gården Höllviksstrand. Paulina Bolton berättar om längtan ef-
ter sömn, barns tjat och sommarens höjdpunkt. 

Sandig, svettig och med risigt hår kör jag hem från 
årets barnläger på EFS-gården Höllviksstrand. Allt 
jag vill är att sova. Lägret i år bestod av 55 outtrött-
liga barn och sex fantastiska ungdomar som deltog 
i lägrets ledarskola, och såklart ett gäng rutinerade 
ledare. Trots att man varje år lämnar lägret som ett 
vrak är det alltid det bästa sättet att starta sommar-
lovet på. 

Vi går till stranden med barnen, sportar, leker le-
kar, pysslar, tävlar, sjunger, ber och lär oss om vem 
Gud är. Ledarskolan spelar en oumbärlig roll i lägret 
då de anordnar tävlingar, godisförsäljning och inte 
minst den traditionellt blöta och leriga hinderba-
nan, samtidigt som de också får undervisning om 
ledarskap och om relationen med Gud. Vi ledare 
har hela våren planerat för att dessa fem junidagar 
ska gå så smidigt som möjligt och att barnen ska få 
ett roligt och tryggt läger. 

När lägret sedan går av stapeln går det i en rasande 
fart, man försöker om möjligt få in en kort tupplur, 
och plötsligt är det över. Att aktivera 55 barn under 
fem dygn är inte det lättaste, särskilt när man som 
jag inte känner att jag är så värst bra på att leka med 

S
barn, men det är fantastiskt roligt och givande. Att 
få se barnen entusiastiskt heja på sina lagkamrater i 
de olika tävlingarna, att få sitta och lyssna på deras 
olika funderingar kring livet, till och med de stun-
der då ens tålamod testas när man för femtielfte 
gången måste tjata på de barn som är mindre bra 
på att vara tysta är del av det som gör det så min-
nesvärt att vara ledare på ett barnläger. 

Fastän man på den sista lägerdagen känner att man 
åldrats minst fem år under de senaste fem dagarna 
så längtar jag redan tillbaka till nästa år. Och jag 
hoppas att barnen också gör det. Då kommer det 
bli ännu ett hejdundrandes sommarläger!

”Trots att man varje år lämnar läg-
ret som ett vrak är det alltid det bästa 

sättet att starta sommarlovet på.”

Paulina Bolton

Paulina Bolton

12
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Sommarläger  är ett årligt läger för barn och ungdomar 
från nio år och uppåt på EFS-gården Höllviksstrand 

Från 15 år och uppåt kan man vara med på en ledar-
skola under lägret.  

13
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Veronica Öjfelth 
Svartdahl: 
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öllviken möter med sol och 
värme. Veronica lägger till 
glass, kaffe och ett leende. 

Livsluft möter en av EFS-gården Höll-
viksstrands föreståndare, en kontempla-
tiv virvelvind. 

Jag möter Veronica på hennes första dag som en-
sam ansvarig för EFS-gården Höllviksstrand. Tele-
fonen ringer, elektrikern kommer förbi, gäster vill 
checka in. Några rum ska städas innan glasscafét 
ska premiäröppnas kl 13.00. Men alla får samma 
bemötande som jag själv, en glad ton och ett leen-
de.
- Jag känner mig så hemma och ohemma! Jag kän-
ner mig så hemma i hela detta. Sen känner jag mig 
så ny och rå i min okunskap i hur man driver vand-
rarhem. För mig är allt nytt. Jag ber ofta: ’Herre 
Jesus Kristus se i nåd till mig, jag klarar det inte 
själv!’ Så det är jättespännande och jätteläskigt.

Det kan vara svårt att tänka sig att denna aktiva, 
sprudlande och glada person har en längtan till ök-
nen, stillheten och bönen. 
- Jag har alltid älskat bönen och har känt en drag-
ning till bönegårdar och det kontemplativa livet i 
snart 10 år. Det är en scen från Narinaboken som 
levt i mig länge. Det är när Lucy och de andra varit 
i kamp mot isdrottningen och så kommer de in 
till ett slott, de är jättetrötta på kvällen, och så står 
det dukat ett bord med massa goda rätter. De vill 
bara äta men undrar om det är en fälla eller om det 
är tryggt. Då kommer Aslan och säger ’Varsågoda, 
det här är till er, vila upp er.’ Nästa dag när de har 
sovit och ätit gott så är det ut igen. Jag önskar att 
få vara med skapa en plats där människor som är 
ute i tjänst skall få komma och ladda batteriet, att 
inte behöva vara stark utan bara få ta emot, för att 
sedan gå ut i tjänst igen. Den längtan har växt i 
mitt hjärta de senaste åren.”

Precis som hon själv är både kontemplativ och ak-

tiv, längtar hon efter att EFS-gården Höllviksstrand 
också skall få vara det. 
- Direkt när jag kom hit kände jag att det här är en 
plats som är både ock. Jag älskar visionen som finns 
på den här gården att vara en missionsgård. Gården 
har fått vara, och skall få fortsätta att vara, en böne-
plats, viloplats, växtplats och mötesplats. Bön, vila, 
växt och meningsfulla möten, det landade ju direkt 
i mig. Det har ju alltid funnits på den här gården 
men det är väl nu vi börjat formulera våra ledord. 
Sen fanns det ett bibelord som talade till mig när 
jag skulle söka den här tjänsten och det är i Mark 
6:31 när Jesus säger till lärjungarna: ’Följ med mig 
bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni 
kan vila er lite.’ Det var en text för den här gården. 
Går det att både vara en bön och retreatgård och en 
missionsgård? Jag tror att det går. 

Längtan finns att gården skall få vara en ekumenisk 
plats där den evangelisk-lutherska grunden är inte 
kompromissbar. 
- Det här är ingen prestationstro, här kommer jag 
som jag är, Gud ser mig i min syndiga natur och 
möter mig och gör mig levande.

Hon är pingstvän sedan flera generationer med en 
svensk mamma och norsk pappa. Hennes farfar var 
missionssekreterare Pingst i Norge och hennes mor-
far och gammelfarfar arbetade som evangelister inom 
pingst i Sverige Hon gick på den lutherska skolan-
Oslo Kristelig Gymnas och redan här landade hon i 
en mer klassisk luthersk förståelse av arvsynden och 
dopet. Men det har varit en resa där hon på senare år 
mött en befrielse i mötet med sin egen synd. 

H

”Jag vill leda människor till 

ett möte med Jesus.”
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- Psalm 34 har fått betyda mycket 
för mig. Att göra upp med skammen 
i mitt liv. Att inte skämmas för den 
jag är utan att Jesus Kristus ser mig. 
Jag är nog en prestationsprinsessa 
som sedan jag var liten fått höra att 
jag är så duktig. Men de senaste åren 
har jag fått uppleva hur Gud säger 
att jag faktiskt har synd, något jag 
alltid känt men som kanske skylts 
över, och att Jesus dog för mig med-
an jag ännu var en syndare. Men jag 
får lämna allt till Jesus, också min 
synd och skam.

Hon och maken Robert hamna-
de i Malmö i början av 2000-talet 
för att vara med och strarta United 
Öresundskyrkan. Där arbetade hon 
som barnpastor och undervisade på 
bibelskolan på halvtid under flera år 
och halvtid på Barnmissionen som 
projektledare. Hon har även haft eget 
bolag inom ledarskap och teambuil-
ding. Åren i United, som både led-
are, anställd och församlingsmedlem 
har varit oerhört spännande, jobbiga 
och lärorika. Det innebar också en 
resa teologiskt och uttrycksmässigt. 
Hon är glad och tacksam för sina 
rötter, det var inte bitterhet som fått 
henne att gå in i EFS. 

På frågan om hur det känns att vara 
EFS:are svarar hon: 
- Det känns helt underbart! Allt-
så jag har landat hemma! Evange-
lisk-lutherskt, lågkyrkligt men öpp-
na för det högkyrkliga, och Andens 
liv, I like it! Jag känner att jag landat 
teologiskt och känner mig otroligt 
gott bemött. Jag är väldigt tacksam.

År 2015 började hon läsa teologi på 
Johanneslund med sikte att bli di-
akon men sjukdom i familjen gjor-
de att de planerna lades på is. Lite 
besviken på att det inte blev något 
med studierna fick hon jobb i Vel-
linge kommun och arbete med ny-

anlända som flyktingguide hösten 
2016. Höllvikstrand och Katarina 
Persson lärde hon känna genom att 
kommunen hade kvinnodagar på 
Höllvikstrand med de nyanlända. 
Den 14 maj 2018 fick hon en ny 
projektanställning. Sen går det bara 
några veckor och Katarina tipsar 
henne om att Höllvikstrand sökte 
ny föreståndare. 
- Det var lite bra för att vara sant. 

Tankarna kring att läsa till diakon 
byggde egentligen på en längtan att 
få vara på en bönegård och få vara 
med och skapa en plats för vila, växt 
och meningsfulla möten, egentligen 
det vi har här nu, det har jag drömt 
om länge. Det vi också drömmer om 
är en kommunitet, en bedjande ge-
menskap på gården. Den regelmäs-
siga bönen skall finnas på gården 
men det skall också vara en plats för 
barnläger och sommargudstjänster, 
dit jag kan komma och ta en glass 
med mina barn och ha kul.

Drömmarna är många men hennes 
mål är klart. 
- Jag vill leda människor till ett möte 
med Jesus. Oavsett vem det är. Och 

Veronica Öjfelth Svartdahl  är nyanställd föreståndare på EFS-går-
den Höllviksstrand tillsamamns med Katarina Persson sedan i februari 

i år. 

det är inte ett möte med gården först 
och främst eller oss, utan skapa en 
plats där man på ett opretentiöst 
och avslappnat sätt får känna att här 
är något som är större än jag.

”Det här är ingen prestationstro, 
här kommer jag som jag är.”
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt 
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

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


