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och bibelbruk. Vi finns över hela landet, uppdelade i organisartioner och missionsförenignar.
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det är såklart fritt att ge en gåva!
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Regionala missions

Ledaren

Den kraftfulla svagheten

emot och välkomnar svaghet? Möter vi svagheten med
förakt och vänder oss bort? Vad gör svagheten med oss?

Jonas Hallabro
Carina Brandt

Jonas Hallabro

Vår kultur framhåller den som är frisk, stark och effektiv.
Så har det nog alltid varit, men i vår tid förtydligas det genom medias fixering vid framgång. Vi vill gärna tillhöra de
framgångsrika men också gärna omge oss med människor
som vi uppfattar som duktiga och driftiga.
Jesus person beskrivs av Jesaja som föraktad och utan värde
i våra ögon?
”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas
man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet
för, så föraktad att vi räknade honom för intet.” (Jesaja 53:3)
Vi behöver nog stanna upp för och fundera över vad det
innebär att Jesus föraktades av människor och ansågs som
värdelös.

har ordet

Guds heliga Ande är Guds egen närvaro som kommer
hela vägen och går oss människor in på livet. Hur knyter
Gud an till oss? Var finner Anden och Guds kraft kontaktpunkten med våra liv? Bibeln har ett överraskande
svar när det hävdas att ”Anden stöder oss i vår svaghet”.
Här står Anden och vår svaghet så sammanbundna rent
språkligt att jag tror vi kan tala om att svagheten är en
nyckel till Andens hjälp. Anden kommer vår svaghet till
hjälp. Den helige Ande ”dockar” i vår svaghet, där vi blir
beroende av Guds kraft. Finns inte svagheten och erkänns
inte det beroendet så finns heller inget utrymme för den
Helige Ande i våra liv. Jag tror att detta är en mycket
brännande fråga i våra liv och i våra församlingars liv.
Vi behöver nog på nytt stava på hälsningen som Sakarja
gav Guds folk: ”Varken med styrka eller makt utan med
Sedan jag blev sjuk i utmattningssyndrom orsakat av stress
min ande säger Herren Sebaot.” (Sakarja 3:6)
i höstas har det varit och är fortsatt en långsam och lång
läkningsprocess. Jag har fått återvända till Guds nåd för att
Å andra sidan. Varje gång vi blir medvetna om svaghet så
finna grund att ge mig själv nåd och öva mig i att vila. Jag är
öppnar det väldiga möjligheter. Därför att detta som vi
tacksam över allt stöd och all förbön! Jag är kraftigt försvauppfattar som ett problem, ett hinder för Gud att verka,
gad men har hopp om att möta samma erfarenhet av den
förändras och blir till en möjlighet. I Uppenbarelsebokraftfulla svagheten som Paulus sätter ord på nedan.
ken kan vi läsa Jesus hälsningar till de sju församlingarI mitt sökande efter något att skriva nu, fann jag den text
na. Alla breven handlar på olika sätt om lyhördhet för
som följer. Jag skrev den för tre år sedan men budskapet
Guds Ande. Till församlingen i Filadelfia hälsar Jesus att
berör mig på ett nytt sätt idag.
han ”ställt en dörr öppen för den.” Orsakerna till detta
gyllene läge för församlingen, denna kanonmöjlighet, är
”Han svarade mig: ’Min nåd är nog för dig, för min kraft
överraskande nog svagheten. Det är inte trots församlingfullkomnas i svaghet.’ Därför vill jag hellre berömma mig av
ens svaghet som möjligheten finns, utan just på grund av
min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig.”
densamma, ordagrant… ”ty liten är din kraft” Upp 3:8
Andra Korintierbrevet 12:9
Jag har inte tidigare tyckt om att använda termen utbränd.
Utbränd låter så brutalt och slutgiltigt. Utmattningssyndrom är ett finare och lite mjukare ord att använda. Men
nu var det min egen erfarenhet att jag kände mig just utbränd. Jag hade verkligen brunnit, men nu brunnit ut helt.
Av mina tidigare drivkrafter och energi fanns nu ingenting
kvar. Självkänsla är viktigt och jag trodde mig verkligen ha
en god självkänsla och veta att mitt värde inte sitter i vad
jag gör och presterar utan i vem jag är. Men det är lätt att
ha en självkänsla med dubbla bottnar så länge du faktiskt
har något att ge och bidra med. Men när jag nu tog helt slut
och inte ens kunde klara enkla saker i vardagen, än mindre
bidra med något till andra, så kände jag mig helt värdelös.

Människor som aldrig visar någon svaghet är svåra, ja nästan omöjliga, att komma in på livet. Tänker man efter är
det ju när vi möts med våra svagheter som vi också kommer varandra som närmast. Styrka och ofelbarhet kan ha
en tendens att stöta bort andra. Men när vi upptäcker att
även andra brottas med samma brister som vi själva kan
vi finna syskon i nåden och tron. Och det samma gäller
även vår relation till Gud. Vi kan inte närma oss Gud
med vår styrka. Vi kan inte komma med vår duktighet
och våra stora egon. Då håller vi honom bara på avstånd.
Det är inte svagheten utan styrkan som är hindret i vårt
trosliv. I svagheten kan kraften bli som störst!

Tänk om det är så att Jesus vill använda just din och min
svaghet? Vågar vi välkomna den och dela vår svaghet?
Vi vill gärna prata fromt om styrkan i svagheten och om
Tänk den gemenskap där alla bidrar med sin svaghet. Det
skatten i de bräckliga lerkärlen. Men vad händer den dag
kan, paradoxalt nog, genom Guds nåd bli en väldigt stark
då bräckligheten leder till att det spricker, när svagheten
gemenskap!
förkroppsligas i våra egna liv – vad gör vi då? Hur tar vi
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Jakob Frilund:
”Jag är en äventyrare som
gillar att sitta under eken
och lukta på blommorna.”

D

Jakob Frilund

Pulsen på...

Jakob Frilund/Kristoffer Lignell

et är många skratt och ljud från
barn i andra sidan telefon. Jakob är hemma med tre av barnen
och skall strax hämta de två äldsta
barnen från skola och förskola. Här berättar
han själv om utegymmens välsignelse, åren i
Kornhill och längtan att möta barn och unga i Malmö.
Jag heter Jakob Frilund, 33 år i år. Pappa till 5 barn
och gift med Mikaela sedan 9 år. Vi bor i Oxie i
utkanten av Malmö sedan ungefär 4 år tillbaka. Jag
är en äventyrare som gillar ”att sitta under korkeken och lukta på blommorna” i Guds natur. Jag
har alltid gillat sport och särskilt styrketräning, på
senare år har det även blivit en del hinderbanelopp
som Toughest och Tough viking, hinderbana var
ju en favorit från skolgymnastiken. Att kombinera
min naturglädje med träningsglädje och träna utomhus gillar jag allra bäst och där har utegymmens
uppkomst varit en välsignlese, där kan även barnen
vara med på ett roligt sätt. Jag uppskattar även god
mat och fikar gärna och ofta.
Jag har en bakgrund som ungdomsledare i Kornhillskyrkan i Halmstad. Där jobbade jag 6,5 år varav 3,5 som anställd. Jag är nu nyanställd barn och
ungdomsledare i Betaniakyrkan i Malmö sedan februari på 40%. Jag jobbar även 50% som personlig
assistent åt en och samma brukare. Att kunna jobba
både inom och utanför kyrkan ser jag som en förmån. Genom att jag även är undersköterska har jag
kunnat möta många icke kristna på mina procent
utanför kyrkan och då även fått tillfälle till många
samtal om Gud. Evangelisation och att hitta nya
kreativa sätt att dela evangeliet på ligger mig varmt
om hjärtat. I Halmstad var vi ute på skolorna som
kamratstödjare och under åren där så kom någonstans mellan 300-500 olika ungdomar till fredag4

kvällarna i kyrkan och fick höra om Gud i någon
form på andakten. Oftast var det 12-13 ungdomar i
snitt en fredagskväll men det är stort hur många som
faktiskt får höra, om man bara troget gör det man är
kallad till. Man förundras över Guds godhet och att
få följa ett antal av dessa ungdomar från att de varit
barn till vuxen ålder och se hur de valt och fortsätter
att välja att vandra med Gud är något jag är väldigt
tacksam över att få ha varit med om.

”Malmö och Sverige behöver verkligen
Jesus.”
I Betania har jag nu förmånen att få ha hand om
både barn och ungdom. Det är kul, det är väldigt
olika sätt att jobba med dessa två grupper vilket är
varierande och spännande. Det är en hel del pionjärsatsningar på gång framöver. Jag brinner för att både
nå utanför kyrkväggarna och ta hand om ”kyrkans
egna” barn och ungdomar. Malmö och Sverige behöver verkligen Jesus. Som tonåring mådde jag själv
väldigt dålig i perioder och vet verkligen vad ett möte
med den uppståndne kan göra för en ung människa
som kämpar med att hitta sin plats och identitet.

Jakob Frilund är nyanställd i Betaniakyrkan Malmö som barn och ungdomsledare och arbetar också
som personlig assistent.

Info från Kansliet
Margareta Cada
Carina Brandt

Margareta Cada

EFS Sydsverige har nu haft sitt årsmöte och sin första
regionala mötesplats. Att det skulle bli en hel del förändringar när vi blev en region insåg nog alla och några av
de frågor jag fått efter årsmötesdagen vill jag nu försöka
förklara lite utförligare.
Föreningsbidrag
Tidigare har kassörerna fått en kvartalsrapport om hur
mycket som har betalts in till distriktet från föreningen
och hur mycket som förväntades komma in efter den
budget som årsmötet antagit året innan. Eftersom vi nu
är en region blir det många nya rutiner och några kvartalsrapporter kommer inte längre från distriktet utan riks
sänder, i början av året, en faktura till varje förening på
det belopp som föreningen bör bidra med efter antagen
budget. Denna faktura går utmärkt att delbetala under
hela året. Den faktura som skickades ut i februari/mars
2019, där jag skev texten, gjordes på uppdrag av riks.
Summan beror på antalet medlemmar som föreningen
har. Detta blir som en medlemsavgift och för 2018 låg
denna på 638 kr per medlem.
Under den regionala mötesplatsen var det en förening
som reserverade sig för budgeten och flera föreningar
som uttryckte farhågor att inte kunna klara av att betala
den fakturerade summan. Mötesplatsen beslutade dock
att anta budgeten och vid oförändrat medlemsantal blir
det under 2019 en avgift på 525 kr per medlem och år.
Eventuellt minusresultat under 2019 kommer att belasta
det egna kapitalet. Mötesplatsen gav också det regionala
utskottet i uppdrag att tidigt påbörja och förankra budgetprocessen för 2020 hos missionsföreningarna.
Regionalt utskott
All verksamhet som bedrivs som till exempel konfirmationsläger, konferenser, medarbetardagar med mera kommer i fortsättningen att helt bedrivas av det regionala ut-
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skottet. Ordförande för utskottet är Erik Arvidsson från
Kristianstad. All personal som tidigare var distriktsanställda är nu anställda av riks.
Distriktsstyrelse
Vårt distrikt kommer att finnas kvar med en styrelse.
Ordförande för denna styrelse blev Jan Ebefeldt från
Höganäs. Styrelsen kommer att ansvara för de fastigheter som distriktet fortfarande äger hela/delar av.
Distriktet kommer även att ha hand om viss kapitalförvaltning. På sikt kommer denna styrelse att bestå av
fem-sju ledamöter. Arbetet med anpassningar av stadgar har påbörjats.
Jag hoppas att detta förtydligat något och hör gärna av
dig med fler frågor.
Med vänlig hälsning
Margareta Cada

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

Andreaskyrkan Klippan:
Vi vill ha dörrarna
öppna och att folk
kommer in

Kristoffer Lignell

HJÄRTSLAG

Kristoffer Lignell

E

n frälsningssoldat från Skottland, en predikande busschaufför från Tyskland och
en pensionerad styrelsesekreterare längtar efter att göra skillnad i Klippan. Livsluft träffar Andreaskyrkan, 10 år efter sammanslagningen.

Det är 10 år sedan Klippans Missionsförening
och Korskyrkan blev Andreaskyrkan. Det var en
process som påbörjades redan på 80-talet. Samarbetet fördjupades med mer gemensam verksamhet och till slut beslutade man sig för att bli ett.
Baptistkyrkan såldes och Missionsföreningens
lokaler renoverades upp och invigdes år 2010.
- Vi växte ihop på något sätt, säger Ragnhild
Karlsson, sekreterare i styrelsen.
År 2012 anställdes Joel Jarbo som präst och året
efter började Roslyn Bennett som administratör
och stannade till år 2016. Sedan 15 april är hon
tillbaka på tjänsten som administratör i församlingen.
- Det är nästan så man inte tror att det är sant,
att du ville komma tillbaka igen! utbrister Ragnhild.
- Det är en uppmuntran från Gud! säger Gabriel
von Fürstenberg.
Gabriel är vikarierande pastor på 30% sedan februari i år då Joel Jarbo är tjänstledigt för att göra
sitt adjunktsår. Gabriel är i grunden busschaufför
med eget företag och socialarbetare. Han har bott
i Klippans kommun i 25 år och kom från Tyskland till Sverige år 1983 för att gå en bibelskola.
Han var med och startade en annan församling-

en i Klippan år 2000 och har arbetet med hemlösa och
socialt utsatta både i Klippan och som assisterande pastor i Pingstkyrkan i Ängelholm.
När de ser tillbaka på de senaste tio åren nämner de
barngruppen Äventyrarna på fredagskvällarna som Joel
och Ragnhilds man Bert-Inge byggde upp med barn
från både församlingen och utanför. De berättar om
lägenheten på andra våningen i Andreaskyrkan med två
rum och kök som lånats ut som kortidsboende för de
som behövt skydd eller behov. När ett hus brann ner i
Klippan kunde den tacksamma familjen hyra våningen
och slippa bo på hotell. De talar med värme om Bullgerilla, en ekumenisk satsning där man varannan fredagskväll i nästan 15 år bjöd på dryck, bullar och sålde korv
på torget. Detta efter att många upplevde det oroligt i
centrum med bland annat mycket rasism och nazism i
slutet på 90-talet. För något år sedan lades Bullgerillan
ner då behoven förändrades.
Det är genomgående i vårt samtal att man upplever att
man står inför något nytt. Nya behov i samhället och
nya förutsättningar i församlingen. Samtidigt är de positiva, ser möjligheter och framtida behov. När Roslyn
var anställd förra perioden startade hon upp kvinnooch mansfrukostar, gemenskapskvällar och musikterapi. Under åren då Roslyn varit borta har de verksamheterna legat i träda.
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Ragnhild Karlsson
- Innan jag kom bad jag mycket. Jag
tänkte att det är inte bara att komma tillbaka och fortsätta som när
jag lämnade år 2016 , utan lyssna in
vad behövs nu. En sak som vi blev
medvetna om är att det finns nya
svenskar här och det är viktigt med
integration.

”Vi vill göra skillnad i
Klippan!.”
Exempelvis planeras till hösten en
guidad bussutflykt för nya Klippanbor, ny- som gammalsvenska,
med målet att lära känna Klippan
med omnejd. Större sociala behov i
samhället, exempelvis i och med att
Arbetsförmedlingen stänger, gör att
en församling med förtroende, som
Andreaskyrkan, har en viktig roll att
spela i Klippan.

Gabriel von Fürstenberg
na träffas de för gemenskap och bibelläsning och ungdomsgruppen ses
två gånger i månaden.
- Gudstjänsten är ju det absolut centrala, att vi samlas till gudstjänst varje söndag, det är ju helt livsviktigt.
säger Ragnhild.

Roslyn Bennett

Gång på gång i samtalet lyser deras
djupare längtan igenom. Här finns
aktiva medlemmar, en vishet, beredskap och stor tolerans, inte minst
från de äldre, för förnyelse och nya
idéer.
– Vi vill göra skillnad i Klippan! säger Ragnhild.
- Det ska vara öppet, säger Gabriel.
Titta, en jättestor lokal som står
tom. Vi vill inte ha det så. Vi vill ha
dörrarna öppna och att folk kommer in.
När jag frågar vad som utmärker
Andreaskyrkan bekräftar de min
egen upplevelse.
- Man blir uppmärksammad. Det är
inte en enda som slinker in och slinker ut.” menar Gabriel.
- En del här tar inte fika utan att
först kolla vilka som är nya. Det gör
ett bestående intryck.

En utmaning är att unga i församlingen flyttar utan att komma tillbaka och omsättningen av människor
har alltid varit stor. Samtidigt är det
ett inflyttningstryck till Klippans
kommun som är allmänt känt.
- Jag upplever alltså en ökning faktiskt. Vi är i en tid när folk söker
sig tillbaka till ett hem, ett andligt
hem.”
Jag kan inte annat än att hålla med.
På söndagarna möts cirka 30-35
personer till gudstjänst. Församlingen har 62 medlemmar. På onsdagar-

Andreaskyrkan i Klippan är en samarbetskyrka mellan EFS och EFK. I år
firar de 10 år sedan samanslagningen mellan Klippans missionsförening och
Korskyrkan (EFK). Läs mer på: andreaskyrkanklippan.se
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Per Andersson/Margareta Cada

I omlopp EFS Syd

Kerstin Andersson

Årsmöte och Mötesplats 2019

M

ETAMORFOS = en förändring i kroppsform
Är det detta som sker i EFS i Sydsverige? Den vision, som antogs av EFS årskonferens i Luleå för snart ett år sedan är: Människor och samhällen förvandlade
av Jesus. Var ska vi börja? Hur ska vi gå vidare med visionen? Kan inte Gud göra det här
själv? Klarar vi en Metamorfos? En förändring?
De frågorna ställdes vi inför i Betaniakyrkan i Malmö lördagen den 27 april, när Jonas Nordén predikade i gudstjänsten, som inledde det historiska
årsmötet för EFS i Sydsverige. Vi blev förvissade
om att Gud vill ha vår hjälp att nå människor med
det glada budskapet och att det finns förvandling
i Jesus. Det är vår uppgift att be, så ut Guds Ord
och arbeta med att ta hand om skörden! Det ni!
Vilken uppgift! För oss som är ”årsrika” är de för
oss nya lovsångerna inte alltid lätta att sjunga med
i, men tack Sara för att det var ett fantastiskt innehåll i dessa och att du ledde oss in i lovsången.
Hur ska vi nu gå vidare i Skåne och Blekinge med
visionen nu när vi blivit en region i EFS riks? Det
fick vi fundera över på distriktets sista årsmöte i
den gamla formen och regionens första mötesplats. Ett stort arbete har lagts ner av den gamla
styrelsen som undersökt olika aspekter och försökt
utröna vilka konsekvenser det får när ett distrikt
blir region i EFS riks. Gårdarna, där distriktet
äger 25 %, vill EFS riks helst inte vara delägare
i. Testamenten till distriktet kan bli svåra att han8

tera om inte distriktet finns kvar. Likaså pensionsavsättningar till äldre medarbetare och det kapital
distriktet förvaltar har bidragit till att distriktet med
nuvarande organisationsnummer finns kvar. Valberedningen hade förberett och föreslog lämpliga kandidater som valdes in för att hantera dessa frågor och
man tog ett första beslut om förändring av stadgar.
Betaniakyrkans medlemmar ordnade både för- och
eftermiddagsfika samt en god och stärkande sopplunch, så att vi skulle kunna mötas ännu några timmar i den nya regionala mötesplats. Den behövs när
personal är anställd av EFS riks och all verksamhet
nu är ett utskott till EFS riks. Presidiet tog plats igen
och vi upplevde att här började något nytt, ett oskrivet blad. Även här hade valberedningen förberett valet av det regionala utskottet som ska godkännas av
EFS riksstyrelse och därmed representera EFS riksorganisation här i EFS i Sydsverige. Delar av ”den
gamla” styrelsen valdes in på ett år. Valberedningen
kommer att till nästa årsmöte lägga fram ett förslag
även på fördelning av mandattiden för de olika utskottsmedlemmarna och då även föreslå nya om det

Jonas Nordén predikade
behövs. Den gamla styrelsen hade
verkligen arbetat igenom frågorna
och besökt de olika missionsområdena för att lyssna in de olika föreningarnas syn på allt detta. Kanske
har vi som föreningar inte riktigt
hängt med, men det blev många
intressanta inlägg och frågor, helt
enkelt en mötesplats. Det regionala
utskottet betonade väldigt tydligt
vikten av att arbetet med visionen
i Skåne och Blekinge, vår region,
är något vi gör tillsammans i föreningarna. Det utlovades fler besök i
föreningarna och därför uppmanades vi att fundera över vad som ska
prioriteras av gemensam verksamhet. Vi ska också i varje förening
fundera över hur mycket vi vill och
kan bidra med till de gemensamma
kostnaderna, kanske också komma
med förslag hur konfirmandlägren
skulle kunna finansieras, om vi vill
att de ska finnas kvar. Det är hög
tid att ta upp detta eftersom det redan är anmälningar till läger flera
år framåt. Det är EFS-föreningarna
i Skåne och Blekinge som på regionens mötesplats beslutar om den
verksamhet som vi vill ha för att
visionen ska bli en verklighet i hela
regionen. Det som varit gemensamma angelägenheter hittills har
varit konfirmandläger, satsning på
Unga vuxna, konferensen Riktad,

Presidiet
tidningen Livsluft och den administration som behövs för allt detta.

problem vi möter, att vi prioriterar
rätt och tar rätt beslut för framtiden!

”Många intressanta
inlägg och frågor, helt
enkelt en MÖTESPLATS.”
Det togs beslut om en budget med
underskott och vi uppmanades att ge
en god kollekt under psalm 720 som
börjar ”Med Gud och Hans vänskap”.
Där blev vi påminda om de osedda
dagar, som vi får möta med tröst,
därför att Herden följer oss. Även i
stormiga tider, bland töcken och grus
en skara dock skrider mot himmelens
ljus……….men före går Herren.
En lång och innehållsrik dag, som
gav oss många utmaningar, men
också glädje, inspiration och tacksamhet för att vi får stå med i arbetet för Guds rike i EFS i Sydsverige! Vi uppmanades att be för vår
region, att vi ska få lösningar på de

Regional Mötesplats är regionens högsta beslutande instans som hålls
en gång om året. Här äger alla föreningar, som är anslutna till EFS
i Skåne och Blekinge, rätt att skicka ombud. Mötesplatsens funktion
är att vara ett organ för samtal/samråd kring gemensam verksamhet och

gemensamma prioriteringar. Mötesplatsen väljer nio personer till det regionala
utskottet.
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Människor och samhällen förvandlade
av Jesus

När vi inte räcker till, när samhället inte
räcker till så räcker Gud alltid till.

N

är jag hör EFS nya vision, “Människor och samhällen förvandlade av Jesus” så tänker jag på hur
mycket vårt land behöver detta. Vi kan försöka framställa vårt samhälle hur bra som helst, men
vi kommer aldrig komma ifrån det faktum att det är fullt av brustna och trasiga människor.
Psykisk ohälsa ökar, för att inte tala om all stress och press för att prestera och säkra sin framtid,
som letar sig längre och längre ner i åldrarna. När sedan våra samhällsinstitutioner inte verkar kunna möta
upp individernas behov, gör det att många som redan mådde dåligt kommer ännu mer i kläm. Arbetslösheten ökar, självmorden ökar och många av de som kommer som nyanlända till vårt land behandlas som
ett slags restavfall vi inte riktigt vet hur vi ska hantera.
Men mitt i all vår brustenhet har vi Jesus och hans kyrka. Det är inget nytt för oss att kyrkan fått mindre
och mindre plats. För bara någon månad sedan då Notre Dame brann, hörde jag en man på radion som
tyckte att man nu likaväl kunde riva hela byggnaden och bygga ett parkeringshus, då det skulle göra mer
nytta. Om detta inte visar på att inte ens det kulturella arv vi har i kyrkan är något som man bryr sig om,
så vet jag inte vad.

Carina Brandt

I mina tankar

Måns Wieland

Kyrkan har länge varit en institution i vårt samhället som varit lika viktig om inte viktigare än sjukvården,
rättssystemet och skolan. Det är ju till och med så att alla dessa länge har bedrivits inom kyrkans ramar.
Jag skulle hävda att kyrkan även nu är en viktigt del av samhället. För när vi inte räcker till, när samhället
inte räcker till så räcker Gud alltid till. I Bibeln kan vi läsa om hur människor förändras när de kommer
i kontakt med Jesus, hur Jesus utmanar och vänder upp och ner på samhällets föreställningar och värderingar.
EFS grundades på initiativ av några ungdomar som ville få upp andligheten i Sverige, och jag tror att om
vi ska kunna hjälpa vårt brustna och trasiga Sverige, om vi ska kunna förändra det som är fel och inte
fungerar, om vi vill kunna läka trasiga människor, behöver vi som individer och kyrka, med Guds hjälp,
visa vägen till Jesus, eftersom han är den enda som kan hela vår brustna värld.

Måns Wieland är medlem och ungdomsledare i Andreaskyrkan i Klippan och
styrelseledamot i Saltstyrelsen i regionen.
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V

årens bibeldagar på EFS gården Åsljunga gästades av Janet
och Jan Sköld som guidade genom Samuelsböckerna.

På förmiddagarna och vid kvällssamlingarna tog
Jan oss med bland spännande och intressanta berättelser från Samuelsböckerna. Ett par dagar hade
vi samtal i grupper med några intressanta frågor
som Janet gav oss.

väggen i Kyrksalen. Flög in genom ventilen, trummade på till sång och bibelundervisning, hackade
hål i Tretexskivan och var på väg in genom väven
i salen. Antagligen behövdes byggnadsmaterial till
boet. Nu har de spikat fast ett galler för att inte fler
gäster ska letas sig in den vägen.

Vi följde Samuel från födsel till tiden som domare
och vidare då han smorde David till kung. Sauls Så till sist ett Stort och hjärtligt tack till Siw och Lars
kungatid, berättelsen om Jätten Goliat, Davids Backe kursens värdpar.
kungatid och möten med profeten Natan. Flera
händelser hade paralleller i Nya testamentet vilket gav oss ett större sammanhang i Guds ord. Vi
människor ser ofta till det yttre men Gud ser till
hjärtat. Uppmanades att be om hängivna hjärtan!
Alla har vi olika gåvor och tjänster i Guds rike.
Janet gav undervisning om lovsång från Mirjam i
1.a mosebok till Uppenbarelsebokens sista kapitel.
Alla kan delta, ingen uppvisning, utan en hyllning
till vår Frälsare. Vi behöver träna här på jorden inför den stora lovsången som väntas i himlen. Med
gitarren i hand sjöng hon för och med oss.
Britt-Marie Börjesson medverkade med lovsång på
förmiddagarna samt fredagskvällen med förstärkning av Eva-Marie och Henrik Frosthagen från
EFS kyrkan Örkelljunga. RökeköR under ledning
av Ingvar Albihn bjöd på underbar körsång vid ett
tillfälle och vid söndagens gudstjänst medverkade
Sig-Britt o Hans Paulander.
Till allas förtjusning var det underbart vårväder
med upp till 19 grader varmt och strålande sol på
dagarna. Gästerna njöt av promenader runt sjön
eller bland vitsipporna i skogen.
Under helgen hade en ”Mammagrupp” från S:t
Mikael bokat Solviks lägerboende. De delade måltidsgemenskapen tillsammans med övriga delatagare. Vi är oerhört tacksamma att få bjuda in till
olika arrangemang där människor få mötas och
dela gemenskap med varandra och vår Herre.
Samtidigt som bibeldagarna pågick försökte en liten fågel, blåmes eller talgoxe, att hackas sig genom

Helene Nilsson
Helene Nilsson Verksamhetschef samt Siw o Lars Backe

Bibeldagar anordnas årligen på EFS gården Åsljunga. Besök efsgarden.com för mer information.
11

I omlopp EFS Sydsverige

Bibeldagar på EFS gården
i Åsljunga

I omlopp Salt Sydsverige

N

är ledarna vaknade på lördagsmorgonen och möttes av att marken
var helt vit såg prognosen för årets föräldrafritt blek ut men efter
en del bön och mycket hopp blev slutresultat ändå bra med ännu ett
lyckat läger.
En helg varje år anordnas ett läger dit barn mellan
5 - 11 år kan åka. Det som är speciellt med detta
lägret är att barnen åker tillsammans med en vuxen och den vuxna kan inte vara en förälder. Många
barn åker med sina mor- och farföräldrar men där
fanns även några mostrar och fastrar. Det är en
chans för mor- och farföräldrarna och barnen att få
umgås, mysa och hitta på roliga saker tillsammans
som de kanske inte gör så ofta i vanliga fall.

sålde saker som några av barnen hade gjort och
kakor från bakstationen. När det var stationer var
det även många som valde att paddla, fiska, spela
fotboll och dansa.

”Det är en chans för mor- och farföräldrarna och barnen att få umgås, mysa
och hitta på roliga saker tillsammans.”

Efter två dagar fyllda av lek, skratt, pyssel och hinderbanor avslutades lägret tillsammans med föräldrarna och barnen fick visa lite av vad de hade
gjort under helgen och de bjöd sång, dans och fika.
Inget läger på EFS gården i Åsljunga är det andra
likt men något som jag vet att alla som har varit på
ett skulle hålla med om att man får fantastisk mat
och man har alltid roligt. Detta levde årets föräldrafritt verkligen upp till.

Årets tema var mission och att Jesus vill göra oss till
människofiskare. Vi hade andakter där vi fick lära
oss om vad en missionär är och vad mission betyder, vi fick tillochmed en personlig hälsning från
Ulf som jobbar som missionär i Tanzania. Men temat mission och människofiskare gällde inte bara
andakterna, det fanns på olika sätt i våra stationer
också. På pyssel stationen hade vi ett fiskenät där
man kunde sätta upp fiskar som man hade pysslat
eller snickrat. Vi hade även en missionsshop där vi
12

Utöver stationerna fanns det hinderbanor, spårning, båtrace och tillochmed några få modiga barn
som vågade springa ner till sjön och ta ett dopp i
det kalla vädret.

Miriam Engström
Helene Nilsson mfl
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Föräldrafritt är ett läger för barn som vill åka på
läger tillsammans med mor-eller farföräldrar eller
någon annan vuxen de känner sig trygga med. Lägret
äger rum på EFS-gården i Åsljunga i slutet av april/
början av maj. Lägret är för i åldern 5-11 år men
barn i åldern 12-14 år är välkomna med som hjälpledare.

Kristoffer
Lignell:
Munkens fråga som fick oss

V

ad vill du?
Frågan ställdess till mig
i den helige Benediktus
kloster på Österlen under
hösten 2014. Det är ju en fruktansvärt enkel och direkt fråga men
samtidigt väldigt svår att svara på.
Vad är egentligen min djupaste längtan?

Kristoffer Lignell

Pulsen på...

Kristoffer <lignell

Jag vill att du tänker på det tills vi träffas igen sa
fader Ingmar. Men jag vill inte ha något fromt svar,
du måste vara ärlig! För om du inte är ärlig kan
Gud inte korrigera dig. Se på Jesus i Getsemane,
innan han säger: ”Ske din vilja” uttrycker han sin
egen vilja: ”Ta denna bägare från mig”.
Jag vet ofta vad jag borde längta efter. Vi är alla
bombarderade med dessa visioner om det goda livet. Vi matas ständigt med vad vi borde längta efter. Det är inte lätt att veta om detta är en längtan
som ligger i linje med mina djupare skikt eller om
det är något jag lärt mig längta efter. Eller om det
är något jag tror att jag borde längta efter då alla
andra tycks göra det. Samma sak gäller i kyrkan. Vi
vet att vi borde längta efter bön, att ta hand om de
fattiga, att bli mer uppfyllda av den helige Ande,
men gör vi det?

det plats för mig och hela mitt liv. Jag vill forma mitt
liv så att jag känner mig mer och mer hemma i Guds
rike. För som med allt kräver Guds rike tillvänjning
och det tar tid. Allt det som inte får plats i Guds rike,
hat, högmod, egoism, girighet, rasism, vill jag sakta
men säkert vänja mig av med. Istället vill jag låta mig
formas av Anden att likna Jesus.

Vad vill jag? Jag vill att äta och dricka gott. Jag vill
resa till Italien. Jag vill slappa, äta godis och spela tvspel. Jag vill sitta inne en solig dag och måla ikoner.
Jag vill också vara en bättre äkta man till min fru
och en bättre pappa till Jeremiah och Nehemja. Jag
vill vara en människa som tröstar, uppmuntrar och
utmanar andra att växa närmare Kristus. Jag vill ha
trygghet och stabilitet. Jag tror också att jag vill ha
mer av Jesus. Fast den längtan ligger bortom känslorna. Den längtan och viljan måste också konkretiseras. Vad betyder ”mer av Jesus” och hur gör man
Vi har alla lager av längtan som är kopplade till det?
våra behov. På ytan och i stunden kan vi längta
efter en måltid, vatten eller en specifik upplevelse. För mig och min fru Charlotte har den längtan konGår vi lite djupare börjar vi finna andra längtan kretiserats i förtätad gemenskap med andra i bön
som kärlek, bekräftelse, frid, förlåtelse, glädje. Men och arbete. När Jesus återvänder till himlen lämnar
vad finns i de djupaste skikten? Till sist handler det han ingen skrift eller byggnad efter sig. Han lämnar
om vilja och tro. Vad är gott, beständigt och full- en gemenskap, Kyrkan, som fylld av den helige Ande
komligt? Vad är värt att längta efter?
uppmanas att fira en måltid till hans åminnelse. Utanför denna gemenskap, i all dess mångfald, finns
Som kristen utgår jag från Jesus. Jag är inbjuden, ingen kristen tro. Nya testamentet, trosbekännelser,
med hela mitt liv in i Guds rike. Det är inte jag gudstjänsten kommer alla från kyrkans tradition.
som bjuder in Gud i mitt liv, det är alldeles för Den gemenskapen är jag döpt in i och den vill jag
trångt för Gud. Men i Guds liv, i Guds rike finns ta ansvar för, utmana och bygga upp. För mig har
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Delar av kommuniteten Oikos med nytryckt regel

flera kloster och kommuniteter varit livsavgörande för mitt hopp och
min tro. Rögle kloster, den heliga
Treenighetens kommunitet på Berget i Rättvik, Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, kommuniteten Oikos, Killans bönegemenskap,
Monastero di Bose i norra Italien är
gemenskaper som burit mig i bön
och som burit tron när jag inte orkat
eller kunnat.
Kommuniteten är inte ett substitut
för församlingen eller kyrkan, utan
en förtätning av kyrkans liv. Genom
historien har kloster och kommuniteter varit friska källor av väckelse och förnyelse i mörka tider för
kyrkan genom att hålla bönens låga
brinnande och bevara en levande
och fräsch vision av Guds rike. På
många sätt liknar de EFS roll i historien som en rörelse av mission och
förnyelse i kyrkan. På så sätt kan de
också vara en förebild för EFS som
på en och samma gång trogna kyrkan och utmanande henne.
Det är samtalen med Fader Ingmar
i helige Benediktus kloster ledde till
att vi under våren 2015 sålde vårt
hus i Furulund utanför Lund, sa
upp oss från våra jobb och flyttade

Jag har målat, eller skrivit, ikoner i snart 7 år. Senaste som blev
klar är en uppståndelseikon.

till Hammarkullen i Göteborg. Jag
arbetade i EFS kapellet i Lund, en
gemenskap jag varit del av i nästan 15 år och trivdes oerhört bra.
I fyra år har vi varit medlemmar i
kommuniteten Oikos, en vardagsnära gemenskap där medlemmarna
överlåter sig till en gemensam regel
och rytm av gemenskap, mässa och
bön. Vi har varje höst överlåtit oss
ett år till en rytm av bön, mässa och
gemenskap med ett mått för dagen,
veckan, månaden och året. Att binda sig till en rytm ger märkligt nog
en större frihet. Jag behöver inte bry
mig om att jag känner för att be eller
inte, jag har lovat det. Det är också
ovärderligt att vara fler som håller
rytmen, eller takten. Då gör det inte
så mycket att jag ibland tappar den.

Kommuniteten är inte ett substitut för församlingen eller
kyrkan, utan en förtätning av
kyrkans liv.
Till sommaren flyttar vi i juni till
Lund och Skåne som vi saknat väl-

Bodekull gospel & jazz orchestra som jag
har förmånen att få sjunga med.

digt mycket! Vi ser fram emot att
få låta rötterna gräva sig djupare på
samma plats och ber att få vara med
och forma en kommunitet i Lund,
om Gud vill och tiden är inne. Jag
ser själv fram emot att arbete i den
bästa EFS-regionen i landet, ha fortsatt möjlighet att skriva ikoner och
få se vad Kristus vill med mitt liv.
Förhoppningsvis går min vilja i linje
med hans. Annars är han bra på att
med mjuk hand korrigera oss och
locka oss med den kallelse som gäller alla människor:
”Kom, och följ mig.”

Kristoffer Lignell är nyansställd kommunikatör i EFS region Sydsverige och Salt Sydsverige. Han är präst, ikonograf och författare till boken
Efter Kristus.
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Idyllen vid sjön

Loppmarknad
Sommarglöd

3 augusti
12 - 16 augusti

Besök oss gärna i sommar!
info@efsgarden.com

0435-46 00 54

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