Nyheter från EFS Sydsverige & Salt Sydsverige

Nr 5 2019

Konfirmand
återträff i
Höllviken

Riktad
2019
1

Temahelg
nätporr i
Ängelholm

KANSLIET
Vallgatan 9
281 31 Hässleholm
Tel. 0451- 38 80 70
E-post: sydsverige@efs.nu

INNEHÅLL

NÄSTA NUMMER
Skickas ut i början av december

Medarbetarna på Bibelns värld

6

Temahelg om nätporr		

7

Konfaåterträff 			

8

Salt ledarfest 			

10

Livsväg

11

Avslut i Hillarp

12

Fortbildningsdag i Höllviken

13

Hjärteroten 				

14

Ledare						 3
Riktad 2019

OMSLAGSBILD
Kristoffer Lignell
ANSVARIG UTGIVARE
Jonas Hallabro
Telefon 0451 - 38 80 70
E-post:jonas.hallabro@efs.nu
REDAKTÖR
Kristoffer Lignell
Telefon: 0703-801291
E-post: kristoffer.lignell@efs.nu
GÅVOR
OCR 50000001813 till bankgiro: 901-0026
Swishnummer 123 357 80 28
Märk ”Sydsverige”

		

4

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och
jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Bankgiro Salt: 5275-8786
Swish Salt: 123 354 77 91
LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU
Livsluft är en tidning med information 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.
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

Återfunnen och
återvunnen

Vår regionala uppgift är att lyssna/besöka, stödja
och arrangera. Vi vill gärna komma på besök till
föreningarna för att plocka upp bra idéer, lyssna
och hjälpa till att lösa problem som man brottas
med. Vi ska också fortsätta att arrangera läger för
barn och unga, konfirmationsläger, ”Riktad” eller andra gemensamma samlingar. Och på tal om
det, tack till er alla som var med och gjorde Riktad 2019 till en fin kraftsamling i vår region!
Vem är vi till för? Den frågan behöver vi ställa Stefan Svensson är vikarierande verksamhetsledare
25 % fram till mars 2020.
i våra kyrkor, grupper och föreningar. Vill vi nå
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Stefan Svensson

kan att vi skall få ha ögonen öppna för människor
Min uppgift blir i första hand att koncentrera mig som behöver Guds rike, och bli återvunna.
på personalvård och på relationerna med Svenska
kyrkan i vår region. Med tacksamhet har jag blivit
väl mottagen på de platser jag fått besöka hittills.
Vi har mycket att vara tacksamma över i vår region. Människor samlas till gudstjänst och kommer
till tro på Kristus. Samtidigt brottas andra föreningar med svårigheter att komma vidare.

EFS

Jag känner mig som en aluminiumburk som jag ”Vår regionala uppgift är att lyssna/
trodde skulle ställas åt sidan, men som uppenbarbesöka, stödja och arrangera.”
ligen blev återvunnen ytterligare en gång, trots
min ålder…
de ”höga” i vårt samhälle, då bör vi börja med
de ”låga”, för att citera Carl-Erik Sahlberg, tidiSom du kanske vet, har jag fått gå in i uppgiften gare präst i S:ta Clara kyrka. Det är typiskt att
att vikariera som Regional missionsledare på 25 Jesus ofta vänder sig till fattiga, sjuka och behö% för Jonas Hallabro, som är sjukskriven. Vika- vande där han vandrar omkring. Om vi vill nå
riatet varar fram till 31 mars. Lennart Albertsson människor i vårt samhälle, behöver vi se de utsatta
har också tillkommit som verksamhetsledare på och möta deras behov. Kanhända att de också får
50 % fram till årsskiftet. Jag, Lennart och Marga- upptäcka att de kan bli ”återvunna”.
reta Cada delar upp arbetet mellan oss. För snart
20 år sedan slutade jag som distriktsföreståndare i I Lukas 15 läser vi om personer som får erfara att
Småland-Östergötland. Därav återvinningen.
de blir återfunna och återvunna. Det är min öns-

Kristoffer Lignell och Nathalie Bencic

I omlopp EFS Syd

Kristoffer Lignell

Riktad 2019

D

en 12 oktober samlades regionen till sin årliga konferens Riktad och Hässleholms kyrka fylldes av möten, tillbedjan och undervisning. Årets tema är
hämtat från EFS vision: Förvandlade av Jesus.

- Visionen för konferensen är att få vara en mötesplats för regionens medlemmar som bygger upp,
styrker, utmanar och utrustar. En dag som Riktar
oss mot Jesus. säger Margareta Cada, organisationssekreterare på kansliet.

mötet som leddes av Anton Flood, Betaniakyrkan
Malmö. Anna utgick ifrån Hesekiel kapitel 37 där
Hesekiel får i uppdrag att profetera över en samling
benknotor.
-Titta du på andra blir du förvirrad, tittar du på
dig själv blir du förtvivlad, tittar du på Jesus blir du
Mötena och mässan planerades och leddes av olika förvandlad.
grupper. Temat och den fantastiska musiken, ledd
av Ola Hedén och Christoffer Wallin med band Under eftermiddagen erbjöds tre valbara seminarifrån Malmö, var den sammanhållande länken un- um. Anton Flood talade om hur och varför vi skall
der dagen.
vårda Guds skapelse och det kristna hoppet i miljökrisen. Evalotta Kjellberg, Örkelljunga, talade om
Det första mötet leddes av Veronica Öjfeldht Svart- att se Jesus i hans samtida judiska kontext och hur
dahl, gårdsföreståndare på EFS gården i Höllviks- det kan fördjupa vår förståelse av honom. Kristoffer
strand. Rebecca Nordén, Ängelholm, predikade om Lignell, Lund, talade om ikonen som en nödvändig
att hålla sig uppdaterad, att låta sig utmanas och konsekvens av inkarnationen och som en bild för
träna sig i att växa att bli mer lik Jesus.
kyrkans mission.
- Det lilla som läggs i Guds hand kan han göra till
något stort.
Kvällens mässa följde den liturgi som utarbetats i
United i Malmö och leddes av Kristoffer Lignell
Ola Hedén ledde oss sedan in i tillbedjan där det med Magnus Tunehag som predikant och celefanns möjlighet att be på olika sätt, få personlig brant. Magnus predikade utifrån Paulus ord till Tiförbön samt bli smord med olja. Under hela dagen motheus i 1 Tim 1:12-17.
fanns det möjlighet att skriva ner sina förböner på
lappar som sedan lyftes fram inför Gud under för- - Vi riskerar att tänka fel när vi talar om helighet,
bönen i kvällens mässa.
förvandling och tillväxt. Risken finns också att vår
helighetssträvan sätts in i ett instrumentellt tänkEfter lunch predikade Anna Sköld under andra ande där Gud till slut endast blir en resurs för min
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salighet istället för att Han är värd att vara med i
sig själv.
Magnus predikade om att Gud visar sin barmhärtighet mot oss och sitt tålamod med oss när han
varje dag leder oss mot att bli förvandlade. Förvandlingen är en spiral neråt, inte uppåt och Gud
verkar främst på tre sätt; Genom Andens verk i våra
liv, genom församlingslivets gudstjänsten; ordets
och bordets liturgi samt genom vänskapens och
ovänskapens ”sakrament” där vi får öva oss att visa
barmhärtighet mot varandra. Till sist formas vi genom kriser och svårigheter.

”Det lilla som läggs i Guds hand
kan han göra till något stort”
Kvällen avslutades med Café hembakat, hembakat
fika från EFS Röke.
Riktad är en av regionens mötesplatser och det blev
tydligt under dagen att vi gjorde det tillsammans.
Föreningar hjälpte till med servering, städ, administration och som gudstjänstvärdar. Under dagen
anordnade också Salt en barnkonferens med flera
ledare ledda av vik Salt-koordinator Louise Malmborg, Ängelholm.
Det var tydligt under dagen att det finns en stor
längtan i vår region. Det märktes inte minst när
vackra Hässleholms kyrka fylldes av tillbedjan och
bön. Det är också vackert att se den mångfald som
finns i allt från spiritualitet till gåvor, psalmer, lovsånger, personlig förbön, smörjelse med olja, Andens gåvor och olika typer av förkunnelse. Den
mångfalden är något att värna och är oss en styrka
så länge vi kan rikta oss mot och utgå från centrum,
Jesus Kristus.

Riktad är EFS Sydsveriges årliga dagskonferens. Det
är ett av två tillfällen då vi samlas som region för att
mötas, utmanas och utrustas. På våren samlas vi på
Mötesplats och årsmöte.
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Kristoffer Lignell

V

ad gör du egentligen om dagarna? Det är en fråga som många anställda i
kyrkan fått mer än en gång. Den 11 september i år kunde medarbetarna i
EFS Sydsverige svara ärligt på den frågan. De befann sig på medarbetardag
på Bibelns värld i Starby.

Medarbetardagarna innebär för många en möjlighet att stanna upp, träffa vänner och dela erfarenheter med andra i samma situation. Vi blev väl
mottagna i Starby av Urban Lennartsson med förmiddagsfika. Vi gjorde en liten presentationsrunda och fick information om vad som är på gång i
regionen. Sedan firade vi en enkel mässa tillsammans med förbön och tillbedjan.

I omlopp i EFS Sydsverige

Kristoffer Lignell

Medarbetarna på Bibelns värld
Senare under eftermiddagen möttes vi av kvinnor
utanför graven (ganska säker på att det var Margareta Cada och Louise Malmborg i förklädnad).
Större delen av eftermiddagen tillbringades inomhus inför den stora modell av Jerusalem med omnejds som skapats i lera. Här fick vi en rundtur i
staden, dess omgivningar och arkitektur. Vi fick
också följa Jesus genom stilla veckans händelser
och geografi. Med medarbetarresa till Israel färskt
i minnet för många, blev det än mer levande.

Efter maten, som var inspirerad från biblisk tid,
inleddes rundvandringen på Bibelns värld. Urban
med flera har gjort ett imponerande jobb med att
ge form åt byggnader och händelser i Bibeln. Vi
fick möta en föreståndare för ett härbärge i Bethlehem (misstänkt likt Magnus Lennartsson) samt
Petrus på plats i sin båt (mycket lik Jonas Nordén).

Ett besök på Bibelns värld rekommenderas varmt
för alla möjliga grupper och vi tackar Urban Lennartsson med personal för en god och givande dag.
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Temahelg om nätporr

”För att vi skall kunna bygga en kyrka där särskilt
den unga generationen ska kunna stå fri från sexuella missbruk behövs både nåd, sanning och stadigt hjälpande händer” skriver Johannes Widlund,
som tidigare själv kämpat med porrmissbruk i en
krönika i Dagen.

Sakligt berättar Ulrica, som skrivit flera böcker i
ämnet, att barn och ungas närhet till porr förändrats radikalt de senaste åren. Utvecklingen har gått
oerhört snabbt. Barn har gratis tillgång till porr
via sina telefoner och ofta introduceras de via sina
kamrater. Ett knapptryck bort öppnar sig en pornografisk värld där gränserna flyttats fram. Det
som var extremt för 20 år sedan är mainstream
(huvudfåran) idag, hela 90 % av mainstreampornografin består av förnedring, våld och övergrepp.
Vad gör det med barn och unga som får sitt första
möte med sex genom pornografi. Ulrica menar att man kan likställa porrkonsumtion med en
drog som skapar beroende. När det gäller alkohol
och andra droger gör samhället mycket för att försena barns första kontakt. Men när det gäller porr
på nätet skyddas inte barn och unga. Endast ca
50% av landets skolor har filter på sina datorer.

Röster från föreläsningarna:
- Alla generationer borde få ökad kunskap om detta problem.
- Föreläsningen blev ett uppvaknande om hur
svårt det är att bryta med porr när det blivit ett
beroende.
- Det är att inte ta barnen på allvar och att lägga
ett för stort ansvar på dem när man inte har filter
på skolornas datorer.
Snabba fakta:
- När en person tittar på porr utsöndras dopamin
som man mår bra av. Hjärnan vill automatiskt
fortsätta göra det.
- 96% av alla 16-åriga killar och 54% av tjejerna
har tittat på porr. Över 70% av de 16-åriga killarna konsumerar porr minst flera gånger i månaden.
26% av 18-åriga killar tittar på porr varje dag
- Medelåldern i Sverige för när unga killar aktivt
börjar att söka efter porr på nätet är 12,3 år.

Även i kyrkan är nätpornografin en stor utmaning. Porr är ett stort och utbrett problem i våra
församlingar. I Ulrica Stigbergs bok ”Mitt ibland
oss” berättas om möten med församlingsledare,
unga och äldre kristna som tittar på porr fast de
inte vill och som känner sig ensamma med alla de
känslor som väcks. Boken innehåller många tips
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Agneta Albertsson

och råd, en checklista för församlingar som vill arbeta konstruktivt kring frågan.

Det genomgående budskapet var att vi måste bryta tabun och våga prata om detta känsliga ämne.
Vi måste prata med våra barn och unga och vi
måste prata om det i kyrkan. Problemen är större
än vi tror.

Libris

U

lrica Stigberg, författare, präst, anställd av EFS på Fryshuset i Stockholm
gav nyligen föreläsningar i EFS-kyrkan och i S:t Mikael, Ängelholm – temat
var nätpornografi.

Nathalie Bencic

U

nder helgen som inledde det efterlängtade höstlovet samlades 46 nykonfirmerade ungdomar tillsammans med sina ledare och faddrar på EFS-gården
Höllviksstrand. De nykonfirmerade bestod av en mix av konfirmander från
Åsljunga och Åhus som konfirmerades under sommaren som gick. Med undantag
för den upptaktsdag som inledde konfirmationstiden har de två olika lägrena inte
träffats- förrän nu.

I omlopp i EFS Sydsverige

Nathalie Bencic

Återträff konfa

På EFS gården Höllviksstrand väntade ett upplägg
som på många sätt påminde om sommarlägren. Vi
hade, som sig bör, många måltidsstunder och gemensamma andakter under morgon och kväll. Detta blandades med aktiviteter som fokuserade på att
deltagarna skulle få möjlighet till att lära känna de
nya ungdomar som de inte konfades tillsammans
med. Fritidsledarna gjorde ett riktigt bra jobb med
att dra igång lekar och aktiviteter och anpassade sig
till de nya förutsättningar de hade i Höllviksstrand.
Två tjejer som var på återträffen var Amanda och
Tigris som bägge konfades i Åhus under sommaren. De fick frågan hur det nu kändes att åter få
träffa sina konfakompisar.

Tigris tycker precis som Amanda att det har varit
kul att få träffa den andra gruppen. Tjejerna tyckte
också att det var kul att få gå på seminarier, eller
workshops, som stod på lördagens program.
– Vi fick välja två av totalt fem olika workshops. De
var väldigt användbara och passade bra att ha på
en återträff då det var undervisning som man kan
använda sig av i sitt liv, berättar Tigris.
Amanda håller med.

– Det kändes som att alla var väldigt bra och de två
jag gick på fick man ut mycket av. Exempelvis så
fick man många bra tips på seminariet om bön om
– Det känns verkligen kul att få träffa alla igen, sä- hur det kan vara och vad som kan vara bra att tänka
ger Tigris. Det känns som att denna återträff blev på när man vill få till det här med bön även hemma.
en bra avrundning på de tre veckor vi hade tillsammans i somras.
Avslutningsvis får de i uppgift att sammanfatta sin
konfirmationstid men några få, väl valda ord.
– Ja, jag håller med. Det har varit jättekul att träffa
alla, instämmer Amanda. Det har också varit roligt – Jag tar med mig gemenskapen och hur kul vi hade
att träffa de från Åsljunga och höra hur de har haft det. Helt enkelt tre riktigt bra veckor, säger Amandet. Man förstår att de också har haft det väldigt da.
bra, vilket känns kul såklart.
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– Ja! Och fantastiska andakter, instämmer Tigris.
De seminarier som nämn ovan var tillfällen för
ungdomarna att få djupdyka ner i två olika ämnen.
Det fanns mer praktiska ämnen så som dans eller
att måla bibelord genom att få grunder i kalligrafi.
Sedan fanns det seminarier om bön, som tjejerna
bland annat gick på, mission i vardagen samt undervisning om det profetiska.
De två sistnämnda hölls av Samuel Gren och Peter
Nygren, som själva inte har följt någon av grupperna men som sedan tidigare har kopplingar in i EFS
och som framför allt brinner för att se människor få
upptäcka mer av Jesus.
– Man har ju själv varit på läger där det har funnits
människor som har lett en in på den vägen där man
nu går och jag vill ”pay it forward” på något sätt,
berättar Samuel när jag frågar varför han lägger en
lördag på att komma till Höllviken för att undervisa om mission, säger Samuel.
– Konfatiden är ju så spännande, fyller Peter i.
– Mycket är nytt för många då en ny värld har öppnat upp sig. Vi har erfarenheter av Gud kring vissa
områden och då är det kul att få dela med sig av det
till ungdomarna. Vi önskar ju att det ska få bli till
hjälp och uppmuntran i deras vandring med Gud.
Det är helt enkelt väldigt meningsfullt att få vara
här. Det profetiska har betytt så mycket för mig
själv och det blir ofta en ”aha- upplevelse” av att det
här är på riktigt- Gud blir konkret.
Samuel kommer från en familj som har starka
missionsrötter. Och själv brinner han för att nya
människor ska få upptäcka vem Jesus är.
– Det är häftigt för det är ju inte i min kraft det ska
ske. Utan när jag är svag, så är Gud stark. Vi har ju
blivit kallade att gå i Guds kraft, inte i vår egen. Jag
längtar efter att fler ska få lära känna Jesus och där
är evangelisation en bit, att helt enkelt få berätta
om det man själv har varit med om. Jag tycker själv
detta kan vara jobbigt, men det lilla jag har, det vill
jag gärna ge vidare.
En helg går snabbt och innan man vet ordet av det
så är återträffen slut. Ungdomar står och kramar
om varandra och sjunger ramsor som har legat på
is sedan i somras. Förhoppningen är att var och en
åker hem med nya minnen, nya vänner och nya erfarenheter om vem Gud är och vad han har för var
och en.

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger
varje sommar. Läs mer om vårt konfaarbete på
www.efssyd.org
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Jonas Hallabro

Hjärtslag

Ingvar Olsson

Avslut i Hillarp

M

issionshuset i Hillarp utanför Bjärnum har sedan 1878 varit en mötesplats för bön, gudstjänst och många andra verksamheter. Nu har det
överlåtits till Västersockens byalag under en avslutningsgudstjänst.

Missionshuset som byggdes för 141 år sedan år
1878 har använts till olika ändamål och verksamheter. Det har funnits Ungdomsförening,
Söndagsskola, Ynglingaförening, Syförening, Friförsamling, Bibliotek, Småskola, Juniorförening,
Musikkår. Olika studiecirklar har haft verksamhet
i missionshuset. De senaste studiecirklarna har
gett deltagarna kunskaper för att ta motorsågskörkort.

Föreningen har varit öppen för olika samfund att
ha sina samlingar i missionshuset. Bland de mera
kända personer som medverkat i missionshuset
är den så kallade solskenssångaren J.A. Hultman.
Det sades att det aldrig varit sådant ljud i orgeln
som när Hultman spelade på den.
När det på 1930-40-talet hölls sommarfester kunde det samlas mellan 400-500 personer till gudstjänst, men då fick man vara utomhus på en backe
som heter ”Himmelskull”.

Nu har Byalaget i Västersocken tagit över fastigheten och en avslutningsgudstjänst hölls i ett fullsatt missionshus den 18 augusti med medverkan
av EFS regionala missionsledare Jonas Hallabro.
Även i fortsättningen kommer Svenska kyrkan att
hålla vissa gudstjänster i missionshuset.

Att missionshuset kommer att tas om hand av byalaget kan förhoppningsvis sporra bygdens folk att
åter igen samlas till gudstjänster i det gamla missionshuset.

Den religiösa verksamheten i Hillarp har en lång
tradition. Redan under 1700-talet är bygden omtalad i samband med de andliga folkväckelserna. I
bygden samlades man i hemmen för gemensamma gudstjänster och man började diskutera om
man skulle bygga ett missionshus i bygden. En
markägare skänkte tomten och för att få pengar
till finansiering av bygget tecknades aktier på 10
kr per styck.

Bland de egenskaper som forskare på området anser som karakteristiska för oss Göingar och andra
nordskåningar, är att vi är mycket mottagliga för
religiösa impulser och påverkningar. Att vår bygd i
fråga om detta påstående inte utgör något undantag bekräftas även av det från vår bygds historia
som på olika sätt bevarats åt eftervärlden.
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handla i världen. Men institutioner har alltid ett
behov av förnyelse och ibland verkar det behövas
större omskakningar. Studerar man de stora väckelserna i historien ser man att de som inte bärs
upp av institutionella praktiker, endera urartar
eller så avtar de och försvinner.

Föreläsare under dagen var teologiprofessor Sarah
Hinlicky Wilson, präst i den lutherksa kyrkan
i Tokyo, Japan och tidigare gästprofessor vid
Institutet för ekumenisk forskning i Strasbourg,
Frankrike. Hon ingår idag i den dialoggrupp som
på global nivå för samtal mellan de lutherska och
pentekostala traditionerna. I sitt arbete har hon
besökt och forskat kring flera lutherska och karismatiska kyrkor, exempelvis Mekane Yesukyrkan i
Etiopien. Hon tycker det är spännande att möta
EFS och säger:
- När karismatiker kommer in i EFS blir de automatiskt kopplad till en lång historia och får del
av den historiska kyrkan.

Hon fortsatte med att sätta upp tre riktlinjer för
relationen mellan väckelsen och kyrkan:
1. Försök inte starta en väckelse eller förnyelse.
2. Försök inte döda en väckelse eller förnyelse.
3. Tålamod krävs och lidande är att räkna med.
Här fanns mycket som var djupt relevant för
EFS som inomkyrklig väckelserörelse både för att
förstå vår historia och vår nutid.
Den andra föreläsningen fokuserade kring hur vi
kan leva och verka lutherskt idag i gudstjänst, liv
och förkunnelse.
Sarah kombinerar kunnande och passion och är
en duktig talare med humor och självdistans.
- Jag skulle inte kunna vara mer traditionellt
tråkig lutheran men har haft stor glädje av mötet
med det karismatiska!

I sin bok ”A guide to Pentecostal movements for
Lutherans”, talar hon om både rötter och rörelse,
institution och förnyelse. Detta är också temat
för hennes första föreläsning på morgonen.
- Det verkar som om institutionen faktiskt är det
sätt genom vilket Gud först och främst valt att

Vi hoppas på fler dagar av det här slaget!
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Kristoffer Lignell

Temat var ”Luthersk teologi och pentekostal spiritualitet. ”Visionen med dagen formulerades som
en dag där ”vi utforskar hur vi kan stärka vår
teologiska identitet, samtidigt som vi vinnlägger oss
om en sund karismatisk öppenhet och ekumenisk
generositet.”

Kristoffer Lignell

E

FS-gården Höllviksstrand, EFS Sydsverige, Re:formera och Johannelunds
teologiska högskola bjöd den 10 september in till en inspirations- och fortbildningdag på EFS-gården Höllviksstrand.

I omlopp i EFS Sydsverige

Fortbildningsdag i Höllviken

Salt ledarfest
Människor
och
samhällen
förvandlade av Jesus
Kristoffer Lignell

I mina tankar

Glenn Sjöberg

Att leva en vision som skaver
För drygt 25 år sedan hade jag ett samtal med
en änka vars make hade avlidit ett år tidigare.
Vi samtalade om hur livet nu hade blivit och
om saknaden och sorgen. Hon beskrev så tydligt
hur livet hade gått sönder när maken dog. När
vi börjar avrunda samtalet säger hon ”jag skulle
inte vilja vara utan en enda av dessa dagar”. Efter
en stunds eftertanke säger hon sedan: ”detta
sorgens år”. Vad hade hänt med änkan detta
sorgens år? Vad hade hon upptäckt? Vad var det
som var så värdefullt? Så många gånger har jag
reflekterat över dessa ord.

Ytterligare en sa: ”Jag förstår inte. Varför var jag
så rädd?”

I mitt arbete möter jag många människor som
är i någon form av kris. De har ställts inför
något som deras tidiga erfarenheter inte kan relatera till. Jag möter också de som har hamnat i
det jag vill kalla ”existentiellt skav”, det vill säga
något som skaver och nöter på sättet att vara.
Det behöver inte vara någon större kris, men det
stör mig så att det påverkar mitt liv. Jag tänker
på kris och skav som olika grader av något som
behöver bearbetas, sättas ord på och ge plats
åt. Det kan till exempel handla om en allvarlig
diagnos man fått av sin läkare, en förändrad
livssituation, ohälsa såväl fysisk som psykisk.
Det kan vara något som drabbat en själv eller
en närstående. Ibland i mötet med den drabbade kan jag lägga märke till att något har hänt
i deras liv som bär på en annan berättelse, en
överraskande berättelse. En person sa efter vårt
samtal: ”Konstigt, nu känner jag mig inte så
ensam längre.” En annan sa: ”Oj vad mycket frid
det blev helt plötsligt”.

Jag tror att många har blivit förvandlade av
Jesus utan att de vet om det. Ibland har det hänt
tidigare i livet och ibland händer det nu. Om
det är så att många har mött Jesus utan att veta
om det, då blir min utmaning att visa på det.
För mig ligger den stora utmaningen i ordet
”förvandlad”, såväl i det stora som i det enkla.
Det ligger i visionen en process som kommer
att göra ont och vara jobbig. Visionen bör
börja med oss själva. En kris och ett lite mindre
”skav” är ett friskt tecken på att något måste
bearbetas. Det är något som måste få ett språk.
Det är något som måste få ta plats. Att bearbeta
och ge plats åt är inte samma sak som att få svar.
I alla fall inte om svaret måste bli en lösning,
där Gud har tagit bort problemet. Ett av inledningsorden i gudstjänsten i kyrkans ordning är:
”Guds kärlek rymmer hela vårt liv, gemenskap och
ensamhet,
smärta och glädje, styrka och utsatthet.
Gud omsluter oss på alla sidor
och känner oss vid namn.
Gud är nära med nåd och barmhärtighet
genom Jesus Kristus ”
Jag tänker att om EFS vision skall kunna komma i funktion så behöver den vara något vi lever.
Gud kärlek rymmer hela vårt liv. Det kan inte
bara vara något vi hör från predikstolen. Den
behöver märkas i vår gemenskap.
Glenn Sjöberg arbetar som sjukhuspräst Karlskrona
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Sarah Hinlicky Wilson, präst och teolog från USA
var huvudtalare. Sarah förkunnande vid tre möten
över tre teman: Andens liv, Andens gåvor och Andens frukter. Jag fick med mig mycket god undervisning i det stora att Guds ande, genom bön och
tron, hjälper oss närmare Kristus, att bli lik honom, att visa på honom och att leva med honom.

rium om lovsång och tillbedjan. Kvällsmötena var
välbesökta och på lördagskvällen var Lötenkyrkan
fullsatt.
Det var riktigt kul och uppmuntrande att se så
många unga vuxna från olika delar av landet samlas. Lite trist att det var så få från Sydsverige närvarande. Ni får åka nästa år istället! Jag ska i alla
fall dit.

På lördags förmiddagens möte berättade fyra personer kort om Andens ledning. Tomas Nygren
inledde med en biblisk syn på Andens ledning,
sedan delade de övriga personliga vittnesbörd.
Efteråt fick vi chansen att ställa frågor under ett
panelsamtal. Frågor som togs upp var tillexempel:
Hur hör du Guds röst?, Vad ska jag välja/göra när
Gud är tyst? Det var ett mycket uppskattat inslag
och många upplevde Guds tilltal i sina egna liv.
I Johannesevangeliet 6:63 säger Jesus: De ord jag
har talat till er är ande och liv. Detta ord bar vi i
planeringsgruppen med oss i bön innan och under
konferensen. Det är ju underbart att vet att när vi
söker Herren så kommer han med nytt liv och ger
av sin ande.
På konferensen kunde man också välja på olika seminarium, allt från hälsa, apologetik, andens nådegåvor och evangelisation. Även lovsångsledarna
från Swindon, England, var med och höll semina13

Anna Sköld, Utvecklingskonsulent Unga vuxna

onferensen Livsväg 2019 hölls i Uppsala för unga vuxna 4-6 oktober. Temat
var Livet med helige Ande.

Jakob Arvidsson, Budbäraren

K

I omlopp i EFS riks

Livsväg 2019

Johan Ericson

Lennart Albertsson

HJärteroten

Att förvalta är inte motsatsen
till att utveckla
”Jag är ingen förvaltartyp. Jag gillar att utveckla
saker, men vill inte vara med om något bara skall
bevaras.”

Frågan som förvaltaren bör ställa sig är; vad kan
jag göra av det jag fått mig anförtrott?
Ett citat från Lukas hittar vi i Lukasevangeliet kapitel 12: 42–44. Herren sade:

Den här meningen har jag hört många gånger
under mitt liv. Så fort någon person tillsätts i en
ny position vill denne ofta göra en så kallad ”säljpitch” som med några korta meningar förklarar
vad man har tänkt sig. Människor vill i allmänhet
inte förknippas med ordet förvalta och förvaltarskap. Det känns bakåtsträvande och talar inte för
att personen faktiskt vill skapa något nytt. Känner
du igen dig i citatet?

”Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som
hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre
finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom
över allt han äger.”
Sammanhang handlar egentligen om vem som är
beredd när tjänarens herre återvänder från en bröllopsfest. Men låt oss här fokusera på att den mest
pålitlige tjänaren blir befordrad till förvaltare med
ett tämligen omfattande ansvar. Att i det skedet
svara att man inte tycker om att förvalta skulle bli
rätt märkligt.

Jag undrar då; har vi fått rätt bild av vad en förvaltare gör, eller vem förvaltaren är? Bibeln använder
ordet förvaltare ganska sparsamt. Lukas gör det
vid ett par tillfällen, men det är inte ett begrepp
som återkommer alltför ofta. Betydligt oftare förekommer benämningen tjänare på en person som
anförtros saker. Tjäna är ju ett centralt ord i Bibeln och har i många sammanhang samma innebörd som att förvalta. Dock gäller ju att man kan
tjäna på många olika sätt, medan man förvaltar
det som tillhör någon annan, oftast en större eller
mindre egendom.

Förvaltaren har en viktig motpart, ägaren. Dessa
står i en förtroendefull relation med varandra.
Motsatsen till att förvalta är alltså inte att utveckla, det är att äga!
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Ägaren ger förvaltaren ett uppdrag. Ägaren har också för avsikt att komma tillbaka och be förvaltaren
att avlägga räkenskap. Med dagens terminologi i näringslivet innebär det oftast att redovisa en Resultatoch Balansräkning. Där kommer det att framgå om
förvaltaren har utvecklat eller bevarat verksamheten
orörd. I liknelsen om talenterna i Matteusevangeliets 25:e kapitel delar ägaren ut sin förmögenhet till
flera personer. För dem som skapat ett mervärde av
tillgången anförtros ännu mer, medan den som grävt
ner sin talent får veta att han åtminstone borde ha
ordnat en bankränta på kapitalet. De inledande orden i liknelsen: ”det kommer att bli som…” innebär
att vi en dag kommer att få vara med om den dag när
vårt eget förvaltande skall redovisas.
Förvalta är alltså att ta emot ett uppdrag och att inför ägaren redovisa det. Det är inte så konstigt att
det ofta känns bättre att äga saker än att förvalta åt
andra. Ägaren verkar ha stor frihet och kan göra lite
som denne vill. Vi människor är lite både/och. Vi
inbillar oss lätt att vi är ägare och att vi har många
valmöjligheter. Jesus ger vid mötet med den rike
ynglingen, som fullgjort alla bud, rådet att ”sälja allt
han äger”. Även Jesus bekräftar alltså att vi får leva ut
rollen som ägare. Ägaren har frihet och kan om han
eller hon vill ge bort allt eller investera det för egen
vinning.
Nyligen fick jag frågan om jag mest känner mig som
förvaltare eller ägare. Efter att ha funderat något så
utbrast jag: ”självklart ser jag mig i första hand som
förvaltare”. Min grundrelation till Gud är att förvalta det han äger. Att utveckla, men också att bevara
det som han gett mig. Det gäller mina ekonomiska tillgångar, men även alla sorts gåvor och talanger
som jag fått mig till del. Ändå är jag tacksam för
att han också gett mig möjligheten att agera ägare
i många sammanhang. Och jag undrar varför han
ger oss dessa dubbla roller när vi i slutändan ändå
förväntas redovisa hur det gick.

möjlighet att förstå den berättelsen och göra den till
vår. Vi får chansen att vara det han är – en Far.
I Efesierbrevet kapitel 5 får vi i vers 23 veta att Kristus relation till församlingen är densamma som mannens relation till hustrun. Paulus går så långt så att
han skriver att ”mannen är sin hustrus huvud liksom
Kristus är församlingens huvud”. Jag är medveten om
att den här versen idag, 2019, inte är helt politiskt
korrekt och allmänt svårsmält, men hur blir det då
när vi läser vers 25 i samma kapitel: ”Ni män, älska
era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen
och offrat sig för den”. Den man som skulle offra vad
som helst för sin fru kan lättare förstå vad det betyder att Jesus har offrat sig för oss. Bilden från äktenskapet ger oss återigen möjligheten att spela samma
roll som Kristus har. Möjligheten att förstå vad Han
faktiskt har gjort för oss.
Att få vara en jordisk far och mor eller äkta man och
hustru är gåvor som Gud ger till människor. Det ger
oss många tillfällen att träna vårt lärjungaskap i situationer som vi känner väl till.
Att få möjligheten att äga saker innebär att vi får
lära oss hur den ägare som vi en gång skall redovisa
vårt liv inför kan komma att tänka. Låt en människa
förvalta en stor del av din förmögenhet och fundera
på vad du vill att han eller hon skall säga den dagen
som denna förmögenhet skall redovisas. ”Hur gick
det för dig?”
Förstår du ägarens perspektiv blir det lättare att begripa vem förvaltaren är och vad som förväntas av
densamme.

Det jag landar i är att Gud är generös. Så generös att
han låter oss agera i de roller som han själv egentligen har. Det beskrivs i Bibeln som bilder och liknelser där vi genom att ”spela” en särskild roll samtidigt
får en inblick ifrån vilken vinkel Han ser olika saker.
I liknelsen i Lukasevangeliet kapitel 15 om den förlorade sonen, får vi möta Fadern som med öppna
armar tar emot den son som vänt honom ryggen.
Eftersom många av oss är föräldrar får vi en jordisk

Lennart Albertsson är vikarierande verksamhetsledare i EFS Sydsverige. Han har nyss kommit
ut 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

9 nov kl. 09:15
Frukostföredrag Cajsa Tengblad
EFS-kyrkan Helsingborg

16 nov kl. 09:00
Kvinnofrukost Listerkyrkan

16 nov kl. 15:00
Höst -och Julauktion, Falkvikskyrkan

9 nov kl. 09:30
Föreläsning “Kroppens teologi”
sr. Sofie OP Betaniakyrkan Malmö

19 nov kl. 18:00
Bibelstudium Betaniakyrkan Malmö
“Galaterbrevet”

9 nov kl. 16:00
Gåsmiddag, EFS-gården Åsljunga

23 nov kl. 09:00
Bönedag Heljarödsgården

9 nov kl. 17:00
Höstförsäljning Listerkyrkan

24 nov kl. 18:00
Cafékväll Falkvikskyrkan

10 nov kl. 12:30
Gås- och fardagsmiddag
EFS-gården Åsljunga

28 nov kl. 18:00
Bibelstudium Betaniakyrkan Malmö
“Galaterbrevet”

11 nov kl. 14:00
Måndagscafé EFS Betania Staffanstorp
14 nov kl 18:00
Bibelstudium Betaniakyrkan Malmö
“Galaterbrevet”

30 nov kl. 11:00
Julmarkand -EFS-gården Åsljunga
30 nov kl. 18:00
Gemenskapskväll EFS Betania Staffanstorp

Läs mer på efssyd.org
och saltsydsverige.nu

Gåsmiddag
16:00
9/11
Gåsmiddag
12:30
10/11
Gudstjänst
11:00
10/11
Julmarknad
11:00 -16:00
30/11
Gårdens stora julbord
13:00
8/12
Julﬁrande
23 - 27/12
efsgarden.com

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

0435 - 46 00 54
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