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Vad händer just nu i Regionen 
och på kansliet?

K
ristoffer Lignell

Flera
Led

aren

Det händer mycket i vår region just nu. Vissa saker styr vi 
själva över, andra saker händer som beror på andra beslut 
och vissa saker tycks bara hända. Precis som det är i livet 
alltså. Vi lever alla i en balans mellan att försöka styra 
livet och att släppa taget och ge upp. Detta är en svår ba-
lansgång. För en kristen människa finns det en grundton 
i livet som kan ge tröst. Gud har den yttersta kontrollen. 
Det som sker är inte alltid hans vilja men Gud kan an-
vända allt efter sin viljs och vi kan söka ledning i det som 
sker. Lidandet har ingen mening i sig självt men lidandet 
kan tas emot och bäras fram till Kristus. Vårt lidande kan 
bli något som vi kan ge till Jesus och genom vilket vi kan 
lära känna honom djupare. 

Den 12 oktober samlas vi till Riktad, en dag då vi får 
komma samman som region och rikta in våra liv och vårt 
gemensamma arbeta mot Kristus. För det vi gör, gör vi 
tillsammans. Det viktigaste arbetet sker i de lokala mis-
sionsföreningarnas arbete: gudstjänster, bön, mission och 
diakoni. Men vi är inte oss själva nog, vi behöver varan-
dra. För att stödja de mindre och för att kunna göra så-
dant som är svårt för t.om. de större föreningarna slöt sig 
de lokala föreningarna samman i en större enhet. Denna 
enhet är idag EFS region syd. Som region kan vi anorda 
läger, fortbildningar, konferenser och retreater, sånt som 
kan vara svårt att göra som enskild lokal förening. 

För att kunna göra det på så bra sätt som möjligt har 
regionen anställda. Som de flesta vet har vår regionale 
missionsföreståndare Jonas Hallabro varit sjukskriven 
från och till under en längre tid. Nu har det regionala 
utskottet beslutat att stötta upp arbetet genom att ta in 
Lennart Albertsson och Stefan Svensson som vikarieran-
de verksamhetsledare. Saltkoordinatortjänsten har varit 
vakant en längre tid och där har Louise Malmborg gått in 
på 30 % i höst för att arbeta att förbereda med vårens och 
sommaren läger. Margareta Cada har gått upp i tjänst och 
arbetar under hösten 100% med bland annat arbetsled-
ning på kansliet. Till höger kan ni se oss som är anställda 
på regionen just nu. 

Vi ber om er förbön. Bed att Kristus helar och läker oss. 
Bed att Gud kallar människor att arbeta med oss. 
Bed att vi får tro att våga lita på att Gud är med i det som 
sker. Bed att människor finner Jesus i och genom oss och 
vårt gemensamma arbete. 

Jonas Hallabro 
Regional missionsledare. 
Sjukskriven på deltid. 

Margareta Cada
Organisationssekreterare. 
Utökad tjänst till 100 %t.om. 
decmber 2019

Göran Nilsson. 
Ekonom

Frida Ewers
Saltkoordinator
Föräldraledig

Anna Sköld
Projekanställnig Unga vuxna 
t.om. december 2019

Kristoffer Lignell
Kommunikatör 80%

Lennart Albertsson
Vikarierande Verksamhetsledare
50 % t.om. december 2019

Stefan Svensson
Vikarierande Verksamhetsledare
25 % 6 månader framåt

Louise Malmborg
Vikarierande Saltkoordinator
30 % t.om. december 2019

Maggan
Anteckning
vilja

Maggan
Anteckning
anställning

Maggan
Anteckning
verksamhetsledare med litet v

Maggan
Anteckning
verksamhetsledare med litet vsex månader
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öndagen den 11 augusti bjöd EFS-gården Höllviksstrand in till 60 års jubileum. 
Gamla och nya bekanta samlades för att minnas, glädjas och se framåt. Livsluft 
besöker en 60 åring som fått betyda mycket för många och som vill fortsätta att 
göra det! 

Augustisolen värmer de drygt 100 personer som 
samlats på gårdens framsida när ordförande 
Bertil Paulsson och gårdföreståndarna Veronica 
Öjfelth Svartdahl och Katarina Persson hälsar 
välkomna. Innan maten serverades gav Bertil en 
kort historik. 

Fram till 1942 hette Höllviksstrand ”Hotell 
Höllviksstrand” och drevs av två systrar som 
sålde det till familjen Trolle Rehnstedt. Från år 
1942 drevs det som ett sommarpensionat fram 
till år 1959 då EFS distriktet förvärvade fastighe-
ten. Missionsvännerna i södra Skåne hade en tid 
haft ett missionshus i Skanör som var charmigt 
men trångt. Verksamheten drog snabbt igång. 
De gamla pensionatsgästerna hörde nämligen av 
sig och ville ha sina rum och sitt kaffe. Dessutom 
skulle det anordnas läger! För att lösa personal-
frågan flyttade man predikanten från den södra 
kretsen till Höllviksstrand för att vara husfar och 
man anställda sommarpersonal för kök och så vi-
dare. På det sättet höll man lägerverksamheten 
igång. År 1961 drog man igång konfirmand-
verksamhet som höll på en bra bit in på 70-talet. 
Många husfäder, husmödrar och köksflickor har 
passerat under årens lopp som förtjänstfullt sett 
till att hålla igång sommarverksamheten. 

Efterhand började man från EFS distriktets sida tycka 
att de gårdar man hade i Höllviken, Åsljunga och Åhus 
började bli en allt för stor börda och man tillsatte ar-
betsgrupper för att fundera över gårdarnas framtid. 
Olika utredningar avlöste varandra och mynnade ut 
i bildandet av gårdsföreningar och år 2012 fick dessa 
överta 75% av ägandet samt hela driftsansvaret. Över-
tagandet möjliggjorde för förändring av verksamheten 
på Höllviksstrand och nu utökades sommarverksam-
heten till verksamhet året om.

Just nu har man två föreståndare anställda på heltid, en 
vaktmästare på heltid och en administrations- och städ-
tjänst på 50%. Man bedriver vandrarhemsverksamhet 
och uthyrning av lokaler till grupper och församlingar. 
Parallellt löper föreningsverksamheten med ett som-
marprogram med kristna konserter, sommargudstjäns-
ter, café, barnläger och bibeldagar. Man har även mor-
gonbön och lunchbön på veckodagarna. 

Efter den välsmakande festbuffén bjöds det på kaffe 
och minnen. Många delade med sig av hälsningar, be-
rättelser och minnen av Höllviksstrand. Konfaläger och 

EFS gården Höllviksstrand
- en nyfirad 60 åring som ser framåt
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”Vi önskar att bönen skall få vara 
själva hjärtat på vår gård.”
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präster, husmödrar och spindelväv. 
Sven E Johansson berättade enga-
gerat om de olika stugorna som står 
på baksidan, hur de förvärvades och 
kom på plats, inte utan strapatser 
och hårt arbete! 

Efter gemensam undanröjning av 
bord och disk delade gårdsförestån-
dare Veronica med sig av gårdens 
tankar om framtiden. Höllviks-
strand har varit och skall fortsätta 
vara en missionsgård som är en plats 
för bön, vila, växt och meningsful-
la möten. Man vill fortsätta skapa 
goda förutsättningar för vila och 
rekreation och ramar för vila och 
återhämtning. Integrationsarbete, 
workshops om hälsa för hela männ-
iskan, barnläger och konserter. Ve-
ronica säger vidare: 

- Vi önskar att bönen skall få vara 
själva hjärtat i vår gård, då vi är över-
tygade om att bön bereder vägen för 
evangeliets förkunnelse. I dag har vi 
morgonbön och lunchbön med stab 
och regelbundna besökare under 
vardagarna klockan 8.30 och 12.00. 
Vi drömmer om att bönen ska få 
ännu mer utrymme på denna plats. 
Från och med i höst utökar vi fören-
ingens verksamhet med regelbundna 
stilla dagar och retreater under hela 
året.   Hit skall man kunna komma 
och ”bara vara”, i tystnad inför Gud. 
Vi kommer även att ha böneveckor 

och fortbildningsdagar för kyrkor 
och församlingar. Vi har pågående 
visionssamtal i styrelsen för att ännu 
mer tydligt staka upp framtiden.

Kvällen avslutade med en andakt 
med sång och appell av Johan Jes-
persson som talade om det goda 
med att få minnas och om Guds 
trofasthet. 

Trots mycket att vara tacksamma 
över så står EFS gården Höllviks-
strand inför ett generationsskifte. 
De generationer som gått före har 
lagt ner oerhört mycket kärlek, bön, 
arbete och ekonomi i gården. Nu 
ber man att Gud skall kalla fler arbe-
tare och visionsbärare som tillsam-
mans kan föra gården in i de nästa 
60 åren.

- Det är ett stort arbete att underhål-
la en vacker, gammal gård som Höll-
viksstrand. Det kräver stora resurser 
både i form av ekonomi, arbetskraft, 
reparationer och renoveringar. Vi ar-
betar för att göra gården till en än 
mer attraktiv gård för grupper från 
kyrkor och församlingar, men också 
utöka vandrarhems- och konferens-
verksamheten än mer, så att vi ge-
nom den kan finansiera föreningens 

arbete som missionsstation i södra 
Sverige. 

För att kunna ha en grund för detta 
arbete har man nu en stor jubileum-
sinsamling för att samla in pengar 
som skall gå direkt till gårdens krist-
na verksamhet. 
- Vi ber att Gud skall lägga vår gård 
på människors hjärtan både att be 
för, men även att investera i, så att vi 
tillsammans kan få se människorna 
och samhällena i södra Sverige för-
vandlade av Jesus. 

EFS Gården Höllviksstrand  är vackert belägen i Höllviken. I samband 
med sitt 60 års jubileum en jubileumsinsamling till gårdens verksamhet. Läs 
mer om det och om gårdens verksamhet på: hollviksstrand.se

Maggan
Anteckning
Jesperson
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ommaren flög förbi och det var flera veckor sedan EFS-gården på 
Åhus tömdes. Hem åkte trötta ledare och nykonfirmerade ungdo-
mar och jag är väldigt säker på att flera av oss kände ett stort vaku-

um när den stora, men nära, gemenskapen inte längre var vardag. 
Den 15 juni fylldes Åhusgården ute på Äspet av 
tjugotvå deltagare som tidigare hade träffats en helg 
för upptakt. Nu visste det lite vad de hade att se 
fram emot- och samtidigt tror jag att de inte hade 
en aning. Jag tror inte att ungdomarna på djupet 
förstod vilka upplevelser de skulle få, hur tron skulle 
påverkas, vilka relationer som skulle växa fram eller 
vad de skulle börja inse om sig själva… och framför 
allt att flera av dem skulle få möta Gud. 

Tre intensiva veckor spenderade gruppen ihop. De 
umgicks, hade lektioner, gjorde draman, hade an-
dakter, diskuterade i samtalsgrupper, badade, åt 
glass… ja listan kan göras lång. Men det var ock-
så något särskilt de hade. De hade “Egen tid med 
Gud”, och eftersom lägret till största del var mobil-
fritt så blev det också just en egen tid, odelad med 
sociala media eller andra vänner. En del satt i säng-
en, andra i en hängmatta, någon hamnade på en 
skogspromenad. Men en sak hade de gemensamt, 
nämligen att de började i Guds ord för att sedan 
prata med den Gud som flera av dem inte ens kän-
de, eller visste om de trodde på. 

S

Till en början var det flamsigt, ja lite svårt för 
många att stilla sig. Men efter några dagar kom fle-
ra in i rytmen. Dels längtade man efter vilan, men 
jag vill också tro att flera började uppskatta tiden 
med Jesus mer då de hade fått börja lära känna 
honom. När man har fått smaka på det som är gott 
så vill man ha mer av det. Vår bön är att konfir-
manderna ska få fortsätta söka den Gud som redan 
sökt dem och att vi som är engagerade i regionen 
ska få bli ännu mer taggade på att hjälpa andra 
människor att få smak på Gud så att de sedan själv-
mant vill ha mer av honom. Vittnesbörden från 
lägret talade sitt tydliga språk; ungdomar blev he-
lade, upprättade, fick relation med Jesus och ja… 
började växa i tro. 

”När man har fått smaka på det som är 
gott så vill man ha mer av det.”

Det spirar i Åhus

Maggan
Anteckning
Funderar på om det ska stå Konfirmationsläger i Åhus?
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Konfaläger i Åsljunga

i är många som ser tillbaka på sommarens konfaläger i Åsljunga 
med ett leende på läpparna. Årets läger innehöll allt som bara 

ett riktigt bra konfaläger kan göra – galna lekar och tävlingar, nya vän-
skapsrelationer för livet, kärleksfulla, helande samtal och livsförvand-
lande möten med Gud.

V
34 konfirmander, 8 ledare, 6 faddrar och 22 dygn 
tillsammans – det kan ju inte bli annat än fullstän-
digt underbar kaos. 5 juli anlände konfirmanderna, 
säkert lite spända på vad som låg framför dem. Men 
redan efter några dagar tillsammans var vi ledare säk-
ra på att det skulle bli ett toppenläger. Konfirman-
derna visade på en omhändertagande gemenskap där 
alla fick plats och där den som var ledsen snabbt fick 
tröst av de andra. Årets eminenta faddrar var en bi-
dragande orsak till detta. 

Måndag till lördag bestod förmiddagarna av under-
visning. Under dessa pass blev det mycket tid till 
diskussion och konfirmandernas egna frågor. Efter-
middagarna bestod ofta av fritid och olika typer av 
aktiviteter. Årets tematävling blev en OS-turnering 
där Ryssland slutade med första pris. En utflyktsdag 
till Kullaberg med klättring och en nattaktivitet med 
svartmålade rymdvarelser var andra tokigheter vi hit-
tade på. Varje kväll avslutades med att fritidsledarna 
svarade på inlämnade frågor om allt mellan himmel 
och jord samt delade ut “dagens Rådis” – ett pris till 
den konfirmand eller fadder som gjort något extra 
schysst eller roligt under dagen. 
Har du träffat någon från årets konfaläger på Ås-

ljunga är sannolikheten stor att du hört dem nämna 
något om lingon. Detta är ett exempel på de många 
internskämt som skapas i den bubbla som ett kon-
faläger ofta blir. En annan ramsa som florerat är den 
som skapades av ett gäng tjejer under “killarnas af-
ton” som en hyllningssång till lägrets killar där varje 
konfirmandkille nämns vid namn och tillhörande 
dance-move. Och på tal om hyllning så var en av 
lägrets – enligt mig – finaste stunder när killarna 
uppklädda serverade tjejerna en förstklassig frukost 
under den så kallade kärleksdagen.

Under den sista andakten på lägret fick konfirman-
der, ledare och faddrar möjligheten att dela med 
sig av vad lägret fått betyda för dem. Person efter 
person gick fram och satte ord på vad Gud och ge-
menskapen gjort för dem. Det berättades om både 
fysiska och psykiska helanden, om hur kärleksfulla 
kommentarer och kramar lett till förnyad självkäns-
la och om hur konfirmander för första gången bju-
dit in Jesus i sina liv. Stort TACK till alla som var 
med och bidrog till detta! Tack till alla föräldrar för 
förtroendet och tack Gud för allt vi fick vara med 
om och allt du gjorde i både konfirmandernas och 
oss ledares liv.
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låsarläger på Glimåkra folkhögskola är en årlig tradition som går 
tillbaka ända till 1960-talet. Det är ett läger ämnat för barn och 

ungdomar från 10 år. Ett läger som naturligtvis fokuserar mycket på 
musik och orkester, men även mycket annat.
Blåsarläger på Glimåkra folkhögskola är en årlig tra-
dition som går tillbaka ända till 1960-talet. Det är 
ett läger ämnat för barn och ungdomar från 10 år. 
Ett läger som naturligtvis fokuserar mycket på mu-
sik och orkester, men även mycket annat. 

Glimåkras blåsarläger handlar om mer än bara mu-
sik. Morgnarna ägnas åt bibelstunder innan dagens 
orkesterrep sätter igång. Efter lunch finns det möj-
lighet att åka till Trollabadet, ett utomhusbad pre-
cis vid kanten av Glimåkra, och idrotta i områdets 
Sporthall Blå Hallen. Efter fler orkesterpass avslutas 
kvällen med någon form av aktivitet som för oss alla 
närmare varandra och senare andakt i kapellet innan 
läggdags. Det är ett läger fullspäckad av roliga akti-
viteter där ingen går sysslolös. 

Skaparna av detta läger hade en vision om en trek-
lang som delar in lägret i tre delar. En musikalisk, 
en fysisk och en kristen del. Grundtonen står för det 
musikaliska. Att vi samlas här under en veckas tid 
för att spela tillsammans med många vi kanske inte 
känner och ändå kunna skapa något fantastiskt. Un-
der denna vecka hinner man dessutom utveckla sitt 
eget spelande otroligt mycket. Vanligtvis har man 

B
kanske en lektion i veckan på tjugo minuter och 
övar en stund hemma. Under lägret spelar vi cir-
ka fem timmar om dagen. Man kan under denna 
vecka se en fantastisk utveckling hos alla deltagare!

Musiken måste givetvis även blandas med andra 
aktiviteter, ingen orkar spela i orkester hela da-
gen. Därför åker badbussar till Trollabadet varje 
dag efter lunch. Många passar även på att delta i 
idrottsaktiviteter som hålls dagligen i Blå Hallen. 
Detta är treklang ters, en fysisk del. Det är viktigt 
att röra på sig och ett bra sätt är att samtidigt hitta 
på något roligt som att bada eller sporta. Det bi-
drar även till en ökad samhörighet. Man lär känna 
många andra deltagare och skaffar vänner för livet. 

Treklang sista del, kvinten, är den kristna delen. 
Glimåkras Blåsarläger hålls av den kristna ung-
domsorganisationen Salt Sydsverige, som i sin tur 
tillhör moderrörelsen EFS och Svenska kyrkan. 
Lägret skapades då det fanns ett behov av att stärka 
blåsmusiken under början av 1960-talet, men den 
kristna tron är fortfarande en grund till lägret. Un-
der morgnarna hålls bibelstunder med ett stycke ur 
Bibeln som visar oss ett viktigt budskap och får oss 
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att diskutera och dela åsikter med varandra. På kvällen 
hålls andakt i kapellet. Där samlas både deltagare och 
ledare för att sjunga och be tillsammans. Ledaren Björn 
Ohlsson som leder både bibelstunderna och andakter-
na finns på plats för att ge förbön. Man har dessutom 
möjlighet att tända ett ljus, skriva små lappar eller lägga 
stenar vid altaret för att bli av med något som tynger en. 
Denna kvint, den kristna delen, stärker inte bara ens 
kunskap utan även gemenskapen. Vi kommer varandra 
närmre och lär känna varandra på ett nytt sätt. 

Glimåkras Blåsarläger avslutas med en storslagen avslut-
ningskonsert i Glimåkra kyrka. Där får deltagarnas för-
äldrar äntligen se och höra vad deras barn åstadkommit 
under veckans gång. 

Fler bilder fårn våra läger finner du på
 www.livsluft.efssyd.org

9

Årets Light-läger på EFS-gården Ås-
ljunga gick av stapeln i augusti. 

Temat för sommar Light 2019 var ”I surrender”.  Vår 
tanke var att försöka förmedla vad det innebär att leva 
ett liv överlåtet till Gud på livets alla områden. En stor 
men rolig uppgift. 35 ungdomar och 10 ledare delade 
dessa dagar på EFS-gården Åsljunga. 

Förutom varierad undervisning på temat så hade vi 
simhoppstävling vid sjön, grillade, lekte och njöt av 
god mat som gården bjöd på. Även ledarteamet fick 
en dos matnyttigt med sig då vi körde en liten ledar-
skola inbakat i lägret. 

Många fick möta Gud och det lämnar en sån go känsla 
och mersmak efter ett härligt och fartfyllt läger. Tack 
alla ledare och ungdomar som var med!
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Människor och sam-
hällen förvandlade 
av Jesus
Guds rike växer innifrån och ut! 

Daniella Kullenberg  arbetar som diakniassistent i Lyckå församling i Karlsrona 

10

Att få förvandlas av Jesus är en härlig blandning av 
nåd och välsignelse. Det är en förvandling som gör 
avtryck i våra liv och på platser där vi går fram. Inte 
för att vi är några superhjältar, men för att Jesus är 
det – en superhjälte - och han bor i oss. 
Det är vad jag utläser ur EFS nya vision ”människor 
och samhällen förvandlade av Jesus” som poängte-
rar hur människor och samhällen blir förvandlade 
när de får ta del av vår frälsare, Jesus. Jag kan även 
utläsa en längtan i visionen – en bön om att just 
det ska få hända – att människor och samhällen ska 
förvandlas ännu mer.

ad krävs då för att människor ska förvandlas? Jesus. 
Endast han kan förvandla människor, inte du och 
jag. Däremot kan vi vara redskap som får verka för 
ett ständigt utflöde av Kristi kärlek till människor 
vi bemöter, varhelst vi befinner oss, varje dag. Det 
är en viktig uppgift vi blivit tilldelade och något 
som vi kanske borde ta på större allvar än vi gör? 
Vi har blivit anförtrodda av Jesus att få bygga kyrka 
och vara en del av något som är mycket större än 
oss själva och jag hoppas att vi antar den utma-
ningen med glädje. 

Jesus själv är en god förebild när det kommer till 
att anta utmaningar och förvandla människor och 
samhällen. Han var på platser där andra inte var, 
såg människor som andra inte ville se och gick den 
extra milen andra var obenägna att gå. Jesus slu-
tade inte när det blev obekvämt eller motigt utan 
gav sitt allt för oss. Jag hoppas att vi får inspireras 
av Jesu liv och bli motståndskraftiga lärjungar som 
med glädje ställer oss till förfogande för att dela de 
goda nyheterna vi fått ta del av, även när det känns 
utmanande eller svårt.

Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv 
ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.
Matteusevangeliet 10:8

Jesus uppmuntrar oss i Matteusevangeliet 10:8 att ge 
som gåva det vi fått som gåva. Har vi fått en person-
lig relation till Jesus och därigenom blivit bemötta 
med kärlek, förlåtelse och respekt så har vi i uppgift 
att ge det vidare till andra. Jag tror att det kan vara 
en viktig påminnelse till oss alla, inklusive mig själv. 
Det är lätt att bli bekväm när vi blivit kristna, men 
vi har inte råd att leva så! Våra medmänniskor behö-
ver Jesu kärlek, hopp och frid i större utsträckning 
än kanske någonsin. Samhällen behöver förvandlas, 
människor behöver uppmuntras och hoppet behö-
ver spridas. Likaså behöver skärmtid ersättas med 
närvaro och otrevlig jargong med respekt, förlåtelse 
och kärlek. 

Jag tror att Guds rike växer inifrån och ut. Att Guds 
rike börjar med ett förvandlat hjärta hos någon som 
är villig att ge Kristi kärlek vidare till sin familj, sitt 
kollektiv, sin skola eller arbetsplats. Tänk om alla 
som läste denna text valde att gå ut och aktivt vara 
ett utflöde av Kristi kärlek till människor i sin om-
givning. Tror ni inte att Jesus hade förvandlat både 
människor och samhällen då? Jag tror det, EFS nya 
vision ber om det och Jesus har uppmanat oss att 
göra det – så nu kör vi. Låt oss se tillbaka på 2019 
som året då människor och samhällen förvandlades 
av Jesus, i större utsträckning än aldrig förr! 

Maggan
Anteckning
diakoni
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12 oktober | Hässleholms kyrka

Tema: Förvandlade av Jesus

En mötesplats, en ljuspunkt, en glädjefylld dag som 

bygger upp, styrker, utmanar och utrustar.

Program

ANTON 
FLOOD

EVALOTTA
KJELLBERG

JONAS
HALLABRO

ANNA 
SKÖLD

MAGNUS 
TUNEHAG

CHRISTOFFER
WALLIN

OLA
HEDÉN

Barnkonferensen
Salt Sydsverige arrangerar aktiviteter anpassade 
för barn i åldern 4-12 år i Lutherska Missionshu-
set. Barn över 12 år kan finnas med som hjälple-
dare om de vill.

Under kvällen arrangeras filmvisning dit ingen 
anmälan krävs. 

Barnen hämtas till måltiderna. 

Pris för konferensen
Vuxna    250 kr
Barn 4-12 år     50 kr
Barn 12-16 år 100 kr 

Förmiddags- och eftermiddagsfika samt kvälls-
mat ingår i priset. 

Anmälan görs på efssyd.org

  9.00  Incheckning och förmiddagfika
10.00  Förvandlade av Jesus:  
                 - Jonas Hallabro
12.00  Lunch på stan
13.30  Förvandlade av Jesus:
                 - Anna Sköld
15.00  Fika i kyrkan
15.30  Seminarier   
  - Jesus -Jude eller grek? 
         Evalotta Kjellberg
  - Guds skapelse: Hotet och   
     hoppet. Anton Flood
  - Heliga bilder?  
        Kristoffer Lignell
17.00  Kvällsmat i Lutherska
18.30  Mässa 
  Förvandlade av Jesus:
   - Magnus Tunehag
20.00  Café Hembakat
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Mikael Holmquist 
Alsholm:
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an trivs inte i ramplju-
set men älskar att möta 
människor där de är. 
Livsluft tar pulsen på den 

busige, passionerade prästen i Ty-
ringe och Röke som drömmer stort 
om församlingen. 

Han presenterar sig som missionärsbarnbarn och 
återkommer flera gånger till sin mormor och mor-
far som var missionärer i 30 år i Indien och Malay-
sia. Som skiljsmässobarn växte han upp nära mor-
föräldrarna och mostrarna på Hisingen och Backa 
i Göteborg. 

- Jag sitter här för att jag hade en mormor och mor-
far som var fantastiska. Morfar, som var präst, gick 
varje vecka igenom evangelietexten med mig och 
min bror. Vi satt och pratade på vårt sätt. Jag var 
ett väldigt rörligt barn och klättrade överallt men i 
kyrkan satt jag still, det intresserade mig. Jag kände 
mig trygg.

Han växte inte upp i kyrkan men hamnade av en 
slump på Hjälmareds folkhögskola utanför Alings-
ås. Medan han läste allmän linje gick hans blivan-
de fru Maria, eller Mia, i bibelklassen. Mia är från 
Åstorp och hade konfirmerats på EFS gården i Ås-
ljunga. Nu kom han i kontakt med EFS och ett 
fint gäng i norra Skåne som betydde mycket. År 
1997 gifte de sig och bosatte sig i Göteborg. År 
2002 fick Mia jobb i Halmstad, och familjen blev 
medlemmar i Kornhill (dåvarande Johanneskyr-
kan) år 2003. 

- Där fick jag förtroende direkt. Var mycket enga-
gerad som förbönsledare, predika lite och sjöng en 
del. Halkade också in på Bibelskolan och började 
undervisa där. Under tiden jobbade jag på Netto. 
Fick jobba mycket med att starta upp det företaget.  

När första dottern Esther föddes år 2007 väcktes 

en längtan efter att läsa teologi. Efter ett besök på 
Europakonferensen kom han i kontakt med Livets 
ord University som samarbetade med Oral Roberts 
University i Tulsa, USA. Där började han att studera 
på distans medan han jobbade. 

- Det var jättekul och jag kände redan från början 
att det här var fantastiskt. Jag tyckte det var otroligt 
kul! Men jag visste inte vad jag skulle göra av det här, 
jag visste inte vart jag var på väg. Ska jag bli pastor, 
ska jag bli präst, vad händer? Samtidigt kom jag från 
en luthersk grundsyn, med mormor och morfar, och 
det har alltid varit viktigt för mig med barndop och 
vi har döpt båda våra barn.

Mikael hann läsa två och ett halvt år innan försam-
lingen Livets ord bestämde sig för att göra om sin 
utbildning. Han fick frågan om han ville komma 
över till Tulsa och läsa på plats men det passade inte 
riktigt med familj och barn att bryta upp. 

Istället kom en liten paus när deras andra barn föd-
des och fokus behövde vara på familjen. Efter en tid 
tog han upp studierna på ALT (dåvarande SALT) 
i Malmö och sedan Johannelund i Uppsala. Han 
läste det sista på Johannelund på hösten 2018 och 
prästvigdes i januari 2019 i Göteborgs domkyrka för 
tjänst på Kornhill.

Hur upplevde du prästvigningen? 
- Det var jättefint, det var det. Mycket väl mottaga-
ren kände jag mig, väldigt fin biskop faktiskt.

När hans moster nämnde för kyrkoherden i försam-

H
”I min församling är alla viktiga”



13

lingen i Backa där hans mormor och 
morfar varit aktiva, att Mikael skul-
le prästvigas lånade församlingen ut 
mässhake och stola. 

- Så det stället i Backa där jag gick 
på kyrkis, den församlingen fick jag 
låna allt ifrån. Där slöts en cirkel. 

När han prästvigdes hade han re-
dan varit anställd på Kornhill sedan 
augusti året innan. Men olika om-
ständigheter gjorde att sista tiden i 
Halmstad var jobbig. 

- Vi sa att vi kör ett år på halvtid på 
Kornhill. Men jag kände att det var 
dags för mig att flytta hemifrån. 

Via facebook såg han annonsen om 
tjänsten i Röke och Tyringe pasto-
rat. Via David Castor uppmanades 
han att höra av sig till Sara Ericsson, 
kyrkoherde Tyringe pastorat.

- Jag tyckte om Sara från början. Jag 
skrev två A4 under vårt samtal om 
vad hon tänkte, drömde och ville 
och jag tänkte: Ja, jättespännande!

Samma sak gällde samtalet med 
Ingrid Ivarson ordförande i EFS 
Röke. Saras längtan efter förnyelse i 
församlingen, frivilligarbete och en 
EFS förening som ville samarbeta 
med Svenska kyrkan lockade. Två 
sammanhang som vill något och 
han verkade ha den profil som de 
sökte. 

- Gud talade till mig om Skåne, 
men jag fattade inte hur det skulle 
gå ihop. Det var inte Lund, Malmö 
eller Helsingborg. Men så kom det 
här igång.

Mikael återkommer till det fina be-
mötande han fick. Hur Sara Erics-
son, Margareta Cada och ordföran-

de Ingrid Ivarson följde honom en 
hel dag när han provpredikade och 
var med i gudstjänst i Tyringe. 

- Det betydde mycket för mig, jag 
känner mig välkommen.

I höstas började han sin tjänst som 
präst i EFS Röke och ideellsamord-
nare i Tyringe pastorat. Han dröm-
mer om en församling för alla åld-
rar där alla får plats och utrymme. 
En uppmuntrande gemenskap där 
människors gåvor, längtan och kre-
ativitet tas på allvar. Och han åter-
kommer till att han inte kan eller 
vill göra det själv. 

- I min församling är alla viktiga. 
Därför tänker jag att barnen kan lära 
oss saker som vi inte har nån koll på. 
Låt dom få göra det. Hur man kan 
få lyssna in Gud, hur man kan få ära 
Gud på olika sätt. Låt kreativiteten 
komma fram! 

Vad ser du som kyrkans stora utma-
ningar idag?
Att folk har så mycket att göra. Att - 
man måste prioritera. Och hur vi då 
kan bli relevanta och att de skall vil-
ja prioritera det vi gör. Vad passar de 
här människorna? Kan det vara en 
onsdagkväll? Är det fredagsmyset el-
ler Messy Church? Hur kan vi kom-
ma in i kalendern för människor på 
ett bra sätt?Och det enda sättet att 
intresserade sig för dem och fråga: 
vad funkar för er? Vad är det som tar 
upp all er tid? Hur kan vi underlätta 
det? 

Hur hade Mia och dina barn beskri-
vit dig med tre ord?
- Busig, duktig på det jag gör och 
att jag har passion för det jag gör. 
Jag har ett stort hjärta för människor 
och orättvisar och sånt så jag kan bli 

Mikael Holmquist Alsholm är nyanställd präst i EFS Röke och i Ty-
ringe pastorat som ideellsamordnare. 

riktigt arg eller ledsen ibland. Sam-
tidigt har jag en stark tro som bär 
mig. I slutändan är det Guds ansvar. 

Vad är kyrkans uppgift i världen? 
- Det är att vittna om Guds kärlek 
och hans nåd hur mycket han äskar 
oss. Allt vi ska göra är att peka på 
honom, hans otroliga kärlek och 
hans nåd. Att det finns en väg för 
all människor som vill ha med ho-
nom att göra. Genom att vi vänder 
oss om till honom och erkänner för 
oss själva hur vår egen svaghet, vår 
egen sund och skam och allt vi bär 
på. Där finns Gud och tar det, att vi 
finner en trygghet i att Gud älskar 
oss även om vi misslyckas. 

Om du fick drömma, hur skulle du 
önska att en vanlig människa i Tyringe 
skall känna igen en Jesu lärjunge?
- En persons om har tid och verkli-
gen bryr sig och lyssna. För där bör-
jar det alltid, i relationerna. Att en 
Jesu lärjunge tar sig tid för din skull 
och verkligen bryr sig, inte för att 
de måste, utan för att det där mötet 
verkligen betyder något. 

”Det finns en väg för all 
människor som vill ha med 

honom att göra.”
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Det sägs att ämnet bön omnämns ca 500 gånger 
i Bibeln. Lika många gånger talas det om tro. När 
det gäller pengar och ekonomi kommer ämnet upp 
hela 2 350 gånger i Bibeln. Varför är det så? Vad är 
det som gör att ämnen som normalt verkar höra 
till en kristens liv och basutrustning behandlas så 
pass lite i förhållande till något som i första hand 
verkar ha något världsligt över sig? Om man skall 
utveckla ett lärjungaskap verkar det väl vettigare att 
få undervisning om bön och tro än om hur man 
skall förhålla sig till ett medel som man handlar 
saker med. Pengar är ju i första hand en enhet som 
bestämmer värdet på varor och tjänster. Det om-
vandlas till priser på varorna i affären eller löner 
och pensioner vid månadens slut. Känns det inte 
långsökt att ett sådant ämne, eller en sådan enhet, 
skulle få så stor plats i vår Bibel?

En egenskap som pengar bland annat besitter är att 
det är något som alla under livet kommer i kontakt 
med. Det är därför ett ämne som är lätt att beskri-
va och få förståelse för. Pengar är så infiltrerade i 
vår vardag och för de flesta kommer ämnet upp på 
något sätt varje dag. Således är pengar något som 
en undervisning lätt kan gripa tag om. Alla vet vad 
det handlar om. Ingen introduktionskurs är nöd-

vändig. Men är det ändå ett tillräckligt skäl för att 
Bibeln tar upp det i så många sammanhang? Vädret 
är ju till exempel lika känt bland människor, men 
verkar inte ha samma laddning och behandlas i mer 
beskrivande termer.

Bibeln erbjuder i mycket en kamp om ditt och mitt 
hjärta. Vad är det som fångar oss och vad är det som 
borde få vår prioritet? Ner Jesus själv tar upp ämnet 
så ställer han det mot något annat. Det blir tillspet-
sat och man börjar ana att pengar är något som be-
sitter en makt. I Bergspredikans Matteus 6:24 läser 
vi denna bekanta text: ”Ingen kan tjäna två herrar. 
Antingen kommer han då att hata den ene och älska 
den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene 
och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon.”

Jesus säger att alternativet till mammon (arameis-
ka för pengar, egendom) är Gud. Det vill säga Je-
sus själv. Vi kan inte ha Jesus som Gud samtidigt 
som vi hänger oss åt pengar som en viktig avgud. De 
flesta skulle kanske säga att vi behöver ha lite koll 
på ekonomin för att vi inte skall spendera över våra 
tillgångar, och det är naturligtvis både sant och sunt. 
Ändå går inte ett liv med Gud att kombinera med 
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Varför talar bibeln så ofta om 
pengar?

Maggan
Anteckning
Eriksson
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Lennart Albertsson  är Vikarierande Verksam-
hetsledare i EFS Sydsverige. Han har nyss kommit 

ut med boken ”Gud om pengar”.

ett liv där pengar tar för stor plats. Den ekvationen 
är inte helt lätt att få ihop. Var riskerar det att gå fel 
egentligen? När blir pengarna en sådan maktfaktor i 
våra liv?

Ett ord som kanske har något mesigt över sig, men 
som i det här sammanhanget blir väldigt centralt är 
ordet trygghet. Det man är trygg med brukar man 
lita på. Oftast helt och fullt. Även om du vill bli be-
traktad som oerhört modig, så lutar du ändå hela 
ditt liv mot något som är DIN TRYGGHET. Det 
trygga är något som finns där när allting går emot, 
när huset brinner ner eller man förlorar sitt jobb. 
Vad gör dig trygg i svåra tider?

Pengarna är i sin uppenbara tydlighet och närvaro 
något som kan uppfattas som en garanti för ett fort-
satt liv eller tjänst även då vi stött på en rejäl mot-
gång. Om vi har tillräckligt på kontot så står vi starka 
mot olika stormar och det inger oss absolut en trygg-
het. Gud, å andra sidan, kan upplevas frånvarande 
och det blir därför utmanande att i praktiken säga 
att en person jag aldrig ens mött fysiskt blir min sto-
ra trygghet. Ibland känns det som att Gud väntar på 
våra initiativ för att därefter ge oss bekräftelse på att 
vi valt rätt. Att vara ledd av Anden är ofta ett spän-
nande vågspel där vi först lyssnar in och sedan gör 
våra vägval. Kanske handlar livet med Gud egent-
ligen mer om mod än om trygghet? Pengarna kan 
uppfattas som ren trygghet, men vi skall nu fundera 
på hur ett liv med Gud kan få oss att, med pengar 
som instrument, också bli modiga.

Eftersom pengar är en sådan uppenbar motpart till 
Gud är det viktigt att pengarna får sin underordnade 
plats i livet med Herren. Det är där givandet kom-
mer in. Tänk att få visa sig själv och kanske någon 
annan att vi är beredda att riskera den trygghet som 
pengarna ger, genom att ge bort dem till någon el-
ler något. Dessa pengar som vi högaktningsfullt och 
rättvist förtjänat genom att tjäna och arbeta för nå-
gon som kanske gjort en större vinst genom vårt ar-
bete än vad vi kan utläsa i lönekuvertet. Hur kan vi 
använda dem till att visa kärlek och omtanke? 

Det är stort att offra, men ännu större att visa barm-
härtighet. Tänk om dessa två saker skulle gå att för-
ena! Det finns en möjlighet att visa barmhärtighet 
genom att ge. Givandet är en fantastisk möjlighet 
till att visa att Gud verkligen har förstaplatsen i mitt 
liv. Allt som vi pratar om när det gäller tro (ja, visser-
ligen nämns detta endast 500 gånger i Bibeln men 

ändå), trygghet och mod kan bli oerhört synligt ge-
nom våra pengar. Med pengarna kan vi visa på hur 
stor vår tro är och det händer när vi vågar ta risk.
Vi tar risk när vi ger mer än vad vi har täckning för, 
när vi använder pengar offensivt och lite otryggt för 
att vår kyrka skall växa, men inte när vi låter pengar-
na vara låsta i fonder och placeringar för att eventu-
ellt komma att användas när något börjat ta fart. Det 
kan vara så att Gud vill se våra steg i tro innan Han 
låter något ta verklig fart. Jag vet inte om det alltid är 
så, men det kan vara värt att fundera ordentligt över.
Att välja Gud före mammon är att välja den som 
har den verkliga makten och som ger oss den sanna 
tryggheten. Valet är inte lätt, men det är något som 
vi behöver göra. Upplever du att du redan gjort det 
här valet? Det jobbiga med bibelversen ovan är att 
det inte finns något mittemellan. Antingen så… eller 
så…

Jag anar att pengatemat ofta är omskrivet därför att 
det berör något centralt, som vi inte får missa. Och 
då har vi inte ens kommit in på förvaltarskap, skatter 
eller tionde än. Mer om detta i senare artiklar.
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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

På gång i Regionen
5 okt kl. 09:00 

Kvinnofrukost i Listerkyrkan

5 oktkl. 16:00
Internationellt musikcafé 
Andreaskyrkan Klippan

9 okt  kl. 18:00 – 20:30
Mitt i veckan – EFS-gården Åsljunga

10 okt kl. 09:00 – 13:30
Inspirations- och fortbildningsdag

 EFS-gården Höllviksstrand

10 okt  kl. 18:00 – 20:00
Bibelstudium Betaniakyrkan Malmö 

“Galaterbrevet”

12 okt kl. 09:00
Gubbafrukost Falkvikskyrkan

12 okt kl. 10:00 – 22:00
Riktad 2019 EFS Syd Hässleholm

13 okt kl. 15:00

Höstförsäljning Siretorps Missionshus

14 okt kl. 14:00 – 16:00
Måndagscafé EFS Betania Staffanstorp

17 okt kl. 18:00 – 20:00
Bibelstudium Betaniakyrkan Malmö 

“Galaterbrevet”

17 okt kl. 18:00
Föreläsningskväll Listerkyrkan

24 okt kl. 18:00 – 20:00
Bibelstudium Betaniakyrkan Malmö 

“Galaterbrevet”

18 okt kl. 19:30 – 23:59
Ungdomskväll om nätporr – med Ulrica 

Stigberg EFS kyrkan Ängelholm

 26okt kl. 18:00
Cafékväll Falkvikskyrkan

26 okt kl. 18:00
Gemenskapskväll EFS Betania Staffanstorp

Läs mer på efssyd.org 
och saltsydsverige.nu




