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Betanikyrkan Malmö

LIVSLUFT.EFSSYD.ORG
EFSSYD.ORG
SALTSYDSVERIGE.NU
Livsluft är en regionstidning om vad som
sker i EFS och Salt Sydsverige. EFS är en
missionsorganisation inom Svenska kyrkan som vill uppmuntra till personlig tro,
mission och bibelbruk. Vi finns över hela
landet, uppdelade i regioner och missionsföreningar. Salt är en självständig kristen
barn- och ungdomsorganisation med särskild relation till moderrörelsen EFS och
Svenska kyrkan.
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EFS Sydsverige ber

Livsluft ges ut i tryck samt på webben. Prenumeration på papperstidningen kostar
275 kr/år.
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Jenny Axéll
2

4

EFS i Coronatider

Ledaren
Samtidigt har de som kan arbeta och behålla sin lön
en situation där det inte finns lika mycket att spendera
pengar på som det brukar. Det dras ned på utlandsresor, restaurangbesök och kanske även kläder. Pengarna
går i första hand till mat och bostad. Blir det för dig
mer över på kontot än i vanliga fall? Är detta då en
möjlighet att stötta den som förlorat sin inkomst eller
att täcka upp för ett givande som kan börja svikta?
Corona-viruset styr oss till att agera på nya sätt och Tänk gärna igenom vad det EFS-sammanhang som
ger oss samtidigt en möjlighet att ta och odla kon- du är en del av behöver även i svåra tider.
takter som vi sällan ger tid till. Kyrkan, som EFS är
en viktig del i, möter samtidigt en utmaning och en Bön – Gud, tack för att Du håller i hela världen. Även
möjlighet i denna tid. Min erfarenhet är att bakom idag. Även under en tid av utbredd oro och ångest. Vi ber
varje prövning och varje problem döljer sig en stor att Du får visa världen vem Du är i denna tid. Använd
möjlighet att öppna nya dörrar. Min fråga är till oss Din kyrka till att berätta att Ditt rike har funnits där
alla; vilka är dessa dörrar idag? För vem kan du visa att hela tiden och finns där alltjämt, men att det nu visar
du har tid, omsorg och kanske även pengar?
sig från en ny sida. Gud, hjälp de som är extra utsatta i
sjukdomen och i ekonomisk nöd. Tack för att Du lyssnar.
Varsel och uppsägningar tornar upp sig som mörka Amen.
moln och mitt i allt detta finns människor som utan
förvarning möter enorma prövningar. Från en dag till
Lennart Albertsson är verksamhetsledare i EFS Syden annan blir allt som förbytt. Våra gårdar (Höllvikssverige.
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Lennart Albertsson

strand, Åhus och Åsljunga) förlorar på nolltid i stort
sett alla intäkter när läger och möten avbokas i snabb
följd. Corona får kanske även konsekvenser för givandet till missionsföreningarna och regionen. När färre
besöker de gudstjänster som ännu anordnas skapas
det också färre tillfällen till att uppmana till kollekt
och givande.

Kristoffer Lignell

Den här ledaren var egentligen tänkt att handla om
något helt annat. Helt plötsligt sitter vi och ser på en
värld som fylls av oro, en värld som stänger ner och
en värld som kanske börjar fråga efter en gud. Eller i
alla fall efter någon som styr utvecklingen. Vår värld
är nu så sammankopplad, inte minst när det gäller
information, att allt visar sig hänga ihop. Varors och
människors rörlighet som i vanliga fall anses vara styrkor i det globala sättet att leva blir till enorma hinder
när råvaror eller insatsvaror inte kan produceras i den
världsdel där de brukar tillverkas. Människor som räknar sig själva som oberoende och vana att göra det
man vill, blir tydligt beskurna och hänvisade till att
lyssna på instruktioner från någon annan. I det här
fallet regeringen och Folkhälsomyndigheten.

EFS i Coronatider

I omlopp i EFS Syd

Flera

Kristoffer Lignell

C

oronapandemin innebär stora förändring för många missionsföreningar.
Verksamheten behöver ställas in eller ställas om. Också ekonomin kan komma att påverkas när industrier stänger och människor permitteras. Livsluft
frågade tre ordföranden i tre olika sammanhang hur pandemin har påverkat deras
verksamhet och givande. Vad önskar de att förmedla under rådande omständigheter?
Listerkyrkan, Hällevik
Hur har de rådande omständigheterna påverkat er
verksamhet?
Utifrån omständigheterna
så har vi ställt in all verksamhet; samtliga gudstjänster, körövning, kvinnofrukost, bön&samtal,
Maria Ekdahl
vårt årsmöte, vår auktion/
försäljning från och med den 14 mars till och med
den 14 april. Styrelsen fattade detta beslut utifrån
stor omsorg om våra äldre medlemmar som är i majoritet och för att minska smittspridning i samhället.
Ett mail utskick gick till ett 30-tal medlemmar, för
övrigt har vi meddelat oss via predikoturer, kyrktorget.se och Facebook. Vi har haft anslag vid kyrkan
samt via telefonsamtal. Vi har uppmanat medlem4

mar till att sätta igång telefonkedjor för att stötta,
hålla kontakt, och hjälpa varandra att handla.
Hur har det påverkat gudstjänstfirande?
Då vi ställt in våra gudstjänster hänvisar vi istället till andra kyrkor, EFS-play samt TV- och radiogudstjänster.
Har ni sett påverkan på ekonomin/givande?
Vi vet att vårt givande minskar när vi inte har gudstjänster. Vi uppmanar till månadsgivande och kollekt via swish trots att vi inte firar gudstjänst.
Vad önskar ni förmedla till era medlemmar i den
rådande situationen?
Det vi vill förmedla till våra medlemmar under rådande omständigheter är BÖN BÖN BÖN!

www.kyrktorget.se/listerkyrkan

EFS-kapellet i Lund

EFS-kyrkan, Ängelholm

Rebecca Nordén

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet?
Vi har pausat våran sopplunch
på onsdagar (Öppen Kyrka) tills
smittspridningen har minskat/
är över. Det är ungefär den enda
verksamhet vi har utöver hemDaniel Hermansson grupper och gudstjänster, och
dessa fortsätter. I styrelsen har vi
haft möte med deltagare med via videolänk.

Det är verkligen en speciell tid vi
lever i, utmanande men också spännande för oss som kyrka. Vad innebär det att vara kyrka när vi inte kan
träffas i kyrkan och inte har vår ordinarie verksamhet att luta oss på?
Otroligt inspirerande tankar tycker
jag.

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet?
Vi har valt att inte ställa in - vi ställer om. Vi pausar en del
aktiviteter och grupper men några är fortfarande igång. Vi Hur har det påverkat gudstjänstfirande?
har ställt om vissa till att vara utomhus och några justerar vi Vi har sett en tydlig minskning av gudstjänstfirare, vi har
med tanke på mat, fika med mera, vi erbjuder digitala möten kanske varit knappt hälften av det antal som vi brukar vara.
och nya sätt att komma i kontakt med våra anställda präster. Då våra präster haft förkylningssymtom har vi inte haft nåVi har upprättat en resurspool dit man kan vända sig för att gon nattvard de två senaste söndagarna och haft lekmannaledd gudstjänst och predikan. När vi väl firar nattvard igen
få hjälp.
har vi funderat på att endast dela ut under en gestalt, brödet,
och låta prästen ta del av både bröd och vin, för att minska
Hur har det påverkat gudstjänstfirande?
Gudstjänsterna som vi ser som vårt nav har vi kvar och vi risken för smittspridning. Vi har anpassat vårat kyrkkaffe på
livesänder varje söndag. Vi är färre i gudstjänstlokalen men så sätt att vi endast har någon enkel kaka och frukt och att
fikafixarna häller upp dricka åt en. Vi har också börjat lifler än vanligt när vi räknar med sändningen på nätet.
vestreama våra gudstjänster via YouTube och delar en länk till
dessa streams på vår hemsida. Kanske intressant att nämna
Har ni sett påverkan på ekonomin/givande?
Vi har inga siffror på givandet än men vi räknar med att det att vi har streamat gudstjänst de två senaste söndagarna och
sjunker dessa veckor. Det blir snabbt problematiskt för oss som mest fanns det 20+ deltagare under sändningen. Nu har
med fyra anställda och ganska tomt i ladorna. Vi är en för- söndagens gudstjänst fått över 100 visningar på YouTube.
samling som aldrig haft mycket på sparkontot, vi är alltid här
Har ni sett påverkan på ekonomin/givande?
och nu och lever med den verkligheten ständigt.
Jag har ännu inte hört med kassören om detta men troligtvis
lär vi se en minskning av söndagens kollekt, vi uppmanar
Vad önskar ni förmedla till era medlemmar i den
dock dem som deltar via stream att också swisha kollektrådande situationen?
Vi försöker gå ut med tydlig information till våra medlem- pengar. De värdepapper vars avkastning vi är beroende av
mar om det aktuella läget. Hemsidan uppdateras ständigt för att gå runt har sannolikt också fallit i värde betydligt i
och medlemsmejl går ut och vi använder våra sociala kanaler. börsraset, och vi riskerar att få betydligt lägre utdelning än
budgeterat. Så den ekonomiska situationen ser inte ljus ut.
Vårt huvudbudskap är att Gud leder oss, Han har aldrig någonsin övergivit sin kyrka och nu får vi verkligen möjlighe- Vad önskar ni förmedla till era medlemmar i den
rådande situationen?
ten att leva ut vår vision som lyder:
En kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjä- Trots all ondska i världen är vår tro att Gud är god och den
med den yttersta kontrollen över tillvaron som en dag skall
nar människor varhelst vi befinner oss, varje dag.
ställa allt till rätta. Detta får vi vila i. Guds nåd genom Jesus
Nu får vi utmaningen att vara kyrka på nya sätt, det vill vi är ny varje morgon också i kristider. Vi är som kristna kal�ge som en uppmaning till våra medlemmar. Att vara kyrka lade att be för världen, låt oss i tider av oro göra det desto
mer hängivet och innerligt! Vi kommer att fortsätta att ha
där vi är.
gudstjänst så länge folkhälsomyndigheten inte rekommenderar något annat, och du är varmt välkommen att delta om
du önskar. Om du hör till någon riskgrupp ställer vi gärna
upp med hjälp att handla och göra övriga ärenden, kontaktuppgifter kan du hitta på vår hemsida:
www.efskapellet.se

www.efs-kyrkan.info
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EFS Sydsverige ber

Vi vet ju inte hur vår bön
egentligen bör vara, men
Anden vädjar för oss med
rop utan ord, och han som
utforskar våra hjärtan vet
vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för
de heliga så som Gud vill.
Rom8:26-27

S

edan ungefär en månad tillbaka har EFS bett särskilt för Sverige och världen. Varje region har tilldelats en dag i veckan då man har ett speciellt böneansvar. Varje
onsdag, fram till att läget har stabiliserat sig, står EFS Sydsverige i bön. De andra
sex regionerna delar på de övriga veckodagarna. På så sätt är EFS aktiva i bön under
hela veckan.
Förbönen för världen startar inte när jag börjar be.
Den pågår ständigt, både i himlen där Kristus ber för
alla människor inför Gud Fadern, och på jorden där
den världsvida kyrkan ber. Romarbrevet talar om att
den helige Ande vädjar för oss med rop utan ord. Bönen är redan igång, vi får kliva in i den.

regering och riksdag att de får ta rätt beslut och lyssna
på rätt röster i denna tid. För livsmedels- och råvarukedjor och annan industri som drabbas.

VI VILL UPPMUNTRA varandra att under onsdagarna be för Sverige och hela världen. Även frivillig
fasta uppmuntras. Vi uppmuntrar att vara kreativa
och hitta sätt att be tillsammans i våra loklaa gemenskaper.

VI VILL BE för de som är oroliga och rädda, för de
som sörjer någon som avlidit. För de som är ensamma och insolerade, för de som är oroliga över uppsägningar eller permittering.

VI VILL BE för de som är sjuka och döende, för sjukvårdspersonal och hela sjukvården.

Framför allt ber vi att Guds vilja får ske. I stunder
som dessa har vi anledning att stanna inför Guds
många löften och falla tillbaka på goda rytmer av bön
och läsning av Bibeln för att ge Gud tillfälle att trösta
och vägleda oss.

VI VILL BE för den världsvida kyrkan, om kreativitet, uthållighet och mod att förmedla hopp, tro och
frälsning genom Jesus Kristus.
VI VILL BE för hela vårt samhälle, för myndigheter,
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Anastasis
Ett av de mer kända ikonmotiven är Anastasis, Kristi uppståndelse. Den är vanlig i många kyrkor i
påsktiden och det är lätt att tro att detta är Påskdagens ikon. Egentligen är det påskaftonens och
nattens stora ikon. Påskaftonen är en sån där kyrklig klämdag mellan Långfredagens fokus på korset och Påskdagens uppståndelsefest. Men vad hände på påskaftonen?
Aposteln Petrus skriver i sitt första brev:
”Jesus kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så
kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.”
1 Pet 3:18-19

naturen bunden.
Omgiven av heliga gestalter från bibeln drar Jesus upp
Adam och Eva från
sina gravar.

Även när vi inte
märker det, när Gud
känns frånvarande eller till och med död är
Gud aktiv och verksam. Påskaftonen är
en dag av väntan, förtröstan och tillit till
Gud. Under påskaftonen stiger Kristus ner
i själva dödsriket. Det
finns alltså varken
någon tid eller någon
plats där Kristus inte
kan nå en människa.

Vi förlossas, ormen
krossar, avgrundens
och dödens makt nu
är bunden. Från den
stunden allt är Sonen
underlagt. Nu är helat
vad vi felat och Guds
nåd i ljuset bragt. Sv.
Ps 147
Jesu Kristi uppståndelse förändrar allt,
till och med den
mänskliga naturen.
Adam och Eva, de
första
människorna, dras upp av den
förstfödde från de
döda. Guds nåd går
till botten med synden, ondskan och
döden och drar upp
dem med rötterna!
Nu är det verkligen
möjligt att leva ett
annorlunda liv. Men
också att dö en annorlunda död.

”Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger
jag mig i dödsriket, är
du också där.”
Ps. 139:8
Ikonen visar hur Kristus, klädd i vitt bryter igenom dödsriket
med alla himmelens
änglar. Han klyver
berget i mitten. Han
är omgiven av något
som liknar en sfär som kallas en mondorla (italienska för
mandel) och representerar Guds härlighet. Under hans fötter ligger dödsrikets portar.

Det nya livet är en gåva som radikalt förändrar vår syn på
allt i denna tillvaro – inklusive döden. Det vi är med om
under Påsknatten är så omvälvande att vi därefter vågar säga:
”Döden finns inte mer.” Jo, döden härjar omkring oss, vi
påminns ständigt om den, och en dag skall den komma och
hämta oss. Men vår tro är att Påsknatten förvandlade själva
dödens natur och gjorde den till en övergång – en Påsk – in
i Guds eviga rike. Därför sjunger Kyrkan i öst i sin liturgi
denna saliga natt: Med döden nedtrampade han döden, och åt
dem som är i gravarna har han gett ett evigt liv!

”Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan
skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få
makt över den.” Matt 16:18
På marken ligger fullt av nycklar lås och annat bråte. De
representerar allt det som binder människan, nu krossade
av Jesus! Längt ner ligger Satan och den gamla mänskliga
7

Wintercampen/Wintervaken
År 2009 började vi i Svensköps EFS scoutkår att
åka till ett vinterläger i Göransborg utanför Höör
sista helgen i januari. Traditionen har nu hållit i
elva år och vi har inga tankar på att sluta åka dit.
Ett mycket trevligt läger som egentligen är uppdelat
i två delar. Wintervaken för tonåringarna och Wintercampen för de yngre. Lägret för tonåringarna
börjar redan på fredag kväll och de yngre kommer
på lördag morgon. Lägret för samtliga slutar alltid
med korv och bröd som lunch innan hemfärd på
söndagen. Lägret är uppbyggt i en kamp om en stor
flagga som är ett vandringspris. Dessutom får plats
1-3 olika priser varje år. Många tävlingar handlar
om att kunna samarbeta så bra som möjligt i patrullerna. I år hade vi delat upp de yngre i två patruller.
Vi är så stolta över våra scouter! Som de kämpade
hela lördagen i de olika aktiviteterna, och det resulterade till en 1:a och 3:e plats vid prisutdelningen
ute runt lägerelden på lördagskvällen! Riktigt roligt
att vi fick tillbaka flaggan till vår kår igen. Kampen
om flaggan är så klart inte hela lägret, leka, sjunga,
umgås, träffa nytt folk, äta gott och utmana sig på
olika aktiviteter m.m. finns med som en naturlig
del varje år.

Åresan 2020

Hänt i regionen

Fredagen den 14 februari begav sig 45 deltagare
och nio ledare från Skåne till de jämtländska fjällen, närmare bestämt Åre, för en veckas skidläger.
Gruppen bestod av en härlig blandning människor
med en stor variation av skiderfarenhet. För någon
skulle det bli första gången på ett par skidor med
allt vad det innebär, och för en annan var detta en
av många veckors skidåkande. Men oavsett nivå erbjuder Åre något för alla.

På årets läger var vi sammanlagt runt 65 personer.
Vi delade helgen med scouter från Hörvik och Ängelholm. Även om lägret var snöfattigt detta året,
hade vi tur med vädret. Helgen blev superlyckad!

På dagarna åkte vi skidor och förutom att vi drabbades av lite regn under andra dagen visade Åre
ofta upp sig från sin bästa sida med sol, milt väder
och vissa dagar till och med nysnö. Höjdpunkten
ur ett skidperspektiv var för många den sista förmiddagen då Åre bjöd på sol och nysnö. Under
natten hade det kommit mellan 5-10 cm nysnö
vilket bäddade för härliga äventyr vid sidan av pisterna.

/Sara Johnsson, ledare Svensköps EFS scoutkår i
Killhult.

Kvällarna fylldes med olika aktiviteter, allt från
kvällsskidåkning, till badtunna, till tävlingar av
olika slag eller en enkel kvällsmässa i den mysiga
stavkyrkan som tillhör Hållandsgården där vi bodde. Och de avslutades alltid med en andakt fyllt av
lovsång och bön.
Kombinationen av skidor, gemenskap, god mat
och andakt är receptet för en perfekt sportlovsvecka – och det var vad det var… En perfekt sportlovsvecka!
Vi tackar Gud och varandra för denna vecka som
vi bär med oss som ett gott minne för resten av
livet.
/Jonatan Janerheim, präst i Örkelljunga pastorat
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Info från kansliet
Dags för årsmöte men regional
mötesplats flyttas fram

På grund av Corona-viruset blir årets årsmöte i
distriktet lite annorlunda. De anmälda ombuden
kommer att samlas till ett web-baserat årsmöte den 25 april kl 10.00. Mötet avser att fastställa 2019 års resultat samt välja en interimsstyrelse. Årsmötet kommer därefter att ajourneras och
kommer att återupptas när virusläget tillåter.
Den regionala mötesplatsen flyttas också fram till
ett senare datum. Annonser och kallelser till detta
kommer att sändas när vi kunnat fastställa ett datum.

Personalnytt
Anna Sköld har blivit anställd som pastor på 40% i Andreaskyrkan Klippan.

Winterlight

Fredagen den 6.e mars gick årets Winterlight av
stapeln på EFS-gården Åsljunga. 19 ungdomar och
fem ledare samlades under helgen för att gräva djupare i årets tema som var ”Följ mig”. Temat innehöll undervisning om hur det är när livet och att
följa Jesus inte blir riktigt som man tänkt sig. Det
gavs utrymme att få ställa de där svåra frågorna till
Gud. Parallellt hölls en ledarskola för ledarna som
var med. Flera av ungdomarna tog initiativ till att
bidra med både lovsång och lekar under helgen.

Hans Dahlén slutar i maj sin tjänst
som präst i EFS kapellet i Lund.
Av familjeskäl har Linnea Hidland Ingrup, som anställdes som Saltkorrdinator, valt att inte inleda sin tjänst.
Vår kommunikatör Kristoffer Lignell
har sökt tjänstledigt året ut på 50 av
sina 80% för att arbeta i EFS United
Öresundskyrkan i Malmö.
Johan Åkesson slutar sin tjänst som
samarbetskyrkopräst i Sankt Knut i
Lund till sommaren.

Utöver det blev undertecknad nedsölad med hinkvis
med vatten eftersom han inte kunde namnet på
alla ungdomar vid lägrets start. Ett stort kuddkrig
utbröt, vi såg på mello-finalen, åt stora mängder
snacks och bjöds som vanligt på både service och
mat utöver det vanliga av personalen på gården.
Vi ledare vill tacka alla ungdomar för förmånen att
få vara på läger med er under dessa fina dagar!
/Jakob Frilund
Bild: Olle Carlsson och Jakob Frilund

EFS på nätet

www.efsplay.se

En resursbank med
undervisning
för grupper
och enskilda.
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Här finns både livesända gudstjänster samt inspelad
undervisning,
gudstjänster och
andakter

www.saltplus.nu

Jenny Axéll:
”Det enda man kan förändra är sig själv.”

K
Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell

onfirmandarbetet är, och har länge
varit, en av kärnverksamheterna i EFS
Sydsverige. Sommarlägren är ofta
fulla och anmälningar kommer in flera år i
förväg. Som ett sätt att samla och stärka det
arbetet skapas i år en ny tjänst, konfirmandkoordinator. Livsluft sitter ner med Jenny Axéll och
pratar konfa, att vara av en annan sort i församlingen
och hur det är att ha barn som inte är gjorda för inomhubruk.
Född i Sandviken flyttade Jenny efter gymnasiet
till Uppsala för att läsa till civilingenjör.

- I Eslöv delade vi på en tjänst i församlingen. Det
var kul att jobba tillsammans och vi kompletterade
varandra bra. Det var också skönt att inte åka på två
olika håll på söndagarna utan ha en församlingsgemenskap.

- Samtidigt som jag läste kom jag med i Korskyrkan, en församlingsplantering inom EFK. Det
betydde jättemycket för min tro och mina tankar
kring vad jag ville göra i livet. Där växte det fram
en kallelse till att jobba i kyrkan.

Hur kompletterar du och Per Johan varandra?
- Jag är administratören i vår familj och han är visionären! Vi gillar att jobba och tänka tillsammans.
Per Johan är bra på att improvisera, jag är bra på att
planera. Det brukar funka väldigt bra.

Efter att ha gått bibelskolan på Johannelund under
ett studieuppehåll, så inledde hon studierna till att
bli präst med tjänst inom EFS år 2003.

Under åren i Eslöv kom två barn till, Ester år 2011
och Miriam år 2013. Jenny arbetade i församlingen
fram till år 2012 och Per Johan till år 2014. Det var
roliga och viktiga år, speciellt i början. Med tiden
flyttade vissa nyckelpersoner och vissa slitningar i
att vara en samarbetskyrka blev tydligare.

Pulsen på...

På Johannelund träffade hon Per Johan från Mullsjö som också läste till präst med tjänst inom EFS.
Under hösten i trean blev de ett par.
-Vi blev tillsammans två månader innan jag åkte
till Tanzania i tre månader. Vi tog båda ett uppehåll ett halvår i studierna från jul i trean innan vi
läste sista terminen.

-Jag kände ganska tydligt att jag skulle ta en paus
från att jobba i församling. För mig är det svårt att
avgränsa ansvaret. Som präst är man ensam och
man är av en annan sort. Man vill föregå med gott
exempel med att leva öppet och ärligt och samtidigt kunde jag inte vara riktigt ärligt med det jag
verkligen brottades med. Som präst får man gå in i
en roll i en församling, men det är jobbigt när den
rollen kommer allt för lång bort ifrån mitt ärliga,
riktiga jag. Det blir svårt att komma djupare i relationer. Det orkade jag inte hur länge som helst.
Kanske inte i första hand andra förväntning utan
mina egna tror jag. Jag orkade inte leva upp till de
förväntningarna i kombination med småbarnsliv.

Efter Tanzania gjorde de båda praktik i varsin EFS
förening i Sölvesborg, Jenny i Falkvikskyrkan och
Per Johan i Listerkyrkan. Detta blev sedan deras
första tjänster.
Sommaren 2007 blev hektisk. De prästvigdes
i Lund, gifte sig, renoverade lägenhet, flyttade
och hade huvudansvar för konfirmandlägret på
EFS-gården Åsljunga. Hösten 2008 kom första
barnet Benjamin. Tiden i Sölvesborg blev kort,
Jenny jobbade ett knappt år innan hon gick på
mammaledighet. Hösten 2009 flyttade de vidare till Eslöv för tjänst i Österkyrkan, en samarbetskyrka mellan EFS och Equmeniakyrkan.
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Vad fick dig att söka tjänsten som konfirmandkoordinator?
- Det kombinerar många av de saker
jag tycker är roligt. Jag tycker om att
ordna och fixa och se till att saker
fungerar bra. Sen blir det en del undervisning, både på lärjungaskolan
och fadderundervisning. Jag brinner
för det här med undervisning, att
man får lära sig rätt saker för att gå
Vad trivdes du med i församlingsar- med Jesus liksom.
betet?
- Jag tyckte om att predika och I tjänsten ligger att samordna konundervisa i allmänhet. Att samla firmandarbetet, med kickoffer för
människor och starta verksamhet sommarens läger redan hösten innsamt att tänka strategiskt: att försö- an, våren förträffar, tillfråga ledare
ka se behoven och arbeta fram något och gårdar samt fadder- och ledarsom funkar och möter de behoven. vård. I tjänsten ligger också uppföljning och Lärjungaskolan.
Efter arbetet i församlingen arbetade
Jenny på församlingens förskola, där - Det ska bli jätteroligt att komma
hon arbetat deltid sedan 2009, fram in i konfaarbetet igen! Känns kul
till för ett och ett halvt år sen, sedan och meningsfullt att få fundera på
hur man kan få människor att hitta
dess har hon varit hemma.
Jesus och stanna kvar med honom
- Det har varit fantastiskt! Jag kän- genom Lärjungaskolan och annan
de att jag bara skulle vara hemma, uppföljning. Det är ju många som
vara med familjen och med Gud och kommer till tro på våra läger men
fundera på vart jag ville nu. Men för att gå vidare därifrån och få hjälp att
ett halvårs sen då jag började bli otå- hålla fast vid Jesus är den stora utlig.
Vad skulle du idag vilja säga till Jenny
som nyvigd präst?
- Hur svårt det är att förändra
människor. Eller omöjligt. Det man
kan förändra är sig själv. Man lär sig
nog med tiden att vara lite rimlig
och lägga mer i Guds händer och
inse hur lite man kan förändra världen själv.

maningen. Vad är det man behöver
när man kommit till tro för att växa
vidare i tron?
Vad har du för inspirationskällor som
du återvänder till?
- Jag är ett stort fan av CS Lewis och
på senaste tiden har N.T Wright
betytt mycket. Det är mycket bibelsynsfrågor som jag vänt och vridit
mycket på senaste åren.
Vad gör ni om ni har en ledig dag med
familjen?
- Ut i skogen! Älskar att vara ute. Vi
mår väldigt bra av att vara ut. Sen
är det lite en överlevnadsstrategi då
två våra barn inte är gjorda för inomhusbruk!
Om du och Per Johan har en barnfri
helg då?
- Åker ut i skogen! Jag är en skogmulle! Jag tycker det är jobbigt med
mycket folk länge, jag är introvert
till min personlighet. Jag tycker det
är jättekul att träffa folk men jag blir
trött. Både jag och Per Johan älskar
att vara själva och behöver det för att
fortsätta fungera och vara snälla!

Per Johan slutade år 2014 i församlingen och har sedan dess skolat om
till integrationspedagog och jobbar
på Furuboda folkhögskola i Malmö
på SFI och allmänkurs sedan två och
ett halvt år tillbaka.
Sedan några år tillbaka är de medlemmar i EFS i Hörby.
- För första gången på jättelänge kände jag att jag kunde slappna av och
bara vara i en församlingsgemenskap
och bli upplyft. En god, sund och
bra andlighet och förväntan på att
Gud verkar. Jag är glad och lycklig
som jag har det nu. Jag får finnas i
flera funktioner som präst men också som vanlig församlingsmedlem.

Jenny Axéll är sedan februari anställd som konfirmandkoordinator för
EFS Sydsverige och arbetar på kansliet i Hässleholm.
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Betaniakyrkan Malmö

F

Kristoffer Lignell

Kristoffer Lignell

ör snart 17 år sedan började man från Betaniakyrkan att gå ut på stan
i Malmö och bjuda på kaffe, smörgås och samtal. Man bjöd också in
till Öppen kyrka, till gemenskap, bön och gudstjänst i Betaniakyrkan.
I vår satsade man på nytt och anställde en ny diakon. Samtidigt fick man
förstärkning i form av prästen Anders O Johansson. Nu tittar man framåt
mot nya utmaningar.
Klockan är halv nio när vi samlas till bön i Betaniakyrkan. Några anställda, frivilliga och deltagare i
Öppen kyrka ber tillsammans för dagen, för Malmö och för sig själva. Efteråt får jag sitta ner en
stund med Elise Hanner och Rebecka Olsson.
Elise har arbetat med Öppen kyrka sedan 2008.

Hjärtslag

- Det är en Guds gåva att jag får vara här. Men det
sliter att jobba utan tillräckligt med stöd.

bygga med de byggstenar som Clara jobbar med.
Carl-Erik Sahlberg har uttryckt det med nio begrepp. Den kyrka växer som bejakar Helig Ande,
använder lekmän, söker Gud i bön, lider för sin tro,
lever helgat, sätter Jesus i centrum, har en kärleksfull gemenskap, bryr sig om människor i nöd och
är öppen för alla. När jag insåg att det inte skulle
fungera att fortsätta jobba i Clara i Stockholm så
var det Anders som började prata om möjligheterna att jag kanske skulle kunna jobba här. Ska man
skoja lite kan man säga att jag varit på anställningsintervju på ett jobb jag inte har sökt. Jag har fått en
tjänst som inte finns, med pengar som inte är budgeterade. För närvarande är jag erbjuden ett halvårs
tjänst men man jobbar på en fortsättning, berättar
Rebecka.

Efter samtal med styrelsen anställdes Rebecka Olsson i januari i år. Rebecka vigdes till diakon år 1999.
Efter tjänster i Malmö, Kvistofta och Barkåkra församling hamnade hon i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Där var hon dock bara i cirka åtta månader.
Situationen med familjen hemma i Glumslöv gjorde att det inte fungerade att arbeta i Stockholm.
Anders O Johansson kommer senast från Sankta
Maria kyrka i Malmö. Olika omständigheter gjorde
- Jag kände Anders O Johansson lite grann. Han att han slutade sitt arbete där men hade kvar sin
kände till min situation och jag visste att han ville tjänst i Malmö församling. Prästen Jonas Nordén
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tog kontakt med domprosten och
frågade om Anders kunde stötta upp
diakonin i Betaniakyrkan. Nu arbetar de tillsammans, Anders, Rebecka
och Elise. De talar om två spår: arbetet inne i kyrkan och arbetet utanför.

krafter som vill öka drogförsäljningen, berättar Rebecka.

Elise fyller i:
- Jag tänker att det viktiga med diakonin är att vi har både bröd och
evangelium. Man måste visa att man
både vill ge av sin tid och evangeliet.
- Vi vill hålla kyrkan relativt öp- Att inte bara predika och vänta på att
pen under veckorna och erbjuder folk skall komma hit. Vi måste gå ut
morgonbön flera dagar, mässa på för de flesta av de vi möter kommer
onsdagseftermiddagar, Öppen kyr- aldrig att komma till kyrkan.
ka måndag förmiddag och torsdag
kväll med soppa och bön och förbön Vad gör ni själva för att hålla modet
på tisdagskvällarna. Vi ska försöka och hoppet uppe?
starta en Alphagrupp efter helgens - Bönen! Det gör jättestor skillnad
mötesserier med Sebastian Stakset, med bön! Att våga ta tillvara på de
berättar Rebecka.
små tillfällena då man träffas ett par
tre för att också be och inte bara praVarje tisdag går man ut på stan men ta, samt att åka på retreat säger Elise.
sedan Rebecka och Anders O har
kommit har det blivit fler gånger i - För mig handlar det om att inse att
veckan. På onsdagar har man stått det inte är jag som har huvudansvar
en stund utanför Arbetsförmedling- för alla människors liv, utan att jag
en och fått fina möten och samtal. får lämna vidare dem till vår Herre.
Utmaningen är att hitta volontärer. I stället får jag visa på Guds närvaro
Man har köpt in en elcykel som ett i människors liv hur mörkt det än
gäng drar iväg på medan en grupp verkar berättar Rebecka.
går.
- Vi tror verkligen att diakoni skall Vad står ni i just nu? Glädje och utfå vara kvar och växa. Vandringarna maningar.
på stan och diakonin har alltid va- Rebecka: - Glädje att se hur det det
rit ett ekumeniskt projekt och mer växer fram en veckorytm här i kyroch mer en del av Hela människan kan. Utmaningen att hitta rätt i vart
i Malmö. Vi har historiskt sett haft vi ska rikta oss utåt, vad ska vi satmånga volontärer från andra kyrkor sa på, hur ska vi bygga utåt. Vilka
i Betania. På samma sätt som Noo- områden skall vi finnas med i? Hur
mi (som arbetar mot trafficking och ska vi tänka nu när vi är ett nytt arprostitution) växer så starkt önskar betslag?
vi att arbetet mot missbruk skall
växa. Det finns mycket missbruk i
stan och bland unga. Om ingen gör
något kommer missbruket att rasera
mycket, säger Elise.
Vad ser ni för anledningar till det ökade missbruket?
- Idag lever människor ofta långt
bort från Gud och känslan av meningslöshet blir lätt påtaglig. Då
skapas också en tomhet som man
försöker döva på olika sätt varav
missbruk är ett. Sedan finns tyvärr

Elise: - En utmaningen att hålla
kontakten mellan Betania och Hela
människan. Betania har historiskt
varit navet för Hela människans arbete i Malmö.
Medan vi pratar kommer fler volontärer och mackorna och kaffet
börjar förberedas. När allt är klart
delar vi upp oss i två grupper. Jag får
plats i cykelgruppen. Med elcykeln
i spetsen åker vi runt till några platser i Malmö där det brukar samlas
människor under dagen. Anders och
Rebecka hejar på folk och erbjuder
kaffe och en smörgås. Alla blir glada
att se oss, flera hälsar igenkännande.
Vissa skämtar friskt och någon ber
om förbön. Alla får ett varmt bemötande och en pratstund om de vill.
- Av alla vi möter i vår diakoni under ett år, är hälften folk ute på stan,
ca 250 personer i fjol. Det är viktigt att visa att deras liv är värda att
leva. Ensamheten är så stor att man
kan berätta ganska personliga saker vid våra korta besök. Då förstår
man att det finns behov av att möta
människor, berättar Elise.
Efter att vi stannat till och bjudit på
kaffe på några ställen åker vi tillbaka mot Betaniakyrkan för att än en
gång samlas till bön. Det märks att
både bön och människor, bröd och
evangelium är viktigt i Betaniakyrkan i Malmö.

Rebecka i samtal på stan
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tt Gud är treenig är inte främst en teologisk spetsfyndighet. Det säger oss
att källan till allt liv och hela universum är en relation mellan Fadern, Sonen och den helige Ande. Varför är det då så svårt att leva tillsammans?
Varför är det så svårt att komma överens om hur vi ska leva tillsammans? Finns
det någon vägledning kring hur vi kan fatta goda gemensamma beslut?

På lärjungars vis

Kristoffer Lignell

Att fatta goda gemensamma beslut

Det tar inte lång tid innan det börjar bli stridigheter i den tidiga kristna kyrkan. Redan i kapitel
sju i Apostlagärningarna blossar den första konflikten upp. Med tiden växer kyrkan och sprids
även utanför Jerusalem och den judiska tron. Nu
kommer även hedningar till tro och spänningarna
ökar. I kapitel 15 kan vi läsa om det första apostlamötet där frågan om hedningarna tas upp. Flera
tunga namn är där, bland annat Paulus och Barnabas som fått stå i centrum för väckelsen bland
icke-judarna. För att lösa de spänningar som finns
samlas man till det första kyrkomötet i Jerusalem.
Mötet mynnar ut i att man enhälligt beslutar om
en lösning. I det brev som man skickar till Antiochia kan man till och med skriva ”Den heliga
anden och vi har beslutat”.

När vi som kristna samlas till styrelsemöte eller årsmöte är vår uppgift att söka Guds vilja. Det är vårt
gemensamma ansvar att se till att detta verkligen
sker, så att ingen i stället söker sin egen eller gruppens vilja. Just på detta område skiljer sig kyrkan
från andra organisationer; vi tror att det finns en
vilja att söka. Vi vill våga tro att det faktiskt går att
förstå något av vad Gud vill i en situation. Därför
bör vi försöka vi hitta goda strukturer för att fatta
beslut där ingen trycks undan för att någon annan
tar över. Vi har fått all den tid vi behöver för att
söka Guds vilja i de viktigaste frågorna, därför får
vi aldrig drivas av effektivitet eller produktivitet,
utan i stället öva oss i tålamod när vi inte är eniga. Som syster Veronica sa på en retreat på Berget:
”Gud har all tid i världen. Det är Djälvulen som är
stressad för han vet att hans tid håller på att ta slut.”

Skulle vi i våra styrelser eller efter ett årsmöte våga
skriva samma sak? Är kanske styrelsemötet, eller
utskottsmötet, eller årsmötet mer ”andligt” än vi
anar? Hur bör vi som lärjungar samlas och ta beslut?

Det handlar om ett uppmärksamt sökande, inte
om att finna en tvärsäkerhet i fråga om Guds tilltal. Ibland får vi helt enkelt nöja oss med provis14

oriska svar och genom det tränas i ödmjukhet och i
att befrias från konkurrens.
Att komma fram till ett gemensamt beslut betyder
inte att alla behöver hålla med varandra eller tycka
likadant. Enighet betyder bara att vi har enats om att
göra på ett visst sätt. Enighet kan inte nås genom att
vi försöker övertala någon annan om vår åsikt, utan
genom att gemensamt söka den enhet som finns i
den helige Ande. Ibland kommer vi gemensamt
övertygas om vad som är riktigt och ibland får vi
kasta oss på nåden i hopp om att de gemensamma
besluten är Guds vilja. Om vi inser att vi har fattat
ett felaktigt beslut, får vi riva upp det gamla och i
stället fatta ett nytt.
Efter det att Jesus uppstått och farit upp till himlen
så väntar lärjungarna på att Anden skall komma vid
pingsten. Men innan Anden utgjutits finner vi en
skön text i Apostlagärningarnas första kapitel. Efter Judas död saknar de en medlem i apostlaskaran.
Petrus tar till orda och citerar skriften med ord från
Psaltaren. Sedan ber de en bön och kastar sedan lott
mellan de två kandidaterna som föreslagits.

te bör vi sträva efter att i förtroende för varandra dela
upp ansvaret för vissa områden och det ligger således
på varje individ att öva sig i att inte behöva vara med
och ta ansvar i allt.
Vi strävar efter att tolka varandra välvilligt i stället
för att försöka ta poäng på andras misslyckanden.
Som kyrka är det viktigt att skapa trygga möten där
människor vågar yttra sig även när åsikterna tydligt
går isär. Vi övar oss i att hantera konflikter som kommer upp, i stället för att sopa dem under matten.
En förutsättning för detta är att vi litar på att vi alla
är där för att söka Guds vilja och det gemensamma
bästa. Formuleringar som ”vi måste” eller liknande,
som inte ger utrymme för ett annat förslag, bör undvikas. I stället strävar vi efter att med ett fåtal ord
formulera vad vi tror är Guds vilja. Talet om ”Guds
vilja” får aldrig användas för att kontrollera någon
annan. Ingen individ kan ensam veta Guds vilja, det
är endast genom den gemensamma processen som vi
tillsammans kan närma sig den. Vi bör uppmuntra
nya medlemmar att komma med förslag, då deras
tankar kan öppna upp låsta positioner och närma sig
frågor från nya
infallsvinklar.
De av oss som
varit med länge
får lita på att vår
erfarenhet har
något att bidra
med.

”Den helige Ande
och vi har beslutat...”

”Herre, du som känner allas hjärtan, visa
oss vilken av dessa båda
du har utvalt till denna
tjänst som apostel efter
Judas, som övergav sin
plats för att hamna där han hör hemma.” Så kastade
de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som
den tolfte bland apostlarna.”

Efter pingstdagen läser vi aldrig mer att de kastar
lott. När Anden utgjuts sker en ”demokratisering”
av kunskapen om Gud. Nu kan varje troende lära
känna Guds vilja och kärlek, även de minsta bland
oss. Det bör därför vara vår vilja att lyssna till varandra på mötet, bland annat eftersom Gud ofta uppenbarar för den minste bland oss vad som är riktigt.
Vi borde uppmuntra varandra att lägga fram förslag
inför gruppen som personen själv inte är säker på
och öva oss i att inte vara hårda mot varandra när vi
inte håller med. I stället bör vi ta gemensamt ansvar
för att förbättra de förslag som lagts fram eller hitta
bättre förslag.

Ibland frågar vi oss om Gud verkligen bryr sig om
alla beslut? Ja, vi får vila i att så är fallet, eller om inte
annat, att Gud bryr sig om hur alla beslut har fattats
och om gemenskapen har tagit hänsyn till evangeliet
och ”dessa mina minsta” när de fattades.
Hur vi gestaltar vårt gemensamma liv, inte minst
sånt som rör beslut och konflikter, är en stor möjlighet för oss att söka Jesus. Det är också en möjlighet
för oss att visa på ett alternativt sätt att leva tillsammans som kan få utmana och uppmuntra den värld
vi lever i.

Texten bygger på ett fördrag av Sr. Inger på en
sammankomst för kristna kommuniteter samt
kommuniteten Oikos regel.

En god strävan är att vi försöker att inte lägga för
mycket energi på småsaker. De saker som fungerar
överlag låter vi vara, annars riskerar vi att ta tid ifrån
viktigare frågor och beslut. Som styrelse eller årsmö15

Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm

Läs mer på efssyd.org
och saltsydsverige.nu

Kristus är uppstånden!
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