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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.

På lärjungars vis
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Ny Saltstyrelse

Livsluft ges ut i tryck samt på webben. Prenumeration på papperstidningen kostar
300 kr/år.

Pulsen på
Christoffer Kullenberg
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Allan Svensson
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Ledaren

Vem vågar se de långa linjerna?

Jag märker hur jag tycker att saker upprepar sig i kyrkan. Jag märker att andra nu säger samma saker jag sa
som ung. "Gud håller på att göra något i vårt land just
nu! Nu sker det snart, var beredda!" Det som tidigare
fick mig att bli peppad gör mig nu bara trött. För det
hände ju inget senast, varför skulle det hända nu? Eller snarare, spelar det någon roll för mitt vardagsliv?
Nu kan en förklaring vara på sin plats. Jag tror att
Gud gör saker hela tiden i våra liv. Men det är jakten
på att försöka vara med "där det händer" eller "där
Gud verkar" som tröttar mig. Det positiva med dessa
budskap är att de hjälper mig att inte slappan av i
min iver. Det negativa är att det alltid tycks vara "där
borta" och "i framtiden" Guds stora verk skall ske, inte
där jag är, inte nu.
En av de insikter som skänkt mest glädje, frid och tålamod till mitt andliga liv har varit att se "de långa
linjerna" i mitt, i EFS och i Kyrkans liv. De långa linjerna hjälper mig att se att jag varken är först eller sist
med att uppleva det jag nu upplever. Vår längtan och
våra frustrationer återkommer gång på gång genom
historien. I vissa tider har många delat vår tro, i andra
tider få. I vissa tider har Gud sänt väckelse, i andra
tider inte. Det "nya" vi längtar efter är aldrig nytt, det
gamla är aldrig egentligen gammalt. Det som skall dö
brukar dö med tiden, det som håller visar sig slitstarkt
över tid. Få lovsånger från mitt konfirmandläger

sjungs idag, Psaltarens böner har sjungits i 3000 år.
Den helige Ande verkar ständigt. Ibland upplever vi
det mer direkt, som när Anden uppfyllde min vän
Olof på en pub i centrala Lund. Men Anden verkar
också långsamt, genom historien. När vi talar om tradition är det inget annat än den helige Andes kontinuerliga verk genom tiderna vi menar. Traditionalism
är att hålla fast vid det gamla för att det är gammalt.
Den får näring av nostalgin. Den helige Ande är ingen nostalgisk traditionalist. Den helige Ande utgår av
Fadern och sänds av Sonen alltsedan den första kristna
pingsten. Sedan dess har Anden försett kyrkan med
sina gåvor. "Låt er uppfyllas av Anden" är Nya testamentets ständiga imperativ! Men det innebär inte att
vi ska glömma de gåvor Anden redan gett oss i jakten
på "det nya". Att Gud håller på att göra något nytt
innebär inte att vi ska glömma det Gud gör här och
nu. Och i ärlighetens namn borde det inte påverka
våra vardagsliv på något sätt! Kyrkan bör alltid försöka
följa Jesus och inbjuda andra att göra detsamma. Hon
lever alltid med öppna händer, redo att ta emot Gud
själv när han kommer till henne, i allt från bröd och
vin, bönemötets extas eller den ensamme flyktingen.
Med en sådan inre hållning
kan vi ständigt förnyas även
om ingenting förändras på
utsidan. Då kan vi i lugn och
ro söka och finna Gud i allt.

Kristoffer Lignell är präst och kommunikatör i EFS
Sydsverige.
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Kristoffer Lignell

Jag börjar bli gammal. Även om jag inte har nått någon respektabel ålder än så märker jag att något hänt.
Tiden tycks gå fortare. Plötsligt mäter jag inte tiden i
månader utan år eller årtionden. Plötsligt tycks mina
gamla konfirmander vara lika gamla som jag, vuxna
med jobb och barn...

Med blicken på Jesus

H

EFS Sydsverige

Nathalie Bencic

an är prästen som funnits med i EFS i många år och som även var
distriktsföreståndare under en period innan han tog en tjänst i
Svenska kyrkan i Halmstad. För Livsluft berättar Allan om den nya
andaktsboken “Med blicken på Jesus” som redan har skickats ut till över
hundra hushåll.
åkte till Stockholm för en konferens 1974.

Med ett stort leende och utslagna armar tar Allan
Svensson emot Livsluft i entrén till Mariakyrkan i
Fyllinge. Vi slår oss ner i en soffgrupp när Allan
börjar berätta om vad som har påverkat honom i
hans vandring med Jesus:

- Detta var i spåren av Jesusväckelsen och Jesus var
överallt! Vi åkte hem därifrån pånyttfödda av den
Helige Ande och detta har jag fått bära med mig i
många år.

- Det började med stugmöten när jag var barn och
mor och far bjöd in till bibelstunder. Jag märkte att
det var något med Jesus! Sedan blev min mor och
far husmor/-far på EFS-gården i Åsljunga och jag
bara insöp den atmosfären som fanns där och fick
med mig mycket i tidig ålder.

Undervisning och livserfarenheter som följer honom än idag har handlat om Guds barmhärtighet,
och om att Jesus alltid står kvar där i vår närhet,
även då vi går på villovägar.

Kärleken till Guds ord, som något omistligt i en
kristens liv, återspeglas tydligt i Allans andaktsbok
När Allan berättar vidare om viktiga skeenden och “Med blicken på Jesus”, inte minst genom följande
personer som påverkat hans tro nämns mycket och återgivna citat:
många. Bland annat berättar han om ungdomsläger han var på, ungdomsgruppen i Örkelljunga och “Det finns ingen genväg till ett andefyllt kristet liv.
Stig Paulsson. Stig blev som en fadersfigur för Allan Vägen går alltid genom Guds ord”.
då hans egna far dog när han bara var tio år gammal och Allan berättar om hur Stigs entusiasm för - Ibland får vi som kristna ställa oss frågan om vi
Jesus smittade av sig. En annan avgörande händelse trivs med vår Bibel och om vi tycker om att öppna
för trosvandringen var när Allan sjutton år gammal
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den och ha den nära oss. Det är där i
Ordet som Gud så konkret och fint
möter oss så vi behöver få ett förhållande till vår Bibel.

På nästa blad finns det en betraktel- verklighet för den som slår sig ner
se att läsa som ett tillfälle att stan- med andaktsboken “Med blicken på
na vid det lilla. Den som tidigare Jesus”:
har lyssnat till Allans förkunnelse
“Fäst dina ögon på Jesus,
har stor chans att känna igen sig då
De senaste åren har en längtan vuxit texterna är ett koncentrat av hans
se in i verkligheten själv.
fram inom Allan. Han ville ge vidare predikningar. Det är djup och liv i
Alla ting runt omkring,
till andra det som har betytt mycket all sin enkelhet - med målet att ansmälter bort som snö,
för honom- och andaktsboken tog daktsboken ska få vara lättillgänglig
i ljuset av hans ära och makt”.
form.
och även locka den som inte brukar
läsa så ofta.
- De 31 betraktelserna i boken är
en kort sammanfattning av vad jag Under en stor del av Allans liv har
har fått se hos Jesus. Det har betytt konfaläger fått betyda mycket där
mycket för mig och jag hoppas kun- han själv har fått så in i unga männna hjälpa människor att bli stilla in- iskors liv under flera läger. När anför bibelordet, berättar Allan.
daktsboken kom till slogs han av
tanken att låta alla intäkter oavkorBoken har spiralpärm för att man tat gå rakt in i EFS Syds konfirmalätt ska kunna ha den liggandes tionsarbete som bedrivs på EFS-gårframför sig och vila i texten och den i Åsljunga och Åhus-gården.
Allan Svensson är komminister i
bilderna. På vänster sida är det ett
Snötorps församling och tidigare
bibelord och på höger sida finns en - Då blev det mycket roligare och
tillhörande illustration samt en QR- jag kunde själv promota boken. Det distrikstföreståndare i EFS Sydsverige.
kod med klassisk musik.
blev en sådan glädje i det!
Andaktsboken “Med blicken på Jesus”
- Jag älskar all sorts musik, men klas- När det är dags att knyta ihop säck- kostar 200 kr och går att köpa via
sisk musik som är skriven till Guds en så väljer Allan att avsluta med de flera föreningar eller via kansliet. Läs
ära är balsam för själen.
välkända orden från Helen Lemmels mer på efssyd.org/andaktsbok-medsång. En sång som får omvandlas till blicken-fast-pa-jesus/
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Årsmöten för Distrikt och Salt samt Mötesplats för EFS i Sydsverige
Lördagen den 17 april hölls Salt Sydsveriges årsmöte för andra året i rad digitalt. Det mesta som
behandlades av den lilla gruppen årsmötesdeltagare
var mestadels formalia. Det stora i år var de många
valen till styrelsen och dessa presenteras i detta
nummer.
Veckan efter, den 24 april, höll distriktet årsmöte och regionen mötesplats, även dessa digitalt.
Till skillnad från förra året användes i år ett nytt
verktyg för röstning och mötesordning, eSessions,
som sköttes utmärkt av Petter Jarbo, Ängelholm.
Presidiet, som bestod av Åsa Dencker som ordförande, Gunnel Andersson som vice ordförande och
Margareta Cada som sekreterare, ledde mötena på
plats från EFS-kyrkan i Ängelholm. Den digitala formen till trots så gick mötena smidigt med
omröstningar och val till styrelse och utskott. Till
distriktets styrelse omvaldes Björn Pettersson och
Markus Paulsson och till utskottet omvaldes Patrik
Bratt och Markus Paulsson. Stefan Svensson valdes
in på nyval. Det gavs också möjlighet till samtal under Mötesplatsen kring konfirmanduppföljningen i
regionen. På plats i Ängelholm fanns också regionala missionsledaren Lennart Albertsson som presenterade mål, längtan och arbetsområden inför 2021.
Ingvar Persson, ordförande i distriktsstyrelsen, avslutade årsmötet med att avtacka presidiet samt
Mats Hansson som under många år varit distriktsstyrelsens ordförande.

Var med och ge hjälp där det bäst behövs!
Nöden tar varken semester eller uppehåll. EFS internationella mission arbetar utifrån ett holistiskt
tänk. Det innebär mission som har tre prioriterade
områden: evangelisation, utbildning och diakoni.
Vi tror att Jesus förnyar, Jesus utrustar och Jesus helar! Det finns många arbeten att stödja och många
sätt att stötta på!

Hänt i regionen

PADHAR
I Indien rasar corona-pandemin och vårt systersjukhus i Padhar vädjar om hjälp. De mest akut behoven är syrgas, personal och sängar. Var med och
bidra till livsviktig vård för utsatta i Padhar.
FÖRFÖLJDA KRISTNA
Kristna är världens mest förföljda grupp. EFS arbetar för att skydda och bära syskon som utsätts för
hot och våld på grund av sin tro på Jesus. Hjälp oss
att stötta förföljda kristna!
TIGRAY
Delina är 11 år och en av de tiotusentals som flytt
konfliktens Tigray i Etiopien. För 250 kronor kan
en hel familj äta sig mätta i en månad. Hur många
familjer kan du vara med och hjälpa?
Swish: 900 99 03 BG: 900- 99 03
Tack!
På www.efs.nu/ge-en-gava/ finner du fler sätt att
ge och fler saker att ge till. Varför inte bli månadsgivare eller bära en missionär?
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Under fredagen och lördagens erbjöds förutom bibelstudium på morgonen även möten på förmiddagen, seminarium under eftermiddagen samt mässa
på fredagskvällen. Ett uppskattat inslag var konserten Bred dina vida vingar – psalmer av Lina Sandell
som sändes på fredagskvällen med Maria Löwenham Trio.
Ett seminarium som stack ut var det panelsamtal
om förföljda kristna som modererades av Dagmawit Alemayehu, redaktör på Budbäraren.

EFS och Salts årskonferens
Den 13-16 maj hölls EFS årskonferns. Förra året
ställdes konferensen in och istället hölls endast årsmötena via nätet. I år sändes i stället en hel konferens med möten, mässor och seminarier. Årsmötena hölls på samma sätt som förra året helt på nätet
via programmet VoteIT.
Salts årsmöte förlöpte utan större dramatik och helt
utan motioner. Däremot valdes glädjande två sydsvenskar in i Salts riksstyrelse: Daniella Kullenberg,
Lerberget, och Michael Rastas, Lund.

Missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikade
i sändningsmässan, där Christoffer Abrahamsson
celebrerade. Avgående generalsekreteraren för Salt,
Johanna Björkman, avtackades och hennes efterträdare Rebecka Stighem välkomnades med förbön
och bibelord.
För det mesta fungerade tekniken och ett stort tack
skall riktas till alla bakom kameror, ljudbord och
datorer! Trots detta hoppas vi att detta var den sista
årskonferensen i digital form. Konferensen avslutades med att Magnus Widholm skickade över stafettpinnen för årskonferensen till vår region! Om
Gud vill, så är det vi som nästa år välkomnar hela
rörelsen till årskonferens på plats i Sydsverige.

EFS årsmöte förlöpte också det utan dramatik. De
motioner som skickats in till förra årets årsmöte
bordlades då men behandlades nu. Mest diskussioner väckte motionen om att införa barnvälsignelse
som alternativ till barndop i EFS samt motionen
om att EFS skall arbeta på samma sätt som Mekane Yesus kyrkan i Etiopien och sätta upp numerära
mål för tillväxt. Båda motionerna röstades ner men
väckte diskussion och även glädje på sina håll.
Konferensen inleddes på torsdagen där Magnus
Widholm, regional missionsledare för EFS Sydöst,
predikade om omvändelse och hopp. Det var en
glädje att se Magnus som tillsammans med Sydöstra regionen nu planerat årskonferens i två år! En
övning i uthållighet. För musiken samt morgnarnas
bibelstudier stod den ekumeniska rörelsen "Hope
for this nation". Kvällen avslutades med ett digitalt
"Missionscafé" lett av Sofia Svensson, internationell
inspiratör, och den alltid välklädde Erik Johansson,
internationell missionssekreterare inom EFS, med
hälsningar från hela världen.
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Christoffer Kullenberg:

Pulsen på...

Kristoffer Lignell

”Jag sa till Gud att jag verkligen
inte ville bli präst."

E

fter några år på vift i Uppsala och
Blekinge är Christoffer Kullenberg
tillbaka i sina hemtrakter i nordvästra Skåne. Han lämnade Skåne som ogift
ungdomsledare inom EFS och är sedan i november 2020 tillbaka som gift präst i Lerbergets
samarbetskyrka. Livsluft sitter ner med Christoffer för ett samtal
om kallelse, gudsmöten i Tollarp och att komma hem.
Lerbergets kyrka ligger centralt på orten, mitt emot
skolan och biblioteket. I fönstret möter ett stort
kors som församlingens pedagoger smyckat med
bibelord. Christoffer tar emot i sin barndomskyrka. Uppvuxen i Höganäs med en xmamma som var
engagerad i EFS, gick han i Lerbergets kyrka som
liten. Nu, 34 år senare, är han tillbaka som komminister.

göra: Han ville inte jobba i kyrkan, att prata inför
människor och verkligen inte bli präst.

När han var tonåring flyttade familjen till Ängelholm. Som många andra hade han ett uppror som
tonåring i högstadiet/gymnasiet. Det var tufft när
barnatron skulle mogna till en vuxen tro. Som kanske nervös och osäker tonåring lämnade han tron
ett tag. Ungdomsgruppen i EFS-kyrkan i Ängelholm blev vägen tillbaka till tron. Det kulminerade
med ett gudsmöte i Tollarp.

Efter gymnasiet läste han idrottsmarknadsföring i
Båstad, jobbade som brevbärare och elevassistent
inom skolan innan han reste ett år i Australien. Där
upplevde han ett kall att söka tjänst inom kyrkan.
Tjänsten som ungdomsledare i Ängelholm var ledig, han sökte den från Australien och fick den våren 2010. Under den här perioden växte också kallelsen till präst fram. Först tänkte han läsa teologi,
utan mål att bli präst.

Trots att han inte sökte det kom med tiden frågan
om att hjälpa till som ledare i ungdomsgruppen.
- Jag är ingen naturlig ledare som samlar människor
kring sig. Jag blev alltid förvånad när jag blev inbjuden att vara ledare.

- Det var en OSA-helg och vi var där och dansade
med vår dansgrupp Megamen. Jag gick fram för att
bli smord med olja och efteråt la prästen, som var
Marie-Louise Nilsson, en hand på mig och bad för
mig. Men jag kunde fysiskt känna tre händer på
mig. Det var som om någon stod bakom och lade
händerna på mig. Jag vände mig om och tittade
men det var ingen där. Sen upplevde jag något som
mer likande en känsla än en hörbar röst, och att
Gud sa: ”Jag är på riktigt”, och jag fylldes av värme.
Från den stunden kunde jag inte förneka Guds existens och där började en resa med att fördjupa min
egen tro.

- Men så satt jag på en enkel kvällsmässa där Albin
Olofsson ledde mässan. Han talade om hur mycket
det kostat Gud att ge oss den här stunden. När han
stod där under instiftelsen vällde det upp en sådan
längtan inom mig att få stå på hans plats och ge
Jesus till människor i enkelt bröd och vin. Där började Gud jobba med en prästkallelse i mig.
Han började läsa teologi på distans för att sedan
flytta upp till Johannelund i Uppsala år 2016. Han
blev antagen som prästkandidat för Lunds stift av
biskop Johan vilket blev den yttre bekräftelsen på
den inre kallelsen.

Även om Christoffer kunde köpa att Gud fanns, sa
han till Gud att det fanns tre saker han inte ville Åren i Uppsala var mycket lärorika med glädje i stu8

också tro att Gud lagt ner den längtan i oss på något sätt.
Vad tänker du är kyrkan primära
uppgift i vår tid?
- Kyrkan har alltid haft samma uppdrag som i dag: Vi ska nå ut med
evangelium, människor behöver få
lära känna Jesus. Det gör vi genom
att försöka gestalta Guds rike. Vi ska
gestalta Jesus på det sätt vi gör i vår
tradition. Vi kan trixa med formerna men inte med innehållet.

dierna och möten med många olika
kristina traditioner, både i skolan
och i hemmiljön.
- Jag gick runt en del i olika församlingar men gick oftast i St Ansgar
där jag också bodde sista året. Innan
dess bodde jag i ett kristet kollektiv
med människor från Livets ord och
andra frikyrkor. Det var en väldigt
intressant miljö som gav mig en
smak för kyrkans bredd! Samtidigt
lärde det mig också att jag är en introvert person som älskar det sociala
men att det gör mig trött.
Fanns det någon tanke med att söka
vigning för tjänst inom Svenska kyrkan och inte inom EFS?
- Jag brinner för EFS och jag vill
ge tillbaka för allt jag fått. Samtidigt fanns hela tiden tanken på det
lite bredare. Ska det någon gång bli
väckelse i vårt land så måste Svenska
kyrkan vara med på tåget, då räcker
inte EFS som rörelse. Jag vill kunna
vara i båda sammanhangen. Svenska kyrkan är ju den kyrka jag alltid
tillhört.
I januari 2018 prästvigdes han i

Lunds domkyrka. Åtta månader tidigare hade han träffat sin blivande
fru Daniella. De hade varit tillsammans i tonåren och fann nu varandra
igen. De gifte sig 19 januari 2019.
Efter prästvigningen flyttad Christoffer till Blekinge för adjunktstjänst i Lyckå församling utanför
Karlskrona där han sedan fick sin
första komminstertjänst. Det blev
fina år i Blekinge med giftermål och
arbete i en församling med visioner
och många ungdomar.
Vad gjorde att du sökte tjänsten här?
- Vi kände att vi var på rätt plats i
Lyckå. Förra året kände vi dock att
det kanske var dags att gå vidare.
Då var det naturligt att se åt Skåne.
Danni hittade jobb hyfsat snabbt
och sedan hörde Kulla pastorat av
sig. Efter lite fram och tillbaka öppnades möjligheten till tjänst i Lerbergets kyrka. Jag kände att det här
är ju precis det jag vill. Här får jag
en samarbetskyrka, kopplingen till
EFS och ett sammanhang jag känner. Kände en längtan hit, det är ju
härifrån vi kommer och våra hjärtan
bultar för det här området. Då vill vi
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Har du själv några källor som du återvänder till?
- En kyrka jag ofta återvänder till är
Holy Trinity Brompton i London.
Jag gillar deras sätt att tänka kyrka.
Dom kan ha sex olika gudstjänster
med olika inriktning samma söndag, allt inrymt i kyrkbyggnader
som liknar våra. Dom är duktiga på
att göra kyrkbyggnaderna till hemmiljöer, inte museer. Peter Halldorf
och Bo Brander är två personer och
författare jag ofta återvänder till.
Just nu bor paret Kullenberg i Ängelholm men söker nytt boende. Just
nu lockar Örkelljunga där Danni
jobbar i församlingen som diakoniassistent. I vilket fall har de kommit
hem och längtar nu efter att få träffa
församlingen och komma in i arbetet lokalt och regionalt.
- Jag är glad över att få koppling
till EFS igen, jag gillar EFS bidrag
till den världsvida kyrkan. Hoppas
kunna ge tillbaka något till EFS i
Sydsverige utifrån min roll just nu.
Ungdomar och konfirmander brinner jag för och vill gärna göra det
inom EFS också!

Christoffer Kullenberg är ny
komminister i samarbetskyrkan i
Lerberget.

Ny Saltstyrelse

P

å Salt Sydsveriges årsmöte iden 17 april valdes en ny Saltstyrelse. I år
var det många som lämnada sina platser till nya ledamöter. Vi ställde
några frågor till den nya styrelsens ledamöter för att få lära känna
dem lite närmare.
Emma Råwall, 20 år, Malmö

Emma Råwall, 20 år, är från Malmö men sen nyligen Lundabo och ser fram emot att
hitta en församling att gå med i där så fort corona lugnar ner sig. Jag går in i mitt andra år i styrelsen, denna gång som ordförande. Mitt favoritminne från ett läger är från
mitt konfirmationsläger, lägernas läger, på EFS-gården Åsljunga. En dag var ledarna
lite extra hemlighetsfulla och gav oss inga andra instruktioner än att klä på oss tåliga
kläder och hoppa upp på cyklarna. Efter x antal cyklade km så kom vi tillslut fram till
vår destination, Kungsbygget, där vi fick spendera dagen åkandes zipline och sommarrodel. Det var en så himla kul överraskning och jätterolig upplevelse, något jag sent
kommer glömma! Jag hoppas och vill att Salt ska fortsätta uppmuntra till gemenskap
och skapa mötesplatser för unga kristna där vi tillsammans med varandra och Jesus får
uppleva, växa och sprida det glada budskapet och Guds kärlek.
Ett bibelord som jag tycker om är Joh 14:27.

Thearni Thevaranjan, 20 år, Helsingborg

Salt Sydsverige

Med i EFS Ängelholm, suttit i Saltstyrlesen sedan våren 2020.
Mitt favoritminne är när jag var ledare på Saltläger år 2019 och blev väckt med kuddkrig av barnen som jag var rumsansvarig för.
Jag längtar efter att Salt ska få vara ett hem för alla. Alla ska få känna sig välkomna och
sedda. Jag gillar att läsa på engelska så mitt favoritbibelord är från 2 Mos 33:14:
"The LORD replied, “My Presence will go with you, and I will give you rest.”

Elin Vetterlein, 22 år, Ängelholm

Medlem i EFS kyrkan, Ängelholm. Jag kom med i styrelsen i år, alltså sedan april 2021!
Jag har så många minnen från Salt! Massvis av läger, konfa, häng i kyrkan på fredagar...
Men mitt favoritminne är nog nyårslägret Livskraft Syd år 17/18. Det var gött häng,
lite sömn, sjukt bra lovsång och nyårsgudstjänst + dans party! Jag drömmer om att Salt
aktivt ska hjälpa till att forma en kyrka som håller år 2021. En kyrka som ungdomar
lockas till, en kyrka som återspeglar Jesus och en kyrka som inte är av världen utan i
världen. Vi behöver göra den kristna tron attraktiv för unga och skapa inte bara läger
utan en oas som varje dag kan hjälpa unga att fly från en ibland hård och tuff vardag till
Jesus. Ett viktigt bibelord för mig är Jeremia 29:11: ” ”Jag vet vilka avsikter jag har med
er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”
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Malin Olsson, 32 år, Helsingborg

Jag är medlem i EFS-kyrkan i Helsingborg och blev invald i styrelsen vid årsmötet 2021.
Det är svårt att ge ett exempel på minne från Salt och EFS, det finns så många! Allt från
konfaläger där jag varit både deltagare och ledare, till härliga barndomsminnen från Unga
röster lägerna på Åsljunga. Men kanske ändå är det Midsommarljus som lyser starkast för
mig. Gemenskap med alla åldrar blandat med galna tävlingar, sena kvällar och bra kvällsmöten, kan det bli bättre?! Jag längtar efter att alla barn och unga ska få hitta sin plats och
sitt sammanhang. Att tron får finnas med naturligt och där läger får bli den extra kryddan
i tillvaron. Jag önskar att Salt får finnas med och stötta lokala initiativ och hjälpa oss att
känna en större gemenskap med andra kristna. Ett viktigt bibelord för mig fick jag i min
bibel på konfat. Sefanja 3:17: "Herren din Gud bor hos dig", osv. Ett fantastiskt bibelord
med så mycket förtröstan och hopp.

Tore Ruthér, 26 år, Ängelholm

Jag bor i Ängelholm och är med i EFS-kyrkan i Ängelholm. Kom med i Saltstyrelsen år
2021. Mitt bästa minne från ett Saltläger kan vara den första Åre-resan som jag var med på!
Jag vill att Salt ska bidra till att fler ungdomar kommer till kyrkan på olika sätt, och även
stannar kvar i kyrkan. 1 Petrusbrevet 5:7 är ett favortitbibelord.

Alma Åkesson, 22 år, Osbyholm

Jag är medlem i EFS kyrkan i Hörby och jag kom med i Saltstyrelsen våren 2020.
Mitt favoritminne från Saltläger är konfirmationslägret i Åsljunga. Tiden där förändrade
mycket i mitt liv och blev en tid där jag fick starta en ny och djupare relation med Gud.
Kan utan tvekan säga att konfirmationslägret är än idag på ”Topp tre” av de bästa händelserna i mitt liv. Jag ser fram emot att få sitta med i styrelsen och planera läger och andra
evenemang eftersom jag vet hur mycket det kan betyda.

Hannes Olausson, 22 år , Aneby.

Bor i Aneby, Småland, för tillfället. Jag går andra året på Team Med Uppdrags bibelskola
och i dessa coronatider så är det min församling. Jag blev invald i styrlesen i april 2021. Ett
viktigt minne är från Livskraft Syd 16/17. Guds närvaro var väldigt påtagligt på gudstjänsterna och ungdomar blev fria från massvis med saker. Så fantastiskt.
Jag längtar efter att skapa läger där barn och ungdomar får lära känna Jesus och höra hans
röst. Ett favoritbibelord är Joh 10:27: "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och
de följer mig." När vi lär känna Hans röst och får möta Honom så finns det inget annat vi
vill ha än Hans närhet. Det är underbart!

Axel Hörestrand, 18 år, Lund

Bor i Lund men är mest aktiv i Betaniakyrkan i Malmö och blev invald i Saltstyrelsen i år.
Ett av mina favoritminnen var när vi ledare på Sommarlight 2019 gjorde upp hemliga
planer för att kunna hälla mängder av vatten över barnen som ett bus. Vi ritade upp var
barnen skulle stå, och sedan satte vi ledare på strategiska platser runt Solvik för att kunna
hälla så mycket vatten som möjligt på dem. Det var väldigt roligt, åtminstone tills barnen
lyckades få tag på egna kastruller. Jag hoppas att SALT ska få fortsätta vara en organisation
som ger möjlighet för ungdomarna att umgås med varandra, träffa vänner och förhoppningsvis också komma till tro. Jag tycker att SALTs viktigaste uppgift är att se till att det
finns en trygg gemenskap för unga kristna. Jag tycker om 1 Kor. 13:1. “Om jag talar både
människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande
cymbal”
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Lägersommar
2021!

Sommarläger

Höllviksstrand

EFS-gården Höllviksstrand
19-23 juni
Från 9 år och uppåt

Glimåkra folkhögskola
25-30 juli
Från 10 år och uppåt

EFS-gården Åsljunga
14-15 aug
5-11 år

Sommarläger med ledarskola arrangeras av Salt Sydsverige och
EFS Höllvikstrand på EFS-gården
Höllviksstrand söder om Malmö.
Gården ligger vackert alldeles vid
havet. Lägret äger rum just efter
skolorna har slutat för sommaren
och det är ett perfekt sätt att fira
in sommarlovet!

Ett läger för alla spelsugna på
Glimårka folkhögskola! Förutom
att spela i någon av de två orkestrarna (med olika svårighetsgrad)
finns det även workshops som
man får välja mellan.

Föräldrafritt är ett fantastiskt läger för barn som vill åka på läger
tillsammans med mor- eller farföräldrar eller någon annan vuxen
de känner sig trygga med. Med på
lägret finns även vuxna samt unga
ledare som gör sitt bästa för att
alla ska få ha en riktigt rolig helg
tillsammans.

Lek, bad, gemenskap blandas med
andakter och fördjupning i kristen
tro.
Från det år man fyller 15 år finns
också möjligheten att delta i Ledarskolan.

Dagarna är också fyllda av bibelstunder, sportaktivitet, bad,
kvällsaktiviter som frågesport, talangjakt och lägerfest. Dagen avslutas med andakt och musikcafé.
Lägret avslutas med konsert i pampiga Glimåkra kyrka!
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Lägret börjar lördag förmiddag
men vill man finns det möjlighet
att komma redan på fredag kväll
från 17:30 – dock är det ingen gemensam aktivitet.

Sommarpunkten

Höllviksstrand

EFS gården Åsljunga
4-6 aug
årskurs 6-8

EFS-gården Åsljunga
4-6 aug
årskurs 1-5

EFS-gården Höllviksstrand

Light är tonårslägret för dig som
vill lära känna roliga ledare, nya
och bra kompisar och Jesus förstås!
Vi håller till på Solvik som ligger
ett stenkast från EFS-gården i Åsljunga och Åsljungasjön. Skogen
har vi också alldeles runt knuten!

Sommarens stora barnläger på
EFS-gården i Åsljunga! Just innan
skolorna startas samlas alla barn i
ålder årskurs 1-5 till ett sommarläger. EFS-gården vid Åsljungasjön
alldeles intill skogen.

Sommarpunkten arrangeras i början av september på EFS-gården i
Höllvikstrand. Gården ligger ett
stenkast från havet med skogen i
närheten.

Vi blandar lekar och gemenskap
med andakter, fördjupning och
samtal om Bibeln och den kristna
tron.

Lägret har många ledare och barnen är uppdelade i olika grupper
med egna ledare men naturligtvis
samlas alla barnen till gemensamma aktiviteter också.

3-5 september
8-16 år

Dagarna börjar med att vi tillsammans lär oss mer om den kristna
tron under bibeltimmen. Därefter
fortsätter vi med lekar och tävlingar. Innan det är dags att avsluta dagen med sömn, samlas vi för en aftonbön i smågrupper för att i lugn
och ro prata, sjunga och be.

Mer information om och anmälan
till alla våra läger finner du på

www.saltsydsverige.nu
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På lärjungars vis

Emma Audas
Christian Newman

Äktenskapande

V

ad har äktenskapet med Guds rike att göra? Kan Guds rike utmana och
hjälpa oss att tänka kring äktenskap som går bortom vigselgudstjänsten och kring hur, varför och vem kyrkan viger till äktenskap? Emma
Audas hjälper oss reflektera kring dessa frågor utifrån sin bok "Det heliga äktenskapet".
På vilket sätt förbereder äktenskapet oss för livet i
Guds rike? Det är den fråga vi ska ställa då vi funderar över hur, varför och vem kyrkan viger till äktenskap.

ten som följt då någon kallat Gud för ”hon”.
Men genom tiderna är det många olika frågor kring
äktenskapet som har diskuterats. Man har – bland
annat med hänvisning till Paulus – undrat om man
som kristen verkligen kunde gifta sig. Och kunde en
kristen skilja sig, eller gifta om sig (även som änka/
änkling)? Och skulle äktenskapet betraktas som ett
sakrament? Många känner också till – åtminstone i
stora drag – att äktenskapet var en viktig fråga för
Martin Luther och att han både lyfte fram äktenskapet som överlägset celibatet och argumenterade
för prästers rätt – eller snarare skyldighet – att gifta
sig. Och i 1800-talets Sverige debatterade man livligt huruvida kvinnan vid en vigsel skulle lova att
underordna sig sin man.

Diskussioner om äktenskap väcker uppenbarligen
starka känslor i oss. Att äktenskapet fått en så stor
uppmärksamhet i den teologiska debatten de senaste decennierna beror antagligen framför allt på två
saker: Det handlar om våra vardagliga liv, och det
handlar – åtminstone i den aktuella diskussionsvågen – om kön.
Att det som rör våra faktiska liv väcker vårt engagemang är inte konstigt. Det är fint att se hur
människor vill att kyrkans tro ska få prägla och präglas av det verkliga livet. Men att frågor kring kön
väcker så starka känslor är mindre vackert. Det är
svårt att tro att det är själva äktenskapet som står i
centrum, då man samtidigt minns hätska debatter
om kvinnor som präster och då man sett upprördhe-

Det är alltså inte första gången vi för ett samtal kring
äktenskapets vad, hur, varför, när och vem, och det
vore dumt av oss att tro att det är den sista. Så hur
ska vi orientera oss när aktuella frågor gällande äk14

tenskap dyker upp? Hur ska vi göra
då det inte är möjligt att med intellektuell hederlighet säga att frågorna
är enkla eller att det bara är att slå
upp i Bibeln för att hitta entydiga
svar?
Det är här som Guds rike kommer
in i bilden.
Allt kyrkan gör måste peka på Guds
rike. Allt kyrkan väljer att lägga tid,
resurser och fokus på måste motiveras utgående från ett jakande svar på
frågan: ”Förbereder det här oss för
Guds rike?”

Hur kan äktenskapet
genom livslång övning
hjälpa oss förvärva de tre
gudomliga dygderna
– tro, hopp och kärlek.
Här vill jag från början vara tydlig
(eller ja, så tydlig jag nu kan vara)
med vad jag menar när jag här talar
om Guds rike. Det är inte himlen
jag talar om – i alla fall inte om man
med himlen avser en plats eller ett
tillstånd vi en dag efter döden förhoppningsvis ska få komma till. När
jag här talar om Guds rike menar jag
det rike som Jesus verkar tala om; det
rike som kanske kan beskrivas som
ett sätt att leva – en tillvaro där Gud
regerar, där saker sker i enlighet med
Guds vilja. Det här riket finns redan
nu, och kan glimta fram här och där
i vår värld. Det glimtar fram då vi
älskar vår nästa och upprättar dem
som fallit. Guds rike glimtar fram
då blinda ser och döva hör, och då
vi befinner oss bortom tid och rum
och sjunger Helig, helig, helig med
änglarna och alla heliga i väntan på
nattvardsfirandet.

När den frågan ställs kan inte frågor
kring kön ställas i fokus. De kan helt
enkelt inte prioriteras. Vi har inte
tid, vi har viktigare saker för oss. En
sådan viktig sak kunde vara att fråga oss hur äktenskapet genom livslång övning hjälper oss förvärva de
tre gudomliga dygderna – tro, hopp
och kärlek.
Kärlek. Ofta säger vi att det är bra
att gifta sig med någon man älskar.
Men i grunden gifter vi oss inte för
att vi älskar, utan snarare för att vi
inte älskar fullt ut, men gärna vill
lära oss det. Ibland sägs det att alla
borde få gifta sig för att all kärlek är
vacker. Dock är det väl snarare så att
all kärlek brister, är otillräcklig och
ibland rätt ful, men att äktenskapet
i bästa fall kan bidra till att vår kärlek helas? Och om vi lär oss älska en
person som är annorlunda än vi själva, någon som visar sig vara ett större mysterium än vi anade och som
med tiden kanske allt mindre känns
som någon vi valde och mer som någon som vi blev tilldelade – gör det
här oss inte mer beredda på att älska
alla möjliga människor? Och om vi
lär oss att älska människor så som de
är snarare än så som vi önskar att de
vore, då är vi bättre rustade för livet
i Guds rike.

Hopp. Den som levt en längre tid
med en annan människa vet att det
finns tider då hoppet är det enda
som bär. Hoppet om att allt inte
ligger i våra händer. Att vårt äktenskap kan få vara mer än vad vi klarar
av att göra det till. Hoppet om att
vårt gemensamma liv ska få visa sig
vara till välsignelse för världen, för
vårt samhälle, för vår församling, för
våra barn, för våra vänner, för det gemensamma vi hoppas skapa i tjänst
för andra. Och lär vi oss hoppas, då
lär vi oss att tro på att Guds rike kan
bryta fram i de mörkaste av tider. Så
Om Guds rike är en tillvaro där länge vi är hoppets folk är vi ljus och
Guds vilja råder – på vilket sätt för- salt i världen.
bereder oss då äktenskapet för den
tillvaron?
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Tro. Det är inte kärlek som skapar
äktenskap, utan tro. Att tro är att
betrakta ett vackert träd och se Guds
kärlek och omsorg om oss. Att tro
är att betrakta bröd och vin och se
Kristus. Att tro är att betrakta det
tillsynes vardagliga och i det se Guds
närvaro. Och att tro är att betrakta
två människors vilja att hålla ihop
genom allt, och där se ett tecken
på Guds nåd. Äktenskap kräver vår
tro på att det spelar roll med löften.
Äktenskap kräver vår tro på att det
finns något finare än daglig valfrihet
– till exempel att lova en annan att
du kommer stå kvar.
Så hur ska vi i kyrkan tänka kring
äktenskap? Jag tror att vi ska börja
med att rikta blicken mot Kristus
och hans rike. Och sedan kan vi i
våra församlingar säga: Välkomna ni
som vill lära er att tro, hoppas och
älska genom ett liv i äktenskap! Det
kommer att vara svårt, det kommer
att kräva att ni ger ert liv. Men vi
– församlingen – vill vara med och
bära och tjäna er, så som vi också
hoppas att ni vill bära och tjäna församlingen och era medmänniskor
med all den tro, det hopp och den
kärlek som ni genom ert äktenskap
förvärvar. Välkomna att välsignas till
tjänst för Guds rike!

Emma Audas är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och
forskare vid Åbo universitet. Hon är
aktuell med boken "Det heliga äktenskapet." på Artos förlag.

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
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