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HÄLSNINGEN
från Magnus Lennartsson, präst

Jesus är nära
Om och om igen kan vi höra hur viktig bö-
nen är. Vi hör från gångna tider hur nöden 
fått människor att falla på knä och vända 
sig till Gud, hur deras böner har gjort skill-
nad i smått och stort. Vi kan inte läsa om 
någon väckelse i historien utan att ta del av 
hur kristna bett.

Ändå kan det vara svårt att ta tiden tillsam-
mans med Gud. Ibland när jag ser på mitt 
eget liv eller på kyrkan generellt i vårt land 
så kan jag tänka på lärjungarna som får 
följa Jesus i Getsemane. De somnade om 
och om igen. Visst finns det de som ihärdigt 
ber för vårt land, många samlas i hemgrup-
per och ber för sina sammanhang och en-
skilda ber för sina vänner, men ändå vill jag 
hävda att är det något vårt land behöver så 
är det ett Guds folk som drabbas av nöden 

för vår tid. Vår tid behöver en kyrka som ber 
och ropar till Herren att hans vilja ska ske 
på jorden så som i himlen. Ett folk som ber 
att Guds rike ska komma och som upphöjer 
Gud.

En strof jag gärna bär med mig när jag 
pratar med människor i olika sammanhang 
är att få påminna dem och mig själv om 
att Jesus aldrig är längre bort än en bön. 
Det som är så ofattbart stort är samtidigt så 
enkelt. När jag vänder mig till universums 
skapare, Helig Gud, när lilla enkla jag vän-
der mig till Honom så behövs inga fromma 
fraser eller speciella ritualer. Bönens syfte är 
inte i första hand att vi ska få med de exakt 
rätta orden och se till att vi inte missar något 
område som vi borde nämna i bön. Bönens 
första syfte är att dra dig och mig in i den 
personliga relationen med Gud själv. 

TACK TILL VÅRA 
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STARFELTS BIL

MUNKAGRODDEN 

HELGESSONS TRÄDTJÄNST

Vår gemensamma bön är att EFS-kyr-
kan ska vara en mötesplats för många, 
där Gud själv får påverka våra liv. En 
plats för människor i alla åldrar. Oav-
sett om du har varit i kyrkan många 
gånger förr eller aldrig varit här förut, 
ska du veta att du är varmt välkommen.

EFS-kyrkan är ansluten till EFS, en självstän-
  dig missionsrörelse inom Svenska kyrkan. 

 VÄLKOMMEN 
 TILL EFS-KYRKAN 

Visst är bönen ett samtal med Herren, men 
kanske vi också kan tala om bönen som ett 
varande med Honom som håller dig och 
mig i sin hand och omsluter oss på alla si-
dor. Jesus ser till ditt och mitt hjärta och hör 
den svagaste sucken likväl som det starkaste 
ropet. Jesus är aldrig långt borta från dig. 
Låt din sommar präglas av denna närhet.

MAGNUS LENNARTSSON, präst
073 379 61 24, 0431-125 80
magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info

CARL SKARIN, präst
070 526 95 57, 0431-125 80
carl.skarin@efs-kyrkan.info

HELENA BONDE, barnverksamhet
070 723 02 65
helena.bonde@efs-kyrkan.info

LOUISE MALMBORG, ungdomsledare
072 192 66 74
louise.malmborg@efs-kyrkan.info

HANNES OLAUSSON, teamare, 
076 881 56 60
hannes-olausson@efs-kyrkan.info

REBECCA NORDÉN, ordförande
073 567 46 24
rebecca.norden@efs-kyrkan.info

HÅKAN WINTHER, ordförande Salt 
076 634 73 40
hakan.winther@efs-kyrkan.info

 KONTAKT 



BÖNEVANDRINGARNA
Frisk luft och bön är livgivande! En gång 
i månaden samlas vi kl 8.00 vid stadshu-
set i Ängelholm och går sedan ut i stan 
på bönepromenad. Du kan gå själv eller 
i grupp. Du kan be högt eller tyst. Du kan 
gå långsamt eller raskt! Bara du ber! Vi 
träffas den 3 september och den 1 okto-
ber. Alla är välkomna!

KYRKBILEN
För er som inte kan ta er ut till kyrkan på 
egen hand på söndagsförmiddagen, er-
bjuder vi kostnadsfri kyrkbil. Den avgår 
från Bellis blomsterhandel kl 9.30 och 
sedan hämtar den på Stortorget, hörnan 
mot biblioteket Vid kvällsgudstjänster be-
höver man boka bil. För mer information, 
kontakta Bengt Starfelt 0431-290 53.

 VISSTE 
DU ATT... 

 PÅ GÅNG  
…vid vår medlemsintagning i april fick 
EFS-kyrkan 8 nya medlemmar. 

… bibelskolan från EFS Kornhill i Halm-
stad gjort ett studiebesök i vår kyrka.

… våra präster under året hittills förrät-
tat 6 dop och 4 vigslar samt gästpredikat 
på 6 olika platser.

… det var över 80 barn och ungdomar 
i åldrarna 5-25 år på Salt Ängelholms 
årsmöte i februari.

… våra präster utbildats för att kunna 
vara behjälpliga som guider på Bibelns 
Värld i Starby.

… det planeras en temahelg i oktober 
tillsammans med S:t Mikael. Ämnet är 
”Den visuella drogen nätporr” med präs-
ten och författaren Ulrika Stigberg. 

… organisationsstrukturen i kyrkan ses 
över för att säkerställa att våra fokus-om-
råden: bön, barn & familj, ledarskaps-
träning och socialt arbete blir tillgodo-
sett. 

… Pingstkyrkan i Ängelholm, välkom-
nade sin nya pastor Sven Wiborn den 
7 april.

… EFS-kyrkan håller på att bygga upp det 
sociala arbetet mer strukturerat. Vi tittar 
på behoven både inåt i kyrkan men även 
utåt i Ängelholm. Är detta något du vill 
vara med och fundering kring, kontakta 
margaretha.sturesson@efs-kyrkan.info

… det var åtta personer från vår kyrka 
på den stora barnledarkonferensen ”Je-
sus för barnen” i Uppsala där ca 900 
ledare från hela landet var samlade.

… på Salt årsmöte önskades att man 
spelar Kahoot på gudstjänsterna ibland. 
Det lönar sig att tycka till för det har vi 
minsann gjort!

EFTERLYSNING 
Tycker du om sociala medier? Eller är det 
kanske så att du tycker om att styra upp 
saker och ting? Gillar du att arbeta i In-
Design? Kommunikationsutskottet söker 
olika människor med olika gåvor som 
finns med i arbetet. 
Vill du veta mer, kontakta:
helena.eriksson@efs-kyrkan.info

SAVE THE DATE:

BARNFEST OCH BARNLOPPIS 
Vår mycket populära barnfest med barn-
loppis återkommer även denna sommar! 
Den 17 augusti mellan kl 10.30-13.00 
är man välkommen till kyrkan. Det kom-
mer finnas mängder av roligheter, som 
hoppborg, ansiktsmålning och tävlingar, 
för barnen ute på gräsmattan. Fika, korv 
och annat gott finns att köpa och inne i 
kyrkan slår barnloppisen upp dörrarna 
kl 11.00. 
Har du något du vill sälja? 
Kontakta barnloppis@efs-kyrkan.info

BIBELNS VÄRLD
Efter gudstjänsten söndagen den 16 
juni är du välkommen till Bibelns Värld 
i Starby. Istället för fika i kyrkan ordnar 
vi en lunch till självkostnadspris i Starby 
för att sedan få en guidad tur kring den 
stora Jerusalemsmodellen och upptäcka 
platsen med stallet, graven, Golgata och 
mycket mer. 
Inträde 100 kr/50 kr/300 kr för vuxen/
barn/familj.

SPONTANHÄNG PÅ STRANDEN
Häng med på stranden på torsdags-
kvällar från kl 18.00! Efter midsommar 
och fram till skolan börjar ses de som 
vill på stranden vid Havsbadskiosken ner 
och till höger. Är det fint väder hänger 
många där vid andra tillfällen också. 
De som kommer ansvarar tillsammans! 
Häng med!

BÖNEVANDRING PÅ NATIONAL-
DAGEN
Den 6 juni hissas Sveriges flagga med 
det gyllne korset mot den blå himlen och 
vad passar bättre än att få inleda dagen 
med gemensam bön för vårt land och 
vår stad. Vi samlas från de olika kyr-
korna vid stadshuset kl 8.00 och inleder 
med lovsång för att sedan gå en gemen-
sam runda till några strategiska platser 
för att be. Beräknar vara tillbaka vid
stadshuset kl 9.00. Välkommen!

PANNKAKSKYRKAN I SOMMAR
Under sommaren kommer Pannkakskyr-
kan att gå ut på stan under fredagsnät-
terna. Under sommaren är det många 
ute och vi har möjligheten att träffa 
många människor. 
Se hemsidan för de dagar och tider vi 
går ut på stan. 



Ljuset från taklamporna är däm-
pat och  stearinljusen lyser my-
sigt. På bordet står det fat med 
hembakade kakor, muggar med 
te och kaffe men även många 
datorer. Styrelsen för Salt Äng-
elholm har möte och alla ser 
ti l l att noga hänga med i vad 
man diskuterar. Det är en upp-
lyftande stämning, det märks 
att alla runt bordet har kul! 

Amanda Rask har suttit med i styrelsen i 
flera år och menar att en av anledning-
arna till att det är så roligt är sammanhåll-
ningen i gruppen. Alla strävar åt samma 
håll. 
 - Det är viktigt att någon överser hela ar-
betet med barn- och ungdomsarbetet, sä-
ger hon. Verksamheten måste ha samma 
mål och en röd tråd, det är Jesus som är 
fokus. Nu spretar inte arbetet utan vi har 
grepp om alla grupper. 

Alla i styrelsen är överens om att det 
roligaste man gör är att bjuda in till le-
darfesten. En gång per år bjuder man in 
alla som på något sätt är med och leder 
någon barn- eller ungdomsverksamhet 
till en härlig middag med aktiviteter. 

  - Det är viktigt att vi visar ledarna upp-
skattning, säger Isak Jarbo som även han 
suttit med i styrelsen i några år. Vi inser att 
alla dessa ledare ger av sin fritid till detta 
och det är viktigt att visa uppskattning. 

Salt Ängelholms årsmöte har blivit väldigt 
populärt då styrelsen är noga med att 
lägga mötet på en nivå som tilltalar alla 
åldrar och det är ofta uppåt en 70-80 
personer på årsmötena. Håkan Winther, 
som är ordförande, har en förmåga att 
entusiasmera på ett sätt som får barnen 
och ungdomarna att förstå att de är med 
och påverkar sin kyrka. På mötet får med-
lemmarna komma med förslag på vad 
man önskar i sin verksamhet under året 
som kommer, en del blir verklighet medan 
andra saker, som att åka till månen, kan 
vara lite svårare att få till. 

Lisa Vetterlein blev invald vid senaste års-
mötet. 
 - Jag har lärt mig så mycket om vår verk-
samhet, säger hon med ett leende. Förut 
kom man till kyrkan och bara var med, nu 
förstår jag hur mycket arbete som ligger 
bakom allt som händer. Det känns spän-
nande att vara med och ha ansvaret. 

EN STARK FÖRENING 

EFS-kyrkan består av en styrelse som överser hela verk-
samheten och arbetsleder de fyra anställda. Det finns 
också fem olika utskott med olika ansvarsområden; 
Salt – barn och ungdom, efs-kyrkan.tv – teknik, praktiska 
utskottet, evangelisations- och lärjungautskottet samt 
kommunikationsutskottet. Under året presenteras dessa i 
Nyhetsbladet och turen har kommit till Salt.

Styrelsens medlemmar: 
Helena Bonde, anställd, 
Lisa Vetterlein, 
Louise Malmborg, anställd, 
Isak Jarbo, 
Amanda Rask, 
Håkan Winther. 
Saknas på bilden; 
Emanuel Claesson,
Rebecka Strömblad och 
Elinor Schwartz.

Med på varje styrelsemöte är de anställ-
da för barn- och ungdomsverksamheten, 
Helena Bonde och Louise Malmborg. 
De har som uppgift att verkställa det som 
styrelsen beslutar och det märks att man 
uppskattar stödet man får av Salt Ängel-
holm.

 - Det betyder mycket att vara 
en grupp som kan diskutera 
och axlar ansvaret tillsam-
mans, säger Louise och ler. Det 
är också väldigt roligt att träf-
fas varje månad och umgås, 
diskutera och planera. Salt sty-
relsen har också ett helhetsper-
spektiv av verksamheten som 
jag inte har på samma sätt i 
mitt dagliga arbete. 

Salt Ängelholm är med sina runt 200 
medlemmar den största Salt-föreningen i 
Skåne/Blekinge. Det är en stark förening 
som når ut till många barn och ungdomar, 
inte bara i Ängelholm. Det är en förening 
dit medlemmarna gärna tar sina kompi-
sar. I Salts verksamhet är det roligt men 
viktigare ändå, här är Jesus i centrum. 



PÅ EFS-KYRKAN.INFO
kan du se de flesta gudstjänster i efterhand.

 EMANUEL 
CLAESSON 

När han möter människor är det alltid med pigga 
ögon och ett litet finurligt leende. Han utstrålar en 
säkerhet och man ser att han vet vem han är, han 
känner sig själv. Det inger förtroende, vilket många 
människor har för honom, speciellt ungdomarna i 
ungdomsgruppen, UG. Den grupp som en gång var 
en plats där Emanuel själv fann förebilder och tillit 
bland ledarna. 

 - Familjen har gått till olika kyrkor, främst i Helsing-
borg under uppväxten, berättar Emanuel. Flera i Strö-
velstorps fotbollslag, där jag också spelade, gick till 
EFS-kyrkan så jag hängde på till UG. 

Emanuel berättar att här kunde han vara sig själv. 
När det var jobbigt i skolan, var UG en plats där 
han kunde släppa allt och ”bara vara”. Här fann han 
vänner och ett lugn. Detta ledde också till att han blev 
ledare för de yngre tonåringarna Light. Sedan ett år 
tillbaka är han ledare för UG. 

 - Man kan säga att jag som ledare har följt ungdo-
marna i Light till UG, säger Emanuel och ler. 

På frågan om hans egna erfarenheter av UG har lett 
honom till att själv bli ledare för församlingens ung-
domar svarar han att det är det. Det är ett sätt att ge 
tillbaka och finnas med i att hjälpa ungdomar finna 
en trygg plats. Sedan ett par år tillbaka finns Emanuel 
också med i Salt Ängelholms styrelse. Genom arbetet 
i styrelsen kan han också vara med och hjälpa ung-
domar att växa och finna sig själv. Förtroendet, det 
har han. 

ETT KORT MÖTE MED

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

ALMANACKA
 MAJ

13 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall

15 ons 17.00 Kvinnoträff

16 tors 8.00   Morgonbön

 19.00 Bön för Sverige

17 fre 17.00   Fredagsaktiviteter

 22.00 Pannkakskyrkan

18 lör  9.30 Scouter

19 sön 10.00 Gudstjänst Bygga kyrka -  Magnus Lennartsson

20 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall

23 tors 8.00   Morgonbön

24 fre 17.00  Fredagsaktiviteter

26 sön 10.00 Familjegudstjänst - Bygga kyrka 

27 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall

29 ons 17.00 Kvinnoträff

30 fre 14.00 -  XPEL  lan-läger t.o.m. 1 juni kl 11.00

 22.00 Pannkakskyrkan

2 tors 8.00   Morgonbön

 19.00 Bön för staden

3 fre 17.00  Fredagsaktiviteter

 22.00 Pannkakskyrkan

4 lör  9.30 Scouter

5 sön 10.00    Gudstjänst Bygga kyrka - Carl Skarin

 11.30 After Church med Håkan Larsson

6 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall

9 tor 8.00   Morgonbön

  18.30 Inspirationsträff mentorskap

10 fre 17.00  Dygnet – barnläger i kyrkan

 19.30 UG – ungdomsgruppen 

12 sön 10.00 Gudstjänst Bygga kyrka - UG ungdoms- 
  gruppen



2 sön 10.00 Sommargudstjänst - Daniel Svensson,  
  nattvard

6 tors 8.00   Bönevandring på nationaldagen

7 fre 19.30 UG – ungdomsgruppen 

9 sön 10.00    Gudstjänst Den helige Ande - Carl Skarin

 11.30 After Church med Lisette Schwartz

12 ons 17.00 Kvinnoträff

14 fre 19.30 UG – ungdomsgruppen 

16 sön 10.00 Sommargudstjänst - Magnus Lennartsson

 12.00 Lunch på Bibelns Värld i Starby 

23 sön 10.00 Sommargudstjänst - Magnus Lennartsson

26 ons 17.00 Kvinnoträff i Hembygdsparken 

27 tor 18.00  Spontanträff på stranden 

30 sön 17.00 Kvällsgudstjänst på gräsmattan - Sara  
  Engström. Grillen tänds efter gudstjänsten,  
  ta med något till kvällsmat

se notis s 5

se notis s 5

4 tor 18.00  Spontanträff på stranden

7 sön 10.00    Sommargudstjänst - Simon Knutsson

10 ons 17.00 Kvinnoträff i Hembygdsparken

11 tor 18.00  Spontanträff på stranden

14 sön 10.00 Sommargudstjänst - Michael Rastas

18 tor 18.00  Spontanträff på stranden

21 sön 17.00  Kvällsgudstjänst på gräsmattan - Magnus  
  Lennartsson. Grillen tänds efter gudstjäns- 
  ten, ta med något till kvällsmat

24 ons 17.00 Kvinnoträff i Hembygdsparken

25 tor 18.00  Spontanträff på stranden

28 sön 10.00 Sommargudstjänst - Carl Skarin

Save the date   
17 aug - 10.30-13.00 Barnfest och barnloppis

18-19 okt        Temahelg - visuell drog

PÅ EFS-KYRKAN.INFO
kan du lyssna på alla gudstjänster i efterhand.

ALMANACKA
 JUNI

ALMANACKA
 JULI

För alla barn, SommarSkatten
se notis s 5

se notis s 5

se notis s 5

se notis s 5

se notis s 5
PÅ EFS-KYRKAN.INFO
kan du lyssna på alla gudstjänster i efterhand.

För alla barn, SommarSkatten

FÖR DET ÄR GENOM NÅD 
(Guds kraft, oförtjänta favör) 

som ni är frälsta 
[räddade från domen] 

genom tro. 
Frälsningen kommer inte från er själva, 

den är en gåva från Gud. 
Efesierbrevet 2:8

DÅ KOM PLÖTSLIGT ETT LJUD (dån)
från himlen, som när en våldsam 

storm drar fram, och fyllde hela huset där de satt. 
Tungor som av eld syntes, de fördelade sig och 

satte sig på var och en av dem. 
Apostlagärningarna 2:2-3

se notis s 5

se notis s 4



EFS kyrkan
ÄngelholmMetallgatan 31 | 252 72 Ängelholm

www.efs-kyrkan.info
0431 125 80 

MED BUSS:
Från Ängelholms station, ta buss 506 
mot Helsingborg eller 514 mot Åstorp, 
hållplats Metallgatan.
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 FÖLJ OSS PÅ NÄTET 

 STÖD OSS 
Bankgiro 697-0487
Swish 123 122 4732

KYRKBILEN 
Vi erbjuder kostnadsfri kyrkbil på söndagsförmiddagen. Vid kvällsgudstjänster behö-
ver man boka bil. För mer info, kontakta Bengt Starfelt 073 731 74 56


