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I BACKSPEGELN 

Vilken fin sommar och höst vi har haft. Olika årstider för-
gyller våra dagar. Så också alla människor och grupper 
som bidrar till vår variation. Föräldrafritt med mor- och 
farföräldrar och deras barnbarn. Att få se generationerna 
glädjas åt vår natur, den goda maten, aktiviteterna, bön 
och bibelundervisning som mynnar ut i en avslutning för 
hela familjen, det värmer mitt hjärta.                                                                                                                                                                                                          
Fest blev det, när vi i mitten på maj firade 90 år. Start med 
konfirmandjubileum för 40-70 åringar på lördagen där 
bl.a. Kristoffer Kullenberg berättade om hur dagens kon-
firmationsarbete är upplagt. På söndagen samlades först 
medlemmarna till årsmöte, därefter middag och jubile-
umsgudstjänst. Många härliga möten med människor som 
lagt ner stort antal ideella timmar på gården, varit ledare, 
musiker, personal, gåvogivare, styrelseledamöter etc.   

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

Samma vecka hämtade vi vår fina bok ”Upplevelser- Bilder
- Röster” på Ljungbergs Tryckeri , Klippan. Gunnel Anders-
son och Per Behrens har sökt material, intervjuat och sam-
manställt text och bilder från gårdens bildarkiv tillsam-
mans med oss. Charlotta Behrens stod för formgivning 
och layout. Har du inte fått tag i den, så finns fler exemplar 
till försäljning. Stort tack till alla som medverkat till att den 
blev en verklighet.  

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Konfirmander från flera församlingar, barn, ungdomar och 
familjer från kyrkor och sociala verksamheter  i vårt när-
område avlöste varandra under sommarmånaderna. Sol-
vik blev uthyrt via Blocket under ett antal veckor. I år har 
vi saknat tyska gästerna eftersom vi endast kan erbjuda 
logi på nedervåningen. Grupperna önskar ofta logi för ca 
30 personer per gång.       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 
Vårt eget konfirmationsläger blev som planerat med be-
söksdag, dop fest och brunch till glädje för både ungdo-
marna, föräldrar och personal. Tillsammans med Salt 
Sydsverige arrangerades Sommarsalt och Lightläger. När 
deltagarna åkt hem på lördag eftermiddag, rullade Small 
Band från Huskvarna in på gården för ett tvådagars läger 
med övning och konsert i Helsingör.                                                                                          
Loppmarknaden pågick i två dagar med ett bra resultat på 
57 000 kr. Besökarna hängde på repet och sprang mot 
ingången för att hitta de bästa fynden. Lite smått kaos i 
lokalerna den första timmen. I matsalen serverades våfflor 
och Sia glass. Många goda krafter bidrar till att kunder och 
säljare upplever det organiserat och fint. Eftersom det 
fortfarande finns lager av skänkta föremål beslutade sty-
relsen nyligen att vi arrangerar en ny loppmarknad redan 
till våren 2023.     

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Så kom september med församlingsläger, konferenser, 
catering till företag, helger för Dyslexiförbundet och AA. 

Oktober 

ÅS-BREVET             2022 



Så även Semesterdagar med diakonigrupp från Lacka-
länga och Stävie Församling. Med hjälp av min man 
Lennart erbjöd vi en förmiddag med sång och musik i Sol-
viks kapell och korvgrillning till lunch utanför. Lägerkänsla 
med äldre deltagare. Köket stod för en tre rätters middag 
på kvällen.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Nu senast har årets konfirmander haft återträff. Glada 
återseenden och lite sömn.                                                                      
Till sist en glimt från höstens bibeldagar då vi fick följa 
Jonas Hallabros undervisning i att Möta Gud, Höra Gud, 
Följa Gud och Ära Gud. Hans pappa Inge visade bildspel 
från Israel och var en av ledarna på pilgrimsvandringen 
bort till Solvik. Värdpar var Helen och Anders Olsson som 
sjöng önskesånger sista kvällen. Inge Hallabro startade 
även en Solpanelsfond för att gården så snart som möjligt 
kan få lägre energikostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi    

Brandsynen på EFS gården har kostat stora summor. Vi är 

i dag en bit över 5 miljoner i kostnader för den. EFS Går-

den har utökat banklånen med lite mer än 3 miljoner. Har 

även något privat lån. Mellanskillnaden har föreningen 

själv betalt.                                                                                                      

Vi har haft en pandemi som har gjort att där har varit 

mindre antal grupper och färre deltagare i varje. Även om 

vi har haft mindre besök så har gården nästan lika mycket 

fasta kostnader. Inte minst elen har stigit rejält.                           

Allt detta har bidraget till att EFS Gårdens likviditet är i 

botten. Det har också varit problem med löneutbetalning-

arna någon månad. Vid den här tiden på året bör likvidite-

ten vara god för att klara januari, februari som har lägre 

beläggning och då måste det finnas likvida medel för att 

EFS Gården skall leva vidare.                                                         

Gåvor eller eventuella lån är just nu oerhört viktiga för 

oss. EFS Gården har klarat svåra kriser tidigare och jag är 

klart förvissad om att det går även denna gång.                                                                                                                              

                                Göran Nilsson, Ekonom  - 070 553 99 36 

 

I KIKAREN  

12 + 13 nov.      Gåsmiddagar - 13:00, Gudstjänst med     
                    Helen och Anders Olsson 13/11 kl. 11:00                                 
23 - 24 nov        Arbetsdagar                                                                
26 nov.      Julmarknad 11:00 - 16:00                               
      Servering av jultallrik (11:30 - 14:00)       
                    och julcafé hela dagen.                                                 
      Konsert Mikaelikören Ängelholm 14:30    
8, 9, 11 dec.      13:00 Jultallrik med ris á la Malta och          
      gottebord                                                                     
23 - 27 dec.        Julfirande                                                                          
5 feb. 2023     10:00 Områdesgudstjänst                                                              
20 - 24 mars     Vårens Bibeldagar 

Eivor och Anders Andrén tar tacksamt emot saker till 

loppmarknaden nästa vår.                                                                

Kontakt: Anders, 070-522 75 98. 

För er som ej betalat årets Medlemsavgift på 150 kr     
gör det gärna omgående:                                                                          
Bankgiro 5944-2574 eller via Swish 123 173 12 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Åsljunga - oktober 2022               
Gårdsstyrelsen                                               

Helene Nilsson, Verksamhetschef                      

EFS gården  Åsljunga, Ånhultsvägen 31, 286 72 Åsljunga 

0435-460054     info@efsgarden.com      Bankgiro: 5944-2574     Swish: 123 173 12 80 


