Välkommen in i historien
Det du nu håller i din hand är ett tappert försök att
gestalta 100 år med SBUF. 100 år av arbete bland
barn och unga, 100 år av ledare och förebilder som
delat med sig av sin tid till andra, 100 år av
engagemang och ansvarstagande, 100 år av skoj och
bus...

Foto: Tobias Järlund

Tips: Det finns mycket kvar att forska i
angående SBUF:s internationella
verksamhet, vem Herbert Brander
egentligen var, hur GK-arbetet skilde sig
mellan olika platser i Sverige...

Det säger sig självt att det inte har varit någon lätt uppgift att
bestämma vad som ska vara med i en bok som berättar om tusentals
människors erfarenheter. Mitt sökande har lett mig ner i källargångarna bland gulnade protokoll på Betelseminariet (ja, jag vet att jag ska
kalla det Betel, och absolut inte Semis, men det är svårt att vänja sig
av med det) och ut till en gul stuga på landet utanför Vingåker. Jag har
tillbringat åtskilliga timmar i telefon och talat med människor jag
aldrig sett – men fått många härliga historier och skratt på köpet. Jag
har tillbringat ännu fler timmar framför min dator med att försöka få
alla dessa historier på pränt och jag har terroriserat den stackars personalen på SBUF:s expedition med frågor, frågor och åter frågor. Hela
tiden ivrigt påhejad av människor som stöttat mig med glada tillrop
som ”oj vad svårt!” ”oh, en sådan uppgift skulle jag aaaldrig våga ta på
mig!” och naturligtvis ett och annat ”lycka till” med en skeptisk biton.
Jag vill tacka alla er som skickat in material till boken och skrivit
texter. Utan er skulle boken inte ens ha blivit hälften så bra. Jag vågar
inte nämna någon vid namn av rädsla för att glömma någon, men jag
hoppas att ni vet vilka ni är.TACK!
Fokus i den här boken ligger på de senaste 50 åren. Jag vill gärna
tipsa om SBUF:s 50-årsjubileumsbok och Svenska Baptistsamfundets
150-årsbok för den som vill läsa mer om tiden före 1955 eller få en
bredare infallsvinkel på vår historia.
Men, här är den nu, äntligen. SBUF:s 100-årsjubileumsbok. Jag
hoppas att den här boken ska kännas inspirerande och fylld av glädje,
för så upplever åtminstone jag mina år med SBUF. Så nu återstår bara
för mig att önska dig trevlig läsning!
SUSANNA HELLMAN, redaktör
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Foto: Arkiv (julkort 2003)

Malin Ivarsson, SBUF:s
nuvarande förbundssekretare:
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Av de 100 år som SBUF funnits har jag bara varit med
en dryg tiondel. Jag gick bibellinjen på Betel
folkhögskola 1993-1994 och har varit engagerad på
olika sätt i SBUF efter det. Sedan augusti 2003 är jag
förbundssekreterare. Det SBUF är idag har formats
under alla dessa 100 år av en mängd människor.
I en tid då ordet folkrörelse nästan anses vara K-märkt, människor
stressar mellan skola, jobb och hem, man har svårt att ”binda upp sig”
eftersom det är bra att ha ”alla dörrar öppna” och tiden verkar ha
krympt kan man undra om det verkligen finns någon plats för en ideell
förening som SBUF.
Vi som är engagerade i SBUF pratar oss ofta varma om de olika
metoderna vi jobbar med, om läger vi planerar eller om material som
kan vara ett stöd i olika grupper. Men för att hitta den verkliga anledningen till att vi ska finnas behöver man gå bakom metoderna och
arrangemangen och titta på orsaken till att tusentals barn, unga och
vuxna samlas varje vecka i våra kyrkor runt om i landet.
I slutet av SBUFs 99:e år skedde en stor naturkatastrof. Tsunamivågor skövlade både stora landmassor och tusentals liv. Mängder av
semesterfirande svenskar slutade sitt liv i de paradisliknande semesterorterna och något som kan liknas vid landssorg lade sig över Sverige. I
medierna kunde man se hur både små människor och stora organisationer stod handfallna. Hur hanterar man så mycket sorg och så många
livsfrågor?
Det blev då tydligt för mig att SBUF har en viktig uppgift att fylla i
många människors liv. Jag vet att runt om i landet finns en mängd
mötesplatser där vuxna varje vecka möter barn och unga för att göra
roliga saker tillsammans, men också för att möta deras frågor om livet,
om ondska, om glädje, om tro och om Gud. SBUF består av en mängd
sådana möten, där livet får plats, där människor blir sedda och delaktighet skapas. SBUF, som ett kristet ungdomsförbund, har en viktig roll i
Sverige idag. Det är också en stor utmaning - att fortsätta vara en relevant plats för barn och unga, idag och i framtiden.

Så kom SBUF till
Materialet är hämtat ur SBUF:s 50-årsbok

Så gick det till 1905
Lördagen den 3 juni 1905 samlades baptister från hela
landet i Norrköping för att hålla en ungdomskonferens och
för att bilda Svenska baptisternas ungdomsförbund.Sedan
ungdomskonferensen – bestående av 85 ombud, representerande 72 föreningar, konstituerat sig med K. A. Modén
som ordförande, upptogs till behandling frågan: Vad har den
kristna ungdomen att iakttaga med hänsyn till den andliga
likgiltigheten och de rationalistiska rörelserna i vår tid?
I den diskussion, som följde, yttrade sig bland andra
pastor Aug. Källberg. Han slöt sitt anförande med orden:
– Se vi saken i stort, så lider intet tvivel om att vår
ungdom, sammansluten till ett riksungdomsförbund,
däruti skulle vinna ett medel att ge vidgade vyer, stegrat
intresse och mera klart begrepp om storheten av sin kallelse. Jag är därför varmt intresserad för att vi få en sådan
organisation till stånd.
Därefter fick Wilhelm Hammar ordet:
– Jag hade tänkt yttra mig i den fråga, vi diskutera. Men
efter det sista anförandet skall jag inskränka mig till att
föreslå, att vi omedelbart bilda ett de svenska baptisternas
ungdomsförbund.
Detta var ett förlösande ord. Och så föll ett historiskt
klubbslag.
Vid ett möte på eftermiddagen följande dag antog
konferensen stadgar och valde ny styrelse. Till ordförande i
förbundet valdes pastor K. A. Modén, och till sekreterare
och kassör redaktör J. A. Borgström.

Wilhelm Hammar och K.A. Modén

”Församlingen och de unga böra värdera varandra. De
behöva så väl varandra. Familjer som sakna barn äro dömda
till undergång, vilket historien bär oss vittnesbörd om. Den
församling, som saknar ungdom, har förgängelsens tecken
på sin panna. Därför bör församlingen med iver fara efter
att vinna ungdomen för Kristus och församlingen.”
Pastor Wilhelm Hammar i föredrag vid konferensen 1905
Ur boken »Svensk baptism 1848—1948» av George Fridén

Redan innan SBUF bildades fanns ”ynglinga- och
jungfruföreningar” på flera platser i landet, bland annat i
Göteborg, Stockholm, Gävle och i Närke.
Den första baptistiska ungdomsföreningen med både
manliga och kvinnliga medlemmar bildades i Gnarp i maj
1880. 1895 fanns ett trettiotal ungdomsföreningar i landet.
Diskussionen om ett ungdomsförbund startade redan
1887 i Kungsör där tolv ynglingaföreningar samlats till
stormöte.
Den första svenska baptistungdomskonferensen hölls i
Betelkapellet i Stockholm den 27 maj 1900. År 1901 hölls
konferens i Örebro, 1902 i Stockholm och 1904 i Gävle.
Ur boken »Vår ungdomsrörelse före och efter SBUF:s tillkomst».
Av Karl Jäder, 1930

”Man bör inte ställa sig avvisande mot förslaget om
bildandet av ett riksungdomsförbund. Det var många, som i
början hyste farhågor för ungdomsföreningarna som
sådana. Men vi ha haft glädje och välsignelse av dessa
föreningar. Ett ungdomsförbund för hela landet skulle nog
bli till välsignelse. Blir ungdomen rätt ledd, så går det bra.”
John Ongman i konferensdebatt 1902
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Det här är det allra första protokollet i
SBUF:s historia. Protokollen med nr 1
till och med 22 hittades på vinden på
Surbrunnsgatan 58 i slutet av 1970talet. Det hade en gång slagits in med
björntråd och sigill, men tråden var
avsliten och sigillet trasigt. Protokollen
togs tillvara av Gunnar Jonsson som
satte dem i en pärm som nu förvaras i
arkivet på Betel i Bromma för kommande generationer.
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Marianne Björndahl har grävt djupt i gömmorna och försett SBUF med
både bilder och texter ifrån början av förra seklet.

”Grupp av deltagare i
Gestriklands Baptistf.
ungdomsförbund.
Sommarmöte i
Jädraåparken, Sandviken,
midsommardagen 1908.”

Östgötajuniorernas vårting, Skärblacka,
Kristi Himmelfärdsdagen 1924
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Junior
SBUF arbetade aktivt med att ta fram program för tonåringar i juniorföreningarna redan på 1910-talet. Junior var
man från 12-18 år, därefter tog ungdomsföreningen vid.
Gudrun Lewerth berättar i Svenska Baptistsamfundets
150-årsbok att syftet med juniorverksamheten var att vinna
unga människor för Kristus. På somrarna hölls juniorläger,
ofta på någon bondgård, där man sov i lador på egenhändigt
stoppade halmmadrasser. Lägren innehöll bibelstudier,
sport och bad och så lägerbål där unga människor kunde ta
steget till att bli kristna.

Läger i början av förra seklet - Juniorer för
Kristus år 1934, från ett fotoalbum i
SBUF:s arkiv
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Juniorföreningen i Ebeneser. Kortet är taget år 1942 eller 1943 och är insänt av
Alpha Fraim (2:a raden framifrån räknat, 5:e från vänster), som skriver:
”I denna mycket aktiva förening var jag med 1941 till 1946. Det var en livsavgörande tid! Juniorledare var
Harry Svalfors, Margareta Svalfors, Eivor Wallin och Sven Ericsson.”
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SBUF:s 25-årsjubileum 1930

Herbert Brander i SBUF:s
50-årsbok

Utdrag ur Herbert Branders välkomsttal vid SBUF:s 27:e årskonferens, som hölls i Stockholm 1932. Insänt av Marianne Björndahl.
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I Barbro Brunanders klippbok sitter gulnade tidningsurklipp från 1955, från det
som förmodligen var den största konferensen i SBUF:s historia. Till 50-årsfirandet i
Norrköping beräknades 1000 personer komma. Detta minns Barbro Brunander
väl, eftersom hon var med i härbärgeringskommittén och en av dem som skulle se
till att alla hade någonstans att sova.
– Det var roligt att jobba tillsammans i kommittén! säger
Barbro Brunander.
Firandet upptog en hel del plats i pressen, vilket inte
alltid är fallet nu för tiden.
– Frikyrkan var i och för sig lite suspekt, men det fanns
en stor tacksamhet från exempelvis politikerna över vad
frikyrkan hade uträttat. Att vi så att säga hade tagit vara på

ungdomen. Det fanns en underliggande respekt,
sammanfattar Barbro Brunander.
Att firandet drog över 1000 personer berodde enligt
Barbro på att det inte fanns så mycket annat som
konkurrerade om uppmärksamheten, som TV, bio och
teater.

Konferenskommittén. Barbro Brunander är nr 3 fr. vänster.
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Foton: Arkivbilder från Norrköpings baptistförsamling

Konferensbyrån
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Förberedelser för utfärd

Erling Oddestad, ordförande för SBUF 1955-1960:
Den som likt mig har haft förmånen att vara
aktiv inom vårt ungdomsförbund kan skatta sig
lycklig. Mina 5 år som ordförande berikade
mig på många sätt och var en nyttig skolning
för senare ordförandeskap i Baptistsamfundets
missionsstyrelse.
Vinterlägren som ordnades både i Norge och Sverige gav
rika tillfällen att lära känna jämnåriga vänner och på kvällarna diskuterades både andliga och världsliga spörsmål.
Som ordförande var det en av mina uppgifter att påverka. Jag hade glädjen att kallas till många samlingar och på
mitt lekmannamässiga sätt predikade jag om min kärlek till
Vår Herre och om betydelsen av en bra förpackning för
vårt baptistiska budskap som med sin betoning av vikten av
personligt ställningstagande och liberal vidsyn motverkar
fundamentalism och skapar personligheter.
Ofta försökte jag understryka hur värdefullt det vore
om vi valde yrken där man kunde påverka människor. Lika
naturligt vore det för en kristen att ge motsvarande tid åt
Vår Herre och i detta fall utan könsdiskriminering. Styrelsen tände på idén och så föddes Tid åt Gud (TÅG) aktiviteterna genom ett förtjänstfullt arbete av bl.a. Sven Ohm
och Zeth Abrahamsson (Zamber). Det blev många unga
som gav en period av sina liv åt vårt arbete. Främst i mindre
församlingar och många har vittnat om hur värdefulla dessa
ungdomar sedan blivit i sina lokala hemförsamlingar. Några
fortsatte dessutom i heltidstjänst som pastorer och missionärer.
Inför framtiden vill jag säga: Koncentrera på att bygga
Guds rike och gör ungdomar ideologiskt medvetna och
betona att man aldrig förlorar på att tjäna Gud. Det berikar
livet på alla områden och ger oanade välsignelser i alla dess
skeden.

Erling Oddestad valdes till ny ordförande i SBUF i samband
med jubileumskonferensen 1955

ERLING ODDESTAD
(Som torde vara SBUF:s äldsta nu levande ordförande)
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Viktiga händelser fram till 1955
1905 bildas Svenska baptisternas
ungdomsförbund, SBUF, i Norrköping. K.A.
Modén väljs till ordförande.
1921 i augusti anordnar SBUF den första
kursen för ungdomsmissionärer, ungdomsoch juniorledare. Kursen, som är förlagd till
Sjövik, samlar ett trettiotal deltagare.
1925 anställs Edvin Ryde som SBUF:s förste
förbundssekreterare.
1927 anordnas det första juniorlägret.
1951 hålls ett kontaktsammanträde mellan
SBUF och Örebromissionens (nu Evangeliska Frikyrkan) ungdomskommitté.
1954 ”Tonårsproblemet” ämne för
allvarliga samtal i SBUF-styrelsen.
1955 består verksamheten i SBUF av
socialt arbete, ungdomsverksamhet och
fjärrmission.
SBUF har vid tiden för 50-årsfirandet:
6.342 medlemmar i 264 GK-kårer
400 medlemmar i 26 scoutkårer
6.270 medlemmar i 349 juniorföreningar
5.999 medlemmar i 201 ungdomsföreningar
Viktiga frågor: ”Vi behöver fler ledare”
”Vi vill rekrytera fler barn till verksamheten!”
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Årskonferenser SBUF 1955-59 SBUF tycker...
1923 SBUF uttalar en protest mot
1955 Norrköping
behandlingen av värnpliktsvägrare.
1956 Visby
1957 Sundsvall
1939 SBUF deltar under sommaren i en
1958 Jönköping-Huskvarna
vädjan till kungen om att ”söka värna
1959 Uppsala
freden”.

1943 I december gör SBUF genom TT ett
uttalande mot pågående terror i Norge
och ”betygar norrmännen förbundets
sympati och djupa medkänsla”.

Från Barbro Brunanders klippbok, år 1958

47 år och en sliten flanellograf
Om lokalpressen rycker ut för att skriva om julfesten när du avtackas som
ledare - då kan du räkna med att ditt engagemang betytt något särskilt för
samhället där du verkat. Detta är precis vad som hände systrarna Karin och
Ingegerd Sjödin. När de slutade som barn- och ungdomsledare efter 47 år
kom Katrineholms-kuriren till festen.
Strax utanför Vingåker, som ligger någon mil från Katrineholm i
Sörmland, finns ett vackert rött kapell, med vita, toppiga fönster. I
detta kapell, som funnits i mer än 150 år, har Karin och Ingegerd
Sjödin varit ledare för söndagsskola, GK (Goda Kamrater), scouter
och juniorer (ungefär tonår). De började 1956 som ledare i söndagsskolan. Karin för de yngsta barnen, och Ingegerd för barnen som nått
skolåldern. Och de höll på ända till 2003.
Vi bör direkt nämna för rättvisans skull att Karin och Ingegerd
inte är de som hållit på längst som ledare i Berga kapell. Nej, tro det
eller ej, men det finns en person – Britta Palm-Johansson, som
faktiskt varit ledare i hela 51 år i samma kapell.
Ett stenkast därifrån ligger systrarna Sjödins gula lilla hus vid en
liten å, omgivet av vidsträckta åkrar.Vi samtalar över en kopp te och
hembakade småkakor i deras ombonade vardagsrum.
Jag måste säga det direkt – ur mitt perspektiv är 47 år som ledare en
hisnande tanke. Själv är jag 28 år. Om jag skulle börja som ledare idag
skulle jag alltså hålla på tills jag blev 75 år om jag höll ut lika länge
som de. Men Karin och Ingegerd menar att det inte handlat om att
”hålla ut”. Tvärtom. De timmar i veckan som de tillbringat tillsammans med barnen har varit tillfällen de sett fram emot. Och ledarskapet har gett dem oerhört mycket tillbaka i form av uppskattning
från barnens föräldrar och från barn som deltagit i verksamheten.
Barn som nu har vuxit upp och säger att tiden som ”junior” var den
roligaste i deras liv.
På frågan om hur det kom sig att de började som söndagsskollärare svarar Karin och Ingegerd att det beror på deras egna söndagsskollärare, Gunnar och Alice Olsson.

Kapellet i Berga
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– Vi gick i söndagsskolan i Högsjö – inte långt från Vingåker – och när
vi kom dit brukade Gunnar och Alice säga: ”Här kommer de blivande
söndagsskollärarna”. På så sätt kände vi kallelsen redan då, säger
Karin Sjödin.
Karin och Ingegerd bestämde sig för att bli kristna och låta döpa
sig 1956, samma år som de köpte det gula hus de fortfarande bor i
och som de kom till Berga som ledare. I grunden låg en längtan att få
berätta för barnen om sin tro.
– Barn är så öppna, säger Karin.
I söndagsskolan berättade de varje söndag en bibeltext och
målade bilder. Karin använde också flanellografen (en grön flanelltavla med pappersbilder till, som illustrerar bibelberättelser), även
mot slutet.
– Men på senare år fanns det inte några bra bilder att skicka efter
– barnen blev rädda för dem! berättar Karin.
Det löste hon genom att samla egna bilder och klistra sammetstapet på baksidan.
– Det var viktigt att alla fick vara med, jag såg alltid till att ha lika
många bilder som det fanns barn i gruppen. Och så sjöng vi mycket.
Jag har ingen sångröst, men det gick bra med kassettband och bandspelare i stället, ler Karin.
Som mest kom 60 barn till söndagsskolan. Mot slutet var det
omkring tio barn i verksamheten, som då flyttats till onsdagar för att
passa familjerna bättre.

Lions stipendium för förtjänstfullt arbete
inom ungdomsverksamhet i Vingåkers
kommun hänger på väggen i
vardagsrummet.
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Ingegerd ägnade sig åt de lite äldre barnen, som nått skolåldern och
ler när hon tänker tillbaka på alla minnen, särskilt från läger med GK
och scouterna. Det har blivit många läger med barnen under åren,
både nära och lite längre bort. Allra ”närmast” var nog det läger som
hölls på kapellets tomt...
I Vingåker höll man också fast vid GK, Goda Kamrater, längre än
på många andra platser i Sverige. GK var ganska likt scouting, men
med färre uteaktiviteter, förklarar Ingegerd. Att GK byttes ut mot
scouting bidrog till att det blev svårt för Ingegerd, som har en dålig
höft, att fortsätta som ledare mot slutet.
– Ja, det är ju inte så lätt att gå med krycka i skogen, skrattar hon.
Jag frågar om hon upplevde någon skillnad mellan hur barnen var
på 90-talet jämfört med 50- och 60-talen.

Ingegerd och
Karin med
barnen vid
julavslutningen
2003

Ingegerd svarar försiktigt att hon upplevde att de unga hade ”större
fordringar” mot slutet, att kraven höjdes på verksamheten.
– När vi hade tävlingar med olika priser kunde de säga sådant
som att ”det där vill jag inte ha”. Så var det inte i början, menar
Ingegerd, och Karin instämmer.
Under hela tiden har föräldrarna stått bakom dem och ställt upp.
Många har inte haft någon annan koppling till kyrkan än sina barn,
men de har hela tiden hjälpt till, till exempel under julfester och
avslutningar, och kommit med blommor till Karin och Ingegerd till
jul och födelsedagar, och deras uppskattning har också synts i de
generösa kollekter som samlats in till verksamheten.
När Ingegerd blev sjuk för några år sedan var föräldrarna också
oroliga och Karin bad för henne tillsammans med barnen i söndagsskolan.
– När vi bad för Ingegerd blev det en sådan stillhet i gruppen,
säger Karin andäktigt. Och när hon blev bättre, då var jag noga med
att vi skulle tacka för det. Till våravslutningen var hon frisk – då var vi
glada!
Även om det märks att Karins hjärta finns hos de små barnen, har
det också funnits plats för de större. På 60-talet engagerade hon sig i
juniorverksamheten (för barn i tonåren), eftersom det saknades
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ledare. De hade öppet hus på fredagskvällarna, med spel och annat,
och avslutade varje gång med en andakt. Karin berättar att en av dem
som fanns med i verksamheten nu driver en handelsträdgård, och
varje gång Karin kommer dit berättar säger han att tiden som junior i
Berga ”det var den roligaste tiden i mitt liv”.
Om man har varit ledare så länge som Karin och Ingegerd Sjödin, i
ett så pass litet samhälle som Vingåker, ja, då har man i princip sett
hela bygden passera genom verksamheten...
När jag ska lämna Vingåker måste jag först bege mig till ICA och
införskaffa tågbiljetten (i stationshuset finns bara ett företag...) och
Karin och Ingegerd skjutsar mig dit i sin röda Golf, efter att först ha
bjudit på några rejäla smörgåsar. På vägen in i affären möter vi en kille
som ser ut att vara i 13-årsåldern. När han får syn på Karin hälsar han
blygt och ler, och Karin hejar glatt tillbaka. Så det är kanske som
Baptisternas Närkedistrikts föreståndare Börje Hellmark sade då han
var med och avtackade Karin och Ingegerd julen 2003: ”Det finns
ingen i Vingåker som inte känner igen Ingegerd och Karin!”
TEXT OCH FOTO SMÅ BILDER: SUSANNA HELLMAN
FOTO JULAVSLUTNINGEN: ROGER CULMSEE,
KATRINEHOLMSKURIREN

Systrarna Sjödin, januari 2005
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Goda Kamrater i SBUF
Från sent 1930-tal till 1980-talet var Goda Kamrater
en del av SBUF:s verksamhet. I Goda Kamrater, eller
GK, som det oftast kallas, samlades flickor och pojkar
till olika aktiviteter i församlingar runtom i Sverige.

Verksamheten i GK liknade till viss del
scoutingen, deltagarna bar t.ex. skjortor,
slog knopar och var mycket ute i skog och
mark. Men medan scoutingen är och var
en världsomfattande rörelse var GK något
som bara fanns i baptistsammanhang.
Det fanns böner och sånger som skrivits
särskilt för GK. På samlingarna stod
bland annat patrulltävlingar och lekar på
programmet.
GK startade officiellt 1938 då Herbert
Brander skrev boken ”Goda Kamrater”
efter att ha gått en så kallad Gilwellutbildning i England och blev snabbt en
populär verksamhet.

Elsa Johansson, nu pigg 80-åring, blev GK-ledare i Åmål som 17åring. I Åmål startades verksamheten i mitten av 1930-talet av Sven
Eriksson, Erik Lindmark och John Eriksson. Herbert Brander var
ofta på besök i församlingen runt den tiden, minns Elsa, och om
uppgifterna stämmer var Åmål först i Sverige med att starta GKverksamhet.
– Sven, Erik och John tyckte att det fanns för lite pojkar i kyrkan,
förklarar Elsa Johansson.
Från början var det bara pojkar som fick vara med i GK i Åmål,
från 9-12 års ålder. Senare startades också parallell verksamhet för
flickor, men Elsa var ledare i pojkgruppen.
Vad gjorde de då på GK-samlingarna?
– Vi försökte få barnen intresserade av olika saker och att leka lite
grann.Vi hade olika aktiviteter där de bland annat fick lära sig att göra
knopar och be GK-bönen.Vi var också mycket ute i skogen där de
fick lära sig om olika växter och vi hade olika spårtävlingar och
frågesporter.
Varje gång hade de också en andaktsstund där de använde
scoutandaktsboken.
– De var väldigt intresserade, säger Elsa, och berättar att
tankelekar som ”öppen eller stängd” var hennes favoriter.
Hon säger också att grundarna av verksamheten i Åmål var
mycket uppfinningsrika personer som bland annat gjorde
radiosändningar. Och skjortor köpte de från Köllerströms fabrik i
Uddevalla.
Nu bor Elsa Johansson med sin man i Falkenberg. När de flyttade
dit 1966 fanns ingen GK-verksamhet, allt hängde på om de skulle
orka dra igång något. Så sade i alla fall pastorn.
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– Vi ville ju att det skulle finnas något för våra pojkar då, så
vi startade GK där. Det är viktigt att vi har något i kyrkan
som drar dit de unga, menar Elsa Johansson.
Som mest hade de hand om 40 barn på samlingarna.
Nu har kyrkan där svårt att locka barn till scoutingen,
som tog över efter GK, men däremot finns det många
tonåringar i kyrkan och en ungdomsledare som är duktig på
det där med musik.
Och Elsa Johansson gillar fortfarande att leka, vid julen
med barnbarnen, och andra tillfällen.
– En ska ha barnasinnet kvar, skrattar hon.
TEXT: SUSANNA HELLMAN
BILDER: SBUF:s ARKIV (dock inte från Åmål...)
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1955 fanns det 6.342 medlemmar i 264
GK-kårer i hela landet. Även om SBUF
officiellt slutade med GK 1982 levde
verksamheten kvar i många delar av
landet. I Närke, t.ex, fanns det GK-kårer
kvar långt in på 1990-talet.

Kämpar vi äro, Fanan vi bära. Högt må den svaja,
Gud till din ära! Ordet oss lyser, Guds himmelska
ljus,Visar oss väg genom stormarnas brus.
Uppe på klippan Fäste vi bygga, Fåglarna like,
glada och trygga.Vi äro svaga, men Gud ger oss
makt. Unga kamrater, så hållen god vakt!
Jesus, vår konung, stor utan like, Lär oss att leva
helt för ditt rike! Hjälp oss att bliva en segrande
här, Som på sin fana ditt korsmärke bär!
Av Wissa Nyqvist 1921, ur boken GK sjunger
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Tog sig vatten över huvudet?
Någon gång i slutet av 1940-talet anordnades ett ungdomsläger på Gotland. Fastlandsboende deltagare tog väl färjan
från Nynäshamn eller Västervik eller varifrån båtarna gick
på den tiden.
För två unga män i skärgårdsstaden Oxelösund framstod sådana kollektiva lösningar som alltför enkla. Kanske
var det den långa omvägen upp till Nynäshamn som gjorde
att man föredrog en mer individuell utformning av lägerresan. Om man var uppväxt med havet vid sina fötter, om
man blivit döpt i de salta böljorna i Sjömanskyrkans dopgrav, om man dessutom hade tillgång till båt, vad var då
naturligare än att dra till sjöss på egen hand?
Båten, som jag tänker mig den, var ungefär 6-7 meter
lång och ganska lågbyggd, av trä naturligtvis, med fördäck
och en liten överbyggnad och på botten akterut en liten
inombordsmotor. De unga männen kastade loss, styrde ut
genom hamnen med de stora lastfartygen, genom Oxelösunds skärgård och ut på öppna havet med kurs mot Visby.
Motorn dunkade och propellern drev båten allt längre
ut på havet, Sörmlandskusten sjönk sakta undan men
Gotland låg fortfarande dolt under horisonten. Då hände
det. Träbåtar tar in vatten, den här farkosten inte undantagen. Motorn låg som sagt lågt ned mot bottenstocken. När
vattennivån i botten blivit för hög började vattnet gå in i
motorn som sade host host och sedan stannade.
Två problem hade man att hantera. Det ena var hur
man skulle få igång motorn igen men båtägaren hade varit
med om motorstopp tidigare. Han plockade fram verktygslådan och började skruva isär motorn för att torka ur det
som blivit blött.
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Det andra problemet var att man fick oväntat besök,
nämligen Gotlandsfärjan som var på väg från Visby. Hur
skulle man dölja att man var strandsatta(!) ute på sjön, för
att inte bli bärgade ombord och nesligen återförda till
fastlandet? Jo, genom en enkel låtsasövning. Två haverister
räddar man om man kommer förbi på havet. Två killar som
fiskar får sitta kvar ute till havs. Sagt och gjort, fram med
pilkspö, i med krokarna och så sitt och ryck tills färjan har
åkt vidare.
Sedan plockades fiskedonen undan, motorn skruvades
ihop och startades och kursen togs åter ut mot Visby dit
man i sinom tid kom fram. Bara sista etappen till lägerplatsen återstod. När båten och ynglingarna tuffade längs
Gotlands kust hörde man plötsligt det himmelska ljudet av
unga röster som sjöng gemensam bordsbön. Då visste man
att man var framme.
Vad båtägaren hette vet jag inte. Hans kompis, som har
berättat om resan, var min farbror John Stenström, 19231995, som bodde hela sitt liv i Oxelösund och tillhörde
först baptistförsamlingen i Sjömanskyrkan och, efter
samgåendet med missionsförsamlingen, Häggenkyrkans
församling. Om inte min farbror har dragit en skröna för
mig och andra släktingar så är denna berättelse i stora drag
sann.
Men att man hade saltvatten i Sjömanskyrkans dopgrav
är mitt eget påhitt.
TOMAS STENSTRÖM

Incoja – Indien Congo Japan
SBUF:s riksäger i Arbrå 1958
FOTO: FRANS REILERT

Inmarsch: Scouterna tågar in på Incojalägret
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1

1 Scouterna samlade till högtidsgudtjänst på
söndagen med ledarna Tord Ericsson och Hallin i
spetsen.
2 En av gästerna frambär en hälsning.

2

3

4

3 Lägrets blåsorkester leder den unisona sången vid
invigningshögtiden.
4 Flickscouternas fanborg.
5 Samling i Congobyn, där alla lägerdeltagare var
svarta.
6 Indienmissionärerna Hugo och Carol Johansson i
sina indiska kläder.
7 Pastor Göte Sohlberg i indiska kläder.
8 Afrikansk dans i Congobyns utkant.
Bildtexter: Sven Ohm.
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8
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Bordsvisa vid samkvämet å S.B.U.F:s
Årskonferens i Sundsvall 1957 (mel. My Bonnie)

Vä1 mött uti högsommarkvällen
till rådslag i vår Metropol,
Från söder till nordliga fjällen
vi vandra mot ljusnande mål.
Refr: Sjungen alla, stämmen nu in i vår melodi,
Konferensen solig och ljus måtte bli.
Och först i vår visa vi sjunga
Om ledaren E. Oddestad,
Hans gagnande tjänst bland de unga,
alltfort gör oss tacksam och glad.
Refr: Erling, Erling, alla vi sjunga vår melodi
bland de unga äger du varm sympati.
Bo Svedberg och Aglert med flera
tillhör S.B.U.F:s jobbargäng
i Sundsvall de glatt konferera
och tävla med Lööv om poäng
Refr: Sjungen alla, stämmen nu in i vår melodi,
Konferensen solig och ljus måtte bli.
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Vår ”Zamber” är med i vår skara,
vårt hjärta Han tagit förut,
han inspirationen fått vara
är värd vår honnör och salut.
Refr: Zamber, Zamber, i moll nu stämmes vår
melodi
varför, varför vill du ej hos oss förbli.
Zeth Abraham
sson (Zamber)
,
förbundssekret
erare i SBUF 19
52-57
Foto: Svenska Ba
ptistsamfundets
bildarkiv

Välkommen till Sundsvall Ni alla
Var hälsad du S.B.U.F.
att här med oss sjunga och tralla
och trivas på vår välkomstfest
Refr: Sjungen alla, stämmen nu in i vår melodi,
Konferensen solig och ljus måtte bli.

Sven Ohm lyder namnet för dagen
han hyllas som ny general
Om vi alla enas om tagen
förvisso blir lyckosamt val
Refr: Sjungen alla, stämmen nu in i vår melodi,
utav hjärtat vår hyllning vi nu stämma i.
[4 verser till] Text av Elsa (insänt av Marianne Björndahl).

Sven Ohm, förbundssekreterare 1957-1964:
Jag ser med tacksamhet tillbaka på mina 12 år i
SBUF:s tjänst. De var intressanta och händelserika.
Jag började som en av SBUF:s riksevangelister sommaren 1952.
Tyrestalägret strax utanför Stockholm var min första arbetsplats. På
den tiden hade SBUF riksevangelister som besökte församlingar och
hjälpte dem med evangelisationsinsatser i treveckorsperioder, med
barnmöten, väckelsemöten, besök i juniorföreningen och i ungdomssamlingar av olika slag.
På somrarna var det läger i skilda delar av vårt land och tältmöteskampanjer. Det var populärt på den tiden. Jag minns fortfarande med glädje tältmöten i exempelvis Uppsala, Gävle och Umeå,
som komplement till evangelisationskampanjer under vinterhalvåret.
Och många fann vägen till Gud, såväl unga som äldre Det hände nu
och då att församlingen efter en sådan kampanj döpte många – en
gång minns jag att Uppsala baptistförsamling fick 17 nya medlemmar
efter en kampanj där.
Kampanjarbetet utvecklades alltmer. Jag besökte församlingarna
flera månader före och tränade medarbetare och vi hade ett väl
utarbetat arbetsmaterial.
Under min förbundssekreterartid hade vi flera duktiga riksevangelister, bl.a. Lasse Brander och Bengt Sjöblom. De utgjorde en viktig
del av SBUF:s profil på den tiden.

Sven Ohm som riksevangelist. Foto: Arkiv.

1957 tillträdde jag tjänsten som förbundssekreterare. Vi flyttade till
Stockholm tre veckor efter det vår andre son fötts i Linköping. Jag
inträdde i raden av förbundssekreterare som var kända profiler i
Baptistsamfundet – Edvin Ryde, den förste, Joel Sörenson, Knut
Lagerstedt och Zeth Abrahamsson.Vi tjänade alla i ganska många år,
blev väl kända utöver landet genom att vi varje vecka förekom i
Ungdomens Veckopost och ofta i Veckoposten, ledde läger både
vinter och sommar och besökte distrikt, församlingar och ungdomsföreningar i stort sett varje helg.
Förbundssekreteraren var ansvarig för SBUF-expeditionen,
representerade ungdomsförbundet i alla möjliga sammanhang, inte
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minst i Frikyrkliga ungdomsrådet och Sveriges Kristna
Ungdomsråd, då viktiga organ som nu lagts ned.

Ungdomens Veckopost och ledartidningen
Egentligen var det fantastiskt och nästan otroligt att SBUF i
många år hade en egen veckotidning, Ungdomens Veckopost (UV). Vi hade på min tid duktiga redaktörer som Sture
Johansson och Bo Swedberg och förbundssekreteraren hade
en chans att regelbundet nå det unga baptistsverige genom
den. Men den nådde långt – och många läste UV och påverkades av dess radikala synpunkter. Inte minst missionsstyrelsen upplevde UV som en maktfaktor – ungdomstidningen drog sig inte för att ge sina synpunkter på samfundets arbete.
Vi hade också en ledartidning. När jag tillträdde hade
den redan slagits samman med söndagsskolans och Herbert

Brander och jag delade redaktörskapet för Söndagsskolläraren/Ungdomsledaren som vår månadstidskrift hette.
Under mina förbundssekreterarår arbetade vi mycket med
ledarutbildning. Bland annat gav vi ut en ”ledarutbildningens trestegsraket”, Bronsboken, Silverboken och Guldboken, den senare i samverkan med övriga ungdomsförbund inom Frikyrkliga Ungdomsrådet. Nils-Gunnar
Lönngren och jag gav också 1963 ut Kristen sjunger, ett
sånghäfte med då särskilt aktuella nya sånger.

Riksläger vart femte år
De regelbundna rikslägren, som samlade alla grupper –
ungdomar, juniorer och scouter - karakteriserade vårt
arbete. Mitt första var som nämnts Tyresta med Zeth
Abrahamsson som chef, därefter kom Incoja i Arbrå,
Hälsingland och Vårdkasen utanför Askersund. Det var
jättesamlingar, då i stort sett alla bodde i tält.Vi hade egna
programböcker, hade radioutsändningar, dopförrättningar,
fast det diskuterades om inte alla borde döpas i hemförsamlingen, och utlandsbesök – dels från grannländerna och
dels från exempelvis Kongo. Det var fantastiskt när André
Planton bars in på Incoja-lägret på samma sätt som man en
gång bar de kvinnliga missionärerna från plats till plats i
Kongo!
För fler medlemmar
Vi arbetade mycket med rekryteringsfrågor. Det gällde att
värva flera medlemmar till SBUF-föreningarna utöver
landet. Vi hade under min tid rekryteringskampanjen Ännu
fler än nu – en fyndig formulering tyckte vi – och Rune
Axelsson och Gunnel Sjöberg skrev kampanjsången Vi har
valt att den väg Gud oss visat har – en succé, som sjöngs
överallt under några år. På den tiden hade vi också Tiokronorsmissionen, som var en god inkomstkälla för SBUF.

Lägret Vårdkasen 1962. Övre raden fr. v: Stig Johansson, LarsEric Lönn, Sven Ohm. Nedre raden: Nils-Gunnar Lönngren,
landshövding Valter Åman, lägerchefen, ?.
Foto: Rolf Gustafsson/Veckoposten
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Samarbete med staten
På min tid som förbundssekreterare
började samarbetet med de statliga
myndigheterna. Vi anställde den
förste konsulenten, som arbetade
med statligt stöd, och det samarbetet
har sedan vuxit. Statens Ungdomsråd bildades och vi samverkade med
de andra ungdomsrörelserna i vårt
land för att detta samarbete skulle
utvecklas på ett sunt och demokratiskt sätt.
Växande grupp medarbetare
Medarbetarstaben växte genom åren
– allteftersom uppgifterna växte.
När jag började som förbundssekreterare hade vi bara en JSGKsekreterare (Junior/Scout/GK)
anställd. Sedermera fick vi utöver
ungdomskonsulenten en seniorsekreterare, som arbetade särskilt för
den äldre ungdomen.

SBUF:s styrelse omkring 1960. Från vänster: Tord Ericsson, styrelseledamot, NilsGunnar Lönngren, senior-sekreterare, Bo Swedberg, ordförande, Sven Ohm,
förbundssekreterare och Lennart Granath, styrelseledamot. Foto: Arkiv.

SBUF-ordförandena och förbundssekreterarna
SBUF-styrelsens ordföranden gick så gott som alla vidare
till andra uppgifter inom Baptistsamfundet. Under min tid i
SBUF var Gösta Sterne, Erling Oddestad och Bo Swedberg
ordföranden. De två första blev mångåriga ordföranden i
missionsstyrelsen och Swedberg blev bl.a. Veckopostens
chefredaktör. Också förbundssekreterarna anförtroddes
andra uppgifter i Baptistsamfundet. Joel Sörensson blev
BWA:s förste ungomssekreterare och sedermera Stockholmspastor, Knut Lagerstedt blev förlagschef, Zeth
Abrahamsson blev både Inre missionens sekreterare, socialsekreterare och förlagschef och själv anförtroddes jag

uppgiften som samfundets internationelle missionssekreterare, en uppgift jag hade i 25 år innan jag kände att jag ville
markera den lokala baptistförsamlingens avgörande betydelse och avslutade min tjänst i Baptistsamfundet som
pastor i min hemförsamling sedan 1950-talet, Kungsholms
baptistförsamling.

Djärva initiativ hör ungdomen till
Jag bär med mig rika och inspirerande minnen från SBUFåren. Jag önskar att SBUF i framtiden vill ta djärva initiativ,
positivt granska vårt samfunds arbete och våga satsa på nya
vägar till evangelisation och samverkan.
SVEN OHM
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Österfärnebo
20040916.

Övre bilden: Birgit Lundqvist sjunger det
lilla ljus jag har.
Nedre bilden: Sven Lindström, omtyckt
lägerchef. Foton: Birgit Lundqvists privata.
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Jag har varit med i SBUF ända från barndomen, då
mina föräldrar tog med oss systrar runt om i Sverige
på de flesta konferenser och sångsammandragningar.
Men 1955 reste jag och min syster Kajsa till London
och sjöng med i Svenska Damkören. Jag minns att vi
sjöng på Albert Hall då Billy Graham predikade Vi
hade nationaldräkter och eftersom vi var tre
personer från Österfärnebo dominerade vi körens
fina dräkter.
Vi har i år firat 60-årsjubileum av vårt vackra
sommarhem Edsviken där vi har haft utställning m.m. med god
publik vid flera till fällen. Men jag kan ju berätta något om mitt
engagemang i SBUF. Först deltog jag ju själv i juniorföreningen
”Salems Lilja” från det att jag var 12 år 1934. Sedan blev jag
juniorledare vid 18 år, alltså 1940. Sen dess har jag varit med på
åtminstone ett 50-tal läger, Incoja, Vårdkasen, Frösön med flera.
Under den tiden hade vi ett JSGK-råd i Gästrikland där jag
jobbade med alla förberedelser till dessa läger och sammankomster.
Minns Daniel Kviberg, Ivar ”Blå” Holmén, Tord Eriksson, ”Tjalle”,
Sven Lindström och andra lägerchefer. Och alla deltagare! Tänk att få
vara intendent och skaffa mat åt alla hungriga killar och tjejer! Jag
träffar några ibland på konferenser än i dag!
Vi startade GK-förening här 1954 och när de yngre ledarna
försvann blev det vi äldre som fick ta över. Sedan 70-talet har vi här i
Österfärnebo haft ek. scoutkår och där har jag skött om de yngsta
pojkarna . ”Bävern”! Oh, hur det var! Jag minns många bra saker från
de åren. Vi lärde dem ju scoutbönen ”Käre Fader i din himmel, du
som alltid hjälper mig”. Och en kväll sa en av killarna:
”I går tappade jag bort en skrivning, som jag hade lagt nånstans,
men hittade den inte på morgonen. Då bad jag scoutbönen och tänk
så snabb han var, genast hittade jag den på ett konstigt ställe!”

Blev sjuk ett tag när jag var 78 år, så då tog en annan ledare över. Men
jag rycker in ibland och lär ut knopar och gör batik, och det är det
bästa jag vet. Får lov att vara tacksam för att jag har fått behålla hälsan
och upplevt så många rika år i SBUF och i alla andra sammanhang
bland baptister och i andra samfund.
Dag som ovan
BIRGIT LUNDQVIST, Österfärnebo

Lennart Granath, ordförande för SBUF 1964-67
Ungdomsinstruktör, vik. förbundssekr. 1967-70
Det gick fort 1963. Valberedningen på SBUF-konferensen någonstans
i Sverige ringde till Linköpingsläraren och ungdomsledaren i gamla
Betania. Ett år senare var jag ordförande och tillsammans med Lars
Arvidsson, förbundssekreteraren, hade jag ansvar för allt det som
företrädarna, Bosse Swedberg, Sven Ohm och också Herbert
Brander lämnat över. Centrala arbetsgrupper för GK, scout, junior,
senior och internationellt med energiska medlemmar spridda över
hela landet drev på. DUI (distriktsungdomssekreterare) fanns i de
flesta län/landskap.

Inför framtiden: Våga vara
med där det händer! Guds röst
hörs på många sätt!

Höjdpunkter var ungdomsarbetet i Bandundu i Zaire/Kongo
Kinshasa och studenterna från samma land på Betelseminariet.
Att som lekmannapredikant besöka församlingar, mest på
Palmsöndagen.Vietnamkriget öppnade perspektiv, som också vi i
SBUF tillsammans med SMU försökte bearbeta.
1967 lämnade jag ordförandeklubban till Ingemar Emanuelsson. Men
den nya SBUF-styrelsen valde av någon anledning att anställa mig
som ungdomsinstruktör. Och familjen lät sig övertalas att flytta till
Södertälje. Stor bostadsbrist rådde närmare Stockholms centrum. Så
blev det ytterligare tre år med många spännande upplevelser.
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Konferenser och händelser på 60-talet
Under 50- och 60-talen innehöll konferenserna minst en
thesupé. Många konferensgudstjänster sändes i radio och
hade internationella gäster. De var dessutom mycket
välbesökta. 1963 hade konferensen till exempel 464
deltagare. I Gävle 1961 var inte mindre än 53 personer
engagerade i olika grupper inför konferensen. Konferensbyrå och -expedition, härbärgerings- och bespisningskommitté, press- och reklamkommitté, mottagningskommitté, mötestjänst, fest- och dekorationskommitté,
sång- och musikkommitté. Sent 60- och tidigt 70-tal fanns
också en kändis med på konferenserna... det var Kjell
Lönnå som ledde sång och bidrog med konst.
Konferenserna bevakades också ofta av lokalpressen.
Exemplet ovan är dock hämtat från Veckoposten, men där
var det Västerås stad som bjöd hela konferensen på kalas.
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I Farsta 1962 stod den yttre missionen i fokus och då Kongo
i synnerhet. Åke och Asja Granath sändes ut som
instruktörer.
1966 startar Sven Lindström och JSGK-kommittéerna
Programservice med SBUF-program för olika
arbetsformer
1969 lanseras en ny form för SBUF:s årskonferens med
korvbarer, U-landsinformation och volleybollcupfinal. 500
deltagare sluter upp, trots den nya mötestiden i maj i stället
för midsommar.

SBUF:s årskonferenser 1960-69
1960 Borås
1961 Gävle
1962 Farsta
1963 Västerås
1964 Sjövik
1965 Norrköping
1966 Luleå
1967 Västerås
1968 Jönköping
1969 Södertälje ”Att leva med”
1964 Årskonferensen uttalar genom SBUF:s
styrelse en protest mot apartheidregimen i
Sydafrika. SBUF uppmanar den sydafrikanska regeringen att ompröva sin raspolitik
som är ett brott mot mänskliga rättigheter.
1967 Konferensen beslutar om ett upprop till
ett annorlunda julfirande. Bakgrunden är att
julfirandet präglas allt mer av kommersialism
och materiellt överflöd, vilket går på tvärs
mot julevangeliet, menar SBUF.
1967 SBUF är medarrangör i Stockholmskonferensen om Vietnam i juli. Ett uttalande
sänds till den amerikanska ambassaden med
en vädjan om att USA ska avbryta kriget i
Vietnam.
1969 Årskonferensen uppmanar Svenska
Baptistsamfundets missionsstyrelse att
fortsätta de ekumeniska samtal med
Metodistkyrkan och Svenska Missionsförbundet som påbörjats i Rättvik den 15 maj
1969.

Ingemar Emanuelsson,
ordförande för SBUF 1967 - 1970:
Den goda och stimulerande arbetsgemenskapen med såväl ledamöter i
styrelse och kommittéer som anställda är kanske det som först präglar
minnesbilden av min tid i SBUF, både som styrelseledamot och ordförande.
Framför allt tiden som ordförande innebar dessutom stora möjligheter till
berikande möten med engagerade ledare och positiva deltagare i
ungdomsverksamheter runt om i landet. Det är många friska och
stimulerande diskussioner i sådana sammanhang, som dyker upp i minnet.
Av de viktigare uppgifterna vi arbetade med vill jag framhålla församlingarnas
ansvar för undervisning i livs- och trosfrågor vilket aktualiserades bl a genom
att skolan inte längre hade kristendomsundervisning utan ”objektiv”
religionsundervisning.Vi ansåg att det var viktigare för kristna församlingar
att komplettera skolans undervisning än att starta egna s k kristna skolor.
Nära relaterat till detta var också betoningen av församlingarnas ansvar för
ungdomsarbetet och dess ledare. På många håll lämnades ett alltför tungt
ansvar för denna verksamhet till alltför unga personer.Vi satsade därför bl a på
kursveckor för pastorer, där undervisnings- och ledarskapsfrågor stod i
centrum.
Under perioden kom olika slag av engagemang i internationella frågor att
fokuseras och jag minns speciellt många heta och engagerade diskussioner om
hur vi som ungdomsförbund skulle agera och ta ställning till kriget i Vietnam.
Ekumeniska utmaningar ägnades stort engagemang och betydande
arbetsinsatser. Radikala planer på samgående med andra ungdomsförbund var
utarbetade och stöttades från många håll. Men då, liksom vid senare tillfällen,
blev de dessvärre inte möjliga att genomföra och finns därför kvar än idag
som angelägna utmaningar.
I detta liksom i övriga för våra ungdomars bästa angelägna uppgifter önskar
jag dagens jubilerande SBUF all välsignelse och framgång.
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SBUF:s pojkhem
I över 40 års tid tog sig SBUF och Svenska
baptistsamfundet an pojkar som hamnat på
glid. Först i ett hem som låg i Nockeby i västra
Stockholm och därefter i ett stort vitt hus i
Kungsängen. Stig Lindvall var pojkhemmets
sista föreståndare, mellan åren 1960 och
1974. Han berättar om kampen för att få den
vanliga skolan att ta emot pojkarna och
motståndet från boende i området, men också
om de många pojkar som fick en omstart i
livet, fick lära sig ett yrke eller började studera.

Foto: Per-Anders
Thunqvist (arkiv)

Det var alltså 1960 som Stig Lindvall, tillsammans med sin
fru och två barn, kom tillbaka från Kongo där han arbetat
som missionär för att ta över verksamheten i pojkhemmet
efter paret Britta och Ragnar Wahlborg. Till pojkhemmet
kom pojkar som blivit omhändertagna för samhällsvård. De
kunde vara misshandlade av sina föräldrar – eller själva ha
misshandlat föräldrarna, snattat och hamnat snett.
– Vi lade upp verksamheten på olika sätt och ordnade
många fritidsaktiviteter för pojkarna, berättar Stig Lindvall.
Det kunde till exempel vara vinterresor till Mjösjö,
eller hockey på en isbana som finansierats av landstinget
och Svenska baptistsamfundet.
– Vi hade mycket hjälp av praktikanter från
Betelseminariet och fick mycket stöd från en syförening i
Kungsängen som engagerade sig i verksamheten.
Själv var han pojkarnas ”extrapappa”, men han hade
också stöd av flera anställda.
Pojkhemmet startade i oktober 1932 av Stockholms
Baptistungdomars Samarbetskommitté. Från och med
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1954 styrdes hemmet av ett socialt råd som valts av Svenska
baptistsamfundets missionsstyrelse och SBUF:s styrelse.
Det blev alltså en relativt självständig, gemensam social
insats genom Stiftelsen Baptisternas Sociala Mission med
Baptistsamfundet som huvudman.
Från början låg det alltså i Nockeby med utsikt över
Drottningholm och hade plats för 11 pojkar, ett föreståndarpar och ett biträde. I SBUF:s 50-årsjubileumsbok står
att läsa att ”Startkapitalet var ett par tusen kronor + ungdomlig entusiasm + tro på Gud och på goda människor och
en god sak.” 1938 köptes lokalerna,Villa Skoga, som skulle
bli pojkhemmet i Kungsängen för sammanlagt 70.000
kronor. När pojkhemmet flyttade dit fanns bara gräs och
fruktträd, men nu har huset fått sällskap av baptistförsamlingen Skogakyrkan på tomten. Verksamheten med
pojkhemmet fortsatte till 1974. Då gick Stig Lindvalls
första fru bort och han blev ensam med sina två barn och
det gick inte att hitta någon efterträdare.

TEXT: SUSANNA HELLMAN
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Vid inflyttningen 1939 bodde 25 pojkar på pojkhemmet,
men antalet minskades senare ned till 16 personer, och när
Stig Lindvall blev föreståndare tog de endast emot 12
pojkar i åldrarna 12-18 år. Mest på grund av att de som kom
dit hade svårare problem. I början var pojkhemmet öppet
för pojkar som stämde in på beskrivningen ”frisk, sund och
välartad, samt fattig, värnlös och i saknad av hem och
föräldrar”, men på 1950-talet hade beskrivningen av
pojkarnas problem ändrats till ”miljöskada, asociala
hemförhållanden, skolbesvär, sängväta, fysiska defekter och
i en del fall även psykiska sådana”.
Det var alltså inga lätta fall som kom till Stig Lindvall
och de andra. I vissa fall fick de slussa vidare pojkar till
ungdomsvårdsskola. Stig Lindvall berättar att han ofta fick
ge sig ut och leta efter pojkarna, som inte alltid var Guds
bästa barn, utan ibland ställde till det för sig. Men de hade
trots detta bra relationer till sina närmaste grannar (trots
risken för påhälsningar från busiga grabbar). Däremot hade
grannar bodde längre bort svårare för att acceptera
hemmet.
– Det var viktigt att få ut dem i samhället igen.Vi fick
hjälp från många arbetsgivare som tog emot dem, till
exempel som lärlingar på byggen och som springpojkar i
affärer.
Under de 14 år som Stig Lindvall var föreståndare
passerade omkring 150 pojkar genom verksamheten. Det
som fick dem att orka arbeta vidare var att många pojkar
trots allt ändrade sig. Stig Lindvall berättar stolt att ett
exempel på detta är att en av de stökiga killar som kom dit
senare startade Friskis och Svettis.
– De kunde förändras! sammanfattar Stig Lindvall, och
det märks tydligt att dessa pojkar har en alldeles särskild
plats i hans hjärta.

Bilder från SBUF:s vinterläger

Okända pistmarodörer.

Vinterläger i Idre 1977. Michael, Leif, Lotta, Marie, Uffe,
Marie och Jan. Foton: Arkiv.
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Sven Lindström, förbundssekreterare
1969-1973:
Livskraften och bärkraften finns lokalt!
gemensam ungdomstidning Ung Väg liksom en serie
traktater och småskrifter till hjälp i evangelisationen. Ett
gemensamt ledarutvecklingsprogram utformades delvis
baserat på den latinamerikanske pedagogen Paulo Freires
idéer. I ännu bredare ekumenisk samverkan utarbetades ett
gemensamt flerårigt material för söndagsskola
med barntidningar för olika åldrar.
Ett viktigt steg i riksekumeniken togs
också, när ett kraftfullare Sveriges Kristna
Ungdomsråd bildades genom en integration
av Sveriges Frikyrkliga Ungdomsråd, som då
hade mest resurser. En viktig uppgift blev att
årligen utbilda, fördela och administrera ett
hundratal vapenfria tjänstepliktiga för tjänst i
församlingar och samfund. SKU deltog också i
planeringen för det första allkristna riksmötet
i Göteborg (G 72). Såväl den karismatiska
rörelsen och Jesusrörelsen som det sociala och
politiska engagemanget för internationell
solidaritet fick utrymme, och den första
ekumeniska U-veckan genomfördes hösten
1973 under temat Rättvisan kan inte vänta.
En för framtiden ännu viktigare ekumenisk process startade, när den första förenade
församlingen (SB-SMF) bildades 1969. Den
erfarenheten och många andra under min tid i
SBUF:s ledning stärkte mig i övertygelsen att
det avgörande grundarbetet i evangelisation
och tjänst utförs lokalt. Det är där evangeliet
kan bli gripbart och trovärdigt i vardagsnära
1979 på Sjövik
relationer!

En liten kommentar i ett svar på en enkät i en av de
utredningar vi gjorde har bränt sig fast. Den har hjälpt mig
till avspänning både då och senare i det ansvar vi kan ta på
oss på grund av andras förväntningar och egna överambitioner i det nationella arbetet. Den här gången gällde det
frågor kring förändringar i vårt GK-arbete och
att låta allt uniformerat arbete betecknas
scouting. Kommentaren löd: ”Vi vet inte så
mycket vare sig om det gamla eller det nya
programmet. I övrigt fungerar det ganska bra
här”.
Min hälsning till nya generationer i SBUF:s
riksledning är därför: Lita på och räkna med
skaparkraften och initiativförmågan i de lokala
församlingarna och ungdomsledargrupperna!
Var angelägna om närhet och goda relationer
med dem som jobbar lokalt! Forma strukturer
för ömsesidigt utbyte och stimulans! Främja
ledarutveckling på alla plan!
När jag kom in i jobbet som förbundssekreterare 1969, var de ekumeniska processerna
brännheta. Jag kastades omedelbart in i
tresamfundssamtalen (Metodistkyrkan,
Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan), sedan övriga frikyrkor dragit
sig ur. De länge löftesrika samtalen bröts 1971
till stor besvikelse för många.
Men de tre berörda ungdomsförbunden
(MKU-SBUF-SMU) utvecklade ett omfattande
samarbete. Bland annat producerades en
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Sören Carlsvärd,
ordförande för SBUF 19771979:
Mitt första möte med SBUF-riks var vid konferensen 1969 i
Södertälje. Under några år i slutet av 1960-talet hade några
ungdomar i Lidköping, startat en utåtriktad ungdomsverksamhet ”Club Freedom” som svarade mot många
tonåringars behov. Vid SBUF konferensen blev jag ombedd
att berätta om detta för att inspirera andra, vilket
resulterade i att jag invaldes i SBUF-styrelsen.
Det blev många uppdrag och år i SBUF varav några som
förbundsordförande. Genom SBUF fick jag både fostran
och undervisning som har varit avgörande för mitt liv.
SBUF har öppnat perspektiv mot mission och solidaritet
med människor i tredje världen och gett relationer med
människor både i Sverige och i andra länder. Det bestående
minnet av SBUF är positivt. De frågor vi arbetade med var:
hur förstärka ungdomsarbetet lokalt, hur kan vi få människor att ta ett internationellt ansvar via ”U-trossen”, hur
kan vi öka det internationella utbytet via EBU och BWA.Vi
arbetade med frågan om eget scoutförbund, ungdomsinstruktörsutbildning, ekumenik, metodutveckling av
barn- och ungdomsarbetet, Tid åt Gud, Jesuskonferenser,
med mera.
Jag tror att SBUF har avgörande betydelse för vår
gemensamma framtid. Utan ett ungdomsförbund har jag
svårt att se en kyrka som kan tjäna sina medmänniskor i alla
åldrar. Ett samgående med andra ungdomsförbund
kommer dessutom att bli ett viktigt bidrag till kommande
generationer. SBUF har förvaltat de 100 åren väl!
Sören Carlsvärd, som då hette Andersson, ingick i
valberedningens förslag till styrelse 1976. Urklipp ur
SBUF:s arkiv.

36

Anita Larsson – kvinnan som gjorde
SBUF-karriär men glömde
tvålflingorna i fingerfärgen
Då Anita Larsson började läsa till pastor 1967
inleddes hennes karriär på SBUF.
– Jag arbetade som städerska på SBUF för att
finansiera mina studier. Jag har så att säga arbetat
mig upp! skrattar hon.
Anita Larsson är den första och enda kvinna som varit ordförande i
SBUF:s styrelse. Men det är egentligen mest en parentes i
sammanhanget för en person som funnits i SBUF:s och Svenska
baptistsamfundets närhet i stort sett i hela sitt vuxna liv. Eller som
Birgit Karlsson* sade i sitt tal när Anita fyllde 50 år: ”Anita har varit
med i allt, utom kvinnoförbundet och sångarförbundet”.
Själv menar hon att åren i SBUF har betytt mycket för henne, i
arbetet som pastor, men också för hennes egen utveckling.
– Det var en nära gemenskap med styrelsevännerna och de
anställda.Vi blev nästan som en familj. Det var en fantastisk förmån,
både att arbeta för SBUF och sitta i styrelsen, säger Anita Larsson,
som nu är pastor i Alingsås missionsförsamling.

*Birgit Karlsson var missionsföreståndare
för Svenska Baptistsamfundet 1984-1995.

Ett av de många SBUF-läger som Anita varit på var tonårslägret
Bomoj 1974 i Vägsjöfors där hon tog hand om ledarnas barn. När
Anita och jag träffas har jag med mig en bunt lägertidningar från detta
läger och vi skrattar gott åt alla minnen. En lägertidning är helt
tillägnad Anita Larsson – Kaffebönan. Anita kan inte minnas varför –
kanske var det för att hon efterlyste kaffe under en ledarsamling…
Under barnaktiviteterna lät hon alla barnen måla sig med
fingerfärg, men Anita glömde blanda i tvålflingor i färgen. Hon
skrattar gott åt minnet. Det är nämligen tvålflingorna som gör att
färgen går att tvätta bort!
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– De barnen minns mig från det lägret... men de hade jätteroligt
skrattar Anita.
På lägret sprang de också ett lopp – ”Sponsor walk” där folk fick
springa och publiken satsade pengar per varv. Pengarna gick till
missionen. Ingen trodde att Anita, med barnvagn, två barn i handen
och barn på axlarna skulle springa särskilt många varv och satsade
därför friskt, men det fick de snart äta upp.
– Vi sprang varv efter varv, så alla som hade satsat på oss fick
betala massor med pengar... De trodde bara att vi skulle springa ett
varv och att det inte skulle bli så dyrt, men vi sprang nog en åtta-tio
varv! Det blev mycket pengar till missionen!
På Bomoj var Sven Lindström lägerchef. Janne Åberg, David
Lagergren och Lars-Åke W Persson var också med.
– Det var väldigt många trevliga människor, summerar Anita.
1974 då lägret hölls var Anita anställd på SBUF för att arbeta med
barn och utveckla arbetet med barntimmarna.
– Arbetet med barntimmarna drogs igång på grund av en
nedgång i söndagsskolan och var tänkt som ett komplement till
barnverksamheten, med kristen undervisning, berättar Anita.
Själva arbetssättet utvecklade hon under åren som ungdomspastor i Borås 1969-72.
– Under min tid satsade vi mycket på ledarna också, att de skulle
må gott, få inspiration, växa andligt och ha en god miljö omkring sig.
Vi hade barntimmeledarkurser på Vallersvik på somrarna och producerade mycket ledarmaterial.

Anita med barntimme-barn. Foto: Arkiv.
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Anita var med och startade ett pedagogiskt forum för ledare på
Hållandsgården i Jämtland, inte långt från Åre där hela familjen fick
vara med.
– Vi ordnade alltid så att barnen skulle ha roligt också, säger
Anita, och undertecknad kan inte annat än instämma! (Jag var nämligen med som barn i flera år på just dessa läger med mina föräldrar
och kan fortfarande minnas våra stunder med farbror Roland som
kunde trolla, vår kasperteater, när vi gjorde egna pussel som våra
pappor fick såga ut…)

Men nog om detta.
I mitten på 60-talet blev Anita ledamot i JSGK-utskottet (JSGK
står för junior, scout och Goda Kamrater). Det dröjde inte många år
innan hon blev invald i SBUF:s styrelse.
– Det var mycket ”herr ordförande” på den tiden och man räckte
upp handen och begärde ordet, minns Anita.
Hon kom in som ensam, ung kvinna i styrelsen 1967, resten av
ledamöterna var män och alla utom en (Sören Carlsvärd) var i 40-50årsåldern.
– Men jag har aldrig varit särskilt rädd av mig och de tyckte att
det var roligt att jag kom med, ler hon.
Anita kommer inte från ett kristet hem, men hon stöttades av sin
söndagsskolelärare och uppmuntrades hela tiden att gå vidare i sitt
kristna engagemang. 1979 valdes Anita till ordförande och slutade då
som anställd. Hon är den första (och enda) kvinna som varit ordförande i SBUF. Det väckte inte särskilt mycket uppseende då, minns
Anita. Den enda tidning som tog upp det var Svenska Journalen som
skrev en notis ”Äntligen en kvinnlig ordförande i ett ungdomsförbund”.
Under 70-talet brottades SBUF med stora frågor som rörde vårt sätt
att leva, frågor om en enklare livsstil. Det var också då Jesusrörelsen
föddes, en karismatisk rörelse som betonade Jesus (och är värd en hel
artikel i sig). Anita Larsson berättar att SBUF försökte stödja
Jesusrörelsen, men att SBUF inte betraktades som tillräckligt fromt,
med sin Shellbojkott och samhällsengagemang.

I presidiet på årskonferensen 1974 i
Helsingborg. Foto: Håkan Jonsson.

De internationella kontakterna har också gett intryck. Som engagerad i SBUF fick Anita möjligheten att resa, vilket inte var helt vanligt
på 1970-talet, och se mycket av tredje världen.
– På den internationella ungdomskonferensen på Filippinerna var
vi 96 nationer som sjöng och bad tillsammans, alla på sitt språk. Men
vi gjorde det som en helhet och det var en fantastisk upplevelse.
Vi är tillbaka vid lägerminnen igen, för det finns så många roliga som
dyker upp. På lägret på Frösön -66 regnade det hemskt mycket. Anita
var där med tonåringar från Tabernaklet i Göteborg och höll på att bli
hemskickad (!)
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– De trodde att vi hade varit i stan och köpt öl, men vi hade bara varit
och badat på badhuset för att det var så vansinnigt kallt och smutsigt.
Och köpt mariekex... Det kanske var lite oansvarigt, men ändå...
– Det regnade så mycket på lägren, det var alldeles förskräckligt.
Det var som att Gud inte tyckte om lägren...
På 80-talet var hon med som scoutledare i Järna på lägren Ostkust 80 och Selo -85, som hade över tusen deltagare vardera.
– Det var jättefina, roliga, innehållsrika läger, menar Anita.
Selo hade lantbrukstema och stundtals fick deltagarna verkligen
hugga i.
– Det tog sååå lång tid att laga mat, minns Anita.Vi kokade
ärtsoppa och det kändes som om det tog hela veckan. Men det var ju
roligt också.
– När jag ser tillbaka har det varit en väldigt fin tid i mitt liv, säger
Anita Larsson som nu är pastor i en missionsförsamling men ändå har
sitt hjärta kvar i SBUF.

TEXT, SAMT FOTO PÅ ANITA
LARSSON 04: SUSANNA HELLMAN
BILDER TIDNING/TECKNAT:
LÄGERTIDNING BOMOJ

Anita Larsson, SBUF:s första och enda kvinnliga ordförande
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Bild från Bomoj - läger med liv
SBUF:s riksläger 1974

Lägerbål i skogen. På bilden syns Ola Dorve och Bengt Järlund (längst till höger). Till vänster om dem ligger Sven Lindström.
Stig Sköld (Karin Wiborns far) står till vänster i bilden. Foto: Arkiv.
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SBUF:s årskonferenser
1970 Borås ”Tro i nu”
1971 Uppsala
1972 Söderhamn
1973 Stockholm ”Ge Jesus en chans”
1974 Helsingborg ”Hopp om livet”
1975 Sjövik ”Låt livet växa”
1976 Umeå
1977 Sjövik ”Ett folk på väg”
1978 Sjövik ”Ett hem för alla”
1979 Sjövik ”Framtiden tillhör oss”

SBUF tycker...
1972 Årskonferensen ställer sig bakom
uttalandet USA ut ur Indokina, med
tillägget att även motparten ska lägga ned
sina vapen. 36 personer reserverar sig
mot tilläggsbeslutet.
1973 Mellanölet ska bort från butikerna.
Årskonferensen beslutar att uppmana
lokala ungdomsgrupper att arbeta för att
mellanölsförsäljningen flyttas från matbutikerna till Systembolaget.
1977 SBUF protesterar mot att anslagen
till vapenfri militärtjänst sänks.
1977 SBUF beslutar att stödja befrielseorganisationen SWAPO i Namibia, ett
beslut som ifrågasätts av tidningen
Dagen.
1979 Lokalföreningarna uppmanas att
verka mot kärnkraft och för ett resursbevarande samhälle.
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Konferenser och händelser på 70-talet
Det internationella engagemanget ökade stadigt under
70-talet. Man talade också om en enklare livsstil och
materialet ”Pengarna eller livet – ny kristen livsstil”
gavs ut.
Scoutprogrammet är nu heltäckande, från miniorscouter till rover-/
tonårsscouter, men GK finns fortfarande kvar som alternativ.
Sång och musik får status som ungdomsarbete.
Junior byter namn till tonår och tonårsriksdag genomförs.
1970 orsakar Fred Åkerströms deltagande på lägret Mötesplats
Gotland stort rabalder. Det är ett uttryck för klyftan mellan de två
”falangerna” i SBUF som består av socialt/politiskt engagemang å ena
sidan och individuellt/andligt engagemang i Jesusrörelsen å andra
sidan.
1971 bromsas ekumeniken av att modersamfunden inte har kommit
någonvart i sina förhandlingar (se Sven Lindströms hälsning).
1972 i Söderhamn – årskonferens med aktionsgrupper som ägnade
sig åt dörrknackning och gatumöten. Över 350 deltagare, och
volleybollen hänger kvar.
1974 fanns följande anställda: Förbundssekreterare, undervisningssekreterare, söndagsskole-/barntimmesekreterare, ungdomsinstruktör, internationell sekreterare och ledarutbildningssekreterare. Alla tjänster var inte på heltid och vissa delades med Svenska
Baptistsamfundet.
13 motioner inkom till konferensen i Helsingborg 1974. Musikalen
Pappa, skapad av bl.a. Ingemar Olsson och Sven-Erik Sahlén i
Örebro, uppfördes.
En resa till den internationella baptistungdomskonferensen i
Portland genomförs. Resan går med stor förlust på grund av
oljekrisen och kraftigt höjda flygpriser.

Sjövik 1978. Till höger står Ingemar Olsson. Foto: Arkiv.

1975 Beslut att uppta miniorarbete. På konferensen samma år
praktiseras grupparbeten omkring olika frågor.
1976 Verksamheten i fokus. Målen för SBUF:s lägerverksamhet
diskuteras.
Mot slutet av 1970-talet lanseras en tonårssatsning. ”Fri att leva”
blir arbetstema. ”Kristen tro befriar” ges ut som temamaterial.
Statsbidragen ökar, men givandet minskar.
1977 SBUF vill öka rekryteringen till TåGverksamheten
Ett handikapprogram för ökad integrering i
SBUF:s verksamhet antas.
Thailand blir ny u-landsinsats.
1978 Satsning på ”Öppen familj”, ett ÖMUmaterial (ÖMU heter numera EFK Ung).
Innefattar även församlingen som ska vara
öppen för alla.

Ingegerd Winge, Malte Lindh, Björn Fjärstedt och Anders Caringer.
Foto: Arkiv.

Sjövik -77. I presidiet: Torbjörn Freij och Gerd Karlsson
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Fler konferensbilder från 70-talet...
1

3
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2

4

5

Bilder:
1 Skapande helg i Västerås 1976 (inte årskonferens, men ungdomskonferens).
2 Volleybollturnering på årskonferensen på Sjövik 1979.
3 Barnen på årskonferensen 1979. Killen i mitten heter Fredrik. Bakom honom sitter bland
andra bröderna Tobias och Pontus Järlund.
4 Årskonferens 1977 på Sjövik. Längst fram går Magnus Lindvall (t.v.) och Eivor Magnusson.
5 Torgmöte på årskonferensen i Helsingborg 1974. På plakatet står det: Somliga kallar Gud
för pappa. Vi träffas på konserthuset i kväll.
Foto bild 5: Håkan Jonsson. Övriga bilder: SBUF:s arkiv.

45

Sånger som sjöngs på
årskonferensen 1977
Genom allt Guds folk
går ett band av kärlek
och det håller oss
tätt intill varandra
det bevarar oss
vid vår Faders hjärta
slutna i Jesu famn
Villigt kommer ditt folk,
när du samlar din här,
liksom daggen kommer
ur morgonrodnaden
Klädd i helig skrud
för att prisa Gud,
villigt kommer ditt folk
när du samlar din här!

Helsingborg 1974
Övre bilden: Nattvard i Mariakyrkan i
Helsingborg 1974. På bilden syns bl.a.
Rolf Wiklund, Torbjörn Freij, Anita
Larsson, Solveig och Lasse Carlsvärd,
Lars Georg Sahlin och Lars-Åke W
Persson.
Nedre bilden: Staffan Bothzén, BackaHans Eriksson, Ingegerd Winge och
Anders Caringer.
Foto: Håkan Jonsson
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SBUF har arbetat med scouting sedan 1930talet. Idag räknar vi in cirka 3300 medlemmar
i vår verksamhet. Det finns säkert lika många
bilder av vad scouting är som det finns
medlemmar.

Foto: Olle Svärd

Kanske är det känslan av att sitta vid en eld och äta en sen
kvällsmat efter att ha paddlat längs en slingrande å kantad av
krokiga träd och sjöväxter? (Givetvis med en och annan
blåsa i händerna, eftersom kanoten hela tiden ”dragit” åt ett
håll...) Eller att skratta tills man kiknar åt sketcher vid ett
lägerbål? Att äntligen komma ihåg hur man får till en
pålstek? Eller glädjen över en kväll när hela gruppen av
scouter varit sams och andakten känts som om den gick
hem?
Scoutlagen, som presenteras här intill, är själva ryggraden i arbetet och något som varje scout lovar att hålla när
han eller hon blir invigd i en scoutkår.
Inför 1989, när SBUF-scout firade 50 år, sammanfattade Urban Carlbäcker de viktigaste händelserna i SBUFscouts historia. Då bestämdes också att SBUF officiellt
startade sitt scoutarbete 1939... Här publiceras samma
uppställning, men med tillägg fram till dagens datum.
Scouternas historia sammanfaller också till viss del med
händelser inom GK-verksamheten.

Akvedukt 2004. Foto: Susanna Hellman

SBUF:s scouthistoria

Scoutlagen
En scout visar vördnad för Gud och hans ord
En scout är ärlig och pålitlig
En scout är vänlig och hjälpsam
En scout visar hänsyn och är en god kamrat
En scout möter svårigheter med gott humör
En scout lär känna och vårdar naturen
En scout känner ansvar för sig själv och andra
Så ser den officiella scoutlagen ut i Sverige idag. Den gäller
för SBUF, som är en del av KFUK-KFUM:s scoutförbund,
men också för de övriga fyra svenska scoutförbunden (t.ex
SMU). Ett arbete med att omformulera scoutlagen har
påbörjats.
Den första uppgiften om baptistisk scoutverksamhet är
Örnpatrullen utanför Rättvik i Dalarna i mitten på 1910talet. Perols Greta Aglert fann den när hon arbetade med
sin bok Rättviksfolk i rörelse. Men det skulle dröja
ytterligare några år innan vi fick en baptistscoutkår.
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Foto: Veckopostens arkiv

1927 Den första kända baptistscoutkåren startar i Kiruna.
Det var troligen Holger Wassberg som var initiativtagare.Wassberg var pastor i Kiruna 1927-28.
1938 Herbert Brander, som genomgått Gilwellutbildning i
England, skriver ”Goda Kamrater” och GK startar.
Holger Wassberg startar en baptistscoutkår i Haparanda. Kåren ansluts till KFUM.

1939 Scoutverksamhet i flera församlingar, t ex Betania och
Betel i Stockholm, Iggesund och Bollnäs.
1940 SBUF:s konferens beslutar att bevilja inträde för
scoutkårer och GK-avdelningar. Baptistscoutsektion
inom KFUM:s scoutförbund.
1942 JSGK-rådet (Junior, Scout och GK/Goda Kamrater)
startar. Under JSGK-rådet finns kommittéer för de
olika verksamhetsgrenarna. Herbert Brander ger
upplysningar på ett JSGK-rådsmöte om olika
anslutningsformer till KFUM. Under denna tid
praktiseras kårvis anslutning.
1944 Ur ett JSGK-protokoll: ” ...vinterlägret för juniorer
och scouter i Vikarbyn var synnerligen lyckat med
många avgörelser och ett ekonomiskt överskott...”
1947 SBUF:s första riksläger Råssnäs utanför Motala med
scouter (även från Danmark) och juniorer. Vid denna
tid finns drygt 450 baptistscouter i ca 20 kårer.
1949 SBUF:s styrelse beslutar i mars att ”upptaga
baptistiskt scoutarbete”. I beslutet ingick att ej bilda
eget förbund, kollektiv anslutning av pojkarna till
KFUM, fortsatt kårvis anslutning av flickorna till

Läger, läger och åter läger...
1947
1952
1955
1958
1962
1965

SBUF:s första riksläger, Råssnäs utanför Motala
Rikslägret Tyresta med scouter och juniorer.
Europeiskt scoutläger i England.
Rikslägret InCoJa med bl a scouter.
Rikslägret Vårdkasen med många scouter.
Internationella baptistscoutlägret Illern utanför Tranås
med deltagare från bl a England, Tyskland, Finland,
Danmark och Norge.
1969 Internationellt baptistscoutläger i Gilwell Park med
svenska deltagare.
1970 Baptistscoutläger på Tromøy i Norge med internationellt
deltagande.
1974 Riksscoutläger Röjarbo i Hälsingland.
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1976
1980
1982
1985
1987
1990
1992
1995
1997
1999
2002
2004

Nordiskt baptistscoutläger på Øksedal i Danmark.
Riksscoutläger Ostkust i Stockholms södra skärgård.
Nordiskt baptistscoutläger Trehörningen i Tiveden.
Riksscoutläger Selo i Östergötland.
Nordiskt baptistscoutläger på Tromøy i Norge (igen).
Riksscoutläger Wookiye vid Dellensjöarna i Hälsingland
Nordiskt baptistscoutläger på Øksedal i Danmark (igen).
Riksscoutläger Splits gemensamt med MKU på
Skräddartorp
Nordiskt baptistscoutläger i Ransberg, Värmland
Trerixöset – gemensamt scoutläger med SMU och MKU
Nordiskt baptistscoutläger Eidskog i Norge
Riksscoutläger Akvedukt i Getsjötorp utanför
Norrköping

KFUK och bildande av ett baptistscoutråd som väljs
vid SBUFs årskonferens. JSGK-rådet beklagar att det
f.n. är omöjligt att bilda eget scoutförbund.
Skandinavisk baptistscoutledarkonferens i Stockholm.
1950 I samband med SBUF:s scoutledarkurs 21-22 januari i
Stockholm hålls förhandlingar och Gerda ”Gogo”
Ohlsson och Bertil ”Natte” Hansson väljs till
chefsscouter. Scoutrådet håller sitt första
sammanträde 8 februari hos Bertil Hansson. Första
scoutstämman på SBUFs årskonferens i Örebro.
1959 Stig Lindvall startar baptistscoutarbete i Kongo.
Scoutrådets ordförandeklubba, som används än idag,
görs av ”Saxen”.
1960 KFUM:s och KFUK:s scoutförbund går samman.
1972 Beteckningen chefsscout tas bort. SBUF-märket,
placerat på höger ärm, blir sektionsmärke.
1973 Gemensamma ledarriks för GK-, scout- och
juniorledare.
1978 SBUF:s årskonferens beslutar att i framtiden
omvandla GK och scout till ett arbete.
1982 GK och scout går samman under namnet SBUFscout.

Chefsscouter
Bertil Hansson 1950-56
Gerda Ohlsson 1950-52
Aina Hammar 1952-57
Lars-Eric Lönn 1956-60
Vera Reilert 1958-66
Tord Ericsson 1960-72
Britt Palmquist 1966-71
Gunilla Arlinger 1971-72

(Till och med 1972 fanns
en manlig och en
kvinnlig chefsscout)

Scoutrådets ordförande
Gunilla Arlinger 1972-75
Bengt Jansson 1975-78
Anders Fläckman 1978-81
Birgitta Stav 1981-82
Urban Carlbäcker 1982-86
Peter Wiborn 1986-90
Åke Magnusson 1990 (blir scoutsekreterare efter ett halvår)
Gunnel Thörngren (nu Berdén) 1991-94
Martin Johansson (nu Ålund) 1994-97
John D Arlinger 1997-98
Peder Oscarsson 1998-2002
Tobias Järlund 2002-

Bertil Hansson och Lars-Eric Lönn, f.d. chefsscouter
Näverslöjd på 1980-talet. Foto: Arkiv
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TEXT: URBAN CARLBÄCKER (t.o.m. 1989)
SUSANNA HELLMAN (1990-2005)

Scoutinvigning i Valsätrakyrkan, Uppsala, våren -87. Foto: Arkiv
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Haig Damirjian, f.d. scoutsekreterare, och Gunnel
Berdén, ordförande i scoutrådet 1991-1994
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1991 SBUF beslutar på årskonferensen att slå ihop
scoutarbetet med ÖMU:s J1 och byta namn till
Baptistscout i samband med detta.
1991 Ingen representant från ÖMU (nu EFK Ung)
kommer till ett hajksammanträde som SBUF
inbjudit till. Luften går ur SBUF. Samtidigt förs
samtal med SMU.
1994 SBUF-scout byter namn till Baptistscout.
Årskonferensen upphäver beslutet om en
gemensam scoutsektion med ÖMU.
2000 Björn Ring formger en ny logotyp för Baptistscout
som bygger på ett bidrag som Henrik Sjölander
skapade till en logotyptävling på Ransberg 1997.
2004 SBUF och SMU sjösätter ”Operation skotstek”, där
målet är ett samgående mellan Baptistscout,
MKU-scout och SMU-scout. SMU:s scoututskott
och SBUF:s scoutråd samlokaliserar sina sammanträden i väntan på att MKU, SBUF och SMU går
samman till ett ungdomsförbund.

Scoutstämmor
Scoutstämman är en mötesplats och ett diskussionsforum
för Baptistscout som hålls varje år.Den har formen av ett
årsmöte. Till och med 1967 hölls scoutstämman i samband
med SBUFs årskonferens. Dessutom fanns en regelbundet
återkommande samling, oftast i januari, som kallades BSledardagar.
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Tranås (scoutledardagar med stämma)
Kungsör
Iggesund
Södertälje (extra stämma i Uppsala)
Bromma
Uppsala
Helsingborg (på SBUF-konferensen)
Sjövik (på SBUF-konferensen)
Grödinge
Motala
Hudiksvall
Södertälje
Norrköping
Västerås
Järfälla

Bilderna medsols:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Sigtuna
Iggesund
Tranås
Farsta
Falun
Motala
Borås (Första RS-natten)
Uppsala
Värmland/Karlstad
Linköping
Hudiksvall
Västerås
Hedemora
Kungsängen
Älvdalen
Gävle
Farsta
Uppsala
Södertälje
Bergsjö
Karlstad
Tranås
Avesta

1. Scoutstämma i Bergsjö 2002.
Foto: Tobias Järlund.
2. Tranås 2004 med ”bonnigt” tema.
Foto: Annelie Ericsson.
3. Falun 1987. Foto: Lennart Thorsell
4. Hudiksvall 1993, direkt från
bastun. Foto: Arkiv.
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Karin Wiborn, missionsföreståndare för
Svenska Baptistsamfundet:
En lovsång till SBUF – 100 år
Jag var kanske tretton år, och just hemkommen från tonårsläger på
Solbacken i Loftahammar. Med i packningen hade jag ett grönt
klistermärke med SBUF-loggan på. Hela veckan hade vi sövt
varandra med ”när trollmor har lagt sina elva små troll” med vår egen
refräng: ”O aj, aj, aj, aj, SBUF”.
Länge gick jag med det gröna klistermärket i handen och
funderade på var det skulle få sitta i mitt rum. Till slut blev det på en
vit bokhylla, och där sitter det kvar än idag. Lite slitet, men kärt. Jag
hade upptäckt att baptistkyrkans tonår i Tranås var en del av något
större. Hela Småland kändes fullt av SBUF:are, och det var häftigt.
Efter det var vägen utstakad.Vid sidan om GK-scoutläger,
fanns nu Bomoj, årskonferenser, och kurser. Allt ville jag åka
på, och så fort det var slut längtade jag till nästa evenemang.
Distrikt eller riks spelade inte så stor roll, bara det var SBUF.

Karin Wiborn (mitten) på SBUF:s årskonferens
på Vallersvik 1990. Foto: Joel Åsblom.
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Jag är fostrad i SBUF:s demokrati. Genom årskonferenser,
styrelse och kommittéarbete har jag guidats in i begrepp som
bordläggning, konsensus och majoritetsbeslut. Vid det här
laget har jag suttit i många sammanträden och konferenser. I
början förvånade det mig att de ”vuxna sammanhang” jag
kom till så småningom inte var mer avancerade och – vågar
jag skriva professionella – än SBUF:s. Jag trodde det skulle
vara annorlunda, lite effektivare, lite krångligare på andra
sidan vuxentröskeln. Nu förstår jag att jag fick en väldigt bra
grund för att träda in i andra sammanhang. Jag tycker
fortfarande SBUF:s handlingar till årskonferenser och
sammanträdesteknik har mycket att lära andra sammanhang, t ex
Baptistsamfundets konferensförhandlingar.
Genom konferensarbete har jag också fått en okuvlig tro på

samhällspåverkan. Inte för att jag vet om det någonsin har gett något
resultat i faktiska händelser, men kampen mot aluminiumburkar, för
oblekt papper, mot vapenexport till Namibia och bojkott av Shell
under apartheidtiden i Sydafrika har lärt mig att inte vara tyst, utan
att vilja påverka lokalt och globalt genom röst och handling.

Det finns en speciell del av SBUF som på ett särskilt sätt har mitt
hjärta i sitt grepp. Jag kanske börjar bli för gammal för att kalla mig
SBUF:are, men jag säger fortfarande att jag är baptistscout.
Scoutskjortan hänger redo, eldpåsen vet jag var jag har, precis
som träkåsan, gjord på en scoutledarkurs. Det är främst inom
baptistscout, eller SBUF-scout, som det hette när jag var som mest
aktiv, som jag har fått möjlighet att forma och pröva min tro och det
är där jag har mina starkaste upplevelser av Gudsnärvaro, som GKare, scout, scoutledare och lägerchef.
Läger innebär en intensiv arbetsgemenskap genom dagarna som
under arbetets gång bjuder på samtal med scouter och ledare om
livet och om tron. Och som scout har jag fått ihop det jag tycker är
viktigt i livet till en helhet. Gudsnärhet, människosyn, naturupplevelser och arbetsgemenskap.

Akvedukt 2004. Foto: Susanna Hellman

SBUF har tränat mig i ledarskap på ett otal antal kurser, däribland en
värdefull Tid åt Gud-kurs där jag fått grunder i metodik, psykologi
och tips på lekar. Men den viktigaste träningen för ledarskap tror jag
ändå att jag fått ”lokalt”. Det fanns människor runt mig som trodde på
mig och som vågade låta mig försöka leda barn- och ungdomsgrupper tillsammans med äldre och stabilare ledare. Så fick jag träna
ledarskap, och jag tillåter mig också idag att leva i scoutfundamentet
”learning by doing” (lära genom att göra).

Så vad har SBUF lärt mig? Tro,
hopp och kärlek till världen!

Det här är bara axplock. Nu är det i alla fall så att Svenska Baptistsamfundet för närvarande har en missionsföreståndare som har svårt
att inte kalla sig för SBUF:are – trots visst åldersmässigt problem vid
det här laget – och som har hämtat sin mesta kunskap för att leda ett
arbete från baptistscout.
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Musik för barn

Musiken har en låg tröskel och underlättar för
människor att våga gå in i kyrkorna. Det är en
av fördelarna med musiken, menar Kerstin
Colldén (på bilden, t.v.), som arbetat med
barn och musik på SBUF.
Under 1980-talet var barntimmarna på väg ut ur kyrkorna
och söndagsskolorna kände också av en kraftig nedgång,
som börjat under tidigare årtionden. I stället startades
musiklekis och babysång och annan öppen verksamhet. Den
traditionella barnverksamheten omvandlades till att till stor
del handla om musik. Kerstin Colldén, som vid den tiden
var barn- och musikkonsulent på SBUF, tillbringade mycket
tid med att hålla kurser ute i församlingar i landet.
– Jag höll massor av kurser om barnmusik, det var ett
stort sug ute i församlingarna, berättar Kerstin Colldén.
– Musiken står för en stor del av ”vardagskyrkan”, det
vill säga alla aktiviteter som äger rum mellan gudstjänsterna
på helgerna. Mitt jobb var att hjälpa människor i
församlingar att få det arbetet att fungera, fortsätter hon.
I samband med musikaktiviteter som exempelvis
babysång kommer också många föräldrar in i kyrkan.
– Musik har blivit så stort! Startar man något med
musik så kommer det folk.
– Men varför ska kyrkan syssla med allt det här?
– Musikverksamheten i kyrkorna lockar många olika
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sorters människor, den suddar ut gränser och skapar
gemenskap.
Kerstin Colldén menar också att det är lättare för
människor nu än på 70-talet att gå in i en kyrka.
– Då var kyrkan så ute… nu finns det en mer tillåtande
attityd. Det kan till och med kännas intressant att gå in i
kyrkan och prata om andlighet, säger Kerstin Colldén.
– Musiken har ett sådant djup – bara det att vi kan
uppleva musik är fantastiskt. Den går förbi språkliga
barriärer och andra hinder och med hjälp av musiken kan vi
komma i kontakt med vårt innersta – som i lovsången. Den
är också ett verktyg vi kan använda för att uttrycka oss,
säger hon.
Kerstin Colldén minns också samarbetet med andra
kyrkor som en viktig del under sin tid på SBUF.
– Vi jobbade mycket ekumeniskt och skapade bl.a. ett
söndagsskolematerial. Även text- och tidningskommittén
som gav ut tidningarna Kompis och Kom tillsammans hade
stor ekumenisk bredd. Och själv arbetade jag nära SMU:s
personal på kansliet i musikfrågor, säger Kerstin Colldén.
– Och jag tror inte att Sverige skulle ha varit ett så stort
musikland om inte vi i frikyrkan hade fostrat så många
musiker! slår Kerstin Colldén fast.
TEXT: SUSANNA HELLMAN
FOTO: Bilden t.v. JOEL ÅSBLOM. T.h. SBUF:S ARKIV

Öppen verksamhet
På vardagar är många kyrkor öppna för mammor och
pappor som kommer till kyrkan med sina barn för att
mötas. I den öppna förskolan får barnen leka av sig medan
föräldrar som är hemma med barn får träffa andra vuxna.
Den öppna verksamheten skiljer sig från församling till
församling, beroende på vilka behov och resurser som
finns.
Bilden till höger är från Storvreta öppna förskola 1986.
Foto: Sofi Andersson.

Söndagsskola
Söndagsskolor har funnits i församlingar runt om i Sverige
sedan 1850-talet och finns fortfarande, men på många
ställen med färre barn än under ”glansdagarna” fram till
mitten av förra seklet. Under senare delen av 1990-talet
arbetades nya söndagsskolematerial fram, ofta i samarbete
med andra samfund (och ibland utan inblandning från SBUF
alls). Idag kanske söndagsskolan inte ens kallas söndagsskola, utan ”barnens gudstjänst”, ”Löfteslandet” eller
”söndagsklubben”. Men arbetet bygger fortfarande på att
berätta för barnen om Bibeln och tron på ett levande sätt
som engagerar.
Tidningen Kom tillsammans gavs ut av en ekumenisk kommitté.
Foto: Arkiv.

Barnmusik
På 1980-talet fick barnmusiken sitt genombrott i SBUF.
Det var musikkonsulenten Sören Oscarsson som snappat
upp idén om musiklekis från bland annat Adventistkyrkan
och som arbetade fram ett material för musikarbete bland
3-6-åringar. Ett par år senare kom ett material som täckte
in även spädbarnsverksamheten.
Källa: Tro Frihet Gemenskap – Svensk baptism genom 150 år.
Bilden är från Betelkyrkan i Örebro. Ledare: Ingrid Gårsjö.
Foto: Arkiv.
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Musik för äldre barn
När barnen har vuxit ur musiklekis
finns flera vägar att gå. Många
församlingar har barnkörer, vissa har
musikskolor, och på en del håll har det
också startats rockskolor för unga som
vill prova på att spela i band. Under
flera år fanns en barn- och
ungdomskörskommitté och en
notbank som fungerade bra, där
musikledare kunde få tillgång till nytt
material.
Unga Röster. Foto: Veckopostens arkiv
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PUMP
Mellan 1999 och 2002 arbetade Stefan
Jämtbäck på SBUF med PUMP –
projekt ung musik och populärkultur,
som kom till för att inspirera
församlingar att utveckla arbetet med
musik och kultur. Bland annat togs
materialet Live fram (i samarbete med
SMU och Bilda), som är en samling
noter för rockgrupper, med låtar som
alla kan spela (det hävdade i alla fall
Stefan Jämtbäck...).
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Ur broschyren
Välkommen till SBUF

Foto: Elin Hällzon

”SBUF vill uppmuntra
barn och ungdomar
att leva med musik.
All verksamhet inom
SBUF är starkt
påverkad av musik
och sång, det är inte
bara en livsstil utan
lika mycket en
gemenskapsfaktor
mellan människor och
ett sätt att tillbe Gud.”

Om en
”Musiken är ett naturligt
uttryckssätt för Tomas
Andersson, textförfattare och
musiker i Rockbandet
Woodstock.”
På bilden, som är hämtad ur ett
gammalt nummer av tidningen
Veckoposten syns alltså Tomas Andersson, 14 år, som då var medlem i baptistkyrkan Ebeneser på Södermalm i
Stockholm. Bandet hette Woodstock
(efter Woodstockfestivalen) och bestod
av fyra killar i 14-15-årsåldern. Tomas
Andersson skrev all text och musik,
men bandet arrangerade låtarna
tillsammans.
”– Jag skriver inte så många kärlekstexter. Det blir mer allvarliga saker, till
exempel om upprustning, droger eller
våld. Jag skriver om saker jag känner.
En sång är ofta en protest mot något.
De flesta sångerna handlar om
kapprustningen och lumpen.
– Det känns viktigast att skriva om
det nu.
Tomas vill att publiken ska få tänka
till.
– De ska känna sig träffade på konserten och sedan tänka på det efteråt.
Woodstock vill inte vara ett kristet
band.

ny generation baptister...

– Det ska inte vara ”kristna texter” i
alla fall, säger Thomas. Jag är kristen
och svaret på mina frågor är Jesus.
Därför är det lätt att halka in på det,
men jag vill inte att det ska vara
övertydligt.”
Citaten är hämtade från en artikel i
Veckoposten nr 40 1986.
TEXT OCH FOTO: URBAN ÖHNELL

Jag mejlar Tomas Andersson som nu
även heter Wij och frågar vad han
minns om bilden. Så här skriver han:
”Den där bilden kommer jag ihåg. Jag
tror den var på omslaget, med
rubriken En ny generation. Jag antar
att de tänkte en ny generation
baptister, vilket kanske var ett
önsketänkande från Veckopostens
redigerare, men jag var i alla fall mäkta
stolt. Särskilt nöjd var jag över att mitt
hår var så snyggt... Det var i
Rålambshovsparken i Stockholm, på
hösten. Jag var 14 år och där med mitt
band Woodstock (jag vet, ett mer än
lovligt uselt namn) och det var nåt
sorts baptistarrangemang. Det var en
bra spelning. Minns att jag var glad
efteråt.”
SUSANNA HELLMAN

57

Julspel –
söndagsskolefest i
Lugnets baptistkapell,
Hållnäs

De här härliga bilderna är signerade Lennart Thorsell och är tagna vid olika högtider
i Hållnäs baptistförsamling i slutet av 1970-talet och början av 80-talet.

Pjäs av söndagsskolans elever vid Gökotta, Hållnäs. En 50-årig
tradition som upphörde 1985.
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Tomten på besök vid julgransplundring när vårterminen började
i söndagsskolan, Hållnäs baptistförsamling.

1980 Vallersvik ”Omvänd till verklighet”
1981 Karlskoga ”Våga leva våga växa”
1982 Sjövik ”Och fred på jorden”
1983 Sjövik ”Hela vår värld”
1984 Stockholm ”Jesus för världen”
1985 Sjövik ”Så må du välja livet”
1986 Sjövik
1987 Sjövik
1988 Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa
(med ÖMU)
1989 Sjövik

1980-talet
1986 på Sjövik. Foto: SBUF:s arkiv

SBUF:s årskonferenser

SBUF tycker...
1980 SBUF är emot alla former av TVsatelliter (på grund av de effekter som alla
"dåliga" program har på barn och
vuxna).
1981 SBUF tar avstånd från s. k. herrtidningar, som lever på ett övervägande
sexuellt innehåll. Detta gäller även damtidningar med ett liknande innehåll.

Viktiga händelser under 1980-talet

1982 SBUF uppmanar varje lokal SBUFgrupp att utarbeta ett eget handlingsprogram för freden.

1981 SBUF introducerar ledarsemester (en kurs för seniorer,
ledare och ledarfamiljer).

1987 SBUF kräver att planerna på Scan
Link (Öresundsbron) genast stoppas.

SBUF vill skapa träffpunkter för
arbetslös ungdom.

1988 gemensam konferens med
ÖMU, tema skapelse, sex, fred,
framtid.

SBUF beslutar att be regeringen att
skjuta upp Jas-projektet, vilket
resulterar i ett TT-telegram.

1988 På hösten startar SBUF en
fritidsledarutbildning på Lidingö
folkhögskola tillsammans med SMU.

1983 hade årskonferensen 400
deltagare. Samtal förs med ÖMU
(Örebromissionens ungdom, nu
EFK Ung) om ekumenik.

1987-90 Tonårssatsning med SM i
Allvetande, språkresa, tonårsledarpärm och rikstonårsläger.

1987 SBUF uppmanar enskilda medlemmar att gå med i FURA (Fjällnära urskogars räddningsaktion).
1988 SBUF uppmanar alla att bojkotta
Shell på grund av företagets handel med
Sydafrika (upphävt 1994).
1989 SBUF skall i sina arrangemang helt
upphöra att använda eller tillhandahålla
engångsartiklar.

1985 beslut om tonårssatsning för
att vända medlemstrenden uppåt
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En stilig orkester på
årskonferensen 1979
på Sjövik. Foto: arkiv.

Sjövik 1982. Foto:
Bengt Jansson
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Bilder (medsols)
Dans på årskonferensen på
Sjövik 1985. Foto: Berit Sjölén.
Avskiljning under en SBUFkonferens. På bilden syns Lena
Luther, Boye Jensen, Katarina
Sköldmark och Sven Jansson.
Foto: Arkiv.
Diskussioner under
årskonferensen 1989 på
Sjövik. Längst till höger sitter
Erik Svalander (f.d.
administrativ sekreterare på
SBUF.) Foto: Arkiv.
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På kurs med...
...SBUF!

Ovan: Barntimmeledarkurs i Örebro
Ovan, till höger: Snöspår 1992 i april
(scoutledarkurs där man går på tur och bor i
bivack med allt vad det innebär).
Nedre bilden: Språkresa till England med
SBUF år 1981
Foto: SBUF:s arkiv.
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Övre bilden till vänster: Kursen Stigfinnaren
(scoutkurs) hölls under SBUF:s totalkurs i
mars 1993. På bilden syns bland andra
Kajsa Rylander (längst till vänster).
Foto: Åsa Samuelsson.
Övre bilden till höger. Vägledaren
(scoutkurs) 1988. Foto: Arkiv.
Nedre bilden. Språkresa med SBUF.
Foto: Arkiv.
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Scoutläger: Trehörningen 1982
Nordiskt baptistscoutläger

2

1

3

4
1 Bärprojekt i skogen.
2 Ingemar Olsson-konsert.
3 Kolmila i skogen.
4 Riktiga nostalgimackor! Limpa med ost.
Lägg märke till de snygga mjölk- och
filpaketen...
Foto: Bild 1 och 4: Olle Svärd.
Bild 2 och 3: Bengt Jansson/SBUF.
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Scoutläger: Ostkust 1980 och Selo 1985
Riksscoutläger SBUF

1

2

3

4
Bilder: 1. En lägerplats i gläntan. (Selo). 2. Kanottillverkning (Ostkust). 3. Bullbak (Selo)
4. Mera matlagning (Selo). Foto: Bild 1 och 3: Tord Fors, bild 2 och 4: SBUF:s arkiv
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Tonår
Tonår kallades från början Junior, men har
hela tiden handlat om ungdomar i 13-18årsåldern som träffas i kyrkan under ordnade
former tillsammans med några ledare.
I vissa fall liknar verksamheten en fritidsgård, på många håll
har man tonår på fredagskvällarna, och ofta ingår det någon
form av sport.Volleybollen hade nog sin storhetstid under
1980-talet, därefter tog innebandyn vid och... ja, hur står
det till med konditionen ute i landet i datorspelens
årtionde?
Men det viktigaste med tonår är att träffas och få prata
om viktiga saker. När man är tonåring rör sig många

funderingar i huvudet och det finns ett stort behov av
förebilder och vuxna, som inte är ens föräldrar, som har tid
att lyssna. På tonår ryms både videokvällar och äventyrsbad, men det finns också plats för samtal om det som är det
viktigaste i livet.
Lite tonårsnostalgi: under 1980- och 90-talen pågick varje
år SM i Allvetande för tonårsgrupper. Det var en kunskapstävling som arrangerades av SBUF:s ungdomskommitté och
innehöll frågor som skulle lösas under en begränsad tid (alla
medel var tillåtna) plus en extrauppgift som kunde vara att
ta bilder på temat avsked eller att bygga någon fantasifull
modell. En mycket prestigefylld tävling, helt enkelt, med
fina priser.

Tonåringar på Vårdkasekyrkans volleybollturnering omkring år 1981. Foto: SBUF:s arkiv.
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SBUF:s riksläger (tonår/junior/
senior):
1947
1952
1958
1962
1966
1970
1974
1989
1993
1996
2003

Råssnäs
Tyresta (Stockholm)
Incoja (Arbrå)
Vårdkasen (Tiveden, Närke)
Frösön
Gotland
Bomoj (lingala, betyder liv) (Vägsjöfors,
Värmland)
Vågspel (Vässarö i skärgården utanför
Norrtälje)
Sommaräng (Björkenäsgården, Närke)
SommarÖn (med MKU och SMU på
Öland)
Helt enkelt (med MKU och SMU på Sjövik)

bilden är
Det bästa med den här
grupp på hajk
ms
do
bildtexten... En ung
helt enkelt. Foto: Arkiv.

Kristendomsskola
Många kyrkor har också ”konfa-grupper”där de
som går på högstadiet får lära sig grunderna i
kristen tro och diskutera livsfrågor under ett år.
På bilden: Avslutning på kristendomsskolan i
Vårdkasekyrkan. På bakre raden skymtar bland
andra Martin Ålund och Stefan Jämtbäck...
Foto: Börje Jämtbäck.
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Rikstonårsläger: Vågspel på Vässarö 1989

En repbro som tillverkades under lägret. Foto: Tord Fors

Som en hiss, fast i skogen... Foto: Joel Åsblom

Lägerbål – Gå på vatten med bl.a. Tomas Rydsmo. Foto: S. Hellman.
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Hela lägret! Foto: Jona Picture/Per Johansson.

Vad vore ett läger utan sin lägerkommitté? Foto: Arkiv.

Vad gör man inte för att hålla sig fräsch? Foto: Arkiv.
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1990-talet
Årskonferenser SBUF
1990 Vallersvik
1991 Sjövik
1992 Sjövik
1993 Stockholm (med MKU och SMU)
1994 Umeå
1995 Örebro (med MKU och SMU)
1996 Sjövik
1997 Uppsala (med MKU och SMU)
1998 Stockholm (med Svenska
baptistsamfundet som firade 150 år)
1999 Gotland (med MKU och SMU)

SBUF tycker...
1991 SBUF uppmanar regeringen att
förbjuda all utlandshandel med vapen och
annan militär utrustning.
1994 SBUFs styrelse skall sträva efter att
göra SBUFs röst mera hörd i
samhällsdebatten.
1995 SBUF vill uppmuntra föreningar att
samtala kring sex, äktenskap och samlevnad
på ett positivt sätt. SBUF vill värna om
äktenskapet som samlevnadsform.
1997: SBUF, MKU och SMU skickar ett
uttalande till Sveriges regering där man
uppmanar regeringen att ”med kraft verka
för en snabb skuldavskrivning för de
fattigaste länderna”.

Den obligatoriska godisskålen. Varje person som går fram till
mikrofonen på årskonferensen och gör ett inlägg får ta en godis!

1991 En avsiktsförklaring om samgående antas av SBUF,
Metodistkyrkans Ungdomsförbund och Svenska Missionsförbundets Ungdom (nu Missionskyrkans). Flera gemensamma läger och arrangemang genomförs under 90-talet.
1993 SBUF flyttar ihop med MKU och SMU på ett
gemensamt rikskansli i Älvsjö.
1994 Tidningen Trikå startas med SMU som huvudman, i
samarbete med SBUF och MKU.
SBUF sänder ut vandringsteam som introducerar jul- och
påskvandringar i kyrkorna.
1996 SBUF sneglar på tonårsarbetet i Danmark och
överväger att ta in materialet Rizzky Bizznezz. Det anses
dock vara för ”extremt” för svenska ungdomsgrupper.
1997 SBUF gör entré på Internet med www.sbuf.baptist.se
1999 PUMP (projekt ung musik och populärkultur) startas.
Projektet ska inspirera församlingar till att utveckla sitt
musikarbete bland unga.
1999 SMU drar sig ur kanslisamverkan.

70

Lasse Pettersson, f.d. internationell sekreterare på SBUF, med gäster från Indien: S. Benjamin och Danam Israel.
Vågar man gissa på rörelsesången A-ram-sam-sam (gulli-gulli-gulli-gulli-gulli)? Sjövik 1992. Foto: Christine Lagerström.

Laguppställning i Umeå 1994. Foto: Arkiv.
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Tid åt Gud – TåG
Det var inte bara genom riksevangelisterna som SBUF
var engagerat i evangelisation.

F.d. TåG:aren Gunnar Sönnerhed (mitten) vid
en GK-högtid. T.v. står Lennart Alverbäck och
till höger skymtar Stig Johansson och Daniel
Kviberg. Foto: Per Anders Thunqvist/arkiv

En stark inriktning på ungdomsinsatser resulterade i Tid åt Gudrörelsen som vi startade på 1950-talet. Vi anordnade Tid åt Gudkurser och jag undervisade redan från början vid dem. Zeth
Abrahamsson var förbundssekreterare när vi 1956 skickade ut det
första teamet med åtta medlemmar. De arbetade i både Timrå och
Skärblacka. I det fanns bland andra Gunnar Sönnerhed, som genom
årtiondena gjort betydelsefulla insatser både i SBUF och
Baptistsamfundet, och Gerd Blomquist, som senare gifte sig med
varandra. Gunnel Sjöberg, lärare i många år på Sjöviks folkhögskola
och Rolf Kjellberg, som blev pastor, hörde också till de åtta första.
SVEN OHM

Tid åt Gud-arbetet fick betydelse främst i
mindre församlingar, som då kunde ha råd
att ha en heltidsarbetande ungdomsledare.
Men året som TåG:are fick också betydelse
för deltagarna. Flera av dem har läst vidare
till pastorer och alla har fått erfarenheter för
livet.TåG-arbetet pågick fram till 1996 då
det lades ned på grund av för få deltagare.
Under 94/95 hade SBUF fem TåG:are
och ett vandringsteam ute i olika församlingar. De skrev brev till varandra som
samlades in och skickades ut till alla
deltagare.

TåG-kursen ute på Grävlingsberg, 1985. Bland deltagarna syns bl.a.
Elisabeth Morgonro och Annika Damirjian... Foto: Sofi Andersson.
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På nästa sida följer utdrag ur två brev som
skrivits av TåG:aren ”Guds lille narr i Stöde”, en
person som nu har en högt uppsatt position
inom SBUF…

KÄRA VÄNNER
Jag hoppas att ni känner att ni är i Guds omsorg, hur ni än mår. Och jag
hoppas verkligen att ni har skrivit TåG-brev! Det vore i alla fall väldigt roligt
att höra hur ni har det (så man vet om man är normal).
Dramagruppen har ökat från 8 och är nu uppe i l2 st. Vi har
varit tvungna att sätta stopp där. 4 st tjejer som både är med i
dramagruppen och på gårn har bestämt att de ska hälsa på mig varje
måndagkväll. Känns kul att man är uppskattad.
En onödig iakttagelse jag gjort här är att alla tanter, och då
mina vänner menar jag alla tanter... de lägger alltid upp en mer grej
på kakfatet än vad det är antal som fikar. Alltså: är vi fyra runt bordet
ligger där 5 bullar, 5 kakor och 5 sockerkaksbitar osv. Jag har funderat
över om det är så att de vill vara på den säkra sidan ifall någon, mot
all förmodan, skulle våga ta två av nån sort. Eller, om de vill skryta
lite med hur mycket de har bakat och donat. Eller, om det bara är en
norrländsk sed de har. Jag har ännu inte kommit till klarhet i denna
fråga, men har nu tagit som mål att hinna reda ut denna sak under
min tid här... nåt ska man väl åstadkomma detta år... siktar på en
doktorsavhandling.
Sen förra TåG-brevet har jag hunnit vara hemma en helg. Den
enda jag hinner med denna termin.
På djurgårn igår kväll var det ganska lugnt. Mest på grund av
diverse avstängningar som en följd av försök (?) till knarkförsäljning,
sprängning av bensinbomb, nerslagning och allmän fylla. Dom är för
roliga de små liven. Har problem med det mesta tycker jag. Man får
agera både polis, mamma, slagverk och städerska. Man gör sitt bästa.
Måste få skryta med att den sistnämnda rollen är något som jag faktiskt behärskar! (att vara slagverk har jag också fått en viss övning i)
För övrigt här så fortsätter iallafall barnkören att öka. Jag
hjälper de stora tjejerna i kören att öva in det klassiska och
obligatoriska julspelet.
Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att ett år som TåG:are skulle se ut
så här. Fast om nån talat om att jag skulle vara i en liten by i Norrland så
kanske jag skulle kunna gissat.
Jag ser med GLÄDJE fram emot att träffa er efter jul... kul, kul. Må Guds
kärlek värma er och folk i er närhet nu i vinterns kyla. Och glöm ej: Gud
lämnar dig aldrig! 1 Joh 3:18

Tågkurserna 1990 och 1991. Foto: Arkiv.

/Guds lille narr i Stöde
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Nordiska baptistscoutläger: Tromøy 1987

2

1
3

1. Världsrekordförsök i pinnbrödgrillning, för världens längsta
pinnbröd.
2. Farstabussen – en buss i sina
bästa år...
3. Farstascouter utklädda till
svenskar (!) under maskerad.
Foto: Olle Svärd.
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Øksedal 1992

Karin
Skönsång (?) av
.
Anna Lindholm

Wiborn och

Små scouter med ledare. Längst bak: ledaren Bodil Johansson.
Stående fr.v: Chevan Chuenchomboon, Joakim Järlund (nu
Bergeå), Johan Härnsten och Silvana. Sittande fr.v: Malin Nilsson
och Chevy Chuenchomboon.

Man får ju inte missa fotbolls-EM. Matchen spelades in och sändes på storbildsskärm.
mest varmt!
kul på läger...
så
d
lti
al
te
in
Det är
...
tillfälligt ur form
Simon Wiborn

Foto: Olle Svärd.
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Foto: Arkiv (julkort 1993).

Sven-Gunnar Lidén står längst till höger i bilden.

Sven-Gunnar Lidén, förbundssekreterare 1993-1998:
Under tiden 1993-1998 kännetecknades arbetet på SBUF av Kanslisamverkan mellan
MKU, SMU och SBUF. Under sommaren 1993 gick flyttlassen till Älvsjö för att skapa ett
gemensamt kansli. Jag började samtidigt min tid som förbundssekreterare, och snart
var det nya förbundssekreterare i alla tre ungdomsförbund. Tillsammans med dem och
SBUFs personal fick jag börja söka mig och oss fram i den nya situationen.
Arbetet på kansliet var inriktat på att hitta så många
gemensamma punkter som möjligt. Flera stora arrangemang genomfördes, som två Smaka och Se, ett ungdomsläger på Öland (Sommarön -96) och gemensamma scoutläger.Vi hade gemensamma musikprojekt, t.ex. Spelgalna,
och gemensamma årskonferenser vartannat år. Bakom varje
större arrangemang förekom en ständig brottningskamp
mellan de olika kulturer som fanns hos de tre förbunden.
Det handlade inte alltid om stora skillnader, men varje ungdomsförbund hade under lång tid format en egen kultur
hur saker och ting genomfördes och nu skulle man försöka
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förena dessa till ett gemensamt arbete. Det innebar att det
inte alltid var gnisselfritt, men i de dynamiska processerna
gjordes många nya och goda erfarenheter där vi lärde av
varandra.
Mitt i denna kanslisamverkan brottades SBUF med sin
egen identitet. Samarbetet och utbytet med El Salvador
stod i fokus, en Totalkurs för ledare genomfördes varje år
och ungdomsarbete och scoutarbetet var brännande frågor.
Många församlingar hade svårt att driva ungdomsarbetet
och den stora frågan var bristen på ledare.Vi gjorde försök
att rekrytera ledare genom ett medvetet utvecklingsarbete

men mötte stora svårigheter, framförallt genom utflyttningen av ungdomar från ett stort antal samhällen till
utbildningsorter och större städer.
1995 firade vi 90-år på Baptistsamfundets konferens i
Norrköping med revyn ”90 år på 90 minuter” och en galafest där årets ungdomsförening (Älvdalen) och århundradets ledare (Margareta Svalfors) fick pris.

Spelgalna - ett gemensamt SBUF/SMU-arrangemang.
På bilden syns Anki Falk och Tin Mörk. Foto: Arkiv.

Skyddsänglakampanjen
Skyddsänglakampanjen föddes på SBUFs årskonferens i
Umeå 1994. Under ett restaurangbesök kom vi på idén att
göra något mera för barnen och ge föreningar en möjlighet
dra in lite pengar till verksamheten. Skyddsänglakampanjen
genomfördes först på prov i Ängelholm och därefter växte
den vidare och omfattande till slut de flesta kristna
ungdomsförbund i Sverige.
Vi sålde 45 000 små pins de kommande 7 åren,
genomförde en utställning, tog varje år fram ett material
med ett nytt tema och gjorde en skivinspelning. Kampanjen
fick inte en total genomslagskraft i alla ungdomsförbund
men många församlingar använde skyddsänglakampanjen
för att genomföra goda evenemang kring temat om barnets
rätt.

LIVE 98 (med MKU och SMU)
Live-98 var ett rollspelsläger som ”utspelades” på tiden
efter Jesu uppståndelse. I Vårgårda byggdes en kopia av en
stad med ett tempel upp, och alla deltagare fick förbereda
sig att leva som på Jesu tid. Maten var som på Jesu tid och
verktyg och material skulle åtminstone ha känslan av att
vara hämtade från den tiden. Det fanns tre grupper, judar,
kristna och romare och själv var jag en sur men rättrogen
judisk snickare. En speciell ledningsgrupp hade förberett
ett antal scener som utspelades under lägret, och
däremellan fick vi alla spela våra roller i vardagshändelser vi
själva organiserade. Det blev en märklig upplevelse av ett
läger som levde ett eget liv, och som väckte nya starka
känslor i oss själva. När vi bröt rollspelet exploderade det i
ett totalt tjatter av samtal kring vad som hänt under lägret,
och på avslutningsgudstjänsten vittnade några om de starka
känslor som lägret hade väckt. Både av rädsla,
främlingsfientlighet, hat, som av glädje och tacksamhet.
TEXTER: SVEN-GUNNAR LIDÉN

”Jag önskar att en ängel från
himlen kom ner
och gav dem allt de behöver
och ännu mer.
Men sen fattar jag: Den ängeln
är jag och du.
Men sen fattar jag: Den ängeln
är jag.
Och vi kan dela med oss nu”
Matilda Gustafson (då 13 år)
Texter samlades in på temat ”Så ska vuxna vara”.
Vinnarbidragen tonsattes av Stefan Jämtbäck och spelades in
på skivan ”Jag önskar” som såldes i Skyddsänglakampanjen.
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Rikstonårsläger: Sommaräng 1993

3

1

2

Bilder:
1. Jesper Lundgren och Johan Chandorkar sjunger lägersången.
2. Mim - en aktivitet på lägret.
3. Pharaoh, Pharaoh, oh Pharaoh, let my people go -uh!
4. Foto - en annan aktivitet...
Foto bild 2 och 3: Per Johansson, övriga: arkiv.

4
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5

5. Andreas ”Ante” Lindström tutar igång olympiaden.
6. Yes! Rätt svar i lagtävlingen...
7. Middag på bananblad med internationellt tema. Cilla
Arlinger och Lena Johansson (nu Wesström) sveper in.
8. Och man fick äta med händerna. Anders Edin t.v.
Foto bild 7: Per Johansson, övriga: arkiv.

6

8

7
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Unga baptister i Europa – EBF-Y
Baptister samarbetar inte bara i
BWA (världsalliansen). Det finns
också ett europeiskt samarbete i
EBF, European Baptist Federation,
som även har en ungdomsavdelning – EBF-Y.
De arrangerar bland annat internationella
bibelskolor där undertecknad har deltagit.
1995, i Hamburg, handlade det särskilt om
ledarskap och ungdomsledare/förebilder.
Seminarierna var inspirerande, med lärare
från hela Europa och USA, men som alltid är
det mötet med andra människor man minns
efteråt.
Jag minns särskilt att vi tre svenskar på
Den internationella bibelskolan 1995 i Hamburg
bibelskolan i någon diskussion förklarade att
Sverige var ett land som för tillfället befann
sig i ekonomisk kris (antar att det var något stort
nedskärningspaket som just presenterats). Det möttes av
gapskratt från deltagarna från Ukraina och Ryssland.
Ekonomisk kris? Kom igen! VI har ekonomisk kris, inte
ni… fick de fram mellan skrattattackerna. Och naturligtvis
hade de rätt!
Jag önskar att alla någon gång skulle få uppleva
gemenskapen med kristna från andra länder. Trots allt som
skiljer oss åt, i allt från klädsmak och kultur till sättet att se
på världen, så binds vi samman av ett band som är så mycket
starkare än allt annat. Det är häftigt!
SUSANNA HELLMAN
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EBF-Y:s styrelse på 1990-talet med Leszec Wakula, Gunnel
Andreasson, Michael Borkowski, Nico Weaver och Iain Hoskins.
Foto: E.B.P.S. PHOTO.

Riksscoutläger: Wookiye 1990

Lägerbål: fiska upp något ur hinken med bara huvudet...
Foto: Olle Svärd.

Kanotbana Foto: Tord Fors.

Tuffingarna i RS-byn. Fr.v: Linda Åslin och ”Mattan” (Mats). Foto: Arkiv.

En lite småtrött lägerkommitté. Foto: Olle Svärd.
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Riksscoutläger (med MKU): Splits 1995
1. Smeden Peder (Oscarsson) från Södertälje.
2. Det finns inget som går upp mot en kåsa varm choklad!
3. Det är roligt att diska grytor! (Thomas Pirander t.h.)
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6
4. De paddlade så in i vassen...
5. Fram med lägerbålshumöret!
6. Inget läger utan kiosk. Här: Evy Blomgren som var
expeditionssekreterare på SBUF 1981-1995.
7. Surrning av flotte.
8. Lägerdagis.
Foto: Bild 1, 2 och 6: Haig Damirjian. Resterande
bilder togs av roverscouter som gjorde lägertidningen.
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Våga vara RS:are!
Jag läser min dagbok från tiden för Splits 1995, som
skulle bli ett av de sista scoutlägren jag åkte på som
RS:are. Den RS-by som kom att formas på Splits var
bland de folkrikaste RS-byar som funnits på ett
baptistscoutläger, vi var runt 50 personer från en
mängd olika kårer.

RS betyder Roverscout och är en
beteckning på en scout som är 15 år eller
äldre.

Riksbaptistscoutlägret Splits 95 var ett
gemensamt läger för SBUF och MKU, som
gick av stapeln på SMU:s gård
Skräddartorp utanför Ludvika.

Min första nedtecknade kommentar om RS-byn är att ” det var en
massa lustiga människor där”. En samling trevliga och roliga scouter,
en del väldigt olika mig men som jag ändå kände gemenskap med.
RS-byn låg på en egen äng en bit bort från de andra byarna.Vi levde,
som man gör på scoutläger, i vår egen lilla värld där sammanhållningen sakta men säkert blev allt bättre.Visst var vi nog besvärliga, Haig
Damirjian, som var ledare för oss, fick ett besviket utbrott över den
dåliga ordning som rådde i byn. Han krävde av oss att vi skulle städa
och snygga upp tills han kom tillbaka. Som de scouter vi är och var,
sparade vi inte på mödan utan städade frenetiskt och höjde samtidigt
myspysfaktorn ett antal steg. Efter vårt ryck fanns en eldstad med
sittplatser för alla, i mitten av byn. När Haig kom tillbaka från ledarsamlingen blev han alldeles tyst och såg ut som att han ville krama oss
allihop. Det blev en sen kväll runt den varma chokladgrytan vid
brasan.
Den händelse under lägret som jag minns tydligast är hajken. När
den startade för vår del, fick vi stränga order om vad som fick packas
ner. Själv lydde jag inte riktigt utan smög ner min dagbok, penna och
ficklampa i hajkpackningen.
Bakgrunden till vår hajk var en krånglig historia om att Sverige
var ockuperat av främmande makt, att vi blivit omhändertagna av en
av de stridande parterna och att inget farligt skulle hända bara vi
följde deras order. De ställde upp oss i två rader, killar och tjejer i
varsin rad.Vi fick stå med packningen några steg framför oss och
vänta medan vi fick vår packning visiterad. Precis som jag räknat ut
visiterade de inte sovsäckfodralet där min förbjudna extrautrustning
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låg. Under tiden vi stod där blev stämningen mer och mer att det var
på riktigt. I någon slags blandning mellan stundens allvar och vår
tonåriga fnissighet började en av tjejerna sjunga nationalsången. Där
stod vi till slut, i våra snörräta led, allihop med handen på hjärtat och
sjöng. Efter ett tag blev vi bryskt avbrutna och tjejen som börjat fick
den logiska frågan:Vem har bett er att sjunga? Svaret var lika naturligt
som fnissframkallande: – Gud!
Vi tjejer sattes i kanoter och fick paddla tills det tog stopp vid ett
båthus. Där satt vi i flera timmar, hungriga och fnissiga, drygt 20
tjejer i övre tonåren. Att vi satt inne i båthuset berodde på att det
kom ett skyfall, vi var troligen de enda lägerdeltagare som slapp bli
blöta… Jag minns att jag tänkte att det här är något jag kommer att
minnas, våra gemensamma ansträngningar att hålla modet uppe trots
ösregn och hunger. Och att den känslan säger något om varför jag är
scout – att vi tillsammans tar oss mot ett mål.
Vårt mål visade sig, efter att maten dykt upp och vi fått nya
instruktioner, vara en liten ö. Så småningom dök de flesta av killarna
upp i kanoter. Ganska sent på kvällen upptäckte vi de sista killarna
som blivit utmanade till att ta en egen och mer strapatsrik väg fram
till målet. Med dem kom även våra packningar.Vid det här laget var
vi tjejer så trötta, fnissiga och kaxiga att det tog en stunds övertalning
innan vi gick med på att hämta herrarna på stranden. Vi tyckte nog
att vi klarat oss ganska bra utan både dem och sovsäckarna. Den
natten sov jag med blåbärsris som madrass. Lugn, trygg och lycklig
på en liten ö i en skogssjö, omgiven av mina älskade RS-vänner och
en massa mygg.
Att sedan skiljas från denna galna skara på över 50 personer var trist,
för den stämning som skapats i byn kändes ända in i hjärtat.Vi hade
överlevt den galna hajken och lägret tillsammans. Scoutlägret hade
även denna gång inneburit totalt fokus på nuet och avkoppling från
allt annat. I denna goa gemenskap som RS-byn var, kändes
gemenskapen stor och kramarna var många.
Nästan tio år senare upplevde jag den där speciella känslan igen,
men på ett helt annat sätt. Jag bidrog i rollen som lägerchef till att det
blev ett nytt riksbaptistscoutläger, med nya RS:are, nya äventyr och
nya gemenskaper.

Vem sitter framtill i kanoten om inte författaren själv? Foto: RS-scouter på lägret.

TEXT: MALIN IWARSSON
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Årskonferens i

Stockholm 1998

Överst t.v: Markus Jansson, f.d. ordförande i SBUF:s
internationella kommitté och Ola Ilstedt, f.d.
internationell sekreterare. T.h: Magnus Kronberg
släpper loss med internationell gäst.
Nina Pirander och Anders Tjernström utnjyttjar sin
rösträtt. Foto: med engångskameror på borden...
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då Svenska Baptistsamfundet firade 150 år

Ungdomskommittén med Bodil Johansson, f.d. ungdomssekreterare på SBUF.

Thomas Forslin, ordförande för SBUF 1994-1997:
Mina tre år som ordförande i mitten på 1990-talet
minns jag som en mycket rolig tid.
Trots skilda åsikter i utgångsläget hade vi en underbar och öppen
gemenskap i styrelsen och Sven-Gunnar Lidén var perfekt som
förbundssekreterare. Besluten togs efter långa och livliga diskussioner som brukade utvecklas till stor enighet. Mycket handlade om
ekumenik och vi hade Kanslistyrelsen där fördelningsnycklar för
kopiatorn och röstfördelning i småkommittéer kunde växa till
gigantiska ekumeniska skiljelinjer. Flera gånger fick vi göra extraordinära räddningar för att rädda SMU kvar i kanslisamverkan. Hotet
om att SMU funderade på att lämna kansliet låg på lur i bakgrunden
medan MKU och SBUF alltid fungerade fint ihop.
Trots detta är jag mest stolt över den breda ekumeniska hållning som
vi i SBUF höll fast vid.Vårt öppna brev 1990 gick till alla kristna ungdomsförbund. Under min tid som ordförande bjöd vi in fem andra
ungdomsförbund till förutsättningslösa samtal om ökat samarbete.
Och när frågan om delaktighet i Nybygget prövades, så ställde sig
styrelsen till slut enigt bakom ett Ja till samgående med Nybyggets
Ungdom, samtidigt som vi ville fortsätta kanslisamverkan med SMU
och MKU. Denna konsekvent positiva hållning till alla andra ungdomsförbund, ibland på tvärs mot modersamfundets önskningar, är
nog det jag är mest stolt över under SBUF-tiden. Det är också detta
jag skulle vilja ge som hälsning till framtida SBUF-styrelser.

Thomas Forslin på årskonferens i
Norrmalmskyrkan 1993. Foto: Arkiv
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Under fem år i ett ungdomsförbund händer det
väldigt mycket. Jag vill berätta om två
händelseförlopp av helt olika karaktär som var
viktiga under dessa år i SBUF:s historia.
Vår samverkan med SMU och MKU tog under år 1999 en
oväntad och utifrån SBUF:s horisont negativ vändning. Den
kanslisamverkan som de tre ungdomsförbunden haft under
sex år och som var tänkt att vara ett embryo till ett nytt
gemensamt ungdomsförbund, splittrades när SMU valde att
flytta tillbaka till sitt modersamfunds expeditionslokaler.
För oss i SBUF var det som hände under 1999 en
besvikelse och ett nederlag men tack och lov fanns det en
fortsättning. Samverkan mellan dessa tre ungdomsförbund
har fått ny glöd mycket tack vare våra årsmöten, riksmöten
och konvent som gång efter gång slagit fast att dessa ungdomsrörelser tycker om varandra, lever nära varandra och
strävar mot ett samgående inom en snar framtid.
Det andra händelseförloppet som jag vill beskriva är
SBUF:s internationella och globala engagemang som under
år 2001 fick stora rubriker i media och inspirerade många
unga i vårt förbund att engagera sig i globala frågor.
Mötesplatser som RättVis helg var viktiga energikällor och
konkreta manifestationer där SBUF fanns med, t ex i
demonstrationen mot president Bush besök i Göteborg
under EU-toppmötet 2001. SBUF fanns plötsligt mitt i
mediabruset och duktiga, engagerade och pålästa SBUF:are
satt i TV-soffan och intervjuades av de stora dagstidningarna. De fick svara på frågor om varför ett kristet ungdomsförbund engagerade sig i politiska frågor, varför SBUF fanns
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Ler och långhalm? Elaine Lindblom med SBUF:s dåvarande ordförande Andreas Lindström på Sjövik 2002.
Foto: Annelie Ericsson.

Elaine E Lindblom, förbundssekreterare
1998-2003:

med i demonstrationståg och tog ställning mot orättvisor i
världen?
Kritik kom från de kristna leden.Varför slösa bort tid
att demonstrera mot orättvisorna i världen när det finns så
mycket annat att göra som kristen? Men frågan är: finns det
verkligen det?

Om unga kristna vill leva i Jesu efterföljd idag,
kan vi tiga om orättvisorna i världen?
Att leva nära centrum Jesus Kristus är att leva nära världen
med samma villkor som världens fattiga idag. Ett kristet liv
som påverkar min vardag och mina ställningstaganden i
samhället är ett viktigt kännetecken för SBUF och ger oss
som ungdomsförbund ett existensberättigande även inför
de kommande 100 åren.Vi vill leva som vi lär även i vår
egen tid!

Ett litet personalcollage...
...med bara några få personer av alla som arbetat
hängivet för SBUF under alla dessa år.

Tomas Rydsmo och Sven Jansson är solidariska och klipper
Shell-kontokorten. Foto: Arkiv.

SBUF:s expeditionssekreterare Agneta Johansson
provar på att spela trummer under Stefan
Jämtbäcks ledning. Foto: Annelie Ericsson.

T.v: Lena Wesström, f.d. El Salvador-/scout-/ungdoms-/expeditions-/
informationssekreterare på SBUF var ordförande på årskonferensen 2002.
Åsa Johansson var sekreterare. Foto: Tobias Järlund. Ovan: SBUF firade 75
år (3 juni 1980) med snygg tårta. T.h sitter Lars Georg Sahlin, SBUF:s
dåvarande förbundssekreterare. Foto: Arkiv.
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Årskonferenser SBUF
2000 Sjövik ”Här och nu”
2001 Kristinehamn ”Andetag” (med MKU
och SMU)
2002 Sjövik ”Hållplats Sjövik”
2003 Bromma ”Nära centrum”
2004 Västerås ”i rörelse” (Med MKU,
SMU, Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska Missionskyrkan och
Svenska Baptistsamfundet)
2005 Norrköping ”Vind i seklen” – vårt
100-årsjubileum

SBUF tycker...
2001 SBUF bojkottar Nestlé.
Årskonferensen uppmanar alla SBUFföreningar att stödja bojkotten och att ta
ett aktivt ansvar som konsumenter och
undvika produkter från oetiska företag.
Bakgrunden är att Nestlé enligt uppgifter
fortfarande säljer bröstmjölksersättning i
u-länder med tvivelaktiga metoder, vilket
leder till att mödrar slutar amma, vilket i
sin tur ökar barnadödligheten och får
andra negativa konsekvenser.

2000-talet – Här och nu
Vad har egentligen hänt under 2000-talet? Det
borde vi väl alla komma ihåg? Här följer några
viktiga händelser.
2001 SBUF flyttar in på Ekumeniska Centret i Sundbyberg
tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige, MKU, Svenska
Baptistsamfundet och en rad andra organisationer.
2002 SBUF lanserar Mötesplats... som ersättare till
totalkurserna, med en inspirationshelg i någon församling ute i
landet.
2004 Gemensam årskonferens i Västerås för MKU, SBUF, SMU,
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan.

2001 SBUF går med i nätverket ”Bush not
welcome” som ska agera den 14 juni vid
toppmötet i Göteborg där USA:a president
George Bush väntas delta.
2004 SBUF gör ett uttalande gemensamt
med SMU och MKU till Sveriges regering
angående konflikten mellan Israel och
Palestina. Vi kräver att regeringen ska
agera mot det pågående murbygget och
vill se en fredlig och långsiktig lösning av
konflikten.
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Maria Domargård och Alice Damirjian, Sjövik 2002.
Foto: Annelie Ericsson
[Samtliga årskonferensbeslut från år 1955 och framåt är
sammanställda av Susanna Hellman och Thomas Forslin
(1980-90)]

SBUF:s förbundssekreterare Elaine Lindblom talar på konferensen Andetag i Kristinehamn 2001. Foto: Annelie Ericsson.

Ing-Marie Arkbro försöker övertyga SBUF:s konferensdeltagare
att bojkotta Nestlé på tyckartorget, Kristinehamn 2001.
Foto: Susanna Hellman.

Förbön för de blivande
volontärerna Lisa Widell och
Maria Cedersjö, Bromma 2003.
Foto: Annelie Ericsson.
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Konferens i Hong Kong med unga
baptister från hela världen
Ungdomsavdelningen inom världsbaptistalliansen BWA bildades 1923 i Stockholm
under den baptistiska världskongressen.
Den första ungdomskonferensen hölls
1931 i Prag. Efter det har konferenser
hållits med jämna mellanrum i följande
städer: Zurich, Stockholm (1949 med
1300 deltagare), Rio de Janeiro, Toronto,
Beirut, Bern, Portland, Manila, Buenos
Aires, Glasgow, Harare, Houston och nu
senast alltså i Hong Kong.
BWA, Baptist World Alliance, är en
paraplyorganisation för 47 miljoner
baptister i hela världen.

Berättelse från en tre veckor lång gruppresa i Kina.
15 glada SBUF:are åkte i mitten av juli 2004 iväg till Peking för att få
uppleva en annan kultur och se ett nytt och annorlunda land. Målet för
resan var den stora världsbaptistungdomskonferensen i Hongkong.
Vi började i Peking där hetta och fukt slog emot oss som en ångvält
utanför flygplatsen. Under de följande dagarna fick vi uppleva kinesisk
mat, klättra upp på muren, se himmelska fridens torg och förbjudna
staden, besöka en ungdomsgudstjänst och shoppa. Vi höll ett ganska
högt tempo, men vilken känsla att vara i Kina!
En av de stora höjdpunkterna på resan kom när vi fick besöka
bibeltryckeriet och höra om hur biblar distribuerades ut i hela Kina.Vi
fick också besöka bibelskolor och prata med de elever som ännu inte
hunnit åka hem på sommarlov. I Shanghai fick vi åka upp i det höga TVtornet och se alla skyskrapor ovanifrån. Vilken stad! På kvällarna gick
vi ut och strosade på gatorna och såg de lokala invånarna dansa på
dansbanor eller spela mah jong i gathörnen. Här fick vi också gå på
gudstjänst som vi fick tolkat till engelska. Kyrkan var fullsatt och vi
fick nattvardsoblater i små plastpåsar och vinet i små plastkoppar, lika
rent och städat som i resten av Kina.
Till slut kom vi till resans mål: Hongkong. Konferensen med
närmare 4000 deltagare från 50 länder ägde rum i en stor konferensbyggnad precis vid vattnet. Där blev vi bjudna på en öppningsshow vi
sent ska glömma. Dansande drakar blandades med oljefatstrummor,
säckpipa och en kör från Norge. Själva konferensdagarna började med
morgonmöte och fortsatte med bibelstudium och hemgrupper,
seminarier och kvällsmöte. Det var stort och mäktigt och fantastiskt
kul att träffa andra baptister från nästan hela världen.Vi är dessutom
väldigt stolta över att den enda kvinnliga talaren kom från Sverige!
(Karin Olofsdotter, reds anm.)
TEXT: ANNA FRANZÉN

92

Henneviken –
gården som Gud
gömde
Bilder från SBUF:s lägergård vid Henneviken i Dalsland
med omgivningar. SBUF köpte gården av Svenska Baptistsamfundet för en symbolisk krona. På Henneviken har
SBUF haft ledarutbildningar, arbetshelger, läger och
retreater. Det sistnämnda lämpar sig gården utmärkt för
med sitt undersköna, ostörda läge.
Eftersom gården har mycket stora renoveringsbehov
och behöver en mer aktiv ägare har SBUF nu sålt den.

Foto: Ovan: arkiv, till höger: Susanna Hellman
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SBUF – spännande att tänka nytt?
Är SBUF redo för nya utmaningar? Är vi fast i tankar om att vår
verksamhet måste se ut på ett visst sätt? Och vad gör man som
kyrka i ett samhälle där 13-åringar som inte har något att göra
på lördagkvällarna dricker och far illa?

I Älvdalen finns scouter och annan ”traditionell SBUFverksamhet”, men också ett kvällsöppet lördagscafé för
ungdomar, drogfria arrangemang vid skolavslutningar,
morsor och farsor på byn, temaveckor på högstadiet… och
allt är resultat av en kyrka som har vågat tänka nytt – och
som inte har försökt göra allt detta själva, utan inlett
givande samarbeten med hem och skola-föreningen,
elevråd och andra organisationer i området.
– Tack vare att vi är så få har vi varit tvungna att samarbeta,
säger Pege Andersson, pastor i Älvdalens baptistförsamling
sedan 26 år tillbaka. Församlingen har bara 36 medlemmar,
men räknar in nästan 3000 ”betjänade” i sin verksamhet,
dvs. människor som på ett eller annat sätt finns i
verksamheten. Kyrkan driver bland annat ett café på
lördagsnätter, Café Dalgatan, där man kan komma in och
fika och få någon att prata med. Därifrån utgår också
nattvandringar, med ”Morsor och farsor på byn”, där 150
tonårsföräldrar engagerat sig. Dessutom har kyrkan i
samarbete med bland annat fritidsgården i Älvdalen sett till
att ge dem som går på högstadiet ett alternativ till att dricka
sig fulla vid lucia och valborg.
– Det finns ett oerhört behov bland de unga vi möter
att få prata känslor och diskutera värderingar. Men de vill
inte ha någon som predikar för dem. Det är dialog som
gäller. Vi vill inte heller komma med pekpinnar och säga ”du
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får inte...” utan vi vill ge dem positiva alternativ, berättar
Pege.
Församlingen arbetar mycket praktiskt. Pege menar att
de under årens lopp lärt sig att analysera på ett nytt sätt och
arbeta direkt utifrån de behov som finns i samhället. Men
han menar också att det är viktigt att se vad som är kyrkans
roll, respektive skolans, kommunens, och så vidare.
Här någonstans dyker också problemen upp. Den typ
av ”nya” verksamheter som dras igång i kyrkan får inte
mycket ekonomiskt stöd från SBUF och i förlängningen de
myndigheter som ger bidrag för verksamhet, eftersom
dessa kräver tydlig redovisning av medlemmar.
– Vi kan inte kräva att de ungdomar som kommer in
och fikar hos oss på lördagnätter ska bli medlemmar i vår
verksamhet, så fungerar det inte.
Det betyder att de inte får en krona i bidrag för sina
mötesplatser.
– Vi känner att vi har ett ”moraliskt” stöd för de nya
verksamhetsformerna, men skulle gärna få stöd
ekonomiskt också. Det borde vara mer värt att jobba
okonventionellt och skapa nya mötesplatser för unga!
menar Pege Andersson.
– Det finns fler som vill skapa ett gott samhälle och där
kan kyrkan stå för kontinuiteten i arbetet.Vi kan inte heller
göra allt på egen hand. Men vågar vi ge andra förtroendet
att jobba tillsammans med oss? fortsätter han.

Kyrkan har till exempel fått finnas med som en resurs vid
temaveckor på högstadiet i Älvdalen. Temaveckorna har
vuxit fram efter att elevrådet velat ha diskussioner om
viktiga ämnen, som människors lika värde och sex och
samlevnad.
– Det är viktigt att vi ger de unga förebilder, att vi
lyssnar på dem och att vi ger dem redskap för
”ungdomsdemokrati”.Vi vill bygga på deras egen kraft,
deras egen lust till livet, förklarar Pege.
Han berättar också att de föräldrar som engagerat sig i
”Morsor och farsor på byn” också har bjudits in till
”föräldrabio” med samtal efteråt om moral, människosyn
och andra viktiga frågor.
.
Pege är noga med att poängtera att det inte är något fel på
den traditionella verksamheten, som scouting och tonår.
– Men vem vågar ta tag i de bråkiga tonåringarna? Som
är i en viktig ålder, då många vägval görs? frågar han.
Problemet är att SBUF bara får bidrag till verksamheten
om alla jobbar som de alltid har gjort. Kanske är det dags
för SBUF att gå upp på barrikaderna och utmana
Ungdomsstyrelsen, dvs. de som beslutar om bidragen?
funderar Pege.
– Och vågar vi ställa frågan: gör vi det här för ungdomarnas skull, eller för att de ska bli medlemmar hos oss?
fortsätter han.
I Älvdalen vill församlingen inte bara finnas till för sin
egen skull, och inte heller kapa åt sig hela ”planen”, utan
arbeta tillsammans med andra.
– Vi vill vara en trovärdig församling, inte bara på
söndagar utan hela veckan, säger Pege Andersson.
TEXT: SUSANNA HELLMAN
Pege på scoutstämma i Hudiksvall 1993. (Han heter egentligen
Per-Gunnar, men det är det ingen som kallar honom...)
Foto: Arkiv.
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Det internationella SBUF
”Internationella” händelser...
1912 ”Yttre mission upptages. Beslut fattas
om anställandet av tvenne infödda
missionsarbetare i Kina (eventuellt en
evangelist och en bibelkvinna).”
1916 På sommaren utfärdas kallelse till
stud. Egron Rinell att utgå som missionär
till Kina. Han avreser den 24 februrari
1917.
1919 Ungdomskonferensen uttalar sig för
en utvidgning av förbundets
hednamission, särskilt genom att
understödja missionen i Kongo.
1922 I augusti beslutar SBUF att ”enhälligt
ikläda sig” underhållet av missionär David
Colldén i Kongo från den 1 oktober 1923,
samt för hans fru Lisa från och med
påföljande sommar.

Internationellt – vi och vår omvärld
SBUF:s internationella verksamhet består både av arbete utomlands
och arbete i Sverige. Det finns dels ungdomsutbyten och volontärverksamhet, där unga svenskar får chansen att resa och möta en ny
kultur, och dels finns arbetet med att sprida information och
uppmuntra människor i Sverige till engagemang och internationellt
ansvarstagande.
SBUF har goda chanser till utbyten genom Svenska Baptistsamfundets missionärsverksamhet och gemenskapen med baptistkyrkor
världen över. Ungdomsutbytena ger ungdomar möjlighet att söka
Gud och uppleva kristen tro ur ett annorlunda perspektiv.
Volontärarbetet och andra utbyten utformas alltid efter de
förutsättningar som finns i mottagarländerna. Dvs, om SBUF skickar
volontärer till Thailand bygger det något förenklat på att våra kontakter i Thailand har efterlyst hjälp med exempelvis engelskundervisning. Arbetet utformas tillsammans med baptistförsamlingarna i det
aktuella landet, ofta i samarbete med Svenska Baptistsamfundet.
I nuläget är SBUF involverat i olika slags arbeten i Kongo, El
Salvador och Thailand. SBUF har också haft arbete i Indien, Japan och
Kina.
Källor: Tro Frihet Gemenskap - Svensk baptism genom 150 år), 50 unga år
(SBUF:s förra jubileumsbok), samt Sven Ohm och Elisabeth Morgonro

Balabala – SBUF:s satsning på Kongo (då
Zaire) i Sverige. Foto: Arkiv.
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1948 Under parollen ”Bygg ett tempel i
vildmarken” samlas pengar in till missionsstationen Mimia i Kongo som byggs 1952,
med både kyrka och undervisningslokaler.

SBUF-volontären Anna Dalnert deltar i vattenceremoni vid barnhemmet Reach i Indien.
Foto: Arkiv.

1960 höll Kongo på att slitas sönder av
inbördes strider i samband med självständigheten. Lepralägret Lombo-Lombo i
Mimia-området måste läggas ner och det
var risk att de leprasjuka där skulle bli
utan behandling. Då togs initiativet till en
ambulerande leprainsats i området.
Pengar samlades in till en ambulans och
Anna-Lisa och Bengt Fryxell fick leda
arbetet, som fick stor betydelse.
1962 Asja och Åke Granath rekryteras för
ungdomsinsatser i Kongo.
1982 I-TåG (internationellt Tid åt Gudarbete) i Japan, Thailand, Indien, Zaire
(Kongo-Kinshasa) startas.
1989 Arbetet byter namn till IBV –
Internationell baptistvolontär.

SBUF-volontären Erika Wessbo undervisar thailändska barn och ungdomar i engelska.
Foto: Arkiv.
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Indien ur volontärens perspektiv
Artikeln skrevs av Simon Kjellander under
hans tid som volontär på Barnhemmet Reach i
Indien och publicerades i nr 4 av tidningen
Trikå 2001.
Föreställningarna om Indien är ofta bristfälliga och
förutsägbara; innan jag åkte hit visste jag inte vad
premiärministern hette, eller att Goa var en delstat, inte
ett strandområde.
Folks reaktioner när de fick höra talas om min resa till
Indien var oftast av två slag. Den ena var: ”Jaha vad kul, till
Goa eller?” (Man förväntas bege sig ut på en andlig
upptäcktsfärd i ett exotiskt land och röka marijuana på
vackra stränder.) Den andra var: ”Oh, vilken utmaning, att
du bara vågar!” (Man förväntades resa till ett fattigt land
där svält, sjukdom, förtryck och religiös fanatism råder.)
Uppfattningen lyser igenom om att en lång, tärande och
miserabel resa till ett tredjevärldenland både är meriterande och viktigt för ens personliga utveckling. Och visst
finns det ett mått av sanning i båda reaktionerna. Många
västerländska ungdomar reser hit i andligt sökande och tar
droger. Och visst har Indien stora sociala, ekonomiska och
politiska problem. Men bilden blir mer nyanserad efter en
längre vistelse här.
Sedan tre år tillbaka skickar SBUF ett par volontärer varje
termin hit till Reach, ett barnhem som drivs av baptistkyrkan i Hanamkonda i delstaten Andhra Pradesh. Folket i
kyrkan och barnen på Reach börjar vänja sig vid västerlänningar, främst föreståndarinnan, Shanti, som fungerar
som mentor/beskyddare/mamma åt oss volontärer.
Shanti är änka sedan tio år och det gör henne till en av
de utsatta i det indiska samhället. Änkor hånas och
diskrimineras och ska helst inte visa sig ute. Samma
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utsatthet ställs många av barnen inför. De är albinoer, eller
har råkat ut för olyckor, de har polioskador och klumpfot.
Ofta blir de utstötta av sina familjer som anser sig följda av
dålig karma, någon synd de begått i ett tidigare liv. Handikappade är inte väl sedda i Indien. Oftast ser man dem tigga
på gatan, på tågen eller framför templen. Det är en svår
kamp Shanti och barnen för. Dessa barn får nu en möjlighet
att gå i skolan och utbilda sig och förhoppningsvis erbjuder
staten dem ett jobb när de är färdigutbildade.
En ambition med volontärarbetet är att vi ska vara som
storasyskon för barnen, ge dem uppmärksamhet, hjälpa
dem med läxor och uppmuntra dem. Det är viktigt att ge
dem en bra självbild och att upplysa dem om deras värde
och betydelse.
Men stora ord och handlingar är lika svåra (eller lätta?) att
förverkliga i ett tredjevärldenland som hemma i Sverige.
Hemma klagar vi ibland över att vi är maktlösa och inte kan
göra något åt grymheterna i världen. Men det vet ju både
du och jag att det inte är sant.

TEXT & FOTO: SIMON KJELLANDER (de mindre bilderna,
den stora bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. På den
syns SBUF-volontärerna Samuel Åhnfors t.v. och Andreas
Delvert t.h. med barnen på Reach.)
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SBUF:s styrelse 2004-2005
Matilda Andin
Kim D Bergman (ordförande)
Marcus Fläckman
Fredrik Forsberg (sekreterare)
Karin Herfert
Nanok Jacobsson (vice ordförande)
Pelle Lindvall
Erling Parman Sievert
Anders Solberg
Suppleanter till styrelsen

Victoria Andin
Anna Olsson (sekreterare)
Endast hösten 2004:

Emil Gunnarsson (nu
scoutsekreterare)
Noomi Wårdh
Jenny Nilsson (suppleant)

SBUF:s anställda våren 2005
Malin Ivarsson, förbundssekreterare
Annelie Ericsson
metodsekreterare information, ledar- och
organisationsutveckling
Emil Gunnarsson
vik. metodsekreterare scout och
expeditionssekreterare
Lena Frisell
vik. metodsekreterare nationella frågor
(kallades förut ungdomssekreterare)
Elisabeth Morgonro
metodsekreterare barn och internationellt
Lena Reynold Furusjö
administrativ sekreterare
Agneta Johansson, expeditionssekreterare
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SBUF:s styrelse 2003, med förbundssekreteraren i bakgrunden

Förbundssekreterare SBUF
1925-44 Edvin Ryde
1944-49 Joel Sörenson
1949-52 Knut Lagerstedt
1952-57 Zeth Abrahamsson
1957-64 Sven Ohm
1964-68 Lars Arvidsson (Jan-mars
1969 Lennart Granath)
1969-73 Sven Lindström (Oktoberdecember 1973 Lars-Åke
Persson)
1974-80 Lars Georg Sahlin (sade upp
sig men fortsatte på halvtid
till augusti -81)
1981-84 Bo Forsberg
1985-87 Bengt Jansson
1987-91 Sven Jansson

1991-92 Kurt Naess och Per-Erik
Lindberg
1992-93 Kurt Naess
1993-98 Sven-Gunnar Lidén
1998-2003 Elaine E Lindblom
2003- Malin Ivarsson

Bengt Jansson (1985-87). Foto: Arkiv.

Ordförande SBUF
1905-12 K.A. Modén
1912-22 Hj. Danielsson
1922-31 Gunnar Westin
1931-32 Ernhard Gehlin
1932-35 Olof Hammar
1935-38 Ruben Swedberg
1938-47 Nils Netz
1947-49 Knut Lagerstedt
1949-52 Gösta Sterne
1952-55 Gunnar Langerud
1955-60 Erling Oddestad
1960-64 Bo Swedberg
1964-67 Lennart Granath
1967-70 Ingemar Emanuelsson
1970-71 Georg Johansson
1971-73 Lars Åke Persson (nu med W)
1973-77 Torbjörn Freij
1977-79 Sören Andersson (nu
Carlsvärd)
1979-82 Anita Larsson
1982-84 Per-Arne Freij
1984-87 Sven Jansson
1987-90 Boye Jensen
1990-92 Nils Sköld
1992-94 Magnus Lindvall
1994-97 Thomas Forslin
1997-2000 Anders Hallqvist
2000-04 Andreas Lindström
2004- Kim D Bergman
(t.f. ordförande 2003)

81-84.
undssekreterare 19
Bo Forsberg, förb
Foto: Arkiv.

SBUF-ordföranden
Bo Swedberg sitter
framför Daniel Kv
iberg som talar. I
bakgrunden syns Sven
Ohm, SBUF:s dåva
rande förbundssekrete
rare. Foto: Per-And
ers
Thunqvist, Veckop
osten.

Edvin Ryde, SBUF:s förste förbundssekreterare. Porträttet hänger i SBUF-utställningen på Betel folkhögskola i Bromma.
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Rikstonårsläger: Helt enkelt 2003
(med SMU och MKU)

Foto: Annelie Ericsson. På bilden nedan
syns Tove Janarv och Simon Kjellander
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Sjövik
Sjöviks folkhögskola i Dalarna invigdes i juni 1921. Målet var att skapa en baptistisk skola som
skulle utbilda söndagsskollärare, ungdomsledare, musiker och kanske missionärer och pastorer.
Sjöviks folkhögskola erbjuder fortfarande musikutbildning,
medan pastorer och missionärer får sin utbildning i
Bromma. Där finns Betel folkhögskola som en filial till
Sjövik, med bibelskola och musiklinjer och Teologiska
högskolan med Svenska baptistsamfundet som en av
huvudmännen. På Sjövik kan man nu även läsa skapande
kurser, textil och timring, samt omvårdnad och allmän
linje. En annan tanke med Sjövik var att läger, ”dagar” och
annat skulle förläggas dit – och så blev det, med facit i hand.
Till exempel har SBUF haft åtminstone 15 årskonferenser
och åtskilliga sammanträdeshelger på Sjövik.

Två veckor varje sommar tar tonåringarna över på Sjöviks
folkhögskola. Det är då kristendomsskolan äger rum, som
är ungefär som ett konfirmationsläger, fast uppdelat på fyra
år och lika många årskurser, där SBUF numera är medarrangör. År 2004 gick cirka 150 ungdomar mellan 13 och
17 år på kristendomsskolan, vilket är rekord, och fler stod i
kö för att få komma med.

Vad är det som gör Sjövik så bra? Den frågan
ställdes till dem som har gått på Sjöviks
kristendomsskola de senaste åren.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Varför är Sjövik bäst?
Därför att jag älskar min klass och jag har lärt mig en viktig
del i livet KÄRLEKEN. Sjövik är en viktig samlingspunkt
för ungdomar, där man kan prata om allt mellan himmel
och jord. På Sjövik glömde jag bort alla problem som tyngt
mig innan. För en gångs skull kunde jag leva i nuet. Lärt
mig hur jag ska försöka leva.
En viktig sak är att jag fick möta den helige ande som
talade om att jag skulle DÖPA mig vilket jag gjorde några
dagar senare (i åk 1).
Men det viktigast är nog allt roligt man har fått uppleva
den korta period på Sjövik. Det är nog den viktigaste
dragkraften som man känner först, GLÄDJE.
Fortsättning på nästa sida

Många krisdendomsskoleelever väljer att låta döpa sig på Sjövik.
Foto: Tobias Järlund.
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Det är alla dom här ”nattpromenaderna” man gör ibland
och den känslan att man får ta reda på sig själv, för det finns
inte några föräldrar som säger vad man bör göra t.ex. om
man är smart så går man och lägger sig i tid, men vem har
gjort det hela Sjövikstiden ut?
DAVID BACK, Sjövikare 2001-04

kvällsandakt hjälpte mig att lugna ner mig, och få varva ner
mellan allt det intensiva som pågick. På lektionerna fick vi
vara seriösa, fundera och diskutera.Vi hade en ganska
grundläggande undervisning i början och blev djupare med
tiden. Det var både bibelskola och etiska frågor, där vi
skulle ta ställning i olika dilemman.
Allt var i syftet att få oss att bli starkare i vår tro, stärka
självförtroendet och våga ifrågasätta. Det tycker jag
verkligen att de har lyckats med. Det har varit en bra
kombination med lekar och allvar, och gemenskapen på
Sjövik är unik.
HANNA HÄGLE, trean 2004

David Back (längst bak) i fyrornas drama på avslutningsgudstjänsten. Foto: Tobias Järlund (även bilden t.h.)

En av de saker som har förändrat mig mest
som person har varit somrarna på Sjövik.
En plats fylld av så många underbara människor kan inte
lämna någon oberörd. I min klass gick nästan trettio
personer, några jag umgicks med praktiskt taget dygnet
runt i två veckor.
Lärarna och de äldre eleverna kämpade hårt för att de
nya eleverna skulle komma in i gemenskapen. Under mitt
första år rövades vi både bort av fyrorna på te-kalas och
bjöds in på pyjamasparty av tvåorna.
All tid och upplevelser tillsammans gjorde att man
lärde känna varandra väldigt snabbt. Redan efter en vecka
kändes de som klasskompisar man gått med i flera år.
Dagarna hade en viss rutin, med andakter, lektioner och
raster. Allt hade en viss inverkan på mig. Morgon- och
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Sjövik satte starka spår i mig. Speciellt i den
teologiska delen.
Man lärde sig något nytt varje dag i den bibel som man läst
så många gånger innan. Men när den lärdes ut från någon
och man gick djupare in i textens betydelse så blev
innebörden mycket klarare för en. Under alla andakter
kände jag en stark andlig närvaro i kapellet. Det var väl
därför så många kom till tårar utan att riktigt veta varför.
Under hela lägret så lärde jag känna åtminstone två
tredjedelar av alla som var där. Och jag kan tro att efter fyra
somrar tillsammans så känner man var och en lika bra som
ens syskon. Bortsett från räkningen på glasrutan jag och en
kompis krossade så var allt som hände underbart att
uppleva och komma ihåg.
EDVIN, ettan 2004

Kim D Bergman, ordförande för SBUF 2004För femton år sedan var jag på min första SBUF-konferens. Det var på
Sjövik, tillsammans med baptistsamfundet. Jag gick på Betelseminariet som elev på Bibelinstitutet, och vi var mer eller mindre
beordrade upp till Sjövik. Jag minns att jag med storögd fascination
imponerades av modet hos de unga människor som motionerade och
vågade tala inför så många människor… Jag vill inte direkt påstå att
jag fattade allting men känslan minns jag: att här var jag med om
något stort, sen om det var frågan om medlemsavgifter eller huruvida vi skulle bojkotta Nestlé… igen…
Idag, femton år och ett flertal konferenser senare, kan jag fortfarande
imponeras av att vi i vår rörelse fortfarande har unga människor som
vill och kan engagera sig. Att vi är en rörelse som fyller hundra år
behöver inte betyda att vi är gamla till sinnet, men att vi har förmånen att ha samlat på oss flera årtionden av erfarenheter, en källa som
vi gång på gång kan gå tillbaka till.Vi är inte heller samma SBUF idag
som vi var för nittionio år sedan – och tur är väl det!
Vad är vi då om femton år? Då kanske vi inte kallar oss för SBUF
längre, men vi bojkottar troligen fortfarande Nestlé, och förhoppningsvis är vi fortfarande en växande och stark röst i samhällsdebatten på de utsattas sida. Det är i alla fall det SBUF jag har lärt
känna och som jag tror och hoppas att det även i framtiden kommer
fortsätta vara. Även om de yttre formerna ändras.

Kim 1991 och 2003. Foto: Arkiv.

Jag känner mig mycket privilegierad att som ordförande få
möjligheten att uppleva ett hundraårsjubileum, samtidigt som jag
någonstans har en förhoppning om att jag skall bli den sista. SBUF har
under en längre tid strävat efter att gå samman med två andra
ungdomsförbund, och för det är tiden mogen. Att namnet SBUF i så
fall försvinner kan för många kännas vemodigt, men ett adelsmärke
för baptister har ju många gånger varit att inte följa en utveckling,
utan leda den. Inte för vår egen skull, utan för Guds skull.
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Riksscoutläger: Akvedukt 2004

Foto: Susanna
Hellman
Foto gyttjebilden:
Tobias Järlund

Ett läger med
vattentema måste
självklart ha ett
vattenkrig!

Byinnevånare från lägerbyn Hällungen med sin akvedukt.
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Det regnade i flera dagar, men efter regn kommer sol. Och gyttjebad.

Kapten krok från Valsätra var ett uppskattat inslag på
marknadsdagen.

Lägerkommittén sjöng sin egen variant av ”La dolce vita” - ”För
jag vill leva på scoutläger” (Fr. v.: Fredrik Wallner, Malin
Iwarsson, Ida Stensér och Erik Fredholm.)

Experiment
à la Tom tits.
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Redaktörens slutord:
Under mitt arbete med att kartlägga de senaste 50
åren med SBUF har jag slagits många gånger av hur
SBUF påverkas av sin samtid.
Av 50-talet, som präglades av optimism efter andra världskriget, av
70-talet med Vietnamkrig och proteströrelser och av 90-talets alla
nedskärningar och deprimerande syn på vart samhället är på väg. Det
går lätt att se om man bara följer vilka beslut som har tagits vid
årskonferenserna och vilka projekt som har dragits igång.
Och här står vi nu, år 2005. I en värld som blir allt mer global,
där allt värderas efter lägsta pris och där pengarna är mer värda än
människorna och miljön. Men mitt i allt detta finns också SBUF som
en positiv kraft, som höjer rösten och ger sig in i samhällsdebatten,
som försöker föra in den andliga dimension i tillvaron som gått
förlorad, och som erbjuder barn och ungdomar förebilder i en värld
där så många ledare fallit.
Jag har under arbetets gång fått upptäcka hur många SBUF:are
jag har omkring mig och hur många intressanta historier man kan få
berättade för sig om man bara tar sig tid och frågar. Jag själv har t.ex.
ett par i min egen församling – Barbro och Lennart Brunander – att
tacka för inspirationen till just den här avslutningstexten (och för en
mycket givande lördagsförmiddag).
Även om det har varit slitsamt att skriva 100 års historia har det
också varit enormt roligt och berikande. Efter nästan ett år av tillbakablickande arbete ser jag med spänning fram emot framtiden!

Grattis SBUF 100 år!
önskar redaktören
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Jag vill uppmana dig som är ung (till åren eller sinnet)
och har läst den här boken att söka efter fler SBUFhistorier! De finns garanterat i din kyrka om du är
medlem i en baptistförsamling och kanske till och med
i din egen familj. Kom ihåg att även din mormor har
varit ung en gång... och att det faktiskt ibland kan
vara bra att lära av historien.

