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Kristoﬀer Hedman predikar om Kristi kropp under högmässan på EFS -konferens Nära Jesus.
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Kul att vara ledare
Utvecklande med Sommarkyrka
Goda dagar Nära Jesus
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LEDARE

Möjligheter för små föreningar
Är loppet kört för EFS småföreningar ute på landsbygden eller
vilka är möjligheterna idag? Ska man invänta den naturliga döden eller ﬁnns det andra sätt att hantera situationen då medlemmarna är få, har en hög medelålder och bönhuset knappt
används?
NÄR BÖNHUSEN på Västerbottens
landsbygd byggdes var situationen på
många sätt olik den i dag. Landsbygden
var tätt befolkad, infrastrukturen såg
ganska annorlunda ut och den kristna
tron hade en annan ställning. Bönhusbyggandet skedde förstås inte samtidigt
över allt, men många har anor tillbaka
till 1920-30-talet, då det fanns ett stort
behov av samlingslokal för människorna i
missionsföreningarna. Denna utveckling
hängde för övrigt även ihop med EFS
friare ställning gentemot Svenska kyrkan.
IDAG HAR en del av dessa bönhus sålts,
men det ﬁnns också rätt många kvar. I de
beﬁntliga bönhusen är verksamheten av
varierande intensitet. Ibland är den regelbunden, i fråga om till exempel gudstjänster och veckoaktiviteter för barn. På andra
platser är den mer sporadisk, med någon
enstaka samling per år.
INTE ALLA landsbygdsföreningar är små
och på utdöende, men det ﬁnns en del där
medlemsantalet är lågt och medelåldern
hög. Det man har kvar är kanske ett bönhus som kostar pengar att hålla i skick och
värma upp för några enstaka tillfällen. Av
förståeliga skäl orkar man då inte bedriva
någon utvecklande verksamhet.
Vore det då inte bättre att lägga ner den
egna föreningen och kanske i stället bilda
en gemensam kretsförening och också sälja
bönhuset. Kanske kunde fem småföreningar med varsitt bönhus gå ihop till en
förening, sälja fyra av bönhusen och be-
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hålla ett för gemensamma samlingar. Det
ﬁnns väl inget hinder för att samarbeta
med med EFS:are i närliggande byar?
VISST KAN DET kännas trist att behöva
lägga ner föreningen och sälja bönhuset,
särskilt om man varit med sedan starten. Men om man tänker i termer av att
förvalta sitt pund på bästa sätt skulle man
kunna sälja bönhuset och i stället samlas
i hemmen för att be, läsa Guds ord och
sjunga tillsammans (är man bara några få
behövs ingen stor samlingslokal). Att lägga
ner behöver inte ses som ett nederlag – allt
har sin tid. Fröet som grävs ner i jorden
måste dö för att nytt liv ska uppstå. Och
pengarna kan användas för nya satsningar.
Å ANDRA SIDAN ökar till och med
befolkningen i en del byar, så egentligen
borde det ﬁnnas potential för att behålla
en del av de gamla missionshusen. Men
om man förväntar sig att yngre generationer ska anamma de gamlas former rakt
av är det ju dömt att misslyckas. Till och
med de som känner till missionsaftnar
sedan barnsben kanske inte ser det som en
aktivitet eller form som lockar dem idag.
Märk väl att det inte handlar om kärnan i
tron utan om uttrycken och formen.
Tänk om det hos oss idag kunde ﬁnnas
yngre personer som såg som sin uppgift
att missionera och bygga kyrka – inte
långt bort i hednaland utan på hemmaplan, vare sig det handlar om stad eller
landsbygd. Kanske kunde någon till och

med ﬂytta ut till en by – kanske till det
gamla missionshuset – för att där målmedvetet arbeta för Guds rikes utbredning.
I dagens sekulariserade Sverige ﬁnns det
en öppenhet för att ta reda på vad kristen
tro är, till exempel genom att delta i en
Alpha-grupp. Eller tänk om folk i stället
för att vända sig bort från kyrkan, eller till
och med till det ockulta, kunde få erfara
Guds kraft, läkedom och omsorg från en
kristen medmänniska. Är inte det något
vi tillsammans kan satsa våra resurser på?
(Kolla in information om Växtkraftdagar!)
OCH DÄR MAN nått vägs ände och
inte ser några möjligheter för föreningen
och bönhuset, varför inte uppbåda de sista
krafterna; baka sju sorters kakor, koka
kaﬀe och bjuda in alla i byn till en fest.
Låt Guds kärlek strömma mot gästerna
och berätta med egna ord om bönhuset
och vad Gud betytt för er, låt dem ställa
frågor och lyssna till vad de har för behov.
Månne inte det kan bli något litet frö. Eller åtminstone en värdig avslutning.
Om inte annat så kan vi, om vi vill, be
och välsigna. Vi tror ju på Gud, allsmäktig.
LOTTEN MARKSTRÖM
redaktör
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HÄROMDAGEN ﬁck jag syn på en
gammal lapp som jag sparat från ett
läger. Några ungdomar skulle skriva ner
vad de önskade av en gudstjänst. En av
dem tyckte att det talades för lite om den
Helige Anden i kyrkan. ”Man borde tala
mer om Andens gåvor,
till exempel gåvan att
proﬁtera.” Hoppsan, där
blev det visst fel. Det
skiljer bara en bokstav
mellan profetera och
proﬁtera, men det är helt
olika saker. I den mån
nu gåvan att proﬁtera existerar så måste
det väl betyda att man har en förmåga
att göra sig förtjänster, att vinna eller dra
nytta av något.

beredda att dö i frid.” Och nog är det så
att pengar inte kan leva för evigt.
OCH SÅ kommer jag slutligen att tänka
på Dietrich Bonhoeﬀer (1906-1945), en
tysk präst som blev känd för sitt motstånd
mot nazismen. En del av
hans teologi skulle man
kunna sammanfatta med
uttrycket: ”Människan
är alltid större”. Mitt liv
går utöver mig själv – ja,
varje människas liv är
större än hon själv. Jag
kan inte helt styra över och greppa mitt
eget liv. En skrämmande tanke för någon
med stort kontrollbehov, men ändå på något sätt en befrielse! Jesus säger nämligen
att han är livet (Joh 11:25, 14:6). Inte att
han har livet, eller är en del av livet. Nej,
Jesus är livet. Han är alltså både mitt liv
och ditt liv. Livet med stort L är större än
personen som lever det.

”Människan är alltid
större.”

IBLAND TRÄFFAR JAG människor som
gärna talar om proﬁt. Inte så att de är ute
efter att utnyttja andra människor, men på
det sättet att de tycker det är spännande
med aﬀärsidéer. Ibland talas det om egna
idéer, antingen realiserade projekt eller
framtidsdrömmar, allt ifrån en lyckad
aﬀär på blocket.se till planer på att köpa
ett hotell vid Medelhavet. Ofta handlar
samtalen också om andra människors mer
eller mindre lyckade satsningar. Det är
kittlande. Man kan fantisera om att tjäna
stora pengar. Och det vore väl roligt. Kanske skulle man be om den där gåvan att
proﬁtera, även om den inte ﬁnns uttalad i
bibeln.
NEJ, JAG TROR INTE att pengar i sig
är något ont. Man kan använda dem till
mycket gott. Men när det gäller strävan
att bli rik för rikedomens skull, så tänker
jag på Jesus, som sa att det är lättare för en
kamel att komma igenom ett nålsöga än
för en rik att komma in i Guds rike. Jag
tänker också på ett par rader ur bön 601
i Bönboken – tradition och liv: ”Hjälp
oss att i förväg döda allt som måste dö,
stärka allt, som kan leva för evigt, att vi är

DETTA BETYDER att det som jag vid första anblicken tycker verkar göra livet värt
att leva – proﬁten eller något annat – i ett
annat perspektiv inte är det jag helst skulle
sträva efter. Gåvan att proﬁtera är kanske
trots allt inte det jag ska be om. Istället
kan jag be om de gåvor som Gud – den
Gud som ser att människan alltid är större
– förstår att jag behöver.
P.S. Vill du veta mer om Bonhoeﬀer så
kan boken Dietrich Bonhoeﬀer – Tankar
om en 1900-talsmartyr (Cordia) av Martin Lind rekommenderas. D.S.

JOHANNES DENCKER
präst i Grisbackakyrkan
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NOTISER

Ps.

HAR VI NÅGRA psalmförfattare från
Västerbotten? Inte många, men det ﬁnns
ett par! En av dem är Amanda Mandis
Sandbergh (1873-1961), som har skrivit
den omtyckta De kommer från öst och väst.
Hon föddes i Överklinten. Föräldrarna
ﬁck sju barn, varav tre dog som små.
Detta var kort efter storsvagåren, när så
många på våra breddgrader drabbades av
hungersnöd. Amanda kom tidigt med i
Frälsningsarmén och blev som 25-åring
oﬃcer. Hon skrev också sångtexter. En tid
verkade hon i Holmsund, dit för övrigt
Amandas familj ﬂyttat på 1890-talet. På
sågarna fanns det ju jobb och bättre möjlighet till försörjning.

1914 DELTOG AMANDA på Frälsningsarméns världskongress i London.
Den hade präglats av sorg efter att 133
personer i den kanadensiska delegationen
omkommit i en sjöolycka på väg dit. En
kväll hölls en särskild högtid för dessa vänner som ”befordrats till härligheten”. Vita
band hade placerat på 133 tomma stolar
och en kör sjöng They come from east and
west (De kommer från öst och väst).
SAMMA SOMMAR var Amanda på
Arméns vilohem i Rönninge en tid. Hon
och några barn lekte en dag med kloten
från ett krocketspel. Plötsligt ﬁck hon
impulsen att skriva en sång. Hon berättar
själv: ”Jag kastade klubban ifrån mig, gick
upp på mitt rum, skrev sången och sände
den till Stridsropet. Jag ångrade mig genast, och var betänkt på att återkalla den,
emedan den syntes mig allt för naiv, men
det blev ej gjort. Och till min stora förvåning kom den på hösten ut i musikkårens
sånghäfte, sjöngs mycket och har sedan
dess gått ut över hela världen.”
Melodin är amerikansk och visst doftar
sången Frälsningsarmén lång väg, men
jag har själv börjat tycka om den mer och
mer. Den rymmer ju visionen av himlen,
dit människor ska komma från alla väderstreck – varav åtskilliga från ”stormigt
hav” eller ”törnestig”. Och varför ska inte
en psalm få vara både glad och lite naiv!

TORBJÖRN ARVIDSSON
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Senitha till Indien

UNDER HÖSTEN (28/10-3/11) kommer Senitha Olsson, präst i Vasakyrkan, att
tillsammans med Mark Karlsson från Betlehemskyrkan i Stockholm representera EFS på
årsmötet för den evangeliska-lutherska kyrkan i Madhya Pradesh, Indien. Till uppgifterna hör att predika och hålla bibelstudier och ﬁnnas med i samtalen kring att börja
prästviga kvinnor.

Ny scoutkonsulent

SALT RIKS har fått en ny scoutkonsulent i Anders Brunnegård, som efterträder Pia
Fahlgren. Anders har sitt kontor i EFS-kyrkan i Skellefteå och nås på telefonnummer
0702-87 71 24 eller e-post anders.brunnegard@efs.nu

Boliden ﬁck pris igen

EFS FÖRENINGEN i Boliden har tilldelats Skellefteå kommuns Mångfaldspris
för 2012. Priset går till föreningar/organisationer som arbetar för att främja mångfalden och integrationen i något sammanhang i vårt samhälle. I Boliden har bland
annat EFS under många år arbetat för att
vara till stöd för de många asylsökande
som kommit.
Prissumman på totalt 15 000 kr delades
med Moröns BK i Skellefteå, och delades
ut vid kommunfullmäktiges sammanträde
i Skellefteå den 11 juni. Anita Lundqvist
och Karin Widman ﬁck representera
föreningen vid utdelandet. Styrelsen har
ännu inte bestämt något särskilt ändamål
för prispengarna utan de har gått in i den
allmänna kassan.

Bli funktionär på P-riks

REKRYTERINGEN av ledare/funktionärer till Patrullriks i Gärdsmark 2014
har börjat. Kanske vill du själv hjälpa till
på P-riks eller känner någon annan som
vore klippt och skuren för någon uppgift.
Kontakta då någon i lägerkommittéen. Se
http://patrullriks.nu/kontakta-oss/lagerkommitten/

BOKTIPS

NY BOK OM EFS OCH SVENSKA KYRKAN

”SKA VI UNGDOMAR också denna sommar vara hänvisade till gatorna och caféerna?” var den unga ﬂickans fråga till predikant Uno Eklund 1939. Detta ledde till att
sommarhemmet Mobacken kom till stånd och så småningom gav upphov till dagens
samarbetskyrka på Mobacken i Skellefteå.
Det och mycket mer, om relationsfrågan EFS – Svenska kyrkan och lekmannaengagemanget ﬁnns att läsa i boken Från bönhusrörelse till samarbetskyrka, som utkommit
nyligen. Författarna är Karl Axel Lundqvist och Martha Hellgren.
Boken kommer att kunna läsas i studiecirkel via Sensus.

PSALMFÖRFATTARE FRÅN VÄSTERBOTTEN
Känner du till ﬂer psalmförfattare med rötter i Västerbotten? Skriv i så fall gärna
och berätta. Skicka ett vykort till EFS Västerbotten, Torbjörn Arvidsson, Vasagatan 17, 903 29 Umeå eller e-post till: torbjorn.arvidsson@efsvasterbotten.se

Frågor ger mer
än bara svar
Bönen en
källa för livet
Vittnesbörd på konferensen
Nära Jesus i Skellefteå.
JAG HAR STÅTT mycket på knä i
sommar. Huset som vi ﬂyttade in i har
en trädgård med väl utbredd och rotad
kirskål i. Detta har fått mig på knä; att
rensa och rensa och rensa... Men jag har
också fått uppleva att det blivit min nya
böneplats. Jag har där bokstavligen fått
bära fram mina böneämnen på knä.
Somligt har Gud svarat på, som till exempel att jag har fått ett jobb. Dessutom
rätt i tid, på en bra plats och med intressanta arbetsuppgifter. Det är bara Gud i
det. Och jag känner en stor tacksamhet till
honom!
MEN I VECKAN har jag upplevt torka,
precis som kärleksörten på bergknallarna
där hemma, där jorden är sparsam och
vattnet snabbt rinner bort. Det handlar
om böneämnen som jag burit på i ﬂera år,
som handlar om sårade relationer, människor som har allt för tunga bördor att bära,
sjukdom som till och med har lett till död.
Jag har suckat och tänkt; det blir aldrig
bättre, varför ska jag be?
MEN DET VAR DÄR vid trädgårdsnävan, som jag ﬁck uppleva något från Gud.
Tankar om att jag inte ber endast för att
Gud ska svara på alla mina önskningar. Jag
vill be för att jag vet att jag genom bönen
kan blir förändrad. Att be är mitt gensvar
till Jesus.
Då jag rensade trädgårdsnävan förstod
jag att bön är mer än att begära; det är
djupare än så. Bönesvar eller inte. Jag vet
att Jesus vill se mitt ansikte och höra min
röst. Men framför allt vill han vara en
källa för mitt liv.

Alla har vi någon gång känt känslan av tomhet inom oss. Den
där känslan av att det är någonting som saknas, någonting som
vi känner att vi verkligen behöver för att bli hela. Frågorna är
många: Varför ﬁnns det där? Hur ska jag fylla det? Med vad ska
jag fylla det för att jag ska bli hel? Tomrummet ska fyllas, men
med vad? Pengar, makt, sex... eller Jesus.
JAG GÅR GENOM en upplyst tunnel. En tunnel där väggar är täckta av graﬃti, där
spindlar har byggt sina nät intill de svaga lysande lamporna och hur länge man än går
känns öppningen på andra sidan oändligt långt borta. Öppning som är så starkt upplyst,
av en ljuskälla jag inte kan se, att jag egentligen inte ser vad som döljs vid tunnelns ända.
Det jag däremot kan se framför mig är ett ﬂertal ansiktslösa människor, som alla kommit
längre än mig på vandringen mot det okända. Även om jag inte vet vad det är som alla
tävlar om att få, så känner jag ändå en önskan att få det. Så jag går och går men kommer
aldrig fram.
I tunnelns mitt, där allt ljus kommer från de gula lamporna, stannar jag. Jag blir stående ett tag och reﬂekterar över min vandring mot... Ja, det är just det – mot vad? Jag tar
några prövande steg mot öppningen på andra sidan men den ﬂyttar sig för varje steg jag
tar. Jag stannar igen och känner hopplösheten och tomheten skölja över mig. En längtan
inom mig växer och jag sneglar över axeln mot öppningen där jag gick in och där står
han. Han som pappa en gång kallat Fader men även Son och Helig ande. Han står där
med utsträckta armar och väntar. Han har alltid stått där och väntat på att jag ska vända
och komma tillbaka till honom. Jag
vänder mig om och hinner
nästan inte ens lyfta på benen
innan jag står i hans famn
och hör förlåtelsen som en viskning i mitt huvud.
UNDER MITT LIV som kristen har många
frågor väckts och snurrat i mitt huvud, men
det är inte många svar som dykt upp. Och i
min jakt på svar har ännu ﬂer frågor dykt upp.
Men en sak som jag faktiskt har kommit fram
till är att det verkligen inte spelar så stor roll.
Frågorna har lett till en nyﬁkenhet som startat
samtal och diskussioner med andra människor
och det är i just dessa samtal som min tro har
fördjupats. Visst ﬁnns det en tillfredsställelse i
att få svar på sina frågor, men utan just frågorna
skulle min tro och nyﬁkenhet för Gud stå rätt stilla
och min relation till honom skulle inte ha rotat sig
speciellt djupt. Jag har större medvetenhet om mina
brister och felsteg, men även om storheten i Guds
kärlek och hans förlåtelse. Han gör mig hel.
EVELINA BERGQUIST

MARIA HOLMGREN
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Stortjärn sommar som vinter

I Stortjärn har det varit full fart under sommaren, och arbetet
fortsätter även under hösten, fast i andra former.
Gunnar Sandberg. Även byborna i Gärdsmark har kunnat få hjälp med gräsklippning, städning med mera.

Frida Andersson, Lina Wallmark och Emma
Lindberg var ﬂitiga sommarjobbare.
MÅNGA NYA besökare har hittat till
Stortjärn denna sommar. Dagligen har det
funnits servering med hembakt bröd. På
onsdagar har barnträﬀar ordnats. Helgernas gudstjänster har varit välbesökta och
uppskattade talare från orten och Uppsala
har tillsammans med sångare och musiker
gjort samvaron i kapellet till en god andlig
upplevelse.
Att föreningar kan få extra resurser från
kommunen genom att anställa feriearbetare har varit möjligt många år. I år
ﬁck Frida Andersson, Lina Wallmark
och Emma Lindberg arbete tre veckor på
gården, under arbetsledning av Lena och

ATT STORTJÄRNS ungdomsgård har ett
stort värde för föreningens medlemmar
är en självklarhet då det gäller att delta i
mötesverksamhet samt även i det praktiska
arbetet på gården. Stora gräsytor underhålls till glädje för många skolklasser och
andra hyresgäster som uppskattar gårdens
förtjänster och kommer tillbaka år efter
år. Dop och vigsel har också förekommit
denna sommar, då även personer utanför
föreningen har funnit lokalerna ändamålsenliga för familjefester.
TACKSAMMA för den gångna sommaren går vi in i en hösttermin med FG/PG
och scoutarbetet, med siktet inställt på
ett härligt Patrullriks 2014 i Gärdsmark.
Inför P-riks ﬁnns det en hel del praktiskt
arbete som behöver göras, även efter att
logen/kapellet i Stortjärn målats om i
sommar. Att starta en Alpha-grupp för
föräldrar står högst upp på önskelistan i
höst. Att göra tröskeln lägre till vår verksamhet är viktigt, och här behövs många
nya initiativ.
LENA SANDBERG

Kul att vara ledare

NU ÄR SOMMARENS trevligaste läger – Jag och mitt barnbarn – överstökat. Konceptet är enkelt men samtidigt lite annorlunda och ledarrollerna är inte alltid helt självklara.
När åldersspannet går från fyra ända upp till 68 är det tur att vi har ledare av olika åldrar.
Det här var mitt första år på Tavelsjölägret men efter denna positiva överraskning, kanske
inte det mitt sista.
För barnledare kan uppgifterna se lite olika ut och samtalen vid måltiderna kan variera
en hel del beroende på om man hamnar med mormor eller barnbarnet. Grejen är att vi
har det trevligt hur som helst.
DET KAN VERKA lite svårt att vara ledare på ett läger där man har deltagare som är
två generationer äldre. Jag känner mig dock helt respekterad av alla, även om jag bara
är barnet i deras ögon. Min poäng är att vi alla hjälps åt att göra det bästa möjliga av
dessa två dagar! Jag kände att jag och mina unga kollegor var behövliga där, trots vår föga
ålder. Vi i ledarteamet kunde komplettera varandra och det värmer alltid i hjärtat när alla
energisprudlande barn ser upp till en.
Kort och gott tycker jag att vi hade två kanondagar som jag hoppas gav mycket till
alla inblandade. Om ni känner er sugna på att delta kan jag avsluta med att säga att bara
maten i sig gör dagarna värda! :)
ERIK HANNERZ
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MUSIKPRODUKTION FÖR
HELA SLANTEN
FÖR ANDRA ÅRET har Solviks nya
utbildning, Musikproduktion, slagit upp
portarna. Åtta intresserade ungdomar
kommer under två terminer att arbeta hårt
för att lära sig så mycket de bara orkar, om
hur man skriver och spelar in musik på ett
professionellt sätt. En stor del av utbildningen sker i skolans egna studio. Den har
två stora rum: ett för dem som spelar och
sjunger, samt ett luftigt kontrollrum, där
man ryms att vara ﬂera vid kontrollbordet
samtidigt. De studerande får lära sig att
sköta uppgifterna i båda lokalerna.

Evelina Sandberg på Solviks folkhögskolas
musikproduktion.
SÅ HÄR I BÖRJAN av läsåret handlar
det en hel del om att på rätt sätt koppla
sladdar och använda stativ, mikrofoner
och högtalare så att utrustningen ska hålla
så länge som möjligt. En av kursens deltagare är Evelina Sandberg. Just på den här
lektionen är det hon som ska spela elbas,
medan resten av gruppen ska få se hur
kontrollbordet fungerar. Huvudlärare på
kursen är Andreas Grenholm och Tobias
Kågström (t.h nedan).
Text & bild:
KATARINA ERIKSSON

VARIERANDE DAGAR MED SOMMARKYRKAN
Fura Center och på Björkhammargården
i Jörn. På dessa ställen ﬁck vi locka fram
sångfåglarna inom oss då psalmer och
visor stod på agendan. Även om ﬂera av
oss inte var några egentliga sångare var det
riktigt roligt, speciellt då vår publik också
sjöng med i klassiker som Den blomstertid
nu kommer, I denna ljuva sommartid och
Idas sommarvisa. Vid ett tillfälle spelade vi
bingo på Skogsbackens äldreboende. Vinnarskallar väcktes till liv och det började
suckas då rätt nummer inte ropades upp.

Ungdomarna som jobbade i Sommarkyrkan i Boliden kände inte varandra från början men
satsade mycket på samarbete, och kul blev det – ett minne för livet.

En dag med Sommarkyrkan är aldrig den andra lik. Det är ett
väldigt omväxlande jobb och är på så sätt perfekt för den som
tycker om att prova på nya saker.
EFS I BOLIDEN driver varje år Sommarkyrkan, och vi som i år har hållit i verksamheten är Vova, Rebecka, Olivia,
Isabella, Emmy, Eric, Pouyan och Linn,
och vi är mellan 15 och 19 år. När vi började jobba så var vi ﬂera som inte kände
varandra, men under arbetets gång har vi
svetsats samman till en bra grupp. Under
de fyra veckorna med Sommarkyrkan har
vi fått plocka fram vår kreativitet och vårt
barnasinne. Vi har mött människor i alla
åldrar och gjort allt ifrån att leka lekar,
måla och spela drama till att sjunga, ﬁka
och hålla andakter. Efter att ha jobbat i
Sommarkyrkan har vi insett hur lika vi
människor är, oavsett ålder. Både de unga
och gamla har uppskattat våra besök och
aktiviteter.
Vi anser att det är bra för de äldre att få
plocka fram sin barnsliga sida då och då,
samtidigt som det är nyttigt för de yngre
att få lära sig att ta ansvar, handla vuxet
och samarbeta. Det sistnämnda har vi lagt
mycket fokus på då vi planerat våra aktiviteter. Utﬂykter och äventyr har vi på olika
sätt försökt knyta ihop med händelser från
Bibeln. Dessa tyckte barnen om då de ﬁck
jobba tillsammans för att kunna lösa de
olika uppdragen.

MÅNDAGSFÖRMIDDAGARNA
ägnade vi åt planering samt sångövning
inför veckans olika aktiviteter. Efter lunch
spenderade vi några timmar i en lekpark i
Boliden där barn tittade förbi för att leka
lekar och ﬁka tillsammans med oss.
På tisdagar och torsdagar höll vi i Summerkids i Boliden och på onsdagar även
i Jörn. Vid ett tillfälle gjorde vi en lite
modernare version av liknelsen om den
förlorade sonen från Lukasevangeliet.
Barnen ﬁck då följa med sonen (Pouyan)
på hans vandring runt Sidtjärn där de
träﬀade på tulltjänstemannen Sackaios
(Rebecka), gick på en marknad där en
man (Emmy) sålde diverse prylar, blev
rånade av en brottsling (Linn) samt ﬁck
jobb hos en grisbonde (Eric). Detta drama
blev oerhört uppskattat hos barnen och vi
ledare hade minst lika kul.
På torsdagkvällar höll vi i TG för högstadieungdomar från Bolidenområdet. Vi
hade några gemensamma aktiviteter men
vi ville mest att det skulle vara en träﬀpunkt med gott ﬁka för yngre tonåringar.
UTÖVER AKTIVITETERNA med barnen
så umgicks vi även med de äldre på
Skogsbackens äldreboende i Boliden, på

UNDER VÅRT ARBETE i Sommarkyrkan
gjorde vi även hembesök hos några av de
äldre som ville ha sällskap, både i Boliden
och i Jörn. Dessa var en av höjdpunkterna
på dagarna, vi ﬁck lyssna på fantastiska
historier om vilka äventyr de varit med
om och andra berättelser ur deras liv. Ofta
ﬁck vi berätta lite om oss själva, då många
var nyﬁkna på vilka vi var. De ville också
gärna veta vad vi tyckte om att jobba i
Sommarkyrkan, hur länge vi skulle jobba
och vad vi hade för andra aktiviteter under
dagarna. Det blev alltid en trevlig pratstund. Hembesök borde prioriteras mer då
det uppskattas av både dem som får besök
samt av oss i Sommarkyrkan.
Sommarkyrkan är ett arbete där man utmanas dagligen, träﬀar nya människor, får
nya erfarenheter och ett minne för livet.
Text:
OLIVIA KVARNSTRÖM
LINN WENNERSTÉN
Foto:
EMMY HEDSTRÖM, EMMY
MÄKITALO & LINN WENNERSTÉN

Det är kul och varierande att jobba i Sommarkyrkan, tycker ungdomarna i Boliden.
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Diakonen Margareta Dagnå från Kummelby kyrka berättar om olika dimensioner som hon kommer i kontakt med inom själavården. På
seminariet Själavård – friskvård för livet. FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM.

Frivilliga för relationernas skull
Vad har en svenskkyrklig
församling att bidra till EFS om
frivilligarbete kan man undra.
Den som deltog i konferensen
Nära Jesus i Skellefteå sista
helgen i augusti kunde få veta
det genom att gå på seminariet Växtplats för frivilliga, som
hölls av Christer Wallström,
organist i Kummelby kyrka i
Sollentuna församling.
SOM SÅ OFTA var det inget revolutionerande som lyftes fram, men det gör
gott att få höra vad som under många år
mejslats fram i den kyrkans arbete. Det är
inte för att bredda verksamheten som man
engagerar frivilliga utan för att man vill ha
relation till personer som är med i kyrkan.
Resultatet blir kanske också bättre än
tidigare. Det hela började med Alphakurs
då man ville ge människor uppdrag för att
kunna hålla kontakt med dem.
– DET HANDLAR INTE OM det som
görs är stort eller smått, det handlar om
hurdan mylla eller kultur man har i församlingen, säger Christer.
8

Den värdegrund man har i Kummelby
kan sammanfattas i: Bibeln som vägledning, ledare är viktiga, man ska ﬁnnas till
för andra, ta små steg (efter att först ha
bestämt riktning) samt att uppgift och
relation går hand i hand. Det är också
viktigt att det man gör är sanktionerat
uppifrån.

KUMMELBYKYRKAN är också karismatiskt inﬂuerad och man jobbar mycket
med omsorg och förbön
för människor. Det kunde
konferensdeltagarna ta del av i
seminarierna Själavård – friskvård för livet och Den Helige
Ande – teori och praktik. Det
som Staﬀan Stadell, pensionerad präst från Kummelbykyrkan, betonade i fråga om tungotal och
profeterande (några av Andens gåvor) var
ledarskapets beredskap. Det är viktigt vad
ledaren signalerar om det händer något
oväntat.
NÄR DIAKONEN Margareta Dagnå
berättar om förböns- och själavårdsarbetet
i kyrkan säger hon:
– Det handlar om att komma närmare

Kristus, inte i första hand om problemlösning.
MAN ARBETAR MED själavård utifrån
Helhet genom Kristus, en själavårdsform
och -organisation som ger utbildning
för uppgiften. Enligt det synsättet ﬁnns
det olika dimensioner i form av synd,
bindningar, onda makter och sår som kan
ställa till det i vårt liv, men mitt genom
allt detta går korset och Guds kärlek. Vi
kan få bli förlåtna, lösta, befriade
och helade. Det har vi Guds löften
om.
I KUMMELBY har man prövat sig
fram med förbön i gudstjänst, från
att ha lagt den efter gudstjänsten
till att ha den under nattvarden,
och nu senast att även erbjuda förbön för
fysiskt helande. Det sistnämnda visade sig
vara förvånansvärt lätt för människor att
acceptera.
STYRKTA AV andras erfarenheter återstår
nu för EFS:arna i Västerbotten att återvända hem och praktisera, att leva nära
Jesus, i tillit till honom.
LOTTEN MARKSTRÖM

Nära Jesus
– en riktig tro-boost
KONFERENSEN NÄRA JESUS hölls i år
i Skellefteå. Och fastän förra årets konferens
hade både större lokal, som rymde ﬂer människor och även fyllde den, så låg inte Skellefteå i lä. Mötena bjöd på både tänkvärda
och rika predikningar och lovsången var i
toppklass, med allt från gamla goa psalmer
i ny tappning till lite nyare melodier. Redan
på första mötet fylldes EFS-kyrkan till max
och stämningen fortsatte uppåt därifrån.

Salt höll årsmöte under lördagen med Pia
DET ERBJÖDS en mängd seminarier med Linder, Evelina Bergquist och Hanna
många intressanta teman och det enda
Lindfors i presidiet.
dilemmat var att det var svårt att bestämma
sig för vilket man skulle gå på. För den yngre generationen fanns roliga alternativ till seminarierna och även på kvällstid. Första kvällen var det Kola kasino som stod på schemat
och stämningen var minst sagt på topp. Lördagens tävling var spelturnering och det blev
en så stor favorit att den kördes i repris senare under dagen.
EN VIKTIGT SAK med denna helg var det faktum att konferensen förde samman människor av alla åldrar, från spädbarn till pensionär, med samma mål. Men något av det
bästa jag personligen ﬁck med mig från helgen, utöver känslan av härlig gemenskap, var
den där extra tro-boosten som är så där extra välbehövd innan vardagen drar igång igen.

Konferensen i korthet

ÅRETS EFS-KONFERENS Nära Jesus
samlade många i Skellefteå. Förutom
lördagens parallella samlingar (seminarier,
föredrag, rådslag, workshops m.m.) gavs
möjlighet att delta i ﬂera olika former av
gudstjänst, med olika inriktning och för
olika åldrar. Både fredagens och lördagens
huvudgudstjänster hölls i Pingstkyrkan,
som ju rymmer lite ﬂer än EFS-kyrkan,
och på söndagen var det Sankt Olovs
kyrka som öppnade sina portar för besökarna. Gudstjänsterna var välbesökta och
kollekterna som samlades in landade på
cirka 133000 kr.
Även musiken var variernade, från
fredagens lovsång på ungdomars vis,
lördagens långa, lågmälda jazzsolon till
trosstärkande och ljuv körsång i söndagens
gudstjänst.

EVELINA BERGQUIST

Vad vore väl en konferens utan särskilt barnspår? Ett tjugotal barn deltog på lördagen.
Under gudstjänsterna ordnades separata
barnmöten, tillika Skattensamlingar.
FOTO ASTRID OLOFSSON.
Ett tjugotal barn hade eget program
både under dagen och på barnmöten
(Skatten-samlingar) under gudstjänsttid.
Utifrån de kommentarer som hörts blev
dagarna just så påfyllande och inspirerande som de var tänkta, med deltagare
som gick hemåt med lite lättare steg och
något lyft blick. Så var det vid mötet med
Mästaren när han vandrade på jorden och
så är det än.
Kören Milk, under Anna-Lena Lunds ledning, medverkade på lördagkvällens gudstjänst i
Pingstkyrkan på EFS-konferensn Nära Jesus i Skellefteå i månadsskiftet augusti-september.

Konferensens avslutningsgudstjänst hölls i en fullsatt Sankt
Olovs kyrka. FOTO: LOTTEN
MARKSTRÖM.
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DISTRIKTSINFORMATION

OKTOBER

NOVEMBER

KALENDER 2013

PERSONALNYTT

1
2
3
4
9
11
12
12
14
21
22
25
30

Internationell träﬀ, Kåge församlingshem
Internationell träﬀ, Vasakyrkan, Umeå
Storsamling, Kyrkans hus Yttersjö
LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan Umeå
Storsamling, Skråmträsk
The Life-gudstjänst, EFS-kyrkn Skellefteå
Växtkraftdagar, EFS-kyrkan Skellefteå
Klippenkamraternas årsmöte, Sävar
Barnkördag, Tegskyrkan Umeå
Storsamling, Hörnsjö byahus
Storsamling, Skellefteå
LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan Umeå
Storsamling, Medle bönhus

8-10
22

Livsväg Norr, Vasakyrkan Umeå
LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan Umeå

GÅVOMEDELSRAPPORT
Insamlade gåvor aug 2013:
Budgeterade gåvor aug 2013:

582 000 kr
695 000 kr

Augustigåvor lägre än förväntat
UNDER AUGUSTI månad har 582 000 kr samlats in till distriktets gemensamma arbete. Av summan avser 34 000 kr gåvor från enskilda givare. Totalt sett för
åtta månader ligger vi över budget tack vare några större gåvor under våren från
föreningar som upphört och ett större efterskänkt lån.
TACK TILL föreningarna i: Bjurholm, Bjärten-Nordansjö, Bureåkretsen, Byske,
Carlskyrkan, Degernäs, Ersmarks kyrka n, Ersmarkskyrkan s, Grisbackakyrkan,
Harrsele, Hissjö, Håkmark, Hörnefors, Jörn, Kågeträsk, Mobacken, Myckle, N
Hedensbyn, Norrby-Tavelsjö, Nyåker, Ostvik, Skellefteå, Svarttjärn, Sävar, Ursviken, Vasakyrkan, Vännäs, Åkullsjön och Övre Kågedalen!
TACK TILL alla enskilda givare samt till dem som skickat in minnes- och högtidsgåvor!
Eva S Bäckström
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

BANKGIRO NR 985-2377,
BANKKONTO SEB 5329-10 188 69
(gäller även Salt)

KJELL-ARNE ALVARSSON – föreståndare för Bibelfjäll, 75 % från ht13
MONICA ANDERSSON – personalchef, går i pension från ht13
ISA BROLIN – timanställd musiker i
Sörböle kyrka ht13
ELLINOR BÅVERMAN – vik. musiker
100% i Bergsbykyrkan ht13-vt14
MATILDA DJÄRF – timanställd konsulent i Vasakyrkan ht13-vt14
JOHAN KARLEMO – präst i Norrängskyrkan (Lycksele) från ht13
KERSTI KARLSSON – missionsinspiratör
10 % går i pension från ht13
KATTIS KOSS – körledare 20 % för
United i Skellefteå EFS från ht13
HANNA LINDHOLM – musiker i Bergsbykyrkan, tjänstledig ht13-vt14
INDRA LINDKVIST – vik. musiker (deltid) i Sörböle kyrka ht13
MONICA L DEGERSTRÖM – vik.
musiker (deltid) i Sörböle kyrka ht13
KRISTINA NORMARK – musiker 10 %
i Ersmarks kyrka (n) vik. ht13-vt14
HENRIK NÄSLUND – visstidsanställd
utvecklingskonsulent 50 % ht13-vt14
ANNA OLSSON – ungdomspräst i
Vasakyrkan, tjänstledig ht13-vt14
ISAK SAMUELSSON – utökad tjänst,
vik. ungdomspastor i Vasakyrkan ht13vt14
ANDERS SANDBERG – präst i Ersmarkskyrkan (s), tjänstledig ht13-ht14
MIA SOMMAR LÖWGREN – musiker
i Sörböle kyrka, tjänstledig ht13
ELENA VESTERMARK DZITOEVA
– diakoniassistent i Grisbackakyrkan, vik.
10 % sep-okt -13
MATTIAS WINBLAD VON WALTER
– präst i Ersmarkskyrkan (s) vik. 100 %
ht13 – ht14
LOVISA ÖHRMAN – visstidsanställd
konsulent 50 % i Ersmarkskyrkan Umeå
ht13-vt14

Åkerögården, som
drivs av EFS Mittsverige söker

BITRÄDANDE
FÖRESTÅNDARE 75%
Något för dig? Se www.
efsmittsverige.org eller www.
akerogarden.com
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DISTRIKTSLEDNINGEN

Kanslipersonalen
En viss omorganisation och förändring av arbetsuppgifter och
titlar har skett på distriktskansliet. Nedan följer en liten presentation för att tydliggöra vem som ansvarar för vad och till vem
man ska vända sig i olika ärenden.
SOM UTGÅNGSPUNKT ﬁnns EFS övergripande mål, formulerade i stadgar och
programförklaring (styrdokument), som ska utgöra grunden för respektive arbetstagare
i att utföra sina uppgifter inom EFS Västerbotten till stöd för det lokala arbetet, främst
genom gemenskap, utbildning och utvecklingsarbete.
ADMINISTRATÖR 100 % delas mellan
Margita Sundell och Lena Jonsson,
090-12 58 10 (växeln)
Till uppgifterna hör att ansvara för ekonomi-, löne- och annan administration,
sköta post, telefon, registeruppdateringar
med mera.
DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE 90 %
Kristoﬀer Hedman, 070-365 23 18
Ansvarar för teologisk och ideologiskt fördjupning, för beredning och verkställighet
avseende styrelseärenden, företräder EFS
Västerbotten i kontakter utåt, leder arbetet
på kansliet via ledningsgruppen och ﬁnns
med i EFS riks aktiviteter enligt plan.
DISTRIKTSKONSULENT 75%
AnnaHelena Lindberg, 070-397 04 21
Med ungdomsuppdrag, vilket bland annat innebär samordning av Saltdistriktets
organisation och ungdomsarbetet och
att vara operativ i planering och genomförande av ungdomsarrangemang och
ledarutbildning.
DISTRIKTSKONSULENT 100 %
Anna-Maria Niemann-Björk,
070-615 35 46
Med barn, konﬁrmand- och familjeuppdrag i norra länsdelen samt verksamhets- och utvecklingsfrågor. Ska vara ett
stöd i ledarrekrytering och för föreningsverksamhet för smågrupper, medverka i
ledarutbildning, vara ansvarig tjänsteman
för verksamhetsrådet och planering av
konferensen Nära Jesus.
DISTRIKTSKONSULENT 100 %
Birgitta Bergner, 072-707 68 98
Med musik- och scoutuppdrag, vilket
innebär musikledarutbildning, stöd till
föreningar, ledare och anställda i musikfrågor, rapportering till CCLI och STIM,
ansvar för scoutverksamhet och samordning av scoutarrangemang.

DISTRIKTSKONSULENT 75 %
Magdalena Sandberg, 090-12 58 22
Med barn, konﬁrmand- och familjeuppdrag i södra länsdelen samt samordning.
Det innebär bland annat ansvar för lägerplanering och -uppföljning, fördelning av
distriktsgemensamt arbete, ledarbrev och
fortbildningsansvar.
EKONOM 100%
Eva S Bäckström, 090-12 58 19
Ansvarar för ekonomiadministration i
form av budget, bokföring, betalningar,
lån, försäkringsfrågor och avtal. Ansvarar
för att bidragsmöjligheter tillvaratas, för
ekonomisk uppföljning och rådgivning
till föreningar. Förbereder ärenden till,
och är sekreterare i, styrelse och arbetsutskott, även ansvar för ekonomirådets
handlingar och med i ledningsgrupp.
IT-SAMORDNARE 25%
Göran Berglund, 070-56 984 21
Till uppgifterna hör bland annat ansvar
för IT-policy, programvaror, datorer,
adressdatabas, telefonilösningar.
PERSONALHANDLÄGGARE OCH
INFORMATÖR 75 %
Lotten Markström, 090-12 58 75
Ansvarar för bemanningsplan, personalkontakter, rutiner kring arbetsledning, lönesättning, personalbrev, del av ledningsgrupp. Ansvarar också för utveckling,
planering och utvärdering av extern och
intern information, är redaktör för Vårt
Budskap, webbredaktör samt rådgivande i
informationsfrågor.
UTVECKLINGSKONSULENT 50%
Henrik Näslund, 073-041 87 23
Med huvuduppgift att inspirera, stödja
och driva på utvecklingsarbetet i missionsföreningarna, förmedla idéer, uppslag
och omvärldsbevaka.

PÅ VÄG
MED DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN
BESTÄM RIKTNINGEN och börja gå,
små steg i rätt riktning är bättre än inga
steg. Ungefär så var ett av de viktiga
budskapen som våra nya vänner från
Kummelby kyrka i Sollentuna församling
förmedlade under konferensen Nära Jesus
i Skellefteå.
Jag återvänder då och då i tanken till
vad jag och många med mig ﬁck ta emot
under konferensen och försöker omsätta
det i livet. Förtröstan och tilliten till att
vår Gud alltid är närvarande, samt en
inre förväntan att Gud talar till oss och
berikar vår vandring med honom genom
den Helige Andes hjälp och nådegåvor. I
små stunder kan jag då tycka att det är ett
äventyr att leva med Jesus, men oftast är
det dock det vanliga intensiva september
som gör påmind. Men med små steg i rätt
riktning så kan även en intensiv månad
innehålla längtan, goda möten och hälsningar från Honom som Är.
Igår ﬁck jag ta emot denna hälsning till
uppmuntran: Gör er inga bekymmer, utan
när ni åkallar och ber, tacka då Gud och
låt honom få veta alla era önskningar (Fil
4:6). Jag delade mina önskningar och nu
har jag förväntan på Gud, mer än på mina
bekymmer.

KRISTOFFER HEDMAN

VÄXTKRAFTDAGAR
Första träﬀen 12 oktober kl. 9 i
EFS-kyrkan, Skellefteå.
Anmälan senast 30 september till
henrik.naslund@efsvasterbotten.se
För mer info se www.efsvasterbotten.se/kalender eller kontakta
Henrik tel. 0730-41 87 23.
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STEFANS SPEKULATIONER

NÄR JAG SKRIVER det här har jag
arbetat i en vecka efter att ha haft en lång
och skön semester. Eller skön och skön.
Med tre barn mellan tre och tio år undrar
jag om man överhuvudtaget kan ha en
skön och ledig dag. Alltså, vi har ju haft
en massa bra dagar fulla av aktiviteter,
överraskningar och samvaro, men skön
är knappast det ord jag använder för att
beskriva semester (eller ledighet överhuvudtaget).

HURSOMHELST – inte nog med att semestern nu är över, utan det är ju nu man
får möta alla ﬂåshurtiga kommentarer om
”hur skönt det är att komma in i rutinerna
igen”. Är det något man säger, eller menar
folk verkligen det? Typ: ”Jo, sommaren
har varit bra, och jodå, det är skönt med
semester, men att få börja jobba, då, äntligen (efter endast några veckors semester!)
får man återigen komma in i gängorna.”
Allvarligt?!

EN ANNAN SAK jag märkt under sommarledigheten (vilket givetvis är självklart
och inte särskilt nytt) är ju att när vi nu
har semester så ﬁnns det ingen vuxen där
för att styra upp saker: som att se till att
biljetter är köpta, att alla är mätta, att
badkläder är packade, att sockernivån inte
överskrider Socialstyrelsens rekommenderade, att övernattningar är ﬁxade och så vidare. Det är jag och min fru som är vuxna
i familjen; vi står liksom högst upp på
näringskedjan, med dess för- och nackdelar. Därmed ﬁnns det mindre möjligheter
att vara ledig helt enkelt.

INTE NOG MED DET – en annan
sådan där standardfras efter ledighet och
eventuell bortavaro är ju det snusförnuftiga ”borta bra, men hemma bäst”. En
del verkar tycka att hur kort man än varit
borta så är det ändå bättre att få komma
hem till den egna vrån.
När vi semestrar ﬂänger vi i och för sig
inte runt så mycket, utan istället handlar det om att skapa oss vardag fast vi är
borta, det vill säga att ta sovmorgon och
därefter sen frukost, äta glass och återvända till en strand eller något sådant. Inga
särskilt stora grejer med andra ord.

JAG/VI ÄR måhända väldigt konstiga
eller udda, även om jag inte känner mig
särskilt udda överhuvudtaget, men ingen
av oss i familjen tycker att det är särskilt
kul att jobba eller gå i skolan, eller ens
att komma hem. Missförstå mig rätt nu.
Ingen av oss har mycket emot hösten och
vad den innebär, och jag är glad över att
ha ett hem, ett jobb att gå till som jag
uppskattar, och att barnen till övervägande
del trivs i skolan, men att se det som
positivt att sommaren är över kan jag bara
inte förstå.
TILLHÖR NI de som uppskattar rutiner
och hemmets härd? Fröjda eder, ni har en
lång vinter framför er. För oss andra är
det till att uthärda några tiotals veckor till,
men samtidigt (och det här är utmaningen) ta tillvara på guldkornen i vardagen
för att behålla ledighetskänslan fastän livet
rullar på.
STEFAN GELFGREN

Författarbesök i höst
MAGNUS MALM
Kännetecken
– att söka Guds närvaro i
en kaotisk tid

DENIS MUKWEGE
En levnadsberättelse
Måndag 9 december kl 19.00
Vasakyrkan Umeå
Entré 50 kr

Tisdag 8 oktober kl. 19.00
Vasakyrkan Umeå, Entré 50 kr
Onsdag 9 oktober kl. 19.00
EFS-kyrkan Skellefteå
Entré 50 kr

TOMAS SJÖDIN
Det händer när du vilar

MACIEJ ZAREMBA
– SVANTE WEYLER
Patientens pris – om
den svenska sjukvården
Onsdag 16 oktober kl.12.00
Aula Nordica Umeå
Fri entré

DIN BOK
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Tisdagen 5 november kl. 19.00
Vasakyrkan Umeå
Entré 50 kr
Onsdagen 6 november kl. 12.00
Missionskyrkan Lycksele
Entré 50 kr
Onsdagen 6 november kl. 19.00
Nordanåteatern Skellefteå
Entré 50 kr

Skolgatan 58 C,
Box 369, 901 08 UMEÅ
tfn 090/77 77 85, www.dinbok.se

Bästa service och bredd

KONTAKTUPPGIFTER

Distriktsstyrelse, utskott och råd
STYRELSEN
Sjöström Astrid (ordf.), Bureå
Berglund Marianne (vice ordf.), Sävar
Eiderhäll Cathrine, Skellefteå
Hedman Rune, Bureå
Hägglund Åke, Skellefteå
Jakobsson Hans, Ersmark
Lidman Roger, Kåge
Lundeborg-Karlsson Eva, Umeå
Lundqvist Anita, Boliden
Marksén Peter, Bureå
Paulsson Karin, Bjurholm
Stenberg Gunilla, Robertsfors

astrid.sjostrom@grimsmark.se
g.marianne.berglund@telia.com
cathrine.eiderhall@svenskakyrkan.se
rune.hedman@swipnet.se
ake.hagglund@svenskakyrkan.se
hans.jakobssson@allt2.se
roger.lidman@ostvik.se
seme.karlsson@spray.se
anita.lundqvist@svenskakyrkan.se
petermarksen@gmail.com
karinpaulsson3@hotmail.com
gnll.stnbrg@gmail.com

070-177 04 71
070-789 84 21
070-272 25 73
070-659 48 04
070-253 60 95
070-394 89 75
073-051 62 06
070-376 45 11
072-241 07 54
076-774 00 77
070-536 65 89
070-670 64 37

ARBETSUTSKOTTET (AU)
Sjöström Astrid (ordf.), Bureå
Hedman Rune, Bureå
Paulsson Karin, Bjurholm

astrid.sjostrom@grimsmark.se
rune.hedman@swipnet.se
karinpaulsson3@hotmail.com

070-177 04 71
070-659 48 04
070-536 65 89

helenehedman@hotmail.com
hans.jakobsson@allt2.se
christer.lindgren@ursviken.com

070-646 93 82
070-394 89 75
0910-557 38

ake.hagglund@svenskakyrkan.se
mats.bohman@svenskakyrkan.se
kersti.karlsson@efsvasterbotten.se
akerstrom.gard@telia.com

070-253 60 95
070-373 24 23
070-263 23 96
070-130 54 69

VERKSAMHETSRÅDET (VR)
Andersson Anita, Kåge
Eiderhäll Cathrine, Skellefteå
Kågström Mattias, Skellefteå
Lidman Roger, Kåge
Lindberg Mats, Ursviken
Lundeborg-Karlsson Eva, Umeå
Miderfjäll Simon, Holmsund
Norberg Inger, Skellefteå
Stenberg Gunilla, Robertsfors

anita.andersson@box070.com
cathrine.eiderhall@svenskakyrkan.se
mattiaskagstrom@bredband.net
roger.lidman@ostvik.se
mats.lindberg@svenskakyrkan.se
seme.karlsson@spray.se
simon@chansen.nu
inger.norberg@holmgatan.nu
gnll.stnbrg@gmail.com

070-396 07 38
070-272 25 73
070-318 84 41
073-051 62 06
070-531 90 96
070-376 45 11
070-654 77 67
0910-527 55
070-670 64 37

KOMMUNIKATIONSRÅDET (KR)
Gelfgren Stefan (ordf.), Umeå
Bengtsson Ulrika, Umeå
Björkman Lena, Täfteå
Eriksson Katarina, Kåge
Eriksson Stefan, Umeå
Lundström Peter, Bygdeå
Marksén Peter, Bureå

stefan.gelfgren@humlab.umu.se
ulrika@cyberulli.com
lena.bjorkman@regionvasterbotten.se
katarina@makeri.se
stefan.stefane@gmail.com
peter@vischan.com
petermarksen@gmail.com

073-934 46 82
070-570 96 26
070-277 20 03
070-580 73 55
070-591 73 44
070-667 74 41
076-774 00 77

EKONOMIRÅDET (ER)
Hedman Helene (ordf.), Umeå
Jakobsson Hans, Ersmark
Lindgren Christer, Skellefteå
INTERNATIONELLA RÅDET (IR)
Hägglund Åke (ordf.), Skellefteå
Bohman Mats, Umeå
Karlsson Kersti, Skellefteå
Åkerström Gärd, Skellefteå

BARN- OCH UNGDOMSRÅDET (= Salts distriktsstyrelse)
Bergquist Evelina (ordf.), Umeå
evelina_berg@live.se
Abbevik Jonas, Umeå
jonas.abbevik@gmail.com
Bergner Johannes, Umeå
johannes_bergner@hotmail.com
Linder Pia, Holmsund
tiliia@hotmail.com
Lindfors Hanna, Robertsfors
hanna__lindfors@hotmail.com
Lindmark Johanna, Byske
johanna.lindmark@tele2.se
Rosenius Olle, Skellefteå
ollerosenius@hotmail.com

073-094 67 52
070-510 93 35
076-833 91 91
076-777 00 29
070-255 08 28
073-043 87 95
073-081 06 55

KLIPPENSTYRELSENS sammansättning blir klar först under årsmötet i oktober.
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TILL MINNE
PREDIKANT HANS
LÖFGREN, Gävle, avled
den 23 augusti, 80 år
gammal. Han växte upp
i Rismyrliden, Västerbotten, i en familj präglad av
lågkyrklig väckelsefromhet. Efter studier
på Solviks folkhögskola och Johannelunds
teologiska institut avskiljdes han 1959
som predikant inom EFS och ﬁck sin första tjänst i Byskeområdet. 1963 gifte han
sig med Aino från Ursviken. De bosatte
sig på Solvik där Aino var lärare, och där
föddes dottern Christina.
ÅR 1965 ﬂyttade familjen till Bollnäs
där Hans tjänstgjorde i fem år och sonen
Anders föddes. Flyttlasset gick norrut igen
1970 till Lycksele, där Hans verkade som
predikant i tio år. Därefter blev han resepredikant ett par år med hela Lappmarken
som sitt arbetsområde, innan Hälsingland
lockade med en ledig tjänst i Hudiksvall.
Där blev han kvar fram till pensioneringen, de sista åren med tjänst inom Sjukhuskyrkan. Som pensionärer ﬂyttade Hans
och Aino sedan till Gävle där barnen och
barnbarnen bor. År 2010 avled hustrun
Aino efter en tids sjukdom.

ANNONSER

Skellefteå Begravningsbyrå
Byske Begravningsbyrå
Telefon (även jour) 0910-100 52

www.skellefteabegravningsbyra.se E-post: info@skellefteabegravningsbyra.se
Besöksadress: Nygatan 16, 931 33 Skellefteå,
Storgatan 6, 930 47 Byske (må,on 12-16) tel. 0912-612 35
Ombud ﬁnns på följande orter:
Bastuträsk 0915-410-31, Norsjö 0918-105 28 och Lövånger 0913-100 36

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt

HANS LÖVGREN var en medarbetare
som alltid hade Guds rike för ögonen.
I Lycksele minns man honom som en
predikant som ville mycket och ständigt
sökte nya vägar för att nå människor
med evangeliet. Som pensionär hade han
tider av ohälsa, men kom ﬂera gånger
tillbaka efter hjärtoperationer och andra
sjukdomar. Och hela livet hade han kvar
ivern att föra evangeliet vidare. Men nu
är hans tjänstgöringstid slut; begravningsgudstjänsten hölls 13 september i Staﬀans
kyrka i Gävle och leddes av prosten Stefan
Nilsson.
I FAMILJENS minnesord om Hans heter
det: ”En lågmäld men hängiven tro på
Gud har präglat Hans liv och gärning. I
tider av oro och sjukdom har han lugnt
kunnat säga: ”Allt vilar i Guds händer”,
och han har verkligen haft den förtröstan.”
Från EFS Västerbotten instämmer vi i den
beskrivningen, och bevarar det goda minnet av en trogen medarbetare.
För EFS Västerbotten
TORBJÖRN ARVIDSSON
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Vi bygger bara det vi är bra på
- Byggnader för butik, industri och lantbruk
- Vi tar hand om bygget från början till slut

Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris.
FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB
Häggbärsgatan 47, 934 91 Kåge.
Tel: 0910-72 26 50, fax: 0910-72 25 41 Mobiltel: 070-517 54 97

UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2013
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2013. Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning.
Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 4 december 2013.
ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och
bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du
också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras i tidningen kan också ﬁnnas tillgängliga på EFS Västerbottens
webbplats. Där hittar du också ett nyhetsﬂöde och åsiktsforum.

ANNONSER

VAD TYCKER DU?
Vårt Budskap vill skriva om
sådant som berör, utmanar,
informerar och inspirerar. Har
du förslag på vad vi ska ta upp i
tidningen, eller vill du själv bidra?
Hör av dig till redaktionen med
bilder, artiklar, notiser eller idéer
kring innehållet. Det kan vara ett
brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad
som är på gång i din församling/
förening eller i distriktet.
ADRESS: Vårt Budskap,
Vasagatan 17, 903 29 Umeå.
Telefon: 090/12 58 75, E-post:
budskap@efsvasterbotten.se

BEGRAVNINGAR
GRAVSTENAR
BOUPPTECKNINGAR
FAMILJEJURIDIK
SKELLEFTEÅ
Kyrkogatan 8
tel 0910 - 77 74 00

UMEÅ
V Norrlandsg. 18 B
tel 090 - 14 20 80

LYCKSELE
Storgatan 26
tel 0950 - 665 30

Serviceföretaget i jordbrukets tjänst

FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

med maskiner från marknadens ledande leverantörer
Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad

gjutning, bearbetning,
montering

BALANSBLOCK
broms, spärr

VÄXLAR

kugg- och tappväxlar

En servande fackhandel – Din trygghet
www.bostromstraktor.se

www.rofab.se

KAFFE MILJÖ OMTANKE

Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund!
Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt

Alen Begravningsbyrå

Ulf Påhlsson

Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO
TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR

Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/434 77
Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/123 00
www.alenbegravningsbyra.se

Christina Wendel

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ
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POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

Livets dimridåer är fortfarande Guds verktyg för att skapa tro och heligt liv och inte något utanför
livet med Gud. Därför kan jag ha en stor trygghet mitt i allt, våga vara en kristen mitt i livets mångfald
och utmaningar.
(Tomas Nygren om Rosenius teologi idag)

