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Läge att diskutera organisationen

I denna tidning
i denna tidning kan du läsa 
om Han som letar efter det etthund-
rade fåret, om låtskrivaren Ahnfelt 
som står bakom många av våra 
älskade psalmer, om scoutingglädje, 
om både vinterns och sommarens 
läger, om Migrantmammor, Bibeln 
och barn, vardagsteologi och vuxen-
het. Dessutom hittar du information 
om kommande happenings och alla 
årsmöteshandlingar inför stundande 
årsmöte. Och så en rövarbild.

Hoppas du som läsare kan finna 
glädje i att ta del av detta. Tipsa 
också gärna folk i din bekantskaps-
krets om möjligheten att prenum-
rera på Vårt Budskap.

redaKtören

det har gått ett år sedan EFS Väster-
botten på årsmötet beslöt att inte gå med 
i den nya organisationen för EFS. Sedan 
dess har distriktsföreståndaren slutat och 
styrelsen agerar med avvaktan då ingen 
efterträdare har utsetts än. Kanske ska vi 
inte bara sitta och vänta på en ny distrikts-
föreståndare utan fortsätta tankearbetet 
kring EFS som organisation.

Även om vi beslutat att inte gå in i den 
nya organisationen kan vi ändå behöva 
fundera kring hur EFS Västerbotten fung-
erar idag och om det finns andra alterna-
tiva organisationsformer. Vad fungerar bra 
och var finns det utrymme för förbättring-
ar? Hur kan vi använda våra resurser på 
bästa möjliga sätt? Det är några frågor som 
vi borde resonera kring. Det som tyvärr är 
ett problem i en sådan diskussion är att få 
är tillräckligt insatta i hur organisationen 
fungerar i detalj eller orkar bry sig, för att 
det är en komplex organisationsstruktur 
och för att man har sitt fokus på verksam-
heten och det lokala engagemanget.
 
frågor som kan behöva lyftas är 1) 
hur vi vill att samverkan/samarbetet med 
Svenska kyrkan ska se ut, 2) hur vi ska sat-
sa våra resurser – ska de koncentreras eller 
spridas ut, 3) hur ska vi kunna rekrytera 
och behålla personal och var ska eventu-
ella anställda finnas, 4) vad det innebär att 
vara en ideell organisation/missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan 5) om vårt arbete 
ska baseras på idealitet och missionsiver 
behöver vi då ha egna anställda, eller 
åtminstone hantera arbetsgivarskapet och 
allt vad det medför 6) om EFS är en del 
av Svenska kyrkan, varför behöver vi då ha 
avtal så att säga med oss själva.

om vi ser till samarbetskyrkositua-
tionen finns ungefär hälften av personal-
resurserna där. Som mest har vi haft tio 
samarbetskyrkor i Västerbotten, men den 
äldsta i Nyåker är inte samarbetskyrka 
längre och eventuellt kommer ytterligare 
en att upphöra. Traditionellt har EFS 
Västerbotten varit arbetsgivare åt alla 
anställda i samarbetskyrkorna förutom 
prästerna, men med åren har det blivit 
några undantag från det (Lycksele och 
Holmsund). Om församlingarna skulle 
överta all personal i samarbetskyrkorna 
skulle mycket av distriktets administration 
kunna plockas bort (personalhantering, 
fakturering m.m.) Det som förmodligen 
skulle bli svårare då är att nyttja de perso-
nalresurserna i det distriktsgemensamma 
arbetet. Frågan är då om det finns andra 
sätt att lösa det på. 

idag lever vi med en organisation 
som uppkommit i en annan tid och för-
utsättningarna idag ser inte lägre likadana 
ut, kan vi då fortsätta som om inget hänt? 
Är nuvarande distrikts- och föreningsorga-
nisation ändamålsenlig? Kanske om vi vill 
fortsätta som förr och ständigt reduceras, 
men kanske inte om vi vill förnya oss för 
en fortsatt framtid. Det är många som 
tycker att det fungerar bra som det är, 
men då kan man fråga sig: till vilken kost-
nad och med vilket resultat? Ska vi bara 
vara defensiva och anpassa oss eller vill vi 
spela mer offensivt?

Är det inte läge att diskutera dessa 
frågor på distriktets årsmöte i Robertsfors? 
Det handlar inte om någon motion att 
ta ställning till och vi behöver inte fatta 
beslut om någon radikal förändring, men 

med många föreningsrepresentanter på 
plats vore det väl tillfälle att ventilera hur 
vi tänker kring ett framtida EFS i Väs-
terbotten. Vi behöver inte sätta parentes 
kring organisationsfrågan i fem år och in-
vänta en utvärdering av den nya organisa-
tionen. Vi kan välja att hålla frågan vid liv 
och förbereda oss på ett ställningstagande 
och skissa på alternativ. Att bara säga att 
allt är bra och vi ska fortsätta som förr det 
är nog lite av kejsarens nya kläder.

lotten marKström
redaktör

Det är väl inte mer än rimligt att diskutera organisationsfrågor på 
ett årsmöte. Nedan presenteras några frågor som skulle kunna 
vara aktuella just för det ändamålet.
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betraKtelse

efs västerbotten
Distriktskansli i Umeå
Vasagatan 17, 903 29 Umeå
tel. 090-12 58 10
Telefonnumren fungerar också  
mobilt.
E-post: efs@efsvasterbotten.se
fornamn.efternamn@efsvasterbotten.se
Kansliet i Skellefteå 
Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå  
Tel. 070-653 53 37
Bankgiro 985-2377, Plusgiro 6 23 60-3 
Swish 123 453 6819 
Bank SEB 5329-10 188 69
Hemsida: www.efsvasterbotten.se 
  
ledningsgruPP:

distriKtsföreståndare  
Vakant 

eKonom
Eva S Bäckström 090-12 58 19

Personalhandläggare och 
informatör  
Lotten Markström 090-12 58 17

övriga: 
distriKtsKonsulent
Magdalena Sandberg 090-12 58 22

distriKtsKonsulent
Birgitta Bergner 090-12 58 14

distriKtsKonsulent 
Oscar Richardsson 090-12 58 49

distriKtsKonsulent (Skellefteå) 
Anna-Maria Niemann Björk 
070-653 53 37

administratör
Ewa Höök 090-12 58 10

it-samordnare
Göran Berglund 070-569 84 21

utveCKlingsKonsulent
Leif Holm, 070-653 53 37

distriKtsstYrelsen
Ordf. Hans Jakobsson 0910-72 33 46 
070-394 89 75
hans.jakobsson@allt2.se
V ordf. Marianne Berglund  
090/98421, 070-789 84 21 
g.marianne.berglund@telia.com

JESUS LETAR EfTER OSS

”...tills han 
hittar det.”

isaK samuelsson
präst i Vasakyrkan

Julen sKa städas ut. Kartonger 
med diverse julpynt ska bäras från huset 
till förrådet. Medan vi bär ut allt får bar-
nen vara ute på gården och leka. Dottern 
på fyra år vill åka skidor, så jag hjälper 
henne på med utrustningen medan sonen 
på två år traskar omkring på den snö-
klädda marken. Det tar en liten stund att 
få på både skidor och stavar, och när jag är 
klar och vänder mig om ser jag att Noah 
inte längre är där. Jag tittar runt hörnet 
på huset men ser honom inte. Jag går åt 
andra hållet och tittar där, 
men ser honom inte där 
heller. Jag går runt och 
tittar en längre bit från 
huset – ingen Noah. Han 
kanske har gått in? Jag går 
in i huset och kollar, men där är han inte 
heller. Nu börjar paniken stiga: jag vet 
inte var mitt barn är! Jag hittar spår i snön 
som skulle kunna vara Noahs, och jag 
följer dem ända ut till bilvägen, men där 
ser jag ingen. Jag går tillbaka till huset för 
att hämta cykeln så jag kan ta mig fram 
fortare. Vid det här laget har alla möjliga 
hemska tankar hunnit passera. Jag vet inte 
var mitt barn är! Vad har hänt? Panik!

snabbt tramPar Jag iväg med 
cykeln och åker ett varv runt närmsta 
området utan att hitta Noah. Jag cyklar 
ut till bilvägen, och då ser jag honom. Ett 
par på promenad hade hittat honom i när-
heten av busshållplatsen och såg att han 
såg vilsen ut och plockade upp honom 
i famnen för att gå och leta efter någon 
förälder. Jag skyndar dit och tar honom i 
famnen. Tackar paret som hittat honom 
och växlar några korta ord innan jag beger 
mig tillbaka till huset. De berättar om 
när de inte kunde hitta sin dotter på en 

lekplats och fick leta i en halvtimme innan 
hon hittades. Själv hade jag letat i fem-tio 
minuter. Det var mer än nog. 

På tillbaKavägen håller jag Noah 
hårt i famnen. Och tänker på Jesus. 
Tänker på herden som har 100 får. Ett 
försvinner, och då letar han efter det tills 
han hittar det. Jag har alltid gillat den for-
muleringen: Tills han hittar det. Om det 
så tar ett helt liv så ger han sig inte förrän 
alla får är hos honom. Den oron jag kände 

när jag inte visste var min 
son var och den glädje jag 
kände när jag hittade ho-
nom var stor. Ändå tänker 
jag att den kärleken inte 
går att jämföra med Guds 

kärlek till oss människor. Den är ännu 
större än så. När någon av oss kommer 
bort från Gud letar han efter oss tills han 
hittar oss. Och den glädje Gud känner 
när vi blir hittade har inga gränser. Jag ser 
framför mig hur Jesus hoppar på sin cykel 
och med all kraft söker efter oss tills han 
hittar oss. Och Jesus kan cykla hur länge 
som helst. Tills han hittar oss. Varenda 
människa. Det är kärlek! 



4

Ps.
Scouter på vinterhajk

Scouterna i Övre Roverkommittén i Västerbotten ordnade en hajk 17-18 februari vid 
Fällforsen, i närheten av Harrsele. Hajken samlade 14 deltagare och 7 ledare, med scouter 
i åldrarna 15-19 år och ledare 19-24 år. De kom från Uppsala i söder till Piteå i norr, och 
man var tvungen att stänga anmälningen i förtid då man inte kunde ta emot fler.

Militärtält för övernattning och en eldvakt behövdes. Snöskotrar användes för att transportera 
både material och folk, och som en del av aktiviteten. Hugga ved och laga mat över öppen eld 
var också sysslor för deltagarna.

I tidningen Scout kan du läsa om roverscouterna Linnea Vikdahl och Joel Johansson och 
deras tankar om scoutliv och hajker. Artikeln hittar du på  
http://www.scout.se/2018/02/20/de-basta-hajkerna-ar-fortfarande-kvar/

med den evangelisKa väckelsen på 
1800-talet fick vi många nya sånger, både 
svenska och utländska. Enkla, lättsjungna 
och ibland med en gladare ton än i Psalm-
boken. Bland tonsättarna fick sångevange-
listen Oscar Ahnfelt en dubbel betydelse 
för läsarsångernas snabba spridning. 

ahnfelt komponerade en del melodier, 
främst för solosång, men många fler avsed-
da för unison sång. Till exempel är nästan 
alla av C O Rosenius mest kända sånger, 
som Med Gud och hans vänskap, Ängsliga 
hjärta och I en djup oändlig skog, tonsatta 
av Oscar Ahnfelt. Han skrev även melodi-
erna till flera av Lina Sandells sånger. Lina 
skriver lite skämtsamt i ett brev att ”när 
Ahnfelt är i Stockholm står det icke till att 
få någon frid”. Många av deras gemen-
samma sånger är glömda idag men Är det 
sant att Jesus är min broder och framför allt 
Blott en dag sjunger vi fortfarande. 

men sånger måste också tryckas för 
att kunna spridas. Några år efter att EFS 
bildats gav man ut sångboken Pilgrimshar-
pan, Lina Sandell hade skrivit många av 
sångerna. Men Ahnfelt var ännu tidigare 
ute. Redan år 1850 började han ge ut 
de sånger han sjöng i häften med titeln 
Andeliga sånger. Det blev med tiden tolv 
sånghäften med totalt 200 sånger. Klokt 
nog tog Ahnfelt inte bara med sina egna 
melodier, utan också andra som han hade 
hört och lärt sig. I dagens psalmbok ser vi 
att det står under klassiker som En liten 
stund med Jesus och Var jag går i skogar, 
berg och dalar: Musik ur Ahnfelts sånger. 
    
ett Problem var att Ahnfelt inte 
hade pengar till tryckningen. Lösningen 
kom från den förmögna operasångerskan 
Jenny Lind, som stod väckelsen nära. Hon 
sponsrade utgivningen och fick som tack 
sitt namn på omslaget. Så kunde Linas 
texter och Ahnfelds melodier spridas ut 
över Sverige. Andeliga sånger blev en ma-
kalös succé och nytrycktes gång efter gång, 
det första häftet i hela 60 upplagor! 

torbJörn arvidsson
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Spårare 8-9 år
Upptäckare 10-12 år
Äventyrare 12-15 år
Utmanare 15-18 år
Rover 19-25 år

för många är scouting något 
man sysslar med som en fritids-
aktivitet under några år i mel-
lanstadieåldern, men för en 
del blir det mer än så. Ersmark 
(Umeå) är ett exempel på där 
några fortsatt med scouting 
långt upp i åldrarna.

Jag träffar Kristina Jonsson 
en eftermiddag direkt efter jobbet, och 
redan kläderna avslöjar att hon är en 
friluftsmänniska. Scouting började hon 
med i 10-årsåldern, eller egentligen ännu 
tidigare då hon redan som liten följde med 
familjen på scoutläger. Som 15-åring blev 
hon själv ledare för en nystartad bäver-
scoutgrupp (de yngsta).

– Enda chansen att få hålla på med 
scouting var att bli ledare för de yngre, 
säger Kristina.

Så har det varit för flera andra unga 
scouter i Ersmark. Och förutom att hjälpa 
till som ledare för ännu yngre har man 
också fått ha en egen scoutgrupp för lite 
äldre, som man i stort sett skött själv men 
med viss övervakning och hjälp från äldre 
ledare. Så småningom resulterade det i 
en egen roverpatrull och bildandet av 
ÖRK, Övre Roverkommittén i Västerbot-

ten, med ett större upptagningsområde. 
Roverscouterna ordnar själva olika hajker 
med bland annat fjällvandring, klättring 
och paddling. 

Att det blivit så är ingen slump, utan 
man har aktivt arbetat med att få unga 
scouter att bli ledare, i stället för att plocka 
in föräldrar som ledare. En av dem som 
drivit det tänket är Per Bäckman i rollen 
som anställd redan på 90-talet.

– Det var ganska arbetsamt och allt blev 
inte bra i början. Vi har försökt förlita oss 
på unga ledare och nu har vi en fjärde kull 
av dem, berättar Per.

trots nYa, unga ledare har Kristina 
fortsatt som scoutledare i 22 år och har 
inga planer på att sluta så länge det är 
roligt. Hon upplever det inte som så 
betungande då det finns en anställd som 
skaffar material och gör vissa förberedelser, 
men det är ändå ett engagemang en kväll 
varje vecka under skolterminerna. Hon 
tycker inte det är helt lätt att säga vad det 
är som lockar med scouting.

– Det är mycket. Man är tillsammans 
hela tiden, trängs ihop i tält, hjälps åt med 
mat och vedhuggning. Det är en speciell 
gemenskap och så är det roligt att vara ute 
och elda och åka på läger, säger Kristina 
som är med på scoutläger varje sommar.

Har man varit med länge kan man också 
få uppleva skördandets glädje, att se att 
barnen lärt sig med åren.

den bild många har av scouting kanske 
främst handlar om knivar, knopar, slanor 
och eld, och honnörsorden ”alltid redo”, 
men det är så mycket mer som scoutingen 
står för. Det handlar om hänsyn och res-
pekt, utveckling och ledarskap genom den 
lilla gruppen (patrullen), goda värderingar, 
friluftsliv, att lära sig genom att göra och 
så vidare. När scoutgruppen är en del i 
en kristen organisation sätter det förstås 
också sin prägel.

Egentligen skulle man kunna säga att 
bedriva scouting är att bidra till att ge 
barn något av det de behöver för att växa 
upp till trygga, ansvarstagande samhällsin-
divider som är redo för utmaningar. Visst 
är det något som behövs och som vi vill?!

lotten marKström

s 
C 
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Unga 
ledare 
förblir 

scouter 
länge

Kristina Jonsson i Umeå har länge funnits 
med i scoutsammanhang, både som deltagare 

och ledare. Foto: Lotten Markström.
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Platserna till till årets sportlovsläger på EFS fjällgård i Klippen tog slut i ett nafs. Klockan 
16.00 på torsdag den 8 februari öppnade anmälan och redan 16.02 var alla platser slut. Som 
tur var så gick det att utöka antalet deltagare. Till slut blev det sammanlagt 60 personer in-
klusive ledare som åkte till Klippen, från olika håll av Västerbotten, och spenderade sportlovet 
ihop. Det blev lite trångt men ändå trevligt när alla skulle rymmas vid middagen.
Foto: Samuel Hägglund.

He ä bar å åk – till fjälls, på läger
Helgen 9-11 februari ordna-
des Öppen fjällgård, med 
sammanlagt 31 personer som 
bodde på EfS Västerbottens 
fjällgård i Klippen. 

öPPen fJällgård är ungefär som ett 
läger, fast med nästan inga fasta punkter 
på schemat. Alla väljer själva hur de ska 
lägga upp sina dagar, förutom mattiderna 
och kvällsandakterna som är de enda fasta 
punkterna. 

många åKte sKidor i backen inne i 
Hemavan på dagen, någon åkte längdski-
dor och vissa tog det så lugnt som möjligt 
i lägergården. Under kvällarna sportade 
man i logen, drack många koppar te och 
spelade sällskapsspel. Gårdens nybyggda 
bastu var också högt eftertraktad. Sista 
kvällen var det bröllopsfest-tema på går-
den! Festen avrundades med ett minst sagt 
intressant musik-quiz. 

så här säger Filip Berggren, 
22-åring från Jävre (Piteå) om varför han 
var med på Öppen fjällgård:

– Jag hade sagt åt några kompisar att jag 
ville på en skidtripp i vinter, och bara ett 
tag senare ringde de och tyckte vi skulle 
åka på det här. Då var det bara att haka 
på! 

Filip tyckte det kändes skönt att det var 
förberett med mat och boende, och till ett 
bra pris. Man behövde i princip inte tänka 
på någonting i förväg. 

– Det var bara att komma som man 
var! Ett grymt bra läger anpassat för unga 

vuxna, tillägger han.
På frågan om vad han tar med sig från 

helgen svarar han:
– Det är väl att våga fara på olika lik-

nande aktiviteter. Man tänker lätt att ”jag 
börjar bli för gammal för att åka på läger”. 
Men det stämmer inte alls! 

Text och bild:
samuel hägglund

Dagsaktiviteterna var fria på Öppen fjällgård, men kvällsandakt och mattider stod fasta.

Högt tryck på årets sportlovsläger

Sportlovet i Klippen blev fantastiska dagar 
med morgonbön, många roliga dags- och 
kvällsaktiviter, bibelstudium, måltider och 
andakter. Foto: Samuel Hägglund.
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EFS och Salts 
sommarläger 
i Västerbotten 

2018

BRA ATT VETA OM 
VÅRA LÄGER 
ANMÄLAN sker via EFS Västerbottens hemsida 
www.efsvasterbotten.se Har du inte möjlighet att anmäla dig via 
hemsidan kan du ringa lägerchefen för respektive läger. 

ANMÄLAN öppnar 2 maj kl. 18.00 & stänger 20 maj. 
Tänk på att anmäla dig i tid då deltagarantalet är begränsat. 
Anmälan är bindande. Vid avanmälan får man tillbaka 
lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid 
återbud för att ge plats till de som eventuellt finns på väntelista.

Detaljerad information om lägret och betalning skickas till dig när 
anmälningstiden gått ut. Betalningen sker till Bankgiro nr  
985-2377, EFS Västerbotten. Du kan även betala lägret via Swish: 
123 453 6819 uppge barnets namn och vilket läger betalningen 
avser.

FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten 
och Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt 
till och från lägren. 

SÄRSKILDA BEHOV: Vårt mål är att alla barn och ungdomar 
som vill ska kunna åka på våra läger. Meddela ert barns särskilda 
behov, diagnoser eller allergier vid anmälan så kontakter vi dig och 
samtalar om vad som blir bäst för ditt barn.

SOVA HEMMA: En del barn kan ha behov av att sova hemma 
och det ska inte vara något hinder för att delta i ett läger.

MEDLEMSKAP I SALT: I lägeravgiften ingår en medlemsavgift på 
20 kr till Salt Västerbotten. Medlemskapet innebär att vi kan hålla 
låga priser på våra läger. 

LÄGERBIDRAG: Om du, eller någon du känner, vill åka på läger 
men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena 
Sandberg  090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se 
eller Anna-Maria Niemann-Björk 070-615 35 46, 
anna-maria.niemann-bjork@efsvasterbotten.se  

Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening. 
Salt riks har också en särskild lägerfond www.salt.efs.nu

YTTERLIGARE INFORMATION: Mer information om Salt och 
EFS hittar du på www.efsvasterbotten.se eller genom att ringa EFS 
Västerbottens kansli 090-12 58 10. 
 
PERSONUPPGIFTER: För att kunna fullgöra åtaganden och 
bedriva lägerverksamhet tar vi emot och behandlar personuppgifter 
från anmälda deltagare. Anmälan av barn under 16 år ska göras/
godkännas av målsmän. Vid frågor – kontakta distriktskonsulent 
Magdalena Sandeberg. 

EFS OCH SALT
EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan, 
och Salt är EFS barn och unga.

Salt vill att barn och 
ungdomar ska få 
lära känna, komma 
till tro på och följa 
Jesus Kristus.

Det blir dagar fyllda av liv och rörelse,  
skoj och skratt! Lekar, lägerbål,  

andakter och sång  
– och nya vänner förstås! 

Nära varandra, nära Gud och nära livet. 

Välkommen med!

sommarlägerfoldern
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Scoutläger
Anmälan till scoutlägren sker via respektive patrull  
senast 1 maj. Familjebyn i Björnkälen anmäls direkt  
till Birgitta Bergner. 
 

Nybörjarscoutläger Stortjärn
15-17 juni  Pris: 550 kr
Ålder: födda -09 och äldre
Stortjärn, Skellefteå 
Lägerchef: Nils Knekta, 070-315 88 00 
nils.knekta@gmail.com

Scoutläger Björnkälen
5-8 juli 
Ålder: födda -08 och äldre, tonårsby och familjeby 
Pris: 690 kr (andra priser för familjebyn)  
Lägerchef: Birgitta Bergner, 072-707 68 98 
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Anmäl dig på: www.efsvasterbotten.se 
Anmälan är öppen: 2 maj kl 18.00 - 21 maj

Sommarskoj – skapande, lek och äventyr! 
18-20 juni   
Ålder: födda 07-10 Pris: 550 kr
Carlskyrkan, Umeå alt EFS-gården på Backen 
Kontakt: Matilde Burström, 090-200 2767 
Anna-Karin Anens, 090-70 61 31

Barnläger i Östra Falmark
16-17 augusti
Ålder: födda 08-10 Pris: 330 kr
Bönhuset, Östra Falmark 
Kontakt: Andreas Granlund, 076-815 77 16  
Anna-Maria Niemann-Björk, 070-615 35 46 
Samarr. med Bureå församling

Pengsjölägret
14-15 augusti
Ålder: födda 08-11 Pris: 330 kr
Pengsjögården, Pengsjö   
Kontakt: Maria Granqvist, 070-324 40 28  
Kristina Eriksson, 073-807 98 23

@Solvik – sång, komp, datorgrafik, sport &  
hela Västerbotten bakar!
7-10 augusti Pris: 660 kr
Ålder: födda 04-07
Solviks Folkhögskola    
Kontakt: Monica L Degerström, 0910–78 79 77 
Hanna Olofsson 072-7223978 
Samarr. med Solviks fhs, Skellefteå landsförsamling
 
@Strömbäck – musik, dans, film, skapande & sport!
14-17 augusti Pris: 660 kr
Ålder: födda 04-07
Strömbäcks folkhögskola   
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090-12 58 22

Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö
NYHET! I år är det två läger  
Läger 1: 6-7 augusti och läger 2: 8-9 augusti
Ålder: barn födda -14 och äldre, med vuxen
Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 450 kr/vuxen, 250 kr/barn 
OBS! Anmälan per telefon till Ingela, 3 maj 18.00-19.30 
Kontakt: Ingela Forslund, 090-200 25 40 
 
Tillsammansläger, Mobacken 
För alla åldrar – tillsammans med Gud och varandra 
28-30 juni, Mobacken, Skellefteå 
Ålder: alla åldrar, barn behöver ha en vuxen med sig 
Pris och mer info: www.efsvasterbotten.se   
Kontakt: Sara Sandström, 090-200 27 66 
Samarr. med Solviks fhs, Skellefteå landsförsamling och 
Sensus

Konfirmationsläger
Läger är bland de bästa och roligaste formerna för konfirmation! EFS Västerbotten erbjuder tre alternativ:  
Solvik, Strömbäck och Klippen-Strömbäck. Läs mer på www.efsvasterbotten.se/konfirmation

Konferens Nära Jesus
24–26 augusti 
Tegskyrkan, Umeå 
Program och anmälan:  
www.efsvasterbotten.se

 
Nära Jesus är EFS Västerbotten och Salt Västerbottens 
årskonferens men även en återträff för sommarens läger 
och upptakt för höstens barn- och ungdomsverksamhet. 
Nära Jesus består av vuxenkonferens, ungdomsläger, 
tweens och barnspår. Under lördagen har Salt 
Västerbotten årsmöte. Kom och var med! 
 
Välkommen till en helg för hela familjen fylld med 
gudstjänster, seminarier, kafeer, konserter och gemenskap 
med Gud och varandra!
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årsmöteshandlingar

ÅRSMÖTESHANDLINGAR fÖR  
EfS VÄSTERBOTTEN 2018

Årsmöte lördagen den 21 april 2018

Val av styrelse – valberedningens förslag
stYrelsen består av nio ledamöter, 
varav det normalt väljs tre varje år för en 
period om tre år.  Sedan årsmötet 2017 
har styrelsen sammansättning: Hans Ja-
kobsson, ordförande, (Ersmark Skellefteå), 
Marianne Berglund, vice ordförande (Sä-
var), Christina Bjerle Johansson (Sävar), 
Viktoria Holmström (Skellefteå), Matts 
Hägglund (Flarken), Zakarias Liljemark 
(Umeå), Jon Nilsson (Bergsbyn), Karin 
Paulsson (Bjurholm) och Malin Åström 
(Umeå).

De styrelseledamöter som är i tur att 
avgå är Zakarias Liljemark, Karin Pauls-
son, och Malin Åström. De två senare 
har avböjt återval. Dessutom slutar Matts 
Hägglund i förtid på grund av flytt från 
länet. 

valberedningen består av Stig 
Lindkvist, ordf, Skellefteå, 072-7127731, 
Lukas Bergner, Umeå, 072-5152211, 
Barbro Holmlund, Medle, 070-2184892, 
Katrine Ruuth, Umeå, 070-6520572 och 
Astrid Sjöström, Bureå, 070-1770471.

Den föreslår följande kandidater till 
styrelsen, varav tre ska väljas för tre år och 
en ska väljas för två år.

ZaKarias lilJemarK 28 år från 
Umeå (med i Vasa-
kyrkan). Blev invald 
i styrelsen 2016 och 
sitter även med i verk-
samhetsrådet. Studerar 
till lärare. Han har tidi-
gare varit aktiv som le-
dare på olika barn- och 

ungdomsläger och är numera engagerad i 
verksamhet som riktar sig till unga vuxna. 
Frågor som rör dessa målgrupper brinner 
han särskilt för i styrelsearbetet.

Karin Widman, 54 år från Boliden 
(med i Bolidens EFS). 
Har arbetat som barn- 
och ungdomskonsulent 
åt EFS Västerbotten i 
många år, men arbetar 
nu som verksamhets-
samordnare i Jörn-
Bolidens församling. 

Intresserad av utvecklingsarbetet i de 
lokala sammanhangen, internationellt 
arbete samt personalfrågor.

Pontus löfgren, 55 år från Skel-
lefteå (med i Sörböle 
kyrka). Egenföretagare 
i transportbranschen 
och van vid ekonomi- 
och organisationsfrå-
gor. Har även suttit 
i distriktsstyrelsen i 
Småland innan flytten 

till Skellefteå för åtskilliga år sedan. Är 
intresserad av samverkan mellan EFS och 
Svenska kyrkan. 

en Kandidat saKnas!

välKomna till EFS Västerbottens 
årsmöte lördag den 21 april i Robertsfors 
kyrka. Där får vi samlas till gemenskap 
med andra från vårt distrikt, tacka för året 
som varit, fatta beslut och se framåt.

Under årsmötet kommer vi att få besök 
av missionsföreståndare Kerstin Oder-
hem som vill inspirera och utmana oss i 
Västerbotten.

Program oCh tider:
09.00 Fullmaktsgranskning och fika
10.00 Årsmöte
12.00 (cirka) Lunch (ingen anmälan, 
kommer att finnas specialkost)
13.00 Kerstin Oderhem
14.00 Fortsättning av årsmötet
15.30 (cirka) Avslutning och fika

Fika och lunch kostar 150 kr, betalas 
vid ankomst.

handlingar till årsmötet finns på 
sidorna framöver och på www.efsvaster-
botten.se och skickas också ut tillsammans 
med fullmakter till föreningarnas ord-
förande. I samband med årsmötet finns 
möjlighet att ge en gåva till EFS Väster-
bottens arbete. Gåva kan också skickas till 
distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 
123 453 6819, märk ”årsmötesgåva”. 

Hjärtligt välkommen till årsmöte i 
Robertsfors!

hans JaKobsson
Distriktsstyrelsens ordförande

årsmötesgåva – betala in till distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 6819.
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verKsamhetsberättelse

Inledning
när Jesus lYfte bliCKen och såg 
att så mycket folk var på väg till honom 
sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa 
bröd så att alla dessa får något att äta?”… 
Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd 
för tvåhundra denarer, om de skall få en bit 
var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror 
Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem 
kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det 
till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig 
ner.” Det var gott om gräs på den platsen. 
Och de slog sig ner – det var omkring fem 
tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud 
och delade ut åt dem som låg där, och likaså 
av fiskarna så mycket de ville ha (Joh 5:5,7-
11).

Vi kan tycka att våra resurser är små och 
det arbete vi utför är otillräckligt för de 
stora behov som finns, men Guds välsign-
else kan åstadkomma mer än vad vi kan 
beräkna. I bibeltextens fortsättning kan 
vi läsa om resultatet och överskottet av 
utdelandet. Resultatet av vårt delande har 
vi däremot inte möjlighet att se i tiden, 
det ligger i Guds hand. 

salt västerbotten ansvarar för 
barn- och ungdomsverksamheten, men då 
EFS och Salt är beroende av varandra och 
till stora delar integrerade redovisas även 
Salt Västerbottens verksamhet i denna 
berättelse. 

uPPfölJning av mål som fanns i 
verksamhetsplanen för 2017 redovisas i 
texten nedan (se *).

Styrelse och 
föreningsstatistik
stYrelsen har efter årsmötet 2017 haft 
följande sammansättning: Hans Jakobsson 
ordförande (Ersmark, Skellefteå),  
Marianne Berglund vice ordförande (Sä-
var), Christina Bjerle-Johansson (Sävar), 
Viktoria Holmström (Skellefteå), Matts 
Hägglund (Flarken), Zakarias Liljemark 
(Umeå), Jon Nilsson (Bergsbyn), Karin 
Paulsson (Bjurholm) och Malin Åström 
(Umeå). Under året har styrelsen haft sex 
protokollförda sammanträden, deltagit i 
olika råd och utskott samt representerat 
EFS Västerbotten vid möten med olika 

samarbetspartners. 
Styrelsens arbete fortsatte under början 

av året med EFS förslag till ny organisa-
tion och därför inbjöds alla EFS-förening-
ar till ett rådslag i januari. EFS Väster-
botten valde vid årsmötet i maj att inte 
gå in i EFS nya organisation från 2018. 
Styrelsen har också varit delaktig i arbetet 
med en ny strategiplan för hela EFS samt 
tillsatt en utvecklingskonsulent för bland 
annat arbetet med utvecklingsverktyget 
Sänd. Under året har en arbetsgrupp haft 
uppgiften att se över distriktets konfir-
mandarbete, varefter styrelsen fastställde 
en ny strategi för distriktets tre konfirma-
tionsläger. Ett annat återkommande arbete 
har varit vårens telefonkontakt med ett 
flertal av distriktets EFS-föreningar, samt 
att inbjuda samtliga råd, utskott och kans-
lipersonal till styrelsens höstupptakt. 

Under vårvintern meddelade distrikts-
föreståndare Kristoffer Hedman att han i 
augusti skulle tacka för sig efter drygt elva 
år på tjänsten. Arbetet med att hitta en ny 
distriktsföreståndare har inte resulterat i 
någon rekrytering, vilket påverkat styrelse-
arbete och kansliverksamhet under hösten. 

Bönelådan med bönekort för hela EFS 
arbete har fortsatt fått vara en viktig del av 
styrelsens sammanträden.

Styrelsens arbetsutskott (AU) har träf-
fats inför varje styrelsemöte för att bereda 
ärenden som kommer från utskott, råd 
och kansli, samt som väckts av styrelsen. 
Ekonomirådet (ER) har träffats tre gånger 
under året för att bistå styrelsen när det 
gäller de ekonomiska frågorna och förvalt-
ningen av EFS Västerbottens tillgångar.

Årsmöteshögtid hölls i Vasakyrkan, 
Umeå, under helgen 5-6 maj. Under 
lördagens årsmöte deltog 140 röstberät-
tigade ombud (122 ombud 2016) från 
46 föreningar (49 föreningar 2016). Salt 
Västerbottens årsmöte hölls den 16 sep-
tember i Ersmarkskyrkan, Umeå. Under 
årsmötet deltog 23 röstberättigade ombud 
(15 ombud 2016).

Inom distriktet fanns vid årets slut 86 
missionsföreningar (90 föreningar 2016) 
och 6 EFS-grupper (6 grupper 2016). 
Fyra missionsföreningar, Baggård-Ledusjö, 
Hökmark, Renström och Röbäck (fem 
föreningar 2016), har lagts ner under året. 
Enligt föreningarnas inlämnade årsrap-

porter uppgick medlemsantalet till 3170 
personer (3333 medlemmar 2016). Bland 
dessa medlemmar är *66 nya medlem-
mar (113 nya medlemmar 2016). Under 
året redovisades 10 664 olika personer 
under kategorin medlemmar i aktivitet 
(12 814 för 2016) och 19 291 i kategorin 
utåtriktade aktiviteter (26 132 för 2016). 
Inom distriktet fanns under året, enligt 
inlämnad statistik, 38 Salt-föreningar (38 
föreningar 2016) med sammanlagt 2127 
medlemmar (2236 medlemmar 2016). 
 

Verksamhetsplanens 
fem uppdragspunkter:
1. EfS Västerbotten ska: be-
driva utvecklings-, inspirations- 
och förändringsarbete
efs västerbottens styrelse och råd 
bedriver tillsammans med tjänstemän-
nen på kansliet ett kontinuerligt arbete 
med dessa frågor. Något av det som görs 
inom detta uppdrag redovisas här. Under 
året har samarbetet med EFS Sverigeav-
delnings utvecklingsarbete fortsatt med 
ett nytt verktyg Sänd, som tar tillvara och 
bygger vidare utifrån de tidigare verktygen 
Växtkraft och Tillväxt- och nyplanterings-
akademien. *EFS Umeå, EFS i Sörböle, 
Skellefteå samt EFS Skellefteå är de mis-
sionsföreningar i Västerbotten som under 
året deltagit i processarbetet.  

EFS Västerbottens och Salt Väster-
bottens distriktskonferens Nära Jesus 
genomfördes inte under 2017. I stället 
ordnades en gemensam inspirationshelg 
25-27 augusti kallad Fri till tro, tillsam-
mans med Luleå stift och EFS Norrbotten 
med anledning av Luther och 500 år av 
reformation. Inbjudna gäster från EFS riks 
var bland andra Tin Mörk, Nya sätt att 
vara kyrka, Tomas Nygren, Johannelunds 
teologiska högskola, Ingrid Lundström, 
Alpha Sverige och Erik Johansson, 
internationell missionssekreterare. Under 
konferensen gavs stora möjligheter till 
delaktighet i gudstjänster och många pa-
rallella samlingar. För barn och unga fanns 
även möjlighet till egna samlingar. 

Under våren tillsattes en utvecklings-
konsulenttjänst på halvtid för 1,5 år. Där 

EfS Västerbottens 
verksamhetsberättelse 2017
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har arbetet under hösten inneburit att 
kartlägga det missions- och integrations-
arbete som bedrivs i Västerbotten, ingå i 
EFS arbetsgrupp för verktyget Sänd samt 
arbete inför en studieresa till den angli-
kanska kyrkan i London våren 2018. 

EFS Västerbottens Verksamhets-
råd (VR) arbetar kontinuerligt med att 
utvärdera och utveckla distriktsgemensam 
verksamhet och har till sin hjälp några 
olika kommittéer. Under året har rådet – 
som inte varit fulltaligt – träffats vid sex 
tillfällen. Uppdraget har bland annat varit 
att planera och genomföra tre mötesplat-
ser liknande distriktskonferensen Nära 
Jesus eftersom den uteblev 2017. *Det 
resulterade i två smågruppsledarkvällar, 
en i Ursviken och en i Vasakyrkan, Umeå. 
Den tredje planerade mötesplatsen Befri-
ande bibelläsning i Ånäset blev inställd på 
grund av för få anmälda. I övrigt under 
året har VR samtalat och arbetat med 
barn- och ungdomsläger, konfirmandläger 
samt uppföljning av dessa. 

Internationella rådet (IR) fortsätter att 
hålla sin vision med internationellt arbete 
högt; med integration, vänförsamlingar, 
användning av ny teknik och hållbarhet i 
förvaltarskapet. 

Vårens träffar i Sörbölekyrkan och 
Carlskyrkan, genomfördes med temat En 
hållbar kväll med Internationella rådet. I 
samlingarna togs församlingens fyra farliga 
B:n upp, nämligen bilen, biffen, bosta-
den och banken, med goda råd om hur 
vi kan tänka på ett hållbart sätt i all EFS 
verksamhet. Vid höstens träff i Kåge berät-
tade Rune Persson på ett intresseväckande 
sätt om sitt arbete i Tanzania. Den nya 
tekniken togs tillvara vid träffen i Umeå 
genom ett Skype-samtal med Ulf Ekängen 
i Tanzania. 

Vid stiftets internationella konferens i 
Älvsbyn medverkade EFS internationelle 
sekreterare Erik Johansson. Han berättade 
framför allt om situationen i Indien. 

Till distriktets årsmöte hade rådet läm-
nat in en motion om integrationsarbetet 
i föreningarna, något som man fortsatt 
arbetar med att förverkliga. 

Kommunikationsrådet (KR), bestå-
ende av 4-5 ledamöter, har sammanträtt 
fyra gånger under året. Informationsarbe-
tet har främst skett genom aktivitet på den 
egna webbplatsen, via sociala medier, mejl, 
foldrar, affischer och distriktstidningen 
Vårt Budskap. Tidningen har utkommit 
med fem nummer och haft en upplaga på 

cirka 1800 exemplar. *Några missionsini-
tiativ som blivit reportage är: Unga vuxna 
i Skellefteå, Kultursatsning på EFS-gården 
Backen, Fjällväg höst, KRIK, Purple 
Hulls-konsert i Grisbackakyrkan, Nytt 
liv i bönhuset i Åsele, Bolidens arbete 
med Predikalen och Tillsammansläger på 
Mobacken.

Klippengården och dess styrelse har 
med hjälp av många frivilliga insatser 
fortsatt arbetet med gårdens underhåll och 
utveckling. Bland annat har storstugan 
målats om, en bastu byggts av gårdens nya 
vänner i Norrbotten(!), storstugans många 
fönster börjat renoveras, nya madrasser 
blivit inköpta och trappor byggts till lof-
ten i de nya husen Insikten och Utsikten. 

Klippenkamraterna har under året ar-
rangerat Öppen fjällgård, två Tillsamman-
släger under påsken samt Fixarläger och 
Friskvårdsläger under hösten. 

Distriktsarrangemang på Klippengår-
den har varit Sportlovsläger och det ena av 
distriktets konfirmationsläger på Ström-
bäcks folkhögskola som startar med tio 
dagars fjälliv på Klippengården och dess 
omgivning. Fjällväg höst som genomfördes 
under hösten var ett nytt distriktsarrang-
emang för unga vuxna. 

Därutöver har det varit flera externa 
uthyrningar för läger, grupper och en-
skilda. Uthyrningen under 2017 landade 
på 3111 gästnätter (3408 gästnätter 2016, 
2650 gästnätter 2015 och 2395 gästnätter 
2014). Antalet är en minskning med 10 
% från föregående år men betydligt högre 
än tidigare år. Något färre antal förenings-
resor och antal deltagare på läger förklarar 
minskningen.  

Offensiva fonden har under året 
används i mindre grad än det funnits möj-
lighet till. Endast tre olika projekt har sökt 
och beviljats medel: en förstudie till ett 
3-årigt missions- och integrationsprojekt 
samt bidrag till två så kallade pannkaks-
kyrkor, dels under Åsele marknad i juli 
och dels under SVT-projektet Musikhjäl-
pen som detta år var förlagt till Umeå. 
Förstudien var en konkret följd av den 
motion som behandlades vid årsmötet. 

Bibelfjäll är numera en etablerad bibel-
skola i Sverige med Härnösands folkhög-
skola som ansvarig för folkhögskolekursen 
och därmed arbetsgivare för föreståndaren. 
Upptagningsområdet är från stora delar 
av Sverige och representationen från flera 
olika kristna samfund, dock har represen-
tationen från Västerbotten varit svag de 
senaste åren. Under höstterminen påbör-
jades den åttonde kursen med något färre 
deltagare än vad vi vant oss vid.  

Pannkakskyrkan fick pengar från Offensiva fonden för att finnas med under Musikhjälpens 
sändningar från Umeå. Foto: Magdalena Sandberg.
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Kjell-Arne Alvarsson är föreståndare och 
bibellärare och Elisabet Svedberg är bibel-
lärare på deltid. Bibelfjäll har blivit en 
naturlig del att räkna med i byarna i när-
området och genom fadderverksamheten 
får vanliga familjer ta emot en deltagare 
från Bibelfjäll och därmed ett utbyte med 
en troende ungdom. Samarbetet kring 
Bibelfjäll ger även ringar på vattnet när 
det gäller EFS Västerbottens samverkan 
med Tärna församling och mellan de olika 
kyrkosamfunden i bygden. 

Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck 
är viktiga samarbetspartners för EFS 
Västerbotten. Som vanligt har skolorna 
varit uppskattade platser för ett antal av 
distriktet anordnade läger och fortbild-
ningsdagar. För mer information hänvisas 
till övrig text i verksamhetsberättelsen.

2. EfS Västerbotten ska: kom-
plettera föreningarnas verk-
samhet med distriktsgemen-
samma arrangemang
de distriKtsgemensamma ar-
rangemangen består till stora delar 
av läger, främst för barn, ungdomar och 
unga vuxna. Men möjligheten att vara på 
läger har funnits för alla åldrar. Arrange-
mangen för barn och unga sker som en del 
av Salt Västerbottens verksamhet. Läger 
möjliggörs genom stöd från kansli och 
anställda medarbetare, men en stor resurs 
är alla ideella ledare och kökspersonal som 
finns med i denna missionsverksamhet. 
Under året har 872 deltagare och ledare 
funnits på de läger och arrangemang Salt 
Västerbotten, EFS Västerbotten och Klip-

penkamraterna genomfört (1425 under 
2016, 1329 under 2015). Färre antal del-
tagare beror bland annat på att distriktet 
inte ordnade egna scoutläger utan fanns 
med på Patrullriks i Mossebo. (Under 
2016 arrangerades även en Barnkördag 
med 230 deltagare). 

För barn 7-10 år fanns Sommarskoj i 
Carlskyrkan och ett barnläger i Östra Fal-
mark. Pengsjölägret samlade barn i åldrarna 
7-13 år. Lägren @Strömbäck och @Solvik 
vänder sig till åldrarna 10-14 år och 
erbjöd inriktningarna musik, film, sport, 
skapande och bakning. 

Generationsövergripande läger var 
under året Jag och mitt barnbarn i Tavel-
sjö och på Mobacken genomfördes ett 
Tillsammansläger där 20 % av deltagarna 
var nysvenskar. Klippengården anordnade 
under påskhelgen två Tillsammansläger 
med blandade åldrar. 

Även i år har tre konfirmandläger 
genomförts, två läger på Strömbäcks folk-
högskola och ett läger på Solviks folkhög-
skola. Under 2017 var det sammanlagda 
deltagarantalet 72 personer (85 under 
2016). Det minskade antalet konfirman-
der är en av orsakerna till att ett arbete för 
att se över konfirmandlägerverksamheten 
har genomförts under året. Konfirmand-
uppföljning sker på flera platser lokalt i 
föreningar och samarbetskyrkor. The Life 
i EFS-kyrkan, Skellefteå, har pågått hela 
året och LUFF i Vasakyrkan, Umeå, under 
våren. Dessa ungdomsgudstjänster är goda 
mötesplatser som samlar ungdomar inte 
bara från den egna föreningen, och många 
av dessa ungdomar är tidigare konfir-
mander och lägerdeltagare. Under hösten 
startade ledarskolan Växa Följa Leda som 

vänder sig till konfirmerade ungdomar i 
15-18 års ålder. I år blev det en ledarskola 
i södra Västerbotten med 15 ungdomar 
som träffades vid fyra tillfällen under året. 
Kursen avslutas med praktik på somma-
rens olika barnläger. 

Sportlovsläger i Klippen anordnades med 
möjligheten att välja mellan vandringstu-
rer, utförsåkning, hantverk och annat som 
dagsaktiviteter. Under påsklovet anordna-
des även i år lägret Game On Church Edi-
tion på Strömbäcks folkhögskola. Lägret 
är ett spelläger och riktar sig till ungdomar 
från 14 år och uppåt. Deltagarantalet 
uppgick till 46 (40 för 2016) där samtliga 
deltagare, med ett undantag, var pojkar. 

Livsväg Norr gick av stapeln i Vasakyr-
kan, Umeå. Under gudstjänster, semi-
narier och bibelstudier fick unga vuxna 
samtala och fundera kring temat Med nya 
ögon tillsammans med gästtalaren och 
prästen Marie-Louise Nilsson.

Nyårslägret Livskraft Norr, på Ström-
bäcks folkhögskola, avslutade lägeråret för 
ungdomar. Årets tema var Fullt fokus och 
under fem dagar handlade lägret om att på 
alla livets områden ha fokus på Jesus.

Årets musikarbete har i stort handlat 
om stöd till lokala musikledare genom 
bland annat samtal, tips och idéer, 
utlåning av material samt inbjudan till 
ledardagar och ledarkurser. EFS Väster-
botten stöder arbetet i CMU, Centrala 
musikutskottet, genom att ha en ledamot i 
styrelsen. Under hösten deltog några ung-
domar vid en lovsångshelg i Huskvarna. 

För scouterna ordnades en vinterhajk 
för Utmanarscouter och Roverscouter i 
februari vid Bäcksjön, Umeå, och i mitten 
av september anordnades en paddelhajk 
efter Öreälven (sammanlagt 53 delta-
gare). Patrulldagen i Stortjärn samlade en 
rekordstor skara ledare och deltagare (147) 
och flera scouter hajkade natten före eller 
natten efter patrulldagen.

Patrullriks i Mossebo genomfördes 
vid månadsskiftet juli-augusti och från 
Västerbotten fanns 164 deltagare och 
ledare med. I mars träffade scoutkom-
mittén från distriktet Equmeniascout för 
samtal om hur vi på bästa sätt samordnar 
våra resurser och anordnar gemensamma 
ledarutbildningar. Scoutkommittén (fem 
ledamöter och en tjänsteman) har träffats 
regelbundet under året.
 

De distriktsgemensamma arrangemangen i form av läger är en viktig del av EFS Västerbot-
tens verksamhet. Musikverksamheten ingår i de olika lägren och redovisas inte separat.
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verKsamhetsberättelse

3. EfS Västerbotten ska: 
svara för anställningar 
och personalfrågor
i bemanningsPlanen för 2017 
hade distriktet omräknat till heltid knappt 
44 tjänster, varav drygt 22 fanns i samar-
betskyrkorna och närmare 14 var knutna 
till kretsarna. För distriktsgemensam 
verksamhet fanns närmare fem tjänster 
och kanslipersonalen utgjorde knappt 
tre tjänster. Nettotjänsterna (bidrag och 
försäljning av tjänst borträknat) blev 
drygt 18. Under året har en heltidstjänst 
i en samarbetskyrka tagits bort och några 
vakanser har uppstått då vikarier saknats. 
Ser man till antalet anställda – inklusive 
tjänstlediga och köpt tjänst – landar 
siffrorna kring 67 personer, varav många 
deltidsanställda.

Under året fick sex personer en tillsvi-
dareanställning. De är Miranda Birgers-
son, konsulent i Lövångerskretsen, Ewa 
Höök, administratör på distriktskansliet 
i Umeå, Kristina Lönnebo, diakoniassis-
tent i Grisbackakyrkan, Kristina Nilsson, 
husmor/konsulent i Mobackenkyrkan, 
Hanna Olofsson, körledare i EFS-kyrkan 
i Skellefteå och Oscar Richardsson, di-
striktskonsulent på kansliet i Umeå.

De som avslutade sin ordinarie 
tjänstgöring var Emma Burström (f.d. 
Asplund), distriktskonsulent på kansliet i 
Umeå, Johan Karlemo, präst i Norrängs-
kyrkan, Katarina Koss, körledare i EFS-
kyrkan i Skellefteå, AnnaHelena Lindberg, 
konsulent utan placering och Karin  
Widman, konsulent i Jörn-Bolidenkret-
sen. 

Ett flertal personer har också anställts på 
vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. 
Sammanlagt 124 protokollförda perso-
nalärenden har funnits under året. 

Som stöd till personalen har det ordnats 
bland annat introduktionsdag för nyan-
ställda, fortbildningsdagar och konsulent-
träffar. Medarbetar- och lönesamtal har 
hållits och månatliga personalbrev skickats 
ut. Två träffar för de lokala arbetsledarna 
har också genomförts. 

Fortbildning: Under två dagar i januari 
genomfördes distriktets fortbildningsdagar 
på Strömbäcks folkhögskola för anställda 
och biträdande medarbetare. Möjlighet 
fanns också för medarbetare i Svenska 
kyrkan att delta i seminarier. Medverkade 
gjorde bland annat prästen P-O Byrskog 
och prästen och författaren Patrik  
Hagman. Teman som togs upp var flyk-
tingsituationen i Sverige, att dela evange-

liet med alla oavsett tro, hur vi lever Guds 
rike idag samt söndagsskola för vuxna. 

I april ordnades fortbildningshalvda-
gar, en i norra länsdelen och en i södra 
länsdelen. Distriktsföreståndare Kristoffer 
Hedman ledde samtalet om samlevnad 
och sexualitet utifrån det samtalsunderlag 
som arbetats fram av EFS riks. I septem-
ber anordnades en fortbildningsdag i 
Ånäset för anställda, där Mikael Arturs-
son, distriktsföreståndare i Mittnorrland, 
medverkade. Fokus var på att arbeta fram 
underlag till EFS nya strategiplan. 

EFS Centrala Musikutskott (CMU) 
anordnade 13-15 januari ett Musikledar-
forum i Uppsala där musiker från Väster-
botten deltog. Ett återkommande stöd 
till musikkonsulenter är musikkonsulent-
träffar och den arbetsdag som går under 
namnet Musikreko. Den samlar medar-
betare från EFS och Svenska kyrkan och 
hölls under året på EFS-gården Backen i 
Umeå. Konsulenter inbjuds regelbundet 
till samlingar kopplade till verksamhet för 
barn och unga. 

Vid fortbildningen Mission i Sverige 
på Johannelunds Teologiska Högskola 
i oktober deltog EFS Västerbotten med 
några anställda och ideella. Det bjöds på 
ett brett spektrum av seminarier för olika 
yrkeskategorier i förening och församling: 
musiker, pedagoger, präster, informatörer, 
ungdomsledare och ideella medarbetare. 
Fokus var att samlas kring grundtankarna 
i Nya sätt att vara kyrka. 
 

4. EfS Västerbotten ska: 
förvalta gemensamma 
tillgångar.
utfallet På gåvomedel från 
föreningar, grupper och enskilda blev 
under året 7 865 000 kr (65 000 kr över 
budget). Från föreningar har insamlats 
7 507 000 kr, från enskilda 358 000 kr. 
Under året har ett antal vakanser i varie-
rande omfattning gjort att kostnaden för 
personal blev betydligt lägre än beräknat. 
Den ekonomiska förvaltningen beskrivs 
mer detaljerat i årsmöteshandlingarna 
med bokslutskommentarer samt balans- 
och resultaträkning.
 

5. EfS Västerbotten ska: 
vara en länk mellan 
EfS centrala och 
lokala organisation, 

samt företräda EfS-
rörelsen i Västerbotten 
i samarbetsrelationer 
och andra kontakter.
efs västerbottens personalhandläg-
gare och ekonom har deltagit i EFS Arbets-
givarforum två gånger under året. Detta 
forum är ett led i att inom EFS samverka 
och stödja varandra i arbetsgivarrelaterade 
uppgifter. Distriktsföreståndaren ingår i 
EFS nationella ledningsgrupp och dess 
arbete med cirka sex möten per år. Under 
hösten har Göran Berglund gått in i den 
uppgiften då distriktsföreståndartjänsten 
varit vakant. 

Under året har distriktsföreståndare 
Kristoffer Hedman representerat EFS i 
styrgruppen för Ideellt Forum samt varit 
med i arbetsgruppen inför arrangemanget 
Fri till tro (gemensamt med EFS Norr-
botten och Luleå stift). Delaktigheten i 
genomförande av inspirationshelgen blev 
hans sista uppdrag som distriktsförestån-
dare i EFS Västerbotten.

I Centrala scoututskottet (CSU), finns 
Västerbotten representerat med en leda-
mot. 

EFS Västerbottens kansli fungerar 
ständigt som ett stöd för föreningar i 
samarbetsfrågor. Inom Luleå stift möts 
representanter regelbundet kring verk-
samhetsfrågor och mer långsiktiga 
samverkansfrågor. Den nära relationen 
till Svenska kyrkan som finns på stifts-
nivå och med många församlingar märks 
bland annat genom samarbetskyrkor och 
samverkansavtal, samt genom olika former 
av samråd. Från EFS Västerbottens kansli 
har olika former av stöd till ett stort antal 
missionsföreningar skett inom ekonomi-, 
personal- och utvecklingsfrågor, samt 
inom barn-, musik- och ungdomsverk-
samhet. 

Avslutning
med taCKsamhet över vittnesbörd 
och verksamhet ser vi tillbaka på 2017 
med förvissning om att arbetet i Kristi 
rike bygger på den heliga kallelse och den 
nåd som Jesus Kristus har skänkt oss.
 

Umeå den 17 mars 2018
efs västerbottens stYrelse
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verKsamhetsPlan

efs är en självständig missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan, med syfte att på 
den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund verka för Kristi rikes tillväxt. Salt är 
EFS barn- och ungdomsorganisation. 

EfS Västerbottens 
uppdrag 
efs missionsföreningar i Väs-
terbotten är uppdragsgivare och primär 
målgrupp för EFS. Därför är uppdraget 
att arbeta för att stärka och utrusta för-
eningar och grupper i missionsuppdraget 
utifrån fem uppdragspunkter.
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete.
2. Komplettera föreningarnas verksamhet 
med distriktsgemensamma arrangemang.
3. Svara för anställningar och personal-
frågor.
4. Förvalta gemensamma tillgångar.
5. Vara en länk mellan EFS centrala och 
lokala organisation samt företräda EFS-
rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelatio-
ner och andra kontakter.

Strategi
efs vill främja Kristi rikes tillväxt ge-
nom att uppmuntra och stödja personlig 
kristen tro, inspirera till andligt samtal 
och bibelbruk, skapa personligt engage-
mang för mission såväl lokalt som globalt, 
betona hela gudsfolkets roll som bärare av 
kyrkans uppdrag samt erbjuda strukturer, 
mötesplatser och former för detta.

Arbetet med och för barn, unga och 
unga familjer sker i nära samverkan mel-
lan Salt Västerbotten och EFS Västerbot-
ten. EFS och Salt har ett kansli, anställda, 
råd och arbetsgrupper som arbetar för att 
ovanstående uppdrag och inriktning ska 
förverkligas. Utifrån dessa vill EFS arbeta 
för att uppnå målen, samt via organisatio-
nens informationskanaler sprida informa-
tion och berätta om verksamheten.

Övergripande mål
– Att arbeta för att nå nya grupper och 
nya folkgrupper med evangeliet i ord och 
handling. 
– Att stödja bildande och utveckling av 
nya EFS/Salt-grupper och -föreningar.  
– Att stödja och utveckla befintligt arbete 
och lokal missionskallelse. 

– Att öka mångfalden i distriktsgemen-
sam verksamhet, till exempel vad gäller 
ålder, kön, etnicitet, social och kulturell 
tillhörighet.
– Att fortsätta närvara i olika sociala 
medier.

Lokala verksamhetsmål
– Fem föreningar är delaktiga i EFS red-
skap för föreningsutveckling och tillväxt.
– Missionsinitiativ uppmuntras och star-
tar; fem initiativ blir till reportage i våra 
mediekanaler.
– Stödja föreningar med skäl till varför 
man ska vara medlem i EFS så att antalet 
nya medlemmar uppgår till 80.
– Uppmuntra till integration genom nät-
verk, goda exempel med mera.
– Uppmuntra till nya smågrupper och 
inspirera befintliga smågrupper.

Verksamhetsplan för EfS Västerbotten 2019

Distriktsgemensamma verksamhetsmål
– Följa upp den nya formen av konfir-
mationsarbetet och se över rekrytering av 
konfirmander. 
– Arbeta för att 20 nyanlända ska vara 
deltagare vid EFS Västerbottens och Salt 
Västerbottens läger. 
– Arbeta för att två personer får utbild-
ning för att utbilda fler scoutledare.
– Uppmuntra till bibelläsning genom 
inspirations- och utbildningstillfällen.

Missionsinitiativ, integration, scoutledarutbildning och att bilda nya EFS/Salt-gruppen är 
några av punkterna som EFS Västerbotten vill arbeta för kommande år.
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eKonomi

Balansräkning EfS Västerbotten
(1000-tal kronor)    
    
tillgångar                                  171231     161231
Anläggningstillgångar    
Fastigheter        3 443 3 554
Lämnade lån        2 524 3 513
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar        1 469 2 041
Kortfristiga placeringar       5 261 5 749
Likvida medel                     7 637 4 968
    
summa tillgångar     20 334 19 825
    

sKulder oCh eget KaPital   
Eget kapital    
Balanserat resultat        7 224 7 166
Årets resultat             60 58
    
Fonder    
Testamentsfonden        6 521 5 747
Fond för offensiva satsningar      1 599 1 302
Övriga fonder           809 934
    
Långfristiga skulder    
Erhållna lån        2 186 2 286
    
Kortfristinga skulder    
Skulder         1 935 2 332
    
summa sKulder     
oCh eget KaPital     20 334 19 825

Bokslut
Kommentar till balans- och resultaträkning 
2017 samt styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat.

BALANSRÄKNING
Balansomslutningen redovisas till 20 miljoner kr. Tillgångarna 
består av våra fastigheter, lånefordringar, aktie- och räntefonder 
samt bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar 
bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets kapi-
talplaceringspolicy och den finansiella intäkten har till största 
delen varit orealiserade värdeökningar och avkastning på värde-
papper. 

Korta skulder har till största delen reglerats under årets första 
månader. Långa skulder består av inlånade medel från före-
ningar och privatpersoner, interna fonder och eget kapital.

RESULTATRÄKNING
intäKter
Distriktets summa intäkter redovisas till 22,9 miljoner kr. (Sif-
ferhänvisningarna 1-8 nedan gäller belopp på nästa sida.)
1. Gåvor insamlades med 7,9 miljoner kr och testamentsmedel 
mottogs med 274 000 kr. Insamlade gåvor från föreningar och 
grupper blev 65 000 kr högre än beräknat. 
2. Anslag kopplat till personal i samarbetskyrkor och samver-
kanstjänster med Svenska kyrkan har uppgått till 11,7 miljoner 
kr och verksamhetsanslag till 1,1 miljon kr.
3. Verksamhetsintäkter består till största delen av deltagarintäk-
ter på läger och hyresintäkter på Klippengården.

Kostnader
Distriktets summa kostnader redovisas till 22,1 miljoner kr.
4. Anslag har getts till Bibelfjäll, sommarkyrka och mindre 
projekt i distriktet.
5. Verksamhetskostnader är till största delen kost-, logi och  
materialkostnader kopplat till lägerverksamheten, men här 
inryms även till exempel matinköp till Klippengården och 
distriktstidningen Vårt Budskap.
6. Lokal- och fastighet avser hyra för kontorslokaler samt  
löpande kostnader för Klippengården och Roseniusgården.
7. Förvaltningskostnader är kostnader för kontorsmaterial och 
förtroendevalda.
8. Årets personalkostnader blev betydligt lägre än budgeterat. 
Det beror på att flera krets- och distriktstjänster har varit  
vakanta helt eller delvis under året.  

Rörelseresultatet redovisas till 815 000 kr. Under året har 
planmässig avskrivning gjorts på nybygget på Klippengården. 
Det finansiella tillskottet består till största delen av utdelningar 
och orealiserade värdeförändringar i samband med förändringar 
i fondportföljen. 

Resultatet före bokslutsdispositioner redovisas till 1,1 miljo-
ner kr. Styrelsen föreslår avsättningar till Offensiva fonden och 
till Testamentsfonden.

Efter föreslagna bokslutsdispositioner redovisas årets  
resultat till 60 000 kr.

stYrelsen föreslår årsmötet
• att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 53 000 kr, dvs.  
  motsvarande uttagna medel
• att en avsättning till Offensiva fonden görs med 350 000 kr
• att en avsättning till Testamentsfonden görs med 773 000 kr
• att årets resultat 60 000 kr balanseras i ny räkning 

En del av verksamhetsintäkterna kommer från uthyrning av fjällgår-
den i Klippen.
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eKonomi

efs västerbotten utfall 2017, budget 2019
(1000-tal kronor)            Utfall    Budget            Budget
               2017        2018               2019
intäKter    
Gåvor inkl testamenten 1                      8 139      7 700 7 700
Anslag   2         12 841    12 110 12 181
Verksamhet  3           1 966      2 240 1 987
summa intäKter         22 946    22 050 21 868

Kostnader    
Anslag   4            -243        -500 -735
Verksamhet  5         -1 340     -1 700 -1 385
Lokal- och fastighet 6            -618        -675 -677
Förvaltning  7            -398        -490 -528
Personal   8       -19 531   -19 825 -20 299
summa Kostnader        -22 131  -23 190            -23 624
    
rörelseresultat              815    -1 140              -1 756

Avskrivningar              -111        -111 -151
Finansiella poster               426         251 282

resultat före boKslutsdisP.          1 130    -1 000              -1 625

Uttag/avsättning Offensiva fonden            -297         300 500
Uttag/avsättning Testamentsfonden            -773         700 900

resultat                 60              0 -225

KliPPengården (ingår ovan)               Utfall   Budget Budget
(1000-tal kronor)             2017       2018 2019
intäKter    
Medlems- och deltagaravgifter                48            45 42
Försäljning och uthyrning               635          685 685
summa intäKter              683          730 727
    
Kostnader    
Verksamhetskostnader             -172        -237 -182
Fastighetskostnader             -175        -227 -232
Övriga kostnader                -83          -66 -65
summa Kostnader             -430        -530 -479

Avskrivning fastighet              -111         -111 -151

resultat               142           89 97

salt västerbotten                            Utfall              Budget            Budget
(1000-tal kronor)  (ingår ovan)      2017       2018 2019
intäKter    
Gåvor                  23           40 30
Bidrag EFS Västerbotten           2 527      2 831 2 695
Bidrag externt            7 195      6 749 7 000
Verksamhet               650         907 700
summa intäKter         10 395    10 527 10 425

Kostnader    
Verksamhet           -1 065     -1 210 -1 100
Administration                -52          -89 -75
Personal            -9 278     -9 228 -9 250
summa Kostnader                        -10 395             -10 527            -10 425

resultat                    0              0 0

Budget
Kommentar till styrelsens för-
slag på budget för 2019

Budgetförslag 2019
Gåvomedelsmålet baseras på de senaste 
årens utfall och en medlemsminskning. 
Styrelsen föreslår att 1,4 miljoner kr får 
användas från EFS Västerbottens överlik-
viditet. Den långsiktiga planen är att våra 
gåvomedel ska täcka en grundbemanning 
och övriga projekt och särskilda satsningar 
ska tas ur fonderade medel. 

Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget 
på 7,7 miljoner kr. Personal- och verk-
samhetsanslag samt verksamhetsintäkter 
beräknas till 14,2 miljoner kr vilket 
förutsätter fortsatt samarbete med Svenska 
kyrkan i samma omfattning som idag. 
Den totala omsättningen beräknas till 
21,9 miljoner kr. 

Styrelsen vill fortsätta att ge möjlighet till 
offensiva satsningar, och tillsammans 
med arrangemangs-, fastighets och förvalt-
ningskostnader uppgår dessa kostnader till 
3,3 miljoner kr. För personalkostnader 
har en beräkning gjorts med drygt 41 
tjänster. Den totala personalkostnaden 
inklusive sociala avgifter, fortbildning etc. 
budgeteras till 20,3 miljoner kr. Totala 
rörelsekostnader beräknas till 23,6 miljo-
ner kr. Rörelseresultatet beräknas till -1,8 
miljoner kr.

Fastighetsavskrivningar beräknas till  
151 000 kr vilket inkluderar avskrivning 
på Klippengårdens tvillingstugor samt 
renoveringar av storstugan. Ett finan-
siellt tillskott beräknas till 282 000 kr. I 
bokslutsdispositionerna föreslås ett uttag 
ur Offensiva fonden på samma belopp som 
använts under året, 500 000 kr, samt ett ut-
tag ur Testamentsfonden med 900 000 kr. 
Resultatet beräknas till -225 000 kr.

stYrelsen föreslår årsmötet 
att fastställa föreslagen 
budget.



17

Bibelläsandet och bibelkun-
skapen sjunker i Sverige, och 

på inspirationsdagen Jesus 
till barnen, som hölls i Umeå i 
slutet av mars, medverkade 
Hanna Cajdert på ett semi-

narium. 
Hon studerar till pastor på 

Akademi för Ledarskap 
och Teologi (ALT) och äls-

kar att undervisa om Bibeln 
för både barn och vuxna. 

Tidigare arbetade hon som 
barnledare i Korskyrkan i 

Umeå. 
Här skriver hon om vårt upp-

drag att förmedla bibelbe-
rättelser till barnen. 

”det var Jätteroligt och jag läng-
tar tills vi ska lära oss Nya testamentet, 
och det var kul att lära sig om det även 
om jag inte tror på gud.” Så skev ett barn 
i utvärderingen efter att jag varit i en klass 
fyra på en vanlig svensk skola och berättat 
om Gamla testamentet utifrån konceptet 
Bibeläventyret. Många barn har aldrig 
hört de klassiska bibelberättelserna och 
Bibeläventyret brukar göra succé. Jag vill 
här dela med mig av några erfarenheter jag 
fått genom att berätta Bibelns berättelser 
för barn.

bibeln är gJord för att berättas. Att 
sitta ensam och läsa tyst så som vi gör idag 
är en nymodighet. Bibelns texter är tänkta 
att läsas högt i en gemenskap och berät-
tas från generation till generation. När 
Gud gav Israels folk lagen sa han till dem: 
”Dessa ord som jag idag ger dig skall du 
lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i 
dina barn och tala om dem när du sitter i 
ditt hus och när du är ute och går, när du 

lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos 
6:6–7). Detta gäller än idag! Bibeln är en 
bok vi ska leva med i vår vardag, i vårt 
hem och med våra barn.

det är din oCh min uPPgift att 
berätta om Bibeln för våra barn. Och det 
behöver inte vara svårt. Alla människor, 
barn liksom vuxna, älskar berättelser. 
Varför skulle vi annars spendera så många 
timmar framför filmer, serier och böcker? 
Och Bibeln är helt sprängfylld av spän-
nande berättelser! 

Vilken är din favoritbibelberättelse? Om 
du skulle berätta den ur minnet för någon 
just nu, hur skulle du berätta då? Vilka 
personer är med? Hur ser miljön ut? Var 
kommer berättelsens höjdpunkt? Prova nu 
med en gång!

Jesus var en mycket duktig berättare, 
men har du tänkt på att han nästan aldrig 
gav någon förklaring till sina liknelser? 
Istället fick lärjungarna själva tänka efter 

vad berättelsen kunde betyda. På samma 
sätt måste vi ge barnen utrymme att 
grubbla. Väj inte för berättelser du tycker 
är svåra, barnen behöver bearbeta även de 
svåra frågorna. Du behöver inte leverera 
expertsvar, bara ärlighet.

ett misstag vi ofta gör när vi berät-
tar Bibeln för barn är att avsluta med en 
moralisk poäng av typen ”var snäll mot 
din kompis så blir Jesus glad”. Peka istället 
på vem Gud är och vad han gör. Bibeln 
handlar inte om människors prestationer 
utan om en Gud som älskar sitt folk och 
går i döden för att rädda dem till livet. 
När vi ger barnen kunskap om detta ger 
vi dem samtidigt möjlighet att se sin egen 
plats i denna stora berättelse. Måtte vi 
inte undanhålla barnen det bästa vi kan ge 
dem. Det är dags för en ny bibelläsande 
generation!

hanna CaJdert

Hanna Cajdert vill dela Bibelns berättelser till barnen och därmed ge dem det bästa. Foto: 
Eric Haney

Lev med Biblen i vardagen
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GÅVOMEDELSRAPPORT

(Uppdatering månadsvis på webben.)

distriKtsinformation 

Kalender 2018
29/3-2/4 Tillsammansläger 1, Klippen
2-6 Tillsammansläger 2, Klippen
3-6 Game On Church Edition, Strömbäcks folkhögskola
12-16 Inspirationsresa till London
13 The Life, lovsångsgudstjänst, EFS-kyrkan i Skellefteå
21 Årsmöte EFS Västerbotten och konstituerande styrelse
 möte, Robertsfors kyrka 
6 Förträff konfirmandläger 1, Strömbäcks folkhögskola
10-13 EFS och Salts årskonferens och Blåsarfest, Luleå
20 Förträff konfirmandläger 2, Strömbäcks folkhögskola
25 The Life, lovsångsgudstjänst, EFS-kyrkan i Skellefteå
2 Patrulldag för scouter i Stortjärn
7 Distriktsstyrelsesammaträde, Ånäset
15-17 Nybörjarscoutläger i Stortjärn
18-20 Vatten och slöjd-läger, Carlskyrkan, Umeå
20-8/7 Konfirmandläger, Solvik
28-30 Tillsammansläger, Mobacken
5-8 Scoutläger, Björnkälen
6-8 Familjeläger, Björnkälen

Gåvor januari-februari  815 000 kr 
Budget januari-februari 775 000 kr

taCK till alla föreningar och grupper! Balsjö, Bodbyn, Bullmark, Bureå, 
Bygdeå kyrkoförsamling, Byske, Carlskyrkan Umeå, Degernäs, Ersmark norra, 
Hökmark, Jörn, Kåge, Medle, Morö Backe, Myckle, Norrfors, Norrby-Tavelsjö, 
Renström, Skellefteå, Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Tjärn, Tväråbäck, 
Täfteå, Vasakyrkan Umeå, Ursviken, Vindeln, Vännäs, Vännäs-Bjurholms pas-
torat, Yttersjö, Åkullsjön, Örträsk, Östanbäck.

taCK också till alla enskilda givare samt för minnesgåvor och högtidsgåvor!

Eva S Bäckström, ekonom

aPril

maJ

Juni

Juli

Offensivt 
för Migrant-
mammor
efs västerbottens distriktsstyrelse 
har beslutat att bevilja EFS Skellefteå ett 
bidrag från Offensiva fonden till projektet 
Migrantmammor, upp till 160 000 kr för 
att möjliggöra en tjänst på 35 % under 
2018.

Migrantmammor är en öppen mötes-
plats för kvinnor, med syftet att stärka 
utrikesfödda kvinnors socioekonomiska 
egenmakt genom de olika aktiviteter som 
erbjuds. Projektet är en samverkan mellan 
civilsamhället och det offentliga, och det 
har pågått sedan hösten 2015.

Verksamheten är i dagsläget förlagt till 
tre dagar i veckan och håller till i  
Skellefteå EFS lokaler. På tisdagarna ligger 
fokus på språk och läxläsning samt sam-
hällsaktuella frågor. Vid läxläsning finns 
ett tiotal volontärer som gör en mycket 
god insats. Under våren har man haft be-
sök från Skellefteå Fritid som berättat om 
föreningsliv och fritidsaktiviteter. Biblio-
teket har berättat om sin verksamhet och 
de fina möjligheter till boklån som finns. 
Hälsocentralen ska komma och berätta 
om egenvård och hälsa.

På onsdagar finns möjlighet för den 
som vill ha enskild hjälp och stöd med 
till exempel att skriva CV och söka jobb. 
Torsdagar ägnas åt pilatesträning, matlag-
ning och berättande.

– Vi har även provat på andra aktiviteter 
som skidåkning och kvinnodagsfirande 
under våren. Internationella kvinnodagens 
panelsamtal lockade cirka 100 åhörare, 
berättar Anna-Maria Niemann Björk som 
arbetar deltid med Migrantmammor.

lotten marKström

För att få en bättre inblick i det svenska 
samhället ordnade Migrantmammor skidåk-
ning på Vitberget en kall februaridag. Foto: 
Anna-Maria Niemann Björk.
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Konferens Nära Jesus i Umeå 24-26/8 2018
BOKA IN HÖSTENS INSPIRATIONSHELG REDAN NU!
På djupt vatten (Luk 5:3-7) – en helg om lärjungaskap
Denna helg inspireras vi att följa Jesus på olika sätt: 
På djupt vatten bildlikt talat, när svårigheter möter – både andligt och praktiskt.
På djupt vatten i form av okända vatten, där vi inte bottnar (själva) – utan måste bli beroende av Jesus.
På djupt vatten som i andra vatten, att våga göra något utanför det invanda. 
På djupt vatten som i där vi förut fiskat men slutat (för att vi provat och inte fick något).

gudstJänster oCh Parallella samlingar
Vi bjuder in till gudstjänster och seminarier. Medverkande är David Cooke från HT Barnes, London(där 
EFS i London huserar), Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare och Martin Alexandersson, utveck-
lingskonsulent och europamissionär m.fl. 

Det ordnas också tolv olika seminarier som spänner från Rosenius till elbilar och KRIK! Varje samling 
fokuserar på lärjungaskap, att följa Jesus i dag och vårt uppdrag som kristna att dela vår tro i vardagen.

Under lördagen ordnas även barn-, tween- och ungdomsspår.

lediga tJänster

EfS och Salts 

ÅRSKONfERENS 
i Luleå 10-13 maj 2018
Mer info på konferens.efs.nu

Präst eller konsulent 
Flera lediga tjänster kommer snart 
att utannonseras. Håll utkik! 

Mer info på efsvasterbotten.se
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Katarinas Krumelurer

Allting har sin tid
det har verKligen varit Vinter i 
vinter! Minst -20° eller också snöfall. Man 
kan bli less för mindre! Som maken sa: 
”Farstubron får ju aldrig förbli rensopad!”

Men jag är glad att vi har sluppit slask 
och ishalka och de som gillar vintersport 
har haft kul! Och nu är det snart påsk. 
Snart tinar snön bort och ger plats för 
krokus och scilla! Allt har sin tid.

att växa uPP. Härom dagen tipsade 
yngste sonen om en artikel av en tänkare 
som heter Mark Manson. I artikeln re-
flekterar Manson över vad det innebär att 
bli vuxen och beskriver tre faser i utveck-
lingen:

1. i den första fasen utforskar det 
lilla barnet sin omvärld och lär sig vad 
som känns bra och dåligt. Heta spisplattor 
är vackra att se på, men de bränns. Glass 
är gott, men om jag stjäl glass blir mamma 
arg. Barnet prövar sig fram och gör sedan 
sina prioriteringar. ”Det här gillar jag, 
men det där gillar jag inte”. Men en dag 
måste barnet inse att världen är så stor 

och komplex att det behövs regler för att 
kunna navigera i den.

2. tonåringen lär sig vissa regler av 
vuxna och formulerar andra själv. ”Var 
försiktig med farliga saker så du inte 
skadar dig. Var ärlig mot dina föräldrar, 
så kommer de att behandla dig väl. Dela 
med dig till dina syskon, så kommer de 
att dela med sig till dig.” I den här fasen 
handlar allt om att köpslå. ”Om du kan 
spela det sociala spelet smart, får du 
fördelar eller slipper repressalier.” Men att 
bli vuxen är att förstå, att relationer och 
sysslor förlorar sin glädje och mening om 
de enbart ses som handelsvaror.

3. när du måste KöPslå om 
allting blir du slav under andras nycker, 
snarare än fri att tycka och önska själv. 
Och för att stå på egna ben måste du vara 
beredd att ibland stå ensam. En vuxen 
gör vad som är rätt, inte för att få förde-
lar, utan enbart för att det är rätt. Men 
det sorgliga är att de flesta av oss aldrig 
blir riktigt vuxna. Eller åtminstone inte 

på alla områden i livet. Och de som blir 
det, klarar sällan av att förbli det. Helgon 
och hjältar är ovanliga. Det är därför vi 
beundrar dem.

det som definierar vilken fas vi 
befinner oss i, enligt Manson, är våra 
handlingar. Vi kan tro att vi osjälviskt 
vill göra rätt, men om vi trots det ljuger 
eller förväntar oss gentjänster, är vi inte 
riktigt vuxna ändå. För att bli varse detta 
och förstå oss själva, måste vi ta oss tid att 
kritiskt betrakta vad vi faktiskt gör och att 
rannsaka vad som motiverar oss. Och de 
som är vuxna kan, genom att föregå med 
gott exempel, hjälpa andra att inse att det 
mest dyrbara i livet är sådant vi får vill-
korslöst. Det bästa sättet att lära ut tillit, 
respekt och kärlek är genom att ge tillit, 
respekt och kärlek.

Och nåd, tänker jag. Som Jesus.

Katarina eriKsson

GLIMTAR fRÅN fÖRR
Sommaren 1987 samlades ett 30-tal barn till Rövarläger på Finnforsberget, där de levde 
vildmarksliv. Sista kvällen blev det fest vid finnforsrövarnas grotta, där ett vilt rövarband 
gjorde besök. Ovan ser vi rövarbandet, från vänster Rune Widmark, Dan Persson, Henric 
Johansson, okänd, Ulf Forslund, Ulf Andersson och Anna Karin Liedgren.
Foto: Tage Bergqvist.
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Känner du, liksom jag, att livet 
inte verkar bestå av så mycket 
mer än ständigt hushållsar-
bete? Ett evigt tömmande 
och fyllande av diskmaskin, 
ett evigt plockande av ting 
som hamnat på golvet, ett 
aldrig fullföljt dammsugande 
och skurande? Kanske har du 
då, liksom jag, frågat dig “Är 
detta allt livet har att erbjuda? 
Var det inte meningen att jag 
skulle bli mer än diskare och 
bordstorkare i mitt eget hem?” 
Inför dessa frågor och varda-
gens gråhet ropade jag till 
Gud. Jag fick, kanske oväntat, 
svar i Bibeln.

“i begYnnelsen skapade Gud him-
mel och jord. Och jorden var öde och 
tom, djupet täcktes av mörker och en 
gudsvind svepte över vattnet.” Orden 
känner vi igen från skapelseberättelsen, de 
första meningarna i Bibeln (1 Mos 1:1-2). 
När Gud skapar världsalltet så skapar han 
inte genast en perfekt ordnad värld. Själv-
klart har han den makten, men väljer ändå 
att först skapa en mörk, vattenfylld jord 
som är ”öde och tom”. Kanske är det ett 
utslag av Guds oerhörda skaparglädje, att 
liksom skapa ett råmaterial som han sedan 
arbetar med för att forma den jord han vill 
se. Bakom orden ”öde och tom” döljer sig 
en hebreisk ordlek: tohu wavohu. Orden 
anknyter till den ödslighet och tomhet 
som finns i öknen, en miljö som inte till-

låter mänskligt liv. Det har också föresla-
gits att orden skulle kunna översättas med 
”huller om buller”, för att ta tillvara på det 
hebreiska rimmet (eller varför inte ”hoven 
droven”, för oss nordbor?). Dessa ord, 
tohu wavohu, återkommer i Jeremias bok, 
när profeten vill varna 
Israel för konsekvenser-
na av att vända sig bort 
från Gud (Jer 4:23). 
Jorden kommer då att 
återgå till det förskapa-
de stadiet: mörker och 
tohu wavohu. Hårda 
ord från en profet, men 
det lär oss något som 
vi moderna människor 
inte är så vana vid att 
tänka: Gud upprätthål-
ler sin skapelse i varje 
millisekund. Gud har 
inte skapat ett urverk 
som går av sig själv, utan är själv djupt 
involverad i allt som sker. Om Gud ens 
för ett ögonblick skulle vända sitt ansikte 
från sin skapelse så skulle den upphöra att 
existera. 

sKaPelseberättelsen är en berättel-
se om hur Gud ordnar sin skapelse. Varje 
dag innehåller sina moment av ordning. 
Sedan dess upprätthåller Gud ordningen 
i sin skapelse. Men skapelsen är i uppror. 
Universum befinner sig i en process av 
tilltagande oordning. Är det inte detta 
fysikerna menar när de talar om entropi? 
Vi vet att det är oändligt mycket lättare 
att orsaka oordning än att skapa ordning. 
Att dreja en kruka tar en god stund, men 
att krossa den mot marken tar en tiondels 

sekund. Och här närmar vi oss proble-
met för oss som kämpar med ordningen 
i hushållet: att vika och sortera tvätten i 
prydliga högar tar många minuter, men 
för en ettåring tar det bara en halv minut 
att glatt kasta kläderna i den ordning som 

bara hon själv förstår. 
Att röja undan i köket 
och få bort all disk 
kan ta timmar, men 
en timme senare är 
tillståndet kaotiskt 
igen. Här finns dock 
städningens teologiska 
innebörd: när vi oupp-
hörligen stretar på 
med att upprätthålla 
hemmets och ting-
ens ordning så är vi 
medarbetare till Gud, 
som själv är den som 
ordnar sin skapelse. 

Att fylla diskmaskinen blir plötsligt en 
gudomlig handling! 

”men samuel, går du inte lite långt 
nu i din iver att skapa teologisk mening 
för hushållsarbetet?”, kanske någon säger 
nu. Det kan hända att jag blir lite för 
ivrig. Ni får pröva allt mot Skriften och 
behålla det som är gott. Men en sak är jag 
säker på: Den Jesus som har lovat att vara 
med oss alla dagar till tidens slut är med 
oss också när vi skurar köket för andra 
gången samma dag. 

samuel hellgren

”Vi vet att det 
är oändligt 
mycket lätta-
re att orsaka 
oordning än 
att skapa ord-
ning.”

Kaosets och ordningens teologi
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annonser

Ombud finns på följande orter:
Bastuträsk 070-664 28 31, Norsjö 0918-105 28 och Lövånger 0913-100 36

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

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter

enkelt och effektivt

serviceföretaget i jordbrukets tjänst
med maskiner från marknadens ledande leverantörer
Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad

 

En servande fackhandel – Din trygghet   
www.bostromstraktor.se

Betala in till EfS Västerbotten
till distriKtets gemensamma arbete

banKgiro 985 - 2377, sWish 123 453 6819 (Plusgiro 6 23 60 - 3) 

Högsäsong i Klippen
Under mars och april är det full fart 
i fjällgården i Klippen, närmast är 
det de båda Tillsammanslägren som 
står på programmet. Båda är fullbo-
kade sedan länge och förhoppningen 
är ju att Klippen ska få visa sej från 
sin bästa sida, även vädermässigt. 
Helgen runt Valborg och första 
maj är fortfarande ett alternativ för 
den som längtar efter några härliga 
fjälldagar. 

Man kan klart se att volymen 
bokningar har ökat i och med de 
nya husen, men en del lediga rum 
finns ännu att boka tidvis under vår-
vintern. En nyhet är den sedan länge 
önskade bastun som nu är klar att 
använda för den som bor på gården.

Funderingar och planering pågår 
också fortsatt beträffande de kom-
mande insatserna i storstugan. I 
första hand att bygga bort de trånga 
och opraktiska duschrummen i käl-
laren, och i en senare etapp att göra 
en större omdisponering/renovering 
av kök och diskrum.

Inför hösten är det ett bra tips att 
notera ett par datum i sin kalender: 
Årets Fixarläger den 17-19 augusti 
och Friskvårdslägret den 14–18 
september. Tänk efter och anmäl er 
gärna till något eller båda dessa till-
fällen till rekreation och gemenskap.

Bokningar: 070-227 89 75, 
klippen@efsvasterbotten.se
Anmälan läger: 
klippenlager@efsvasterbotten.se

Klippenstyrelsen

Hela vårvintern erbjuder fina fjälldagar.
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utgivning vårt budsKaP 2018
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2018. Manus bör vara redak-
tionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. An-
nonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. 
Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.

nästa nummer planeras vara ute i mitten av juni.
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 Västerbot-
tens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrange-
mang m.m. 

EFS Västerbotten finns också på Facebook. Läs & tyck till!

annonser

vad tYCKer du?
Vårt Budskap vill skriva om så-
dant som berör, utmanar, in-
formerar 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 in-
tressant person eller tips om vad 
som är på gång i din församling/
förening eller i distriktet.
adress: Vårt Budskap, 
Vasagatan 17, 903 29 Umeå. Tele-
fon: 090/12 58 17, E-post:  
budskap@efsvasterbotten.se

Vi säljer nyare

Bilar
Minibussar
Transportfordon

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50  
Sandfors, Kåge

fÄSTELEMENT 
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS 
gjutning, bearbetning, 

montering

BALANSBLOCK 
broms, spärr

VÄXLAR 
kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

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

Alen Begravningsbyrå
Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar

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

        www.alenbegravningsbyra.se

Ulf Påhlsson

Christina Wendel

Tom är graven i klippan,
vet någon var mästaren är?
Bindlarna ligger därinne kvar,
men själv är han inte där,
själv är han inte där!
Uppstått har Jesus, hurra, hurra,
han lever, han lever, han lever än,
han lever, han lever, han lever än!

Psalm 612 i Den svenska psalmboken, 
av Margareta Melin och Lars Åke 
Lundberg. 
 



POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

1-2
”Han skall komma ner till oss från höjden,  
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga,  
och styra våra fötter in på fredens väg.”

Luk 1:78-79

Mässhake av Britta Marakatt-Labba.


