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Arbetsmiljön är viktig även i EFS

då och då nås vi som arbetsgivare av 
information om nya bestämmelser som 
avser att förbättra arbetsvillkoren för de 
anställda. Tanken är god, men ibland kan 
det upplevas som ytterligare en börda, nå-
got man måste leva upp till om man inte 
vill riskera att få bakläxa från Arbetsmil-
jöverket. Även tankarna från EFS Väster-
botten som arbetsgivare är goda – vi vill 
att våra anställda ska kunna jobba under 
goda villkor – men resurserna är knappa 
och det är inte lätt alla gånger att göra 
rätt, även om man skulle vilja. Det finns 
delegationsordningar och PM, men det är 
svårare att kunna följa upp att de efterlevs.

i maj ordnades två personal(halv)-
dagar, i Umeå respektive Skellefteå, för 
att specifikt lyfta arbetsmiljöfrågor. Inför 
dessa dagar hade också en enkät skickats 
ut till de anställda för att fånga upp hur de 
upplever sin arbetsmiljö. Under dagarna 
gavs dessutom möjlighet att både hissa 
och dissa sin arbetsplats/-miljö. 

Skönt att se att många ändå uppfattar 
sin arbetssituation som positiv i många 
avseende, både i fråga om innehållet i 
arbetet och i relationer. Men det är förstås 
mindre roligt att det finns problem med 
till exempel bristande arbetsledning, 
för hög arbetsbelastning, trånga lokaler, 
teknikstress, samarbetsproblem med för-
samling eller otydlighet i kommunikation, 
mål och arbetsuppgifter.

om en anställd arbetar i endast en 
förening blir det givetvis enklare att från 

arbetsgivarhåll ha en god kontakt med 
föreningen, än om den anställde arbetar 
i 10-15 föreningar i olika kretsar (varav 
vissa inte har fungerande kretsråd). Vem 
ska man ha kontakt med och hur kan 
arbetsledaren ha inblick i hela situationen? 
Enligt PM för arbetsledning ska varje 
förening/krets (som har anställd personal) 
ha en kontaktperson i personalfrågor, både 
gentemot den anställde och mot arbets-
givaren. Detta är något som inte fungerar 
tillfredsställande. Det blir också något av 
olika villkor för personalen om man finns 
i ett arbetslag och har en lokal arbets-
ledare som har uppdraget i sin tjänst, 
eller om man jobbar ensam och har en 
arbetsledare på ideell basis. På förening/
krets vilar också ansvaret att ordna med en 
lokal arbetsledare, vilket inte alltid kunnat 
uppfyllas.

Varje anställd bör också ha en 
arbetsbeskrivning, för att veta vad man ska 
göra. Ibland finns den tyvärr inte, utan 
det handlar mer om att man har munt-
liga uppgifter kring vad man förväntas 
göra. I medarbetarsamtal som ska hållas 
årligen ingår en avstämning kring hur den 
anställde uppnår mål, men hur ska det 
kunna bedömas om inte föreningen har 
några uttalade målsättningar?

För att ge personalen goda 
förutsättningar för att utföra sitt jobb bör 
både EFS Västerbotten som arbetsgivare 
och de lokala föreningarna hjälpas åt att 
ta det ansvar det åligger dem på respek-

Vad är bra och vad är mindre bra på min 
arbetsplats? EFS Västerbottens anställda 
fokuserade på arbetsmiljöfrågor under en 
personaldag i maj. Foto: Lotten Markström.

tive plan. Till det behövs kunskap, god 
kommunikation, en god vilja, men kanske 
också en justering av organisationen och 
eventuellt mer resurser. Vi behöver kanske 
inte vara bäst i klassen i ämnet, men vi 
kan heller inte strunta i det. Vill vi kunna 
rekrytera och behålla bra personal får det 
inte fallera i arbetsmiljö. 

lotten markström
redaktör

Vare sig man tycker det är roligt eller inte hamnar man ibland i 
funderingar kring arbetsmiljöfrågor, både som anställd och som 
arbetsgivare. Även om EFS är en ideell rörelse inom Svenska kyr-
kan så blir dessa frågor också en realitet för oss.
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OCKER OCH DOBBEL

”Var finns 
samhälls-
nyttan och 
moralen?”

”grattis moa! Zodiac har din förmö-
genhet väntandes.” ”Spela på vårt online-
casino nu.” ”Bättre ekonomi – lån upp till 
500.000 kr, inget krav på säkerhet.”

När jag öppnar min privata mailbox 
tvingas jag alltid att börja med att lägga 
tid och energi på att rensa den från ned-
lusning av mail från företag och personer 
som tycker att det är helt OK att tjäna 
sitt levebröd på lögner, dobbel och ocker. 
För ärligt talat, vem tror att det verkligen 
ligger en förmögenhet och väntar på mig 
om jag skulle öppna mailet från Zodiac? 
Och finns det någon som på allvar inbillar 
sig att min ekonomi skulle bli bättre om 
jag lånade 500.000 kr utan säkerhet? Det 
måste vara hutlösa räntor 
som döljer sig bakom ett 
sådant oseriöst erbju-
dande.

min man och jag 
brukar också roa oss med 
att räkna hur många av de 
reklaminslag, som avbry-
ter TV-sändningarna, som 
handlar om spel. Det kan vara upp till 
fem stycken på ett enda avbrott. Att sända 
reklam på TV är inte billigt, vilket betyder 
att det måste finnas massor av människor 
där ute som spenderar sina pengar på 
dessa sajter, annars skulle företagen inte ha 
råd att göra reklam.

Vilka är dessa människor som ”tar det 
lugnt” med älgen i kasinostugan eller 
söker upp ”den sköna Maria på Maria  
Casino” eller ”spelar säkert på Bet Safe” 
och allt vad det nu heter? Är du en spelare 
eller känner du någon som är det? Vad 
är det för drivkraft som får oss, mot allt 
förnuft, att hoppas på att vinna drömvin-
sten eller kunna lösa våra obetalda skulder 
genom att låna ännu mer pengar? Vilka är 
det som skapar dessa företag och arbetar 
för deras framgång, och finner de någon 
mening, glädje och stolthet i sitt yrke? 
Och varför visar samhället en sådan flathet 
mot dessa branscher? Spel- och ockerföre-
tagen behöver inte anlita några gorillor för 
att driva in sina skulder, det gör kronofog-

den åt dem, en samhällsinstitution som vi 
alla stödjer genom våra skattepengar. 

det är Valår i år och på agendan 
står ämnen som integration, polis, skola 
och vårdköer. Viktiga saker förvisso, men 
jag skulle önska att åtminstone något 
av partierna visade någon slags vilja att 
ta tag i frågorna om ocker och dobbel 
som påverkar allas vår vardag, i bästa fall 
som störningsmoment i mailboxen och 
TV-sändningarna, och värsta fall som 
något som kan förstöra individers och hela 
familjers ekonomi. Var finns samhällsnyt-
tan och moralen i det?

i ordspråksboken 
28:8 står det: ”Den som 
förökar sitt gods genom 
ocker och räntor, han 
samlar åt dem som hjälper 
de fattiga.” 

Det kommer alltid att 
finnas fattiga i vår värld, 
till den dag då Jesus 
kommer tillbaka, men 

det finns ingen anledning arbeta för att de 
fattiga ska bli fler än nödvändigt, att samla 
på fattiga genom att själv bli rik genom 
ocker och spel.

Vi behöver lyfta oss själva och vårt sam-
hälle ur flatheten och ge människor något 
bättre att hoppas på än snabba cash. Att 
sprida budskapet om Jesus, som kommit 
för att ge de fattiga ett glädjebud och lyfta 
av oss våra skulder utan baktankar om 
ockerränta ränta är en bra start. Att arbeta 
politiskt för att begränsa ocker och dobbel 
borde vara en självklar fortsättning.

moa beak
Präst i Grisbackakyrkan
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Ps.
Den predikande ryggsäcken

Nu används verktyget Sänd

egil hoVland (1924-2013) var en 
av Norges främsta kompositörer. Han var 
också kantor och körledare i Fredrikstad 
ända till sin död. Han skrev en mängd 
musik i många olika stilar: symfonier, 
konserter, orgelverk och sakral musik. I 
vår psalmbok bidrar han med ett tiotal 
psalmmelodier och även några av psaltar-
psalmerna i slutet.

Det var då främst den suveräna Britt G 
Hallqvist han samarbetade med. Hennes 
raka och jordnära texter fick passande 
melodier av Hovland. De skall gå till den 
heliga staden (Ps 172) är ett bra exempel. 
Men den klart mest använda är Måne och 
sol (Ps 21), som sjungs över hela Norden. 
Det är en verkligt slitstark lovsång som 
inte har förlorat sin spänst trots att vi 
sjungit den så mycket de senaste 30 åren.

konstnärer får nog oftast arbeta 
fram sina verk steg för steg. Men någon 
gång kan vi säga att det blir dem givet. 
Så var det när Hovland tonsatte sin första 
av Britt G:s texter. Då hade de två aldrig 
träffats. Han berättar hur han en dag 
kom hem mycket sorgsen från en resa till 
Oslo. Där hade han fått veta att en mycket 
god vän hade dött, bara 51 år gammal. 
Hemma låg ett brev från den svenska 
kyrkohandbokskommittén med en text av 
Britt G Hallqvist; kanske inte så lockande 
post en sådan dag. Men han berättar: 
”Man frågade om jag ville skriva melodin 
till hennes text Måne och sol, vatten och 
vind, och blommor och barn skapade Gud... 
Jag läste texten i den speciella stämning 
i vilken jag befann mig. Då hände något 
märkligt. På väggen hade jag bilder av 
mina barnkörer. Plötsligt var det som om 
barnen i kördräkter lämnade bilden och 
kom ut som små änglar i rummet. Jag 
tog ett notpapper och då var det som om 
barnen, änglarna, landade på papperet 
och blev till noter. Omkvädet (refrängen) 
fick sin melodi på 20 sekunder och hela 
psalmen var färdig på 3-4 minuter. Varken 
förr eller senare har jag upplevt att en text 
och melodi funnit varandra så snabbt.”

torbjörn arVidsson

För några år sedan fick jag en 
ryggsäck, som jag använder på flera sätt. 
Då och då stoppar jag den full med me-
tall-, plast- och pappersförpackningar och 
går till återvinningen vid reningsverket. 
Det är ganska ofta som ryggsäcken känns 
knölig och långt ifrån anpassad 
för min ryggtavla. Det gör ont 
på flera sätt, även om den inte 
alls är tung att bära.

När jag har fått tömma tygg-
säcken är det en verklig fröjd 
att få bära den, och många 
gånger skyddar den mot kalla 
vindar. 

ganska oFta bär vi inom oss, inte 
i en ryggsäck men i vårt samvete, sådant 
som trycker, gnager och gör ont. Det finns 
i Bibeln på flera ställen god vägledning så 
att vi kan få hjälp. 

I Psaltaren skriver konung David: ”Salig 
är den människa som Herren ej tillräknar 
synd och som i sin ande är utan svek. 
Så länge jag teg förtvinade mina ben vid 
min ständiga klagan. Dag och natt var 
din hand tung över mig, min livskraft 

försvann som av sommarhetta.” 
Vad göra, när man har benvärk? David 

fortsätter: ”Då uppenbarade ja min synd 
för dig, jag dolde inte min missgärning. 
Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträ-
delser för Herren.” Då hände det som var 

så underbart: ”Då förlät du mig 
min syndaskuld.” Detta ur den 
trettioandra psalmen. Hur är 
detta möjligt? 

Hos Jesaja läser vi: ”Det är 
jag, jag som för min egen skull 
stryker ut dina överträdelser, 
dina synder kommer jag inte 
mer ihåg.” Det får profeten för-
medla från Herren (Jes 43:25). 

Precis samma sägs i Johannes första brev 
(1:9): ”Om vi bekänner våra synder, är 
han, Gud, trofast och rättfärdig, så att 
han förlåter oss våra synder och renar oss 
från all orättfärdighet.” Garantisedeln för 
detta finner vi lite längre fram i brevet. Läs 
gärna själv. 

Så får vi öva oss i att bekänna, tro och 
leva i glad trygghet. 

p-j nilsson

Vid det första tillfället med Sänd (redskap för församlingsutveckling) fick deltagarna arbeta 
med sina visioner och vikten av att lyssna både på Gud, sig själva och sina sammanhang. Det 
handlar om att vara både strategisk och flexibel på samma gång! 
De deltagande missionsföreningarna som samlades på Mobacken var EFS i Lycksele (Norr-
ängskyrkan), Ånäsets EFS, Skellefteå EFS, Ersmarks EFS (Ersmarks kyrka, Skellefteå) och 
Mobackens EFS (Mobackenkyrkan). Utvecklingskonsulent Leif Holm höll i trådarna.
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hösten 2013 hade jag förmånen att 
tillsammans med Stig-Åke Lindgren 
och elva andra resenärer besöka Kenya 
och Tanzania. Under den resan firade vi 
gudstjänst en söndagförmiddag i en liten 
kyrka i Mbigil, mellan Ilula och Iringa i 
Tanzania. Kyrkan var sprängfylld, det var 
hett, det var trångt och det var intensivt 
och härligt. Rune Persson predikade. Där 
fick jag kontakt med prästen Bilia Kikoti. 
Efter gudstjänsten delgavs vi planerna på 
en ny kyrka. Vi fick se grundstenarna som 
var utlagda och de visade var kyrkan skulle 
byggas och omfattningen av bygget. Jag 
tror att vi alla hade våra undringar: Vad 
skall detta bli och hur skall det gå till?

Under kommande år fick jag, via Rune, 
se bilder som visade att man börjat mura 
upp väggar till den nya kyrkan. Något 
hände och då väcktes tanken på om jag/
vi skulle kunna göra något? Det var början 
till att vi från Holmsund, med visst till-
skott från även annat håll, har förmedlat 
en del ekonomiska resurser till kyrkbygget 
i Mbigil.

under påsk i år hade jag möjlighet 
att följa med Torbjörn Arvidsson och ett 
gäng från Vasakyrkan på en ny resa till 
Tanzania och Iringaområdet. Annandag 
påsk var den stora dagen då kyrkan i 
Mbilgil skulle invigas. Vi åkte dit i buss 
från Iringa. När vi kom fram möttes vi 
av ett varmt välkomnande med sång spel 
och dans. Något senare möttes Iringa 
stifts biskop Blaston Gaviles av samma 
mottagande. Han, tillsammans med vice 
biskop Himidi Sagga, skulle förrätta själva 
invigningen, med assistans av ett antal 
andra präster, däribland naturligtvis Bilia 
Kikoti.

Ceremonierna började med en proces-
sion fram till platsen framför kyrkporten. 
Där förklarades först Mbigili, som fram 
till nu varit en utpost till församlingen i 
Ilula, som en egen självständig församling. 
Alla personer som på olka sätt är engage-
rade i församlingsarbetet fick också avlägga 
löften kopplade till den nya församlingen. 
Efter detta var det dags för själva kyrko-
invignigen, som i sig omfattade många 
delmoment. Biskopens stav kom till flitig 
användning.

Först skruvades en minnesplatta fast 
på den plats där en hörnsten murats in i 
väggen. Sedan var det kyrkportarnas tur. 
Efter detta kunde församlingen gå in i 
kyrkan. Där fortsatte invigningen med 
altaret, predikstolen, ambon, kyrkgolvet 
och sittplatserna. Sedan följde gudstjänst 
med predikan av vicebiskopen, dop av ett 
tjugotal personer, där Torbjörn Arvidsson 

fick rycka in och hjälpa till. En del av de 
som döptes var barn och andra vuxna. 
Ett välkomnande in i församlingen av en 
person som konverterat till den Lutherska 
kyrkan hanns också med. 

Sedan skulle gästerna, vi Tanzaniarese-
närer, presenteras. I samband med detta 
hade undertecknad möjlighet att till 
Mbigilis präst, Bilia Kikoti, överlämna ett 
kors i trä utformat som ett uppståndelse-
kors, något som är särskilt aktuellt just vid 
påsken. Bilia kunde sedan placera korset 
på altaret.

Det förkom också mycket sång hela 
tiden. Tre körer fanns på plats: en kör från 
den lokala församlingen, en ungdomskör 
från en plats utanför Iringa, och en del av 
kyrkokören från Kanisa Kuu, den stora 
kyrkan inne i Iringa. Dessutom fans en 
blåsensemble och vi svenskar sjöng också 
ett par sånger.

som gäster bleV Vi oerhört väl 
mottagna. Dagen började med te och 
bröd, och avslutades med en riklig lunch. 
Det går inte att ta miste på den värme och 
uppskattning för besöket och hjälpen med 
kyrkbygget som alla på plats delade med 
sig av. Helt enkelt, en fantastisk upplevel-
se. Nu vet vi också att man fått en rymlig 
och rejäl kyrka att samlas i, som visserli-
gen inte är färdig, men fullt användbar.

Text och bild:
roland Wiklund

Svenskar 
med på 
invigning 
av kyrka 
i Mbigili, 
Tanzania
EFS-are från Holmsund närva-
rade vid kyrkinvigning i Tanza-
nia. Före det hade man hjälpt 
till med resurser till kyrkbygget.

På bilden ser vi biskop Blaston Gavile, vice biskop Himidi Sagga, prästen Bilia Kikoti och en 
medhjälpare till biskopen.
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Årsmöte med stor inspiration

det surrades Friskt vid mat- och 
fikaborden, men även under själva årsmö-
tet ställdes en del frågor. Många medver-
kade med olika inslag. Men det som som 
framför allt präglade detta årsmöte var 
alla inspirerande berättelser om vad som 
händer i EFS-världen, så även missionsfö-
reståndare Kerstin Oderhems anförande 
med berättelser från hennes resor och 
möten.

– Organisation är en sak, men det måste 
börja i vision – att se Guds möjligheter – 
och att Jesus har kallat oss. Det finns inga 
andra vägar än de gamla vägarna – de med 
berörda hjärtan. Vi måste återerövra dem 
om och om igen, sa hon.

Hon uppmanade årsmötesdeltagarna att 
glädjas över det som finns, och efter bi-
kupesamtal delade flera med sig av vad de 
sett och upplevt i sitt eget sammanhang, 
något som fick bli en uppmuntran även 
till alla andra.

– Jag brukar försöka att alltid åka på 
våra årsmöten oavsett om jag känner mig 
inspirerad eller inte. Denna gång satt jag 
i bänken och kände att jag bara blev glad 
över det jag fick höra och vara med om, sä-
ger årsmötesveteranen Torbjörn Arvidsson.

årsmötet beslutade enligt styrel-
sens förslag till disposition av 2017 års 
resultat och budget för 2019. Utifrån 

nya direktiv för årsredovisning (enligt ett 
s.k. K-regelverk) hade det blivit en del 
ändringar i uppställning och redovisning 
jämfört med hur det gjorts tidigare och 
den version som presenterats i årsmötes-
handlingarna, även om själva innehållet 
inte förändrats. Den nya versionen kom-
mer att finnas tillgänglig via webben.

Distriktsordföranden Hans Jakobsson  
fick svara på frågan om vad det finns 
för strategi att hantera förslaget på ett 
minusresultat på 1,756 miljoner kronor 
för 2019.

– Det har visat sig att de senaste fem 
åren har kassakistan ökat även om det fun-
nits beslut på att plocka ut ur den, svarade 
han.

en lätt modiFierad verksam-
hetsplan för 2019 föreslogs utifrån den 
treåriga plan som finns. En reaktion på 
denna var avsaknad av mål för musikar-
betet, något som resulterade i ett tillägg 
i verksamhetsplanen med att anordna ett 
musikforum.

tVå aVgående ledamöter från 
styrelsen – Karin Paulsson och Malin 
Åström – avtackades med blombuket-
ter. Likaså två tillsvidareanställda – Karin 
Widman och Mikael Stenlund – som valt 
att gå vidare i sin yrkeskarriär efter många 

års arbete för EFS Västerbotten fanns på 
plats för avtackning.

Zakarias Liljemark (Umeå) omvaldes 
för en treårsperiod i distriktsstyrelsen, 
och Karin Widman (Boliden) och Pontus 
Löfgren (Skellefteå) valdes in som nya, 
också för en treårsperiod. Olov Marklund 
(Skellefteå) valdes in på ett fyllnadsval på 
två år. Efter konstituerande styrelsemöte 
noteras att Hans Jakobsson fortsätter som 
ordförande och Marianne Berglund som 
vice ordförande.

deltagarna fick också information 
om konfirmandarbetet, verksamheten 
i Klippen, läger, inspirationsresa till 
London, utvecklingsarbete genom Sänd-
verktyget, prenumeration på Vårt Budskap, 
internationella gåvor från Västerbotten, 
studentläget på Johannelund m.m.

Endast 104 ombud deltog i årsmötet, 
jämfört med 140 i fjol, men ungefär lika 
många föreningar var representerade. Års-
mötespresidiet gjorde ett bra arbete med 
att lotsa ombuden genom dagordningen. 
Det hade dock gärna fått vara fler ombud 
på plats och också samtal kring organisa-
tionsfrågor.

Text och bild:
lotten markström

EFS Västerbottens 110:e årsmöte hölls lördagen den 21 april i Robertsfors. Det innehöll naturligtvis 
de formella delarna, men gav också inspiration till de närvarande. 

Marianne Berglund  från di-
striktsstyrelsen (t.h.) passade på att 
samtala med missionsföreståndare 

Kerstin Oderhem, som var när-
varande under eftermiddagen på 

EFS Västerbottens årsmöte. 
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EFS vill bryta ny mark

eFs nYa Vision och strategi presen-
terades av missionsföreståndare Kerstin 
Oderhem, som också predikade på 
avslutningsgudstjänsten. Visionen är att 
människor och samhäl-
len ska bli förvandlade 
av Jesus. Uppdraget är att 
med Guds hjälp leva mis-
sion, växa i lärjungaskap 
och forma kristna gemen-
skaper. För det finns ett 
tredelat inriktningsmål 
för 2019 med fokusområ-
dena: Nå nya människor 
med evangeliet, nå nya ge-
nerationer med evangeliet 
och (att ha ett) utrustande 
ledarskap på alla nivåer.

– Visionen och strategin 
är egentligen ingenting 
nytt, utan det är något 
som EFS stått för i alla år, men vi försöker 
nu säga det med färre ord, och med ord 
som passar vår tid, sade Oderhem.

den ekonomiska redovisningen 
visade ett positivt resultat för 2017, med 
närmare 7 miljoner kronor i vinst, vilket 
gör att EFS kan öka det egna kapitalet för 
att ge en tryggare ekonomisk framtid. Den 
föreslagna rambudgeten för 2019 med 
en gåvobudget på 33, 3 miljoner kronor 
antogs av årsmötet. Dock påpekade avgå-
ende johanneslundsrektorn Kjell O Lejon 
det kärva ekonomiska läget för högsko-
lan, som i övrigt nått stora akademiska 
framsteg under det gångna året. Gläd-
jande är naturligtvis det höga trycket på 
ansökningar till Johannelunds teologiska 
högskola.

– Vi har den högsta procentuella ök-
ningen av förstahandsansökningar av alla 
högskolor i Sverige, och det är fler som 
söker till Johannelund än till de teologiska 
utbildningarna i Uppsala och Lund, sade 
Lejon.

på årsmötet deltog över 330 ombud, 
varav 118 från Västerbotten. Styrelsevalet 
resulterade i att två nya (Eyassu Tesfay, 
Sundbyberg och Börje Lund, Partille) 

valdes in tillsammans med två som ställt 
upp för omval (LarsOlov Eriksson, Upp-
sala och Maria Andersson, Vidsel). Börje 
Lund var kandidat för Salt (Barn och 

unga i EFS) som försökte 
tänka strategiskt genom 
att välja in en 75-åring. 
Salts upplevelse är att EFS 
inte lyssnar på dem som 
är unga, så därför satsar 
man på en äldre man 
som brinner för barn och 
ungdomar och det de vill. 
Denna upplevelse av att 
inte bli lyssnad på, och 
att inte trivas, återkom 
även i annat sammanhang, 
dock utan att riktigt få sin 
förklaring. Det har också 
lett till att Salt inte tänker 
ha gemensam konferens 

med EFS nästa år.

stYrelsens proposition om att 
fatta ett första beslut om stadgeändring för 
att ändra beräkningsgrunden för ombud 

till årsmötet, med en övergång till att 
endast utgå ifrån direkta medlemmar (i 
stället för medlemmar i aktivitet), väckte 
en livlig debatt. Årsmötet röstade i alla fall 
för styrelsens förslag.

årets insamlare blev tidningen Da-
gen, som på ett förtjänstfullt sätt via artik-
lar bidragit till att göra kampanjen Afrika 
svälter till en mycket lyckad satsning.

Parallellt med årskonferensen fanns 
Barnspår, Ungdomsspår och Blåsarfest. 
Den sistnämnda hade närmare hundra 
deltagare i alla åldrar, till och med familje-
medlemmar från tre generationer. Blåsar-
festen gav en mycket uppskattad konsert 
på lördag kväll.

Söndagens avslutande gudstjänst inne-
höll även en sändning av sex prästkandida-
ter som kommer att arbeta för EFS. Bland 
dem fanns Jonas Hedblad, som prästvigs i 
juni för tjänst i Robertsforskretsen.

lotten markström

EFS och Salts årskonferens hölls i Luleå i år, med temat Bryt ny mark. Många intressanta semi-
narier, givande gudstjänster och ett engagerat årsmöte dukades upp för dem som fanns på 
plats under Kristi himmelsfärdshelgen. Vissa delar av programmet live-sändes också på web-
ben och kommer att läggas ut så man kan ta del av dem efteråt via EFS Play.

EFS nya styrelse fr. v.: Jonas Nordén, Maria Andersson, Lars Häggberg, Anna-Karin  
Westman, Roger Wikström, Eyassu Tesfay, Krister Bredmar, Tomas Andersson, Stefan  
Svensson, LarsOlov Eriksson, Börje Lund och Elin Lycklund. Foto: Fredrik Noreback.
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tolV personer från olika EFS-fören-
ingar i Västerbotten, inklusive reseledare 
Leif Holm, åkte till London på en inspira-
tionsresa 12-16 april i år. Där besökte man 
församlingar inom den anglikanska kyrkan 
där man gjort församlingsplanteringar eller 
använt sig av fresh expressions (nya sätt att 
vara kyrka). 

den äldsta bland deltagarna var 
77-åriga Kerstin Holmgren från Boliden. 
Hon är med i EFS-förenignen där sedan 
tjugo år tillbaka och finns med i program-
kommittéen och i invandrararbetet. Tidi-
gare har hon också suttit med i styrelsen. 
Att hon följde med på resan berodde på 
att hon blev tillfrågad av ordföranden, som 
också var med på resan tillsammans med 
ytterligare en föreningsmedlem.

Kerstin kände sig lite tveksam till att 
åka till London, främst på grund av att 
hon inte behärskar engelska så bra. Det 
ordnade sig med tolkning, även om hon 
inte riktigt hängde med i allt ändå.

Hon tycker att resan var en intressant 
erfarenhet och inget hon ångrar. Det hon 

framför allt märkte var att de verkade ha 
en god sammanhållning i församlingarna. 
De flesta var nog lite yngre eller medelål-
ders, medan man i Boliden har betydligt 
fler äldre.

– Sen upptäckte jag att vi har det ganska 
så bra här hemma, både i fråga om lokaler 
och annat, säger Kerstin.

Gemenskapen med de övriga resenärer-
na är något hon uppskattade. Hon tyckte 
också det var trevlig att hälsa på EFS i 
London och den kyrka (Holy Trinity  
Barnes) där AnnaHelena Lindberg verkar.

karin Widman, också hon från 
Boliden, har arbetat i EFS och i Svenska 
kyrkan i många år. För henne innebar 
resan en god inspiration i arbetet.

– Det var jättehärliga dagar och härliga 
människor i olika åldrar, summerar hon 
resan.

Hon noterade vad den anglikanska 
kyrkan vill att ska vara en signatur för den, 
nämligen människor och kyrkor som bryr 
sig om folk. Kyrkan har försökt få tag på 
de människor som bär evangeliet i sina 

En inspirationsresa till London 
med kyrkliga förtecken, vad 
kan den ge? Här kan du läsa 
om några av deltagarna och 
deras intryck.

Kerstin Holmgren och Karin Widman från 
Boliden var två av de tolv resenärerna på 
inspirationsresan till London i våras.

Resenärerna till London deltog i många gudstjänster, här i kyrkan Holy Trinity Bromton.

Gemenskap och inspiration från Londonresa
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hjärtan och frågat hur man kan stötta dem 
och de människor de möter.

Arbetet har då landat i fem grundvär-
deringar som är viktiga: 1) Alla har ett 
uppdrag och ska vara delaktiga, 2) bli 
lärjungar, 3) arbeta hårt för att skapa en 
gemenskap, 4) evangelisera – alla är ansva-
riga och 5) möt Gud. 

I detta får vi inte 
glömma att Gud har 
gått före och förbe-
rett vägar och möten 
med människor. Det 
är viktigt att be och 
fråga Gud vad han 
vill.

– Men det handlar 
inte enbart om att 
hitta rätt (navigera), 
ändra och bygga för 
framtiden, vi ska 
också vara tacksam-
ma för det som varit, tillägger Karin.

en annan aV deltagarna i 
inspirationsresan var Jenny Norberg från 
Skellefteå. Hon är engagerad i Unga vuxna 
i Skellefteå EFS men är också ungdoms-
ledare på Mobacken, där hon bor. För 
21-åriga Jenny var det första gången hon 
åkte med på någon liknande resa. Hon 
blev tillfrågad av Skellefteå EFS ungdoms-
präst som själv också deltog. Jenny kände 
sig genast positiv till att få åka till London 
och tyckte det lät spännande och intres-
sant, och hon blev inte besviken.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle 
förvänta mig, men resan blev ändå över 
min förväntan, säger Jenny.

Hon berättar ivrigt om vad hon fått 
höra om Nya sätt att vara kyrka och ny-
plantering, något hon inte kände till sedan 
tidigare. 

– Folk behöver höra om sånt, för att 
vi ska kunna växa och sprida Guds ord, 
utbrister Jenny. 

– Mest inspirerande var att höra om hur 
vi kan nå andra som inte är med i någon 
församling. Även om jag inte har någon 
lösning än på hur vi kan göra här hemma 
så har jag i alla fall blivit medveten om hur 
man kan tänka, berättar hon vidare.

I fråga om gudstjänsterna i London 
noterade hon en del skillnader i agendan, 
även om det inte var så mycket, och att 
man alltid också hade ett slags mingelfika 
när man kom till kyrkan.

– Jag tycker det var en jättebra resa, 
summerar Jenny.

Egentligen ingenting negativt, förutom 
då vissa problem med att ta sig till och 

från tunnelbanan för henne som är rull-
stolsburen.

deltagarna träFFade stiftsadjunk-
ten för Fresh Expressions of Church, Will 
Cookson, som introducerade dem i detta 
med nya sätt att vara kyrka och berättade 
om de planteringar av kyrkor han varit 

med och etablerat 
och hur det fungerar. 

– Vi fick mycket 
bra genomgångar om 
strategier och värde-
ringstänk, säger Leif 
Holm, anställd som 
utvecklingskonsulent 
för EFS Västerbotten.

Londonresenärerna 
träffade även andra 
som jobbat med 
nyplanteringar och 
hann med tre olika 

gudstjänster på en söndag: i HT Barnes, 
HT Bromton och Oaktree i Acton. 

Innan resan var över passade man på att 
utvärdera den och fundera kring hur man 
kan gå vidare i det egna sammanhanget. 

”Gud har gått 
före och för-
berett vägar 
och mötes-
platser...”

Adam Rylett (t v) präst i Holy Trinity Barnes berättar om församlingens arbete för besökarna 
Lennart Granvik (Jörn), Mona Norberg (Skellefteå) och Kristina Dagman (Holmsund).
HT Barnes är den kyrka där AnnaHelena Lindberg arbetar med EFS i London.

Frågor man ställde sig var: Vad gör Gud 
genom den helige Ande i våra samman-
hang? Vad spirar redan? Vad kan vi appli-
cera hemma? Och så planerade man också 
för en återträff i början av sommaren.

För dem som inte var med på denna 
resa finns en annan möjlighet att bekanta 
sig med hur man arbetar i den Angli-
kanska kyrkan, då kyrkoherden från HT 
Barnes i London kommer till distrikts-
konferensen Nära Jesus i Umeå i slutet av 
augusti.

Text: lotten markström
Bild: jennY norberg

Bildtext till första sidan: Londonresenärerna 
på bro över Themsen till Barnes. Fr.v. Leif 
Holm, Mona Norberg, Johan Lundgren, 
Kerstin Holmgren, Kristina Holm, Sanna 
Söderström (skymd), Kristina Dagman, 
Karin Widman, Lennart Granvik, Rune 
Dagman och Anders Boman.
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GÅVOMEDELSRAPPORT

(Uppdatering månadsvis på webben.)

distriktsinFormation 

kalender 2018
28-30 Tillsammansläger, Mobacken
5-8 Scoutläger, Björnkälen
6-8 Familjeläger, Björnkälen
22 Sångkväll, Roseniusgården, Ånäset
6-7 Jag och mitt barnbarn-läger, Tavelsjö
8-9 Jag och mitt barnbarn-läger, Tavelsjö
8-10 @Solvik-läger, Solviks folkhögskola
10-13 Livskraft Sommar, Mobacken
14-15 Pengsjölägret, Pengsjö
14-17 @Strömbäck-läger, Strömbäcks folkhögskola
16-17 Barnläger, Östra Falmark
17-19 Fixarläger, Klippen
24-26 Konferens Nära Jesus, Tegs kyrka, Umeå

Insamlat januari-maj 2018
Gåvor januari-maj    2 456 000 kr 
Budget januari-maj  2 515 000 kr

under maj månad har du varit med och samlat in 470 000 kr till distriktets 
gemensamma arbete i Västerbotten. Vi går nu in i en sommarperiod med tio som-
marläger, tre konfirmationsläger, och i slutet av augusti distriktskonferens Nära 
Jesus. Fortsätt stödja vårt arbete även under sommarmånaderna.

tack till alla föreningar och grupper! Baggård-Ledusjö, Bergsbyn, Bjurholm, 
Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Degernäs, Ersmark norra, Ersmark södra, 
Grisbacka, Gräsmyr, Holmsund, Hökmark, Hörnsjö, Jörn, Kåge, Levar, Lång- 
viken, Lögdeå, Medle, Mobacken, Morö Backe, Myckle, Norrby-Tavelsjö, Norr-
fors, Nysätra, Orrträsk-Röjnoret, Ostvik, Pengsjö, Robertsfors, Selet, Sjöbotten, 
Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Tjärn, 
Täfteå, Umeå, Ursviken, Vebomark, Vindeln, Vännfors, Vännäs, Åbyn, Åkullsjön, 
Ålund-Finnträsk, Ånäset, Åträsk-Floda, Öredalen, Östanbäck, Östra Falmark, 
Övre Kågedalen, Örträsk. tack också till alla enskilda givare samt för minnesgå-
vor och högtidsgåvor!

Eva S Bäckström, ekonom

Bankgiro nr 985-2377, Bankkonto nr SEB 5329-10 188 69, Swish 123 453 6819

augusti

juni
juli

SÅNGKVÄLLAR I 
ROSENIUSGÅRDEN
Roseniusgårdens vänner ordnar sångkväl-
lar med kaffeservering i Roseniusgården, 
Ånäset.
17 juni kl. 18.00
Sång av Erik Sjöström. Lars Olov  
Sjöström mötesledare.
22 juli kl. 18.00
Sång av Daniel Gustavsson, som delar 
Ahnfeldts sånger. Birgit Hedman mötes-
ledare.

LIVSKRAFT SOMMAR
Välkommen till Livskraft Sommar 
10-13 augusti på Mobacken! Lägret 
riktar sig till dig som är tonåring, kristen 
eller bara nyfiken.

Det blir gemenskap, gudstjänster, work-
shops, smågrupper, sommarhäng, och 
mycket annat under fyra dagar!
Tema: Varför Jesus?
Livet är fullt av frågor: Varför spelar det 
någon roll om jag tror? Varför kan livet 
göra så ont, varför finns ondskan? Finns 
det en Gud? Varför är det så bra med 
Jesus? Vad vill Jesus med mitt liv?

Vår förhoppning är att Livskraft Som-
mar ska vara en plats där vi kan få ställa 
våra frågor, och där både den som har en 
tro och den som är en sökare kan få svar.

Mer information och anmälan finns 
på hemsidan livskraft.efs.nu/sommar

Salt Västerbottens 
årsmöte

lördag 25 augusti kl.16-18 
tegskyrkan, umeå
Fullmaktsgranskningen hålls före 
årsmötet kl. 15.30-16.00. Efter 
mötet äter vi pizza tillsammans.

Om du är medlem i en Salt-för-
ening kan du komma till årsmötet 
som ombud. Det betyder att du får 
rösta på årsmötet. Även om du inte 
är ombud kan du delta. 

Välkommen!
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konFerens nära jesus

Konferens Nära Jesus i Umeå 24-26/8 2018
På djupt vatten (Luk 5:3-7) – en helg om lärjungaskap, i Tegs kyrka.
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 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).

BARNENS KONFERENS
Barnens konferens riktar sig till barn 
4-11år. Ingen föranmälan behövs. Fre-
dagens mässa är för alla åldrar, så ingen 
barnsamling då.

lördag 
9.00-11.30 Barnaktiviteter (lunch 
med sina föräldrar). 
13.00-16.00 Barnaktiviteter i Tegskyr-
kans källarvåning.

Fredag
19.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Jesus 
är källan. Mässa. Kerstin Oderhem, 
Senitha Olsson, Sara Sandström och 
kören Prisma från Yttersjö, Ida och Oscar 
Richardsson. 
21.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Kända 
vatten, nya vindar. Kyrkoherde David 
Cooke, HT Barnes, Johan Lundgren, 
Gospelkören Bless is More med Emma 
Örnberg och Gustaf Lundell. Tolkning till 
svenska.

lördag
9.30-10.10 Seminarium. K. Oderhem.
10.30-11.30, 13.00-14.00/13.00-15.00  
och 14.30-15.30 Parallella samlingar/(se 
nästa sida).
16.00-18.00 Salt Västerbottens årsmöte 
(se nästa sida).
18.30 OBS tiden! Gudstjänst. På djupt 
vatten – Kasta ut på andra sidan! Kyrko-
herde David Cooke, HT Barnes, London, 
Torbjörn Arvidsson, psalmer och musik 
med Vasakyrkan Big Band under ledning 
av Oscar Fridolfsson.
21.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Lätta 
ankar! (eller Kasta loss!). Martin 
Alexandersson, Hasse Liljemark, böne-
vandring med personlig förbön.

söndag
10.00-10.40 Bibelsamtal (i församlings-
salen). Kristina Eriksson. Fika.  
10.00 Körövning med Tillsammanskören. 
Alla åldrar (barn och vuxna) är välkomna. 
Övning av tre enkla sånger som sedan 
sjungs i gudstjänsten. Marta Bäckman och 
Teresa Bergner. Fika. (Förhoppningsvis 
kan vi lägga upp ljudfiler/länkar med 
sångerna på www.efsvasterbotten.se att 
lyssna till i förväg om man önskar det.)  
11.00 Skattengudstjänst. På djupt vatten 
– Lugn och ro vidare… Kerstin Oderhem, 
Mirjam Bergner, Tillsammanskören med 
Marta Bäckman, Teresa Bergner och musi-
ker. Sändning.

Program
För undomar och vuxna.

söndag (ingen egen barnsamling)
10.00 Möjlighet att sjunga i Tillsam-
manskören, se ordinarie program. 
11.00 Skattengudstjänst. Kontaktperson, 
Lilly Martinsson Olofsson, 070-2668585.

TwEENS 10-15 ÅR
lördagen utflykt till Bölesholmarna 
(cirka 1,5 km från Tegskyrkan). Egna ak-
tiviteter och lunch tillsammans utomhus. 
Samling utanför Tegskyrkan 9.30, tillbaka 

till kl 15 i god tid före Salts årsmöte 
med pizzabuffé. Ta gärna med cykel, 
men det går också bra utan.

Anmäl dig gärna före 24/8 till Emil 
Djärf 076-802 15 53. Meddela speci-
alkost. Behöver du fundera lite till går 
det bra att dyka upp direkt på lördag-
morgon. Kläder efter väder. Vi ser fram 
emot en härlig utedag tillsammans!

Ledare: Emil och Matilda Djärf m.fl.

Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus.
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konFerens nära jesus

09.30-10.10 
Hur möter Jesus en längtande blick? 
Hur kan vi dela berättelsen om Jesus 
vidare med nya människor idag, tillsam-
mans och enskilt? Kerstin Oderhem, EFS 
missionsföreståndare. Gemensamt för alla.

10.30-11.30 
a) Kan vi träna oss att kasta ut på andra 
sidan? To reach and disciple new people, 
cultures and communities with the Gospel 
of Jesus Christ/Att nå och träna nya 
människor, kulturer och samhällen med 
evangeliet om Jesus Kristus. David Cooke, 
kyrkoherde HT Barnes, London (även 
13.00-14.00).

b) Hur fraktas trons frön över land och 
hav? EFS är involverad i flera församlings-
planteringar i Europa, hur ser dessa nya 
möjligheter ut, vad gör vi och vad kan 
vi lära av dessa kyrkor? Martin Alexan-
dersson, EFS utvecklingskonsulent och 
europamissionär (även 14.30-15.30).

c) Möt Rosenius vid näten då och nu. 
Då: ”Jag kan ej säga nej till denna röst, 
som talar kallande i mitt bröst. På torg 
och gator en oändlig skara jag ser, som 
vimlar bort mot evig fara, som ock är döpt 
och köpt som vi”. Åke Hägglund, präst 
Sörböle kyrka. Nu: Vad skulle Rosenius 
säga till oss i idag? Vad kan vi lära oss av 
Rosenius liv? Johan Lundgren, präst EFS-
kyrkan, Skellefteå.

d) Varför inte göra något nytt… 
Kreativitet i den berömda boxen! Vi söker 
efter kreativitet. Var kommer den ifrån? 
Hur ser den ut och vad hindrar oss i vår 
vardag? Inom vilka områden behöver vi 
tänka nytt? Hur fungerar processen och 
vad främjar vårt skapande? Ida och Oscar 
Richardsson, kreatörer och musiker.

13.00-14.00
e) Kan vi träna oss att kasta ut på andra 
sidan? To reach and disciple new people, 
cultures and communities with the Gospel 

of Jesus Christ/Att nå och träna nya 
människor, kulturer och samhällen med 
evangeliet om Jesus Kristus. David Cooke, 
kyrkoherde HT Barnes, London (även 
10.30-11.30).

f ) Migrantmammor. Projektet Mig-
rantmammor är en öppen mötesplats för 
kvinnor i alla åldrar och nationaliteter 
(samarbetsprojekt mellan EFS Skellefteå 
och Skellefteå kommun). Berättelser om 
verksamheten med exempel på hur man 
kan arbeta med integration. Marlene  
Mutesi, Anna-Maria Niemann Björk m.fl. 
medarbetare i projektet.

g) På djupt vatten – tillsammans med 
Ignatius* Om erfarenheter av att följa 
Jesus, övningar i tysta retreater och den 
stora glädjen över den fördjupade relatio-
nen till Gud som den ignatianska andlig-
heten har gett. Om hur gamla bibelberät-
telser blir som nya, hur reflektionen över 
dagen skärper blicken och hjälper oss att 
urskilja Guds röst och tecken, och om hur 
intresserad Jesus är av vårt vardagliga liv. 
Inger Boman, präst och retreatledare. 
*Ignatius (1491-1556) brann för att refor-
mera kyrkan inifrån, precis som Luther, 
som han var samtida med. Hans eget liv 
med sina vänner i Jesu sällskap och hans 
andliga övningar har inspirerat och väglett 
människor i mer än 450 år och gör det 
fortfarande

h) Jag gillar den nya strömmen. En 
berättelse utifrån erfarenheter om att till-
verka egen el och köra elbil. Leif Viklund, 
Älvsby folkhögskola.

13.00-15.00
i) KRIK. Vi sportar i Sporthallen vid 
Tegs Centralskola. KRIK står för KRisten 
IdrottsKontakt och är en kristen idrotts-
organisation som finns över hela Sverige 
och jobbar för att skapa en miljö där tro 
och idrott går hand i hand. Upptäck vad 
en KRIK-samling kan erbjuda: bollspor-
ter som killerball, fotboll och smackboll 
(KRIK:s egen sport), och kanske en och 
annan stafett. Christoffer och Emelia 
Lindberg, KRIK-ledare. 

14.30-15.30
j) Våra nya vänner. Om mission och 
integration i praktiken. Vi tar del av erfa-
renheter runt om i Västerbotten. Interna-

tionella rådet med Mats Bohman, präst i 
Carlskyrkan och Kersti Karlsson, tidigare 
missionär.

k) Djupt inom mig. Om återhämtning, 
stabilitet och modet att lyssna. Ett resone-
mang om stressens påverkan på oss, hur vi 
kan hantera stress, och praktisk övning i 
basal kroppskännedom och rytmisk bön. 
Ulrika Mottmann, diakoniassistent Umeå 
stadsförsamling och fysioterapeut.

l) Hur fraktas trons frön över land och 
hav? EFS är involverad i flera församlings-
planteringar i Europa, hur ser dessa nya 
möjligheter ut, vad gör vi och vad kan 
vi lära av dessa kyrkor? Martin Alexan-
dersson, EFS utvecklingskonsulent och 
europamissionär (även 10.30-11.30).

salt Västerbottens årsmöte
lördag 25 augusti kl.16-18 
i tegskyrkan, umeå.
Fullmaktsgranskningen hålls före årsmötet 
kl. 15.30-16.00. Efter mötet äter vi pizza 
tillsammans.

Om du är medlem i en Salt-förening 
kan du komma till årsmötet som ombud. 
Det betyder att du får rösta på årsmötet. 
Även om du inte är ombud kan du delta. 
Välkommen!

PRAKTISK 
INFORMATION
FikaserVering: Smörgås, kaka, 
varmkorv och dryck. På lördag finns 
det soppa till lunch.
lokaler: Gudstjänster och semina-
rier i Tegs kyrka, KRIK i sporthallen 
vid Tegs centralskola.
parkering: Parkeringsplatser 
utanför kyrkan är mycket begränsade. 
Rörelsehindrade ges förtur till dessa 
platser. Parkering i övrigt på anvisade 
platser. Planera resa och transport. 
Kom i god tid !

Parallella samlingar
Lördagen den 25 augusti 2018 i Tegs kyrka
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böneämnen

Vi ber om en ny distriktsförestån-
dare och annan personal till vakanta 
tjänster.
Vi ber om Guds vägledning inför 
framtiden.
Vi ber om goda tankar kring hur 
vi ska nå ut till människor.
Vi ber För sommarens alla läger – 
om deltagare och Guds närvaro.
Vi ber För framtida läger. 
Vi ber För folkhögskolorna.
Vi tackar För alla ideella insat-
ser i stort som i smått.
Vi tackar För alla nyanställda 
och vad de som slutat fått betyda.
Vi tackar För inspiration till 
fortsatt arbete.
Vi tackar För Guds omsorg och 
kärlek som aldrig tar slut.

GLIMTAR FRÅN FÖRR

Niklas Berglund, Ola Persson och Patrik Fransson i Bergsbykyrkans motorgård tidigt -90-tal. 
Då rymde Bergsbykyrkans EFS-förening en sektion med namnet Bergsbykyrkans Hot Rod  
Association (BHRA) med ett trettiotal medlemmar bestående av motorintresserad ungdom.

andreas analoga anomalier

Egentid i solskenet

under detta härliga år som för-
äldraledig har det cyklats otaliga mil med 
vår lådcykel mellan olika öppna förskolor 
och lekplatser. De stunder då tvååringen 
och fyraåringen har suttit där fastspända 
och nöjda har för mig varit det som andra 
kallar egentid. 

Cyklandes i solskenet som ständigt 
flödar över de uppländska nejderna brukar 
jag ofta nynna på en sång som funnits 
med mig länge. Om barnen somnar under 
färden kan nynnandet övergå i klingande 
sång, och om folktomheten runtomkring 
samspelar med motvinden på helt rätt 
sätt ska jag tillstå att det hela kan urarta 
till något som närmast kan liknas vid en 
gastande gospeltenor. 

Men vilken sång sjungs? undrar den 
nyfikne. Är det något från lovsångshäftet 
från konfirmandläger på Solvik på tidigt 
00-tal? Bra fråga. Låt oss återkomma till 
det alldeles snart. 

kan Vi Först prata lite om det här 
med egentid? Märkligt begrepp det där. Få 
saker hajpas lika mycket i de småbarnsfö-
räldrasammanhang jag rör mig i. Surgub-

ben i mig tänker att vi väl aldrig haft så 
mycket tid som är vår egen som idag, och 
hej och hå vad mycket tid vi är fria att 
själva på nåt sätt bestämma över. 

En belysande jämförelse kan vara om 
vi tittar på en träl på 1100-talet. Då 
måste vi väl ändå säga att den del av 
dygnet som kan räknas som min 
egen är relativt stor. Slaveri är 
förbjudet idag men ändå lever 
många miljoner människor 
under slavlika förhållanden. 
Att ha för lite egentid eller 
att unna sig något betyder 
nog olika saker för en 
mellanchef i Västerbotten el-
ler en gruvarbetare i DR Kongo. 

så där ja, har ni läst ända hit verkar 
det vara det anglosaxiska låneverbet att 
guilt-trippa som ska in på lodrätt fem. 
Men huvudnumret i denna text var ju 
dock den där sången som sjungs under 
cykelturerna. Ett av orden i sången är 
dock ett ord som jag helst inte använder. 
Jag vet inte hur ni brukar göra om nån låt 
i säg Melodifestivalen innehåller nåt ord 

ni inte känner er bekväma med. Det kan 
vara ett svärord, ett runt ord eller ett för 
fyrkantigt. Kalla mig gärna gammaldags 
eller töntig, men jag brukar byta ut ordet 
mot nåt annat.

Ord har makt och ska användas med 
varsamhet. Den person som upp-

lever maktlöshet och trött-
het ska naturligtvis, alldeles 

oavsett hur priviligerad 
denne kan te sig för andra, 

få unna sig all den egentid den 
kan tänkas behöva. 

det slaVeri som håller män-
niskor fångna är förstås orätt och 

behöver upphöra genast. Världen 
behöver mer kärlek, förståelse, frihet och 

ifrågasättande av destruktiva normer. 
Den sång jag sjunger på cykelturerna 

har därför iklätts en språkdräkt som rim-
mar väl med dessa värderingar och den 
lyder som följer: Problematisera Löven, 
problematisera Löven, problematisera Björk-
löven. Sjung gärna med!

andreas lindholm
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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) 

KLIPPEN
Morgon mellan fjällen!
Njut av sommaren på EFS fina 
fjällgård i Klippen! Där kan en som-
marmorgon verkligen sjunga som 
psalmen: Gud är god.

Fjällgården drivs helt ideellt och 
behöver mångas bidrag. Välkom-
men därför att dela gemenskapen 
på FiXarläger, 17-19 augusti! 
Ingen insats är för liten. Det brukar 
bli fina dagar tillsammans för alla 
åldrar. Du bjuds så klart på kost 
och logi. Anmälan: klippenlager@
efsvasterbotten.se 

FriskVårdsläger 14-18 sep-
tember med god mat till kropp och 
själ. Dagen börjar med väckelsekaffe 
och bjuder sedan på gott sällskap 
och fina utflyktsmål.
Pris: 1500 kr i Storstugan, 1725 kr i 
Insikten/Utsikten.
Anmälan: klippenlager@efsvaster-
botten.se 
Ledare: Kenneth och Katrin Ruuth, 
Eva Lundeborg-Karlsson, Sven-Erik 
Karlsson och Kerstin Lidman.

Det finns också möjlighet att hyra 
enskilda rum. Info på http://www.
klippengarden.com/ Kontakta då 
Eric Bergström 070-227 89 75, eller  
klippen@efsvasterbotten.se 

Boka också in Klippenkamrater-
nas årsmöte lördagen den 20 
oktober i Vasakyrkan, Umeå. Där 
berättar vi mer om planerna för 
ombyggnationer i Storstugan.
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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 slutet av september.
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

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

KAFFE  MILJÖ  OMTANKE

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO

TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR

Nu är det dags för EFS att 
hantera personuppgifter enligt 
GDPR.
Från den 25 maj 2018 gäller GDPR 
(General Data Protection Regulation) för 
EFS och Salt riks, liksom för distrikt och 
alla lokala Salt- och missionsföreningar.

EFS och Salts verksamhet med guds-
tjänster, föreningar, ungdomsgrupper på-
verkas inte. Men var och en behöver tänka 
till hur, var och vem som ansvarar för de 
personuppgifter som behövs för att vår 
verksamhet ska fungera och vilka rutiner 
som finns för personuppgifter.

På EFS hemsida efs.nu/resurser/gdpr-
resurser finns hjälp för lokalföreningar och 
ansvariga i arbetet med detta. Där finns 
bland annat svar på många frågor och tips 
på hur man i en förening kan gå tillväga. 
Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018. 

Information till dig som prenu-
mererar på Vårt Budskap
För dig som är prenumerant eller är 
annonsör i Vårt Budskap vill EFS hålla 
en hög nivå av skydd för din personliga 
integritet, och i och med GDPR behöver 
vi också informera dig om EFS hantering 
av dina personuppgifter. EFS Integritets-
policy finner du på hemsidan efsvasterbot-
ten.se/efs/personuppgiftsbehandling. Du 
kan också kontakta EFS Västerbottens 
kansli för att få en utskriven kopia. Se 
telefonnummer och adress på annan plats 
i tidningen.

göran beglund
It-ansvarig för EFS Västerbotten

Personupgiftsbehandling



POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

1-2
”Glömmer en kvinna sitt lilla barn,  
bryr hon sig inte om den hon själv har fött?  
Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig.  
Nej, ditt namn är skrivet i mina händer...”

Jes 49:15-16


