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Fortsatt samarbete
med Svenska kyrkan
Västerbotten är känt för att ha ett gott och nära samarbete
mellan EFS och Svenska kyrkan. Det har bland annat resulterat i
många samarbetskyrkor och samverkansavtal. I nöden prövas
vännen, heter det, och frågan är nu om ett krympande ekonomiskt utrymme får konsekvenser för detta samarbete.
Under många år har EFS Västerbotten haft tio samarbetskyrkor och
ungefär lika många samverkansavtal med
olika församlingar inom Svenska kyrkan i
Västerbotten. Så är det inte längre.
I samband med att samarbetskyrkoprästen i Nyåkers kyrka gick i pension
för några år sedan upphörde Västerbottens äldsta samarbetskyrka. Från årsskiftet kommer inte heller Sörböle kyrka i
Skellefteå att vara samarbetskyrka längre,
dock kommer man att ha ett samarbetsavtal med församlingen/pastoratet. Detta
blev resultatet av att man efter bildandet
av storpastorat i Skellefteå skulle se över
samarbetskyrkoavtalen för att få dem mer
enhetliga.
I Lycksele drogs en prästtjänst in i
Norrängskyrkan i samband med att den
som innehade tjänsten slutade. Det finns
ett gott samarbete där, men endast en av
de anställda har EFS som arbetsgivare.
I ytterligare en samarbetskyrka har det
aviserats om att avtalet ska sägas upp. På
ett annat håll där samverkan kring tjänster
funnits har församlingen valt att säga upp
avtalet, med koppling till ekonomiska
resurser och annan prioritering av tjänster.
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När det ekonomiska utrymmet krymper borde det från bägge håll vara av stort
intresse att ha en välfungerande samverkan. Tyvärr verkar det nästan som om det
snarare fått motsatt effekt.
I den mån man vill att det kyrkliga
arbetet ska skötas av anställda är det
därför viktigt att arbeta för goda relationer
och ett gott samförstånd, något som inte
kommer av sig självt. Glädjande nog finns
det också exempel på ökad förståelse för
och ett närmande till varandra, även om
det inte blivit synligt genom några avtal.
Det man också kan konstatera är att ett
gott samarbete oftast också hänger ihop
med vilka individer som sitter på nyckelposterna.
I vilket fall som helst krävs det tid
och resurser för att ha en god dialog och
ett gott samarbete, något som inte minst
är ett uppdrag för en kommande distriktsföreståndare att ta tag i.

innehåll

Denna tidning är som vanligt
som en påse Gott och blandat. Du
kan läsa om några av sommarens läger, om läget på länets båda folkhögskolor med koppling till EFS och om
gemenskap genom resa.
I psalmspalten får vi lära oss vilken
svensk tonsättare som har flest melodier i Psalmboken, medan betraktelsen på nästa sida handlar om orden
och Ordet.
På mittuppslaget hittar du läsning
från konferenshelgen Nära Jesus.
Sidorna 10-11 kan stilla nyfikenheten
hos den som vill veta hur mycket
gåvor som samlats in, vilka som slutat
eller börjat sin anställning i EFS
Västerbotten och vilka som sitter i
styrelsen och de olika utskotten och
råden.
Unga Emmy delar med sig av sina
tankar på väg ut i arbetslivet och vi
får också en tillbakablick till 70-talet
och dåtidens Sommarkyrka. Men
vad vore väl en EFS-tidning utan en
glimt från något missionsland och
här är det ett besök hos massajerna i
Tanzania som vi får ta del av. Till sist
det senaste från Klippen, och några
notiser.
Med önskan om behaglig läsning!
Redaktören

Lotten Markström
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”I begynnelsen fanns Ordet och
Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt
blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.” Joh 1:1-3.
Redan när jag var liten fängslade det här
bibelordet mig, fast jag ännu inte riktigt
förstod vad det betydde. Jag var en riktig
bokmal och satt med näsan i den ena boken efter
den andra och njöt av de
världar som orden byggde
upp. Det gör jag egentligen fortfarande, men
nu är även ordets plats i
vårt samhälle något som
fångar mitt intresse.

När jag blev lite äldre och läste
början av Johannesbrevet slogs jag av att
vårt universum precis som mina böcker
var skapat av ord; det levande Ordet,
Jesus. Livets Ord är inte som vilket ord
som helst. I mötet med det kan vi uppleva
något äkta där mycket vänds upp och ner,
och tomma fraser och falska ord får inte
plats. Ordet talar om ett
rike som är annorlunda
än vårt, fyllt av sanning,
kärlek och fred, dit får
vi komma som vi är och
där får alla plats. När vi
låter det Ordet få plats i
våra liv blir livet lite mera
äkta. Fel blir det ändå
ibland, men då möts vi
av förlåtelse och kärlek,
och med det levande
Ordet Jesus som kompass
är det lite lättare att leva i sanning, gemenskap och kärlek.
”Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.” Joh
1:4-5.

”...med
det levandet Ordet
Jesus som
kompass...”

De senaste tidens
valdebatter har verkligen
visat på ordets förmåga
att bygga upp världar runtomkring oss.
Genom orden gör vi vår verklighet levande för oss. Medan jag har lyssnat, har den
ena verkligheten efter den andra byggts
upp i debatterna. Ofta låter det som sägs
som inövade fraser, vissa ord klingar falskt,
jag blir lite irriterad, varför håller de sig
inte bara till sanningen! I nästa andetag
tänker jag att det kan ju inte vara så lätt
att i stridens hetta aldrig ljuga och alltid
göra och säga rätt. Mycket står ju på spel.
Har vi inte alla vid vissa tillfällen vrängt
lite på sanningen? Men så kommer det
från någon av talarna ord som känns äkta
och jag hajar till. Orden följs av tystnad
och sedan ett svar, debatten är plötsligt ett
samtal. Nu talar de om verkligheten som
den är!
Det är skillnad på ord och ord. När
orden inte är äkta faller de ofta platt till
marken.

anneli aronsson
Konsulent i Grisbackakyrkan
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Ps.

Vilka svenska kompositörer
har skrivit flest psalmmelodier? Registret
visar att det är Roland Forsberg, kyrkomusiker i Stockholm, och prästen och
vissångaren Lars-Åke Lundberg. Att
Lundberg har så mycket som nio verk i
Psalmboken beror på att hela fem sånger
från Vi sätter oss i ringen finns med. Barnskivan med Margareta Melins texter och
hans melodier blev en jättesuccé i början
av 70-talet.
Men även i övrigt har Lundberg varit
en av de viktiga förnyarna av den andliga
sången i Sverige. Han introducerade utländska sånger, t. ex. När vi delar det bröd
som han oss ger (Ps 75), skrev många egna
visor – gärna med ett socialt patos, och
som stiftsadjunkt i Stockholm arbetade
han med att skapa nya gudstjänstformer.

Förutom barnsångerna är det
nog två av hans tonsättningar som har
sjungits allra mest. Dels den omtyckta
doppsalmen Det gungar så fint (Ps 606)
och framför allt den mästerlige Anders
Frostensons Guds kärlek är som stranden
och som gräset (Ps 289), som även är
Frostensons mest spridda och översatta
psalm internationellt. I Östtyskland fick
den stor betydelse på Berlinmurens tid.
Sången har ett originellt bildspråk.
Guds kärlek beskrivs som ”vind och
vidd och ett oändligt hem”. Från denna
ljusa öppning förs vi till allvarliga teman:
murar, galler, rädsla, inbundenhet. Till sist
leder Frostenson oss tillbaka på vägen till
friheten: ”I din förlåtelse vår frihet är”.
Lundberg fick texten och säger att han
väntade på att att en melodi skulle komma
till honom. Efter en simtur i Östergötland
skedde det. Han skriver: ”Den kom i en
stund när jag hade gett upp att finna den
och jag hade övervägt att sända texten
tillbaka till Anders Frostenson”.
Denna härliga melodi är också vår
psalmboks enda bossa nova. När den
sjungs bör den alltså inte spelas fyrkantigt
som en vanlig koral, utan hellre med den
mjuka rytm som bossa novan har!
Torbjörn Arvidsson
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Aktuellt från folkhögskolorna
Strömbäck och Solvik
Framtidstro trots
ekonomiskt underskott

Läget ser bra ut på
Solvik

På Strömbäcks folkhögskola
är det ekonomiska läget inte helt bra för
närvarande, men det händer positiva saker
och finns ändå en framtidstro.
Anledningen till budgetunderskott både
i år och förväntat nästa år hänger samman
med att man i förtid tvingats lägga ner
linjer på grund av för få sökanden, och
samtidigt ha kvar personal. Det handlar
om både teckenspråkslinjen och journalistlinjen som lagts ner. I stället har man
från i höst startat två nya utbildningar: en
tvåårig undersköterskelinje och naturvetenskapligt basår, bägge med hyfsat antal
elever.
– Vi kan glädjas över att vi lyckats
rekrytera bra personal, att det finns högt
kvalificerade personer som vill jobba hos
oss, säger biträdande rektor Berith
Sonning.
Skolan satsar också på att bygga nytt
internat, efter att ha tvingats nyttja bomoduler/baracker senaste året. Det ökade
trycket på internatplatser kan relateras
till rikstäckande intagning och att många
med neuropsykiatriska funktionshinder
behöver kunna bo på skolan.
Sedan en tid tillbaka finns också ett
fokus på integrationsarbete och skolan har
anställt en integrationspedagog på halvtid.
Man försöker också lotsa in nysvenskarna
till föreningsliv och församling. Till våren
kommer man att finnas med i ett rikstäckande integrationsprojekt.
I fråga om kortkurser säger Berit
Sonning så här:
– Vi har bra beläggning från det offentliga men lite sämre från det privata näringslivet, något som vi försöker utveckla.

På Solviks folkhögskola tycker
rektor Andreas Berglund att läget ser bra
ut. En del byten på personalsidan finns,
men deltagarna verkar nöjda. Inga kurser
eller linjer har behövt läggas ner, och
alla linjer är fyllda (med undantag för
musiklinjen som fick några sena avhopp).
Allmänna linjen har fler deltagare än
någonsin.
Nytt för hösten är en kulturkurs på
deltid som man bedriver i samverkan med
Medlefors och Edelviks folkhögskolor,
med placering på Campus i Skellefteå. De
lokaler man har tillgång till där nyttjar
man också för sina studie- och yrkesvägledare som kan finnas på plats ibland.
– I höst startar vi också en vuxenkör
i samverkan med EFS och Kågedalens
församling, berättar Andreas.
Kören kommer att hålla till i församlingens lokaler och riktar sig till människor mitt i livet. Solvik står för en del
lärartid.
– Vi har också en bibellinje i samverkan
med Johannelunds teologiska högskola
och Hagaberg med bland annat ett KRIKspår, säger Anders.
Det han som rektor upplever som svårast är den korta framförhållning som ofta
är en verklighet att förhålla sig till utifrån
regler och direktiv som ständigt förändras. För att få det att gå ihop tvingas man
söka samverkan och lösningar med till
exempel filialverksamheter. Då kommer
honnörsorden transparens, flexibilitet och
samverkan väl till pass.
– Det är svårt att planera långsiktigt.
Nu vet vi ju inte vad som kommer att
hända efter riksdagsvalet och ny regering.
Direktiven för i år fick vi i november i fjol,
säger Berglund.
Lotten Markström

Även gympasalen kan användas för kortkursdeltagare. Här är det EFS Västerbottens medarbetardagar 2018 som pågår på
Strömbäcks folkhögskola.

Lyxigt för
ensamma
mammor
Sedan åtta år tillbaka anordnas Dagar tillsammans för ensamstående mammor tillsammans med sina barn. De håller
till på EFS-gården på Backen
i Umeå. För dem känns dessa
dagar som lyx. Vad är det som
gör det?
Anette Olsson njuter av att få luta sig tillbaka och hämta energi för det tunga uppdraget
som ensamstående mamma.
Det är en onsdag, sista veckan i
juni, då jag besöker EFS-gården på Backen
i Umeå. Redan strax utanför entrén till
området stöter jag på en grånad man,
Henric Bergner. Vad gör han där?
– Jag är som en morfar/farfar, och
hjälper till med att ta hand om barnen,
förklarar han.
Detta är en viktig uppgift under dessa
två dagar för ensamstående mammor. De
kommer dit tillsammans med sina barn,
men väl på plats finns det andra som
tar hand om barnen. På det sättet kan
mammorna sitta ner och umgås eller hålla
på med något lättsamt kreativt, eller bli
ompysslade.
En av de tiotalet vuxna som deltar,
och som det verkligen lyser ut ögonen
på när hon beskriver sin upplevelse på
Backen, är Anette Olsson, mamma till
tvillingpojkar på 2,5 år.
– Det är så lyxigt. Man slipper laga mat,
kan sitta och fika och prata i lugn och ro
med andra vuxna. Samtidigt behöver man
inte lämna bort barnen utan de finns i
närheten, dock utan att man måste hålla
ögonen på dem hela tiden. Pricken över
i:et är att få fotvård och massage, säger
Anette, som märker att hon fått mer
energi bara efter en av dessa dagar.
Anette har deltagit även tidigare och
har berättat för andra och lockat med
dem. Bland annat en väninna från Solna/
Stockholm, Mari Persson, är med för

första gången tillsammans med sin 1,5 år
gamla son. Hon har koppling till Umeå
genom att ha tillgång till en sommarstuga
i närheten.
– Det här innebär för mig att få egentid,
säger Mari, som också tycker det är bra
att man kan välja om man deltar i en
aktivitet, eller hellre bara sitter och tar det
lugnt.
Hon uppskattar också att det finns
män med i ledarskaran, för barnen har
oftast inte så mycket kontakt med andra
än kvinnor. En del av deltagarna lever i
självvald ensamhet, andra inte. Men de
har i alla fall gemensamt att inte ha en
annan vuxen att dela det dagliga ansvaret
för små barn med. Småbarnstiden kan
vara tuff nog för två föräldrar och har man
ingen att dela den med blir det svårt att
hitta andrum och vila. Och det är det som
dessa dagar är till för.
Som arrangörer står Vasakyrkan
och Ersbodakyrkan i Umeå, tillsammans
med Sensus studieförbund. Kyrkorna
bidrar med bland annat personal, fem
anställda, och därtill en del ideella medarbetare, både yngre och äldre. Kommunen
ger ett visst ekonomiskt bidrag. Dagarna
börjar klockan tio och slutar med middag
klockan sexton. Inga konfessionella inslag
finns på programmet.
– Det kan ändå ge sig naturligt i
samtalen vid bordet att vi kommer in på
trosfrågor, säger Lena Arnesson, församlingspedagog i Ersbodakyrkan.

Dessa dagar är en viktig och uppskattad diakonal satsning, där Guds kärlek
får komma till uttryck i konkret handling.
Text och bild:
Lotten Markström

Medan händerna jobbar kan man samtala...

...och andra tar hand om barnen.
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Bussresa för gemenskapens skull
Nu har det blivit tradition –
byagemenskap med buss!
Åtminstone i byarna söder om
Skellefteå. En av årets resenärer berättar.

Det började med att EFS-föreningarna i landsförsamlingen i Skellefteå södra
tog en gemensam buss till EFS konferens
i Piteå. Sedan har det rullat på, varje sommar har kretsrådet enats om ett passande
dagsutflyktsmål. Fler och fler stadsbor har
upptäckt hur trevligt det är att åka med;
att tillsammans upptäcka platser helt nära,
eller så långt bort som Stornorrforsen nära
Älvsbyn.

fram till Skeppsviks Herrgård, där matbordet dignade av goda rätter. Det var en
underbar miljö både inne och ute. Där
hade vi gärna stannat längre, men Umeå
var ju målet för resan. Muséet på Gammlia hade många intressanta utställningar
för alla smaker, både skidor, stickat och
annat intressant.
Sista anhalten var kulturhuset Väven,
med fikapaus. De fyra årstidernas trädgård

De senaste åren har vi gjort utfärden i augusti för att det verkade passa
bättre för många och vädret är stabilare
då. Vem minns inte resan i juni till Gallejaur, då termometern visade några få
plusgrader? Den varma maten i matsalen
smakade gudomligt, då kölden tagit
mycket energi från kroppen.
Vår resa denna sommar hade
som första anhalt Sävars kyrka, där vi
deltog i mässa med predikan av Terese
Hedman. På en hoppig väg kom vi sedan

Tre damer i Stor-staan (Umeå): Birgit
Åhman, Gunborg Åström och Marianne
Lindfors.

inbjöd till en skön promenad vid älven,
innan vi skulle åka hem igen. Då bussens
däck gängade ihop med en parkerad bils
däck fick skyddsänglarna göra en stor
insats. Räddningstjänsten fick loss bussen,
och man kunde inte konstatera någon
skada på fordonen, till chaufförens och
resenärernas glädje.
Då det finns medel från EFS-bussens
fond att fördela blir priset på resan lågt.
Lägg därtill en kretsrådsordförande, Alva
Wikström från Bodan, som kan förhandla
priser, vilket ledde till att de 57 passagerarna fick en fantastisk dag för ett billigt
pris (350 kronor).
Den största behållningen är ändå
gemenskapen, att lära känna nya människor, att ha tid att prata och att få veta lite
mer om platserna vi besöker. Någon rolig
historia eller livsberättelse brukar också
alltid muntra upp. ’n Anders från Tjärn är
duktig på sånt.
Vi hjälps åt i byarna, där har kretsrådet
en viktig funktion. Den gemensamma
sången i bussen i slutet av resan En vänlig
grönskas rika dräkt klingade skönt innan vi
såg Staan lysa välkomnande mot oss.
Text och bild:
Lena Sandberg

Nytt Livskraft drog ungdomar till Mobacken
Livskraft sommar samlade 65 ungdomar och ledare till fem härliga dagar på Mobackenområdet i Skellefteå i mitten av augusti.

Vi har vant oss vid Livskraft som
ett nyårsläger. Men är man ung kan det
bli länge att vänta ett helt år tills nästa
gång. Därför föddes idén bland dem som
arbetar med ungdomar i Skellefteå EFS att
ordna ett motsvarande läger på sommaren,
fast åtminstone till en början i mindre
skala.
Även om lägret var tänkt att vara ganska
lokalt så kom det också ungdomar från
Umeå, Piteå, Ö-vik, Sundsvall, Uppsala,
Lund med flera ställen.
– Det var ett fantastiskt läger och en kul
grej att ha det på sommaren också, säger
Molly Marklund, en av deltagarna som
är med i ungdomsverksamheten på EFS i
Skellefteå.
Hon är 17 år och har tidigare hunnit
delta i några Livskraftläger kring nyår.
Hon gillade att det fanns tältmöjligheter
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(uppskattades av hennes kompisar), även
om hon själv bodde inomhus.
Lägerprogrammet bestod av morgonmöten följda av smågruppsträffar. Efter
lunch hade man olika workshops med
både praktisk inriktning och teologiska
inslag. På fritiden fanns möjligheter att
spela fotboll, bada med mera.
Kvällstid ordnades traditionsenliga
livskraftkvällsmöten och dagen kunde
avslutas med någon tävling eller spex.
– Det mesta fungerade bra, men vi fick
en del lärdomar också, summerar Johan
Lundgren, ungdomspräst i Skellefteå och
en av dem som höll i trådarna för evenemanget.
Det finns redan planer på ett nytt läger
nästa år.
Lotten Markström

Gudstjänsterna på Livkraft sommar var
öppna för alla, så det blev extra mycket folk
både på lördagkvällens och söndagens gudstjänst. Foto: Samuel Hägglund.

Upptäckarscouterna från Innertavle trivdes på årets scoutläger i Björnkälen (nära Botsmark).

De återvänder gärna till Björnkälen
“Alltid redo” hörs med fasta stämmor runt flaggstången i Björnkälen. Det
är storsamling för lägrets alla scouter och
ledare i den gassande solen ute på gårdsplanen i Björnkälen. I år samlades cirka
160 deltagare och ledare från Arvidsjaur
och Rosvik i norr till Holmsund i söder
för att spendera fyra fantastiska dagar
tillsammans.
Deltagarna fick genom olika dagspass
på temat jord lära sig mer om hur vi kan
ta hand om vår jord på bästa sätt, bygga
egna herbarium, jobba med lera, och leda
vatten på olika sätt. På fritiden passade
många på att ta en tur med kanoterna på
sjön, fiska lite eller ta sig ett svalkande
dopp vid badplatsen.
På kvällarna samlades alla i lägerbålsbacken för sång, lägerrop av olika slag och
en massa spex i riktig scoutanda.
Under ett besök i lägerområdet berättar upptäckarscouterna från Innertavle
att det bästa med dagarna i Björnkälen var
att få spendera tid tillsammans i patrullen, prata i tältet och kvällsaktiviteten
lägermix. Lägermixen avslutades med att
alla patrullerna med hjälp av silar poppade
popcorn över öppen eld.
När scouterna från Arvidsjaur och
Vasakyrkan fick samma fråga svarade de
att det bästa under lägret var spårningen

som scouterna i tonårsbyn höll i. Där
fick upptäckarscouterna möta några troll,
utföra olika samarbetsövningar och trassla
ut knuten.
Tonårsbyn gjorde även i år en
avstickare från lägerplatsen för en natt i
vindskydd tillsammans med alla småkryp.
I familjebyn stod det femkamp, tovning,
bad och lek av alla de slag på schemat.
Barnen hade även ett litet husdjur i byn
i form av en stor fjärilslarv, som fått sig
ett litet eget krypin och matades med
korvmackor.
Avslutningsvis när deltagarna tittar
tillbaka på lägret var det enda de ville
ändra på antalet irriterande småkryp,
vilket också scouterna från Arvidsjaur och
Vasakyrkan hade en lösning på.
– Nästa år måste de i staben klippa gräset lite bättre så då blir småkrypen färre.
Att sammanfatta ett läger fyllt med
intryck och nya vänner är svårt, men alla
scouterna var väldigt eniga om att de haft
ett bra läger och gärna återvänder till
Björnkälen.

På grund av sommarens torka var det på
håret att man fick göra upp eld under årets
scoutläger i Björnkälen.

Scouterna fick jobba praktiskt med temat
jord.

Text: Sofia Karlsson
Foto: Hanna Markgren
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På lördagens inledande samling fanns både anställda och ideella medarbetare samlade i Tegs kyrka.

Inspirationshelg lockade många
Konferensen Nära Jesus med
besök från London och av
missionsföreståndaren var en
inspirationshelg där många
fick med sig något för sin
vardag som kristen. Temat På
djupt vatten bjöd på många
dimensioner.

Salt Västerbotten årsmöte under konferenshelgen drogs igång av distriktskonsulent
Oscar Richardsson.
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Sista helgen i augusti höll EFS Västerbotten sin konferens Nära Jesus i Tegs
kyrka i Umeå. Trots konkurrens från mer
nostalgiska och antika aktiviteter (Vademecumkonsert i Skellefteå och Antikrundan på besök i Umeå) var konferensen
välbesökt. Redan på inledningsgudstjänsten fredag kväll var Tegskyrkan välfylld då
missionsföreståndare Kerstin Oderhem
predikade om Jesus som källan som ger
det livgivande vattnet. Yttersjökören
Prisma sjöng välvalda sånger under Sara
Sandströms ledning.
Fredagen rymde ytterligare en gudstjänst med predikan av kyrkoherde David
Cooke och sång av gospelkören Bless is
More, ledd av Emma Örnberg och Gustaf
Lundell vid pianot. Mötesledare Johan Lundgren påminde
om att känna efter hur Guds
Andes vind blåser, och Cooke
talade om välsignelsen och att
människor måste få höra om
Jesus.
David Cook har erfarenhet
från den anglikanska kyrkan
av att vända trenden från tomma kyrkor
till att starta nya församlingar. Han verkar
i Holy Trinity Barnes i London, där EFS
finns representerad genom AnnaHelena
Lindberg. I våras besökte en grupp från
Västerbotten denna församling på en
inspirationsresa.

Konferensen fortsatte på lördag
morgon med ett gemensamt föredrag av
Kerstin Oderhem, för att sedan erbjuda
parallella aktiviteter i en stor spännvidd.
Kerstin påminde om att vi fått missionsuppdraget tillsammans som kyrka, även
om vi har våra individuella uppgifter. Till
seminariet På djupt vatten – tillsammans
med Ignatius vällde det in folk så man
fick hämta fler stolar för att alla skulle få
en sittplats. Även flera andra parallella
samlingar drog mer folk än tidigare år.
Både för yngre och äldre barn ordnades
egna aktiviteter under lördagen, medan
ungdomarna var integrerade i vuxenkonferensen.
Åke Hägglund och Johan Lundgren höll
i ett seminarium om Rosenius.
Deltagarna fick ta del av både
vad som gjorde Rosenius stor
på sin tid och vad vi har att
lära av honom idag.
– Rosenius var ingen farbror
utan han var 26 år när han
tog över ansvaret för Pietisten,
sade Johan, och fick åhörarna
att engagera sig i att tänka fördelar med
ungdom respektive äldre människor.
Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks och europamissionär,
tog med åhörarna på en spännande färd i
Östeuropa och forna Sovjetrepubliker, där
EFS finns med på ett hörn med försam-

lingsplantering. Det handlar om att stötta
och träna de lokala kristna som lever i
trängda situationer, och det finns många
ingångar i Europa för EFS i detta arbete.
Också på lördag kväll ordnades
två gudstjänster, varav den första framför
allt präglades av musik med Vasakyrkan
Big Band, som spelade psalmer i jazztappning, både instrumentalt och till psalmsång. Med sitt gedigna psalmkunnande
gav Torbjörn Arvidsson en god inramning
för psalmerna och David Cooke predikade. Inte enbart de som nötte bänken
denna kväll berördes utan även musikerna
själva; en av dem valde att från den kvällen
slå följe med Jesus. Den senare gudstjänsten hade mer fokus på bön och förbön,
men deltagarna fick sig också till livs en
utmanande predikan av Martin
Alexandersson, utifrån den välbekanta
texten om David och Goliat.

jag är i förhållande till Jesus, vilka resurser
vi som kyrka har och vilken vision vi har
som vägledning och mål. Eller kanske som
Johan Lundgren uttryckte det:
– Vi har något att erbjuda den här
världen som ingen annan har: Förlåtelse,
kärlek (många tror på kärleken men vi
känner kärleken), evigt liv och meningen
med livet.
Text och bild:
Lotten Markström
David Cook, kyrkoherde i London, medverkade vid flera tillfällen under konferenshelgen.

Söndagen bjöd på bibelsamtal
med Kristina Eriksson och en Skattengudstjänst som avslutning, med predikan
av Kerstin Oderhem. Skatten är ett söndagsskolmaterial som används bland annat
av EFS på sina håll. En tillsammanskör
för olika åldrar, som övat strax innan,
medverkade också under ledning av Marta
Bäckman och Teresa Bergner.
Bland konferensdeltagarna
hördes mest nöjda röster. Pensionärsparet
Valter och Christin Östlund från Bureå
brukar vara med på EFS-konferenser och
så även i år.
– Jag tycker helheten var bra och
innehållet uppbyggligt. Vi kände oss så
välkomna till Tegs kyrka/församling och
söndagens gudstjänst stack ut, säger Valter.
En annan som deltog hela helgen
tillsammans med sin tonårsdotter var
Christina Wikström, aktiv i Bolidens EFS.
Hon upplevde konferensen som väldigt
trevlig, med bra talare och bra lokaler – en
inspirerande upptakt inför hösten.
– Det var en bra mix och jag gillade
engelsmannen som medverkade, säger
en nöjd Christina som deltagit i en del
distriktskonferenser tidigare.
På lördagen fanns också EFS Västerbottens anställda på plats som del i en personaldag; för några en erfarenhet av att se ett
större EFS än där man finns till vardags.
Förhoppningsvis kommer denna
helg med fiske på djupt vatten även att ge
eko eller ringar på vattnet långt utanför
Tegskyrkan. Det handlar om att veta vem

Utsmyckningsgruppen hade dekorerat kyrkan utifrån temat.

Mötet med missionsföreståndare Kerstin Oderhem var för många EFS-are det första, även om
hon själv hunnit besöka Västerbotten vid flera tillfällen under det gångna året. Hon talade
bland annat om att för att kyrkan ska fullgöra sitt uppdrag behöver vi bli drabbade av Guds
kärlek till världen och människorna (känna nöden).
9

Distriktsinformation

Kalender 2018
september
oktober

november

28-30
29
3-4
5-7
12
13
20
17

Distriktsstyrelsemöte, Klippen
Se Be Ge, på webben efsplay.nu
Mission i Sverige, Johannelund, Uppsala
Livsväg, Lötenkyrkan, Uppsala
Barnkörledardag, Mobackenkyrkan, Skellefteå
Barnkördag, Mobackenkyrkan, Skellefteå
Klippenkamraternas årsmöte, Vasakyrkan, Umeå
Distriktsstyrelsemöte, EFS-kyrkan, Skellefteå

Gåvomedelsrapport

Insamlat januari-augusti 2018
Gåvor januari-augusti
Budget januari-augusti		

(Uppdatering månadsvis på webben.)

4 160 000 kr
4 165 000 kr

Under augusti månad har 754 000 kr samlats in till distriktets gemensamma
arbete i Västerbotten. Av denna summa kommer 130 000 kr från inspirationshelgen Nära Jesus och 29 000 kr från konfaläger och barnläger samt 16 000 kr
enskilda gåvor och minnesgåvor. Nu är vi ifatt budgeten!
Tack till alla föreningar och grupper! Baggård-Ledusjö, Balsjö, Bergsbyn, Bjurholm, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Degernäs, Ersmark norra, Ersmark södra,
Grisbacka, Gräsmyr, Holmsund, Håknäs, Hökmark, Hörnsjö, Innersjö-Degersjö,
Jörn, Kåge, Levar, Långviken, Lögdeå, Lövånger, Medle, Mobacken, Morö Backe,
Myckle, Norrby-Tavelsjö, Norrfors, Nysätra, Orrträsk-Röjnoret, Ostvik, Pengsjö,
Robertsfors, Selet, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Sunnansjö, Svansele,
Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Tjärn, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vebomark,
Vindeln, Vännfors, Vännäs, Åbyn, Åkullsjön, Ålund-Finnträsk, Ånäset, ÅträskFloda, Öre, Öredalen, Östanbäck, Östra Falmark, Övre Kågedalen och Örträsk.
Tack också till alla enskilda givare, samt för minnesgåvor och högtidsgåvor!
Eva S Bäckström, ekonom
Bankgiro nr 985-2377, Bankkonto nr SEB 5329-10 188 69, Swish 123 453 6819

personalnytt
Marie Andersson, diakoniassistent
50 % i Grisbackakyrkan 180820-190630.
Göran Berglund, slutat som präst
i Robertsforskretsen 180815, kanslitjänst
70 % ht -18.
Johannes Bergner, barn- och ungdomskonsulent 75 % i Mobackenkyrkan
från 180723.
Anders Brunnegård, vik. distriktskonsulent (Skellefteå) 75 % 180825190220.
Karin Carlsson, präst 75 % i Skellefteå södra krets m.fl. föreningar från
180827.
Alisa Gebrekrstos, husvärd 50 % i
Grisbackakyrkan ht -18.
Leif Holm, fortsatt präst i Nordmalingsområdet ht -18.
Niklas Eriksson, barn- och ungdomskonsulent 100 % i Norrängskyrkan
från 180820.
Bo Larsson, fortsatt vaktmästare 75
% i Grisbackakyrkan ht -18.
Lars-Martin Lund, fortsatt präst 50
% i EFS-kyrkan, Skellefteå ht -18.
Emma Lundström, slutat som musiker i Carlskyrkan 180630.
Anna-Maria Niemann Björk,
tjänstledig distriktskonsulent 100 %
180820-190220.
Malin Nording, vik. diakoniassistent 75 % i Grisbackakyrkan ht -18.
Hanna Olofsson, vik. församlingsmusiker 60 % i Sörböle kyrka 180901190630.
Anette Olsson, församlingsmusiker
80 % i Carlskyrkan från 180825.
Anna-Sara Persson, vik. barnoch familjekonsulent 75 % i Solbackakyrkan 180815-190630.
Petter Sundkvist, barn- och ungdomskonsulent 100 % i Ersmarkskyrkan
(Umeå) från 180821.
Mia Sommar, slutat som församlingsmusiker i Sörböle kyrka 180810.
Elisabeth Tobiasson, slutat som
konsulent i Carlskyrkan 180831.

Lediga tjänster
i EFS Västerbotten
Jörn-Boliden
Konsulent 50 %
Info: www.efsvasterbotten.se
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Distriktsledningen

Presentation av styrelse utskott och råd
för EFS Västerbotten 2018-2019
Distriktsstyrelsen
Berglund, Marianne		
Bjerle Johansson, Christina		
Holmström, Viktoria		
Jakobsson, Hans (ordf.)		
Liljemark, Zakarias		
Löfgren, Pontus			
Marklund, Olov			
Nilsson, Jon			
Widman, Karin			

Sävar		
Sävar		
Skellefteå
Ersmark		
Umeå		
Skellefteå
Skellefteå
Bergsbyn
Boliden		

070-7898421
072-5312080
070-5481957
070-3948975
076-1330999
070-6558410
070-6495432
070-6695434
072-2410759

g.marianne.berglund@telia.com
christina.bjerle@savar.se
viktoria.holmstrom@gmail.com
hans.jakobsson@allt2.se
zakarias.liljemark@gmail.com
lofgrenpontus@outlook.com
profalk@telia.com
joneriknilsson@gmail.com
karin.widman@svenskakyrkan.se

Arbetsutskottet
Berglund, Marianne		
Jakobsson, Hans			
Widman, Karin			

Sävar		
Ersmark		
Boliden		

070-7898421
070-3948975
072-2410759

g.marianne.berglund@telia.com
hans.jakobsson@allt2.se
karin.widman@svenskakyrkan.se

Ekonomirådet
Hedman, Helene			
Jakobsson, Hans			
Löfgren, Pontus			
Öhlund, Ingvar			

Umeå		
Ersmark		
Skellefteå
Robertsfors

070-6469382
070-3948975
070-6558410
070-2332019

helenehedman@hotmail.com
hans.jakobsson@allt2.se
lofgrenpontus@outlook.com
ingvar.ohlund@gmail.com

Internationella rådet
Bohman, Mats			
Lund, Anna-Lena			
Widman, Karin			
Wikström, Anna-Britta		
Gebries, Merhavi			

Umeå		
Ursviken		
Boliden		
Skellefteå
Skellefteå

072-5391149
073-063 99 97
072-2410759
070-2756802
070-272 56 54

mats.bohman@svenskakyrkan.se
anlelu@allt1.se
karin.widman@svenskakyrkan.se
annabritta.w@gmail.com
gebries51@gmail.com

Kommunikationsrådet
Hägglund, Samuel		
Högberg, Ingemar			
Liljemark, Zakarias		
Lundeborg-Karlsson, Eva		

Skellefteå
Bergsbyn		
Umeå		
Umeå		

073-0203982
070-6390791
076-1330999
070-3764511

sammenr62@hotmail.com
ingemar.hogberg@allt1.se
zakarias.liljemark@gmail.com
lundeborgeva@gmail.com

Verksamhetsrådet
Bjerle Johansson, Christina		
Granlund, Andreas		
Holmström, Viktoria		
Marklund, Olov			

Sävar		
Östra Falmark
Skellefteå
Skellefteå

072-5312080
076-8157716
070-5481957
070-6495432

christina.bjerle@savar.se
andreas.granlund@svenskakyrkan.se
viktoria.holmstrom@gmail.com
profalk@telia.com

Distriktssaltstyrelsen
Bergner, Johannes 		
Jonsson, Nora 			
Karlsson, Axel 			
Marklund, Molly 			
Oskarsson, Gustav 		
Rydin, Evelina 			
Sunesson, Johan 			

Skellefteå
Umeå		
Kusmark
Skellefteå
Umeå 		
Umeå		
Umeå		

076-8339191
072-7048198
072-7461480
072-5660910
072-7146433
072-7063923
073-0719953

johannes.bergner@svenskakyrkan.se
noria202@gmail.com
axelkarlsson151@gmail.com
molly.marklund@live.se
gusosk01@gmail.com
evelina.rydin@gmail.com
Johansune@gmail.com

Klippenkamraternas styrelse
Eftersom Klippenkamraterna har sitt årsmöte först i oktober finns ännu inga uppgifter för ny Klippenstyrelse.
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emmys emotioner

Du är mer än din sysselsättning
Nu är det dags. Den dagen jag tränat och studerat inför i tre års tid. Jag har
ett fint papper där det står att jag är legitimerad sjuksköterska. Det är med glädje,
spänning, förväntan och sjukt mycket
nervositet som jag tar steget
in i denna nya del av livet.
Men så slår mig tanken att
jag nu skall jobba i sådär 40
år till. Det är ju nästan dubbla min nuvarande livslängd!
Det känns lite svindlande,
hur skall man orka med det?
Hur skall man hinna med
resten av livet? Det finns ju
så mycket mer jag vill göra
än att jobba! Samtidigt väller
en våg av tacksamhet över mig. Tacksamhet över att jag faktiskt har möjlighet att
leva det liv jag vill leva, jag har en fritid
utanför skola och arbete som jag trivs bra

med. Jag har fina vänner, en underbar familj, jag har drömmar och förhoppningar
om framtiden. Jag lever i ett land där det
är gratis att studera, där jag får gifta mig
med vem jag vill, där det finns manliga
sjuksköterskor och kvinnliga
läkare. Jag behöver inte jobba
mer än 40 timmar i veckan
och jag får 4 veckors semester
per sommar.
I mötet med en ny människa har jag i efterhand insett att de första frågorna jag
ställer till denna nya bekantskap är: Vad heter du? Var
kommer du ifrån? Vad sysslar
du med när du inte är här? Jobbar du eller
är du student? Jag tror att det är alltför lätt
att låta ens sysselsättning definiera vem
man är. Men vad säger det egentligen om

glimtar från förr

en människa? Om hennes åsikter, tankar,
känslor, visioner? Den tanken skänker mig
tröst. Även om jag nu kan presentera mig
som sjuksköterska är jag fortfarande jag
och kommer alltid vara det. Jag kommer
inte per automatik att förändra mina
åsikter, drömmar och känslor. Jag kommer
fortfarande ha kvar min familj, mina vänner och mina fritidsintressen.
Jag skall just börja jobba, på heltid.
Andra kanske kommer tillbaka till jobbet
efter en semester. Jag vill skicka med en
tanke till mig själv och till andra som känner sig i behov av den.
Du är så mycket mer än din sysselsättning. Du är älskad för den du ÄR, inte för
det du GÖR.
Emmy Lindgren

notiser

Inget Livsväg Norr

Livsväg Norr pausar i år. Det är
lägret för unga vuxna som brukar hållas
under senhösten. För dem som ändå är
sugna på ett läger då rekommenderas Livsväg i Lötenkyrkan/Johannelund i Uppsala
den 5-7 oktober. Temat för i år är Vägen,
sanningen och identiteten.
En del av dem som brukar delta i Unga
vuxna i Skellefteå EFS, kommer att göra
en roadtrip och åka ner till Livsväg i
Uppsala.

Trygghetsboende
Båtkyrkan 1971 bär ombord utrustningen för ännu en resa till Vasa. På båtresorna 2-3
gånger i veckan under en månads tid hölls sångstunder och barnsamlingar.
1970 var Båtkyrkans första år och även det år tidigare Sommarteam fick namnet Sommarkyrka. Båtkyrkan var en av EFS Västerbottens sommarkyrkor ett antal somrar under 70-talet.
Sedan dess har det funnits sommarkyrkor av varierande slag. Båtkyrkan 1971 bestod av från
vänster Göran Berglund, Elisabet Nilsson (Uppsala), P-O Eklund, Karl-Erik Lundin och
Thord Dahlberg. På bilden saknas Kerstin Eriksson, numera Tiburzi.
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Heimstaden ska bygga ett trygghetsboende med 150 lägenheter på Carlshem,
Umeå, på granntomten till Carlskyrkan.
Inflyttning 2021.
– Det kommer att beröra Carlskyrkan
och de äldre i området, kanske kan det
också bli någon form av tjänstesamverkan,
säger prästen Mats Bohman, som varit
med och drivit frågan.

Några umeåbor besökte
Mahove massajförsamling
i våras i samband med en
resa till Tanzania. Nedan får
vi en glimt från besöket.

Församlingen välkomnar oss med sång. Foto: Sofia Karlsson.

Massajer fick besök från Umeå
Det var åtta personer från Umeå/
Holmsund, tillsammans med Rune och
Ann-Catrin Persson, som gjorde en resa
till Tanzania i slutet av mars/början av
april. Den 3 april på väg ut till Tandala
Tenden Camp, Ruaha National Park, besökte vi en massajförsamling (som en del
utav oss även besökte 2015). När vi närmade oss byn fick vi ett varmt mottagande
med sång och dans. De hade klätt sig fint i
sina blålila massajkläder och smycken, och
de lyste av glädje. Vi samlades inne i deras
kyrka. Där sjöng de för oss, och prästen
Petro, tillsammans med en från försam-

lingen, berättade om församlingsarbetet.
Församlingen består i dagsläget av 34
män, 54 kvinnor och 96 barn/ungdomar.
De bedriver flera olika verksamheter under
veckorna. Detta är några av deras samlingar: söndagsgudstjänst, onsdag – träff för
kvinnorna, torsdag – cellgrupper, fredag –
bönestund och lördag – planeringsmöte.
Bakom kyrkan hade de byggt en
förskola för de yngsta barnen, och de berättade om sina planer att bygga en toalett
i närheten av förskolan. De flesta barnen
fortsätter sedan att gå i grundskolor i när-

heten av massajbyn. Barnen promenerar
till skolan varje dag och de äldsta ungdomarna bor på internat. De berättade också
att flera massajbosättningar nu är bofasta
på ett och samma område. Många byar
har fått vatten och en del byar har även
fått ström (begränsad tid på dygnet). De
har nu möjligheter att bygga bättre hus.
En del massajer har annat arbete och jobbar till exempel som nattvakter på de stora
hotellen eller i nationalparkerna.
Vi fick presentera oss inne i kyrkan
och därefter delade Carina Arvidsson och
Sofia Karlsson ut teckningar till barnen.
Vi sjöng Jag går på livets väg och Rune
hade en andakt innan vi gick ut och
blev bjudna på mat. Vi satt tillsammans
med församlingen under ett stort träd
under måltiden. Vi fick ris, bruna bönor,
chapati-bröd, kött och en läsk var. Samlingen avslutades med bön och vi sjöng
O store Gud tillsammans, först på svenska
och sedan på swahili. Till sist läste prästen
Petro välsignelsen innan vi hoppade in i
bilarna och åkte vidare till Tandala.
Efter vårt besök i Mahove bär jag med
mig att oavsett var man bor och hur man
än lever så kan man dela den kristna
gemenskapen med varandra.
Eva Lundeborg Karlsson

Barnen får var sin teckning som barnen i Sverige har ritat. Foto Eva Lundeborg Karlsson.
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Annonser

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

www.skellefteabegravningsbyra.se E-post: info@skellefteabegravningsbyra.se

En ny grillplats pryder Klippengården.

Klippen

Nu är hösten här, och höstens alla färger pryder fint vår gård
och dess omgivning. Under året
har våra stugor varit välbesökta
med människor i alla åldrar, vilket
känns mycket roligt.
Vi i Klippenkamraterna hoppas
att gästnätterna fortsätter att öka
framöver, och därför kommer vi
under oktober/november att påbörja renoveringen av Storstugans
övervåning. Där kommer att byggas toaletter och duschar i en del
av rummen, för att sedan göra om
damernas duschrum i källaren till
tvättstuga och en plats för att diska
sina matlådor och termosar m.m.
Om du vill vara med och tycka till
om hur vi ska utveckla och ta hand
om vår vackra gård framöver är du
varmt välkommen på Klippenkamraternas årsmöte lördagen den 20
oktober i Vasakyrkan, Umeå.
Program:
14.30 Fika för den som rest en bit
15.00 Årsmöte
16.30 Middag (för de anmälda)
18.00 Gudstjänst
Anmälan (för middagens skull)
till: sofiakarlsson86@gmail.com
eller på tel. 070-2592762.

Besöksadress: Nygatan 16, 931 33 Skellefteå,
Storgatan 6, 930 47 Byske (må,on 12-16) tel. 0912-612 35
Ombud finns på följande orter:
Bastuträsk 070-664 28 31, Norsjö 0918-105 28 och Lövånger 0913-100 36

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)
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Utgivning Vårt Budskap 2018
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2018. Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning.
Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
Nästa nummer planeras vara ute kring 5 december.
Elektronisk lagring: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och
bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger
du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som
publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m.
EFS Västerbotten finns också på Facebook. Läs & tyck till!

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

Annonser

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

Alen Begravningsbyrå

Ulf Påhlsson

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

Christina Wendel

FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

gjutning, bearbetning,
montering

BALANSBLOCK

Notiser

broms, spärr

VÄXLAR

Bibelfjäll pausar

kugg- och tappväxlar

Bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan tar
paus under läsåret 2018-2019 på grund
av för få anmälningar. Under året kommer man att arbeta för att kunna rekrytera
tillräckligt antal elever till nästa höst.

www.rofab.se

Vi säljer nyare

Nytt upplägg för
konfirmandläger

Det blir förändringar i konfirmandlägren på Strömbäck 2019. Det
kommer att bli två läger med delar av lägertiden förlagd till fjällgården i Klippen.
Detta på grund av för högt tryck på det
läger som brukar ha lägerdygn i fjällen och
för lågt på det utan fjällvistelse.

Bilar
Minibussar
Transportfordon
På konfirmandlägret på Solvik ordnade man
Missionsloppet, med sponsorer som betalade
per löpt varv på 500 m. Resultatet blev hela
38 456 kr, som gick till BIAL.

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50
Sandfors, Kåge
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POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

”Det finns människor som inbillar sig att de genom goda gärningar
och fromma övningar lockar fram Guds kärlek.
Men liksom det är de första solstrålarna som får tuppen att gala,
så är det Guds kärlek som väcker människan till liv.”
Idag är Guds dag, Wilfrid Stinissen s. 288

