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Föreningen	för	Guds	rikes	skull
Individualism	eller	gemenskap,	summering	och	resultat.	Hur	vill	vi	
ha	det?	Vad	vill	vi	uppnå,	och	hur	når	vi	dit	vi	vill?	
Att	verka	genom	en	förening	har	sina	sidor.

rEDAKTÖrEn		
TACKAr	FÖr	SIG
efter 17 år som redaktör för Vårt 
Budskap kommer jag nu att sluta, 
så detta nummer blir mitt sista. Jag 
gläder mig åt möjligheten att ha fått 
hålla på med tidningsmakeri och 
producera en tidning som bidrar 
till att vara ett kitt mellan EFS:are i 
Västerbotten. Det har också gett mig 
möjligheten att lära känna många 
människor som jag annars inte hade 
fått en chans att träffa. Framför allt 
vill jag tacka för alla uppmuntrande 
ord ni gett mig!  

Men utan Guds goda vägledning 
hade det inte blivit mycket av mitt 
journalistiska arbete. Det som kan se 
ut som en god planering och något 
väl genomtänkt har ofta bara blivit så 
genom hjälp från ovan, och att jag i 
min egen otillräcklighet och på grund 
av knappa resurser öppnat mig som 
en kanal för honom, Han som håller 
allt i sin hand. 

Jag önskar er fortsatt god läsning 
i denna tidning med anor. Min 
efterträdare kommer att bli Linnea 
Jakobsson, som får presentera sig själv 
i nästa nummer.

lotten markström 
redaktör

i föreningsvärlden är årets första 
månader fyllda av summeringar av eko-
nomi och verksamhet. Det är glädje och 
tacksamhet, men också utmaningar. Det 
handlar om en redovisning som i stort sett 
är en kopia av föregående verksamhetsbe-
rättelse eller också en ny redogörelse av ett 
arbete som blomstrar. Sammantaget är det 
uttryck för ett engagemang.

i efs har vi valt att ha föreningen som 
organisationsform. På det sättet vill vi med 
demokratin som verktyg ordna arbetet. 
Visst är det en utmaning, ja kanske ett 
problem, när sammanhanget är begränsat 
och därmed möjligheterna till ett funge-
rande föreningsarbete. Ändå vill jag slå ett 
slag för detta sätt att strukturera arbetet. 
Det finns givetvis behov av att rationali-
sera och vitalisera föreningsarbetet, inte 
minst styrelsearbetet (Sänd är ett utmärkt 
verktyg för detta). Men den demokratiska 
föreningsformen erbjuder ändå en stor 
skatt (det här låter lite väl gammalmo-
digt). 

formen innehåller en möjlighet 
att realisera religions- och yttrandefrihet, 
men också samtal och beslut där gemen-
samma riktningar och mål formuleras 
så att laget blir starkare än jaget. En stor 
utmaning är individualismen där vi är 
världsledande. Det finns en styrka i att 
bryta tankar och idéer till något gemen-
samt även om jag får stå tillbaka något. I 
det ryms också ett ansvar, ett ansvar som 
kommer av att vara människa. Något av 
människans höghet ryms i detta att ta 
ansvar.

vad är alternativet, den starke 
ledaren? Att låta någon eller några sätta 
agendan och därmed överlåta ansvaret. Är 
inte det att i någon mån abdikera från att 
vara människa? 

Kanske är ändå den största utmaningen 
i arbetet att det tycks ge så lite resultat för 
Guds rike. Åtminstone synbart. Denna 
erfarenhet är en utmaning. Det är lätt att 
tappa bort ärendet. När jag var hemma 
i Älvsbyn under julen passade jag på att 
träffa bekanta, särskilt en familj som varit 
viktig under årens lopp. Vid vårt samtal 
berättade den 81-åriga kvinnan att hon i 
samtalet med grannen brukade uppmana 
henne på följande sätt: ”Nog vore det bra 
om du blev bekant med Jesus”. I den upp-
maningen ryms så mycket av uppdraget 
vi fått, ärendet vi har. Kanske är ärendet 
inte svårare än så, även om det behöver 
formuleras på olika sett.

Tillsammans i föreningen får vi hjälpas 
åt med detta. Inåt genom att uppmuntra 
varandra och utåt genom att formulera 
uppmaningen, för Guds rikes skull. För 
det arbetet behöver vi samlas, överlägga 
och fatta kloka beslut. Årsmötet är ett 
sådant tillfälle, som vi behöver ta vara på.

anders lindh
distriktsföreståndare

bild framsida: Viktor Forssman, Lars 
Olov Eriksson och Amanda Vadian.
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ATT	BLI	BESVIKEn

”Det	är	
många	som	
blir	besvikna	
på	livet	och	
på	Gud.”

mats bohman
präst i Carlskyrkan

Jag läste några rader om att 
vara besviken och märkte att det slog an 
en ton i mig, och undrade vad det var. Jag 
tycker att jag är en person som ser möj-
ligheter och har stor tilltro till människor 
och Gud.  

Då jag tittade lite djupare på besvikelse 
i Bibeln, och i annan litteratur, visade 
det sig enligt en psykolog att besvikelse 
är den tredje mest upplevda känslan hos 
människan. De två 
andra är kärlek och 
ånger i nämnd ord-
ning. Om det är en så 
vanlig känsla är det inte 
konstigt att känslan att 
vara besviken också slår 
an en ton i mig.

en av de viktigaste 
faktorerna som styr hur 
besvikna vi blir är vår 
förväntan på omgivningen och oss själva. 
Vi blir besvikna då någon lovat att hjälpa 
oss, men sedan visade det sig inte alls vara 
i den omfattning vi hade hoppats på. Vi 
blir besvikna på oss själva då vi önskat att 
vi varit annorlunda.  

Det är många som också blir besvikna 
på livet och på Gud. Det kanske inte alls 
blev som jag en gång förväntade mig. Man 
trodde att det skulle bli bra, men det blev 
ingen succé med den nya satsningen, eller 
det gick inte lägre att behålla bönhuset. Vi 
förväntade beröm för något men möttes 
med klagomål. De stora sveken där någon 
som står en nära, eller som är en viktig 
förebild, överger och sviker en, då är det 
svårare att ta.

förväntar vi oss att vi aldrig ska 
bli sjuka, eller att någon vi älskar aldrig 
ska behöva dö, eller att jag inte får ha 
motgångar, aldrig få ångest, aldrig råka ut 
för en depression, då kan vi uppleva oss 
svikna av Gud. 

Vår begränsade, självupptagna förväntan 
kan göra oss besvikna på Gud, för något 
som aldrig är utlovat. 

”Mina planer är inte era planer och 
era vägar inte mina vägar, säger Herren.” 
(Jes 55:8) ”Inget kan skilja oss från Guds 
kärlek” slår Paulus fast i Rom 8:39.

Varför skulle inte jag drabbas av utma-
ningar och svårigheter då så många andra 
gör det, är en rimligare förväntan på livet. 

Vi kan inte heller 
styra vad andra förvän-
tar sig av oss och vi kan 
inte hindra människor 
att bli besvikna på oss. 
Vi kan också själva ha 
för höga och felaktiga 
förväntningar på män-
niskor i vår omgivning, 
vilket kan göra oss 
besvikna. 

ett av de viktigaste sätten att hantera 
besvikelser är att vi ser realistisk på oss 
själva och andra. Gud vet om att vi är 
ofullkomliga och syndare. Vi kan inte för-
vänta oss att alla vi möter är helgon, inte 
heller att vi aldrig ska göra och priorietera 
fel. Vi är en samling förlåtna syndare som 
följer Jesus, och gör vår bästa. 

”Människa, du har fått veta vad det 
goda är, det enda Herren begär av dig: att 
du gör det rätta, lever i kärlek och troget 
håller dig till din Gud.” (Mika 6:8)



4

Ps.
en av många vinster med den 
nya psalmbok vi fick på 1980-talet var att 
den hade betydligt fler psalmer från de 
brittiska öarna. Engelsmännen kan verk-
ligen skriva härliga psalmer; ofta mäktiga 
och glada på samma gång. Den första vi 
lärde oss efter 1986 var nog Halleluja, 
sjung om Jesus (Ps 15) som blev omtyckt 
direkt. Med tiden har vi upptäckt fler.

PilgrimsPsalmen Gud, ditt folk är 
vandringsfolket (Ps 298) är också en som 
verkligen lyfter. Jag väljer den gärna när 
det är mässa, och den passar också bra vid 
begravningar. Den skrevs på 1700-talet 
av metodistpastorn William Williams, 
räknad som Wales främste psalmdiktare. 
På engelska börjar den Guide me, o thou 
great redeemer. Den hade överskriften En 
bön om kraft att gå genom världens öken 
och bygger på berättelsen om Israels barns 
vandring genom öknen till Kanaans land. 
Den mäktiga melodin är skriven av John 
Hughes, diakon och kantor. Psalmen kall-
las ibland Wales inofficiella nationalsång. 

anders frostensons utmärkta 
översättning är full av de klassiska bibliska 
bilderna: molnstoden, eldstoden, brödet 
från himlen och klippan med det friska 
vattnet. I vers ett och två följer Frostenson 
noga originaltexten, men i den sista är 
han friare. I stället för floden Jordan och 
Kanaans land sjunger vi om de mörka vatt-
nen och att på andra sidan finns en värld 
av sång och ljus. Så öppnas psalmen upp 
även för den som inte kan den bibliska 
historien så väl.

denna härliga hYmn är en av de 
riktigt stora psalmerna i både England och 
Wales. Britterna är ju ett sjungande folk, 
inte minst i sportens sammanhang, och 
inför walesiska rugbylandskamper är det 
tradition att publiken sjunger den. Men 
inte bara där. Den sjöngs till exempel när 
prinsessan Diana begravdes, och även 
när prins Harry i fjol gifte sig med sin 
Meghan. Lyssna gärna på Youtube, det är 
en riktigt mäktig psalmsång!    

torbJörn arvidsson

för 140 år sedan kom de första 
EFS-missionärerna till Centrala Indien, i 
den delstat som nu heter Madhya Pradesh 
(MP). Genom deras arbete bildades där 
en kyrka för knappt etthundra år sedan – 
ELCMP (Evangelical Lutheran Church in 
Madhya Pradesh), med centrum i  
Chhindwara. Arbetet fortsatte, men det 
blev så småningom allt svårare för mis-
sionärer att få tillåtelse att verka i Indien, 
och för 30 år sedan fick den sista EFS-
missionären lämna landet. 

Men kyrkan har levt vidare. Redan för 
cirka 70 år sedan började man missionera 
i Baikunth-purområdet i nordöstra MP 
– som ligger tio timmars bilresa från Ch-
hindwara. Sedan MP år 2000 delats, ligger 
det här området numera i norra delen av 
delstaten Chattisgarh.

Ytterligare några biltimmar bort ligger 
Sitapur. Där ville ett antal församlingar 
ansluta sig till ELCMP för några år sedan. 
Där, liksom i Baikunthpurområdet, växer 
antalet kyrkor och antalet kyrkomedlem-
mar stadigt. Idag finns totalt 50 försam-
lingar registrerade. 

för ett år sedan var vi några från 
Umeå som reste till Indien, mest för att på 
plats få uppleva hur arbetet bedrivs i den 
här delen av ELCMP. I hela området finns 
bara en pastor som talar bra engelska. 
Han, liksom vicebiskopen, följde med oss 
på resan och gjorde det möjlig att hitta till 
de olika församlingarna, och sedan förstå 
vad det var som hände där.

Vi blev överväldigade av allt vi fick upp-

leva då vi besökte ungefär hälften av alla 
församlingarna. I ett område av Indien dit 
mycket få turister söker sig, och där man 
i stor utsträckning lever i små byar, fann 
vi på många ställen en mycket levande 
kristen tro. Det kändes ibland som att 
befinna sig mitt i Apostlagärningarna. Där 
man inte har ett överflöd av saker fann vi 
ett överflöd av tro och av glädje. Det var 
växande församlingar där Andens gåvor 
var i funktion. 

Vi togs emot med sång och dans, blom-
mor och mycket varmt välkomnande. Vi 
fick alltid våra händer tvättade, och på ett 
ställe blev det även fottvagning. Vi bjöds 
på det bästa man hade, vackra kläder och 
mycket god mat. Ofta hade församlingen 
väntat i flera timmar på vår ankomst, men 
vi fick vi alltid ändå ett mycket varmt 
välkomnande! I många av församlingarna 
och kyrkorna hade man aldrig haft besök 
av någon utlänning, och under dagarna vi 
var i området såg vi inte någon icke-indier.

Hela området ligger långt från kyrkans 
centrum, och får troligen inte besök så 
ofta. Som regel har man inte tillgång till 
dator, utan kontakt mellan de olika kyrko-
delarna sker framför allt via mobiltelefon. 

Nu har vi som åkte förra året fått med-
verka till att en fortbildning för pastorer 
och evangelister i det här området ska 
få genomföras, och vi kommer nu att 
återvända under februari i år för att få vara 
med om detta.

lasse Palmér
medlem i EFS Vasakyrkan, Umeå

Återbesök	i	Indien
Det	arbete	EFS	startade	i	Indien	för	140	år	sedan	lever	vidare	
och	blomstrar	även	efter	att	EFS	lämnat	landet	för	30	år	sedan.

För några år sedan besökte Senitha Olsson, präst i Vasakyrkan, den lutherska kyrkan i  
Madhya Pradesh, Indien, och nu är andra församlingsbor på besök där.
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dirk mottman heter en man som har 
fascinerats av orgeln som instrument ända 
sedan tidiga tonår.

– Jag tyckte det var häftigt med två 
manualer och fotpedaler, berättar 51-årige 
Dirk.

Som barn spelade han trumpet i brand-
kårens musikorkester (vanligt i Tyskland 
där Dirk kommer ifrån), och dirigenten 
var även hans musiklärare. Genom honom 
fick han lära sig läsa noter och även spela 
dragspel. Som 12-åring önskade han sig 
ett piano av föräldrarna, men det blev 
inget av. I stället fick han en keyboard av 
sin mormor. Han tog med sig keyboarden 
i dess kartong på cykeln till musikläraren 
som lite motvilligt lärde honom att spela 
på den.

Hans musicerande fortsatte i dansband 
och profana sammanhang, både med 
keyboard och hammondorgel.

att han börJade sPela på 
gudstjänster i Ersmarkskyrkan beror på 
att hans fru Ulrika vikarierade där ett tag 
och kopplade ihop behovet av orgelspe-
lare med Dirks intresse och kunnande. 
Familjen bor också i området. Han hade 
då byggt tre orglar av byggsatser, varav han 
har en kvar hemma. Han hade inte spelat 
kyrkorgel tidigare, men fick möjligheter 
att öva på kyrkans orgel när han ville, och 
så har han också deltagit i två orgelspelar-
kurser som Luleå stift ordnat. Han hinner 
inte spela så mycket som han skulle önska. 
Mest blir det att han övar inför de gånger 
(1-2 gånger per månad) han ska spela på 
gudstjänst i kyrkan.

– Jag är glad över att få vara med, det 
berikar mitt liv så mycket. Jag vill ge till-
baka av de gåvor jag fått, säger han.

Efter att han flyttat till Ersmark/ 
Ersforsen och börjat vara med i gemen-
skapen i kyrkan tycker han att han fått en 
hemkänsla som han tidigare saknat.

– Det är som hemma i byn här. Man 
hejar på varandra och det är lätt att kom-
ma i kontakt med människor och kyrkan 
är som en träffpunkt, säger han.

det är inte enbart orgelspelande 
han ägnar sig åt. Han spelar dessutom 
saxofon i två storband, VABigBand och 
Vasakyrkans storband. Han finns också 
med i en blåsensemble som brukar spela 
på första advent i Ersmark. Till vardags 
jobbar han som automationsingenjör och 
projektledare på Umeå Energi. 

Det har nog funnits tankar på att sadla 
om och utbilda sig till kantor, men till det 
behöver man vara lite bredare och även 
kunna leda en kör, vilket inte är hans grej.

– Möjligen skulle jag kunna jobba som 
kyrkvaktmästare och rycka in och spela 
vid behov, funderar han.

i ersmarkskYrkan i Umeå är ideella 
eller arvoderade orgelspelare snarare regel 
än undantag. Under många år har båda 
makarna Mikaelsson spelat på söndags-
gudstjänsten. Britta har slutat medan 
83-åriga Kjell fortsättningsvis sitter på 
orgelpallen en gång i månaden. Men det 
är glädjande att det kommit en yngre 
förmåga som kan fortsätta den goda 
traditionen.

Text och bild:
lotten markström

Med	åren	har	det	blivit	lite	kärvare	att	få	tag	på	orgelspelare,	
men	plötsligt	kan	de	dyka	upp	och	det	kan	bli	en	win-win-situa-
tion.	Åtminstone	blev	det	så	i	Ersmarkskyrkan	i	Umeå.

Från	keyboard	till	kyrkorgel

Med hörlurarna på kan Dirk öva inför 
gudstjänsten, utan att störa andra.

Dirk Mottmann är en av de 
ideella orgelspelarna i  

Ersmarkskyrkan. 
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Komikern	Henrik	Schyffert	gav	
under	2018	föreställningen	Var	
inte	rädda!	Det	är	en	uppma-
ning	som	kan	behövas	i	vår	
tid,	likväl	som	i	andra	tider,	
och	inför	det	nya	året.	Han	
nämner	inte	Gud	som	avsän-
dare	till	den	repliken,	men	Vårt	
Budskap	vill	förmedla	vilken	
koppling	den	har	till	Bibeln.
en natt när jag låg vaken ett tag kom 
jag att tänka på min gamla mamma och 
hur hennes liv hade blivit. Hur skulle 
det ha sett ut om hon hade gjort andra 
val, haft andra omständigheter? Om hon 
hade utbildat sig mer, inte gift sig med en 
bonde utan bott kvar i staden... Det fick 
jag förstås inget svar på. Men för henne, 
liksom för oss, påverkas vi av omständig-
heter och val vi gör i livet.

två ord. Jag kom då också att tänka på 
två ord som påverkar och styr oss: Det är 
orden kärlek och rädsla. Många val gör vi 
utifrån kärleken. Kärleken till en person, 
ett intresse, ett yrke, en plats och så vidare. 
Men vi väljer och styrs också utifrån vår 
rädsla, rädslan att misslyckas, att göra fel, 
att inte duga, eller vad det kan vara.

Kärleken är ju ett mer positivt styrmedel 
än rädslan, även om rädslan ibland kan 
vara befogad och hindra oss från att göra 
farliga eller dumma saker.

vad bibeln lär oss. Om kärlek: 
Från Bibeln har vi lärt oss att Gud är kär-
lek (1 Joh 4:16) och att rädsla inte finns i 
kärleken (1 Joh 4:18). Kärleken är lagen 
i dess fullhet (Rom 13:10), den ger full-
komlighet (Kol 3:14). Kärleken upphör 
aldrig – den ska bestå (1 Kor 13:8,13).

Om rädsla: Rädslan är en mycket vanlig 

känsla. Redan i början av Mosebok stöter 
vi på den, när Gud letade efter Adam och 
Eva i lustgården. De hade gömt sig för 
de var rädda för Gud. Rädslan finns hos 
människorna från början till slut i Bibelns 
berättelser. Och många gånger när Gud på 
olika sätt ger sig till känna för människan 
och talar till henne (genom änglar, i dröm-
mar eller i syner) så säger han: ”Var inte 
rädd, Abraham!” (1 Mos 15:1) Till Josua: 
”Var inte rädd” (Jos 10:8, 11:6) och till 
Israel: ”Var inte rädd!” (Jes 41:10). Samma 
sak till Josef, till Sakarias, till Maria, till 
Paulus och till Johannes (Upp 1:17), ”Var 
inte rädd!”. I 1 Johannesbrevet 4:18 står 
det: ”Rädsla finns inte i kärleken.”

rädslan som begränsar. Jag 
tänker igen på min mamma, som ibland 
påtalade sin rädsla för att göra vissa saker. 
Men hon, som inte varit iväg hemifrån de 
senaste 25 åren längre än till de närmaste 
orterna, hon bestämde sig för att helt på 
egen hand åka från den österbottniska 
landsbygden till Stockholm, för att hälsa 
på mig när jag bodde där. Kanske var det 
kärleken till barn och barnbarn som var 
det som drev henne att göra något som 
hon egentligen hade kunnat välja bort av 
rädsla för det okända.

Men jag påminner mig också om de 
gånger jag irriterat mig på henne då hon 
intalat sig själv att hon är för rädd för att 
våga göra saker och ting. För rädd för att 
ta körkort, eller för rädd för att våga flyga. 
Då blev rädslan en begränsning.

vi har oCkså våra rädslor 
som begränsar oss, rädslor som kanske till 
och med begränsar oss i att nå vidare med 
evangeliet. Men vi har också tron på en 
Gud som är kärlek och som säger: Var inte 
rädd!

För ett ögonblick kan vi tänka på våra 

rädslor, vilka de är och hur de begränsar 
oss. Våga plocka fram dem. Men vi får 
också ta till oss ord från Gud, låta dem 
beröra oss, låta hans kärlek och ande fylla 
oss och tränga bort rädslan. Så här står det 
i Bibeln:

var inte rädd, ty jag är med dig.
Var inte rädd, bli inte förskräckt.
Var inte rädd, tappa inte modet!
Var inte rädd, du skall inte dö.
Var inte rädd, att fara till…
Var frimodig och beslutsam, inte rädd och 
försagd! Ty Herren Gud är med dig. 
Var inte rädd, jag hjälper dig.
Var inte rädd, jag har friköpt dig.
Var inte rädd, min tjänare… som jag har 
utvalt.
Var inte rädd, du skall inte behöva skäm-
mas…
Var inte rädd för dem och bli inte skrämd 
av vad de säger.
Var inte rädd, du högt älskade… allt skall 
gå väl.
Var inte rädd för denne bödel.
Var inte rädd, det finns försoning.
Var inte rädd, du lilla hjord…
Var inte rädd för vad du skall få utstå.
Var inte rädda, jag skall sörja för er och 
era barn. 
Var inte rädda för folket i landet.
Var inte rädda för människors hån, frukta 
inte deras smädelser.
Var inte rädda för att de är så många.
Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så 
många sparvar.
Lugn, det är jag. Var inte rädda. 

kanske finns det ytterligare något 
som stämmer bättre in på din eller min 
rädsla, och även då säger Gud: Var inte 
rädd!

lotten markström

Om	kärlek	och	rädsla
Bild: Michal Hudak.
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Skyltningen till EFS fjällgård i Klippen har varit undermålig, men nu ska det bli ändring. 
En skylt är på väg att sättas upp, så nu blir det bli lättare att hitta. Bilden är ett montage, 
men när skylten väl är på plats kommer den att finnas ungefär vid stolpen som syns till höger.

Skyltning	till	Klippen

Ungdomar	
och	mission
En	viktig	aspekt	av	att	enga-
gera	ungdomar	i	mission	är	att	
det	ordnas	resor	till	missions-
länder.	
att ordna missionsresor var 
en tanke som Karin Widman var inne 
på i sitt anförande om unga och mission 
på EFS Västerbottens medarbetardagar i 
början av januari. 

Från Skellefteå EFS planeras en resa 
för gruppen Unga vuxna till Armeninen. 
Den blir av i vår den 7-15 mars och det är 
fem personer som åker. Tillsammans med 
några andra och reseledaren Eric Woelz 
blir de sammanlagt åtta personer.

– Syftet med resan är lärjungaträning, 
berättar Johan Lundgren, ungdomspräst i 
Skellefteå EFS.

Det blir en möjlighet för ungdomarna 
att växa i tron och pröva sina gåvor. De 
ska stötta de befintliga kyrkorna och 
hjälpa till på en studentkonferens på ett 
universitet.

Eric Woelz är något av egenföretagande 
missionär för organisationen OIKOS och 
har tidigare arbetat åt EFS i Norrbotten. 
Genom att han haft kontakt med skellef-
teåungdomarna och också kunde erbjuda 
en färdig resa till Armenien blev det 
naturligt att haka på just den i stället för 
eventuella resor som EFS och Salt ordnar.

i oktober 2018 ordnade Salt en resa 
till Tanzania för barnledare, en BIAL-resa 
(Barn i alla länder), något som Budbära-
ren rapporterat om. Under 2019 planerar 
EFS ett praktikantprogram, som kan passa 
för den som vill prova på utlandsarbete.

En ungdom som varit iväg på en an-
nan resa i missionens tecken är Helena 
Wikström, med rötterna i Bergsbykyrkan. 
Hon har deltagit i en resa till Tanzania, ar-
rangerad av Ung i den världsvida kyrkan, 
och hon har också varit ute och berättat 
om resan. 

Det finns alltså olika möjligheter till 
missionsinspirationsresor. Att åka ut och 
se saker och ting på plats kan ha avgö-
rande betydelse för det fortsatta missions-
engagemanget.

lotten markström

ny	trend	för	Livskraft	norr
livskraft norr är ett nyårsläger för 
ungdomar som varje år går av stapeln 
den 28/12-1/1, och där man tillsammans 
med varandra och Jesus firar in ett nytt år. 
Temat denna gång var Frihet, bland annat 
utifrån frågan om vad det innebär att vara 
fri i Jesus.

Många ungdomar valde att fira in nyåret på 
lägret Livskraft Norr.

Under de senaste åren har det varit 
en liten nedåtgåend spiral med minskat 
deltagarantal, men nu senast kunde man 
glädjande konstatera att trenden var bru-
ten. 2018 var det hela 102 deltagare och 
ett 20-tal ledare. Detta att jämföra med 
föregående års läger med dryga 70-talet 
deltagare. 

Snart är det dags igen att dra igång 
planeringen för nästa nyårsläger.

– Jag skulle vilja be om hjälp i bön inför 
planeringen och genomförandet av lägret, 
säger Oscar Richardsson, distriktskonsu-
lent som ansvarar för lägret. 

Hans önskan är att Livskraft Norr ska få 
fortsätta att växa, och framför allt att det 
ska vara ett läger där ungdomar får växa i 
relationen till Jesus. 

lotten markström

Drygt hundra ungdomar fyllde Strömbäcks kyrka vid de gemensamma samlingarna under 
Livskraft Norr 2018.
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Goda	dagar	tillsammans
Under	årets	medarbetarda-
gar	i	början	av	januari	var	ett	
fokusområde	den	nya	kyrko-
handboken	och	ett	annat	att	
möta	en	ny	generation.	
Medarbetardagarna	hölls	på	
Solviks	folkhögskola	och	bland	
de	medverkande	fanns	Lars	
Olov	Eriksson,	Amanda	Vadian	
och	Viktor	Forssman.	Uppslut-
ningen	var	god,	likaså	stäm-
ningen.

”helig, helig, helig är Herren 
Sebaot…” eller ”Gud är här. Du är här. 
Jag är här. Vi är här tillsammans.” Orden 
exemplifierar hur texterna i kyrkohand-
boken från 1942 och 2018 skiljer sig från 
varandra. Det handlar om både språk och 
ibland också teologi. 

Lars Olov Eriksson (allmänt kall-
lad LOE), teolog och pensionerad lärare 
från Johannelunds teologiska högskola, 
guidade deltagarna i den nya kyrkohand-
boken genom att ge en bakgrund och 
introduktion till den och också peka på 

eventuella klurigheter. Han menade att 
den lutherska teologin blivit mer otydlig 
i kyrkohandboken 2018, att man förlitar 
sig mer på mänskliga ord än de gudom-
liga/bibliska orden och att språket blivit 
mer känslomässigt. 

– Man har tonat ner synd, skuld och 
omvändelse, och Gud har förvandlats från 
helig till kärleksfull. Kyrkohandboken har 
blivit mindre luthersk, säger LOE.

Men det finns förstås också fördelar i 
den förändring som skett från 1942, via 
handboken 1986 och till fjolårets version. 

Till exempel är det nu mera samarbete 
mellan präst och kantor, fler delar i Bibeln 
används vid textläsning och den erbjuder 
en stor variation av möjligheter att välja 
bland.

– Hitta friheten i att använda handbo-
ken och använd den korrekt när det krävs, 
är LOE:s uppmaning till EFS:arna.

De musikaliska variationsmöjligheterna 
fick deltagarna prova på under ledning av 
musikern Erik Wäcklén. Genom sin för-
samlingstjänst har han stiftat bekantskap 
med de olika musikteman som finns i 

Tennessee Road, med koppling till 
Solviks folkhögskola, underhöll vid 

middagen. Från vänster: Markus 
Nyström, Sarah Sundström och 

Katarina Nyström.
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kyrkohandboken, då Grisbackakyrkan del-
tagit i en provperiod med nya kyrkohand-
boken. Någon av musikserierna är helt 
nyskriven medan andra har med sånger 
som man kan känna igen sedan tidigare. 
Det lät i alla fall som om deltagarna triv-
des med att sjunga de nya musikserierna, 
som har influenser både från jazz, visa och 
gospel.

viktor forssman och Amanda 
Vadian från Salt riks fanns med för att 
hjälpa EFS-medarbetarna i Västerbotten 
att bättre förstå ungdomars situation idag. 
Amanda är vikarierande generalsekreterare 
för Salt och Viktor är projektkoordinator.

Viktor berättade utifrån en organisa-
tionsmodell om hur omvärlden förändrats 
från 1980-talet och fram till våra dagar. 
Det handlar om variationer i parametrarna 
turbulens och komplexitet. Idag lever 
vi i en värld med både hög komplexitet 
och hög turbulens, vilket gör det svårt att 
förutse vad som kommer att hända och 
därmed blir det också svårt att ha några 
strategier.

Han exemplifierade också utvecklingen 
genom en kvinna född för snart 100 år 
sedan och hennes barnbarns barn som är 
ung idag. För Ruth, född på 1920-talet, 
var det meningsfullt att i unga år gå med 
i syföreningen för att göra skillnad. Men 

för en ungdom idag, tillhörande genera-
tion Z, handlar det inte om att sy sina 
egna kläder utan hellre om att köpa dem 
med så lite dålig påverkan på världen som 
möjligt.  

amanda vadian redogjorde för hur 
ungdomar tänker idag. De har ett starkt 
engagemang och tror att de kan påverka, 
men de är osäkra på sin egen identitet. 
Unga tjejer identifierar sig i första hand 
som feminist, medan unga killar främst 
identifierar sig som gamer. Vuxna tror att 
de vet vad ungdomarna vill prata om men 
det gör de inte.

– Ungdomar behöver stödstrukturer och 
inte bara hängkulturer. De behöver ramar 
att förhålla sig till. Vi måste börja från 
början, för ungdomar saknar kunskap om 
Gud och tron, säger Amanda.

Utmaningen ligger i att förmedla tro till 
ungdomar och att den får växa sig stark, 
men också att den sedan inte förminskas. 
Som vuxna måste vi kunna visa att tron 
håller i längden.

medarbetardagarna är i första 
hand EFS Västerbottens gemensamma 
fortbildning för de anställda, men även 
biträdande och pensionerade medarbetare 
bjuds in, vissa år även övriga ideella med-
arbetare och Svenska kyrkans personal. En 

viktig del i dessa dagar är också andakter-
na, och inte minst samtalet och gemen-
skapen. Till middagen bjöds i år också på 
härlig, skön sång och musik genom trion 
Tennessee Road. Ett seminarium handlade 
också om psykisk ohälsa och hur man 
kan förhålla sig till den och ett annat pass 
handlade om att möta en ny generation 
med internationell mission.

Text och bild:
lotten markström

I samband med presentation av deltagarna fick de dela med sig av både glädjeämnen och utmaningar i sitt arbete.

Ett seminarium är ingen föreläsning och det 
blev både frågor, svar och samtal under Lars 
Olov Erikssons seminarium om nattvards-
bönerna i den nya kyrkohandboken.
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distriktsinformation 

kalender 2019 
2-6 Sportlovsläger, Klippen
15-17 Barnledarkonferens, Uppsala
15-18 Londonresa med Sänd
14-18 Game On Church Edition, Strömbäcks folkhögskola
14-18 Tillsammansläger 1, Klippen
18-22 Tillsammansläger 2, Klippen
4 EFS Västerbottens årsmöte, Robertsfors kyrka
11 Salt riks årsmöte, Lötenkyrkan, Uppsala
11 Patrulldag, scout, Stortjärns lägergård
12 Konfaförträff Strömbäck 1, Strömbäcks fhsk
12 Konfaförträff Solvik, Solviks fhsk
19 Konfaförträff Strömbäck 1, Strömbäcks fhsk
30-2 EFS årskonferens, Örnsköldsvik
17-19 Vatten- och slöjdläger, Tavelsjö lägergård
19-7/7 Konfirmandläger, Solviks folkhögskola
22-14/7 Konfirmandläger, Strömbäck 1
16-4/8 Konfirmandläger, Strömbäck 2
4-7 Scoutläger i Björnkälen

mars

aPril

lediga tJänster

Präst	till	Vasakyrkan
Mer info på www.efsvasterbotten.se

PersonalnYtt

maJ

GÅVOMEDELSrAPPOrT

(Uppdatering månadsvis på webben.)

Gåvomedelsresultat	2018			7	239	000	kr

stort taCk till alla trogna och nya givare som samlat in totalt 7 239 000 kr till 
vårt gemensamma arbete i Västerbotten. Vårt mål var 7 700 000 kr, så utfallet blev 
461 000 kr lägre än budgeterat behov. Bokslutet för 2018 är inte klart i skrivande 
stund, så slutsatser av gåvomedelsutfallet dras när bokslutet färdigställts.

Nu är vi inne i år 2019 och vid årsmötet i Robertsfors beslöts om ett gåvome-
delsmål på 7 700 000 kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i 
Västerbotten. 

Eva S Bäckström, ekonom

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

malin annelin, integrationslots 25 
% i Carlskyrkan från 190227.
mirJam bergner, konsulent 25 % i 
Vasakyrkan 2019.
anders brunnegård, vik. distrikts-
konsulent 75 % på kanslifilialen i Skel-
lefteå vt -19.
siula grande, konsulent timanställ-
ning i Carlskyrkan vt -19.
alex hägglund, konsulent timan-
ställning i Carlskyrkan vt -19.
linnea Jakobsson, it- och kommu-
nikationsansvarig 100 % på distriktskans-
liet, från april -19.
bosse larsson, vaktmästare/admi-
nistratör 75 % i Grisbackakyrkan, vt -19.
Christoffer lindberg, konsulent 
timanställning i Carlskyrkan vt -19.
emil nYström, konsulent timanställ-
ning i Carlskyrkan vt -19,
senitha olsson, präst 100 % i Vasa-
kyrkan slutar 190814.
maria W Persson, konsulent 30 % i 
Bergsbykyrkan vt -19.
elsa rYdin, musiker timanställning i 
Carlskyrkan 2019.

Juni

Juli

Konfirmandledardagar
årets konfirmandarbete för 
EFS Västerbotten inleddes med två dagar 
på Munkvikens lägergård. Då samlades de 
olika konfirmandteamen för sommaren 
2019 – anställda som jobbar med konfir-
mander tillsammans med övriga ledare. 

Det handlade både om vad man skickar 
med från fjolårets läger, om upplägg för 
årets konfirmandläger och teambuilding. 
Men dagarna innehöll även punkter som 
agendor, tystnadsplikt, risk- och sårbar-

hetsanalys, själavård 
för unga och genera-
tion Z. Och inte att 
förglömma: samtal 
om tro samt bön för 
varandra.
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distriktsinformation 

regional	samverkansdag
regional samverkansdag lördagen den 16 mars kl. 9.30-15.30 på Solviks 
folkhögskola, angående samverkan mellan EFS Västerbotten, EFS Norrbotten och Luleå 
stift. Den riktar sig till kyrkoherdar, kyrkorådsordförande, missionsföreningars styrelse 
och samarbetskyrkopräster där det finns samverkans- eller samarbetskyrkoavtal.

Program:
09.30 Fika och välkommen i Solviks restaurang.
10.00 Uppdraget att vara kyrka – Biskop Åsa Nyström, input och gemensamt samtal.
11.00 Perspektiv på barns och ungas plats i kyrkan – Maria Klasson Sundin.
12.00 Lunch.
12.45. Mässa i Solviks kapell.
13.20 Vi delar goda exempel och erfarenheter av samverkan i arbetet med barn och unga 
– moderator Henrik Näslund.
14.45 Möte i församlingsgrupper och avslutning.
15.15 Fika.

Med önskan att kyrkoförsamlingarna kan representeras av kyrkoherde och kyrkorådets 
ordförande, missionsförening/-grupp av ett par ledamöter samt, där så finns, anställd 
samarbetskyrkopräst.
Vid frågor kontakta Henrik Näslund, henrik.naslund@efs.nu 0920-26 49 91.
Anmäl deltagande till monica.arndt@efs.nu Ange behov av specialkost.

”ring	klocka,	ring”
det är inte länge sedan dessa 
rader traditionsenligt avslutade det gångna 
året. Språket i dikten är visserligen gam-
malt, men det förmedlar ändå något som 
berör. Diktning är ett uttryckssätt som vill 
förmedlar något angeläget. Jag är ingen 
hejare på det, varken att skriva, läsa eller 
förstå. Men ibland berör de. 

Ur det grekiska ordet polema kommer 
vårt poem, ett synonymord till diktning. 
Polema är ett spännande ord som bara 
återfinns två gånger i NT, Rom 1:20 och 
Ef 2:10. Här har det översatts till verk, 
men har egentligen betydelsen mästerverk.    

”Ty alltsedan världens skapelse har hans 
osynliga egenskaper, hans eviga makt och 
gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk 
och varit synliga.” (Rom 1:20) Här diktar 
Paulus om skapelsens skönhet och hur 
Gud kan skönjas i den. Ekot från tidernas 
begynnelse kan höras: ”Och Gud såg på 

allt han hade gjort, och se, det var mycket 
gott.”

”Du vet väl om att du är värdefull, att 
du är viktig här och nu, att du är älskad 
för din egen skull, för ingen annan är som 
du.” (Psalm 791)

i det andra bibelordet står det 
”Vi är hans verk, skapade genom Kristus 
Jesus”. Där vill han berätta vilket mäster-
verk församlingen är. Sammanslutningen 
av dem som har en relation till Jesus. 
Dessa är ett mästerverk. 

Tidigare i kapitlet har Paulus klargjort 
att den upprättade relationen med Jesus 
är en gåva som tas emot i nåd. Fantastiskt 
egentligen. Det är inte mycket som är 
gratis idag, men gemenskapen med Jesus 
är det. Varje gång denna relation upprät-
tas, när en människa kommer till tro, blir 
frälst, så blir hon en del av ett mästerverk, 

Jesu mästerverk. När Jesus ser på skaran i 
mästerverket, på dig och mig, gläds han. 
Jag har märkt att när jag tittar på bänk-
grannen i bönhuset eller kyrkan på detta 
sätt händer det något, för vi är delar i ett 
mästerverk, även om vi känner varandra 
mycket väl. Prova du också, det är uppfris-
kande.

Detta mästerverk är ett poem, en dikt 
som vill berätta om en möjlighet, Jesus. 
Oavsett om mästerverket är stort till an-
talet eller en mindre grupp, om den finns 
i en folkrik omgivning eller i en liten by, 
så är den ett vittnesbörd om Guds rikes 
närvaro.

Vill du sedan se vilka resurser detta mäs-
terverk har fått del av så läs Ef 1:18-23
Välsignelseönskan!

anders lindh
Distriktsföreståndare

Populärt	med	läger	på	
fjällgården	i	Klippen
vårvinterns EFS-läger i Klippen har 
blivit fullbokade, vissa inom väldigt kort 
tid. Det handlar om Öppen fjällgård, 
Sportlovslägret och Tillsammanslägren.

För tredje året arrangeras Öppen fjäll-
gård i Klippen, andra helgen i februari. 
Det är ett läger som riktar sig till unga 
vuxna. I år är det ett fyrtiotal deltagare på 
plats tillsammans med fyra värdar. Frukost 
och middag serveras och på dagarna får 
man göra vad man vill. Kvällstid ordnas 
enkelt program och aftonbön. (Läs mer på 
webben, www.efsvasterbotten.se)

Vecka tio blir det traditionsenligt ett 
sportlovsläger för niondeklassare och 
gymnasieungdom, och till påsk ordnas två 
olika Tillsammansläger som riktar sig till 
alla åldrar.

notiser
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bokreCension

katarinas krumelurer

Om	konsten	att	tillverka	ett	spindelnät
idag är det –21° och snålblåst ute. 
Helt fritt från såväl stickande insekter som 
spindeldjur. Men solen har äntligen orkat 
upp över lagårdstaket. Vi går så sakteliga 
mot ljusare och varmare tider!

Jag vet inte om du nånsin har tagit 
dig tid att i gryningen en sommarmorgon 
verkligen betrakta ett spindelnät, när det är 
täckt av dagg så att alla detaljer framträder 
tydligt i det sneda motljuset. Om du inte 
har gjort det, föreslår jag att du söker efter 
bilder på nätet(!). När du har sett några 
stycken kan du börja ana mönstret.

Många spindelnät liknar varandra och 
det är tydligt hur grundidén ser ut. Fast 
ytterst få nät är helt symmetriska. Det 
finns oftast något litet hack i mönstret, 
eller någon annan avvikelse som gör varje 
spindelnät helt unikt, men vart och ett av 
näten är vackra och effektiva och förser 
spindeln med mat.

i dagarna står jag inför en milstolpe 
i mitt kall att hjälpa människor som har 
svårt att lita på sin förmåga att förstå 
matematik. Under snart ett decennium har 
jag ägnat många timmar åt att bygga upp 
lektioner och arbetsmaterial som kan fung-
era för vuxna som behöver börja om från 

början i sina matematikstudier.
Periodvis har jag kunnat följa min plan 

ganska lätt, men i andra perioder har 
jag mest stått och 
stampat. Ibland har 
jag måst hoppa förbi 
något avsnitt för att 
jag har haft studeran-
de som akut behövde 
läromedel för något 
moment längre fram 
i planen. Ibland har 
jag känt mig ganska 
misslyckad! Hur ska 
jag kunna veta om jag 
fattar rätt beslut och 
gör rätt val?

Hela tiden har jag 
sett fram emot att få gräva ner mig i att 
göra lektioner om bråk, procent och pro-
portionslära. Och nu är det äntligen dags! 
Någon behöver detta just nu! Trots att jag 
inte har allt klart, som egentligen borde 
komma före.

sPindeln måste välja fästpunkter 
för sitt nät utifrån hur omgivningen där 
den vill ha nätet ser ut. Körteln där själva 
spindeltråden tillverkas, sitter längst 
bak på spindelns kropp. Spindeln måste 

alltså röra sig framåt och bygga upp nätet 
bakom sig, utan att kunna se det förrän 
det är klart. Först då kan den vända sig 

om och titta, när det 
är för sent att ändra 
på något.

så är det nog 
för mig också, att 
omgivningen utgör 
fästpunkter för mina 
val och beslut inför 
framtiden, medan 
resultaten av mina 
beslut och effekterna 
av mina val endast 
kan betraktas i back-
spegeln.

En pedantisk spindel skulle lätt kunna 
känna sig som en undermålig nättillver-
kare och bli missmodig när nätet inte blir 
helt symmetriskt. Men utifrån sett är det 
just olikheterna, avvikelserna, som gör 
varje nät så fascinerande!

Det är väl bara att hoppas att även mitt 
liv, sett genom nådens backspegel, måtte 
vara något alldeles enastående!

katarina eriksson

under 2018 gav förlaget Ax ut en 
dopbok som heter Mitt dop. Den är 
skriven av Karin Karlberg och illustrerad 
av Michal Hudak.

den är tänkt att ges som gåva till 
ett barn som döps. Förutom att skriva in 
namn och andra uppgifter om doptillfället 

fungerar boken som ett stöd i den kristna 
fostran. Det finns avsnitt om Gud, kyr-
kan, kyrkoårets högtider, sju bibelberättel-
ser, böner och sånger anpassade för barn.

Dessutom är den färgglatt och rikligt il-
lustrerad. En del av sångerna är nyskrivna 
texter men med bekanta melodier från 
psalmboken.

karin karlberg är präst sedan mer 
än 40 år och skriver sagor och sånger för 
barn. Hon är också en av författarna till 
Bibel till barn och Bibel till alla. Michal 
Hudak har tidigare illustrerat några bibel-
berättelser och det är lätt att känna igen 
hans uttryckssätt även i denna bok.

Det fina med barnböcker, så även 
denna, är att de oftast också har mycket 
att ge en vuxen läsare.  

”...måste	
alltså	röra	sig	
framåt	och	
bygga	upp	
nätet	bakom	
sig...”

Boken säljs direkt från förlaget för 140 
kr/st, rabatt för större mängd.

lotten markstöm
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PilgrimsBarn	i	norrängskyrkan

konCePtet PilgrimsBarn har de hämtat 
från Uppsala stift, men de som arbetar 
med barn i Norrängskyrkan har utformat 
sin verksamhet utifrån de förutsättningar 
och tillgångar som finns där. Grundtanken 
är att ge barnen möjligheten att upptäcka 
och utforska den kristna tron, genom att 
uttrycka, uppleva, fundera och på olika 
sätt utforska sin tro genom att vistas i 
naturen. 

– Naturen är ju den främsta länken till 
Gud som skaparen, säger Niklas Eriksson, 
som jobbar som barn- och ungdomskon-
sulent i Norrängskyrkan.

Genom utevistelsen får barnen vandra i 
Jesu fotspår och beundra det vackra som 
Gud har skapat, vilket är mycket givande 
för dem.

– Vi vill ge barnen goda förutsättningar 
för att få höra mer om Bibelns budskap 
och lära känna Jesus mer, fortsätter Niklas.

Utevistelsen innebär alltså en vandring, 
där man har med sig sina vandringsstavar, 
fika och annat nödvändigt. 

Man träffas varje måndag, bortsett 
från skoluppehåll, mellan klockan 14 
och 16. Deltagarna är i åldern förskolan 
upp till tredje klass. På träffarna brukar 
man sjunga, be, tänka, samtala, leka och 
upptäcka saker och ting, tillsammans med 
varandra och med Gud.

en annan tanke med PilgrimsBarn 
är att barnen ska få vara med och planera/
lägga upp kommande vandringar och ak-
tiviteter. Det medför möjligheten för dem 
att växa i sina enskilda talanger och intres-
sen. Man har till exempel provat på att låta 
barnen, utifrån indelning i två grupper, 
på valfritt sätt presentera julevangeliet för 
varandra.

– Det gav mycket positiva intryck och vi 
ledare kommer gärna att fortsätta jobba i 
den riktningen, berättar Niklas.

Han upplever att barnen i gruppen har 
vuxit mycket under den korta tid han 
hunnit jobba med detta (Niklas anställdes 
i höstas) och det har också varit utveck-
lande för den yngre ledaren.

–Vi är väldigt glada över att ha Pilgrims-
Barn, summerar Niklas. 

lotten markström

PILGrIMSBArn
Att	vara	pilgrimsbarn	är	att	
tillsammans	upptäcka	mer	av	
vår	omgivning	oss	själva	och	
varandra.	Genom	vandring	
får	vi	följa	i	andras	fotspår	
och	själva	lämna	spår	andra	
kan	följa.	
Att	vara	pilgrimsbarn	är	att	
nyfiket	möta	det	som	väntar	
bakom	nästa	vägkrök	och	
våra	släppa	taget	om	det	
invanda.
Pilgrimsbarn	är	att	få	bäras	
av	tillit	till	att	vi	kommer	att	
möta	kärlek	och	omsorg	på	
vägen,	det	många	kallar	
Gud.

PilgrimsBarn	vill:	
•	Bekräftat	mötet	med	hela	
människan	det	andliga,	det	
sociala	och	det	fysiska
•	Låta	barn	vara	delaktiga	i	
lärandet	om	kristen	tro.	
•	Skapa	utrymme	där	barn	
kan	tänka	stort,	kritiskt	och	
självständigt.

Texten	är	från	Uppsala	stifts	
webbplats,	där	det	finns	mer	
information	om	PilgrimsBarn,	
och	även	material	att	ladda	
ner	(berättelser,	sånger	med	
mera.)	Se	https://internwww.
svenskakyrkan.se/uppsala-
stift/pilgrimsbarn	

 

 

I	norrängskyrkan	i	Lycksele	har	man	numera	med	en	verksamhet	
som	kallas	PilgrimsBarn.	Den	riktar	sig	till	yngre	barn	och	syftet	är	
att	de	ska	få	vara	delaktiga	i	lärandet	om	kristen	tro.

I PilgrimsBarn månar man om att barnen ska få vara delaktiga och tänka stort i det att de lär sig om kristen tro.

PilgrimsBarns logo.
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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
Högsäsong	i	Klippen
nu är det högsäsong i vår fina fjäll-
gård – på många sätt. Under fjolåret 
hade vi 3623 gästnätter. En ökning 
med 512 från 2017. Jätteroligt! Och 
2018 ser ut att börja lika bra. Öppen 
fjällgård i februari och två Tillsam-
mansläger i påsk fyller gården. Sport-
lovslägret brukar också fyllas snabbt – 
ofta samma dag som anmälan öppnar. 

ledigt. Vill ni åka upp så finns det 
ledigt i Utsikten 3:e och 4:e helgen i 
mars och i Storstugan sista helgen i 
mars. Vid säsongsavslutning i back-
arna finns det också ledigt i Utsikten 
26/4-1/5. 

renoveringarna avlöser också 
varandra. Under hösten byggdes du-
schar och nya badrum i Storstugans 
övervåning. Till hösten är det köket 
som står i fokus. Om du kan och vill 
vara med och bidra med dina gåvor 
och någon vecka av din tid – så hör 
gärna av dig! Renoveringen börjar i 
oktober. Tala med Johan Holmgren 
070-2382271 eller Henric Johansson 
070-6426898. Vi kan också passa på 
att peppa för Fixarlägret 1-4/9 och 
Friskvårdslägret 13-17/9.

taCka gud och be för all högsä-
song i Klippen!

Fjällhälsningar 
kliPPenstYrelsen
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utgivning vårt budskaP 2019
Vårt	Budskap	kommer	ut	med	5	nummer	2019.	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	kring	15	april.
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	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	de-
battämne,	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

Vi säljer nyare

Bilar
Minibussar
Transportfordon

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50  
Sandfors, Kåge

FÄSTELEMEnT	
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS	
gjutning, bearbetning, 

montering

BALAnSBLOCK	
broms, spärr

VÄXLAr	
kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

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

Alen Begravningsbyrå
Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar

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

        www.alenbegravningsbyra.se

Ulf Påhlsson

Christina Wendel

SJUKHUSKyrKAn
på	norrlands		
Universitets-	
sjukhus	i	Umeå.	
Tfn	090/785	13	00

VI	FInnS	TILL	FÖr	DIG

PrEnUMErATIOn
kom ihåg att göra enskild prenu-
meration om föreningen inte längre 
prenumererar på tidningen och du i 
fortsättningen vill ha Vårt Budskap. 
Det gör du enklast genom att betala 
in 220 kr till EFS Västerbottens 
bankgiro 985-2377 och skriv ”Vårt 
Budskap” och uppge namn.

rättskrivning
eilngt en uneörnskding på ett engskelt 
uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln 
odrnnig bksotrnävea i ett ord står i, det 
enda som är vtikigt är att fsötra och ssita 
bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå 
hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa 
tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi 
itne läesr vjrae bkosatv för sig, uatn odern 
som hlehet.

Enskild	medlem
om du av någon anledning inte kan eller 
vill vara medlem i en lokal EFS-förening 
finns möjlighet att vara direkt och enskild 
medlem i EFS Västerbotten. 

Du betalar då en medlemsavgift på 300 
kr och i den kostnaden igår också en pre-
numeration på Vårt Budskap. Det är ett 
sätt att stötta EFS även om du inte är med 
i någon lokal missionsförening. Kontakta 
kansliet om du önskar gå med som enskild 
medlem.
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”Förlita	dig	på	att	Gud	söker	dig	och	älskar	dig	oändligt	mer	än	vad	du	söker	och	älskar	Gud.”

Ett	pilgrimsråd


