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GÅ	...

har ”gå” bliVit ett ”Kom”? 
”Kom till kyrkan/bönhuset”, en inbju-
dande, välkomnande hållning som i sig är 
oerhört viktig. Men finns det en risk att 
det är någon annan som skall ta över de 
angelägna frågorna? Angelägna önsk-
ningar formuleras i böner att Gud skall 
sända människor till våra sammanhang, 
allt i linje med att ”Ingen kan komma till 
Sonen om inte Fadern drar honom”. 

Ibland kommer följdfrågan: Varför 
kommer de inte? Brukar du/ni bjuda med 
människor till samlingar/gudstjänster? 
Om ja, varför? Om nej, varför inte? För 
att ge röst åt Faderns dragande Kom, 
behövs ett Gå. Det här gäller både kretsar 
och samarbetskyrkor. Medför detta en 
identitetskris? Eller rör det sig om en 
djupare fråga?

1. Jag frågar ej,  
om du är en av världens visa – nej,
jag frågar ej,  
om du är känd av mänskor eller ej,
jag frågar ej,  
om ryktet bär ditt lov kring jordens rund,
jag frågar ej,  
om du fått ett, om du fått tio pund. 

2. Jag frågar ej,  
om du är from, om du är glad och god,
jag frågar ej,  
om du är stark i hopp och tålamod, 
jag frågar ej,  
om du är varm i bön och kärlek, märk,
jag frågar ej, om du är rik på dygd och 
goda verk.

3. Nej, detta allt det hjälper ej,  
det har ej liv i sig;
det är en annan fråga här 
jag ställa vill till dig.
Guds gåvor, må vi akta dem  
som dyra, kära lån!
Men huvudsaken blir dock den:  
”Säg, tror du på Guds Son?”

4. Jag frågar dig i Jesu namn,  
det namnet ger mig mod:
har du fått frid med Herren Gud  
igenom Jesu blod?
Är han ditt hopp, din salighet,  
din himmel och ditt allt,
då först har livet fått sin färg,  
ditt verk sin äkta halt. 

Lina Sandell 1861

ord oCh sPråK är givetvis gamla och 
behöver finna mer samtida uttryck, men 
ärendet är ständigt aktuellt. Varje män-
niska behöver en upprättad relation med 
Gud genom Jesus Kristus.

Nog vore det bra om du blev bekant 
med Jesus.

anders lindh
distriktsföreståndare

Gå	är	ett	sändande	med	sin	grunduppmaning	i	missionsbefall-
ningen.	Gå	…	har	alltid	varit	ett	centralt	ord	i	EFS.	Redan	tidigt	tog	
man	sikte	på	det	som	idag	med	deras	mått	mätt	verkade	oupp-
nåeligt.	Mission	i	Afrika,	något	av	ett	”dna”.
Gå	till	en	mottagare,	men	vem?	

REdAKTÖREn		
PRESEnTERAR	SIG
 
hej På er! 
Vem är då jag som har fått det fina 
förtroendet att ta hand om Vårt 
Budskap?

Jag är en 34-årig, dansant, kajak-
paddlande högskoleingenjör som 
bor i en villa på Sofiehem med min 
man Jimmy. Vi är båda medlemmar 
i Carlskyrkans EFS-förening, samma 
förening som jag är uppväxt i.  
 
Vad längtar du eFter? 
Ibland är det bra att stanna upp och 
reflektera över vad man har och vad 
man längtar efter, i stort som smått.

När det gäller den här tidningen så 
är det vi tillsammans som utformar 
innehållet, så hör gärna av dig med 
tips! Saknar du något? Händer det 
något intressant i din församling/
förening som jag borde komma och 
skriva om? Är du duktig på att skriva 
själv och vill skicka in material? Hör 
gärna av dig till mig på  
budskap@efsvasterbotten.se. 

linnea jaKobsson 
redaktör

bild Framsida: Delar av ensembeln i 
musikalen På Väg, Carlskyrkan.  
Fotograf: Lena Wåhlin. 
bild baKsida: Kajakpaddling, Bredskär, 
Obbola. Fotograf: Jimmy Jakobsson
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FÖREnA	dIG!

”Man	behö-
ver	ta	tid	för	
varandra”

Kristina eriKsson
EFS-pastor i Bjurholm och Vännäs

Förening? Något som har med kemi 
att göra, olika ämnen som blir till en för-
ening eller olika människor samlade kring 
ett särskilt ämne? Missionsförening? Folk 
som vill nå ut med Jesus?

Medlem? Med – lemmar? Kroppsdelar 
som inte är emot, utan med? Med andra?
EFS missionsförening? Olika människor, 
förenade av Jesus, kring Jesus, med Jesus? 

Ja tankarna flyger och far. Jag vänder 
och vrider på ord. Hjärtat blir varmt när 
jag blir påmind om det som står om de 
första kristna att ”de var ett hjärta och en 
själ” Apg 4:32a.

De verkade trivas tillsammans. De 
behövde varandra. De hade en glädje i 
gemenskapen och delade kärleken till 
Jesus. Alla relationer var säkert inte lätta, 
men uttrycket talar om något djupare än 
att ”trivas”.

jag önsKar så att 
alla kristna ska ha en 
gemenskap, ett sam-
manhang där man får 
hämta kraft och under-
visning och där man 
också kan få komma 
till sin rätt, få betyda något för andra. 
Flera väljer ändå att inte ”förena sig”.
Varför då? Man flyttar, eller föreningen/
kyrkan läggs ner och då söker man sig inte 
till ett annat sammanhang.

En del drar sig undan helt från guds-
tjänster och möten, eller besöker flera 
olika kristna sammanhang. Kan det vara 
så att man har velat avsluta sitt medlem-
skap lång tidigare av olika orsaker och nu 
blir det ett naturligt tillfälle?

om ett medlemssKaP bara innebär 
ansvar och plikt så kan det bli svårt. Sam-
tidigt så kanske ett ständigt ”nacktittande” 
där man håller sig till att vara deltagare 
och konsument inte är hållbart i längden. 
Det är i mötet med varandra, i samtalet 
om tron och livet som vi växer, men om vi 
inte möts fastän vi går på möten så finns 
det väl ingen anledning att vara medlem.

Ja, kristen gemenskap kan halta, och 
kommer alltid att göra det så länge vi lever 
här på jorden. Ändå så glittrar det till av 
himmel och Jesus när vi vågar dela livet 
och tron.

den här Världen vi lever i med 
allt den innehåller har en förmåga att ta 
all tid, eller kanske vi låter det ta all tid. 
Gemenskap är något levande, den måste 
tränas, prioriteras och få ta tid. Så ge den 
tid! 
Hur bygger man muskler? Hur får man 
kondition? Jo genom att äta rätt och 
träna! Träning tar tid och vägen till nära 
relationer tar ibland lång tid och alla som 
lever i förhållanden vet att ”man behöver 
ta tid för varandra” om det ska hålla och 
relationen fördjupas.

När Jesus dött så höll lärjungarna ihop. 
När rykten kom att 
han levde så höll de 
ihop. När Tomas tviv-
lade så stannade han 
ändå kvar i gemen-
skapen, och där fick 
han träffa Jesus livs 
levande.

I Apostlagärningarna 2:46a så står det om 
de nykristna att ”De höll samman och 
möttes varje dag troget i templet”.

du behöVs, först och främst med din 
närvaro och bön. Du tycker kanske att det 
fattas något i bönens hus. Kan det vara 
du?
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Ps.

lärare För Kursen är Staffan 
Stadell, pensionerad präst. Han har varit 
med i HgK sedan 80-talet. Det har tagit 
lång tid att bygga upp HgK. Verksamhe-
ten riktar sig till kristna som vill bli mer 
helhjärtat överlåtna till Kristus och bli mer 
hela för att kunna hjälpa andra. Staffan 
har själv fått ta emot läkedom och sett 
vilken nytta det är för församlingen. Det 
är viktigt att ledarna i en församling går 
igenom sina liv. Förbönssamtal ger möjlig-
het att göra upp med sådant som hindrar 
att du blir fri att vara den du är. Själavård 
påverkar på så sätt hela församlingen, 
säger Staffan. 

bruKet aV andens gåVor är inte 
tecken på andlig mognad utan på barnslig 
tillit. Vi behöver att Andens gåvor tas i 
bruk i försam-
lingen och att 
de  brukas på rätt 
sätt. Staffan talar 
om att genomgå 
en metamorfos, 
d.v.s. att vi låter 

oss förvandlas. Kristen tro är den starkaste 
kraften mot individualism. Du skall vårda 

din längtan, säger 
Staffan. Håll fast vid 
den! Han önskar oss 
”bara-du-och-Gud-
stunder” och att vi 
frågar oss vad som 
hindrar eller hjälper 
oss att se Gud?

Förebedjarna	

lina sandell, född 1832, är unik i 
den svenska psalmhistorien. Hon skrev 
och översatte cirka 2 000 andliga sånger 
– ingen annan svensk har nått upp till 
hälften. Och framför allt har hon skrivit 
de mest älskade psalmerna. 

som barn trivdes den sjukliga Lina 
med att läsa och skriva. Hon satt hellre i 
pappans arbetsrum än vistades bland pi-
gorna i köket. Hennes begåvning för poesi 
märktes tidigt i vacker naturlyrik. Den 
första av hennes psalmer skrev hon redan i 
övre tonåren. Det var Tryggare kan ingen 
vara (Ps 248), enligt sägnen författad i den 
stora asken, vårdträdet på prästgårdstom-
ten i Fröderyd, som fortfarande står kvar.  

det är intressant hur sånger kan ut-
vecklas. I den första versionen i dagboken 
med tre verser börjar den ”Tryggare kan 
ingen vara än de trognas lilla skara”. Några 
år senare, i sin första diktsamling, hade 
hon ändrat till ”...de christnas lilla skara”.  
Då har den fått fem verser. På 1870-talet 
togs den med i sångboken Lofsånger och 
Andeliga Wisor som teckningsläraren och 
diktaren Fredrik Engelke gav ut. Han hade 
ändrat i texten på några ställen, bland 
annat till ”Guds lilla barnaskara”, och lade 
även till fem egna verser. En av dem börjar 
”Se han räknar håren alla som från deras 
huvud falla...”. Han bytte också melodin 
till den vi numera sjunger. Den tros vara 
en svensk folkmelodi, fast ingen vet säkert.

lina tYCKte om formuleringen Guds 
lilla barnaskara så när hon senare gav ut 
sina Samlade sånger i tre band fick den 
lyda så. Men de fem verserna av Engelke 
tog hon inte med. Därmed fick ”Tryggare 
kan…” mera av barnkaraktär och det är 
säkert en anledning till att den blivit en så 
älskad doppsalm. Trots att en del av orden, 
som ”Sions helga gårdar”, är gammaldags 
och svåra att förstå talar den ju så starkt 
om tryggheten under Guds beskydd och 
om en kärleksfull himmelsk far som vill 
vårt allra bästa.  

torbjörn arVidsson

Staffan Stadell, lärare på kursen.

Iréne Hörnqvist tänder ett ljus under kursen Läkande förbön

”Själavård		
påverkar	hela	
församlingen.”

Under	kursen	läkande förbön	som	hölls	i	Vasakyrkan,	Umeå	7-10	
februari	fick	deltagarna	i	smågrupper	öva	bön	för	läkedom.	
Kursen	är	en	del	av	verksamheten	som	bedrivs	av	helhet genom 
Kristus	(HgK),	en	kristen	ekumenisk	förböns-	och	själavårdsrö-
relse.	
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information om helhet genom Kristus(hgK)  

HgK	är	en	ekumenisk	förböns-och	själavårdsrörelse	som	funnits	i	
Sverige	sedan	början	av	70-talet.	den	har	sina	rötter	i	den	karis-
matiska	förnyelsen.	Verksamheten	riktar	sig	till	kristna	som	vill	bli	
mer	hela	för	att	kunna	hjälpa	andra	och	erbjuder	bl.a.	undervis-
ningsdagar	med	bibelundervisning	av	själavårdande	karaktär,	
utbildning	i	förbönssamtal	samt	kurs	i	läkande	förbön.
www.helhetgenomkristus.nu

anna oCh ulF söderberg, två 
av deltagarna, är förebedjare i Carlskyr-
kan och Anna tillhör också Carlskyrkans 
själavårdsgrupp. De har tidigare deltagit i 
HgK:s kurs Upprättelse och helande och i 
kursen Läkande förbön fick de lära sig mer 
om att vara förebedjare.

Genom kursen har vi blivit mer medvetna 
om hur man blir en bättre förebedjare, 
d.v.s. hur man renar sina hjärtan för att 
få en ökad förmåga att lyssna in Gud och 
att bli ett renare kärl för Guds omsorg 
och vilja. Jag trodde att jag skulle lära mig 
en bättre teknik, men det viktiga var att 
rensa sig själv som människa och bli friare 
från sådant man bär på, säger Anna. Vi 
uppmuntrar andra att gå kursen. Den är 
bra för alla kristna, men speciellt bra för 
förbedjare. Kursen gav även en fin gemen-
skap mellan församlingarna eftersom de 
olika församlingsadeltagarna var spridda 
i olika grupper. Grupperna hölls samman 
hela tiden, vilket byggde upp relationerna 
och tilliten. Först fick vi bra undervisning 
och sedan träning i grupperna. Ledarna i 
grupperna var viktiga och de har alla gått 
en lång utbildning. 

elner oCh gun-britt Engvall är två 
av gruppledarna som är utbildade inom 
HgK. Gruppledarens funktion är att efter 
ett undervisningspass ge kursdeltagarna 
möjlighet att träna sig i att be tyst och 
lyssna in den Helige Ande och att be för 
varandra i den lilla gruppen. Deltagarna 
tränas i att få tillit till Andens ledning t.ex. 
att få ett kunskapens ord att ge till den 
man ber för. Många som går kursen vill 
sedan själva utbilda sig till gruppledare.

i PlaneringsgruPPen deltog 
representanter för Umeå Kristna Råd, 
Umeå Stadsförsamling, Vasakyrkan och 
Carlskyrkan. De 31 deltagarna kom från 
många kyrkor (11 olika församlingar) i 
och utanför Umeå.

Josefin Landmér och Iréne Hörnqvist, 
två av deltagarna i planeringsgruppen, 
säger att bön är en av nycklarna till ett 
levande församlingsliv och det behöver 
vi. Att det finns en önskan om mer bön i 
församlingarna i Umeå var en av anled-
ningarna till att kursen skulle genomföras. 
Josefin och Iréne säger att det är viktigt att 

betona att kursen är ekumenisk. Det var 
välsignat att deltagarna i planeringsgrup-
pen kom från olika kyrkor. Allt behöver 
bearbetas i församlingen och det tar lång 
tid. Med förankringstid kan det ta två år 
innan en kurs kan genomföras. Kursen 

rustar	sig!

är lämplig för alla som har en kallelse till 
förbön t.ex. för personer som ingår i för-
bönsteam i gudstjänster och våra förhopp-
ningar är att fler vill gå kursen, avslutar 
Josefin och Iréne.

text oCh bild:  
gunVor larsson

Elner och Gun-Britt Engvall , två av gruppledarna.

Anna Söderberg, en av kursdeltagarna
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Scoutläger	i	Björnkälen	4-7	juli
I	sommar	ordnas	scoutlägret	
tillsammans	med	EFS	och	Salt	
Mittnorrland.	Temat	är	SKOG!	

lägrets FYra dagsPass hand-
lar om allt mellan hantverk, skogsvård, 
insekter, skogsbana och Mission. Lägret 
kommer också att förbereda scoutkårerna 
inför Patrullriks 2020 på Vässarö. 

Lägret är indelat i tre byar; Upptäckar- 
scouterna, Äventyrar-utmanarsscouterna 
(tonår) och Familjebyn (vuxna och barn 
max 9 år). Anmälan till din scoutledare 
senast 10 maj. Familjebyn anmäler sig 
direkt till Birgitta Bergner. 

Under lägret behöver vi ideella krafter 
till exempel matservering, dagspass, hämta 
vatten med mera. Kontakta Birgitta så får 
du veta vad du kan hjälpa till med.  

innan lägret ordnar vi två arbetsda-
gar där du som skulle vilja hjälpa till kan 
komma. Arbetsdagar: 25 maj och 15 juni 
kl 9.30–16.00. Vi behöver hjälp med att 
såga slanor, rensa badplats, grovstäda hu-
set, lagårn och logen, röja upp mer plats 
och bygga ett extra utedass till familjebyn, 

sätta tak på de nya bänkborden med mera. 
Du kan komma en eller båda dagarna, en 
stund av dagen eller hela dagen. 

Meddela Birgitta om du kommer! Vi 
ordnar med mat och fika, eventuell sam-
åkning, och det material som behövs till 
just den dagen. 

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

Mer	information	hittar	du	på	vår	hemsida:	www.efsvasterbotten.se.	
Klicka	på	lägermärket!	Här	hittar	du	foldrar,	utrustningslistor,	anmäl-
ningsblanketter	mm.	

Frågor?		
Kontakta	Birgitta	Bergner	
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se	072-707	68	98.

nybörjarScoutläger	i		
Stortjärn	14-16	juni
nybörjare	i	scouterna	och	gått	ut	årskurs	2-4?		
Här	är	lägret	för	dig	och	dina	ledare!
stortjärn ligger 8 km söder om Skellefteå vid byn Gärdsmark. Om det är några barn 
och föräldrar som vill ordna en grupp och komma på lägret så går det bra. Vi bor i tält 
och lagar mat på lägerspisar som vi bygger första dagen. Det finns ledare på lägret som 
visar hur ni gör.
Frågor? Kontakta Nils Knekta nils.knekta@gmail.com 070-315 88 00 eller  
Birgitta Bergner. Anmälan: senast 10 maj till din ledare. 

Patrulldag	i	
Stortjärn	
11	maj	
 
Välkomna till en dag med 
spårbana, lunch, andakt, lek 
med mera för scoutpatruller med 
ledare  
Tider: 9.45–15.00 
Kostnad: 50 kr/person  
Anmälan patrullvis senast 1 maj 
till Birgitta Bergner.
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EFS och Salts 
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2019

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

ANMÄLAN öppnar 2 maj kl. 18.00 & stänger 20 maj. 
Tänk på att anmäla dig i tid då deltagarantalet är begränsat. 
NYHET för i år är att lägeravgiften betalas vid anmälan!
Om lägeravgiften ska betalas av någon annan, exempelvis om 
du behöver stöd ekonomiskt för att kunna åka på läger, används 
rabattkod ”annanbetalar” 

Anmälan är bindande. Vid avanmälan får man tillbaka 
lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid 
återbud för att ge plats till de som eventuellt fi nns på väntelista.

Detaljerad information om lägret skickas till dig när 
anmälningstiden gått ut. 

SÄRSKILDA BEHOV: Vårt mål är att alla barn och ungdomar 
som vill ska kunna åka på våra läger. Meddela ert barns behov av 
stöd, diagnoser eller specialkost vid anmälan eller hör av dig till 
respektive kontaktperson.

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

LÄGERBIDRAG: Om du, eller någon du känner, vill åka på läger 
men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena 
Sandberg  090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se 
eller Anders Brunnegård 070-615 35 46, 
anders.brunnegard@efsvasterbotten.se  Du kan även söka bidrag 
hos din lokala församling eller förening.

LEDARE: Ledare på lägren är anställda och ideella i EFS och 
Salt Västerbotten. Vill du vara med som ledare? Kanske för att 
möjliggöra för ditt barn eller barnbarn att vara med på lägret? Hör 
av dig till respektive kontaktperson eller till Magdalena Sandberg 
eller Anders Brunnegård.

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

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

YTTERLIGARE INFORMATION: Mer information om Salt och 
EFS hittar du på www.efsvasterbotten.se eller genom att ringa EFS 
Västerbottens kansli 090-12 58 10.

PERSONUPPGIFTER: För att kunna bedriva lägerverksamhet tar 
vi emot och behandlar personuppgifter från anmälda deltagare. 
Anmälan av barn under 16 år ska göras/godkännas av målsmän. 
Vid frågor – kontakta distriktskonsulent Magdalena Sandberg.

Lägerarrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus

EFS OCH SALT
EFS är en missionsrörelse inom 
Svenska kyrkan, och Salt 
är EFS barn och unga.
Salt vill att  barn och ungdomar 
ska få lära känna, komma ti ll 
tro på och följa Jesus Kristus.

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

andakter och sång 
– och nya vänner förstås! 

Nära varandra, nära Gud och nära livet.

Välkommen med!



8

Scoutläger
Anmälan till scoutlägren sker via respektive patrull  
senast 1 respektive 10 maj. Familjebyn i Björnkälen  
anmäls direkt till Birgitta Bergner, 090-12 58 14 
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se
 

Nybörjarscoutläger Stortjärn
14-16 juni  Pris: 600 kr
Ålder: födda -10 och äldre
Stortjärn, Skellefteå 
Lägerchef: Nils Knekta, 070-315 88 00 
nils.knekta@gmail.com

Scoutläger Björnkälen
4-7 juli 
Ålder: födda -09 och äldre, tonårsby och familjeby 
Pris: 690 kr (andra priser för familjebyn)  
Lägerchef: Birgitta Bergner

Anmälan är öppen 2 maj kl 18.00 - 20 maj på www.efsvasterbotten.
NYHET! Lägeravgiften betalas vid anmälan. 

”På spaning efter...” 17-18 juni   
Ålder: födda 09-11 Pris: 400 kr
Carlskyrkan, Umeå 
Föräldrar är välkomna att komma och sova över om de 
inte vill vara ensamma hemma när barnet är på lägret.  
Kontakt: Marta Bäckman, 090-200 25 44 
marta.backman@svenskakyrkan.se  
Laila Israelsson 090-2002768,  
laila.israelsson@svenskakyrkan.se, Anette Olsson m fl.
 
Vatten och Slöjd, 17-19 juni
Ålder: födda 09-11 Pris: 600 kr
Tavelsjö lägergård, Umeå
Kontakt: Anna-Karin Anens, 090-70 61 31 
anna-karin.anens@svenskakyrkan.se 
Anna-Sara Persson, Malin Nording m fl. 
 
Barnläger i Ursviken 12-13 augusti 
Ålder: födda 09-11 Pris: 400 kr 
Ursvikens kyrka 
Kontakt: Johan Holmgren, 0910-708121  
johan.holmgren@svenskakyrkan.se 
Mona Norberg m fl 
Samarr. med Skellefteå S:t Örjans församling och EFS 
Ursviken 
 
Pengsjölägret 12-13 augusti 
Ålder: födda 08-11 Pris: 400 kr 
Pengsjögården, Pengsjö    
Kontakt: Kristina Eriksson, 073-807 98 23 
kristina.balfors@gmail.com

@Solvik – hela Västerbotten bakar, sport, sång, komp 
och datorgrafik!
4-7 augusti Pris: 750 kr
Ålder: födda 05-08
Solviks Folkhögskola    
Kontakt: Anna-Lena Lund, 073-063 99 97 
anlelu@allt1.se John Holmquist, Karin Carlsson,  
Kaisa Lundkvist, Cecilia Lundmark m fl 
Samarr. med Solviks folkhögskola
 
@Strömbäck – musik, dans, film, skapande & sport!
13-16 augusti Pris: 750 kr
Ålder: födda 05-08
Strömbäcks folkhögskola   
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090-12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

2 x Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö
Läger 1: 5-6 augusti och läger 2: 7-8 augusti
Ålder: barn födda -15 och äldre, med vuxen
Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 500 kr/vuxen, 300 kr/barn 
OBS! Anmälan per telefon till Ingela, 2 maj 18.00-19.30 
Kontakt: Ingela Forslund, 090-200 25 40 
ingela.forslund@svenskakyrkan.se 
 
Tillsammansläger, Mobacken 
För alla åldrar – tillsammans med Gud och varandra 
27-29 juni, Mobacken, Skellefteå 
Ålder: alla åldrar, barn behöver ha en vuxen med sig 
Pris och mer info: www.efsvasterbotten.se   
Kontakt: Sara Sandström, 090-200 27 66 
sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se 
Samarr. med Solviks folkhögskola

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

Konferens Nära Jesus
18-20 oktober - OBS datum!
Mobackenkyrkan, Skellefteå 
Program och anmälan:  
www.efsvasterbotten.se

Nära Jesus är EFS och Salt Västerbottens 
inspirationskonferens. Nära Jesus består av 
vuxenkonferens, ungdomsläger, tweens och barnspår. 
Under lördagen har Salt Västerbotten årsmöte.  
Kom och var med! 
 
Välkommen till en helg för hela familjen fylld med 
gudstjänster, seminarier, kaféer, konserter och  
gemenskap med Gud och varandra!
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årsmöteshandlingar

ÅRSMÖTESHAndLInGAR	FÖR		
EFS	VäSTERBOTTEn	2019

Årsmöte	lördagen	den	4:e	maj	2019

Val	av	styrelse	–	valberedningens	förslag
stYrelsen består aV nio ledamö-
ter, varav det normalt väljs tre varje år 
för en period om tre år.  Sedan årsmötet 
2018 har styrelsen haft följande samman-
sättning: Hans Jakobsson, ordförande, 
(Ersmark Skellefteå), Marianne Berglund, 
vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle 
Johansson (Sävar), Viktoria Holmström 
(Skellefteå), Zakarias Liljemark (Umeå), 
Pontus Löfgren (Skellefteå), Olov Mark-
lund (Skellefteå), Jon Nilsson (Skellefteå) 
och Karin Widman (Boliden).

De styrelseledamöter som är i tur att 
avgå är Hans Jakobsson, Viktoria Holm-
ström och Jon Nilsson. De två senare har 
avböjt återval. Dessutom slutar Zakarias 
Liljemark i förtid på grund av flytt från 
länet. 

Valberedningen bestående av Jakob 
Markgren, Stig Lindkvist, Barbro Holm-
lund, Katrine Ruth och Erik Jonsson 
föreslår följande kandidater till styrelsen, 
varav tre ska väljas för tre år och en ska 
väljas för två år. 
 
 

hans jaKobsson, 65 år från Ers-
mark Norra. Har suttit 
i distriktsstyrelsen i 6 
år varav de 3 senaste 
som ordförande, sitter 
även i ekonomirådet. 
Lokalt engagerad i 
samarbetskyrkan i Ers-
mark. Viktiga frågor 

att arbeta med är hur vi ska få ungdomar 
att fortsätta att engagera sig när de blir 
unga vuxna och hur det fortsatta samarbe-
tet med Sv kyrkan ska utvecklas då både vi 
och kyrkan står inför förändringar.

Pia Fahlgren, 54 år. Bor i Sjöbotten 
och är med i Sjöbot-
tens EFS. Arbetar som 
lärare i svenska som 
andraspråk på Bure-
skolan. Har tidigare 
arbetat en kortare tid 
som scoutkonsulent åt 
Salt riks och varit på 

bland annat ett flertal Patrullriks. Förutom 
lägerverksamhet finns stort intresse för 
internationella frågor.

helena wiKström, 22 år. 
Är från Skellefteå men 
studerar nu i Umeå 
till jurist. Har varit 
ledare på många läger 
för barn och ungdomar 
och är nu engagerad 
som ungdomsledare på 
Vasakyrkan. Hon har 

tidigare erfarenhet av styrelsearbete då hon 
suttit med i Salt Västerbottens styrelse. 
Förutom ungdomsarbete är internationellt 
arbete en hjärtefråga för henne. 

 
Kerstin eriKsson, 53 år. Bor på 

Grubbe. Reporter på 
Västerbottens Kuriren. 
Aktiv i Grisbackakyr-
kan. Värnar öppenhet 
i sammanhang där 
förkunnelsen står på 
stabil, och för medlem-
marna välkänd, grund. 

Vill arbeta för trygg barn- och ungdoms-
verksamhet som involverar vårdnadsha-
varna. Angeläget med en kompetensför-
sörjningsplan vars utgångspunkt är de 
anställdas arbetsvillkor.  

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

Fika och lunch kostar 170 kr, betalas 
vid ankomst.

VälKomna till EFS Västerbottens 
årsmöte lördag den 4 maj i Robertsfors 
kyrka. Där får vi samlas till gemenskap 
med andra från vårt distrikt, tacka för året 
som varit, fatta beslut och se framåt.

handlingar till årsmötet finns på 
sidorna framöver och på www.efsvaster-
botten.se och skickas också ut tillsammans 
med fullmakter till föreningarnas ord-

förande. I samband med årsmötet finns 
möjlighet att ge en gåva till EFS Väster-
bottens arbete. Gåva kan också skickas till 
distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 
123 453 6819, märk ”årsmötesgåva”. 

Hjärtligt välkommen till årsmöte i Ro-
bertsfors!

hans jaKobsson
Distriktsstyrelsens ordförande

årsmötesgåVa	–	betala	in	till	distriktets	bankgiro	985-2377	eller	Swish	123	453	6819.
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Inledning
”De lyfte blicken, och då såg de ingen utom 
Jesus” (Matt 17:8).

ordet är hämtat från det tillfälle då 
tre av lärjungarna fick se Jesus förklarad på 
ett särskilt sätt, en omvälvande erfarenhet. 
Året som har gått har varit omvälvande för 
en del, och för andra har inget förändrats. 
Det är nödvändigt och angeläget att sum-
mera. Resultaten, både verksamhetsmäs-
sigt och ekonomiskt, kan ge både glädje 
och sorg, hopp och förtvivlan. Oavsett 
vilket, lyft blicken. Jesus är där. När allt 
har lagt sig är det bara Jesus som gäller. 
Han är förutsättningen, anledningen och 
ärendet.

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

uPPFöljning aV mål som fanns i 
verksamhetsplanen för 2018 redovisas i 
texten nedan (se *).

Styrelse,	årsmöte	och	
föreningsstatistik
stYrelsen 2018 haft följande sam-
mansättning: Hans Jakobsson ordförande 
(Ersmark, Skellefteå), Marianne Berglund 
vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle-
Johansson (Sävar), Viktoria Holmström 
(Skellefteå), Zakarias Liljemark (Umeå), 
Pontus Löfgren (Sörböle, Skellefteå), Olof 
Marklund (Falkträsket, Skellefteå), Jon 
Nilsson (Bergsbyn) och Karin Widman 
(Boliden). Styrelsen har haft sex proto-
kollförda sammanträden och ledamö-
terna har deltagit i olika råd och utskott, 
representerat EFS Västerbotten vid möten 
med olika samarbetspartners, samt ingått i 
planeringsgrupp och medverkat i inspira-
tionshelgen Nära Jesus. 

Ett återkommande arbete har varit 
styrelseledamöternas telefonkontakt med 
ett flertal av distriktets EFS-föreningar. 
En utveckling av det arbetet har fastställts 
inför 2019 års föreningskontakter.  

Den så kallade personuppgiftslagen (PUL) 
ersattes under våren av en dataskyddsför-
ordning, GDPR, vilket för styrelse och 
kansli medförde arbete med rutiner och 
restriktioner för behandling av person-
uppgifter i EFS Västerbottens arbete. En 
integritets- och dataskyddspolicy för EFS 
Västerbotten har arbetats fram. 

Styrelsens och kansliets arbete har präg-
lats av avsaknad av distriktsföreståndare, 
men i början av oktober välkomnades 
Anders Lindh som ny distriktsföreståndare 
för EFS i Västerbotten. Utvecklingsarbetet 
under hösten har inneburit ett styrelsebe-
slut om omorganisation av kansliet. Arbe-
tet har påbörjats under årets sista dagar.

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

Årsmötet hölls i Robertsfors kyrka den 
21 april där missionsföreståndare Kerstin 
Oderhem medverkade. Under årsmöte 
deltog 104 röstberättigade ombud (140 
ombud 2017) från 40 föreningar (46 för-
eningar 2017). Salt Västerbottens årsmöte 
hölls den 25 augusti i Tegskyrkan, Umeå, 
och där deltog 41 personer varav 18 röst-
berättigade ombud (23 ombud 2017).

Inom distriktet fanns vid årets slut 79 
missionsföreningar (86 föreningar 2017) 
och fem EFS-grupper (6 grupper 2017). 
Sex missionsföreningar och en EFS-grupp 
har lagts ner Gräsmyr, Långviken, Norr-
byn, Kusmark, Ålund-Finnträsk, Åsele, 
Ängersjö samt Ragvaldsträsk (4 föreningar 
2017). Enligt föreningarnas inlämnade 
årsrapporter uppgick medlemsantalet 
till 3113 personer (3170 medlemmar 
2017). Bland dessa medlemmar är *) 
93 nya medlemmar (66 nya medlemmar 

2017). Under året redovisades 10848 olika 
personer under kategorin medlemmar i 
aktivitet (10664 för 2017) och 19073 i 
kategorin utåtriktade aktiviteter (19291 
för 2017). Enskilda medlemmar i EFS 
Västerbottens distriktsorganisation var 
vid årsskiftet 28 personer. Inom distriktet 
fanns under året, enligt inlämnad statistik, 
26 aktiva Salt-föreningar (38 föreningar 
2017) med sammanlagt 2433 medlemmar 
(2127 medlemmar 2017).

Verksamhetsplanens	
fem	uppdragspunkter:
1.	EFS	Västerbotten	ska:	be-
driva	utvecklings-,	inspirations-	
och	förändringsarbete
eFs Västerbottens styrelse och råd 
bedriver tillsammans med tjänstemän¬nen 
på kansliet ett kontinuerligt arbete med 
dessa frågor. Något av det som görs 
inom detta uppdrag redovisas här. En 
utvecklingskonsulenttjänst på halvtid 
har inneburit utveckling av och inspira-
tion för EFS-föreningar och styrelser, 
och under våren beviljades stöd för en 
resa till London och Anglikanska kyrkan 
som en inspiration för en blandad grupp 
av förenings-representanter. Gruppen 
redogjorde för sin resa under årsmötet 
i april. Under året har samarbetet med 
EFS Sverigeavdelnings utvecklingsarbete 
fortsatt med det nya verktyget Sänd. 
*) Fyra föreningar, Lycksele, Mobacken, 
Nysätra och Skellefteå har gått modulerna 
1 och 2, och under kommande år görs de 
följande tre modulerna. EFS Västerbottens 
och Salt Västerbottens inspirationshelg 
Nära Jesus genomfördes i Tegs kyrka 
med temat På djupt vatten under helgen 
24-26/8. Inbjudna gäster var kyrkoherde 
David Cooke från HT Barnes (London), 
missionsföreståndare Kerstin Oderhem 
och utvecklingskonsulent/europamissionär 

EFS	Västerbottens	
verksamhetsberättelse	2018
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Martin Alexandersson. Tolv olika semi-
narier erbjöds med allt från Rosenius till 
elbilar och KRIK. Varje samling fokuse-
rade på lärjungaskap, att följa Jesus idag 
och vårt uppdrag som kristna att dela vår 
tro i vardagen. Under lördagen ordnades 
även barn-, tweens- och ungdomsspår. 
Under konferensen gavs stora möjligheter 
till delaktighet i gudstjänster och många 
parallella samlingar.
EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) 
arbetar kontinuerligt med att utvärdera 
och utveckla distriktsgemensam verksam-
het och har till sin hjälp några olika kom-
mittéer. Det har varit svårt att rekrytera 
ledamöter till VR, som under året bestått 
av fyra personer och träffats vid fem 
tillfällen. VR har arbetat med barn- och 
ungdomsläger, konfirmandläger samt 
uppföljning av dessa. Konfirmandlägren 
har kortats till två och en halv vecka. Inför 
samtal om kommande läger inbjöds sam-
ordningsansvarig distriktskonsulent och 
utvecklingskonsulenten för att redogöra 
för synpunkter som framkommit genom 
styrelsens föreningskontakter. 

Internationella rådet (IR) bestående 
av fem ledamöter, har sammanträtt fem 
gånger. De internationella träffarna under 
våren genomfördes i Boliden och Sävar. *) 
Utlandsfödda missionsvänner var inbjudna 
och man samtalade om mötesplatser där alla 
får komma till tals. Ezra Gebremedhin 
och Martin Nilsson medverkade vid en 
Roseniusdag i Ånäset och vid en frilufts-
gudstjänst i Kåge under augusti, utifrån 
sin koppling till boken Må detta nå mon-
sieur Stjärne (som berör EFS mission). 
Vid inspirationshelgen Nära Jesus medver-
kade IR i några seminarier. I oktober hölls 

en internationell träff i Bergsbykyrkan, 
där missionär Rune Persson berättade om 
TEE i Tanzania, Theological Education 
by Extension, en grundläggande teologisk 
utbildning i studiecirkelform. 

I södra länsdelen hölls samma månad en 
internationell träff i Vindeln, med berät-
telse om en intressant resa som gjorts till 
Etiopien. Information gavs om vad som 
händer i EFS yttre mission och att kortare 
och längre missionsfilmer finns att se på 
EFS Play. 

Kommunikationsrådet (KR), bestående 
av fyra ledamöter, har sammanträtt tre 
gånger. Kommunikationsarbetet har 
främst skett genom aktivitet på den egna 
webbplatsen, via sociala medier, mejl, 
foldrar, affischer och distriktstidningen 
Vårt Budskap. Tidningen har utkommit 
med fem nummer och haft en upplaga på 
knappt 1800 tidningar. På webbplatsen 
har ett 30-tal nyhetsartiklar publicerats. 
Webbplatsen har också fått en ansvarig ut-
givare. *)Utifrån verksamhetsplanens delmål 
om att ”uppmuntra till bibelläsning” har 
Vårt Budskap haft artiklar om bibelläsning 
och också informerat om en kurs i detta. 

Klippenkamraterna med dess styrelse 
har med hjälp av många frivilliga insatser 
fortsatt arbetet med gårdens underhåll 
och utveckling. EFS Västerbottens styrelse 
beviljade bidrag till det stora projektet 
med renoveringen av Storstugans övervå-
ning och sex nya duschar, en åtgärd som 
mött de önskemål många gäster har idag. 
Restaureringen av Storstugans många 
fönster har fortsatt och ny hörslinga instal-
lerats. Den nybyggda bastun har målats 

och möbleringen av husen Insikten och 
Utsikten kompletterats. 

Klippenkamraternas arrangemang har 
varit Öppen fjällgård, två Tillsammans-
läger i blandade åldrar under påsken 
samt Fixarläger och Friskvårdsläger under 
hösten. Uthyrningen landade på 3623 
gästnätter (3111 under 2017, 3408 under 
2016 och 2650 under 2015) alltså en 
ökning med 512 gästnätter jämfört med 
året innan. Fördelningen av gästnätter var: 
EFS Västerbotten 1024 st (28%), EFS-
föreningar 564 st (16%), externa grup-
per 1464 st (40%) och enskilda/privata 
bokningar 571 st (16%). 

Offensiva fonden har under året används 
till Migrantmammor i Skellefteå EFS, 
upprustning av brandsäkerhet i Västerbot-
tensgården på Mobacken, inspirations- 
och studieresa till Anglikanska kyrkan i 
London samt Pannkakskyrkan på Åsele 
marknad. Totalt 233 000 kr beviljades, 
varav 166 000 kr har rekvirerats. 

Bibelfjäll är en etablerad bibelskola i 
Sverige med Härnösands folkhögskola 
som ansvarig för folkhögskolekursen och 
därmed arbetsgivare för föreståndaren. 
Upptagningsområdet är från stora delar 
av Sverige och representationen från 
flera olika kristna samfund. Under våren 
avslutades den åttonde kursen med nio 
deltagare. På grund av för få sökande inför 
hösten 2018 beslöt styrgruppen för Bibel-
fjäll att pausa bibelskolan 2018/2019 och 
att arbeta med en ny plan för Bibelfjäll 
med planerad nystart hösten 2019.  

Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck 
är viktiga samarbetspartner för EFS Väs-
terbotten. Skolorna är uppskattade platser 
för ett antal av distriktet anordnade läger 
och fortbildningsdagar. För mer informa-
tion hänvisas till övrig text i verksamhets-
berättelsen.

Fantastiska dagar på Öppen fjällgård. Foto: Samuel Hägglund.
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2.	EFS	Västerbotten	ska:	kom-
plettera	föreningarnas	verk-
samhet	med	distriktsgemen-
samma	arrangemang
de distriKtsgemensamma  
arrangemangen består till stora 
delar av läger, främst för barn, ungdomar 
och unga vuxna. Men möjligheten att 
vara på läger har funnits för alla åldrar 
under året. Arrangemangen för barn och 
unga sker som en del av Salt Västerbot-
tens verksamhet. Läger möjliggörs genom 
stöd från kansli och anställda medarbetare, 
men en stor resurs är alla ideella ledare 
och kökspersonal som finns med i denna 
missionsverksamhet. Under året har 1141 
deltagare och ledare funnits på de läger 
och arrangemang som Salt Västerbotten, 
EFS Västerbotten och Klippenkamraterna 
genomfört (872 under 2017 och 1425 un-
der 2016). Under 2018 arrangerades även 
en Barnkördag med 159 deltagare. 
För barn 7-10 år fanns barnlägret Östra 
Falmark och Carlskyrkans Sommarskoj. 
Pengsjölägret samlades barn i åldrarna 
7-13 år. Lägren @Strömbäck och @Sol-
vik vänder sig till åldrarna 10-14 år och 
erbjöd inriktningarna musik, film, sport, 
skapande och bakning. 
Generationsövergripande läger var under 
året två stycken Jag och mitt barnbarn i 
Tavelsjö och på Mobacken genomfördes 
ett *)Tillsammansläger där 20 % av delta-
garna var nysvenskar. 

Konfirmandläger har genomförts, två 
läger på Strömbäcks folkhögskola där det 
ena lägret började i kyrkans lägergård i 

Jäkkvik i stället för Klippengården (på 
grund av en dubbelbokning), samt ett 
läger på Solviks folkhögskola. Under 
2018 var det sammanlagda deltagaranta-
let 59 personer (72 under 2017). Under 
sommaren tillämpades den nya strategin 
för distriktets konfirmandarbete, och 
under hösten har ytterligare utveckling av 
konfirmandarbetet gjorts inför säsongen 
2019 Konfirmanduppföljning sker på flera 
platser lokalt i föreningar och samarbets-
kyrkor. *) The Life gudstjänster i EFS-
kyrkan, Skellefteå har pågått hela året och 
LUFF i Vasakyrkan, Umeå en gång under 
hösten och en gång i Grisbackakyrkan. 
Dessa ungdomsgudstjänster är goda mö-
tesplatser som samlar ungdomar från mer 
än den egna föreningen, och många av 
dessa ungdomar är tidigare konfirmander 
och lägerdeltagare. Under hösten startade 
*) ledarskolan Växa Följa Leda som vänder 
sig till konfirmerade ungdomar i 15–18 
års ålder. I år blev det en ledarskola i södra 
Västerbotten med 26 ungdomar som träf-
fas vid fyra tillfällen under läsåret. Kursen 
avslutas med praktik på sommarens olika 
läger för barn. 

Sportlovsläger i Klippen anordnades 
med möjligheten att välja mellan vand-
ringsturer, utförsåkning, hantverk och 
annat som dagsaktiviteter. Under påsklo-
vet anordnades även i år lägret Game On 
Church Edition på Strömbäcks folkhög-
skola. Lägret är ett spelläger och riktar sig 
till ungdomar från 14 år och uppåt. Del-
tagarantalet uppgick till 38 (46 för 2017) 
varav fyra tjejer. Livsväg i Uppsala där ett 
antal unga vuxna från distriktet deltog.

Nyårslägret Livskraft Norr, på Ström-
bäcks folkhögskola, avslutade lägeråret 
med 104 ungdomar och ledare. Årets 
tema var Frihet, och under fem dagar 
fördes samtal om vad det innebär att vara 
fri i Jesus och vad vi är befriade från och 
befriade till. 

Musikarbetet handlar mycket om stöd 
till lokala musikledare och musiker genom 
bland annat samtal, tips, utlåning av 
material och inbjudan till olika arrang-
emang. EFS Västerbotten har anordnat 
eller funnits med vid olika arrangemang. 
I maj genomfördes en Blåsarfest på EFS 
konferens i Luleå med 96 blåsare (32 från 
Västerbotten) som medverkade vid kon-
serter och musikgudstjänster. I oktober 
anordnades både en Barnkörledardag (41 
deltagare) och senare en Barnkördag (159 
deltagare och körledare) på Mobacken. På 
barnkördagen medverkade körer från Ka-
lix till Vännäs tillsammans med ett komp 
och Maria Sandell.
Vid årsskiftet 2017/2018 upphörde EFS 
Centrala Musikutskott, vilket uppmärk-
sammades vid EFS Västerbottens årsmöte 
som *) beslutade att anordna ett Musikfo-
rum i Västerbotten, ett arbete som påbörjats. 

Scoutkommittén, bestående av fem 
personer, har träffats regelbundet under 
året. I Centrala scoututskottet, CSU, har 
Västerbotten en ledamot. 
Utmanar och Roverscouterna genom-
fördes i februari Vinterhajk i Fällforsen, 
Harrsele och i november Nattäventyret 
vid Lund, Vindeln. Den årliga Patrull-
dagen hölls i Stortjärn i juni med 42 
scouter. Nybörjar-scoutlägret i Stortjärn 
i juni samlade 16 scouter och 7 ledare. 
Scoutlägret i Björnkälen i juli samlade 105 
scouter och 56 ledare. *) En scoutledare 
från Saltscout Västerbotten deltog vid scout-
kursen Mastodonten i Lövånger i september 
och en annan åkte till scouternas årsmöte, 
Demokrati Jamboree i Karlstad i november. 

Antal deltagare på EFS Västerbottens olika läger och arrangemang
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VerKsamhetsberättelse

3.	EFS	Västerbotten	ska:	
svara	för	anställningar	
och	personalfrågor
i bemanningsPlanen I beman-
ningsplanen för 2018 hade distriktet om-
räknat till heltid knappt 43 tjänster och 
drygt 18 nettotjänster (bidrag och försälj-
ning av tjänst borträknat). Personalstyrkan 
fördelades enligt följande: samarbetskyr-
kor drygt 21, kretsanknuten personal 
knappt 14, distriktsgemensam personal 
knappt 5 och kanslipersonal knappt 3. En 
del kortare och längre vakanser har funnits 
under året.
Fem personer fick tillsvidareanställning, 
och de är: Karin Carlsson, präst i Skellef-
teå södra krets med flera föreningar, Nik-
las Eriksson, konsulent i Norrängskyrkan, 
Jonas Hedblad, präst i Robertsforskretsen, 
Anette Olsson, musiker i Carlskyrkan och 
Petter Sundqvist, konsulent i Ersmarks-
kyrkan (Umeå).
De som avslutade sin tillsvidareanställning 
var: Lena Andersson, konsulent i Bergsby-
kyrkan, Mats Holmqvist, präst i Skel-
lefteå södra krets, Linda Lind, konsulent 
i Mobackenkyrkan, Emma Lundström, 
musiker i Carlskyrkan, Christina Kicki 
Lönnebo, diakoniassistent i Grisbacka-
kyrkan (avliden), Mia Sommar, musiker i 
Sörböle kyrka, Mikael Stenlund, kon-
sulent i Norrängskyrkan och Elisabeth 
Tobiasson, konsulent i Carlskyrkan.
Ett flertal personer har också anställts på 
vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. 
Sammanlagt 101 protokollförda perso-
nalärenden har funnits under året. 
Som stöd till personalen har det ord-
nats bland annat introduktionsdag för 
nyanställda och fortbildningsdagar. 
Medarbetar- och lönesamtal har hållits 
och månatliga personalbrev skickats ut. 
Två träffar för de lokala arbetsledarna har 
också genomförts.

Fortbildning. Under två dagar i januari 
genomfördes distriktets fortbildningsdagar 
på Strömbäcks folkhögskola för anställda 
och biträdande medarbetare. Möjlighet 
fanns också för idella ledare och medarbe-
tare i Svenska kyrkan att delta i seminarier. 
Bland medverkande fanns Ulrica Stigberg, 
präst i Fryshuset Stockholm, som skrivit 
en bok; Visuell drog – om unga och nät-
porr. Övriga medverkande var Tin Mörk 
och Björn Gusmark från projektet Nya 
sätt att vara kyrka samt missionsförestån-
dare Kerstin Oderhem. Teman som togs 

upp var Unga och nätporr, Nya sätt att 
arbeta på landsbygd, Att leda i förändring, 
Att förändra världen och Basal kroppkän-
nedom.  
I maj genomfördes fortbildningshalvdagar, 
en i norra länsdelen och en i den södra 
länsdelen. Det handlade om arbetsmiljö, 
och personalhandläggaren gick igenom 
hur EFS Västerbotten arbetar med arbets-
miljöfrågor. Arbetsgrupperna kunde sedan 
”hissa och dissa” olika delar i sin arbets-
miljö. Som fortbildningsdag under hösten 
deltog anställda i de seminarier som 
erbjöds vid inspirationshelgen Nära Jesus. 

Ett återkommande stöd till musikkonsu-
lenter är musikkonsulentträffar och den 
arbetsdag som numera heter Musikledar-
träff (före detta Musikreko). Den samlade 
14 medarbetare från EFS och Svenska 
kyrkan samt ideella musikledare och hölls 
i Mobackenkyrkan, Skellefteå. 
Konsulenter i norra länsdelen inbjuds 
regelbundet till samlingar kopplade till 
verksamhet för barn och unga.

Vid fortbildningen Mission i Sverige på 
Johannelunds Teologiska Högskola i ok-
tober var temat Kyrkans uppdrag – att nå 
en ung generation och bland deltagarna 
fanns några anställda och ideella från EFS 
Västerbotten.  

4.	EFS	Västerbotten	ska:	
förvalta	gemensamma	
tillgångar.
utFallet På gåVomedel från 
föreningar, grupper och enskilda blev un-
der året 7 239 000 kr (461 000 kr under 
budget). Från föreningar har insamlats  
6 961 000 kr, från enskilda 278 000 kr. 
Den ekonomiska förvaltningen beskrivs 
mer detaljerat i årsmöteshandlingarna 
med bokslutskommentarer samt balans- 
och resultaträkningar.
 

5.	EFS	Västerbotten	ska:	
vara	en	länk	mellan	
EFS	centrala	och	
lokala	organisation,	
samt	företräda	EFS-
rörelsen	i	Västerbotten	
i	samarbetsrelationer	
och	andra	kontakter.

distriKtsFöreståndaren ingår 
i EFS nationella ledningsgrupp och dess 
arbete med cirka sex fysiska möten per år. 
Under våren fanns en representant från 
kansliet i den uppgiften som övertogs av 
nye distriktsföreståndaren under hösten. 

EFS Västerbottens kansli fungerar 
ständigt som ett stöd för föreningar i 
samarbetsfrågor. I avsaknad av distrikts-
föreståndare har styrelseordförande och 
ytterligare två personer funnits med i 
två samverkansärenden. Inom Luleå stift 
möts representanter regelbundet kring 
verksamhetsfrågor och mer långsiktiga 
samverkansfrågor. Den nära relationen 
till Svenska kyrkan som finns på stiftsnivå 
och med många församlingar märks bland 
annat genom våra samarbetskyrkor och 
samverkansavtal samt genom andra olika 
former av samråd. Från EFS Västerbottens 
kansli har olika former av stöd getts till ett 
stort antal missionsföreningar, inom eko-
nomi, personal¬, utvecklingsfrågor samt 
barn-, musik- och ungdomsverksamhet.

Avslutning
så har Vi än en gång fått göra ett 
bokslut för EFS Västerbotten. I tacksam-
het över det arbete som lagts ner i att 
sprida Kristi rike, av såväl genom ideellas 
och anställdas engagemang, får vi sum-
mera det gångna året 2018 och så vända 
blickarna framåt.

Gud, för uppbrott och förvandling  
lär oss glömma bort vårt jag. 
Driv oss ut att bygga broar  
till en okänd morgondag. 
Det finns underbar förlossning  
i det blod som göts en gång. 
Det finns glädje bortom graven  
och en framtid full av sång.

Psalm 285, vers 3
 

Umeå den 31 mars 2019
eFs Västerbottens stYrelse
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eKonomi

Balansräkning	EFS	Västerbotten
(1000-tal kronor)    
    
tillgångar                                  181231     171231
Anläggningstillgångar    
Fastigheter        3 783 3 443
Lämnade lån        2 145 2 524
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar        1 501 1 469
Kortfristiga placeringar       5 328 5 261
Likvida medel        7 129        7 637 
   
summa tillgångar     19 886 20 334
    

sKulder oCh eget KaPital   
Eget kapital    
Balanserat resultat        7 498 7 224
Årets resultat          -166          60
    
Fonder    
Testamentsfonden        5 971 6 521
Fond för offensiva satsningar      1 432 1 599
Övriga fonder           640 809
    
Långfristiga skulder    
Erhållna lån        2 128 2 186
    
Kortfristinga skulder    
Skulder          2 383       1 935
    
summa sKulder     
oCh eget KaPital     19 886 20 334

Bokslut
Kommentar	till	balans-	och	resultaträkning	
2018	samt	styrelsens	förslag	till	disposition	av	
årets	resultat.

BALAnSRäKnInG
Balansomslutningen redovisas till 19,9 miljoner kr. Tillgångarna 
består av fastigheter, lånefordringar, aktie- och räntefonder 
samt bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar 
bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets 
kapitalplaceringspolicy och den finansiella intäkten har till 
största delen varit utdelningar på värdepapper och ränteintäkter. 

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

RESULTATRäKnInG
intäKter
Distriktets summa intäkter redovisas till 22,1 miljoner kr.
1. Gåvor insamlades med 7,3 miljoner kr vilket är ca 0,4 miljo-
ner lägre än budgeterat. 
2. Anslag kopplat till personal i samarbetskyrkor och samver-
kanstjänster med svenska kyrkan har uppgått till 11,9 miljoner 
kr och verksamhetsanslag till 1 miljon kr.
3. Verksamhetsintäkter består till största delen av deltagaravgif-
ter på läger,  hyresintäkter på Klippengården, prenumeration på 
Vårt Budskap och administrativa intäkter.

Kostnader
Distriktets summa kostnader redovisas till 23,1 miljoner kr.
4. Anslag har getts till Bibelfjäll, sjukhuskyrkorna och fören-
ingsbidrag.
5. Verksamhetskostnader är till största delen kost-, logi och ma-
terialkostnader kopplat till lägerverksamheten, men här inryms 
även tex matinköp till Klippengården och distriktstidningen 
Vårt Budskap.
6. Lokal- och fastighet avser hyra kontorslokaler samt löpande 
kostnader för  Klippengården och Roseniusgården. Ombyggna-
tioner av Storstugan på Klippengården ligger på avskrivnings-
plan.
7. Förvaltningskostnader är kostnader för förbruknings- och 
kontorsmaterial samt för förtroendevalda.
8. Årets personalkostnader blev något lägre än budgeterat då 
ett par mindre krets- och kanslitjänster varit vakanta helt eller 
delvis under året. 
9. Avskrivningar på Tvillingstugorna på Klippengården. 

Rörelseresultatet redovisas till -969 000 kr. Det finansiella 
tillskottet består till största delen av utdelningar på värdepap-
per och ränteintäkter.  Redovisat resultat blir därmed -833 000 
kr. Styrelsen föreslår uttag ur Offensiva fonden motsvarande 
vad som använts under året 167 000 kr samt 500 000 kr ur 
Testamentsfonden.

Efter föreslagna bokslutsdispositioner redovisas årets  
resultat till -166 000 kr.

stYrelsen Föreslår årsmötet
• att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 167 000 kr, dvs 
motsvarande uttagna medel
• att ett uttag ur Testamentsfonden görs med 500 000 kr
• att årets resultat -166 000 kr balanseras i ny räkning 
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Budget
Kommentar	till	styrelsens	för-
slag	på	budget	för	2020

Budgetförslag	2020
Det låga utfallet för gåvor 2018 (mot 
budget) och fortsatta ombyggnationer på 
Klippengården gör att den överlikviditet 
vi vant oss vid nu minskar tydligt. Med ett 
mindre antal föreningar och ett vikande 
medlemsantal minskar också gåvomedlen. 
Ett gåvomedelsmål i storleksordningen 
7 miljoner kr för 2020 är rimligt. Med 
en oförändrad bemanning i distriktet på 
ca 19 nettotjänster skulle det behövas ett 
tillskott på ca 2,8 miljoner kr för att täcka 
personalkostnaderna. Distriktet står inför 
många frågor idag och tankar finns att 
medel kan behövas i det omställnings-
arbete som kommer att bli nödvändigt. 
Det innebär att EFS Västerbotten nu är i 
den fasen att den överlikviditet som finns 
kvar inte räcker till att täcka nuvarande 
bemanning. Personalkostnader som inte är 
kopplande till samarbetskyrkorna behöver 
minskas med ca 3,5 tjänster. 

Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget 7 
miljoner kr. Personal- och verksamhetsan-
slag samt verksamhetsintäkter beräknas till 
14,2 miljoner kr vilket förutsätter fortsatt 
samarbete med svenska kyrkan i samma 
omfattning som idag. Den totala omsätt-
ningen beräknas till 21,2 miljoner kr. 

Styrelsen vill fortsätta att ge möjlighet till 
offensiva satsningar, och tillsammans med 
arrangemangs-, fastighets och förvaltnings-
kostnader uppgår dessa kostnader till 3,5 
miljoner kr. För personalkostnader har en 
beräkning gjorts med en minskning med 
3,5 tjänster, personalkostnader inklusive 
sociala avgifter, och övriga personalomkost-
nader beräknas till 18,8 miljoner kr. Fastig-
hetsavskrivningar beräknas till 228 000 kr 
vilket ger en total rörelsekostnad på 22,5 
miljoner kr. Rörelseresultatet beräknas till 
-1,3 miljoner kr. Ett finansiellt tillskott 
beräknas till 132 000 kr och det redovi-
sade resultatet beräknas därmed till -1,2 
miljoner kr. Styrelsen föreslår att 1 miljon 
kr får tas ur överlikviditeten d.v.s. ett uttag 
ur Offensiva fonden på samma belopp som 
använts under året 500 000  kr samt ett ut-
tag ur Testamentsfonden med 500 000 kr. 

stYrelsen Föreslår årsmötet 
att Fastställa Föreslagen 
budget.

eFs Västerbotten	utfall	2018,	budget	2020
(1000-tal kronor)            Utfall    Budget            Budget
               2018        2019               2020
intäKter    
Medlemsavgifter                               55           50 55
Gåvor inkl testamenten 1                      7 277      7 700 7 000
Anslag   2         12 886    12 181 12 258
Verksamhet  3           1 912      1 987 1 915
summa intäKter         22 130    21 868 21 228

Kostnader    
Anslag   4            -500        -735 -735
Verksamhet  5         -1 404     -1 385 -1 515
Lokal- och fastighet 6            -792        -677 -759
Förvaltning  7            -402        -528 -511
Personal   8       -19 890   -20 299 -18 840
Avskrivningar  9            -111        -228 -228
summa Kostnader        -23 099  -23 624            -22 588
    
rörelseresultat             -969    -1 756              -1 360
Finansiella poster               136         282 132

resultat Före boKslutsdisP.            -833    -1 625              -1 228

Uttag/avsättning Offensiva fonden             167         500 500
Uttag/avsättning Testamentsfonden             500         900 500

resultat              -166         -225 -228

KliPPengården (ingår ovan)               Utfall   Budget Budget
(1000-tal kronor)             2018       2019 2020
intäKter    
Medlems- och deltagaravgifter                44            42 45
Försäljning och uthyrning               723          685 705
summa intäKter              767          727 750
    
Kostnader    
Verksamhetskostnader             -208        -182 -210
Fastighetskostnader             -255        -232 -273
Övriga kostnader                -53          -65 -64
Avskrivning fastighet              -111         -151 -228

summa Kostnader             -627        -479 -775

resultat               140           97 -25

salt Västerbotten                            Utfall              Budget            Budget
(1000-tal kronor)  (ingår ovan)      2018       2019 2020
intäKter    
Medlemsavgifter    11           5 5
Gåvor                 115           30 30
Bidrag EFS Västerbotten            3 154      2 695 3 141
Bidrag externt             7 078      7 000 6 859
Verksamhet                550         700 649
summa intäKter         10 908    10 425 10 684

Kostnader    
Verksamhet           -1 053     -1 100 -1 109
Administration                -54          -75 -60
Personal            -9 801     -9 250 -9 515
summa Kostnader                        -10 908             -10 425            -10 684
resultat                    0              0         0

eKonomi
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VerKsamhetsPlan

KOnFEREnS	näRA	JESUS
Boka in höstens inspirationshelg redan nu!

18-20 oktober 2019 
Mobackenkyrkan, Skellefteå 

Program och anmälan 
www.efsvasterbotten.se

Nära Jesus är EFS och Salt Västerbottens inspirationskonferens. Nära Jesus består 
av vuxenkonferens, ungdomsläger, tweens och barnspår. Under lördagen har Salt 
Västerbotten sitt årsmöte.  
 
Kom och var med!

Verksamhetsplanen	är	under	framställning		
pga	förändringsarbete.	

den	kommer	att	finnas	på	hemsidan	i	slutet	på	april.		
www.efsvasterbotten.se

EFS	ÅRSKOnFEREnS	
i	Övik	30	maj	-	2	juni	2019
Mer info på konferens.efs.nu
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sYFtet med resan var till viss del att 
”teambilda” eftersom vi är flera nya i led-
ningen, men främst att besöka olika sam-
manhang och byar där återuppbyggnaden 
börjat efter kriget mot IS. EFS stödjer 
detta genom CAPNI, en organisation som 
har sitt säte i Duhok. De bedriver flera 
olika program för att stödja uppbyggna-
den, dels genom att dela evangeliet men 
också genom sjukvårdsteam som reser ut 
till områden och byar. 

resan började när vi landade i 
Erbil. Första besöket var hos ärkebiskopen 
Nikodemus. I hans residens fick vi möjlig-
het att lyssna till berättelser om hur IS 
framfart lett till flykten från Mosul, men 
också hur uppbyggnaden startat. Allt går 
långsamt, främst på grund av otryggheten. 

På torsdagen gick resan vidare till 
klostret Mar Mattai. Klostret är gam-
malt, från 600-talet, och har varit plats 
för en del under. Klostret är välbevarat 
och har få sviter från kriget även om det 
inte var långt borta när IS var tvungna att 
retirera. Platsen är mycket välbesökt både 
av kristna och muslimer, så också när vi 
var där. Främst eftersom det var kurdernas 
nyårsfest Nasrim. Det var många festkläd-
da besökare på klostret men också ute på 
de gröna fälten runt omkring. Vi deltog 
i gudstjänstlivet även om det var svårt att 

förstå. Vi fick många personliga möten, 
ibland med svenska som språk, vilket var 
lite överraskande, men efter lite eftertanke 
inte så märkligt då de som flytt till Sverige 
nu, till viss del, vänder tillbaka. 

tVå dagar senare gick resan vidare 
till Duhok. Tiden där innehöll många 
olika besök både i olika kyrkor och dess 
traditioner. Men det som berörde mest 
var lördagens besök i Teleskof och Baqof, 
två byar som tidigare kontrollerats av 
IS men som nu sakta men säkert börjat 
återuppbyggas. I Baqof fanns det många 
synliga märken av kriget och en atmosfär 
av vemod där det bara går att försiktigt, i 
tanken, närma sig de ohyggliga händelser 
som skett.

i telesKoF hade restaureringen kommit 
en bit längre. Samhället hade ett ledarskap 
bestående av 5-7 män i olika professioner 
och där ordförandeskapet alternerade 
varje månad, allt för att inte utmana för 
mycket. Ledarskapet tog oss med på en 
vandring genom samhället med lite olika 
stopp. Ett av dem var vid en skjulliknande 
byggnad. Där bodde en äldre dam som 
överlevt IS framfart, varför är oklart. De 
hade slitit av henne kedjan med korset, 
men inte dödat henne, kanske för att hon 
tillhörde bokens folk. Erik Johansson, 
internationella chefen, hade beställt en 

lätt lunch vid en restaurang. Den hade 
förvandlats till något överdådigt tillsam-
mans med en av militärerna i peshmerkan, 
den kurdiska militären. Han och hans 
familj hade flytt till Sverige men fick inget 
uppehållstillstånd utan visades tillbaka. 
Överallt dit vi kom möttes vi av generosi-
tet och te (med socker). 

under söndagen firade vi mässa 
i en öst-ortodox kyrka med en hel del 
rökelse, men besökte också en evangelikal 
gudstjänst där det var lite mer bekant. 

måndagens Program utgjordes 
av ett besök på Capni, hjälporganisatio-
nen kontor, för att sedan återvända till 
Erbil där några av oss äntrade flyget hem 
mot Sverige. Det finns många fler möten 
och händelser att berätta om: Yasidernas 
situation eller flyktinglägret där bara några 
fick tillträde, besök skapar nämligen oro, 
marknader vi besökte, inte minst trafiken 
och körstilen. Fascinerande. Mer om det 
vid annat tillfälle.

 
anders lindh

Distriktsföreståndare

Irakiska	Kurdistan

Arbetsdag	på	Roseniusgården
Vill	du	hjälpa	till	med	arbetet	i	Ånäset?

roseniusgården planerar en 
arbetsdag den 11 maj. kl 9.30-16.00 
och då finns möjlighet för dig att 
hjälpa till!   
 
Planerade arbetsuppgifter är
- att lägga golv i Maja-Lisas lada
- bygga ny farstubro
- städa inne och utomhus
- sammanställa liten utställning om 
Roseniusspelen 1987, 1989 och 2016.

Under	en	vecka	hade	ledningsgruppen	för	EFS	tillsammans	med	
avdelningscheferna	möjlighet	att	besöka	Irak,	eller	närmare	
bestämt	Irakiska	Kurdistan.
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GÅVOMEdELSRAPPORT

(Uppdatering månadsvis på webben.)

distriKtsinFormation 

Kalender 2019
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
14-16 NybörjarScoutläger i Stortjärn
17-19 Vatten- och slöjdläger, Tavelsjö lägergård
19-7/7 Konfirmandläger, Solviks folkhögskola
27-29/6 Tillsammansläger, Mobacken 
22-14/7 Konfirmandläger, Strömbäck 1
16-4/8 Konfirmandläger, Strömbäck 2
4-7 Scoutläger i Björnkälen

Gåvor januari-mars  1 582 000 kr 
Budget januari-mars 1 480 000 kr

Under mars månad har du varit med och samlat in 647 000 kr till distriktets 
gemensamma arbete i Västerbotten.

taCK till alla föreningar och grupper! Balsjö, Bergsbyn, Bodan, Bodbyn, 
Bullmark, Bureå, Byske, Carlskyrkan, Ersmark norra, Hissjö, Håknäs, Hörnsjö, 
Innersjö-Degersjö, Järnäs, Kusmark, Kåge, Levar, Lycksele, Medle, Mobacken, 
Morö Backe, Myckle, Norrby-Tavelsjö, Orrträsk-Röjnoret, Ostvik, Robertsfors, 
Skellefteå, Skråmträsk, Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Täfteå, Umeå, Urs-
viken, Vindeln, Vännfors, V Hjoggböle, Yttersjö, Åkullsjön, Öredalen, Örsträsk, 
Östanbäck och Östra Falmark.

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

Eva S Bäckström, ekonom

aPril

maj

juli

juni

lediga tjänster

Präst	till		
Vasakyrkan,	
Umeå	100	%

Musiker	till	
Sörbölekyrkan,	
Skellefteå	60	%

Mer info på www.efsvasterbotten.se

Vill	du	skänka		

pengar	till	EFS	

Västerbotten?	

banKgiro 985 - 2377,  
swish 123 453 6819 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Utfall 2019 601 935 1582
Utfall 2018 346 766 1294 1986 2456 2872 3410 4160 4714 5248 5967 7239
Budget 2019 450 880 1480 2160 2740 3290 3810 4390 4980 5460 6330 7700
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Gåvor januari-mars 2019

Utfall 1 582  000 kr
Budget            1 480 000 kr
Resultat 102 000 kr
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Fastetiden går mot sitt slut och 
kulmen närmar sig, dramat i Jerusalem, 
veckan som förändrade världen. Jesus har 
under en tid förvarnat lärjungarna om 
detta:

”Han måste bege sig till Jerusalem och lida 
mycket genom de äldste och översteprästerna 
och de skriftlärda och bli dödad och bli upp-
väckt på tredje dagen” (Matt. 16:21).

jesu anledning, att dö för att åter-
upprätta den brustna relationen mellan 
Gud och människa, närmade sig. Förutsä-
gelser som var obegripliga för lyssnarska-
ran, inte minst Petrus. I anslutning till det 
som Jesus sa i citatet protesterar Petrus i 
all välmening och förtrolighet:

”Må Gud bevara dig, Herre. Något så-
dant skall aldrig hända dig” (Matt 16:22).
Nu får Petrus möta tuff kärlek, tillrät-
tavisning. Jesus sa till Petrus: ”Håll dig på 
din plats Satan. Du vill få mig på fall, för 

dina tankar är inte Guds utan människors” 
(Matt 16:23). Jag tänker att Petrus halvt 
chockad blir tyst. Vad var det som hände? 
Han har i färskt minne att han precis ut-
talat sin bekännelse: ”Du är Messias, den 
levande gudens son”. En insikt som Fadern 
gjort levande i hans hjärta och liv. En 
bekännelse som resulterar i Jesu uppdrag 
att vara Klippan på vilken han skall bygga 
sin församling. Och nu står han i vägen, 
utmanar/frestar Jesus till fall. Han uppma-
nar Jesus att inte fullborda sitt uppdrag. 
Hur kunde det bli så fel? Hade han inte 
förstått? En snabblektion i att vara män-
niska, tänker jag. Det växlar. För Petrus 
blev nog detta en prövning på så sätt att 
han tvekade om Jesus älskade honom trots 
allt. Men också en ögonöppnare för till-
liten till sin egen förmåga.

tuFF KärleK är också användbart på 
Jesus och hans liv och gärning. Ja kanske 

är det han som personifierar och definierar 
tuff kärlek. Han avstod från allt: ”Han 
ägde Guds gestalt men vakade inte över sin 
jämlikhet med Gud, utan avstod från allt 
och antog en tjänares gestalt då han blev som 
en av oss” (Fil 2:6-7). När han hånades och 
slogs gav han inte igen. När han avrättades 
på korset bad han: ”Fader, förlåt dem, de 
vet inte vad de gör” (Luk 23:34). Varför? 
För att ordna upp den brustna relatio-
nen mellan Gud och människa, därmed 
erbjuda ett nytt liv, förlåtelse och upprät-
telse. En förlåtelse som Petrus längtade 
efter, åtminstone efter den trefaldiga 
förnekelsen. Han gjorde det för dig… 

anders lindh
Distriktsföreståndare



20

steFans sPeKulationer

Tack	och	lov	att	man	inte	är	ung!
tid oCh ålder är ju något väldigt fas-
cinerande måste man ju säga. Man pratar 
om ålderskriser, eller att varje ålder har sin 
charm, eller för den delen sina problem. 
När man är 20 tror man att man skall leva 
för evigt, och när man är 50 undrar man 
om det alltid skall vara så här? När jag var 
yngre kunde jag fascineras när gamla per-
soner (min mormor till exempel) kunde 
säga – ”jag känner mig ändå som om jag 
vore 19 år, men min spegelbild säger mig 
något annat”. Nu har jag börjat kunna 
relatera till det. 

jag trodde tidigare alltid att det 
handlade om något nostalgiskt tillbaka-
blickande till den tid då man var ung, 
men nu har jag insett att det inte nödvän-
digtvis är så. I och för sig: när jag i något 
ögonblick av en kombination av nostalgi 
och bristande självinsikt tar mig till och 
kappspringer mot 13-åringen, och krop-
pen rister från plattfoten, via lårbenshalsen 
upp till den nya kronan (på grund av att 
de gamla lagningarna i tänderna gör att 
de spricker), kan jag nostalgiskt blicka till-
baka på den tid det inte kändes så – eller 

då man bara kunde slå en kullerbytta utan 
att tro att man just upplevde en jordbäv-
ning.

å andra sidan är jag oftast innerligt 
glad över att inte längre vara ung. När 
jag träffar studenter på jobbet, rör mig 
ute bland yngre folk på stan, eller bara 
studerar hur ungdomen åbäkar sig; för att 
synas, för att passa in, för att inte synas, 
för att attrahera den snygga, och så vidare, 
blir jag så nöjd över att jag gjort den där 
resan och kommit ut på andra sidan. Det 
är värt att påminna sig om det ibland, 
tänker jag.  

barnen tror i och för sig att jag levt 
genom både dinosaurier, Jesu jordeliv 
och vikingarna – utan att för den skull 
ha samlat på mig någon livsvisdom värd 
att tradera vidare… Men kanske är detta 
främst gent emot de egna barnen. Andra 
kan ju förstå att man faktiskt har något 
att berätta, likt en gammal vis farbror. 
Vid två tillfällen den senaste tiden har jag 
märkt att jag står och berättar anekdoter 
för en yngre generation (om något eller 

ålderstecken). Vid det ena tillfället i en 
affär som sålde snowboards där personen 
i fråga ville veta mer hur det vara att åka 
”förr i tiden” innan det fanns fin utrust-
ning. Och vid ett annat tillfälle blev jag 
tillfrågad om musik jag lyssnade på förr, 
varvid personen i fråga önskade att han 
levt på 90-talet, med all bra musik (unge-
fär som att man själv ville uppleva 60- och 
70-talets musik). 

hursomhelst, det är kanske med 
åldern man kan uppskatta att man inte är 
purung längre, och att man faktiskt kan se 
fördelarna med det, det kroppsliga förfal-
let till trots. Fatta att behöva vara ung 
igen, att genomleva processen att hitta sig 
själv och sin plats i tillvaron!? Nä, till det 
tror jag faktiskt dagen ungdom är bättre 
lämpade; de med sin begränsande livser-
farenhet, med sitt ungdomliga oförstånd 
och stora allvar inför uppgiften – annars 
kulle man ju bli tokig! 

steFan gelFgren

eVenemangstiPs

I mitten på maj medverkar Trinity 
och United (Skellefteå EFS) samt 
Boliden Big Band i en stor välgören-
hetskonsert tillsammans med många 
andra. Konserten hålls i Skellefteå, 
och syftet med konserten är att samla 
in pengar för att minska udbredd 
hunger i Malawi.

Läs mer på Facebook:  
https://www.facebook.com/workto-
gether.skelleftea/ 
 

So len skall in te ska da dig om da gen,
in te månen om nat ten.
Her ren be va rar dig från allt ont,
från allt som ho tar ditt liv.
Her ren skall be va ra dig
i li vets al la skif ten,
nu och för evigt.  Ps. 121:6-8 
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Musikalen	På	Väg	beskrivs	som	
en	hoppfull	musikal	om	vand-
ringen	genom	livet,	och	om	
kraften	i	mötet	med	varandra	
och	med	Jesus.	den	berättar	
om	oss,	om	hur	vi	ibland	kän-
ner	oss	stressade,	sorgsna,	till-
tufsade,	men	att	vi	får	lämna	
ifrån	oss	alla	bördor.	

musiKalen framfördes för första gång-
en juni 2013 i Carlskyrkan. Den gången 
stod jag bakom mixerbordet och hjälpte 
till med ljud och bild, med fokus på att få 
rätt person att låta lagom mycket vid rätt 
tillfälle mitt i det organiserade kaos som 
blir inför en premiär. När musikalen nu 
framfördes i februari satt jag istället med 
som en vanlig åskådare och kunde inte 
hålla tillbaka tårarna. Sångerna och manu-
set träffar rakt i hjärtat flera gånger. 

Vad längtar du eFter? Vad 
längtar DU efter? Frågan studsar mellan 
kyrkväggarna ett par gånger. Ja, vad läng-
tar du efter egentligen? Våra liv kretsar så 
ofta kring allt det praktiska, konkreta; En 
ny bil, sömn, en god middag, semester, att 
ta sig fram till helgen. Bara den här veckan 

är över, då blir det lugnare. Bara jag lyckas 
få det där jobbet, då blir jag lyckligare.  
Men vad längtar vi efter egentligen? Vad 
behöver vi? 

”Stannar upp, här och nu
mitt i allt som rusar på runt omkring.
Anar Din stilla röst. Din stilla maning
Att stanna och mättas igen, av Din him-
melska frid.”

när den stressade Vandraren 
(Kristina Holm) kastar en blick på Jesus 
(Stefan Berglund) och utbrister ”Frid?! 
Jag har inte TID med frid!” skrattar jag 
samtidigt som det hugger till i hjärtat. Hur 
många gånger har jag inte känt mig precis 
så? Insett i efterhand att Han stått där, 
tålmodigt väntande med handen utsträckt 
och jag har bara jagat förbi. 

Han står där och väntar, finns där när 
jag tar mig tiden att stanna och lyssna. 

”Kom! Kom! Kom till Mig
Du som är trött
Du som är tyngd av livets bördor  
Jag ger dig vila.”

Den stressade vandraren har också svårt 
att släppa ifrån sig sina bördor. Motvilligt 
lämnar hon en liten bit i taget. Skeptiskt. 
Tvekande. Ifrågasättande. Igenkänning 
även där. Om jag släpper kontrollen har 
jag ju – ja, inte kontroll längre! Men med 
lite övning kan jag bit för bit släppa efter 
och känna att Han fångar.  

”Till Dig lämnar jag allting 
som jag går här och bär på nu

Frihet är att få lämna
mina bekymmer 

här hos Dig just nu.”

text: linnea jaKobsson 
Foto: anders sjöström

Jag	har	inte	tid	med	frid!
Kristina Holm spelar Den stressade vandrareni musikalen På Väg.

Psst! Om du missat att 
uppleva musikalen så kom-

mer det en ny chans den 27:e 
april i Vasakyrkan!

Sångerna är skrivna av Elsa 
Rydin och Anna Rydin,  

manuset är skrivet av Elsa, 
Anna, Maria Svensson och 

Christina Bohman.
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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) 

Jag	lyfter	mina	ögon	
upp	till	bergen...
Vad ser vi då, på EFS Fjällgård i 
Klippen? Jo, där händer mycket.  
Just nu planeras och skissas för fullt 
för renoveringen av kök och grov-
entré i Storstugan. Vårt mål är att 
vara i gång med det i oktober. 

Boka gärna in höstens Friskvårdslä-
ger – Hälsa till kropp & själ 13-17 
sept. Hans Lindholm, Uppsala, leder 
årets bibelsamlingar. Varmt välkom-
men till goda dagar där gemenska-
pen byggs vid goda matbord, frisk 
fjälluft och Ordets rika källsprång. 

Friskvårdslägret kostar 1475 kr i 
Storstugan och 1700kr i Insikten/
Utsikten.

Vill du åka på ett gratis läger (?!) så 
välkommen på gårdens Fixarläger 
1-4/8.

Missa heller inte gårdens nya hem-
sida klippengarden.se där du t ex 
själv kan se när gården är ledig. 

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

Hälsningar från bergens horisont 
KliPPenstYrelsen

Hans Lindholm

KLIPPEn



23

utgiVning Vårt budsKaP 2019
Vårt	Budskap	kommer	ut	med	5	nummer	2019.	Manus	bör	vara	redak-
tionen	tillhanda	senast	en	månad	innan	publiceringsdatum.		
Annonser,	debattsvar	och	insändare	senast	två	veckor	innan	utgiv-
ning.	Material	som	inkommer	senare	publiceras	i	mån	av	utrymme.

nästa nummer planeras	vara	ute	kring	19	juni.
eleKtronisK lagring: Vårt	Budskap	bearbetar	och	lagrar	texter	och	
bilder	elektroniskt.	Genom	att	skicka	in	material	för	publicering	ger	
du	också	ditt	samtycke	till	att	detta	lagras	elektroniskt.	Artiklar	som	
publiceras	i	tidningen	kan	också	finnas	tillgängliga	på	EFS	Västerbot-
tens	webbplats.	där	hittar	du	också	nyheter,	information	om	arrange-
mang	m.m.	

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

annonser

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

FäSTELEMEnT	
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGOdS	
gjutning, bearbetning, 

montering

BALAnSBLOCK	
broms, spärr

VäXLAR	
kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

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.

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.

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



POSTTIdnInG	B
vårt	budskap
Vasagatan	17
903	29	Umeå

1-2
”Vila	i	mig,	du	ska	se	att	allt	ska	bli	
stilla	i	dig,	genom	mig	kan	du	bli	fri.	
Jag	finns	här	hos	dig.	Fast	vågorna	går	höga	
kan	du	vila,	vila,	vila	i	mig.”

Psalm	755

Mässhake av Britta Marakatt-Labba.


