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Ledare

Rörelseriktning
Resurser, verksamhet, ekonomi, förvaltning, resursanvändning.
Ett ekonomiskt bildspråk. Ord som andas ansvar, fyrkantighet,
kanske kontroll? I en del av vårt arbete behöver vi detta språk.
orden ovan är svårare att använda
för att beskriva Gudsrikets verklighet. Jag
tänker på en del församlingsbilder som
finns i Nya Testamentet: Herden och
fåren, lärjungen och läraren, vinträdet
och grenen, kroppen och lemmarna. Alla
handlar om relationer.
Relationer går inte att administrera,
förvalta fram till avkastning. Visst går det
att skapa förutsättningar för att relationer
skall få möjlighet att skapas och utvecklas,
men själva relationen är beroende av två
eller fleras engagemang. Annars kommer
inget att ske.
Tillit är en process som kräver tid och
engagemang. Samtal byggt på respekt och
nyfikenhet att lära känna varandra.
I biskop Martin Modeus Herdabrev, ”7 rörelser”, tecknar han den resa
som han vill se i Linköpings stift. Dessa
rörelser beskriver den förändring som han
menar är nödvändig för kyrkans framtid.
Jag delar den uppfattningen och den är i
mångt och mycket en angelägen resa för
EFS i Västerbotten.

4 av dessa lyder såhär:
• Från missmod till hopp, Joh 4:35.
• Kyrkotillhöriga (föreningsmedlemmar) – från brukare till bärare, alla
har erfarenheter av Gud.
• Församlingsbilden – från verksamhetsproducent till gemenskap i liv.
Relationer är centrum i tillvaron och
därför även i kyrkan.
• Anställda – från utförare till möjliggörare. Såväl anställda som lekmän
har gåvor, kallelser och kompetens
som skall tas tillvara på bästa sätt.
”När ni kommer tillsammans har alla
något att bidra med” 1 Kor 14:26. Detta
Paulusord andas möjligheter, liv som finns
att tillgå. Så nästa gång du deltar i en
gudstjänst kanske frågan blir: Vad skall jag
bidra med idag Herre?
det finns frågor relaterade till
dessa 7 rörelser. Jag vill uppmuntra dig
som läser att ta del av dem och använd
dem som en spegel för ditt liv, föreningens
liv och i din tjänst.

innehåll
i vårens sista tidning finns
det lite av varje, hoppas att du hittar något du blir glad av! Det finns
axplock från verksamheten ute i vårt
distrikt, information från vårt eget
årsmöte och från EFS riksårsmöte i
Ö-vik. Det finns tips om vad du kan
göra i sommar och längre fram i höst.
Boka redan nu in Nära Jesus i oktober, och kanske Musikforum 2020?!
Händer det något i ditt sammanhang
i sommar som du vill skriva om eller
tipsa mig om? Händer det något i
höst som vi ska ta med i första höstnumret? Hör av dig till mig så att vi
får med guldkornen i vår verksamhet
och kan tipsa andra!
Hoppas att du får en härlig sommar
med lagom mycket aktiviteter så att
du kan njuta av livet och andas!
Ha det gott!
Redaktören

Anders Lindh
distriktsföreståndare

Bild framsida: Glada årsmötesdeltagare på årsmötet i Robertsfors. Fotograf: Magdalena Sandberg
Bild baksida: Blomsteräng i Sjön. Fotograf: Magdalena Sandberg
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En sakramental 
världsbild
Mot mina knäveck känner jag en
mjuk kudde, mot ryggen har jag tegelväggen jag sitter lutad mot, under mig
altanens plankor och framför mig riktigt
ser jag de sista drivornas snökristaller
smälta i den varma april-solen. I mina
lurar hör jag Patrik Hagmans behagliga
finlandssvenska stämma och Joel Halldorfs eftertänksamma röst. Jag
lyssnar på läsarpodden, och
idag diskuterar de en sakramental världsbild. Vad innebär
egentligen det?

den som har kallat fram allt ur intet, dansar inför den som i tidernas morgon gång
på gång utbrast att allt var gott! Där varje
god vänskap aldrig bara är en vänskap,
utan en bild av både den treenige guden
och den relation vi inbjuds att ha med Jesus (Joh 15:15). Där varje natts vila kommunicerar något av den hållning vi får ha
inför Gud som varligt bär oss
genom allt i sina armar
(Jes 40:11) och där varje måltid blir en ständig påminnelse
om att vi aldrig någonsin äger
våra liv, utan ständigt på nytt
får ta emot det som en gåva.

”Vilken
levande
värld det
ger oss!”

en sakramental
värld är helt enkelt en värld
där Gud ständigt kommer till
oss, kommunicerar sig själv,
inte bara i bönen och gudstjänsten, utan genom själva skapelsen,
genom själva livet. Detta är något som var
en självklarhet i den tidiga kyrkan men
som åtminstone delvis gått förlorat i och
med upplysningen och den naturvetenskapliga revolutionen.

Jag älskar den tanken!
Fatta vilken levande värld det ger oss!
Föreställ dig att få leva i en sådan tillvaro
där du ständigt får ta emot glimtar av den
Gud som är all skönhets källa, all godhets
ursprung. Där ingenting som omger dig
är meningslös eller livlös materia utan
tvärtom viskar om sin skapare, sjunger om

Om vi allt mer börjar
förvänta oss en värld som
ständigt talar om Gud
(Ps 19:2-4) kanske vi sakta, sakta kan få
växa in i den där underbara insikten som
Jakob fick göra den där gången vid Betel:
Att Gud var här hela tiden, jag visste det
bara inte (1 Mos 28:16).

Emil Nyström
Präststuderande praktikant
i Carlskyrkan
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Ps.

Vem tycker inte om sommarpsalmer? Från klassiker som I denna
ljuva sommartid och En vänlig grönskas
rika dräkt till nyare favoriter som Över
berg och dal (Ps 752) och Nu är det härligt att leva (Ps 753).

Försommarens och skolavslutningarnas psalm nr 1 är ju Den blomstertid
nu kommer (Ps 199). Det är också den
äldsta svenska sommarpsalmen. Melodin
är en gammal svensk folkvisa. Texten, från
1694, tillskrivs Israel Kolmodin, superintentent (det motsvarar biskop) i Visby
stift. Kolmodin var kyrkoherde utanför
Uppsala och professor i teologi när han
1692 blev stiftschef i Visby. Traditionen
på Gotland säger att han fick inspiration till psalmen under en vandring till
Hångers källa i Lärbro socken. Kanhända
var han också inspirerad av en sång i
Nordens äldsta sångbok, Piae Cantiones
från 1500-talet, som hette Tempus adest
floridum (Blomstertiden är inne).
kolmodin var med i den kommitté
som utformade Svenska kyrkans första
psalmbok. Den utgavs 1695 och där kom
hans sommarpsalm med. Till 1819 års
psalmbok lade ärkebiskop J O Wallin till
en dos moral genom strofen”Giv kärlekseld i hjärta, men dämpa lustans brand”,
och så sjöng vi fram till 1986 då vi fick
vår nuvarande psalmbok. Där är verserna
1-3 oförändrade men vers 4-5 har fått
en ny, bättre och enklare text av Britt G
Hallqvist (se nedan). Hon riktar psalmens
avslutande bön även utåt till medmänniskan. Speciellt vers 4 blev mycket fin,
enligt min mening, så det gäller för mötesledaren att inte alltid bara välja vers 1-2
eller 1-3 när vi sjunger Den blomstertid
nu kommer:
O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen
kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du
vän som allt förmår. (Ps 199:4)
Torbjörn Arvidsson
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Sändgrupperna möts vid St Peters Bethnal Green.
Foto: Bengt Lindkvist

Sänd besökte London
den 16 mars i år åkte kursdeltagare
i EFS satsning *Sänd till London för att
göra studiebesök i olika församlingar inom
engelska kyrkan som har satt som mål att
nå utanför kyrkväggarna.
Det var grupper från hela Sverige som
anslöt, och de sammanstrålade i kyrkan
St. Peters Bethnal Green, strax norr om
Towern. Här fick de först en beskrivning
av situationen inom den den engelska kyrkan av en av Sänds medarbetare, Martin
Alexandersson.
En av församlingens präster berättade
om hur församlingen ökat när man har
gått ut till människorna i omgivningen. I
kyrkans lilla trädgård på baksidan har man
bjudit in allmänheten till kyrkpartyn, och
där fått kontakt, och man har frågat de
boende i området vad kyrkan skulle kunna
hjälpa dem med. Att förhindra drogförsäljningen var ett av önskemålen som
Bethnal Green tog sig an.

nu finns det Alpha-kurser i 169 länder.
Sändgruppernas studiebesök avslutades
i Hope Church i stadsdelen Islington på
måndagen den 18, där några av medarbetarna i kyrkan berättade om hur de arbetar
för att få kontakt med dem som bor runt
omkring.

efter besöket i kyrkan fick
deltagarna i Sändgruppen själva välja
vilka församlingar som de skulle besöka
på söndagen, dagen efter. Gruppen från
Mobackenkyrkan i Skellefteå, i vilken
undertecknad deltog, valde att gå till Holy
Trinity Brompton. Där har uppdraget att
gå ut resulterat i ca 10 000 besökare varje
söndag, och gudstjänsten klockan 11 var
en av flera under dagen.
Det var i Holy Trinity Brompton som
Alpha-kurserna lanserades 1977, och

*Liten Faktaruta om Sänd

efter att ha samtalat och bett
med varandra skingrades Sändgruppen
och åkte hem. Undertecknad och några
till valde däremot att stanna kvar några
dagar till i världsmetropolen.
BENGT LINDKVIST

Sänd är ett redskap för att nå utanför
kyrkan med evangeliet. Sänd anordnas av EFS riks och har kurser runt
om i landet.
Sänd består av fem moduler med
olika fokusområden. Undervisningen
sker mestadels via film.
Läs mer på EFS Riks hemsida:
http://www.efs.nu/resurser/sand/

Liten förening på Umeås topp firade 100
Åträsk-Floda EFS är idag en liten förening men har genom ett sekel fått betyda mycket
för många. Det framgick tydligt vid 100-årsfirandet på Palmsöndagen när bönhuset var
fullsatt.
bönhuset i floda ligger allra längst
i norr i Umeå kommun 283 meter över
havet, dvs 20 meter under Umeås högsta
punkt och intill gränsen mot Skellefteå
kommun där också några av de 15 medlemmarna bor. Föreningen som samlat
medlemmar från Lillåtjälen, Åträsk och
Floda har fått betyda mycket för bygden.
Några år efter bildandet byggdes bönhuset i Inneråträsk som även blev skolhus för
byarna. På slutet av 40-talet och 50-talet
blev landsbygden mer välbefolkad än någonsin och i slutet av 40-talet byggde man
även Floda bönhus. Bönhuset i Åträsk revs
på 90-talet och idag är samlingarna i Floda, någon gång i bygdegården i Ytteråträsk
och har ibland även varit i hemmen.
Föreningens ordförande
Gertrud Nilsson hälsade alla välkommen
till 100-årsjubileet som inleddes med
gudstjänst. Den leddes av Hans Liljemark

och med predikan av Torbjörn Arvidsson
som var predikant här i slutet av 70-talet.
I predikan lyftes de tre syskonen Marta,
Maria och Lasaros fram, som omnämndes
i evangelietexten. Vars och ens relation till
Jesus kunde vara exempel på hur vi, fastän
olika, hör samman och alla behövs.
efter gudstjänsten blev det kaffe
och tårta, några återblickar i form av läsningar ur protokollsböcker och även hälsningar, bland annat från Sävar-Holmöns
församling genom kyrkorådets ordförande
Birgitta Jonsson. Att den andligt har fått
betyda mycket för många framgick också
genom namn som nämndes och genom
hälsningar och berättelser. Fikasalen räckte
inte till denna dag då bönhuset var fullsatt
med personer från olika håll med rötter
och anknytningar till föreningen.
Göran berglund

MigrantMammor blir
Tusen systrar och får pris!
projektet migrantmammor
som har sin verksamhet i EFS Skellefteås
lokaler lever nu vidare som föreningen
Tusen systrar. Syftet med föreningen är att
fortsätta arbetet med att skapa en mötesplats för nyanlända kvinnor.
Nyligen tilldelades föreningen Skellefteå
kommuns demokratipris 2019, som delas
ut till den/de som verkar för demokratiutveckling i kommunen.
EFS Västerbotten stöttade projektet
våren 2018 med bidrag från Offensiva
fonden och är glada över att få fortsätta
samarbetet via Skellefteå EFS. Huvudfokuset är språkträning i form av läxläsning,
matlagning, träning med mera.

Linnea Jakobsson

Kretspastor Hans Liljemark ledde gudstjänsten och sjöng även till gitarr.
Foto: Göran Berglund.

Sommarens aktiviteter I
RoseniusgŒrden
2019 I
Sommarens
aktiviteter
RoseniusgŒrden 2019
söndag den 28 juli kl. 18
Sångkväll
i Roseniusgården
söndag
den
28 juli kl. 18

Sångkväll i Roseniusgården
”Kvinnan som var före sin tid – om
Lina
Sandells
sånger”
”Kvinnan
somliv
varoch
före
sin tid – om

Lina Sandells
liv ochberättar
sånger” och
Torbjörn
Arvidsson
sjunger
med
oss
Torbjörn Arvidsson berättar och
sjunger med oss
Kaffeservering
Sommarens aktiviteter I
RoseniusgŒrden 2019

ÓGšr det lilla du kanÓ Ð
missionen och
sŒngerna

söndag den 28 juli kl. 18
Sångkväll i Roseniusgården

”Kvinnan som var före sin tid – om
Lina Sandells liv och sånger”

Vi sjunger tillsammans i
RoseniusgŒrden ÅnŠset
sšndag 16 juni kl. 18.00

Torbjörn Arvidsson berättar och
sjunger med oss
Kaffeservering

lördag den 10 augusti kl. 13-17
Roseniusdag – Tema: ”Rosenius
brevväxlingar”

Kjell Sšderberg &
Lars Olov Sjšstršm leder
sŒngkvŠllen

Föreläsningar, Gudstjänst (16.00)
Kaffeservering

Kaffeservering

Medverkan av Lars Olov Eriksson,
Uppsala, Jonas Hedblad m.fl.

Arrangšrer: RoseniusgŒrdens
VŠnner, BygdeŒ fšrsamling och
studiefšrbundet Sensus

Kaffeservering
lördag den 10 augusti kl. 13-17
Roseniusdag
Tema: ”Rosenius
lördag
den 10–augusti
kl. 13-17
brevväxlingar”
Roseniusdag – Tema: ”Rosenius

EFS Skellefteå grattade med blommor. På
bilden: Maria Granstrand och Hibo Gaalib.

Vill du stödja föreningen?
Vill du stödja verksamheten så bli gärna medlem i föreningen Tusen Systrar!
Medlemsavgift 200 kr per år. Kontakta Migrantmammor på 070-250 20 14 och
betala till Tusen Systrar Swish 123-677 05 15. Skriv ditt personnummer,
samt initial + efternamn och ”MM” som meddelande.
Läs mer på http://www.efskyrkan.nu/migrantmammor/ eller på deras Facebooksida!

brevväxlingar”
Föreläsningar, Gudstjänst (16.00)
Kaffeservering Gudstjänst (16.00)
Föreläsningar,

Kaffeservering
Medverkan av Lars Olov Eriksson,
Uppsala, Jonas
Hedblad
Medverkan
av Lars
Olovm.fl.
Eriksson,
Uppsala, Jonas Hedblad m.fl.
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Konferens Nära Jesus

Konferens Nära Jesus

18-20 oktober 2019 - Skellefteå
Tema: Gå därför ut!
Lördag
Program
9.00 Fika.
Fredag
19.00 Inledningsgudstjänst. Gå ut!
Ni ska få kraft!
Anders Lindh, Bolidenkören, Bolidenblåset. Plats: Pingstkyrkan
21.00 Mässa med lovsång, förbön med
mera. Kom och fyll på!.
Tobias Lindström (Jävre) med vänner leder
lovsång. Plats: EFS-kyrkan.

Barnspår 4-10 år

lördag
Kl. 10-12 Skattensamling pyssel och lek.
Kl. 14 Barnkalas!

10.00-10.45 Gemensam samling
11.00-12.00 Parallella samlingar
18.00 Gudstjänst. Gå DÄRFÖR ut!
Kören United. Plats: Pingskyrkan.
20.30 Musikalen Befriad.
Bergsbykyrkans och Mobackenkyrkans
körer. Plats: EFS-kyrkan.

Söndag
11.00 Familjemässa.
Anders Lindh, körerna Trinity och
Spectra. Söndagsskola. Plats: Pingstkyrkan

Tweens 10-13 år
lördag
Kl. 10-15 Utflykt!

Salt Västerbottens Årsmöte
lördag
Fullmaktsgranskning 14.30
Årsmöte 15.00, därefter mat.

Parallella samlingar
1) God jord. Vi kristna är kallade …
Att ta hand om varandra
Att förvalta skapelsen
Att lyfta Guds vision för jorden
Vi hjälper varandra att leva annorlunda
med Jesus som ledstjärna.
Oavsett var du är på din resa, låt oss
tillsammans kämpa för en GOD JORD
Johannes Widerlund, God jord Uppsala.
2) KRIK. Vi samlas i Balder hallen och

skapar lite
Idrottsglädje, trosglädje och livsglädje.
Häng på!! Ungdomar från KRIK.

3) Bibliolog är en metod där vi tillsam-

mans upptäcker och upplever en biblisk
berättelse. Lena Andersson och Barbro
Lundström.

4) Lovsång i församlingen

Hur kan vi få lovsången att blomma
hemma i vår förening?
Indra Lindqvist och Johannes Bergner.
5) Hemmakyrka är hjälpen för grupper
med blandade åldrar, tex hemgrupper
eller familjen som längtar att läsa Bibeln
tillsammans. Kom och ta del av boken
och konceptet Hemmakyrka.
6) Möt mig nu som den jag är.. Vi
pratar om det vi inte pratar om: Psykisk
ohälsa.
Karin Widman med flera.

Främst EFS-kyrkan och Pingstkyrkan i
Centrala Skellefteå för gudstjänster och
seminarier. De yngre barnen håller till i
Pingstkyrkans lokal “Toppen” och Tweens
kommer att göra en utflykt till Mobackenkyrkan mest hela dagen.

Mat
Väl tilltagna måltidsraster gör att man
hinner ut på Skellefteås restauranger
som det finns gott om inom promenadavstånd. Enklare fika kommer att
serveras där vi befinner oss.

Mu s i ke r M
fo r u m
2020
För ideella och anställda, musiker
och präster, helt enkelt alla som är
intresserade av musik i kyrkan.

7) EFS Västerbottens vision
8) Internationell mission - Internationella rådet i EFS Västerbotten.

Mer information kommer på hemsidan
Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus.
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JAG ÄR...

SKELLEFTEÅ
7–11 AUGUSTI

R
MMA
O
S
livskraft.efs.nu

Livskraft Sommar 7-11 augusti - skellefteå
Välkommen till Livskraft Sommar
7-11 augusti på Mobacken! Lägret riktar
sig till dig som är tonåring, oavsett om du
är kristen eller bara nyfiken.
Det blir gemenskap, gudstjänster, workshops, smågrupper, sommarhäng, och
mycket annat under fem dagar!
Tema: Jag är...
När Gud möter Mose i den brinnande
busken står det: ”Gud sade: Jag är den jag
är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har
sänt dig till dem”. (2 Mos 3:14)
Jesus säger ofta ”Jag är”om sig själv
innan han säger någonting viktigt. ”Jag är”
påminner även om en fråga, nämligen –
Vem är jag?
Livskraft – Sommar 2019 kommer därför att handla om just dessa tre perspektiv:
• Guds namn
• Jesu ”Jag är”-ord
• Vem är jag?
Mer information och anmälan finns på
hemsidan livskraft.efs.nu/sommar
Avslappnade ungdomar på
Livskraft sommar 2018

el urSök medel ur
ksfonden
Flurkmarksfonden

mling, Umeå
Du som
landsförsamling
bor i Tavelsjö församling,
eller tillhör en
Umeå landsförsamling eller tillhör en
r kan söka
Salt-förening/EFS-krets
medel för att delta i konfirmationsdär kan söka medel för att delta i konfirmationster, utbildning
läger, ungdomsläger,
mm. Läs mer retreater,
och ansökutbildning
på
mm. Läs mer och ansök på
umea/flurkmarksfonden
www.svenskakyrkan.se/umea/flurkmarksfonden

hur var det förra året?
Simon Persson, vad tyckte du om lägret?
– Det var ett bra läger med härlig gemenskap.Det var kul att lära känna nytt folk.
Har du något särskilt minne från lägret?
– Seminarierna var roliga. Jag var på
KRIK-seminariet* och de aktiviteterna
var särskilt bra. Vi spelade vollyboll och
idrottade på olika sätt. Det var också
några specialsporter som krabb-boll och
spike-boll.
Vad tyckte du om gudstjänster och kvällsmöten?
– Det var bra predikningar och bra sånger
som var lätta att sjunga med i.
Skulle du rekommendera andra att fara på
lägret?
– Ja det skulle jag absolut, för det var
roliga aktiviteter och härlig stämning där
man kunde lära känna nya personer.
*Kristen idrottskontakt
Intervju med Simon Persson
från Bergsbyn, av
Johan lundgren

Saknas det pengar till lägeravgiften?

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
Anders Brunnegård 070-615 35 46,
anders.brunnegard@efsvasterbotten.se

Du kan även söka bidrag
hos din lokala församling eller
förening.

www.svenskakyrkan.se/umea
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Norrlands största välgörenhetskonsert
Den 18 maj arrangerade WorkTogether och Frälsningsarmén ”Norrlands Största
Välgörenhetskonsert 2019”, som i år intog Skellefteå Kraft Arena.
den 18 maj arrangerade WorkTogether och Frälsningsarmén ”Norrlands
Största Välgörenhetskonsert 2019”, som
i år intog Skellefteå Kraft Arena. Ungefär
1650 personer besökte konserten och
250 medverkade på scenen och bakom
kulisserna.
Det här var sjätte upplagan av Work
Together, som skänker allt överskott till
projekt som hjälper utsatta människor.
I år går pengarna till Frälsningsarméns
jordbruksprojekt i norra Malawi, där
de hjälper till att utveckla sättet att
bruka jorden, och på så vis minska den
utbredda hungern i Malawi.
tidigare år har konserterna varit i
olika kyrkor i Skellefteå, Balderhallen
och Anderstorpaulan, men i år slog de
på stort. Shirley Clamp, Sonja Aldén och
Martin Almgren var de tre mest kända
namnen som uppträdde på konserten.
Alla tre har varit med i Melodifestivalen
och Martin Almgren vann idol 2015.

andra medverkande var bland
annat Tennessee Road, Joel Nunez, Boliden Big Band, Åsa Granlund Jonsson,
olika dansgrupper och körerna Trinity,
United och Milk.
markus nyström från boliden
är initiativtagare till Work Together, jobbar på Frälsningsarmén och säger så här:
- Att planera och genomföra en sån här
stor satsning har verkligen inneburit att
våga gå i tro och förlita sig på Gud. För
fem år sen så fick jag en dröm att arrangera en stor välgörenhetskonsert i Skellefteå
Kraft Arena och när Frälsningsarmén anställde mig för två år sen för att göra Work
Together-konserten så kändes det helt rätt
att göra detta nu. Nu i efterhand när vi
ser att vi lyckades så kan jag bara önska
att folk inspireras till att våga göra egna
satsningar för välgörenhet. Man mår bra
av att förverkliga drömmar och låta Gud
leda en framåt. Markus tillägger:
-Jag kommer för evigt att minnas kvällen

Arbetsdag i Björnkälen
Den 25 maj arbetades det i Björnkälen
inför scoutlägret i sommar. Gänget kapade
till slanor som behövdes, röjde skogsvägar med röjsåg, byggde tak på matbord,
städade logen med mera. Den 15 juni
blir det ytterligare en arbetsdag då det ska
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läggas ut broar och bryggor, städas i storstugan och ses över utedassen med mera.
Fantastiskt med alla ideella krafter som
hjälper till och ser till att vi får behålla en
lägergård i gott skick!

och jag tackar så otroligt mycket för all
positiv feedback vi i ledningsgruppen har
fått. Tack alla fantastiska människor och
företag som hjälpte till med att ro iland
detta projekt.
Samuel hägglund

Först måste evangeliet förkunnas
för alla folk!

EFS årskonferens hölls i Ö-vik i år, med temat Först måste evangeliet förkunnas för alla folk.
Vissa delar av programmet live-sändes också på webben och kommer att läggas ut så man
kan ta del av dem efteråt via EFS Play.

God uppslutning på årets rikskonferens.
På årsmötet deltog drygt 100 ombud
från Västerbotten. Inför styrelsevalet så
hade fem ledamöter valt att avgå. Valberedningen hade sju förslag, ytterligare ett
förslag var inlämnat av en medlem och av
dessa åtta valdes följande fem till styrelsen:
Marie Larsson (Stockholm), Per Moen
(Grimsmark), Jan Hallquist (Brämhult),
Lillemor Persson (Örkelljunga) och Oliver
Sjöström (Uppsala).
Endast direkta medlemmar ska
från och med nu vara ombudsgrundande,
till skillnad från tidigare då även medlemmar i aktiviteter räknats in. Stadgeändringen som förra året fick sitt första
”Ja” gick efter viss diskussion igenom för
andra gången. Styrelsen hälsar att om det
visar sig att det blir föreningar som inte
kan skicka alla som ombud på grund av
ändringen så står det föreningen fritt att
motionera om en ökad ombudskvot.
Det ekonomiska läget
Styrelsen föreslog att budgeten för 2020
landar i ett underskott, eftersom vi har bra
eget kapital och styrelsen anser att vi bör
använda pengarna till satsningar, vilket
godtogs av årsmötet utan protester.
FEm motioner hade inkommit,

Mats Nyholm predikar, med konferenskören i bakgrunden.
flertalet från Byggplats. Många motioner
tyder på många engagerade medlemmar.
Det är nyttigt att prata igenom vad vi står
för och använda årsmötet som ett sätt att
förbättra arbetet. Följande fem motioner
hade inkommit:
• Tillsättning av missionsföreståndare
i EFS
• Angående valprocedur vid styrelseval
till EFS riksstyrelse
• Vi behöver ett evangelistnätverk!
• Starta en internationell bibelskola
• EFS som medlem i JAK medlemsbank
• EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse i gudstjänst
De fyra första bejakades av årsmötet, vissa
precis som de var föreslagna, andra med
mindre justeringar i form av styrelsens
förslag. De två sista diskuterades men blev
nedröstade av årsmötet.
Årets insamlare blev Lutherska
Missionskören i Göteborg, som tog emot
priset av Josefin Norstedt, insamlingsstrateg EFS Riks, och Kerstin Oderhem,
missionsföreståndare.
På sändningsgudstjänsten
predikade Mats Nyholm om kärleken.
Alla vill ha kärlek, men samhället idag kan

inte riktigt svara på vad kärlek är, när det
egentligen är så enkelt: ”Kärleken består
inte i att vi har älskat Gud, utan i att han
har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder” 1 Joh 4:10. Och
ingenting kan skilja oss från Guds kärlek.
Han hänvisade till Romarbrevet 8:35,
38-39: ”Vem kan då skilja oss från Kristi
kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller
svält, nakenhet, fara eller svärd? Jag är viss
om att varken död eller liv, varken änglar
eller andemakter, varken något som finns
eller något som kommer, varken krafter i
höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från
Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”
Jesus till alla! Parallellt med
årskonferensen fanns Barnens konferens
samt lärjunga- och evangelisationsspåret.
På sändningsgudstjänsten anslöt barnens
konferens och sjöng konferenssången för
oss: Jesus till alla!
Gudstjänsten innehöll även en sändning av fem prästkandidater som kommer
att arbeta för EFS. Azita Saraii, Sebastian
Holmgren, Mikael Alshom Holmquist,
James Starr och Magnus Tunehag.
Text och bild
Linnea Jakobsson
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Distriktsinformation

juni
juli
Augusti

September

Kalender 2019
27-29/6
4-7/7
28/7
1-4/8
4-7/8
5-6/8
7-8/8
7-11/8
10/8
12-13/8
12-13/8
14-17/8
13-17/9
26-29/9

personalnytt

Tillsammansläger, Mobacken
Scoutläger i Björnkälen
Sångkväll, Roseniusgården, Ånäset
Fixarläger, Klippen
@Solvik, Solviks folkhögskola
Jag och mitt barnbarn-läger, Tavelsjö
Jag och mitt barnbarn-läger, Tavelsjö
Livskraft Sommar, Mobacken
Roseniusdag, Roseniusgården, Ånäset
Barnläger, Ursviken
Pengsjölägret, Pengsjö
@Strömbäck, Strömbäcks folkhögskola
Friskvårdsläger, Klippen
Fjällväg höst, Klippen

Gåvomedelsrapport
Gåvor januari-maj
Budget januari-maj

2 855 000 kr
2 740 000 kr

Under maj månad har du varit med och samlat in 630 000 kr till distriktets
gemensamma arbete i Västerbotten, varav 17 000 från enskilda givare. Vid årsmötets offergång samlades det in 43236 kr. Vi går nu in i en sommarperiod med
12 sommarläger, tre konfirmationsläger, och i slutet av oktober distriktskonferens
Nära Jesus. Fortsätt stödja vårt arbete även under sommarmånaderna.
Tack till alla föreningar och grupper! Balsjö, Bergsbyn, Bjurholm, Bodan,
Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Byske, Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark norra,
Ersmark södra, Gafle-Åsele, Hissjö, Holmsund, Håknäs, Hörnsjö, Innersjö-Degersjö, Järnäs, Jörn, Kusmark, Kåge, Kågeträsk, Levar, Lycksele, Lövånger, Medle,
Mobacken, Morö Backe, Myckle, Norrby-Tavelsjö, Nysätra, Orrträsk-Röjnoret,
Ostvik, Pengsjö, Robertsfors, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Svarttjärn,
Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Tjärn, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vindeln, Vännfors, V
Hjoggböle, Yttersjö, Åbyn, Åkullsjön, Öredalen, Örsträsk, Östanbäck och Östra
Falmark.
Tack också till alla enskilda givare samt för minnesgåvor och högtidsgåvor!
Eva S Bäckström, ekonom

(Uppdatering månadsvis på webben.)

Anneli almqvist, konsulent 100 %
i Solbackakyrkan. Tjänstledig 190701191231.
Anny Eriksson, lokalvårdare timanställning Kansliet 2019.
Evelina Rydin, lokalvårdare timanställning Carlskyrkan vt -19.
Bosse larsson, tillsvidareanställd
vaktmästare/administratör 75% i Grisbackakyrkan från och med 190501.
Hanna Olofsson, musiker 60%
i Sörbölekyrkan. Tillsvidareanställd från
och med 190701.
Tjänstledig ht -19 och vt 20.
Fredrik lundberg, vaktmästare 75%
Sörbölekyrkan. 190520-200519
Jonas Hedblad, Präst 100%,
Robertsforskretsen/Bygdeå församling.
Heltid från och med 190815.
Malin nording, diakoniassistent
75% i Grisbackakyrkan.
Tjänstledig ht -19 vt -20.
Marie andersson, vikarierar för
Malin som diakoniassistent ht -19 och
vt -20.
anna-sara persson, barn och
familjekonsulent 75% i Solbackakyrkan.
Fortsatt vikariat ht -19.

Vill du skänka
pengar till EFS
Västerbotten?
bankgiro 985 - 2377,
swish 123 453 6819
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EFS Västerbottens årsmöte
nummer 111
EFS Västerbottens 111:e årsmöte hölls lördagen den 4 maj
i Robertsfors.
Samlingen innehöll allt från
årsredovisningar och ekonomirapporter till ett göingeleve!
Anders lindh inledde årsmötet med
tankar kring vår Vision, om den ska harmoniseras med EFS riks vision eller om vi
vill behålla vår egen. Många tankar bollades och styrelsen fick med sig ett antal
synpunkter från mötet.
98 ombud, 39 representerade föreningar och totalt 135 närvarade på årsmötet
i Robertsfors. Stämningen var god och
flertalet medlemmar ställde frågor och
gjorde inlägg i diskussionerna.
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.
Distriktet står inför många frågor idag
och tankar finns att medel kan behövas
i det omställningsarbete 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.
Två avgående ledamöter från
styrelsen,Viktoria Holmström och Jon
Nilsson, avtackades med blombuketter. Av
tio avgående anställda fanns sex på plats
för att avtackas. Lars-Martin Lund, Lotten
Markström, Göran Berglund, Senitha
Olsson, Oscar Richardsson och Hasse
Liljemark. Ytterligare fyra personer har
också slutat hos oss: Mia Sommar, Emma
Lundström, Anna-Maria Niemann-Björk
och Lena Andersson.
Hans Jakobsson (Ersmark Norra)
omvaldes för en treårsperiod i distriktsstyrelsen. Pia Fahlgren (Sjöbotten) och

Delar av den nyvalda styrelsen visar upp sig på årsmötet. Foto: Magdalena Sandberg
Kerstin Eriksson (Umeå) valdes in som
nya, också för en treårsperiod. Helena
Wikström (Umeå) valdes in på ett fyllnadsval på två år. Efter konstituerande
styrelsemöte noteras att Hans Jakobsson
fortsätter som ordförande och Marianne
Berglund som vice ordförande.
Deltagarna fick också rapporter från
årets verksamhet. Bland annat så informerade Birgitta Bergner och Oscar Richardsson om årets läger och musikverksamhet,
och Johan Lundgren (Skellefteå) informerade via ett videoklipp om resan till Armenien, och mottog applåder på distans.

Johan Holmgren informerade om Klippengårdens verksamhet och uppmuntrade
oss att komma och hjälpa till på Fixarlägret. ”Folk har kommit till mig och sagt
att ’det var ju inte så otrevligt att va här
och hjälpa till! Det var rent utav trevligt!’”
Och som Henric Johansson påpekade så
”gör det inget om man är långsam av sig,
då kan man bara stanna lite längre!”
Mot slutet av årsmötet överraskades Hans
Jakobsson med gratulationssång, ett
göingeleve och folkets jubel lett av Anders
Lindh och Anna-Lena Lund, då han på
dagen för årsmötet fyllde 65 år.
Linnea Jakobsson

lediga tjänster

Sommarstängt
EFS Västerbottens kansli
håller stängt 1-29 juli 2019.
Glad sommar!

Då tidningen kommer ut fem gånger
per år så är det svårt att hinna med
annonsering kring tjänster i Vårt
Budskap.
Är du intresserad av att söka en tjänst
inom EFS Västerbotten? Se information på vår hemsida:
www.efsvasterbotten.se
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Utanför
I en tid av elitism och av att sträva
efter perfektion. I en tid där svensken
tillhör ett utav de mest ensamma folken
i världen. Där är det inte så svårt att
känna sig utanför, att känna: jag får inte
vara med. Grupptillhörigheten blir något
exklusivt och något dyrbart.
i första korintierbrevet försöker
Paulus att lösa en rad olika konflikter och
diskussioner som uppstått i församlingen.
Bland annat finns det problem i användandet av de andliga gåvorna. De verkar
jämföra sig med varandra, hävda sig,
värdera de olika gåvorna olika mycket.
Detta vänder sig Paulus emot. Gåvornas
funktion är bland annat att visa på vem
Jesus är och utbredandet av Guds rike
på jorden, men i församlingen i Korints
bruk av gåvorna överskuggas detta syfte.
I inledningen till kapitel 12 skriver han:
”Nådegåvorna är olika, men Anden den-

samma. Tjänsterna är olika, men Herren
densamme. Verksamheterna är olika, men
Gud är densamme, han som verkar i allt
och överallt.” 1Kor 12:4-6.
Men Paulus uppmuntrar dem, i kapitel
14, att fortsätta sökandet av gåvorna, att
sträva efter att vinna de andliga gåvorna.
Så det handlar inte om att bruka eller
inte, utan hur de brukas och inte minst
hur medlemmarna i församlingen beter
sig mellan varandra. För mellan dessa två
kapitel om gåvorna har vi kärlekens lov,
texten som för dessa texter tillsammans.
Texten om kärlekens karaktär, texten med
den underliggande meningen: på detta
sätt vill jag att ni är med varandra. Tålmodiga, goda…
när vi samlas har alla något att
bidra med. Det kan vara bullbak eller
tungotal, profetiskt tal eller städning, båda
delarna eller något helt annat. Gåvorna är

inte begränsade till uppräkningen i första
korintierbrevet. Men framför allt så har
vi alla något att bidra med för att vi är
unika skapelser i Guds avbild, olika delar
av samma kropp och saknas en är kroppen
inte hel.
låt oss inte formas av samtidens
strävan efter elitism och perfektionism
som skapar utanförskap och ensamhet. Låt
oss istället vara en samling där vi älskar
varandra, som släpper fram varandra, är
tålmodiga och goda med varandra. Låt oss
bygga gemenskaper utifrån Jesu befallning från Johannesevangeliet 13:34-35:
”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska
varandra. Så som jag har älskat er skall
också ni älska varandra. Alla skall förstå att
ni är mina lärjungar om ni visar varandra
kärlek.”
oSCAR rICHARDSSON
Distriktskonsulent

Gör det lilla du kan
Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt,
snart de dyrbara tillfällen fly!
Efter vår kommer höst,
och på dag följer natt,
då kanhända ej morgon skall gry.
O, var flitig att så, medan ännu är tid,
att din skörd måtte mogna i frid!

Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri,
gör det allt för din Frälsare blott,
och var viss, att han skall
icke döma som vi,
blir det fråga om stort eller smått!
Se, han själv gör ju allt,
vad betyder det då,
om han ställt dig i led med de små?

Gör det lilla du kan, och se icke därpå,
att så ringa, så litet det är!
Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå,
dit din Mästare sänder dig här?
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig,
o, var nöjd, att han gav det åt dig!

Gör det lilla du kan och besinna, att Gud
hos oss alla blott trohet vill se!
O, så gläds att få gå
med hans ringaste bud
Och att själv han all hjälp vill bete.
Men vad fröjd om en dag han ock säger
till dig: Vad du gjorde, det gjorde du mig!
Lina Sandell
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Hasses hörna

Mannen som bygger på altan nummer 3
På min hustrus nattduksbord
ligger en bok av Ylva Eggehorn med titeln
”Mannen som aldrig byggde en veranda”.
Boken belyser olika människor i bibeln
och det med en annorlunda betraktningsvinkel än vad som är vanligt. Förmågan
att se med lite andra ögon finns verkligen
hos författarinnan. Boktiteln hänvisar
till en av berättelserna, nämligen den om
Henok i 1 Mos 5, och Ylva konstaterar
att det inte står någonting om vad Henok
har gjort. Han lämnar inget som helst monument efter sig, inte ens en minnessten.
Han byggde inte ens en veranda! (förklaring till det uttrycket finns i boken).
Det enda som står om honom är: ”Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan
fanns han inte mer, ty Gud tog honom
härifrån”. Nu levde han förvisso i 365 år,
men under dessa år så var tydligen det
mest påtagliga att han ”levde i gemenskap
med Gud”.
henok var 65 år när han fick sitt
första barn och sedan fick han söner och

döttrar. Vi har både likheter och skillnader, Henok och jag. Jag har också fått
(en) dotter och tre söner (även om det
naturligtvis är Lena som har gjort det stora
jobbet där) och jag har i alla fall försökt
att leva i gemenskap med Gud. Men om
Henok liksom började vara aktiv vid 65,
så är jag istället i nedtrappningsfasen, med
bara några år kvar till den åldern.
jag ska nu lämna min tjänst som
pastor. Jag vet att jag har varit aktiv under
dessa år: aktiv som pastor, som förälder,
som fotbollstränare, som modern människa med allt vad det innebär. Fast det
inte står något om det så var kanske Henok också lika aktiv, ja, minus fotbollen
då, vem vet, men det som kännetecknade
honom, det som var värt att minnas, var
att han ”levde i gemenskap med Gud”.
När jag slutar ett trettioårigt tjänande
som pastor så kommer ofrånkomligen
några tankar om vad jag lämnar efter
mig. I ett arbete där de tydliga resultaten
är svårfångade och ganska otydliga, så är

det mest tillit och hopp som finns kvar.
Tilliten till att Gud verkar och har verkat
hela tiden, oavsett vad jag har gjort, och
hoppet om att någonting i alla fall har haft
någon betydelse för någon människa. I
detta, lite osynliga, ”hoppande” så kan det
vara skönt, och mycket konkret, att veta
att, om nu Henok aldrig byggde någon
veranda, så är jag i alla fall just nu inne på
min tredje altan, plus att det har blivit ett
uterum också. Men så har jag ju snickarsonen, timmermannen Jesus som inspiration, till skillnad mot Henok.
att bygga altan är ju någon form
av monumentbyggande som förhoppningsvis både gläder många och som kommer att bestå ett tag. Konkret, tydligt och
lite tillfredsställande. Ett bekräftande på
att jag gjort något. Ändå skulle jag önska
att titeln till min livsberättelse skulle vara
ungefär som så: ”Mannen som i och för
sig byggde några altaner, men som framför
allt levde i gemenskap med Gud”. Det är
en nåd att stilla bedja om.
Hasse Liljemark

K U LT U R V E R A N DA N
EFS-gŒrden Backen
Under sommaren blir det
olika typer av kulturevenemang
pŒ EFS-gŒrden pŒ Backen.

K ULTURV ERANDAN
WORKSHOPS

KULTURVERANDAN
EFS-gŒrden Backen

kl 18.00 - 21.00

PROGRAM

13 juni - Skapa Mobil - Anna-Lena Berglund

kl 19.00

AnmŠlan till 070-210 83 59

20 juni - TŠljning - Milton HŠgglund

Vi kallar det
Kulturverandan!

AnmŠlan till 070-230 55 02

27 juni -FŠrga ullgarn - Kristina Eriksson
AnmŠlan till kristina.balfors@gmail.com

4 juli - Fritt broderi - Karin Lundstršm
AnmŠlan till 073-096 57 54. (sms)

18 juli - Luffarslšjd - Helena L Sjšstršm.

Kom och njut av gott Þka,
lugn och vacker miljš,
hŠrlig musik, hantverk,
och kreativa workshops!
I butiken sŠljs hantverk frŒn
lokala konstnŠrer som t ex
smycken, vŠvar, trŠ, glas,
keramik, luffarslšjdÉ

Drop-in. Vid frŒgor 070-68 38 867.

25 juli - Rawfood - Hanna Alperud
AnmŠlan till hanna@rawforgood.se

15 aug - Prova discgolf - Elin Tobiasson
Drop-in

AnmŠl dig gŠrna en vecka innan resp. workshop.

Mer info om anmŠlan o avgifter etc.
Þnns pŒ vasakyrkan.com eller
facebook.com/Kulturverandan

27 juni - Kristina Sturk och
Anders Steinwall
4 juli - Sebastian Jonsson m band
11 juli - KŠllstršm/Schroderus
18 juli - Helen Tanzborn
25 juli - Hans-Olof Fuhrberg
1 aug - Oscar Fridolfsson m band
8 aug - Ida & Oscar Richardson
15 aug - Fredrik & Milos Lindegren
22 aug - LinnŽa Stenberg
M E R I N F O F I N N S PÅ
F A C E B O O K . C O M / K U LT U R V E R A N D A N

Arr: Vasakyrkan och Sensus
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Klippen
Morgon mellan fjällen!
Det kommer att sjungas på Klippen
ofta i sommar och höst.
Välkommen till…
FIXARLÄGER 1-4 augusti.
Vi hjälper till att hålla gården i bra
skick och umgås tillsammans de dagar som passar dig. Du bjuds såklart
på kost och logi.
friskvårdsläger 13-17 september. Hälsa till kropp & själ.
Dagar med god gemenskap kring
borden, Ordet och fjället!
Hans Lindholm m fl.
Pris: 1475 kr i Storstugan,
1700 kr i Insikten/Utsikten.
fjällväg höst 26-29 september För dig som är 20+ och vill se
fjällen i höstskrud.
Anmälan till samtliga läger sker på
klippenlager@efsvasterbotten.se
Sedan vill också göra reklam för
Hemavanmötet som Equmeniakyrkan inbjuder till 15-18 augusti.
Medverkar gör Tomas Sjödin m fl.
Du kan bo på Klippen! Läs mer
på equmeniakyrkan.se/hemavanmotet-2019/
Under oktober/november kommer
vi att bygga nytt kök och groventré
med hiss i Storstugan. Kan du ge
något av din tid och ditt kunnande
så hör gärna av dig till Johan Holmgren, 070-238 22 71.
Så ber vi att Klippen ska levandegöra
psalmens ord - Gud är god!
/ Klippenstyrelsen
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Annonser

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

Balfors gård
- Bjurholm -

Kurser & hantverk
Hantverksdagar, kafé och grupper i unik miljö.
Kurser: Ost och bröd, skinnberedning, vikingasmycken,
betonggjutning, sticka och virka trasor, luffarslöjd, fläta
i rönn, yllebroderi, gärsgård, svamp.

Tunnbrödskafé 11.00-16.00
13-14/7 och 20-21/7
www.balforsgardshop.se, Kristina 073-8079823
Du hittar oss också på Facebook!

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt

Utgivning Vårt Budskap 2019
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2019. Manus bör vara redaktionen tillhanda senast en månad innan publiceringsdatum.
Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
Nästa nummer planeras vara ute kring 25 september.
Elektronisk lagring: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och
bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger
du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som
publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m.

Är tidningen tillgänglig?
Hur ser det ut i din bönhuslokal/kyrka,
ligger Vårt Budskap framme så att
besökare kan ta del av tidningen? Om
inte, prenumerera på tidningen med ett
exemplar till din lokal.
EFS Västerbotten
finns också på
Facebook.
Läs & tyck till!

Annonser

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

“Mötet som förvandlar”

SOMMARKONFERENS
I FJÄLLMILJÖ
- för alla åldrar!

En servande fackhandel – Din trygghet   
www.bostromstraktor.se

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

Alen Begravningsbyrå

Ulf Påhlsson

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

KAFFE MILJÖ OMTANKE

Christina Wendel

Vi säljer nyare
Bilar
Minibussar
Transportfordon

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO
TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR
090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

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

15

POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

”De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna som räcker året om.”

Psalm 474
Den blomstertid nu kommer

