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Ledare

Skörden
”Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag
säger er: lyft blicken och se att fälten redan vitnat till skörd.”
Joh. 4.35
”Du och din gemenskap (förening/församling) är omgiven av skörd.”
Arne G Skagen.
orden i inledningen är hämtade
från samtalet mellan den samariska kvinnan och Jesus. Samtalet har pågått ett tag.
Under tiden har lärjungarna gått in till
staden för att skaffa något ätbart. Samtalet
resulterade i att kvinnan lämnade krukan
hon skulle hämtat vatten i, gick in i staden
och började berätta om mötet med Jesus.
Lärjungarna kommer tillbaka med mat,
men Jesus är redan ”mätt”. Kvinnan hade
anat något av vem Jesus var, satt sin tillit
till honom och det var ”mättnad” för
Jesus. ”Skörd direkt”. Så säger de inledande orden.
Vänta fyra månader till.
Jag känner igen mig i tänket att något fattas. Först måste det och det ske, jag är inte
riktigt mogen än. Invändningarna staplas
på varandra. Jag skyddar mig. Det låter
lite utmanande att skörden är nu.
Att skörden är mogen kan översättas
med långt framskridet tillstånd, sent stadium i en process. Människor har kommit
så långt i sitt sökande efter Gud att de
liknar skörd. Inga ytterligare bevis på
Guds existens behövs, inga fler broschyrer,
vittnesbörd eller pannkakor och sylt. Vad
de behöver är att någon upptäcker dem,
tar dem på allvar och leder dem de sista
stegen fram till ett beslut.

när jesus säger att skörden är nu
betyder det att många människor är redo
att ta emot honom och hans frälsning.
Finns det människor i min omgivning
som är där? Ett vaccin mot att vänta i fyra
månader är idag-böner:

Herre – låt mig få leva
under öppen himmel – idag
Herre – låt mig lyfta ögonen
och se den mogna skörden
som jag berör – idag
Herre – låt mig dela de
goda nyheterna – idag
Herre – låt mig leda
någon till dig – idag
I helgen plockade jag in stora
delar av skörden av röda vinbär. När
jag skulle börja stod jag och tittade på
buskarna och funderade på var jag skulle
börja. Gå runt och plocka lite här och
där? Eller mer systematiskt? Jag sa till mig
själv; ”Börja på ett ställe, Anders, och
gå systematiskt fram!” Så blev det. Jag
plockade där jag stod. Så är det också med
skörden för Guds rike, du kan bara skörda
den skörd du själv når och berör. Bönen
bredvid är hämtad ur Arne G Skagens
bok ”Äntligen måndag”, vilken jag varmt
rekommenderar.

”Herre lyft min blick så att jag ser skörden
i min närhet”. Amen.
Anders Lindh
distriktsföreståndare

Bild framsida: Nelly Lundmark, en av ledarna på sommarens scoutläger i Stortjärn. Fotograf: Nelly Lundmark
Bild baksida: Fjäril på Sofiehem, Umeå. Fotograf: Linnea Jakobsson
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Det är med ganska mycket
oro och ångest som jag skriver denna
betraktelse. Vad skriver man? Hur ska jag
uttrycka mig? Jag hade ju lovat att skriva
något till EFS Västerbottens medlemstidning. Sedan kom jag på en episod från
tidigare i år. Jag satt dagarna innan Kristi
himmelsfärd och slötittade på Facebook,
då en reklam från Byggmax fångade mitt
intresse. Där stod med stor text ”JESUS
LÄMNADE – VI STÅR KVAR”. Jag
blev bara tvungen att starta en tråd om
detta. Jag konstaterade att Jesus inte alls
har lämnat, utan är ständigt närvarande
genom den helige ande.
Han har ju inte lämnat,
utan har begett sig till
sin Fader, som vi kan
läsa om i Johannesevangeliets 14:e kapitel.

2. Den uppstigne Kristus är allsmäktig. Som den uppstigne kungen är han
enväldig härskare över allt i den skapade
ordningen. det vill säga ”Han styr över
allt (Matt 28:18) och därför kan du möta
världen med frid i hjärtat.” Om vi tror
detta så behöver vi inte vara oroliga. För
som det står i Rom 5:1 ”Så om vi gjorts
rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud
genom vår herre Jesus Kristus.”
3. ”Den uppstigne Kristus står som garant för att Gud Fader förlåtit, tagit emot
och gläds över dig. Jesus har stigit upp
till himmelen, inte bara leviterat. Därför
spelar ingen roll vad du vad
har gjort. Eller hur bristfällig
du är. Jesus är vår företrädare
som konstant vädjar för vår
sak.” Vi läser i 1 Johannesbrevets andra kapitel att, ”om
någon syndar har vi en som
för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus
som är rättfärdig. Han är det offer som
sonar våra synder och inte bara våra utan
hela världens.”

”Bli kvar i
mig så blir
jag kvar i er”

jesus har uppstigit för att ta sin
rättmätiga plats vid faderns högra sida.
Där bereder han plats för oss. I det bibliska bildspråket, så beskrivs ju Jesus som
brudgummen och hans lärjungar som
bruden. När man förlovade sig på Jesu tid
så fick mannen ett år på sig att bygga ut
sin faders hus så att den utökade familjen
skulle rymmas. Brudgummen lämnade
ju aldrig sin kommande brud, även om
de inte bodde tillsammans under denna
tid. Så spenderade de säkerligen mycket
tid tillsammans ändå. Vad innebär det
att Jesus är uppstigen? Och vad gör den
vetskapen med våra liv och vår tro?
i boken encounters with
jesus: Unexpected Answers to Life’s
Biggest Questions, ger Timmothy Keller
tre konsekvenser till att Jesus har ”uppstigit till himmelen”, det vill säga har krönts
till Kung över universum, och är därmed
inte längre begränsad av tid och rum.
1. ”Den uppstigne Kristus är tillgänglig
för kärleksfulla samtal och gemenskap.”
Vi får tala med Jesus genom bönen och
genom bibelläsningen. Jesus säger ju i Joh
14:12-14 ”Sannerligen, jag säger er: den
som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till
Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn
skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något
i mitt namn skall jag göra det.” Alltså är
Jesus en relationell Gud som vill att vi
samtalar med honom.

om jesus ständigt är tillgänglig för samtal, om han styr över
allt och kan förlåta allt, och talar för vår
sak inför Fadern. Vad har vi då att vara
rädda för?
Varför vågar vi inte gå emot vår kultur
när den säger oss att ”- religion är något
privat!” och ”- du ska inte tro att din sanning är bättre än min sanning!” För om
vi tror på att Jesus är den han är, så borde
detta sudda ut all vår rädsla. Jag tror att
nyckeln är som Jesus säger i Joh 15:4 ”Bli
kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom
grenen inte kan bära frukt av sig själv om
den inte sitter kvar på vinstocken, kan
inte heller ni göra det om ni inte är kvar
i mig.”
Byggmax får nog snickra ihop en bättre
slogan till nästa år. Men vi, vi behöver
ju inte snickra ihop några slogans. ”Vårt
budskap” - det är ju redan skrivet!

Jonas Hedblad
Präst i EFS Nysätra
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Ps.

en av höstens finaste söndagar i kyrkoåret är Tacksägelsedagen. Vi
får komma till Gud med våra sorger och
bekymmer, men det är också viktigt att få
säga tack, både till Gud och människor. Så
vad sjunger vi, när vi vill tacka Gud med
sång? Tack min Gud för vad som varit väljer en del vid begravningar, men den är ju
inte någon psalm för den dagliga bönen.
jag vill slå ett slag för ”Jag lyfter
ögat mot himmelen” (Ps 210). Den står
under rubriken ”Bönen”, därför missar
vi lätt att den är en utmärkt tacksägelsepsalm. Men en tackbön kan inte gärna
formuleras så mycket bättre än vers 3 som
lyder: ”Tack för allt gott du mig ständigt
ger att känna älska och äga. Tack, gode
Fader, för mycket mer än jag kan tänka
och säga. ”
psalmen skrevs 1855 av författaren, lektorn och prästen Johan Ludvig
Runeberg, Finlands nationalskald och
mannen bakom bland annat ”Fänrik
Ståhls sägner” och nationalsången ”Vårt
land.” Han har nio texter i vår svenska
psalmbok, ”Jag lyfter ögat” är den mest
kända. Den melodi vi sjunger i Sverige
har vi fått av organisten och tonsättaren
Oscar Lindberg, mest känd för ”Gammal
Fäbodpsalm.”
runeberg skrev ”Jag lyfter ögat” för att
vara en barnpsalm, så språket skulle vara
enkelt. Den är nu över 150 år gammal,
men med de skickliga ändringarna i 1986
års psalmbok är den fortfarande lättfattlig.
”Glatt är att prisa och tacka dig” blev ”Jag
är så glad att få tacka dig” och sista versens
inledning” Så håll utöver mig än din
hand” blev också enklare. Den är både en
bönepsalm och en tackpsalm, och passar
både stora och små. I Finland är den också
mycket vanlig vid dop. Men inte bara när
vi står inför ett dopbarn utan genom hela
livet får vi be med Runeberg: Så skydda
mig med din starka hand, du Fader god
utan like, och låt mig växa för livets land,
som är ditt himmelska rike.
Torbjörn Arvidsson
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Vid en av kulturkvällarna, som hölls utomhus i fantastiskt väder, var det gruppen Limited
som stod för programmet.
tre av kvällarna bjöd på sång och
sommarhemmet Strandudden utmusik, bland annat medverkade grupanför Boliden är varje år en oas för många
pen Limited med rötter från Skellefteå,
runt Boliden, ja faktiskt för hela norra
och den sista kulturkvällen för i sommar
länsdelen. Så var det även den här somvar det syskonen Kågström från Storkåmaren med gudstjänster varje lördagskväll
geträsk som medverkade med ett sång och
under juni till och med augusti. Från och
musikprogram, ”Livet med Gud.” En av
med midsommar och sex veckor framåt
helgerna i juli var något av en hemvändaräven på söndag förmiddag, då gudstjänshelg, där alla som medverkade har rötter
terna var sammanlysta med Svenska Kyroch anknytning till Boliden. Talade både
kan, som tillsammans med EFS hade sina
lördag och söndag gjorde då Margareta
söndagsgudstjänster ute på Strandudden.
Rehnberg, uppväxt i Boliden, nu med
Dessutom hölls även Café Strandudden
tjänst i Holmsund. Sommarens alla
öppet dagligen under 6 veckor från och
samlingar var allmänt mycket välbesökta
med midsommar. Caféet drivs ideellt av
vilket visar på ett varierat och uppskattat
EFS med god hjälp av ungdomar som har
innehåll. Dessutom lockar ju den fantasferiepraktik, betalt med bidrag från komtiskt vackra platsen Strandudden många
munen. Under sommaren hölls i år även
från både när och fjärran, inte minst vid
fem kulturkvällar med varierat innehåll.
varmt och fint väder, då det är en mycket
Bland annat medverkade Hans Brettschomtyckt plats för avkoppling och bad.
neider som på ett fängslande sätt berättade
med ord och bilder från äventyret för en
text och foto:
del år sen, då han var med i ”Expedition
Jan-Erik wikström
Robinson” och stod som slutsegrare.
EFS Boliden

På lördagen under hemvändarhelgen medverkade Johanna och Sven Fridolfsson med sång
och musik tillsammans med Johannas bror Mattias. Alla är nu boende i Göteborg, men med
rötter i Boliden. Foto: Maud Sundkvist

Hur demokratin kom till våra bygder
Hur nyläsarna, EFS, Rosenius och demokratin hör ihop.

börja tänka själva. De upptäckte Luthers
tankar om det allmänna prästadömet, och
samlades i hemmen där de tillsammans
stärktes i tron. De tyckte att prästerna bara
predikade lagen, inte evangelium. Denna
frihet från religiös auktoritet var inte fri
från kamp och uppror, ja till och med
dödsstraff, men gav också inspiration för
social demokratisering.
i norrland företrädesvis, hade
husförhöret ersatts med byabönen redan
på 1600-talet. Nyläsarna, en kritisk
grupp, uppstod i Piteå ungefär 1810 med
spridning till Arvidsjaur och Skellefteå.
Nyläsarrörelsen innebar för männen och
kvinnorna en demokratisering på såväl
religionens som på samhällets område.
Konventikelplakatet och tjänstehjonslagen kom att alltfort gälla i övriga Sverige,
medan statsmakten gjorde ett undantag
för Skelleftebygden.

Elisabeth Grönlund och Frida Perstrand medverkar i föreställningen ”Norrlandsläseriet”.
Foto: Sonja Ljung
marknadsbesökarna i Bonnstan
i Skellefteå kunde den 30 juni få lyssna till
en liten föreställning, ”Norrlandsläseriet”,
som handlade om väckelsen på 1800-talet.
På scenen under Rosenius-tavlan agerade
Frida Perstrand, Örnsköldsvik, i Maja-Lisa
Söderlunds skepnad med tal och sång och
orgeln hanterade Elisabeth Grönlund,
Ersmark, också hon i tidstypiska kläder.
Åhörarna i Bonnstan fick själva delta i
spelet genom att sjunga med i gamla men
fortfarande kända väckelsesånger. Tomas
Johansson, Västerbottens-teatern, hade
samlat material och skrivit manus till
föreställningen.
berättare var Sanna Ljung, Lövånger, som förmedlade otroligt intressanta
historiska fakta om nyläseriets utmaningar

mot prästerna, kyrkan och staten för 200
år sedan. Ja det blev en riksangelägenhet
som kulminerade den 29 november
1819 alldeles i närheten av Bonnstan och
Lands-kyrkan, då justitierådet Josua Sylvander, utsedd av kungen, skulle offentligt
undersöka hur nyläsarverksamheten påverkade hela samhället genom sin relation till
kyrkan och prästerskapet.
Men hur beskrivs bakgrunden till denna
situation? Kyrkohistoriskt intresserade
vet att vi Skelleftebor med omnejd var
100 år före övriga Sverige med att införa
demokrati och jämlikhet mellan män och
kvinnor. Hur det var möjligt? Det handlar
om enkla drängar och pigor, företrädda av
exempelvis Gerhard Gerhardsson, Fällfors,
Anders Larsson, Norrlångträsk, och Maja-lisa Söderlund, Frostkåge, som vågade

kersti karlsson, Kåge, tidigare
missionär i Etiopien, har ingått i en grupp
intresserade missionsvänner, och berättade
engagerat om EFS idag vid föreställningen
i Bonnstan. Övriga intresserade som Lena
Sandberg hade samlat kring samtal om
EFS missionshistoria var Martha Hellgren
och Tomas Johansson, båda historiskt
kunniga från Skellefteå. Det finns så
mycket att lyfta fram ur vår EFS historia
som vi behöver lära oss mer om! Därför
är denna 200 – åriga historia som denna
dag framfördes i tal och sång, något som
verkligen har hänt och sedan påverkat
hela samhället genom bildandet av många
samhällstillvända föreningar i samhället
- nykterhetsrörelser, fackföreningsrörelser
med flera.
efs affisch ”Växa tillsammans i
kärlek” stod i centrum vid scenen i Bonnstan, och det budskapet avslutade gruppen
med att förmedla till de många som hade
lyssnat. Maja-Lisas ord lever kvar ” Kristi
kärlek tvingar mig att predika Guds ord,
för den som önskar höra. Glöm inte att
himlen alltid är öppen för dig”.
Text: lena sandberg
Gärdsmark

5

Välkommen Anton Vennberg!

Fem snabba frågor
Vad gillar du
för filmer?
Bra filmer.
Vilken årstid
skulle du vilja
fastna i?
Sommaren.

Skulle du vilja
leva i 1000 år
eller 10 gånger
100 år?
1000 år.

Om du bara
fick äta en enda
sorts godis i
resten av ditt
liv - vilken skulle
det vara?
Choklad.

Verksamhetsutveckling och
ledarskap är områden som
ligger vår nye personalansvarige Anton Vennberg varmt om
hjärtat.
varför sökte du dig till efs?
Personalfrågor och organisationsfrågor är
områden som jag tycker är jättekul! Att
få möjlighet att arbeta med dessa frågor
inom en värderingsstyrd organisation som

EFS, såg jag som en otroligt spännande
och rolig utmaning när jag sökte tjänsten.
vad tar du med dig från dina
tidigare uppdrag?
Från mina tidigare uppdrag tar jag framförallt med mig att ensam inte är stark. Det
gäller både för den enskilde medarbetaren,
men också för en organisation i stort. För
att åstadkomma mycket krävs det att vi är
många som är med och bidrar.

Skulle du
helst kunna
springa i 160
km/h, eller
kunna flyga i
16 km/h?
Springa.

finns det några särskilda områden som du brinner extra för?

Min målsättning är att bidra till att EFS
fortsätter att utvecklas. Jag vill vara med
och bidra till att EFS är en attraktiv
arbetsgivare där man som anställd trivs
och vill stanna kvar. Jag tror förmågan hos
den enskilda är stor. Alla har vi dock olika
behov och förutsättningar, men med de
rätta förutsättningarna blir vi tillsammans
starka.

emmys emotioner

Till vilket pris?

Jag har just flyttat och bytt stad.
Det slog mig så tydligt då jag och min
sambo började packa upp våra tillhörigheter i vår nya bostad – så mycket saker
vi har och vad ska vi använda allt till?
Behöver vi 4 osthyvlar, böcker jag inte läst
sedan jag var 15 år och klänningar jag inte
har använt på 3 år? Även om vi rensade
vårt bohag innan flytten, känns det som
om jag plockar upp den ena onödiga
saken efter den andra ur flyttlådorna.
en flytt börjar med att packa ned
och slänga saker. Den slutar med att packa
upp och köpa nya saker. Alla dessa saker!
Det finns en livsstil som kallas minimalism där man, om jag förstått det rätt, vill
äga så få saker som möjligt. Man prylbantar, tänker miljövänligt och drar ned på
sociala medier. Man lånar, hyr och byter
6

istället för att köpa och äga. Det inspirerar
mig. För ju mer saker man äger, desto mer
tid går åt till dessa saker. Laga punktering
på cykeln, tvätta bilen, skruva ihop den
tredje bokhyllan från IKEA, uppdatera
mobilen, städa akvariet, tvätta kläder.
Tänk vad mycket tid man kunde frigöra
utan alla dessa saker! Eller åtminstone
med mindre.
som om inte det skulle räcka
som motivation, att frigöra mer av vår
dyrbara tid genom att prylbanta, skulle
vår fantastiska planet uppskatta det. Vår
miljö skulle må så mycket bättre om vi
konsumerade mindre. Minskade utsläpp
på grund av reducerad produktion och
mindre sopor. Fler träd får stå kvar, mer
olja bo kvar i marken. Jag blir så arg då jag
tänker på att många av de nya saker som

produceras idag, exempelvis mobiltelefoner, tillverkas för att hålla en begränsad
tid. Sedan kostar det mer att laga mobiltelefonen än vad värdet på varan är då den
går sönder. Men jag faller ändå i samma
fälla varje gång. Det är roligt med nya
saker och bekvämt att köpa nytt istället
för att laga.
i fem år har jag haft en smartphone och
kan knappt komma ihåg hur jag orienterade i en ny stad utan Google Maps. Efter
ett år har jag gjort diskmaskinen till min
bästa vän och vill inte vara utan den. Ju
mer saker vi köper på oss för att öka vår
bekvämlighet, desto svårare blir det för oss
att vara utan dem. Vi gör oss av med materian endast för att förnya den till något
bättre. Men till vilket pris?
Emmy Lindgren

Konfa 2019
Strömbäck/
Klippen
ett konfaläger rymmer mycket.
Nya vänskaper, trötta ben, tvivel, tårtbakartävlingar, inlyssnande, förståelse. Det
diskuteras ämnen vissa burit på i år, likaväl
som sådant vi måste stanna upp för att
för första gången ta in. Det krävs tålamod
och respekt för att tillåta oss själva och de
andra lägerdeltagarna att fundera. Tänka.
Tänka om.
ett konfaläger rymmer mycket.
Bussresor till Klippen, Kahoot!s, kramringar, gäspar, hejaramsor, långa dagar.
Korridorer som ekar av helhjärtade
halvbra stämmor under godnattvisor efter
limbodans i gympahallen. Myggbitna händer som slår i Bibeln eller ligger stilla mot
kroppen under den gemensamma vilan i
kapellet. Vi lyssnar på allt från undervisning, till lovsång, till förbön. Håller alltid
alla sinnena öppna.
ett konfaläger rymmer mycket.
Men för att något ska göra verklig skillnad
krävs det kärlek, och i den här gruppen
fanns det i överflöd. Och det känns som
ett direkt kvitto på att konfirmation är
levande och att Gud är god.

Bilder från konfirmationsläger 1 - Strömbäck/Klippen

FOTO OCH TEXT:
eLINA SANDSTRÖM
Ledare på lägret

Konfirmandläger 2020
EFS Västerbotten anordnar
tre konfirmationsläger sommaren 2020.
Klippen - Strömbäck 1 (fullt)
Klippen - Strömbäck 2
Solvik
Hör av dig med anmälan till
efs@efsvasterbotten.se
Mer information finns på
www.efsvasterbotten.se
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Lokala slöjdare ställer ut Alster i Hantverksboden.

Kulturverandan på Backen

För tredje året i rad anordnas Kulturverandan på EFS-gården Backen i Umeå.
Tanken om en ny mötesplats växte fram i samband med att missionsbokhandeln
DinBok lades ned i Umeå. Det var Kristina Sturk som väckte idén och sedan bildades en liten lekmannastyrd arbetsgrupp som planerade vidare.

planerandet och genomförandet av Kulturverandans kvällar
kräver en hel del frivilliga arbetsinsatser,
men trots sommar och semester så brukar det ordna sig med ansvariga.
I samband med att sommarverksamheten startade i juni 2017, så kunde även
Kulturverandan inbjuda till sina kvällar,
varje torsdagkväll hela sommaren mellan
18-22. Tanken är att fler ska upptäcka
den stadsnära oas som EFS-gården är.
Konceptet Kulturverandan består av
flera delar. En viktig del är kaféet med
hembakt fikabröd, men utöver det så
erbjuds det oftast någon form av musik
eller annat uppträdande och möjlighet
att prova på en workshop. Musikkvällarna är gratis, eller så får du ge en valfri
gåva. En del workshops kräver att du
föranmält dig medan andra är drop-in.
Workshops-kvällarna kan till exempel vara tovning, täljning, luffarslöjd,
freesbeegolf, bygga slytorn till trädgården mm. Kulturverandan har även en
egen Hantverksbod där lokala slöjdare
ställer ut och säljer sina hantverk. Utöver
torsdagkvällarna håller Hantverksboden
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även öppet i samband med kyrkfikat på
söndagarna. Den som säljer sina alster
i hantverksboden lovar dessutom att ge
minst 10 % av sin försäljningsvinst till
EFS i Umeå. Gruppen Händer för mission
har en egen avdelning i Hantverksboden
där hela försäljningssumman går till EFS
i Umeå.
kvällen då Vårt Budskap är på plats
är en fantastiskt fin sommarkväll där ca 70
personer besöker Kulturverandan för ett
kortare eller längre besök.
Som workshopsaktivitet hade ett
drygt 10-tal anmält sig till att prova på
Rawfood. Rawfood har varit ett stående
inslag under alla de tre år som Kulturverandan har funnits. Tidigare år är det
Ellen Bergström (Hello Raw), som hållit i
workshoparna men den här sommaren är
det Hanna Alperud (Raw for good) som
ansvarar för information om rawfood och
provapå-aktiviteterna att själva få laga lite
mat. (Se information om rawfood i faktarutan). Maten ser verkligen färggrann och
god ut och deltagarna verkar nöjda.
Eva Gerhardsson och två personer till

rullar chokladbollar som bland annat består av dadlar och cocos. Eva har varit med
även tidigare år och tycker det är intressant med rawfood. Hela konceptet med
Kulturverandan tycker hon är bra. Det
är lättsamt och trevligt. Speciellt nämner
hon hantverksboden som hon tycker har
fina hantverk.
En annan som är med och rullar
chokladbollar är Ida Taberman. Hon har
inte varit med på Kulturverandan tidigare.
Hon arbetar som massör och deltog i en
babymassagekurs på Carlskyrkan, Umeå,
och via den kom hon med på ett dagläger
för ensamma mammor på EFS-gården på
Backen. Det var i samband med det som
hon såg affischen om Rawfood och anmälde sig. Hon känner sig glad över kvällens
workshop.
UNGEFÄR EN TIMME EFTER ÖPPNANDET och parallellt med workshopsprogrammet ansvarar HansOlov Furberg
för musikinslaget. I början av 1990-talet
var HansOlov musikkonsulent i EFS i
Umeå, men numera är han bosatt i Kramfors och arbetar som rektor
på Örnsköldsviks- och Hola
folkhögskola. HansOlov ser
sig egentligen inte som någon
artist utan skapar mest musik
som andra fått framföra. Men då han hade
ett liknande framförande i våras blev han
själv lite förvånad över att han tyckte det
var så kul!

Delar av resultatet från workshopen med Rawfood: Chokladbollar som består av dadlar och
kokos, samt en grön hälsodryck.
stunden i livet just nu, eller om en liten
stund. För egentligen, säger HansOlov, så
börjar ju livet ständigt om, hela tiden!
Efter ungefär en timmas program, där vi
fått höra många roliga episoder, så avslutades musikstunden med en låt som ingen
ville ha. När låten var skriven och ingen
verkade vilja ha den insåg HansOlov att
han skrivit
den för sig själv.
Som extranummer sjöngs en riktig
sommarlåt, Segla
bort, som handlar om att våga släppa
taget, hav, segling, sol och fågelsång. Med
den sommarkänslan fick vi gå ut i den
ljumma sommarkvällen.

”Försök leva
i nuet.”

nÄR HANSOLOV presenterar kvällen beskriver han den som en stund likt
TV-serien Stjärnorna på slottet, där
kändisar berättar om sitt liv och sedan
gör någon rolig aktivitet tillsammans.
Som Stjärnorna på slottet alltså, säger
HansOlov, men utan det roliga. Det musikprogram som framförs har inte någon
egentlig röd tråd annat än att HansOlov
har varit med och skapat musiken och
låtarna. Den musik som framförs spänner
över många olika stilar som visa, musikal
och schlager, varvat med HansOlovs berättelser om hur låtarna och musikalerna
kom till. Under flera år har han skickat
in bidrag till Melodifestivalen. I Sverige
har han inte haft någon större framgång,
medan hans bidrag har kommit med i
andra länder som bland annat Vitryssland,
Litauen och Moldavien.
EN VISA som HansOlov framförde heter
Bästa stunden i livet och handlar om att
försöka leva i nuet, för kanske är den bästa

VID ETT AV KAFÉBORDEN sitter Eric
Bergström och Owe Lundin. Båda tycker
Kulturverandan är ett bra koncept. Eric
tycker att sommarens program har tagit
ett kliv uppåt i jämförelse med tidigare
somrar. Owe tycker det är bra att kvällarna erbjuder flera olika infallsvinklar. Både
workshop och musik gör att programmet
kan passa fler. Dessutom tycker han att
Hantverksboden är en bra idé och att det
är bra att den är öppen både torsdagkvällar och söndagar. Västerbotten
Text och foto:
Helena Löfqvist Sjöström
Medlem i kommunikationsrådet

Owe Lundin och Eric Bergström, återkommande kulturverandabesökare

HansOlov Furberg medverkade med sång
och musik.. Foto Anna Tobiasson
Faktaruta om rAWFOOD
Både mat och bakverk är helt veganska
och går ut på att maten aldrig ska hettas
upp över 42 grader (vissa säger högst 47
grader) för att på det sättet bevara alla
goda smaker, näring, vitaminer, mineraler
så att du får del av all välbehövd energi.
Dessutom är rawfoodkosten naturligt
fri från vitt socker, gluten, mejeriprodukter och ägg, vilket gör att maten och
bakverken passar de flesta oavsett livsstil
eller allergier. Se www.rawforgood.se och
helloraw.se
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Distriktsinformation
Styrelsen informerar - budget i balans 2022
styrelsen fick vid årets årsmöte i uppdrag att fram till år 2022 nå
en budget i balans. Styrelsen arbetar aktivt
med detta uppdrag vars bakgrund är att
prognosen för årets budget är ett underskott på ca 1,62 miljoner. Kan vi inte öka
intäkterna (insamlade medel) innebär
det att vi för att nå balans måste minska
personalstyrkan, med dagens kostnader
motsvarande drygt tre tjänster. Vi ser
därför över kostnaderna för vår verksamhet i distriktet. Då vi idag har ett bra eget
kapital kan vi genomföra de förändringar
som krävs utan stress och på ett sätt där
alla får vara med i diskussionen om hur vi
ska möta framtiden.
styrelsen beslutade vid sitt junisammanträde att:
1. Träffa samarbetskyrkorna för att höra
med dessa hur de ser på sin verksamhet
framåt. Dessa träffar genomfördes i juni.
Distriktsföreståndaren och styrelseordföranden träffade företrädare för samarbetskyrkorna i Umeå och Skellefteå.
2. Be samtliga distriktskonsulenter beskriva sitt arbete och vilka uppgifter som bör
vara prioriterade. Vi fick in svaren före
semestern och kunde konstatera att det utförs ett omfattande arbete, men vi kunde
utifrån arbetsbeskrivningarna inte utläsa
förslag på hur vi bör prioritera arbetet i
framtiden.
3. Skapa en grupp med distriktsföreståndaren, ekonom och ytterligare två personer
som, ur ekonomisk synpunkt, undersöker
vad som krävs för att nå en budget i

balans. Denna grupp har träffats två gånger under sommaren.
vid styrelsens sammanträde
24-25 augusti fattade vi beslut om att på
följande sätt arbeta vidare med den ekonomiska utmaningen:
I septembernumret av Vårt Budskap
presenterar vi det arbete som pågår så att
informationen når så många medlemmar
som möjligt.
Distriktsföreståndaren ska inför styrelsens novembersammanträde ta fram tre
alternativa handlingsplaner med tillhörande risk- och konsekvensanalyser.
Ordföranden ska vid inspirationshelgen
”Nära Jesus” 18-20/10 presentera det arbete som pågår. Där kommer även Mikael
Artursson, missionsledare i Mittnorrland,
att presentera deras indelning av distriktet

i missionsområden, istället för kretsar,
som kan vara ett inspel i den här pågående
processen.
Ordföranden och distriktsföreståndaren ska, efter styrelsens novembersammanträde, ansvara för tre träffar med
föreningarna i länet. Där ska det pågående
arbetet presenteras och det ges möjlighet
till samtal om framtiden utifrån det material vi då har framme.
Under hösten vakantsätts lediga tjänster. Vår tanke i styrelsen är att det här ska
få ta tid och att medlemmar och föreningar ska känna att alla får vara delaktiga i
processen.
Har ni i föreningen eller som enskilda
medlemmar tankar om det här är det
väldigt roligt om ni hör av er till oss i
styrelsen eller till distriktsföreståndaren.
styrelsen
genom ordförande

Från vänster: Pia Fahlgren, Olov Marklund, Pontus Löfgren, df Anders Lindh, Christina
Bjerle-Johansson, Hans Jakobsson, Karin Widman, Kerstin Eriksson och Marianne Berglund.
Saknas på bilden gör Helena Wikström. Foto: Eva S Bäckström

Gåvomedelsrapport

lediga tjänster

Präst till Vasakyrkan
Mer info på www.efsvasterbotten.se

Vill du skänka
pengar till EFS
Västerbotten?
bankgiro 985 - 2377,
swish 123 453 6819
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Presentation av styrelse utskott och råd
för EFS Västerbotten 2019-2020

Distriktsstyrelsen
Berglund, Marianne		Sävar		070-7898421
Bjerle Johansson, Christina		
Sävar		
072-5312080
Eriksson, Kerstin			Umeå		070-6151209
Fahlgren, Pia			Skellefteå
070-6401124
Jakobsson, Hans (ordf.)		
Ersmark		
070-3948975
Löfgren, Pontus			Skellefteå
070-6558410
Marklund, Olov			Skellefteå
070-6495432
Widman, Karin			Boliden		072-2410759
Wikström, Helena			Umeå		070-2235015

g.marianne.berglund@telia.com
christina.bjerle@savar.se
kerstineriksson66@gmail.com
pia.fahlgren@skelleftea.se
hans.jakobsson@allt2.se
lofgrenpontus@outlook.com
profalk@telia.com
karin.widman@svenskakyrkan.se
helena.wikstrom5@gmail.com

Arbetsutskottet
Berglund, Marianne		Sävar		070-7898421
Jakobsson, Hans			Ersmark		070-3948975
Widman, Karin			Boliden		072-2410759

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

Ekonomirådet
Hedman, Helene			Umeå		070-6469382
Jakobsson, Hans			Ersmark		070-3948975
Löfgren, Pontus			Skellefteå
070-6558410
Öhlund, Ingvar			Robertsfors
070-2332019

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

Internationella rådet
Bohman, Mats			Umeå		072-5391149
Fahlgren, Pia			Skellefteå
070-6401124
Gebries, Merhavi			Skellefteå
070-2725654
Lund, Anna-Lena			Ursviken		073-0639997
Wikström, Helena			Umeå		070-2235015
Wikström, Anna-Britta		
Skellefteå
070-2756802

mats.bohman@svenskakyrkan.se
pia.fahlgren@skelleftea.se
gebries51@gmail.com
anlelu@allt1.se
helena.wikstrom5@gmail.com
annabritta.w@gmail.com

Kommunikationsrådet
Bjerle Johansson, Christina		
Sävar		
072-5312080
Hägglund, Samuel		
Skellefteå
073-0203982
Hägglund, Matts			Flarken		070-2126437
Löfqvist-Sjöström, Helena		Sörfors		070-6838867
Olofsson, Inger			Svartjärn		070-6152091

christina.bjerle@savar.se
sammenr62@hotmail.com
matts.hagglund@gmail.com
helena@sorfors.se
olofsson.inger54@gmail.com

Verksamhetsrådet
Eriksson, Kerstin			Umeå		070-6151209
Gelfgren, Urban			Innertavle
070-2230023
Holmström, Viktoria		
Skellefteå
070-5481957
Jonsson, Susanne			
Sävar 		
070-2893580
Marklund, Olov			Skellefteå
070-6495432

kerstineriksson66@gmail.com
urbangelfgren@hotmail.com
viktoria.holmstrom@gmail.com
sue.jonsson@gmail.com
profalk@telia.com

Distriktssaltstyrelsen och klippenkamraternas styrelse
Eftersom Salt Västerbotten och Klippenkamraterna har sina årsmöten först i oktober finns ännu inga uppgifter
för ny styrelse. Se information längre fram i höst på vår hemsida.
personalnytt
anton vennberg, personalansvarig på Kansliet i Umeå. 75% 190901-190930, därefter 100 %.
Oscar Richardsson, timanställd HT19 därefter avslutar han sin tjänst.
anders brunnegård, distriktskonsulent 75% norra Västerbotten. Visstidsanställning. 190701-191231
Christoffer LIndberg, vik. konsulent 60%, Vasakyrkan. 190805-200531.
Isak samuelsson, föräldraledig 80%, Vasakyrkan. 190901-200531.
Markus nyström, vik. körledare för United, 20%, EFS-kyrkan i Skellefteå. 190801-190930
Simon Norberg, konsulent i Jörn-Bolidens EFS-krets. 100%.190901-191231
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Konferens Nära Jesus

Konferens
Nära Jesus i
Skellefteå

18-20 oktober
2019
Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus.

Gå därför ut...
”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn.”

Program

För ungdomar och vuxna.
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!
Markus Nyström med flera leder lovsång,
Johan Lundgren leder mässan.
Plats: EFS-kyrkan.
Lördag
9.00 Fika.
10.00-10.45 Gemensam samling
Mikael Artursson, Anders Lindh

BARNENS KONFERENS
4-10 år
Barnens konferens riktar sig till barn
4-10 år. Fredagens mässa är för alla
åldrar, så ingen barnsamling då.
Lördag
10.00-12.00 Skattensamling med
sånger och bibelberättelse.
14.00-15.00 Barnkalas!
Tårta, lek och fiskdamm.
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11.00-12.00 Parallella samlingar
14.00-15.00 Parallella samlingar
18.00 Gudstjänst. Gå DÄRFÖR ut!
Kören United medverkar. Mikael
Artursson, regional missionsledare i EFS
Mittnorrland, predikar. Simon Persson
och Karin Lindmark leder gudstjänsten.
Plats: Pingstkyrkan.
20.30 Gospelmusikalen Befriad.
Bergsbykyrkans och Mobackenkyrkans
körer. Plats: EFS-kyrkan.

#närajesus2019
Vi vill gärna synas och vi vill gärna
se vad ni upplever under Nära Jesus
2019. Använd gärna Hashtagarna
#saltvbn, #efsvbn och #närajesus19
inför och under helgenKRIK,

Söndag
11.00 Familjemässa.
Anders Lindh predikar, körerna Trinity
och Spectra sjunger. Johan Holmgren
leder mässan. Söndagsskola och Tweens
under predikan. Plats: Pingstkyrkan

Tweens
10-15 år

lördag
Utflykt till Mobackenkyrkan. Egna aktiviteter och lunch tillsammans utomhus.

Anmälan

Anmäl dig gärna till barnens konferens
och tweens före 13/10 via
www.efsvasterbotten.se.

ungdom
15-20 år

Fredag - lördag - söndag
Hela helgens program passar såväl dig
som är ung som vuxen. Några höjdpunkter som du inte får missa är mässan med
lovsång, seminarierna (t ex My life, God
jord, KRIK, Lovsång, Psykisk ohälsa och
Internationell mission), Salts årsmöte och
gudstjänsten med bl a United!
Vill du du leva lägerliv kan du övernatta
på din luftmadrass och hänga hela helgen!

Parallella samlingar

Konferens Nära Jesus

Lördagen den 19 oktober 2019
kl. 11-12
1. Vision för EFS Västerbotten
2. Hemmakyrka
3. MyLife, smågrupper
4. God Jord
5. KRIK OBS! 10.00-12.00
6. Bibliolog
7. Lovsång i församlingen
8. Möt mig som jag är
9. Internationell mission
innehåll
1) Vision för EFS Västerbotten
Vilken är vår vision? Hur visar den sig i
verksamhetsplanen? Liksom EFS
Riks arbetar vi på en treårsplan.
Styrelsen för EFS Västerbotten

2) Hemmakyrka är hjälpen för grupper
med blandade åldrar, t ex hemgrupper
eller familjen som längtar att läsa Bibeln
tillsammans. Kom och ta del av boken och
konceptet Hemmakyrka.
Sofia Svensson
3) My Life och minigrupp
MyLife Workshop är ett kursformat som
tar utgångspunkt i det egna livet. Lär
dig hur du kan introducera kursen i ditt
sammanhang.
Mikael Artursson, EFS Mittnorrland
4) 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

kl. 14-15
1.Vision för EFS Västerbotten
2. Hemmakyrka
3. MyLife, smågrupper
4. God Jord
5. Internationell mission

6) Bibliolog är en metod där vi tillsammans upptäcker och upplever en biblisk
berättelse.
Lena Andersson och Barbro Lundström
7) Lovsång i församlingen
Hur kan vi få lovsången att blomma hemma i vår förening?
Indra Lindqvist och Johannes Bergner
8) Möt mig nu som den jag är..
Vi pratar om det vi inte pratar om:
Psykisk ohälsa.
Karin Widman med flera
9) Internationell mission
Varför mission?
Vad menar vi med mission och för vem..?
Mats Bohman och Merhawi Gebries
utmanar oss i undervisning och samtal.
Vi får verktyg att använda i föreningen
och hoppas på direktkontakt med Helena
Wikström i Dodoma,Tanzania.
Internationella rådet i EFS Västerbotten

5) KRIK. Vi samlas i Lejonströmshallen
och skapar lite idrottsglädje, trosglädje och
livsglädje. Häng på!!
Lars Erik Nilsson från KRIK.

salt västerbottens årsmöte
Lördag 19 oktober direkt efter seminarierna, cirka 15.20-17.00
Fullmaktsgranskningen hålls före årsmötet kl. 14.45-15.20. Efter mötet äter vi pizza
tillsammans. Om du är medlem i en Salt-förening kan du komma till årsmötet som
ombud. Det betyder att du får rösta på årsmötet. Även om du inte är ombud kan du
delta. Välkommen!

information
Fikaservering
Smörgås, kaka och dryck kommer att
finnas vid fikastunder under konferensen. Fikabiljetter köps i informationsdisken på Pingstkyrkan. Övriga
måltider ordnar ni privat och det finns
gott om restauranger av olika typer
inom promenadavstånd i Skellefteå
centrum.
Lokaler
Vi kommer huvudsakligen att vara i
EFS-kyrkan och Pingstkyrkan som
ligger i samma korsning i centrala
Skellefteå. Tweens besöker Mobackenkyrkan på lördagen. KRIK håller till
i Lejonströmskolan.
Parkering
Det finns relativt gott om parkeringar
inom promenadavstånd. Kom i god
tid! Generellt gratis efter kl 18 på
vardagar, kl 15 på lördagar och gratis
på söndagar. Parkeringen just norr om
järnvägen norr om centrum är stor och
relativt billig.
Kollekt och annat
Alla kollekter och betalningar kommer
att gå till EFS Västerbottens arbete,
men vi kommer att använda EFS Skellefteås Swishnummer 123-282 68 73.
Märk: NJ19 Fika/Kollekt/xxx
Boende
Det kommer att finnas möjlighet till
boende i masslogi på golv. Tag i så
fall med madrasser och sovsäck och
samordna gärna via er ungdomsledare.
Vi kommer också att inventera om det
finns EFS:are som är intresserade av att
hyra ut rum eller säng. Anmäl intresse
av masslogi eller övernattning hemma
hos någon till
anders.brunnegard@efsvasterbotten.se.
I övrigt är troligtvis Skellefteå Camping (stuga/husvagn) det billigaste
boendet i stan men det finns gott om
hotell.
bokhandeln duvan
Duvan kommer att finnas EFS Foajé
med ett stort urval.
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Klippen

Scoutläger i Stortjärn

Allt har sin tid!
”att riva har sin tid, att bygga upp
har sin tid”… Predikarens ord stämmer väl in på Klippen denna höst.
Gamla groventrén och köket rivs och
ersätts av en ny handikappanpassad
groventré med hiss och ett nytt kök.
Allt med ideella krafter!

Hör mer om vad som händer på
gården och tyck till om dess framtid
på klippenkamraternas
årsmöte i Sandfors/ Övre Kågedalen sönd 13/10! Vi börjar med
att fira gudstjänst kl 11. Anmälan för
kyrklunch till Sofia Karlsson, 0702592762.
Vi vill än en gång påminna om den
nya hemsidan, www.klippengarden.
se/ Där kan man direkt se lediga
tider och priser och boka. Gör ett
besök och se dig omkring med alla
fina bilder.
Tärna församling har fått en ny och
efterlängtad kyrkoherde, Emelie
Holmgren (gift med en EFS:are från
Boliden). De är vänner av Klippengården och Emelie hälsar oss med
orden här bredvid.

Deltagare från årets läger. Foto: Nelly Lundmark
I sommar har det traditionsenligt varit scoutläger i Stortjärn. Cirka 27 barn deltog på
lägret som turligt nog fick njuta av ett varmt och vackert väder! Badvattnet var kallt,
men barnen verkade inte särskilt berörda av den kalla temperaturen!

Ny kyrkoherde i Tärnafjällen

Ume
V

Här kommer en hälsning från Emelie Holmgren:
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Som ny kyrkoherde i Tärnafjällen känns
det gott att varje dag få blicka upp mot
bergen fast förvissad om varifrån hjälpen
kommer. Tillsammans med goda medvandrare, och inte minst Klippenentusiaster, ser jag fram emot att få följa traktens
ledkors. I våra ryggsäckar och packning
har vi allt vad vi behöver på vandringen
när vi bryter och delar det med varandra
(skavsårplåstren kan inte säga till cashewnötterna vi behöver er inte). Låt oss be
tillsammans: ”Visa oss Herre din väg och
ochvandra
anställda,
görFör
ossideella
villiga att
den!”musiker
och präster, helt enkelt alla som är
intresserade av musik i kyrkan.

För ideella och anställda, musiker
och präster, helt enkelt alla som är
intresserade av musik i kyrkan.
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Vasakyrkan
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i kyrkan.
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Vasakyrkan

17-19 januari 2020
Umeå Folkets Hus
Vasakyrkan

17-19 januari 2020

17-19 januari 2020

1

www.efsvasterbotten.se
Umeå Folkets Hus
www.sensus.se/dela/musikforum-2020/
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Kalender 2019

oktober
1-2
Mission i Sverige,
Lötenkyrkan, Uppsala
12
Hantverksdag i 			
Ersmarkskyrkan, Umeå
13
Klippenkamraternas årsmöte,
EFS i Sandfors/Övre Kågedalen
18-20 Nära Jesus, Skellefteå

november
9
Distriktsstyrelsemöte
18-21 Medarbetardagar riks
Brastad, Bohuslän

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 4 december.

Annonser

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

Elektronisk lagring: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter
och bilder elektroniskt. Genom
att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke
till att detta lagras elektroniskt.
Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga
på EFS Västerbottens webbplats.
Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m.
EFS Västerbotten
finns också på
Facebook.
Läs & tyck till!

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

Alen Begravningsbyrå

Ulf Påhlsson

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

Christina Wendel

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt

FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

gjutning, bearbetning,
montering

BALANSBLOCK
broms, spärr

VÄXLAR

kugg- och tappväxlar

www.rofab.se
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POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

”Lär mig, du fjäril, vingad, lätt,
vad Herren ock åt mig berett,
där du mot höjd dig svingar.
I går dig puppan inneslöt,
idag du glad ditt fängsel bröt:
min själ skall ock få vingar. ”
Psalm 304

