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Hälsning från Tanzania
Barn och tweens på Nära Jesus

Salts årsmöte

9 Musikforum | 11 styrelsen informerar | 12 Evelinas erfarenheter

Ledare

Tack för allt stöd!
jag skriver nu min sista ledare
i Vårt budskap, redan efter ett år. Jag vill
berätta varför i fall det inte är känt. Under
sensommaren har jag bett och funderat en
del över min kallelse. Vad vill Gud ha mig
till? Vilka gåvor har han lagt ner i mig?
Brottningen landade i att själavård och
förkunnelse är de starkaste gåvorna. Eftersom min provanställning sträckte sig fram
till 8/10 valde jag att inte fortsätta efter
det datumet. Det var ett svårt beslut eftersom det inte ligger för mig att inte göra
färdigt. Samtidigt strävar jag efter ärlighet
i mitt liv så därför föll det ut såhär. Jag vill
uppmuntra dig som läser detta att från
och till be Herren förnya och förtydliga
kallelsen. Det är uppfriskande.
efs västerbotten står inför spännande utmaningar. Styrelsen har formulerat det såhär: ”En budget i balans 2022”.
Vilka beslut det innebär får framtiden
utvisa, men styrelsen är väl rustad för arbetet. Styrelsen är dock inte ensam i detta
eftersom det är tillsammans vi för Guds
rike och EFS Västerbotten framåt.

Därför vill jag slå ett slag för boken ”Äntligen måndag” av Arne Skagen. Du kanske
känner igen honom från årskonferensen i
år. Den undervisning han delade där finns
formulerad i boken. Sammantaget kan
man säga att skörden är nu. Med skörd
menar han människor som är framme vid
att få hjälp att upprätta en relation med
Jesus. Dessa människor finns ibland oss
redan nu. Boken ger konkret hjälp att
upptäcka dessa. Läs den och praktisera
det.
till sist vill jag tacka för allt stöd och all
uppmuntran under året. Utan dem hade
jag inte klarat detta år.
Anders Lindh
distriktsföreståndare

Kom ihåg att andas
Nu närmar sig julen
med stormsteg. Jag hoppas att du
hittar julefriden mitt i allt stök, och
att du känner dig fri att strunta i de
kravfyllda trationerna och behålla de
där som ger livskvalitet.
Om du vill ha tips på julkonserter
och liknande så finns några förslag på
sida 9, och kanske vill du själv fördjupa dig i musikens värld på Musikforum? Glöm inte att anmäla dig!
Sen förra numret har vi haft Salt
Västerbottens årsmöte, och även
Klippenkamraterna har valt en ny
styrelse. Läs om det på sidan 13 och
4.
Jag är glad att kunna meddela att vi
har en ny krönikör till tidningen. Du
hittar Evelinas erfarenheter på sida
12.
Jag lyssnade på en föreläsning som
jämförde oss människor med el-ledningar. Om man överbelastar ett
ledningsystem så blir det i bästa fall
mörkt och kallt, i värsta fall brinner
allt upp. Vi måste försöka lära oss hur
stor säkring vi har, och försöka att
belasta oss och andra lagom.
”Du kanske får lära dig att vänta på
att kaffet bryggt klart innan du kör
dammsugaren!”

Bild framsida: Helena Wikström, på praktik i Tanzania.
Fotograf: Carolina Holmström
Bild baksida: Stenar och hjärtan lämnade på Nära Jesus, Skellefteå.
Fotograf: Magdalena Sandberg
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i oktober på nära jesus konferen-

sen blev vi uppmanade att dela hälsningar,
tankar, bilder som vi fick från Gud i gudstjänsterna. Jag fick ett tilltal, som jag av
olika anledningar inte delade då, som jag
vill dela med dig idag. Det var en mening
och en bild som kom till mig. Vi får pröva
det tillsammans.
Gud kallar sitt folk. Så som han
gjorde med Israels folk när han förde dem
ut ur Egypten, kallar han oss nu.
Gud kallar oss tillsammans, som en
enhet, vi är hans folk och han har en plan
och han ska beskydda oss
på vägen. Det är inte du
och jag enskilt, inte ens
vi EFS. Utan Gud kallar
sitt folk, alla som tror på
honom.
Gud vill samla oss, uppmanar oss att
enas. Att inte förtala vår broder, våra syskon. Att inte gnälla i våra sammanhang,
för att det inte är som vi vill. Han söker
även dem som tror, men som inte hittar
sin kyrka.
Han uppmanar oss att söka likasinnade.
Om det är så att ditt sammanhang sinar
eller att du inte känner dig hemma där du
är, så sök andra troende, stå inte ensamma.
Jag uppfattar det som att Gud kallar,
vill att vi samlar oss och att han ska leda
oss genom det som kommer. Inget nytt,
men en påminnelse. Gud kallar sitt folk
att följa honom!

jag vill avsluta med ett ord från
Jesaja, som påminner oss om detta. Läs
som om det gällde dig.
Herrens befrielse av Israel
”Nu säger Herren, han som har skapat
dig, Jakob, han som har format dig, Israel:
Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har
gett dig ditt namn, du är min. När du går
genom vatten är jag med dig, vattenmassorna skall inte dränka dig. När du går
genom eld skall du inte bli svedd, lågorna
skall inte bränna dig. Jag är Herren, din
Gud, Israels Helige är den som räddar dig.
Jag lämnar Egypten som lösen för dig, jag
ger Kush och Seba i utbyte. Du är dyrbar för mig,
jag ärar och älskar dig. Var
inte rädd, jag är med dig.
Från öster för jag hem dina
barn, från väster samlar jag
er alla. Till norden säger jag: Ge mig dem!
och till södern: Släpp dem! För hem mina
söner från fjärran och mina döttrar från
jordens ände, alla som bär mitt namn och
som jag har skapat, format och gjort till
min ära.”
Jes 43:1-7

”Gud kallar
sitt folk”

Maria W persson
Diakoniassistent, Mobackenkyrkan
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Klippenkamraternas årsmöte

Ps.

en musikalisk legend gick ur
tiden i somras - Carl-Bertil Agnestig.
Denne mångsidige man var musiklärare,
pedagog, tonsättare, körledare och rektor
för Nacka musikskola. Han blev en viktig
förnyare för Sveriges barnkörer när han
tog fram de populära sånghäftena Diskanten, som kom i åtta häften med över 150
sånger, tonsatta av honom själv.

agnestig gav ut en rad läroböcker i
musik för barn och ungdomar. Den stora
succén var Vi spelar Piano, del 1-3. Den
fick ett makalöst genomslag och säkert
minns många läsare den. I flera år på
60-talet var det över 30 000 elever per år
som hade den som lärobok i musikskolan!
Den började mycket enkelt. Det första
stycket hette I London; där gick hela melodin på samma ton – ett C.
i psalmboken har han två fina melodier, Lär mig att bedja av hjärtat (Ps 214
b) och Dig vi lovsjunger, ärar (Ps 443).
Texten till Ps 443 som Anders Frostenson skrev 1975 är enkel och fräsch och
innehåller inte många konstiga ord. Men
egentligen är denna ”nya“ psalm 1 200
år gammal! Den skrevs av Theodulf, en
spansk präst, poet och teolog som vid 25
års ålder blev biskop i Orleans, Frankrike.
Detta är ju en fantastisk sak med psalmboken; den rymmer inte bara vår tids sånger
utan också slitstarka psalmer som sjungits
i många århundraden och i många länder.
Dig vi lovsjunger, ärar är tänkt
för Palmsöndagen då vi hyllar Jesus vid
intåget till Jerusalem. Jag väljer den också
gärna till Första advent. Det är ju samma
bibeltext då. En konfirmand skrev i sin
bok på Första advent: ”det var väldigt svåra ord i psalmerna”. Ja, så kan det kanske
kännas med Hosianna, Bereden väg och Gå
Sion... Men Frostenson och Agnestig har
gett oss en lättsjungen psalm som passar
extra bra för dem som inte är så förtrogna
med de klassiskt kyrkliga orden. Så sjung
den gärna oftare även i advent!
Torbjörn Arvidsson
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Den andra söndagen i oktober
hölls det årsmöte för Klippenkamraterna.
Årsmötet samlade ett 50-tal medlemmar från hela Västerbotten till bönhuset
i Sandfors. Det hela inleddes med en
välbesökt gudstjänst, där Mats Lindberg
predikade och EFS Bolidens blåsorkester,
med Björn Vallin som ledare, medverkade med härlig musik. Efter den inbjöds
alla till kyrklunch, där det serverades en
delikat älgköttsoppa.

en hiss sättas in för att förbättra tillgängligheten för alla. Till styrelsen invaldes
två nya ledamöter, Anders Hägglund och
Filip Granberg, båda Umeå. De avgående
ur styrelsen avtackades, nämligen Kerstin
Tiburzi, Lukas Bergner och Jon Nilsson.
Klippen-föreningen har nu 262 medlemmar. Vidare presenterades kort vad
som är på gång i nuläget, en del aktuella
tankar om verksamheten och om framtida
satsningar på gården.

själva årsmötet inleddes av styrelsens ordförande, Johan Holmgren, som
hälsade alla välkomna. Under förhandlingarna satt Anders Boman som ordförande
och Jan-Erik Wikström var sekreterare.
Verksamhetsberättelsen presenterades, delvis i bildform, och den visade bland annat
på en rejäl ökning av antalet gästnätter,
nämligen 3623 nätter för år 2018, en
ökning med över 500 nätter. Även under
2019 fortsätter det uppåt, i oktober redan
uppe i 3914 gästnätter. Allt får nog ses
som frukter av de gjorda nybyggena och
den fortsatta moderniseringen av gården,
det känns positivt inför framtiden.
Som vanligt har gården använts flitigt
under året av större och mindre grupper,
dels vid arrangerade läger och kurser, men
även en hel del vid enskilda bokningar, av
föreningar, företag och privata. Under den
senaste tiden har ombyggnaden fortsatt
med insatser i gamla storstugan där kök
och entré ska göras om, bland annat ska

nästa storforum, som Klippens
”årsmöte” hädanefter ska benämnas,
kommer att äga rum under hösten 2020.
Förslag inkommer om att förlägga det
till Klippengården i samband med någon
form av 60-årsjubileum, som ju nu är aktuellt för gården. Kanske i anslutning till
friskvårdslägret? Inget beslut fattas i frågan
utan det tas till styrelsen för beslut.
Ännu ett år kan läggas till handlingarna
för vår fina fjällanläggning i Klippen.
Text: Jan-Erik Wikström
EFS Boliden

Fördelningen av 2018 års
uthyrningssiffror:
EFS Västerbotten 1024
gästnätter
(läger och liknande arrangemang)
EFS föreningar
564
gästnätter
Externa grupper 1464
gästnätter
Enskilda		
571
gästnätter

Fotograf: David Westerlund

Klippenstyrelsen 2019/2020
Bergström Eric, Umeå		
Filip Granberg, Umeå		
Holmgren Johan, Ursviken		
Hägglund, Anders, Umeå		
Hägglund Samuel, Skellefteå
Karlsson Sofia, Umeå		
Löfgren, Pontus, Skellefteå		
Vallin Björn, Boliden		

070-2278975, ericbergstr@hotmail.se
070-6534655, graanbeerg@gmail.com
070-2382271, johan.holmgren@svenskakyrkan.se
070-3236342, a.hagglund@gmail.com
073-0203982, sammenr62@hotmail.com
070-2592762, sofiakarlsson86@gmail.com
070-6558410, lofgrenpontus@outlook.com
070-6735231, vallinbjorn48@gmail.com

EFS-praktikanten från Västerbotten
Här kommer en hälsning från Helena Wikström styrelsemedlemmen som gör praktik i Dodoma stift (Tanzania) genom EFS praktikantprogram.
Hej!
Jag heter Helena Wikström och kommer
från Skellefteå. Sedan början av september
befinner jag mig i Tanzania i huvudstaden
Dodoma. Här gör jag praktik i Dodoma
stift genom EFS praktikantprogram och
får lära känna ett land, en kultur och en
kyrka som på många sätt skiljer sig från
vad jag är van vid hemifrån. Jag lär mig
nya saker varje dag och får perspektiv
genom att möta nya typer av vardagssituationer, som till exempel att det en
morgon inte kommer något vatten ur
kranen eller att det helt plötsligt står en
ko mitt på cykelvägen till jobbet. Men jag
får även fundera över andra typer av frågor
som vad internationellt arbete egentligen
handlar om och vad det innebär att vara
en världsvid kyrka.
under min praktik arbetar jag i en
av stiftets kyrkor som heter Mnadani och
då främst i deras barn- och ungdomsverksamhet. Dodoma stift har ett stort fokus
på barns rättigheter och har sedan några
år tillbaka implementerat Barnkonventionen i sina stadgar. Stiftets arbete med
Barnkonventionen handlar till största del
om att utbilda människor och förankra
tanken i församlingarna om vikten av att
barns rättigheter blir tillgodosedda. En
del av det arbetet görs genom seminarier
som stiftet anordnar. Jag har fått vara med
under ett av dessa. Det seminarium jag var
med på hade rubriken ”Vem är annorlunda?” och tog upp frågor som t.ex. hur vi
möter människor som på något sätt anses
vara annorlunda och hur vi som kyrka kan
ta hand om varandra?
en bild som gavs under seminariet
var hur vissa småfåglar gör för att hantera
kyla. De sitter på en rad, tätt, tätt ihop
för att tillsammans hålla värmen. För att

även de som sitter längst ut ska klara sig
måste fåglarna dock byta plats. De som
sitter i mitten och har det varmt och gott
måste göra rum för dem på kanten och
alltså turas om med att sitta längst ut. Om
fåglarna i mitten inte vill släppa in dem
som suttit på kanten och frusit kommer
de fåglarna tillslut att frysa ihjäl. När de
dör kommer det dock vara två nya som
får frysa på kanten och om inte heller de
får byta plats ibland kommer även de att
dö. Fåglarna måste alltså hjälpas åt för att
överleva. Alla behövs. Jag tycker det är en
bra bild för att visa hur även vi människor
finns till för och behöver varandra, men
det är också en bild av hur den världsvida kyrkan bör fungera, den världsvida
kyrkan som både människor i Sverige och
människor i Tanzania är en del av. Många
saker kan skilja oss åt. Kulturen, hur vi
lever våra liv, vilka förutsättningar vi har i
livet, värderingar, vardagsproblem, hur vår
tro tar sig uttryck, språk… Men istället
för att låta allt det bygga murar mellan
oss måste vi precis som fåglarna inse att
vi behöver varandra. Vi hör ihop. Genom
Jesus är vi bröder och systrar, del av samma kyrka, samma familj och vi får finnas
till för varandra. Vi får be för varandra, se
varandra, vi får dela med oss av vad vi har
på olika sätt och lära av varandra.
den här resan är min tredje
till Tanzania och jag förundras varje gång
över hur väl mottagen jag blir här och
hur självklart det är att jag hör ihop med
människorna jag möter. Vi är på många
sätt olika, vilket jag tänker är något bra
och en styrka. Det är genom våra olikheter
vi lär oss nya saker och utvecklas tillsammmans. Samtidigt så har vi mycket gemensamt och får finnas till för varandra. Vi i
våra kyrkor hemma i Sverige har förmånen

att få vara en del av ett stort sammanhang.
Vi är inte ensamma små fåglar som själva
sitter och fryser utan vi är många som tillsammans kan hjälpas åt, och ta hand om
varandra. Jag tror att det är just det som
det innebär att vara en världsvid kyrka.
slutligen vill jag önska er alla
en fin december och en God Jul som nu
närmar sig med stormsteg. Och sen hoppas jag att vi ses i januari när jag kommer
tillbaka till Sverige.

Fotograf: Carolina Holmström

Text och bild:
helena wikström
EFS-praktikant
Ledamot i styrelsen för EFS Västerbotten

Faktaruta om EFS praktikantprogram
EFS praktikantprogram är för dig som
vill utmana dig själv, fördjupa ditt
lärjungaskap samt vara Jesu händer och
fötter i samhället genom att åka som
vår volontär. Du får tillfälle att testa din
kallelse till utlandstjänst samtidigt som
du får växa i tro!

Genom EFS praktikantprogram ges du
möjlighet att praktisera i fyra månader
hos en av EFS samarbetsorganisationer i
Etiopien, Tanzania eller Irak.

Vill du läsa mer om deras resa?
Kolla in deras blogg:
efspraktikanter.wordpress.com/

Läs mer på
efs.nu/internationellt/praktikantprogram/

Eller Instagram:
@efs_sem
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Ett stort TACK
till alla anställda och frivilliga
som ställde upp och jobbade
på Konferensen Nära Jesus
2019. Det fungerade jättebra!
Hälsningar
Planeringsgruppen
för Nära Jesus

Äventyrlig vandring
Fyra Tweens och fyra ledare
tog vara på konferensens
tema ”Gå därför ut…” och
packade ryggsäckarna och
begav sig ut på en äventyrlig
vandring.

Tweensspåret träffades vid
Mobackenkyrkan på lördagsmorgonen. Vi började med att ta oss över
Bjurån med hjälp av ett rep med vattnet
strömmandes under oss. Sedan började vi
vår vandring västerut uppströms Skellefteälven. Höstdagen var grå, höstlig med en
fin stillhet och lugn. Nattens minusgrader
hade gett älven en tunn ishinna och vi såg
några rådjur skuttandes över ängarna.
efter en timmes vandring
träffade vi på en fiskare som hette Simon
men som Jesus gav namnet Petrus. Han
berättade om när han träffade Jesus för första gången och om tiden med Jesus. Petrus
följde sedan med oss till Mörkmoren när
vi tillagade lunch över elden. Mycket gott.
Med förnyade krafter så klättrade och halade vi oss över stenarna i den här, grunda
delen av älven. Nästan alla av oss tog sig
torrskodda till andra sidan. Vandring genom mörk granskog, hästhagar och längs
skoterled tog oss tillbaka till Mobacken
där vi fikade inne i värmen innan vi åkte
vidare in till Staan och Pingstkyrkan för att
vara med på Salts årsmöte. En härlig dag
tillsammans ute i Guds skapelse.
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Elis får hjälp med säkerhetsanordningen innan han tar sig över Bjurån.
under familjemässan på söndagen gick vi ner till källaren där vi lekte
och lärde oss om fisksymbolen ICHTHYS
som användes som kodord i den tidigare
kristendomen ”IESOUS CHRISTOS
THEOU YIOS SOTER” som betyder
Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare.

Vad tyckte barnen?
”Det var roligt med äventyrsvandring, men det var lite långt
att gå. Roligast var äventyren:
att klättra, gå på linor över en
bäck, gå över Skellefte-älven
och se ledaren ramla i.
Saltsårsmötet var lite tråkigt för
man fick inte göra så mycket,
mest säga ”Ja”.
Tweens-samlingen på söndagen var bra för vi fick lära oss ett
trolleritrick.”
Marianne, Klara och Henry
Text och foto:
Oscar jacobsson
Scoutledare Mobackenkyrkan

Tårtkalas, ösiga låtar och målade fotspår
Temat för årets ”Nära Jesus – konferens” i Skellefteå 18-20 oktober var ”Gå därför ut”, så även för barnens konferens.

efteråt fick barnen klistra upp
sina fotspår under rubriken, ”Jesus säger:
Följ mig!”

Under lördagens Skattensamling öppnades först en skattkista
som gav flera kluriga ledtrådar till dagens
berättelse. Dockan Nelly kom på besök
och barnen fick höra om Pingsten, som
blev starten för den kristna trons spridning över världen. Dockan Nelly hade
gjort en rapplåt om pingsten som barnen
hängde med i med liv och lust.
Vad tyckte barnen?
Barnen var mycket imponerade
av dockskådespeleriet. ”Vem
var det som fanns där bakom?
Hur kunde man få till rösten på
Nelly? Man måste nog ha övat
länge för att lära sig gapa så
där med dockans mun då hon
pratar.”
Marianne, Klara och Henry

Under söndagens Skatten-samling
fortsatte temat om evangelisation genom
berättelsen om Filippos och den etiopiske hovmannen. Dagens fråga till barnen
lydde: ”Hur kan vi berätta för andra om
Jesus?” Barnen kom fram till att det kan
man ju göra överallt, för alla människor.
Barnens konferens avslutades genom att
barn och ledare gick ned till söndagsgudtjänsten och sjöng sången ”Digga loss”.
”Berätta om Jesus det är så bra, det ger
mig kraft för varje dag!”

Vad tyckte barnen?
”Det var kul att sjunga framme i kyrkan, då var det MYCKE
publik!”
Marianne, Klara och Henry
Text och foto:
Inger Olofsson
Barnledare och ledamot
i kommunikationsrådet
Miranda Birgersson
EFS-konsulent i Lövånger

Eftermiddagens barnkalas med tjusiga tårtor och fiskdamm var en given succé!
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Fläta rönn, tova, bind en ljungkrans!

Nytt för i år är att scoutkommittén anordnar en hantverksdag! Starten blev i Ersmarkskyrkan, Umeå, och planen är att alternera norra respektive södra länsdelen framöver.

Det var god stämning när 17
personer samlades på Hantverksdagen
i Ersmarkskyrkan. Dagen bestod av ett
antal valbara workshops, som leddes av
Maud Granberg, Aina Palm, Helena L
Sjöström, Lars Bergner med flera.
Bland annat kunde man prova att tova,
gjuta ljus i porslin, fläta rönn, sy tabard/
medeltida mantel, göra ljuslyktor, göra
sölja i skinn, fota och göra presentkort,
binda ljungkrans och luffarslöjd.
Foto: petra store

Charlotte Tysell, Birgitta Bergner, Emma Morén och Cecilia Kärnebro flätar kransar på Hantverksdagen.

Foto: Magdalena Sandberg

EFS play och Salt +
salt + är en resursbank har tagits fram
av Salt – barn och unga i EFS i samarbete
med Solvik folkhögskola och EFS för
dig som är ledare. Syftet är att du ska få
bli utrustad vart än i världen du befinner
dig, när än det passar dig. Allt material är
gratis och till för din uppbyggnad.

Om du känner att du vet någon som skulle vilja hjälpa till att spela in material eller
komma med förslag på något som behövs
så kontakta Salt!

Här hittar du lektioner på tre olika
teman: lärjungaskap, ledarskap och Bibel.
Varje lektion innehåller en video och en
nedladdningsbar fil med sammanfattning,
samtalsfrågor samt bibelord som lektionen
förankras i.

EFS play är EFS riks plattform för sändningar och klipp från riksarrangemang,
t ex. från Livsväg och från årskonferensen.
Här kommer även inspelat material från
medarbetardagarna i Vann att finnas.
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efsplay.nu

saltplus.nu

Jul, jul, strålande jul!

Passa på att besöka en annan kyrka i jul och lyssna på härlig
musik! Ett axplock av EFS Västerbottens urval hittar du här.

Carlskyrkan, Umeå
Lördag 21/12 kl. 15.00 och 18.00
Julkonsert med julkören, musiker och
solister under ledning av Anette Olsson,
Christina Bohman och Elsa Rydin.

ursviken, skellefteå
Lördag 14/12 kl. 16.00
Luciafest i Ursvikens kyrka med Barnkörlek, Hör & Häpna, MaxiMellan, scouter
och öppet hus.

ersmarkskyrkan, Umeå
Söndag 8 /12 kl. 15.00
Luciagudstjänst med barnkörerna VIP
och Joy samt scouterna. Marta Bäckman,
Petter Sundkvist, Ebba Sandberg. Fika
och scouternas julförsäljning.

Onsdag 18/12 kl. 19.00
Julkonsert i Ursvikens kyrka med ungdomar.

Söndag 15/12 kl. 18.00
Vi sjunger Julens sånger.
Simon Persson kvartett med Monica Selander, Mattias Winblad von Walter och
Ingela Forslund. Glögg och julgott.
Julafton 24/12 kl. 11.00
Julkrubba. Ingela Forslund, Marta
Bäckman. Sång och musik Elin och Jonas
Bäckman, Britta Virves, Johanna och
Matilda Rydén.

Boliden, skellefteå
Lördag 22/12 kl. 17.00
Söndag 23/12 kl. 17.00
Julens sånger i Bolidens kyrka.
Bolidens EFS kör och Bolidens kyrkokör.
grisbackakyrkan, umeå
Lördag 14/12 kl. 18.00 och kl. 20.00
Sånger i advent. Kören Al Dente, Erik
Wäcklén och ett fint kompband.
Gästartist: David Nestander.

klabböle, umeå
Fredag 20/12 kl. 19.00
Jul- och adventskonsert med kören K2,
Kenneth Ruuth. Inträde: 60 kr för vuxna
(barn gratis) Intäkterna går till verksamheten inom Klabböle EFS.
yttersjö, Umeå
Torsdag 12/12 kl. 18.30 i Kyrkans hus.
Kören Prisma, Sara Sandström, solister
och instrumentalister. Gott fika!
Anderstorp, skellefteå
Söndag 8/12 kl. 18.00
Musik i advent.
United, Vox Nova, Trinity, Hopp med
flera.
EFS, skellefteå
Söndag 22/12 kl. 11.00
I väntans tider. Gudstjänst med sång av
julkören.

Umeå
Va
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Oavsett om du är ideell eller
anställd, präst eller barnkonsulent - är du intresserad av musik
så är musikforum något för dig!
Anmäl dig senast 15 december.
musikforum 2020 erbjuder föreläsningar, valbara workshop, festmiddag
med underhållning, andakter, gudstjänst
med mera. Ta chansen och åk eller uppmuntra den du vet har en stor eller liten
roll i församlingen/föreningen och som
kan behöva lite uppmuntran.

Alla som deltar får ta del av
föreläsningarna:
Hur förmedlar vi Jesus genom musik?
med André Jacobson,
Den hållbara musikern!
med Kjell Fagéus,
Musik som verktyg för integration
med Karin Sundin Korsár och Bo Korsár,
samt Den organiska kören
med Peder Karlsson.

seminarierna handlar om allt från
att skriva en låt till att vårda sin röst
(oavsett om man använder den för tal eller
sång) till hur du använder OpenLP för
att projicera texter på storbild. Du kan
sammanlagt välja tre seminarier.
För ideella och anställda, musiker
och präster, helt enkelt alla som är
intresserade av musik i kyrkan.

läs mer och anmäl dig senast
15/12 via hemsidan: sensus.se/musikforum2020 eller via länk på vår hemsida
efsvasterbotten.se.
För ideella och anställda, musiker
och präster, helt enkelt alla som är
intresserade av musik i kyrkan.

För ideella o
och präster
intresserad

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

För ideella o
och präster,
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Vasakyrkan

17-19 januari 2020
Umeå Folkets Hus
Vasakyrkan

17-19 januari 2020

17-19 januari 2020

www.efsvasterbotten.se
Umeå Folkets Hus
www.sensus.se/musikforum2020/
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Distriktsinformation

Kalender 2019-2020
December
28-1
Livskraft Norr Strömbäcks
folkhögskola
Januari
8
Medarbetardag, Solviks 		
folkhögskola
17-19 Musikforum, Umeå
31-1/2 Ledardagar för 			
konfirmandledare, Munkviken

Februari
6-9
Öppen fjällgård för unga vuxna,
Klippen
mars
Sportlovsläger, Klippen
28
Ekumenisk barnledardag, Umeå
april
9-13
Tillsammansläger 1, Klippen
13-17 Tillsammansläger 2, Klippen
13-17 Game On, Strömbäck

Gåvomedelsrapport

Insamlat januari-oktober 2019 (Uppdatering månadsvis på webben.)
Gåvor januari-oktober
Budget januari-oktober		

5 416 000 kr
5 460 000 kr

Under oktober månad har 596 000 kr samlats in till distriktets gemensamma
arbete. Av summan avser 23 000 kr gåvor från enskilda givare. Under november
och december behöver vi samla in 2,3 miljoner kr för att nå vårt gåvomedelsmål på
7,7 miljoner kr.

maj
9
16
22-24
22-24

EFS Västerbottens årsmöte,
Robertsfors kyrka
Patrulldag, Stortjärn
EFS Årskonferens, Jönköping
Salt riks årsmöte, Jönköping

Vill du skänka
pengar till EFS
Västerbotten?
bankgiro 985 - 2377,
swish 123 453 6819

Tack till alla föreningar och grupper!
Baggård-Ledusjö, Balsjö, Bastuträsk församlingskrets, Bergsbyn, Bjurholm, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Byske, Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark norra,
Ersmark södra, Gräsmyr, Harrsele, Holmsund, Håknäs, Hökmark, Hörnsjö, Innersjö-Degersjö, Jörn, Kåge, Kågeträsk, Levar, Långviken, Lögdeå, Lövånger, Medle, Mobacken, Morö Backe, Myckle, Norrby-Tavelsjö, Norrfors, Nysätra, Nyåker,
Orrträsk-Röjnoret, Ostvik, Pengsjö, Renström, Robertsfors, Robertsfors kretsråd,
Selet, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Stortjärn, Sunnansjö, Svansele,
Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Tjärn, Tväråbäck, Täfteå, Umeå, Ursviken,
Vebomark, Vindeln, Vännfors, Vännäs, Vännäsbygdens kretsråd, Västra Hjoggböle
bönhusförening, Yttersjö, Åbyn, Åkullsjön, Ålund-Finnträsk, Ånäset, Åträsk-Floda,
Öre, Öredalen, Örträsk, Östanbäck, Östra Falmark, Övre Kågedalen, Örträsk.
Tack också alla enskilda givare, samt för minnesgåvor och högtidsgåvor!
Eva S Bäckström, ekonom
				

(Uppdatering månadsvis på webben)
personalnytt
Anders Lindh
Slutade sin tjänst som Distriktsföreståndare 2019-10-31
Lediga tjänster
i EFS Västerbotten
Distriktsföreståndare
100 %, Umeå
Lediga tjänster läggs regelbundet
ut på vår hemsida:
www.efsvasterbotten.se
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Styrelsen informerar - Lägesrapport

Styrelsen för EFS i Västerbottens höll den 9 november årets sista sammanträde. Sammanträdet
ägde rum i Skellefteå. Huvudfrågan var det pågående arbetet med en omorganisation vars syfte
är att minska kostnaderna, men som också, vilket blir allt tydligare, kommer att visa oss nya och
inspirerande vägar mot framtiden.
styrelsen hade inför sammanträdet
gett distriktsföreståndare Anders Lindh
i uppdrag att visa på tre möjliga alternativ för distriktets framtida organisation.
Anders Lindh slutförde detta uppdrag
innan han lämnade anställningen som
distriktsföreståndare. Han föredrog vid
sammanträdet tre alternativ som han gett
benämningarna Kretsspåret, Regionspåret
och Missionsspåret.
kretsspåret handlar om ha kvar
kretsorganisationen men kretsarna ska bli
färre till antalet. Förslaget har ett fokus
på effektivisering. Det handlar främst om
bemanning och saknar visioner. Styrelsen
väljer därför att inte gå vidare med det
spåret. Styrelsen ska vid sitt nästa sammanträde fördjupa sig i Missionsspåret
och Regionspåret.

och att, med verksamheten i fokus, hitta
nya sätt att förstärka uppdraget att göra
Jesus känd. Detta förslag är visionärt men
innehåller ännu sparsamt med fakta och
analys för om, och hur, det ger den ekonomiska besparing som EFS Västerbotten
måste nå.
regionsspåret är en anpassning
till den regionorganisation som övriga
EFS-distrikt i landet redan har gått in
i. En möjlig fördel med det spåret är
ekonomiska besparingar genom nationella
sammanslagningar av arbetsuppgifter.
Nackdelar är långa beslutsvägar och förlorat självbestämmande inom distriktet.

bakgrunden till den kommande
omorganisationen är det uppdrag som
styrelsen fick av årsmötet i maj månad i
år, att till 2022 ha en budget i balans. EFS
Västerbotten har under några år redovisat
missionsspåret innebär att länet
delas in i större geografiska missionsområ- negativa årsresultat. Det är inte en hållbar
den. Förslaget beskriver ett område i norr, utveckling. Organisationen måste därför
bli ekonomiskt sett effektivare.
ett i söder samt ett inlands-fjällområde.
Idén är att det inom varje område finns
en variation av verksamhet som kan stötta vid årets sista sammanträde sa
vi också hejdå till distriktsföreståndaoch inspirera varandra. Målet med detta
re Anders Lindh. Han valde att lämna
spår är att tvinga oss att lyfta blicken

uppdraget som distriktsföreståndare när
provanställningen, efter ett år, löpte ut i
oktober. Styrelsen är mycket tacksam för
de många uppdrag han genomfört under
detta år. Anders Lindh kör numera skolbuss på hemorten Älvsbyn. Vi gratulerar
skolbarnen som fått en trygg och pålitlig
person vid ratten.
efs rikskansli har inlett rekryteringen av en ny distriktsföreståndare för
Västerbotten. Det pågår förhandlingar
om att under rekryteringstiden på deltid
få tillgång till en tillförordnad distriktsföreståndare. Distriktsstyrelsens ordförande
och tidigare distriktsföreståndaren Anders
Lindh planerade att i slutet av detta år
ordna tre träffar med föreningarna i länet
angående arbetet inför omorganisationen.
Dessa möten skjuts på framtiden på grund
av personalläget. Ambitionen är att träffarna kan genomföras efter årsskiftet.

styrelsen
genom ordförande
Hans jakobsson

Människor och samhällen förvandlade av Jesus
Under några dagar i november
befann sig stora delar av EFS Västerbotten
på riksgemensamma medarbetardagar i
Brastad utanför Göteborg. Vi fick dagar
av fin gemenskap, lovsång, föreläsningar
och seminarier. Det gör gott för oss, både
inom distriktet och för EFS i stort, att
få träffas och prata om det som känns
aktuellt.
anders petter sjödin var en av
flera bra talare. Han tryckte på att vi måste
våga ta steget ut i det okända, trots att
vi inte vet om det kommer att hålla. Ha
en ”Indiana Jones - tro” och kasta oss ut.
Positionera oss för vad Gud vill använda
oss till.

Dave patty, en annan av talarna, pratade om att bryta gränser. Att våga prata om
vår tro även om det känns obekvämt.
helen lundgren, EFS riks personalchef, pratade om vikten av att hitta
livets rytm. Om att komma ihåg att
prioritera arbetsuppgifterna, att lägga in
luft i planeringen, och att hitta en balans
mellan jobb, fritid och familj för att hålla
i längden.
om du vill ta del av materialet från
dagarna så kommer det fram till jul att
fyllas på med material på www.efs.nu/
konferenser-evenemang/medarbetardagarna2019/ samt på efsplay.nu.
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evelinas erfarenheter

Jesus gillar att umgås med oss!

jag tänker på de plötsliga rusen i
vardagen när lyckan slår famnen om mig.
När jag hämtar min trio barn från fritids
och vi drar hem i en karavan på grusig
asfalt genom gatlyktornas blänk i pölarna. Luften frisk och mätt av fukt. När
min sexåring dansar en knäpp dans med
både ansikte och kropp för att sedan slå
armarna runt mig och bekänna sin kärlek.
När det skymmer i kornblått klockan tre
och mina steg knarrar i den nyfallna snön.
När mitt inre översätter den vemodiga
gitarrslingan i den där låten till tårar som
trillar över kinden.
tänk om gud som klätt sig själv i oss
njuter lika mycket, eller mer av de här
ögonblicken? Att han älskar att uppleva
saker tillsammans med oss?
Ja, jag tror att han älskar att titta på
djurprogram med familjen Lundkvist en
torsdag eftermiddag när vi klämt ihop oss
alla fem i vår tresitssoffa. Jag tror att Jesus
gillar att sjunga sånger med mig i tvättstugan medan jag viker tvätt och matchar

strumpor. Jag tror Helig Ande känner
glädje när jag lyssnar in impulsen jag får
och ringer den där vännen jag påminns
om.
ibland kryper det i kroppen
på mig när vi överbetonar språket som
reducerar oss människor till att vara Guds
verktyg. Det syns ju på oss att vi inte bara
är några verktyg eller instrument? Det
syns väl på oss att vi är skapade för att
njuta av att finnas till? Vad annars har vi
våra sinnen till? Vår kapacitet att uppleva
känslor? Vårt ömsesidiga beroende av
varandra? Vad annars skulle vi se ut och
fungera som vi gör för?
Det inte bara syns. Vi läser i Bibeln:
skapade till Guds avbild är vi, för gemenskap med en treenig Gud och varandra.
Och så bebis Jesus som allt pekar mot i
advent. Jesus som för evigt förenande oss
med sig. Gud kommer alltså i evighet
också att vara människa genom Jesus. Får
jag föreslå att det tycks vara som att Gud
verkligen gillar mänskligheten?

varför inrättar vi då samhällen där det är fult att vara människor
med våra behov och begränsningar; där
vi raskar, brådskar och hetsar förbi det
som genererar glädje, samhörighet och
tacksamhet? Varför går vi med på att inte
hinna med att njuta av de människor vi
fått som gåvor? Där sysslor blir bördor för
att vi försöker göra mer än vi förmår?
spela ett spel, lek en lek, dansa,
sätt er kring en brasa, ställ frågor och lyssna på varandra, lägg märke till nyanserna
på himlen idag, låt dagens dammsugning
bli en lovsång eller ta reda på vad det är
som gör att Jesus gillar din granne så att
Han blir varm i bröstkorgen!
Jag tänker på de plötsliga rusen i
vardagen när lyckan slår famnen om mig.
Immanuel.

Evelina Lundkvist
Sörböle, Skellefteå

Är det sant att Jesus är min broder?
när jag skriver dessa rader har vi
precis firat allhelgonahelgen, en helg fylld
med minnen och ljus, men också sorg och
saknad. Helgen erbjuder möjlighet att
reflektera över de stora frågorna. Ur en av
helgens texter hämtar jag några rader.
i johannes 6:40 står det: ”Ty detta är
min Faders vilja att alla som ser Sonen och
tror på honom skall ha evigt liv”. Vid Jesu
dop (Matt 3:17) och på förklaringsberget
(Matt 17:5) säger han ”Detta är min älskade Son, han är min utvalde” respektive
”Detta är min älskade Son, han är min
utvalde, lyssna till honom”. Faderns vilja
blir där ännu tydligare formulerad. Varför?
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Fadern vill frälsning, räddning. Hans vilja
blir uttryckt i hela Jesu frälsningsverk. Jesu
undervisning och demonstration av Gudsrikets nya krafter (bland annat helanden)
hans död och uppståndelse är förtydliganden av Faderns vilja. Allt är händelser som
möjliggör en återupprättad relation med
Fadern.
jesu gärning är svaret på vår evighetslängtan, svaret på och botemedlet för
att alla människor har syndat och gått
miste om härligheten från Gud. Tänk
att detta lilla ord ”alla” rymmer ärkebiskop och ärkenöt, västerbottningar och
norrbottningar, svenskar och nepaleser,

ja till och med du och jag ryms där. Jesu
gärning öppnar för en evighetslång relation med Fadern. Även för dig och mig,
något som jag behöver trösta mitt hjärta
med. Jag känner nämligen igen mig i
psalmstrofen ”Är det sant att Jesus är min
broder?” (Sv. Ps 250:1) Kanske gör du det
också? Påminn dig då om Jesus och hans
korsgärning.
Det räcker och håller hela vägen.
Anders Lindh
Distriktsföreståndare

Pizza, disco och styrelseval
Meya
Ruther

Var är du ifrån, vilken kyrka/församling?
Umeå, Grisbacka.
Vad är du engagerad i inom kyrkan?
Ungdomsgrupp GIG.
Vad tycker du om konferensen hittills?
Trodde den skulle vara tråkigare.
Vilken pizza ska du äta till middag?
Vegetarisk.

Långtråkigt, dötrist eller alldeles underbart?
Häng med på Salt Västerbottens årsmöte!
Salt västerbottens årsmöte
inleddes i lilla salen på pingstkyrkan i
Skellefteå med att Axel Karlsson under
applåder välkomnade de närvarande till
Salt Västerbottens årsmöte 2019 och
öppnade mötet med en bön. Efter detta
lades förslag fram för presidiet. Där valdes
Sanna Söderström till ordförande, Jenny
Norberg till vice ordförande, Johannes
Bergner till sekreterare, Adam Norberg till
justerare och Sara Häggmark till rösträknare.
när verksamhetsberättelsen
skulle läsas upp av Axel Karlsson stod
förslagen att den antingen skulle läsas upp
rakt av och tråkigt eller att den traditionsenligt skulle läsas upp under disco. Närvarande valde disco. Under discot bildade de
närvarande en ring som man fick hoppa
in och dansa i så fort Axel läste upp något
man kände igen sig i exempelvis: “Scoutläger”, “Livskraft” och “Salt Västerbotten”.
Verksamhetsplanen 2020 beslutades att
vara delad med EFS Västerbotten liksom
tidigare år
motion angående medlemskap
och medlemsavgift bifölls på styrelsens
yrkande. Medlemsavgiften förblir 20 kr.
Styrelsen kan även välja att göra namnunderskrift grundande för medlemskap om
det är lämpligt.

till styrelsen valdes Axel Karlsson,
Evelina Rydin, Gustav Oskarsson och
Johannes Bergner för 2 år. I styrelsen sitter
även Nora Jonsson kvar 1 år. Då de avgående styrelsemedlemmarna ej var närvarande vid årsmötet beslutades att styrelsen
skall avtacka dem vid tillfälle.
Till valberedningen inför nästa år valdes
Johan Lundgren, Anders Brunnegård och
innehavaren av ungdomsledartjänsten på
Vasakyrkan. Anders Brunnegård valdes
även som ordinarie representant till riksorganisations valberedning. Då datum för
Salt riks årsmöte 2020 inte är bestämt får
styrelsen ansvar att hitta ombud.
under övriga frågor önskade
internationella rådet yngre representanter
från Salt och Karin Widman informerade
angående vad det innebar, bland annat
pepparsås. Styrelsen skall informera lokala
föreningar angående detta.
Mötet avslutades av Sanna Söderström
och de deltagare som anmält sig gick upp
till pingstkyrkans matsal och åt pizza.

Text och bild:
gustav oskarsson
Styrelseledamot i Salt Västerbotten

Saltstyrelsen 2019/2020
Bergner, Johannes
Jonsson, Nora		
Karlsson, Axel		
Rydin, Evelina		
Oskarsson, Gustav

076-8339191, johannes.bergner@svenskakyrkan.se
072-7048198, noramariajonsson@gmail.com
072-7461480, axelkarlsson151@gmail.com
072-7063923, evelina.rydin@gmail.com
072-7146433, gusosk01@gmail.com

Adam
Norberg

Var är du ifrån, vilken kyrka/församling?
Ö-vik, EFS Ås.
Vad är du engagerad i inom kyrkan?
KRIK, barn och ungdomsverksamhet.
Vad tycker du om konferensen hittills?
Den har varit bra, hade kunnat vara
tydligare information.
Vilken pizza ska du äta till middag?
Hawaii.

Oscar
Jacobsson

Var är du ifrån, vilken kyrka/församling?
Skellefteå, Mobackenkyrkan.
Vad är du engagerad i inom kyrkan?
Scouter.
Vad tycker du om konferensen hittills?
Har varit jättekul att vara ledare på
Tweenspåret.
Vilken pizza ska du äta till middag?
Kycklingsallad.

Ebba
Sandberg

Var är du ifrån, vilken kyrka/församling?
Umeå, Ersmarkskyrkan
Vad är du engagerad i inom kyrkan?
Körledare i “VIP”.
Vad tycker du om konferensen hittills?
Det är bra.
Vilken pizza ska du äta till middag?
Hawaii.
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Klippen
Hjärtbyte i Klippen

Visst brukar man säga att köket är
husets hjärta? I så fall är det hjärtbyte på gång i Klippen! Storstugan får
i dessa dagar ett nytt kök, till största
delen på frivillig väg. Fantastiskt!
Köket blir inom befintliga väggar, så
alla önskemål om större ytor kunde
inte uppfyllas, men vi tror att alla
som kommer upp till gården i vinter
kommer att glädjas över nya, fräscha
och mer funktionella ytor.

Groventrén med hiss är också i
slutfasen, vilket blir ett stort lyft för
gården. Inte minst handikappanpassningen är glädjande att kunna
erbjuda.
Var med på vinterns och vårvinterns läger!
• Öppen fjällgård 6-9/2
• Sportlovsläger
• Påskens Tillsammansläger
I: 9-13/4
II: 13-17/4
Ni kan läsa mer om lägren på
fjällgårdens hemsida www.klippengarden.se, eller
genom att följa den
här QR-koden, så
hamnar ni där.
Med bön om att
många ska njuta av ”hjärtbytet” i
vinter, och finna frid i hjärtat hos
den Gud vars pulsslag bär allt!
Fjällhälsningar, Klippenstyrelsen
Eric Bergström, Filip Granberg,
Johan Holmgren (ordf ), Anders
Hägglund, Samuel Hägglund, Sofia
Karlsson, Pontus Löfgren och Björn
Vallin.
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Vill du annonsera i Vårt
Budskap?
Skulle du vilja annonsera i Vårt Budskap?
Tidningen trycks i ca 1700 exemplar och
delas främst ut till medlemmar i EFS
Västerbotten. Vi ger i dagsläget ut fem
tidningar per år. Du kan välja att annonsera i varje nummer, vartannat nummer,
ett enstaka tillfälle eller annat valfritt intervall. Kontakta oss för mer information.

Vill du bli medlem i Klippenkamraterna och stötta deras verksamhet?
Meddela styrelsen och betala medlemsavgiften.
Vuxen: 200 kr/år
Ungdom/student 100 kr/år
(upp till och med 27 år)
Familj: 400 kr/år
BG 985-2377, swish 123 52 02 452.
johan.holmgren@svenskakyrkan.se

Vi finns till för dig
Sjukhuskyrkan
på Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.
Tfn 090/785 13 00

Vår kära pappa,
svärfar, morfar, farfar,
gammelmorfar

Allan Sjöström

* 1 november 1928
har flyttat hem till Jesus, sin Frälsare
† 25 september 2019
BARBRO
INGRID & PER
ULLA & LASSE
ÅKE & IRIS
HELÉN & SVEN
CATHRIN & MATS
BIRGITTA & MAGNUS
med familjer
MILJA
Släkt och vänner
Hela vägen går han med mig.
Vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
ger han mig i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad,
inför honom falla ned,
Skall med glädje jag det minnas:
Hela vägen gick han med.
Återseendet väntar
Begravningen har ägt rum.
Vill du hedra vår pappas minne,
ge en gåva till Nysätra EFS,
bg 987-5014,
skriv ”Till Allans minne”.

Utgivning Vårt Budskap 2020
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2020. 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 20 februari.
EFS Västerbotten
finns också på
Facebook.
Läs & tyck till!

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.

Annonser

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

Vi säljer nyare
Bilar
Minibussar
Transportfordon
Persson Maskin AB
tel 0910-911 50
Sandfors, Kåge

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

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

”Herre, till dig får jag lämna
allt som vill tynga min själ.
Du lovat att bördorna bära,
du lovat att själv vandra med.
Din närhet är nog,
för jag vet att du dog
för att jag skulle leva och ha allt.
Varje dag, o jag ber,
varje stund du mig ger
vill jag vandra den väg du befallt.”

Psalm 758:2
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1570 kr

1090 kr

290 kr
(8 kr/mm * 56 mm) *2 spalter
+ 50 kr

= 946 kr

(8 kr/mm * 56 mm)
+ 50 kr

= 498 kr
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Pris för återkommande annonsörer:
8 kr/mm och spalt
+ 50 kr per gång

498 kr
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