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Låt visionen vara drivkraften!
Den största utmaningen EFS
Västerbotten står inför är inte en vikande
ekonomi, inte ett minskande antal medlemmar, inte heller att få ihop tillräckligt
med ledare till befintliga verksamheter.
Nej, den största utmaningen består i att
återevangelisera den här delen av landet.
EFS Västerbotten delar sedan något år
EFS nationella vision: Människor och
samhällen förvandlade av Jesus. Detta
är en stor vision och ur ett mänskligt
perspektiv fullständigt ouppnåelig. Och
det är precis så skall det vara. I Guds
rike handlar det helt och hållet om vad
Herren förmår. ”Ty det som är omöjligt för
människor är möjligt för Gud.”
(Luk 18:27)
att längta efter förvandlade
människor och förvandlade samhällen
är att längta efter något genomgripande.
Något som kastar omkull allt det gamla.
En metamorfos likt fjärilens olika stadier.
När ägg blir larv. När larv blir puppa.
När puppa blir fjäril. Eller med bibelns
språkbruk: ”En gång var ni i mörker, men i
Herren har ni nu blivit ljus.” (Ef 5:8)
Det är Jesus som förvandlar. Allt
som han tillåts vidröra förvandlas. Detta
vittnar samstämmigt såväl Nya testamentet som den kristna historien om. Så
frågan är: kan du och jag i ljuset av detta
se hur förvandlingen skulle se ut bland
människor som vi relaterar till? Ja, se hur
det skulle se ut i byn, bygden, samhället
eller staden där vi bor och lever? Och än

viktigare, kan vi urskilja det när vi bågnar
under tyngden av det som vanligtvis
nämns som utmaningar? Ser vi möjligheterna i Jesu förvandlande kraft när vi
kämpar med att få ihop ekonomin och
verksamheten?
alltför ofta betraktar vi ekonomin
och verksamheten som två storheter som
bygger på varandra. Utan resurser i form
av ekonomiska medel och ledare klarar vi
inte av att driva samma verksamhet som
tidigare. Utan omfattande verksamhet och
särskilt då våra gudstjänster och möten,
samlar vi inte längre ihop tillräckligt med
kollekter och gåvor (figur 1). Vi riskerar
till slut att drivas av helt felaktiga motiv
såsom när till exempel behoven av ledare
tillåts mana till det dåliga samvetet: ”Om
ingen ställer upp får inte barnen någon
söndagsskola.”

Figur 1
drivkraften för EFS Västerbotten måste därför vara visionen. Det är
visionen och delaktigheten i den som är
det verkliga bränslet till såväl resurser som
verksamhet. När visionen konkretiseras
frigörs resurser i form av ekonomi och
personligt engagemang. När visionen

hamnar i fokus blir det tydligt vilken
verksamhet vi är kallade att prioritera och
att bedriva (figur2).

Figur 2
utmaningen är stor, ja väldig.
Ändå är det hoppfullt att tänka på den
som ett återevangeliserande. Västerbotten bär i sitt arv berättelsen om massiva
folkväckelser där såväl människor som
samhällen förvandlades av Jesus. Låt oss
gemensamt be om och bära visionen för
att det ska ske på nytt!
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Foto: Nils-Olof Nilsson. Vy ifrån Bad Gastein i Österrike
under tonårstiden funderade jag
mycket över livet. Vad är meningen? Hur kan
allt fungera, från minsta byggsten i atomen
till det oändliga universum? Hur har det
börjat? Hur kan det uppstå liv? Döden? Vad är
människan? Frågorna var många och det blev
en brottning, ofta skrämmande. Jag, en liten
människa bland miljarder andra, i ett oändligt
universum. Även då som nu fanns i världen en
ångest för framtiden. Kommer jordens resurser
att räcka till? Oro och krig! Finns det en Gud?
några år senare kom så en vändning.
Jag mötte Gud, började ana vem Jesus
är, fick en tro och en mening. Idag ser
jag med helt andra ögon. Nu ser jag
skaparens hand i naturen, i universum,
ja i hela livet. Jag kan känna Guds
helighet, vid kyrkorummets altare eller
i den storslagna naturen. Helig mark.

människan, skapad till Guds avbild! Hur
kan det vara möjligt, att Gud har omsorg om
mig och varje liten människa? Om jag ser till
mina egna barn, kan jag ana och förstå Guds
omsorg, känslan och lyckan att få känna barnets små fingrar där på BB vid förlossningen.
Du är min för alltid! Helig stund, helig mark!
många gånger kan jag uppleva att vi i
vår tid förringar Guds helighet. Vi vill liksom
inte acceptera att Gud Är. Många gånger vill
vi försöka forma och tolka Gud som vi tycker
passar oss själva. Guds helighet kan och ska vi
inte ifrågasätta.
I det perspektivet är jag så
oändligt liten,
men ändå så stor.
Guds avbild. Jag
har en egen fri
vilja, med allt vad
det innebär. Egoism, trots, synd och kanske
uppror. Ändå älskad av Gud, med försoning i
Jesus. Ny NÅD varje dag. Åh, vad jag önskar
att vi fick väcka alla i vårt land till detta nya liv.
Att ungdomar får en framtid full av sång, utan
ångest!

”Människan,
skapad till
guds avbild!”

i somras gjorde min familj en resa till
Visby med bland annat besök i domkyrkan
sent en kväll. Vi var ensamma i kyrkan, stilla
och tyst. Min fru och dotter stämde då in i
lovsång - ”Min Gud tillhör äran!” - toner i ett
lov till Herren, på helig mark. Eller som några
veckor senare under en resa till Österrike.
Högt uppe på en alptopp med storslagen
natur, sol och stilla lugnt. Åter igen en lovsång
till Herren - ”Härlig är jorden.” Orden och
sången ljöd fantastiskt ut över landskapet. Jag
berördes starkt. Jag står på helig mark. Jag kan
även känna så på promenaden här hemma, i
den djupa skogen eller sittande på en sten vid
bäckens porlande.
”När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna, som du har berett, vad är
då en människa, att du tänker på henne”.

text och bild:
Nils-olof nilsson
EFS Sävar
3

Ps.

nu går vi in i fastan och följer
Jesus på hans väg till Jerusalem. Vilka psalmer sjunger vi? Se, vi går upp till Jerusalem
(Ps 135) förstås. Genom hela fastetiden
har vi också med oss Lina Sandells Jesus för
världen (Ps 45). I tre korta verser finns där
både Jesu offer för oss och vår tacksamhet
och vårt gensvar.
Mästerlig som Lina Sandell var även
Britt G Hallqvist. Hennes Han gick den
svåra vägen (Ps 442) är något av en modern Jesus för världen. Kort, central och
enkel - och med den lysande slutraden:
Han gjorde det för oss, för alla och för oss.
men fastetiden, särskilt de första
söndagarna, handlar inte bara om Jesu väg
utan också om vår väg som hans lärjungar
och efterföljare, ibland i motvind och
motlut. Tyvärr finns det få fastepsalmer
som specifikt handlar om det. Därför var
det viktigt att Herre, du vandrar försoningens väg (Ps 738) kom med i psalmtillägget.
Den fanns under en annan rubrik i
Psalmer på 90-talet. När vi arbetade fram
tillägget 701-800 tyckte vi att den skulle
passa bättre som fastepsalm, med sina fyra
verser om försoningens, frihetens, gemenskapens och himmelens väg. Vi kontaktade Uppsalaprästen Tore Littmarck som
berättade att han skrev den till Lutherhjälpens fasteaktion 1972 – inte undra på att
vi tyckte texten passade för fastan.
littmarcks psalm är så innehållsrik
och bra. Jag hör uppmaningen i vers 3 om
att våga gå över gränser och dela livet med
andra. Jag sjunger vers 2 som i biblisk
anda vänder upp och ner på vårt moderna
frihetsideal och visar var vägen till det sanna livet går. Och jag får be som den heliga
Birgitta, att Gud ska visa mig sin väg och
göra mig villig att gå den.
Herre, du visar oss frihetens väg
Fri är blott den som kan tjäna
den som av kärlek kan glömma sig själv,
den som fått mycket förlåtet.
Visa oss vägen, gemenskapens Herre.
Ge oss nu viljan att gå den. (Ps 738:2)
Torbjörn Arvidsson
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Vad var det bästa med
Livskraft Norr?
Spex!
Lovsången!!!!

Alla de fina
människorna, de
trevliga ledarna,
trevliga aktiviteterna, trevlig
musik

Lära känna
nya vänner
Smågrupperna
var amazing!

Alla personer som
man träffade och
bibelvandringen +
när folk pratade om
sina möten med Gud.

All fantastisk gemenskap, väldigt rörande
vittnesbörder, legendariskt schpäx och lovsång!

Axel
Skriker
Bibelstudier

Djupa samtal om Gud
och tro

Alla som
var där och
kvällsGemenskapen

Att så många unga
var delaktiga och
ville hjälpa till

mötena. Att få möta
Gud på ett otroligt
sätt. I Love it <3 Lära
känna alla fantastiska människor från
Skellefteå och Ö-vik
också!

Att få sova
sista natten
Stämningen
och ligretto på
nyårsnatten

Att man fick
träffa nya fina
vänner

ALLT! Alla
fantastiska
människor, mkt
lovsång och dans
<3

All fantastisk
gemenskap,
väldigt rörande
vittnesbörder,
legendariskt
schpäx och
lovsång!

Deltagare och ledare

Alla skratt o
människor! Ni
är underbara!
Ubungo!

Att varje dag få ta del
av den Helige Andes kraft
för att orka alla dar på
lägret fast man känt sig
sliten

Johannes
Bergner <3

All kärlek
som omgav
hela lägret

Sörböle kyrka
fyller 50 år!
Kyrkan som har varit bussgarage, bilaffär och glasmästeri innan den byggdes om
till kyrka 1969. Den blev samarbetskyrka för 30 år sedan
mellan EFS och Svenska kyrkan
då den gamla EFS- lokalen
Här har ett stort antal präster
tjänstgjort under åren, ingen nämnd
och ingen glömd. Den som nu innehar
tjänsten sedan 2014 är Åke Hägglund.
Till sin hjälp har han Evelina Lundkvist
och Monica Degerström som bland annat
arbetar med barn och ungdom.
Många lekmän har varit engagerade
på frivillighetens väg under åren. Här bör
nämnas två veteraner i föreningen som
hjälpt till med barntimmar, symöten,
körsång och kaffekommittéer. Elsa Lindmark 93 år och Alfhild Lundkvist 96 år
hör till de äldsta som fortfarande besöker kyrkan på Sörböle. En imponerande
uthållighet hos dessa visar oss hur deras
tro leder till att hjälpa andra till värdefulla
livsvägar. En applåd till dessa pigga damer
som betyder så mycket i kyrkan!
åke hägglund predikade om ett
nådens år från Herren på kyrkoårets första
dag och han påminde om att kyrkans

Elsa Lindmark och Alfhild Lundkvist - två veteraner som fortfarande besöker kyrkan.
främsta uppgift är att kungöra budskapet
om att Jesus Kristus är världens ljus, som
kommit till världen för att bringa frälsningens budskap till oss.
körerna Samklang och Ta Ton sjöng
tillsammans med en barnkör flera kända
adventssånger under ledning av Malin
Jakobsson. Till exempel Dotter Sion och
Tänd ett ljus med flera sånger som gjorde
stämningen varm och välkomnande hos
besökarna.

efter gudstjänsten serverades kaffe
och tårta. Då berättade Åke Hägglund och
Monica Degerström minnen från kyrkans
historia. En del bilder visades också på
planscher och i album där många kände
igen folk som arbetat med olika verksamheter i kyrkan. Föreningens ordförande
Magnus Stenberg tackade alla medarbetare
och utbringade ett fyrfaldigt hurra för
anställda och frivilliga i kyrkan.
vi som varit med i den resa som
Sörböle kyrka gjort under dessa 50 år, vill
uttrycka stor tacksamhet för den tid som
varit när det gäller gemenskap och samarbete. Vi är många som fått stor välsignelse
av den verksamhet som kyrkan skänkt oss
under de här 50 åren!
Tack gode Gud!
Text och bild:
Ove Vikdahl
Sörböle, Skellefteå

Anställda i Sörböle kyrka Åke Hägglund, Evelina Lundkvist och
Monica Degerström. Hanna Olofsson,
föräldraledig, saknas på bild.
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Missa inte!
På väg, vi är på väg.
Vi färdas genom livet.
Tiden den går och går,
vi går med den.

I nummer två av Vårt Budskap 2019
skrev vi om musikalen ”På väg” som framfördes i Carlskyrkan.
nu får du en ny chans att ta del av
musikalen. En gång i Carlskyrkan, Umeå
och en gång i Mobackenkyrkan, Skellefteå.
sångerna är skrivna av Elsa Rydin
och Anna Rydin. Christina Bohman har
gjort kör- och instrumentalarrangemangen. Medverkar gör solister, musiker, kör,
barnkör, dansare och aktörer i alla åldrar.

Musikalen på väg är en ljus,
hoppingivande musikal, för alla åldrar.
Den handlar om sökandet efter livets
skatter på vandringen, på väg genom livet,
i glädje och sorg, i storm och lä, och om
kraften i mötet med varandra och med
Jesus. Ta tillfället och kom. Bjud med
vänner och bekanta!
När?
Carlskyrkan, Umeå
Söndag 23 februari kl 11.00
Mobackenkyrkan, Skellefteå
Lördag 28 mars kl 18.00
		Redaktören

På väg, vi är på väg.
Vi färdas genom livet.
Genom allt som sker,
Gud leder våra steg
På väg, som ett vattenfall,
som tveklöst kastar sig ut
På väg, som en stilla å,
som rofyllt flyter fram
Både buren och bärandes.
I skugga och i sol, i storm och lä
På väg, på väg mot himmelen
På väg, på väg, på väg mot himmelen
På väg, vi är på väg.
Vi färdas genom livet.
Genom allt som sker,
Gud leder våra steg
Text: Elsa Rydin

Det spirar på missionsfälten
Bilden är från Gambela nära gränsen mellan Etiopien och Sudan, där vi för ca 12 år
sedan hade ett kvinnoforum inom Mekane
Yesuskyrkan, med prästvigning. En av dem
som prästvigdes var Kes Adjok, som liksom
jag har borta ett finger. Vi möttes i vår brist.
Vilka mötesplatser har vi häromkring vi som
kommer från så olika sammanhang? Hur kan
vi bygga relationer med varandra? Ta med er
era vänner och grannar! Vi behöver varandra!
Kersti Karlsson

internationella rådet i EFS
Västerbotten bjuder in dig till samtal och
bön kring EFS Missionsarbete. Internationella missionssekreteraren Erik Johansson
kommer till Västerbotten och pratar på
temat ”Det spirar på missionsfälten”.
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När?
Ursvikens kyrka, Skellefteå
Söndagen den 15 mars 11.00.
Missionsgudstjänst med Erik Johansson.
Sång av Milk. Kyrkfika. 13.00 Mer missionsinspiration, samtal och bön.

Vasakyrkan, Umeå
Lördagen den 14 mars 18.00.
Samtal, bön och fika.
Internationella rådet

Peppad på scoutläger i sommar?
Åk på Patrullriks 26 juli - 1 augusti!
Besök gärna Patrullriks
hemsida: patrullriks.nu

Har du och din scoutkår tänkt
åka på läger i sommar? Då kan du åka på
PATRULLRIKS på Vässarö, Roslagens
skärgård. Kolla in hemsidan www.patrullriks.nu Lägeravgiften är 1550 kr. Hör med
din scoutkår eller förening/församling om
du kan få bidrag.
Anmälan stänger i slutet på april.
Scouterna anmäler sig till någon av ledarna och ledarna gör sedan en patrullanmälan. Anmälan är bindande.
Vill du åka till Ungdomsbyn eller
Familjebyn kan du kontakta mig, så skickar jag dig blanketter.
Vässarö är scouternas egen ö. Många
scoutläger ordnas där varje sommar. Du
som ska åka på lägret MÅSTE vaccinera
dig mot TBE. Det är en fästingburen
sjukdom som kan bli mycket allvarlig.
Kontakta din Hälsocentral!

pepp
Vill du ha en peppkväll i scoutkåren kan
du hämta hem en kort filmsnutt från
Patrullriks hemsida. Googla på Vässarö så
hittar du en del fina bilder att visa. Filmen
från Patrullriks i Gärdsmark 2014 kan du
också visa. Har ni inte den kan du låna
den hos mig.
Resa
Deltagare och ledare från Västerbotten
åker buss söndag den 26 juli. Priset är inte
klart men räkna med 1500 kr. Direkt efter
att lägret slutat på lördag åker vi hem.
Gods som patrullkista, tält med mera får
antingen åka lastbil eller genom att någon
ledare tar bil och släp. För mer info,
kontakta mig! Godset beräknas komma
tillbaka i början på vecka 32. Kostnad för
godstransporten är inte klar. Vi arbetar
med att hitta sponsorer, hör av dig om du
har något tips!

funktionär
Det behövs många funktionärer på lägret.
Kolla hemsidan och anmäl ditt intresse
där.
ungdomar
För er som är 15 år eller äldre anordnas
ungdomsbyn Factum. En scoutfestival för
både scouter och den som inte är scout.
familjer
Åk till Familjebyn Domus Dei på Patrullriks. Familjebyn är en del av lägret där du
bor med den egna ”familjen” och många
andra. Ni gör saker tillsammans och är
med övriga lägret vissa tider. Ni kan också
passa på att åka på semester till Gävle,
Uppsala och komma på besök till lägret.
Det går båtar varje dag till ön. Men kontakta/boka plats med Vässarö personal.
marknad
Fredag 31 juli är det marknad på Vässarö.
Behållningen går till Barn i Alla Länder.
var redo!
Hälsar
Birgitta bergner
scoutkonsulent
Efs västerbotten
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se
090-12 58 14

Bild från Patrullriks 2017, Mossebo
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Musikforum 2020 - En helg fylld med
inspiration och glädje!

Peder Karlsson leder sin workshop där deltagarna fick prova övningar kring intonation, rytm och klang.
under några intensiva och fullspäckade dagar var vi ett 60-tal personer,
som på ett eller annat sätt arbetar med
och använder sig av musik inom kyrkan,
som träffades på Musikforum i Umeå.
En del av oss var anställda, andra ideella,
och tillsammans fick vi ta del av flera
föreläsningar och seminarier som gav oss
inspiration, pepp, nya kunskaper, glädje
och många skratt.
andré jakobsson startade upp
helgen med att fundera kring temat ”Hur
kan vi förmedla Jesus genom musiken?”.
Vi sätter lätt in saker i olika fack, till
exempel hör vi direkt om det är filmmusik
eller ”Astrid Lindgren-musik”. Men har
Gud ett soundtrack? Hur låter det i så fall?
André utmanade oss att se att det kan finnas i allt ifrån Bach till lovsång till gospel
till rock och så vidare.
en musikledare ska ha flera bollar i
luften, besitta en mängd egenskaper och
förmågor och ska kunna samarbeta med
många olika människor. Kjell Fagéus
pratade om ”Den hållbara musikern” och
visade bland annat på olika delar som är
viktiga att ha med sig och kunna balansera
mellan. Han tog fram pappersark med
fem färger för att symbolisera detta.
8

Guld – se och förvalta alla guldkorn
Grönt – vikten av fritid; 8 timmar arbete/
8 timmar fritid/8 timmar sömn är optimalt
Rött – mitt/min engagemang/passion/
hängivenhet
Blått – att vara lugn/samlad/närvarande
Svart – att kunna identifiera vad jag är
rädd för och lägga det längre bort ifrån
mig
Han betonade svårigheten, men vikten
av att kunna balansera det röda och blåa,
det vill säga engagemanget och lugnet.
musikforum avslutades med
att Peder Karlsson hade en workshop där
vi tillsammans fick prova övningar som
utvecklar intonation, rytm och klang.
Han betonade vikten av att alla i kören
får vara medskapare och att man som
ledare ska våga ändra på det som behöver
förstås – både berätta det, men också göra
det praktiskt, det vill säga tydligt visa vad
man vill uppnå och hjälpa kören att lyckas
nå det.
utöver dessa föreläsningar
som var för alla deltagare kunde man
under lördagen välja bland många olika
seminarier. På schemat fanns allt från
babyrytmik till teknik, från röstvård till

gospeldans, från låtskrivning till scenisk
kör, för att nämna några.
rösterna var många under helgen som uttryckte behovet och vikten av
fortbildning för både anställda och ideella.
Glädjen var stor både över programmet,
alla föreläsare/seminarieledare och gemenskapen.
under festmiddagen på lördagen
underhölls vi av gospelkören Messengers
och söndagens gudstjänst i Vasakyrkan
fylldes av människor och orkestern Blåsljud, som bland annat spelade till psalmerna. Göran Berglund - som för övrigt
var en av initiativtagarna till Musikforum
- höll i mässan och predikade.
Text och foto:
Sara sandström
Ideel körledare och
med i planeringsgruppen

1. Vad fick dig att anmäla dig till Musikforum?
2. Vad tar du med dig?

Jörgen Viklund, Ö-vik, ideell
1. Jag sjunger i en kvartett och vår körledare tipsade om detta. Det ligger helt i
linje med mitt intresse.
2. Jag tar med mig entusiasmerande föredrag och gemenskapen mellan deltagarna
där alla har ett gemensamt mål. Det har
varit proffsigt organiserat. Det har varit
en oerhörd glädje här, alla har varit glada
och vi har delat mycket samt uppmuntrat
varandra.

Signe Walter, Umeå, ideell
1. Mamma tipsade mig. Sedan såg jag
det på Facebook och tänkte att ”jag är
intresserad av musik och får kanske med
mig något bra”. Det har varit kul! Jag
ska precis bli körledare för Great Joy i
Vasakyrkan.

Maria Nordenback Kress, Stockholm,
anställd musiker
1. Det var en perfekt tid att få påfyllnad,
inspiration och gemenskap med andra
musiker. Jag har tidigare varit på Musikledarforum i Uppsala, vi behöver få fylla på
och fortbilda oss. Det finns en rik tradition uppe i norra Sverige med ett starkt
musikintresse. Dessutom kände jag några
som skulle hit.
2. Jag tar med mig glädje och goda samtal.
Frågan Har Gud ett soundtrack? Det var
outstanding när Kjell Fagéus lyfte fram hur
vi ska hålla som musiker och ledare och
vikten av att ta tid att lyssna till musik – att
det faktiskt påverkar oss fysiskt! Det blir
klart att musiken är en stor gåva. Han betonade också vikten av återhämtning mellan
olika uppdrag och roller. Han tydliggjorde
hur stort uppdraget är. Det stärker och
motiverar. Det var fantastiskt att få lyssna
på honom.
Det var många kompetenta föreläsare
med stor erfarenhet. Gospeldansen var jättehärlig. Kjell Peder Johansson lyfte vikten
av att alla i kören vet vad man vill berätta.

Benjamin Olofsson, Ö-vik, ideell
1. Jag blev inbjuden och övertygad av en
kvinna i min församling. Jag har
musikansvar i en ungdomsgrupp i kyrkan
och hon tyckte att jag skulle gå på detta.
2. Jag kommer att ta med mig mycket mer
än jag kan tänka på just nu, det måste få
landa. Men jag har fått en bredare bild
av andras syn på musiken i kyrkan, hur
musiken kan påverka alla i kyrkan. Från
seminarierna tar jag med mig tips och
idéer som jag kan använda i mitt eget
musicerande. Jag gick på seminarierna
Lovsång, Låtskrivning samt Sång för hälsa.

2. Oj, mycket! Man får med sig mycket
inspiration och fart, men vi har också
pratat mycket om hur musiken kan få
bli evangelisation och mission. Det gäller
både i körer och orkestrar, både de som är
med och de vi spelar och sjunger för. Jag
har fått verktyg till att kunna genomföra
det uppdraget. Jag har fått med mig mycket från dem som har lett kör länge, det har
varit värdefullt! Det har varit väldigt roligt!
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Distriktsinformation

Kalender 2020
mars
28
Ekumenisk barnledardag, 		
Umeå
29-4
Sportlovsläger, Klippen

april
9-13
Tillsammansläger 1, Klippen
13-17 Tillsammansläger 2, Klippen
13-17 Game On, Strömbäck

Valberedningen ber dig om hjälp
med att nominera personer inför kommande distriktsårsmöte. Vi i valberedningen har inte lika stora kontaktytor som ni i
våra föreningar tillsammans har. Det ingår
också i de fastställda instruktionerna att
valberedningen ska tillfråga er och göra på
detta sätt. Vi får hjälpas åt.

bankgiro 985 - 2377,
swish 123 453 6819

Gåvomedelsrapport
Gåvomedelsresultat 2019 7 323 000 kr
Stort TACK till alla trogna och nya givare som samlat in totalt 7 323 000 kr till
vårt gemensamma arbete i Västerbotten. Vårt mål var 7 700 000 kr, så utfallet blev
377 000 kr lägre än budgeterat behov. Bokslutet för 2019 är inte klart i skrivandes
stund så slutser av gåvomedelsutfallet görs när bokslutet färdigställts.
Nu är vi inne i år 2020 och vid årsmötet i Robertsfors beslöts om ett gåvomedelsmål på 7 000 000 kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i
Västerbotten.
Eva S Bäckström, ekonom
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se
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16
22-24
22-24

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

Valberedningen

Vill du skänka
pengar till EFS
Västerbotten?

				

maj
9

(Uppdatering månadsvis på webben)

meddela förslag på lämpliga kandidater till någon av oss i valberedningen.
De personer som ni föreslår behöver inte
vara tillfrågade, det kan vi göra. Valberedningen består av Göran Berglund, Sävar
(0705698421), Jakob Markgren, Umeå
(0738441930), Lena Sandberg, Skellefteå
(0706800108), Lars-Martin Lund, Ursviken, (0705206225) och Viktoria Holmström, Skellefteå (0705481957) .

Styrelsen informerar - Lägesrapport

EFS distriktsstyrelse samlades,
den åttonde februari i Ånäset, för att hålla årets första
sammanträde.
Ledamoten Helena wikströmhar under fyra månader varit EFS-praktikant i Tanzania. Hon kom hem i mitten
av januari. Styrelsen fick därför en direktrapport från kyrkans arbetet i Dodoma
stift. Helena har som praktikant ägnat
mycket arbetstid åt förskoleverksamhet
men också åt diakonalt och administrativt
arbete. Hon berättar om ett aktivt kyrkoliv som når alla samhällsskikt i Dodoma
stift.
helena kommer under våren
ägna mycket tid åt att berätta om det hon
upplevt i Tanzania. Om ni önskar besök
av Helena så kan ni nå henne via helena.
wikstrom@efs.nu.
efs-distriktets årsmöte år 2020
kommer att äga rum den nionde maj i Robertsfors. Där kommer en del av programmet att handla om att tillsammans med
årsmötesdeltagarna diskutera distriktets
organisation, arbete och framtida utma-

ningar. Styrelsen prioriterar i år samtalet
på årsmötet framför att genomföra en
rundringning till föreningarna.Vi hoppas
att många medlemmar kommer till
årsmötet och tar tillfället i akt att påverka
distriktets framtida arbete.
under det senaste året har flera
föreningar i länet upphört. I spåren av det
har antalet direktanslutna medlemmar
ökat. För två år sedan hade distriktet 26
direktanslutna medlemmar. I början av
år 2020 har antalet ökat till 34. Styrelsen
vill hitta former för att tillmötesgå de
direktanslutna medlemmarnas behov och
önskemål. För närvarande är det önskvärt att, om möjligt, lotsa dem vidare till
föreningar.

för att fånga in EFS nationella årstema
”Att leva mission”. Åsa Nyström, biskop
för Luleå stift, blir helgens huvudtalare.
efs västerbottens styrelse håller
sitt nästa sammanträde den 28 mars i Sävar. Då deltar Mikael Artursson,distriktsföreståndare för EFS Mittsverige som för
närvarande också på deltid är tillförordnad
distriktsföreståndare för EFS Västerbotten.
Det är EFS Rikskansli som ansvarar
för den pågående rekryteringen till den
vakanta tjänsten som distriktsföreståndare
för EFS Västerbottens.

till hösten inbjuder distriktet till
inspirationshelgen Nära Jesus. I år samlas
vi på Tegskyrkan i Umeå. Boka in den 16
till 18 oktober och se fram emot en helg
där vi får tillfälle att använda alla sinnen

styrelsen
genom ordförande
Hans jakobsson

personalnytt
Nyanställda
Erika Löfroth

Anställning
Distriktskonsulent,
Skellefteå.
Tillsvidareanställning
fr.o.m 2020-01-01
Kontaktuppgifter
0910-125 10, 070-615 35 46
erika.lofroth(a)efsvasterbotten.se

Pia Asplund

Vasakyrkan, kommunikatör,
Visstid 40% t.o.m 2020-06-30

Anna Duveskog

Vasakyrkan, musiker.
Visstid 50% t.o.m 2020-06-30

Torbjörn Arvidsson

Vasakyrkan. Präst.
Visstid 25% t.o.m 2020-06-30

Elsa Rydin

Carlskyrkan. Musiker.
Visstid 50% t.o.m 2020-06-30

Övrigt

slutar

Anneli Almqvist

Jonas Hedblad

Återgår i tjänst på Solbacka, Holmsund.
Nu som diakon.

Lediga tjänster
Distriktsföreståndare
100 %, Umeå
Präst, Vasakyrkan
100 %, Umeå
Lediga tjänster läggs regelbundet ut på
vår hemsida: www.efsvasterbotten.se

Robertsforskretsen. 2020-02-29

Anna-Sara Persson

Solbacka, Holmsund. 2019-12-31

Anne Sjöström

Solbacka, Holmsund. 2019-12-31

Oscar Richardsson
Distriktet. 2019-12-31

Anders Brunnegård
Distriktet. 2020-01-31
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Katarinas krumelurer

En krönika om att göra om
jag skulle nog kunna beskrivas
som en ”periodare”. Inte i så måtto att
jag tid till annan skulle överkonsumera
alkohol, eftersom jag är absolutist, utan
snarare på grund av att jag då och då
drabbas av ett oemotståndligt behov av att
skapa och tillverka olika saker.
Det kan vara så att jag bara
måste fram med garn och stickor! Några
månader senare är det virknål och någon
annan typ av garn, tyg och symaskin, eller
pärlor och ståltråd. I nästa period kan det
vara modellera, eller papp och lim, eller
något annat medium som får det att klia i
fingrarna på mig.
för kliar gör det. Driften att få
arbeta med händerna är rent fysisk och när
skaparbehovet sätter in är det nödvändigt
att det finns material och verktyg nära
till hands, så att projektet kan sätta igång
direkt. Om jag måste vänta kryper det i
hela kroppen av otålighet.

detta, i kombination med att jag
bor där jag bor, innebär att jag under årens
lopp har samlat på mig massor av verktyg
och diverse jox som ”kan vara bra att ha”.
Andra skulle nog säga att det mesta av det
som dväljs i mina skåp och lådor är skräp.
Det händer till och med att goda vänner
kommer till mig och säger ”Kolla vad jag
hittade i avfallsbingen på jobbet. Visst kan
du ha användning för en sån här?” Och
det har jag ju allt som oftast. För jag söker
ständigt efter material till framtida projekt
och återbruk är fantastiskt! Att kunna ta
någonting gammalt och låta det få komma
till användning på något nytt sätt är ju
både miljövänligt och kostnadseffektivt
och kul!
somliga av mina projekt är
ganska kortvariga. De kan bli färdiga
inom några timmar eller dagar, eller som
mest ett par veckor. Andra kan pågå av
och till under många månader och till och
med flera år. Ibland blir arbeten liggande

halvfärdiga under lång tid och det händer
till och med att de aldrig blir helt slutförda. Men för det mesta återupptar jag dem
så småningom. Fast då kan det hända att
de till slut blir något helt annat än det jag
först hade tänkt.
Apropå återbruk: I min allra första
krönika, 2005, skrev jag om vilken härlig
upplevelse det skulle vara att vakna en
morgon och vara lika slank och vältränad som när jag var 23, men att det nog
vore ett underverk som skulle behöva
åstadkommas med hårt och idogt arbete.
Under senare delen av 2019 började jag
äntligen förverkliga detta mirakel och
planerar att fortsätta under 2020.
nu kan jag ju tyvärr inte gå tillbaka
i tiden och återanvända den. Men under
årens lopp har jag ju samlat på mig en hel
massa olika erfarenheter. Dem kan jag
plocka fram ur gömmorna och återbruka
i nya situationer till Guds och människors
tjänst. Det, min vän, är ett mirakel i sig!
Hur är det för dig?
katarina eriksson
Kåge

Efterlysning av roseniusbrev!
Trots att det gått mer än 150 år sedan
Carl Olof Rosenius dog händer det
att nya brev av hans hand kommer
fram. Oftast handlar det om brev som
funnits i någons gömmor och som på
diverse vägar nu blivit kända. I EFS
arkiv i Uppsala finns en god samling
av Roseniusbrev, och vi vill nu med
denna efterlysning förhöra oss om det
finns ytterligare material som vore
av intresse att lägga in i detta arkiv.
Det skulle göra att dessa brev på ett
betryggande sätt både bevarades för
eftervärden och blev tillgängliga för
framtida forskare.
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Brev - och även annat material med
anknytning till Rosenius och hans
familj - kan sändas till EFS rikskansli,
till LarsOlov Eriksson. Frågor med
anledning av denna efterlysning kan
ställas till undertecknad antingen på
telefon 070 156 87 83 eller e-post:
larsolov.eriksson@gmail.com
LarsOlov Eriksson

Välkommen Erika Löfroth!
Foto: Nils Olofsson

Att ge barn och unga en
trygg grund med Jesus i centrum - det är något som vår
nya distriktskonsulent i Skellefteå brinner för.
varför sökte du dig till efs?
Jag är uppväxt i EFS och har varit med
där i hela mitt liv. Vid olika tillfällen har
jag tänkt att jag skulle vilja jobba inom
EFS eller kyrkan på något sätt och haft
en längtan efter det. När den här tjänsten
kom ut kände jag att jag fick den möjligheten.
vad tar du med dig från dina
tidigare uppdrag?
Jag tar med mig det viktiga i att vara
närvarande i relationer och samtal, att
anpassa sig efter situationer som uppkommer och att ha rak kommunikation.
Finns det några särskilda områden som du brinner extra för?

Gemenskap, jag tror att alla behöver känna att man är del av ett sammanhang.
Barn- och ungdomsverksamhet, det är här
man lägger grunden för sitt fortsatta liv.
Jag tycker att det är ett otroligt viktigt arbete att ge barn och unga en trygg grund
med Jesus i centrum.

Erika Löfroth. Distriktskonsulent med
barn-, konfirmand- och familjeuppdrag
i norra länsdelen samt konferens- och utvecklingsfrågor
Kontaktuppgifter:
0910-125 10, 070-615 35 46
erika.lofroth(a)efsvasterbotten.se

Fem snabba frågor

Hur långt är ett
rep?
Min man klättrar vilket gör att
jag tänker på
ett klätterrep,
så 60 meter.

Vilken färg
är en frukt?
Grön är det
första jag
tänker på..

Om du bara
fick äta en enda
sorts godis i
resten av ditt
liv - vilken skulle
det vara?
Choklad.
Hur lång
tid är strax
respektive
snart?
Strax är nog
inom en
minut och
snart inom
en timme.

Skulle du vilja
leva i 1000 år
eller 10 gånger
100 år?
Oj, jag tror att jag
väljer 1000 år.

Att skapa ett gemensamt VI
Drygt femtio medarbetare och
biträdande medarbetare samlades på
Solviks folkhögskola i början på januari
för en medarbetardag. Dagen gav en chans
att träffas, prata om vårt uppdrag och få
inspiration till arbetet.
Biskop åsa pratade om samarbetet
mellan Svenska kyrkan och EFS, och om
hur vi skapar ett gemensamt VI. Hur vi
skapar goda samtal och hur vi kommer
vi framåt i en kyrka med en smalnande
ekonomi.

Samtalet utgick ifrån några ledord
som Åsa tagit till sig under sin tid i Stiftet
och vi reflekterade kring dessa.
redaktören
Biskop Åsa Nyström pratade kring
viktiga ledord för vår verksamhet.
Foto: Magdalena Sandberg

Anna-Karin Anens (Solbackakyrkan) och
Helena Marksén (Bureåkretsen) lyssnade
uppmärksamt på biskop Åsa.
Foto: Magdalena Sandberg
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Klippen
Hjältar i Klippen

efs fjällgård i klippen byggdes av ideella krafter för 60 år sedan,
och den har genom åren fortsatt att
drivas på frivillig väg. En väg som
fantastiskt nog lever vidare ända in
i 2020-talet! Under denna vinter
har ett gäng hjältar från södra och
norra länsdelen investerat mycket tid
för renovera Storstugans källar- och
entrévåning. ”Man trivs där man
behövs”, säger Henric Johansson
(Gran), byggledare för den nya
groventrén och källaren. Vi hoppas
att arbetarna känner sanningen i de
orden. Erland Granberg (Hössjö)
har lett arbetet med det efterlängtade
nya köket. Och kökstjänsten har såklart varit en viktig del för arbetarna
på plats. ”De är då duktiga på att
äta”, lyder ett av omdömena från en
av dem som tjänat vid spisen. Det
är ju ett friskhetstecken på ett aktivt
gäng.

God gemenskap kring borden.
”Skriften säger ju: Du skall inte binda ihop
munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren
är värd sin lön.” (1 Tim 5:18)

Curth Rosendahl i en arbetsställning
som känns i kroppen.

här intill ser ni
några bilder från
arbetsgemenskapen. Vill ni se fler
aktuella bilder från
gården så gå in på
fjällgårdens hemsida:
www.klippengarden.se
Sedan finns det ju alltid saker som
kan göras på annat sätt. Och då får
vi skicka med den här bilden från en
av arbetarna…

Stort TACK till alla er som gett och
ger av er tid till Klippen!
Varma fjällhälsningar,
Klippenstyrelsen
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Ny groventré som är handikappanpassad med hiss.
Vill du bli medlem i Klippenkamraterna och stötta deras verksamhet?
Meddela styrelsen och betala medlemsavgiften för 2020.
johan.holmgren@svenskakyrkan.se

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.

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 15 april.
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

KAFFE MILJÖ OMTANKE

med maskiner från marknadens ledande leverantörer
Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO
TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR

En servande fackhandel – Din trygghet
www.bostromstraktor.se

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

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

” Så stilla. Så stilla
Min själ har funnit ro
här hos Dig, Du min Gud
Här hos Dig Jesus
Här hos Dig
Får jag ro, för min själ ”

Strof ur musikalen På Väg.
Text: Elsa Rydin

