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Inledning
”… jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
Matt 28:20b. 

I VÅRT MISSIONSUPPDRAG i EFS 
liksom i livet i övrigt gläds vi över fram-
gångar likaväl som att vi möter motgångar. 
Ibland är väntan lång, vi svävar i ovisshet 
om hur det ska bli. Missionsbefallningens 
avslutning uppmanar till förtröstan oavsett 
hur det ser ut för oss. 
 
”Halleluja! Ingen ensam, ingen hjälplös 
lämnats kvar. Halleluja! Tron sin tillflykt 
och sitt ljus i Jesus har. Fastän skyar honom 
lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej 
vad han lovat: ”Alltid skall jag bo hos er.”” 
(SvPs 15:2)

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

Styrelse, årsmöte och 
föreningsstatistik
STYRELSEN har efter årsmötet 2019 haft 
följande sammansättning: Hans Jakobsson 
ordförande (Ersmark, Skellefteå), Mari-
anne Berglund vice ordförande (Sävar), 
Christina Bjerle-Johansson (Sävar), 
Kerstin Eriksson (Umeå), Pia Fahlgren 
(Sjöbotten), Pontus Löfgren (Sörböle, 
Skellefteå), Olof Marklund (Falkträsket, 
Skellefteå), Karin Widman (Boliden) och 
Helena Wikström (Skellefteå/Umeå). 
Styrelsen har haft sex protokollförda sam-
manträden och ledamöterna har deltagit 
i olika råd och utskott, representerat EFS 
Västerbotten vid möten med olika sam-
arbetspartners, samt ingått i planerings-
grupp och medverkat i inspirationshelgen 
Nära Jesus. 

Styrelsens och kansliets arbete har under 
senare delen av hösten tydligt präglats 
av avsaknad av distriktsföreståndare då 
Anders Lindh valde att lämna tjänsten 
efter ett års provanställning. Förändringar 
av tjänster på kansliet har slutförts under 
året. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har träffats 
inför varje styrelsemöte för att bereda 
ärenden som kommer genom utskott, råd 
och kansli samt de som väckts av styrelsen. 

Ekonomirådet (ER) har träffats två gång-
er under året för att bistå styrelsen när det 
gäller de ekonomiska frågorna och förvalt-
ningen av EFS Västerbottens tillgångar.

Årsmötet hölls i Robertsfors kyrka den 4 
maj. Under årsmötet deltog 98 röstberät-
tigade ombud (104 ombud 2018) från 39 
föreningar (40 föreningar 2018). Salt Väs-
terbottens årsmöte hölls den 19 oktober 
i Pingstkyrkan, Skellefteå. Där deltog 36 
personer varav 24 röstberättigade ombud 
(18 ombud 2018). Vid årsmötet antogs 
EFS riks vision Människor och samhällen 
förvandlade av Jesus.

Föreningar och medlemmar 
Inom distriktet fanns vid årets slut 71 
missionsföreningar (79 föreningar 2018) 
och fem EFS-grupper (fem grupper 
2018). Åtta missionsföreningar har lagts 
ner; Balsjö, Bösta syförening, Håknäs, 
Högland-Näsland, Kåge, Norrby- 
Tavelsjö, Orrträsk-Röjnoret och Sörböle 
södra (sex föreningar 2018). Enligt fören-
ingarnas inlämnade årsrapporter uppgick 
medlemsantalet vid årsskiftet till 2984 
(3113 medlemmar 2018) varav 34 som 
enskilda medlemmar i EFS Västerbottens 
distriktsorganisation. 

Följande uppgifter är svåra att jämföra 
med tidigare år på grund av nytt rapport-
system och något förändrade kriterier. För 

år 2019 redovisades 5146 olika personer 
under kategorin deltagare i aktivitet varav 
2137 i åldern 6-25 år.

Inom distriktet fanns under året, enligt 
inlämnad statistik, 26 aktiva Salt-fören-
ingar (26 aktiva föreningar 2018) med 
sammanlagt 2091 medlemmar (2433 
medlemmar 2018). 
 

Verksamhetsplanens 
fem uppdragspunkter:
1. EFS Västerbotten ska: bedri-
va utvecklings-, inspirations- 
och förändringsarbete
EFS VÄSTERBOTTENS styrelse och råd 
bedriver tillsammans med tjänstemännen 
på kansliet ett kontinuerligt arbete med 
utvecklingsfrågor. Under vårterminen 
arbetade utvecklingskonsulenten med 
kontakt och uppföljning i det påbörjade 
utvecklingsarbetet i de föreningar som 
arbetade med Sänds kursmoduler. Denna 
projekttjänst avslutades dock i slutet av 
vårterminen. Ett utvecklingsområde är 
också hur personalorganisationen för 
distriktets föreningar och kretsar ska se 
ut med ett minskat antal föreningar och 
medlemmar. 

Vid årsmötet i maj beslutades att EFS 
Västerbotten måste genomföra förändring-
ar så att budgeten kan vara i balans till år 
2022. Styrelsen har efter årsmötet arbetat 
med den frågan. Arbetet leddes av Anders 
Lindh som utarbetade förslag på olika 
alternativ för framtiden. När han slutade i 
oktober tappade detta arbete fart då såväl 

EFS Västerbottens 
verksamhetsberättelse 2019

Glada deltagare på Salts årsmöte under Nära Jesus. Foto: Gustav Oskarsson
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kansliet liksom styrelsen fick koncentrera 
sig mer på löpande frågor

EFS Västerbottens och Salt Västerbot-
tens inspirationshelg Nära Jesus genom-
fördes den 18-20 oktober i Pingstkyrkan 
och EFS-kyrkan i Skellefteå under temat 
”Gå därför ut”. Helgen var välbesökt med 
många medverkande körer och musik-
grupper. EFS i Mittnorrlands regionledare 
Mikael Artursson berättade om hur man 
organiserat regionen i missionsområden.
Nio olika parallella samlingar erbjöds med 
verksamhetsfrågor, verksamhetsformer, 
bibelläsning, lovsång, mission och även 
en idrottsaktivitet. Fredagens samling 
fokuserade på missionsuppdraget, att gå 
ut. Under lördagen ordnades även barn-, 
tweens- och ungdomsspår. Under konfe-
rensen gavs stora möjligheter till delak-
tighet i gudstjänsterna och de parallella 
samlingarna.

EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) 
arbetar kontinuerligt med att utvärdera 
och utveckla den distriktsgemensamma 
verksamheten. Rådet har under året sam-
lats till fyra sammanträden. VR har efter 
årsmötet år 2019 fem ledamöter varav tre 
nya, plus tjänstgörande konsulent. VR 
har under året tagit del av, samt framfört 
synpunkter på, planeringen av barn- och 
ungdomsläger och konfirmandläger. VR 
har inbjudit Klippenkamraterna till ett 
möte och då tagit del av rapporter från 
aktiviteter vid Klippengården, samt planer 
för själva gården. VR var även delaktig i 
planeringen av Nära Jesus-konferensen 
2019. 

Internationella rådet (IR) bestående av 
sex ledamöter, har sammanträtt fyra gång-
er under det gångna året. 

Under våren genomfördes två inter-
nationella träffar. I Carlskyrkan hölls en 

internationell gudstjänst med efterföljande 
samtal kring hur vi arbetar i våra förening-
ar med internationella frågor och vad vi 
kan lära av våra systerkyrkor. Även på EFS 
i Skellefteå hölls en internationell guds-
tjänst där Anders Lindh predikade och 
United sjöng. Efteråt bjöds på sambouzas 
(friterade piroger) till fikat. 

Vid inspirationshelgen Nära Jesus 
medverkade IR under ett seminarium med 
rubriken ”Internationell mission”. Mer-
hawi Gebries och Mats Bohman delade 
tankar kring mission och Helena Wik-
ström fanns med via Skype från Tanzania 
och berättade om EFS praktikantprogram.
Ledamöter från IR deltog vid Luleå stifts 
internationella konferens.

Kommunikationsrådet (KR), beståen-
de av fem ledamöter, har sammanträtt 
fem gånger. Kommunikationsarbetet har 
främst skett genom aktivitet på den egna 
webbplatsen, via sociala medier, mejl, 
foldrar, affischer och distriktstidningen 
Vårt Budskap. Tidningen har utkommit 
med fem nummer och haft en upplaga på 
ca 1700 tidningar. På webbplatsen har ett 
10-tal nyhetsartiklar publicerats. 

Arbete har påbörjats med att ta fram 
en ny, mer mobilanpassad, webbplats 
och föreningar har erbjudits att ta del av 
samma mall. Detta arbete fortsätter under 
2020. I Vårt Budskap har de återkomman-
de sektionerna utökats med en styrelseru-
ta, med aktuell information från styrelsen. 
 
Klippengården är en i allra högsta grad 
levande 60-åring. Gården byggdes ideellt 
och fortsätter att leva på samma sätt in i 
våra dagar. Tillsammans med alla dessa 
frivilliga insatser har Klippenkamraterna 
styrelse under året fortsatt arbetet med 
gårdens underhåll och utveckling. 

Det stora projektet 2019 har varit 

byggandet av ett nytt kök och ny en-
tré med hiss i storstugan, samt en del 
ombyggnationer i storstugans källarplan.  
Handikappanpassningen och de nya och 
mer funktionella ytorna i köket tror vi blir 
till stor glädje för framtiden. Samtidigt har 
det tidskrävande arbetet med att restaurera 
storstugans många fönster fortsatt. 

Hemsidan klippengarden.se har också 
tagits i bruk under året. Där kan man 
nu på ett snabbt och smidigt sätt få en 
överblick över lediga datum och skicka en 
bokningsförfrågan. 

Klippenkamraternas arrangemang har 
varit Öppen fjällgård, två Tillsammanslä-
ger i blandade åldrar under påsken samt 
Fixarläger och Friskvårdsläger under hös-
ten. Uthyrningen 2019 landade på 4019 
gästnätter vilket var en ökning med 396 
gästnätter jämfört med året innan (3623 
under 2018, 3111 under 2017 och 3408 
under 2016). Fördelningen av gästnätter 
var: EFS Västerbotten arr 44%, EFS-för-
eningar 14%, externa grupper 16% och 
enskilda/privata bokningar 26%.

Offensiva fonden har under året an-
vänds till en missionsresa till Armenien 
med ungdomar från Skellefteå, Två s.k. 
Sänd-resor till London med medlemmar 
från Lycksele och Mobacken, utbytesresa 
till Malta med ungdomar från Grisbacka-
kyrkans Gig-ungdomar samt 25% präst-
tjänst i EFS Skellefteå. Totalt 246 500 kr 
beviljades. 

Bibelfjäll är en etablerad bibelskola i 
Sverige med Härnösands folkhögskola 
som ansvarig för folkhögskolekursen och 
därmed arbetsgivare för föreståndaren. 
Upptagningsområdet är från stora delar 
av Sverige och representationen från flera 
olika kristna samfund. Bibelskolan har 
haft ett uppehåll under skolåret 18/19, 
men under hösten 2019 startades kursen 
igen med 13 deltagare. 

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

Klippengårdens nya hemsida: klippengarden.se
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2. EFS Västerbotten ska: kom-
plettera föreningarnas verk-
samhet med distriktsgemen-
samma arrangemang

DE DISTRIKTSGEMENSAMMA  
ARRANGEMANGEN består till stor 
del av läger, främst för barn, ungdomar 
och unga vuxna. Men möjligheten att 
vara på läger har funnits för alla åldrar 
under året. Arrangemangen för barn och 
unga sker som en del av Salt Västerbottens 
verksamhet. Läger möjliggörs genom stöd 
från kansli och anställda medarbetare, 
en stor resurs är alla ideella ledare och 
kökspersonal som finns med i denna 
missionsverksamhet. Under året har 1203 
deltagare och ledare funnits på de läger 
och arrangemang som Salt Västerbotten, 
EFS Västerbotten och Klippenkamraterna 
genomfört (1141 under 2018 och 872 
under 2017). 

För barn 6-10 år fanns barnlägret i Carl-
skyrkan På spaning… och för barn 7-10 
år Vatten och Slöjd i Tavelsjö. För barn 
8–11 år arrangerades Pengsjölägret på 
Pengsjögården.

Lägren @Strömbäck och @Solvik 
vänder sig till åldrarna 10-14 år och 
erbjöd inriktningarna musik, film, sport, 
skapande och bakning. 

Generationsövergripande läger var 
under året två stycken. Jag och mitt barn-
barn i Tavelsjö och på Mobacken genom-
fördes ett Tillsammansläger.

Konfirmandläger har genomförts, två 
läger på Strömbäcks folkhögskola och ett 

läger på Solviks folkhögskola. En nyhet 
för året var att båda Strömbäckslägren åkte 
till Klippengården. Under 2019 var det 
sammanlagda deltagarantalet 88 personer 
(59 under 2018). 

Konfirmanduppföljning sker på flera 
platser lokalt i föreningar och sam-
arbetskyrkor. The Life gudstjänster i 
EFS-kyrkan, Skellefteå har pågått hela året 
och gemensamma ungdomsgudstjänster 
runtom i kyrkorna i Umeå ett par gånger 
per termin. Dessa ungdomsgudstjänster 
är goda mötesplatser som samlar ungdo-
mar från mer än den egna föreningen, 
och många av dessa ungdomar är tidigare 
konfirmander och lägerdeltagare. 

Under hösten startade ledarskolan Växa 
Följa Leda som vänder sig till konfirmera-
de ungdomar i 15–18 års ålder. I år blev 
det två grupper; en i norra länsdelen med 
12 deltagare och en i södra länsdelen med 
28 deltagare som träffas vid fyra tillfällen 
under läsåret, varav en av träffarna är un-
der lägret Livskraft. Kursen avslutas med 
praktik på sommarens olika läger för barn. 

Sportlovsläger i Klippen (47 deltagare) 
anordnades med möjligheten att välja 
mellan vandringsturer, utförsåkning, hant-
verk och annat som dagsaktiviteter. Under 
påsklovet anordnades även i år lägret 
Game On Church Edition på Ström-
bäcks folkhögskola. Lägret är ett spelläger 
och riktar sig till ungdomar från 14 år och 
uppåt. Deltagarantalet uppgick till 43 (38 
för 2018) varav fem tjejer. 

”Och hans namn ska ge folken hopp” 
Matt.12:21 Nyårslägret Livskraft Norr, 
på Strömbäcks folkhögskola, avslutade 
lägeråret med drygt 100 ungdomar och 
ledare. Årets tema var Hopp, och under 
fem dagar fördes samtal om det hopp vi 
kan hitta beskrivet i bibeln.

Musikarbetet handlar mycket om stöd 
till lokala musikledare och musiker genom 
bland annat samtal, tips, utlåning av ma-
terial och inbjudan till olika arrangemang. 
EFS Västerbotten har anordnat eller 
funnits med vid olika arrangemang som 
musikledardag i Ersmarkskyrkan Umeå 
och fortbildningsdag om nya Kyrkohand-
boken på Solviks folkhögskola. Under året 
har förberedelsearbetet med Musikforum 
2020 skett.

Scoutkommittén, bestående av fem 
personer, har träffats regelbundet under 
året. I Centrala scoututskottet, CSU, har 
Västerbotten en ledamot. 

Den årliga Patrulldagen hölls i Stortjärn 
i maj med 66 scouter och ledare. Nybör-
jar-scoutlägret i Stortjärn i juni samlade 
27 scouter och 12 ledare. Scoutlägret i 
Björnkälen i juli samlade 125 scouter 
och 70 ledare. I år skedde samarbeten 
med EFS Mittnorrland i planering och 
genomförande av lägret. Fyra kårer och ca 
15 familjer deltog från Örnsköldsvikstrak-
ten. Under lägret byggdes ett nytt dass 
till familjebyn samt två bord och bänkar 
klart. Borden är placerade vid mangårds-
byggnaden och är tänkta att användas för 
ledarstaben. 

Nytt för i år är att scoutkommittén 
beslutat att en dag varje höst ordna en 
utbildningsdag för scoutledare. I år hölls 
den i Ersmarkskyrkan Umeå. Ett 20-tal 

ideella ledare deltog. 
 

3. EFS Västerbotten ska: svara 
för anställningar och personal-
frågor
I BEMANNINGSPLANEN för 2019 
hade distriktet omräknat till heltid knappt 
42 tjänster och drygt 18 nettotjänster (bi-
drag och försäljning av tjänst borträknat). 
Personalstyrkan fördelades enligt följande: 
samarbetskyrkor drygt 21, kretsanknuten 
personal 13, distriktsgemensam personal 
knappt 5 och kanslipersonal knappt 3. En 
del kortare och längre vakanser har funnits 
under året.

Åtta personer fick tillsvidareanställning 

Antal deltagare på EFS och Salt Västerbottens olika läger och arrangemang
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under 2019, och de var: Erika Löfroth 
distriktskonsulent Skellefteå, Linnea 
Jakobsson IT/kommunikatör kansliet, 
Bosse Larsson vaktmästare Grisbacka-
kyrkan, Karin Lindmark präst Skellefteå 
EFS, Maria Marklund husmor Ersmark 
Skellefteå, Malin Nording diakoniassistent 
Grisbackakyrkan, Hanna Olofsson musi-
ker Sörbölekyrkan samt Anton Vennberg 
personalansvarig distriktskansliet. 

De som avslutade sin tillsvidareanställ-
ning under 2019 var: Göran Berglund 
IT-ansvarig disktriktskansliet, Anna-Maria 
Niemann Björk distriktskonsulent, Hans 
Liljemark pastor Sävarkretsen, Anders 
Lindh distriktsföreståndare, Lars-Martin-
Lund präst EFS Skellefteå, Lotten Mark-
ström personalhandläggare/informatör 
distriktskansliet, Anne Sjöström konsulent 
Solbackakyrkan samt Oscar Richardsson 
distriktskonsulent.

Ett flertal personer har också anställts på 
vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. 
Sammanlagt 85 protokollförda personalä-
renden har funnits under året. 

Fortbildning. Som stöd till personalen 
har det ordnats bland annat introduk-
tionsdag för nyanställda och fortbildnings-
dagar. Medarbetar- och lönesamtal har 
hållits och månatliga personalbrev skickats 
ut. Två träffar för de lokala arbetsledarna 
har också genomförts.

4. EFS Västerbotten ska: förval-
ta gemensamma tillgångar.

UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från 
föreningar, grupper och enskilda blev 
under året 7 276 000 kr (7 277 000 kr 
2018). Från föreningar har insamlats 6 
848 000 kr, från enskilda 226 000 kr. Den 
ekonomiska förvaltningen beskrivs mer 
detaljerat i årsmöteshandlingarna med 
bokslutskommentarer samt balans- och 
resultaträkningar.
 

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

DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN ingår 
i EFS nationella ledningsgrupp och 
dess arbete med cirka sex fysiska möten 
per år. Anders Lindh valde efter ett års 
provanställning den 31 oktober, att inte 
fortsätta som distriktsföreståndare. I 
samråd med EFS riks fick i slutet av året 
Mikael Artursson, regionledare i EFS i 
Mittnorrland, i uppdrag att på 30% av sin 
tjänst stödja EFS Västerbotten och därmed 

även representera EFS Västerbotten i EFS 
centrala ledningsgrupp. 
EFS Västerbottens kansli ska fungera som 
ett stöd för föreningar i samarbetsfrågor. 
Förutom distriktsföreståndaren har 
styrelseordförande och ytterligare personer 
som biträtt redan under föregående år 
funnits med i samverkansärenden. 

Efter drygt ett års vakans fanns mycket 
att ta itu med för den nye distriktsföre-
ståndaren. Med totalt ett 60-tal anställda 
fanns dessutom många ärenden i perso-
nalfrågor som släpat efter. Efter ett halvårs 
vakans på personalhandläggartjänsten 
kunde en ny personalhandläggare anställas 
i början på höstterminen. Att komma 
ikapp i organisations- och personalfrågor 
har präglat deras arbete på kansliet under 
2019.

Inom Luleå stift möts representanter 
regelbundet kring verksamhetsfrågor 
och mer långsiktiga samverkansfrågor. 
Den nära relationen till Svenska kyrkan 
som finns på stiftsnivå och med många 
församlingar märks bland annat genom 
våra samarbetskyrkor och samverkans-
avtal samt genom andra olika former av 
samråd.

Från EFS Västerbottens kansli har olika 
former av stöd getts till ett stort antal mis-
sionsföreningar, inom ekonomi, personal, 
utvecklingsfrågor samt barn-, musik- och 
ungdomsverksamhet. 

Avslutning
SÅ KAN VI I KORTHET beskriva EFS 
Västerbottens arbete 2019. Vi är tacksam-
ma över det stora engagemanget i olika 
former för Kristi rike från medlemmar 
och anställda under det gångna året. 

Vi ber att det nya året ska välsignas 
av Jesus som sa ”Mig är given all makt 
i Himmelen och på Jorden. Gå därför 
ut…” (Matt 28:18-19a)

 
Umeå den 31 mars 2020

EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE

Luffarslöjd på hantverksdagen, scouternas utbildningssdag. Foto: Magdalena Sandberg


