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Ett pågående uppdrag
SöNdag morgoN, vårsol över 
bländvita landskap. Om bara några timmar 
skall jag vara på plats för gudstjänst i ett 
bönhus i Höga kusten. Likt många gånger 
förr skall Guds folk komma samman inför 
Ordet, i bön och i sång. Med den avgöran-
de skillnaden att det sista som kommer att 
sägas idag är orden: ”Med denna gudstjänst 
upphör vi att använda denna byggnad som 
kyrka, avskild för bön och gudstjänst…”

eFS ViSioN Människor och samhällen 
förvandlade av Jesus, åtföljs av tre områden 
som beskriver vårt uppdrag, sådant som 
ingår i vår historia och som inte förändras 
över tid. Ett av dessa är uppdraget att Leva 
mission. EFS Västerbotten har valt att 
låta det uppdraget stå som tema för all sin 
verksamhet 2020. Leva Mission är i högsta 
grad ett pågående uppdrag.

eN gåNg i tideN byggde tidigare gene-
rationers fäder och mödrar bönhus. Deras 
liv hade förvandlats i mötet med de goda 
nyheterna om Jesus. I de byar där de levde 
merparten av sina liv, tog den förvandling-
en gestalt med brädor och spik. Hus restes 
till Guds ära för att såväl grannar som 
människor i fjärran länder skulle få komma 
inom Ordets hörhåll. De levde mission.

att leVa miSSioN är ett pågående 
uppdrag. Vad gör det påståendet med oss? 
Kanske fyller det oss med en känsla av 

plikt utifrån ett dåligt samvete? I så fall 
har vi kommit rejält vid sidan av det enda 
som kan vara utgångspunkt, nämligen att 
Gud själv bevisar sig vara missionens Gud. 
Ja, Jesus kom ”för att söka efter det som 
var förlorat och rädda det” (Luk 19:10). 
Vidare säger Jesus: ”Som Fadern har sänt 
mig, sänder jag er” (Joh 20:21). Grunden 
för att leva mission ligger i att han som gått 
i döden för vår skull, Jesus Kristus Guds 
son, sänder oss till världen på samma sätt 
som han själv blev sänd.

att leVa miSSioN är därmed inte ett 
medel utan ett mål i sig själv. Där du och 
jag lever våra liv, där vi tillbringar vår tid, 

där vi vidrör människor och samhällen, 
där vill Gud se sitt rike komma. Vi får leva 
mission både utifrån att det ges oss som 
möjlighet och av kärlek till människor. 

är då iNte eN SiSta gudStJäNSt 
med avsakralisering av ett bönhus ett ne-
derlag i förhållande till det högre syftet att 
leva mission? Sett utifrån kan det tyckas 
som att det självklara svaret bara kan bli 
´jo´. Men när vi låter skriftens ord vägleda 
oss visar det sig att också under ändrade 
omständigheter verkar missionens Gud 
i sitt folk. Som Lukas berättar för oss i 
Apostlagärningarna: ”Den dagen började 
en stor förföljelse mot församlingen i Jeru-
salem…De som hade skingrats vandrade 
omkring och predikade budskapet” (Apg 
8:1, 4). De levde mission!

mikael arturSSoN 
Tf Distriktsföreståndare  
EFS Västerbotten (30%) 

samt Regional Missionsledare  
EFS Mittnorrland

mikael.artursson@efs.nu

Till 
salu
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text och bild: 
eliSabet SVedberg

Präst i EFS tjänst i Tärnafjällen

”om all diN kärlek vill jag sjunga evigt 
du ger mig tusen skäl att prisa dig”. Orden 
som ungdomarna och jag på sportlovslägret 
sjunger griper tag i mig. Jag blir glad och tän-
ker: vad är mina tusen skäl att prisa Gud? 
 
Jag har Flyttat 
många gånger i mitt liv 
och varje gång jag bär 
en boklåda, lovar jag 
alltid mig själv två saker: 
Hädanefter ska jag bara 
låna böcker på biblioteket, 
och att den här flytten ska 
bli den sista. Det första löftet har att göra med 
att böcker är så vansinnigt tunga och det andra 
löftet är att flytta innebär att bryta vardagens 
invanda lunk och börja med någonting nytt 
som jag inte har riktigt koll på. Allt detta gör 
att jag känner mig otrygg och bara längtar till 
att alla böckerna är uppackade och den trygga 
vardagen börjar infinna sig. 

Jag tror att måNga av oss kan känna 
igen att vi söker efter trygghet och jag tänker 
att det är ingenting konstigt, men jag tror att 
det är viktigt att stanna upp och fundera på: 
Var finns min trygghet djupast sett? Det är här 
som de tusen skälen att prisa Gud kommer in. 
När jag sjöng sången och orden grep tag i mig 
så blev jag viss om jag skulle inte söka de tusen 
skälen att prisa Gud i de omständigheter jag 
lever i. Jag skulle istället fylla min antecknings-
bok med de löften som finns i Bibeln, om vem 
Gud är, vad Jesus har gjort för oss och kraften 
i att varje dag få börja på nytt i förlåtelsen och 
öppenhet för Guds Andes ledning. 

liVet är FöräNderligt, och det kan 
kännas otryggt, men då har vi en Gud som 
är densamme igår, idag och i evighet. Vi kan 
känna oss vilsna, men då har vi en frälsare som 
är den gode Herden som leder sina förvirrade 

får rätt. Vi kan känna oss 
svaga, men då har vi den 
helige Ande som hjälper oss 
och manar gott för oss. 

Jag tror att Gud vill hjälpa 
både dig och mig att lyfta 
blicken från våra omständig-
heter och se vem han är och 

vad han har gjort för oss. 

aVSlutNiNgSViS vill jag citera andra 
versen i psalm 205:
”Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot.
Herren skingrar rädslan; kornets hopp är stort.
Framtiden väntar, vila i tro
kornet som nu slumrar snart börjar gro. ”

”Vad är 
mina tusen 
skäl att prisa 

Gud?”

Foto: Elisabet Svedberg .Vy från skoterspåret över sjön Gäutan Tärnaby

VILa I DIN VäNTaN
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berätta gärNa för fler om AVO och 
tipsa ungdomar om att gå dit. Och kom 
ihåg att be för arbetet. 

Info finns enklast via 
Instagram: 
avo.carlskyrkan 

Hälsningar från ledarna Fanny Lööf, 
Noah Sandström, Evelina Rydin, Aron 

Berglund, Elin Öhlund, Rebecca Sand-
ström och Elsa Rydin med flera 

Ps.
Nu går Vi FråN FaStaN till påsk i 
kyrkoåret. Påskdagen har sina givna psal-
mer, men vad sjunger man alla söndagarna 
därefter i påsktiden? Jag kan tycka att 
urvalet i psalmboken är ganska begränsat. 
Men en pärla som vi kan använda, och 
särskilt de år som påsken kommer sent, är 
Världen som nu föds på nytt (Ps 517). Den 
är påskpsalm och vårpsalm i ett. Dan-
marks store kyrkoman och psalmdiktare 
N F S Grundtvig skrev den första skandi-
naviska texten och det danska ursprunget 
märks, för i denna psalm blommar det 
redan till påsk medan vi i Västerbotten har 
snödrivor och kyla kvar. Men snart kan 
även vi glädjas över fågelrop och skapar-
kraft!  

parallellt FlätaS påskmotivet in i 
texten. Genom uppståndelsen har döden 
förlorat sin makt och det ljungande 
svärdet som vaktade paradiset är borta. Nu 
står dess portar åter öppna för oss till att 
få leva i ”alla somrars sommar”. Psalmen 
med sin svenska översättning av Anders 
Frostenson känns modern. Därför älskar 
jag att se att den skrevs redan på 1100-ta-
let av Adam av S:t Victor, fransk förfat-
tare, präst och psalmdiktare. Visst är det 
underbart att den världsvida kyrkan har 
sånger som är så gamla och ändå fortfa-
rande helt användbara och sångvänliga! 
Vi är inte den första generationen som 
tror på Jesus och lovsjunger hans upp-
ståndelse. Den härliga melodin – vårlig 
och lättsjungen -  bidrar till att denna 
psalm är så bra. Den är inte heller ny utan 
skrevs 1861 av den danske organisten och 
tonsättaren  Johann Hartmann, verksam i 
Köpenhamn.

meN ViSSt Får Vi också glädjas över 
fina nyskrivna påskpsalmer. I psalmtilläg-
get 701-800 finns tre. Den enklaste av 
dem är nog Pekka Simojokis Han är inte 
här, han lever (Ps 742). Prova gärna den! 
Det räcker med en gitarrist för att sjunga 
den unisont – eller en pianist som klarar 
synkoper. Men det är ingen orgelmelodi.

torbJörN arVidSSoN

aVo är namnet på den nystartade 
ungdomsgruppen i Carlskyrkan som 
samlas på fredagkvällar. Kvällarna riktar 
sig främst till ungdomar i högstadieåldern, 
och de som går vårterminen i 6:an. Alla 
är välkomna, oavsett om man har en tro 
på Jesus eller om man bara  är nyfiken. 
AVO är tänkt att vara en välkomnande 
miljö där alla får komma som de är, bli 
sedda och ha roligt och också ett tillfälle 
att få höra om Jesus. Den som vill kan få 
förbön. 

det är drop-iN från 18.30. Varje 
kväll rymmer både gemensamma roliga 
aktiviteter (t ex lekar, spel, tårtbakning, 
film osv.) och andakt med lovsång och 
mycket tid att bara umgås och prata. 

amor Vincit Omnia - 
Kärleken övervinner allt! 

A.V.Oamor vincit omnia

UNGDOMSGRUPP 
i Carlskyrkan på fredagkvällar

Drop in från 18.30
Rolig aktivitet 19.00

Andakt 21.00
Därefter fortsätter vi hänga tillsammans

Festkväll och uppstartskväll 14/2 18.30

Det är med stor sorg som vi tyvärr måste 
meddela att sommarens Patrullriks på Väs-
sarö kommer att ställas in utifrån rådande 
läge med Coronaviruset. Vi vet att många 
har längtat och sett fram emot lägret och 
vi för därför samtal om när nästa Patrull-
riks kan komma att äga rum. Mer info 
kommer.

Sara Edlund, lägerchef Patrullriks
Johanna Björkman, Generalsekreterare 
Salt – barn och unga i EFS
Mia Ström, Regional missionsledare 
Mittsverige

Patrullriks ställer in!
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Vad gör eN mäNNiSka till att 
VilJa bli präSt? För att ta reda på det 
bad jag att få prata med Åke Hägglund 
som jobbat i kyrkan sedan 2014. Jag ville 
veta hans utgångspunkt när han bestämde 
sig för att studera till präst. Han är en i 
grunden jordnära person som inte svävar 
iväg upp bland molnen och himlar med 
ögonen, han är lätt att umgås med och 
en mycket trevlig karl helt enkelt. Han 
åtnjuter stort förtroende bland försam-
lingsmedlemmarna och man känner 
sig trygg och glad i hans sällskap. Han 
besitter dessutom en stor del humor i sin 
personlighet.

åke tog Som uNg över jordbruket 
hemma i Svarttjärn efter sin far och drev 
det under ca 14 år. Han träffade under 
den tiden sin blivande fru och de planera-
de en framtid inom jord- och skogsbruket. 
Men han drabbades av reumatiska besvär 
som gjorde det svårt att i längden klara 
det tunga jobbet i skog och mark. Vid en 
olycka bröt han ett ben och hamnade på 
sjukhus och då kom hans funderingar på 
att förverkliga de tankar han burit på en 
längre tid. Åke var intresserad av andliga 
frågor och människors djupare fundering-
ar.

Så haN hoppade på en utbildning 
på Johannelunds teologiska institut i 
Uppsala där han utbildade sig till präst. 
Efter skolan fick han arbete som präst i 
Lövångers församling där han tjänstgjorde 
fram till 2014. Han jobbade dessutom 
deltid inom Skellefteå landsförsamling 
under en del av tiden i Lövånger. Det blev 
nästan två jobb då.  

2014 tillträdde haN tjänsten som 
präst på Sörböle kyrka efter den i pension 
avgående Thorgny Karlsson.

Åke trivs med sitt arbete och tycker 
att den form som kyrkan har på Sörböle 
känns bra, han tror att det är bra att folk 
känner igen sig och upplever trygghet i 
gudstjänsterna vid besök där. Han menar 

dock att det finns goda öppningar för 
friare upplägg när det gäller hur samman-
komster kan genomföras i kyrkan. Om 
t.ex. det är inbjudna gäster från andra 
sammanslutningar som kan vara från 
andra kyrkor, kommunen, eller samhälls-
funktioner som berör människors vardag, 
då är det viktigt att de som kommer får 
möjlighet att framföra sina upplysningar 
på ett enkelt sätt.

Åke Hägglund kan tänka sig ett seriöst 
utbyte med andra religioner också. Han 
menar att Judedomen, Kristendomen 
och Islam har samma Gud, men synen 
på Jesus skiljer de olika religionerna åt. 
Där är det viktigt att kristna får framföra 
Jesu frälsande uppdrag och förmåga som 
ger människor ett hopp om en himmelsk 
tillvaro efter vårt jordeliv här. ” Han har 
öppnat pärleporten” är budskapet!

När det gäller FrågaN om han 
kan tänka sig att viga samkönade så ställer 
han sig positiv till det om det skulle bli 
aktuellt. Han menar att det är något som 
vi inte rår över och då har han bara att 
utföra formen för ett sådant förhållande. 
Han har dock inte varit med om det själv 
under 20 års tid som präst.

Åke Hägglund har en bred musiksmak, 
som ung var det mycket country som 
gällde, men han menar att olika musik-
stilar kan passa vid olika tillfällen. T.ex. 
kan klassisk musik passa bra vid lite mer 
högtidliga tillfällen, medan rock eller jazz 
kan vara tillämplig andra gånger.

När det gäller kyrkans framtid har han 
en tro på att människor alltmer känner 

Åke Hägglund - präst i Sörböle kyrka
Sörböle kyrka fyller 50 år det-
ta år och med anledning av 
det kan det vara intressant att 
prata med prästen i kyrkan, för 
att höra hans tankar om tjänst 
och verksamhet där. 

behov av att söka efter andliga värden, 
många kan känna att livet har något mer 
att ge. Här är kyrkans uppgift att förmedla 
det hopp som bibeln ger oss, att Jesus 
Kristus har öppnat vägen till ett evigt liv i 
himlen för den som tror.

För att Nå ut till människor i dag 
kommer det att fordras nya infallsvink-
lar och nya metoder som gör att folk 
känner trovärdighet och öppenhet  för 
det hoppfulla budskap som en kristen tro 
ger. Utbildning och öppen kontakt med 
människor kan vara en god metod att hit-
ta framgångsrika vägar att gå för kyrkan. 
En ny tid kräver nya metoder.

Prästen Åke bor fortfarande i sin hem-
gård i Svarttjärn och han har kvar sina 
jordnära drömmar om att kunna vara mer 
ute i skog och mark där han har sina jor-
diska rötter. Men hans mål i livet ligger på 
ett högre plan och det budskapet vill han 
förmedla till sina medmänniskor också! 
Åke Hägglunds personlighet gör honom 
trovärdig sina mål i livet!

Åke Hägglund, präst i Sörböle kyrka sedan 2014

text och bild: 
oVe Vikdahl

Sörböle, Skellefteå
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47 deltagare plus ett gäng ledare 
samlades på Klippengården för årets 
upplaga av Sportlovslägret. Härliga dagar i 
backarna, många skratt under lekarna och 
finstämda kvällsandakter.

  

Härliga dagar i fjällen

Vy över backen. Foto: Rebecka Persson

1.  Nej! Inte i Hemvan och på Klippengår-
den det här var första gången.
2. Roligast var lekarna och tävlingarna. 
Det var så klart kul i backen också. 
3. Jag tyckte mest om ”Morgon mellan 
fjällen”.

Frågor och svar
1. Har du varit på sportlovsläger förut och 
i så fall hur många år?
2. Vad var roligast?  
3. Vilken lovsång gillade du bäst?

1. Jag har vart i på sportlovslägret två 
gånger nu! 2019 och 2020. 
2. Att träffa alla kompisar å vara ute i 
fjällen med massa snö. 
3. Jag minns inte vad den heter men ”jag 
vill lova dig, ge dig äran, lova dig, bara 
för att du är den du är” eftersom texten 
är svängig och bara BÄST!! ÄLSKAR 
SPORTLOVSLÄGER!!!! 

Vi behöver tyvärr meddela att Game On 
Church Edition behöver flyttas fram till 
novemberlovet. Mer information kom-
mer framöver. Håll utkik i sociala media 
så kanske vi kan hitta vi på något skoj 
mitt i allt under påsklovet i alla fall! Till 
exempel kan vi mötas på discord under 
påsklovet och spela olika spel tillsam-
mans online.

MED HELA DITT 
HJÄRTA OCH HELA 

DITT FÖRSTÅND
SKELLEFTEÅ  
5–9 AUGUSTI  

2020

SOMMAR
livskraft.efs.nu
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OBS!  
Vi hoppas kunna genomfö-
ra våra läger som planerat, 
men följer utvecklingen samt 
Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och är beredda på 
att göra förändringar om det 
kommer att behövas. Läs på 
hemsidan/Facebook/Instagram 
för aktuell information.  

Hälsningar 
Kansliet

Hoppet lever för livskraft! 

1. I år var andra gången jag var med. 
2. Det roligaste var då vi åkte pulka när 
det stormade ute. För helt plötsligt kom 
en stark vindby och slet med sig pulkan, 
så då blev jag tvungen att jaga den längs 
en 200 meter lång backe - jobbigt men 
kul i efterhand :) 
3. Min favoritlovsång under lägret var ”(vi 
sjunger) Ära till ditt namn”. (Minns inte 
riktigt vad den hette)

Simon in action - skidan flög av!!

Aina Palm  
- Sävar

Elin Vikström  
- Piteå

Simon Persson 
- Bergsbyn
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SommarlägerFolderN

EFS och Salts 
sommarläger 

för alla åldrar 
i Västerbotten 

2020

 
ANMÄLAN öppnar 5 maj kl. 18.00 på EFS Västerbottens 
hemsida www.efsvasterbotten.se. Sista anmälningsdagen är 24 maj. 
Tänk på att anmäla dig i tid då deltagarantalet är begränsat. 
Om lägeravgiften ska betalas av någon annan, exempelvis om 
du behöver stöd ekonomiskt för att kunna åka på läger, används 
rabattkod ”annanbetalar”.   
Anmälan är bindande. Vid avanmälan får man tillbaka 
lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid 
återbud för att ge plats till de som eventuellt finns på väntelista.  
Detaljerad information om lägret skickas till dig när 
anmälningstiden gått ut. 

Har du inte möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du ringa 
lägerchefen för respektive läger. 
 
SÄRSKILDA BEHOV: Vårt mål är att alla barn och ungdomar 
som vill ska kunna åka på våra läger. Meddela ert barns diagnoser, 
specialkost eller behov av stöd vid anmälan eller hör av dig till 
respektive kontaktperson. 
 
SOVA HEMMA: En del barn kan ha behov av att sova hemma 
och det ska inte vara något hinder för att delta i ett läger. 
 
LÄGERBIDRAG: Om du, eller någon du känner, vill åka på läger 
men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena 
Sandberg  090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se 
eller Erika Löfroth 070-615 35 46, erika.lofroth@efsvasterbotten.se  
Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening.  
LEDARE: Ledare på lägren är anställda och ideella i EFS och 
Salt Västerbotten. Vill du vara med som ledare? Kanske för att 
möjliggöra för ditt barn eller barnbarn att vara med på lägret? Hör 
av dig till respektive kontaktperson eller till Magdalena Sandberg 
eller Erika Löfroth.

MEDLEMSKAP I SALT: I lägeravgiften ingår en medlemsavgift på 
20 kr till Salt Västerbotten. Medlemskapet innebär att vi kan hålla 
låga priser på våra läger.  
 
FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten 
och Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt 
till och från lägren.  
 
YTTERLIGARE INFORMATION: Mer information om Salt och 
EFS hittar du på www.efsvasterbotten.se eller genom att ringa EFS 
Västerbottens kansli 090-12 58 10. 
 
PERSONUPPGIFTER: För att kunna bedriva lägerverksamhet tar 
vi emot och behandlar personuppgifter från anmälda deltagare. 
Anmälan av barn under 16 år ska göras/godkännas av målsmän.  
 
Lägerarrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus

EFS OCH SALT
EFS är en missionsrörelse inom  
Svenska kyrkan, och Salt  
är EFS barn och unga.
Salt vill att barn och ungdomar 
ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus.

 
Dagar fyllda av liv, rörelse och skratt!  

Lekar, lägerbål, andakter och sång  
– och nya vänner förstås! 

Nära varandra, Gud och livet. 

Vi ses!

Bra att veta 
om våra läger 
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Scoutläger 
Nybörjarscoutläger Stortjärn
12-14 juni  Pris: 660 kr
Ålder: födda 08-11
Stortjärn, Skellefteå 
Lägerchef: Nils Knekta, 070 - 315 88 00 
nils.knekta@gmail.com
Anmälan sker via respektive patrull senast 10 maj. 

Patrullriks Vässarö
26 juli  - 1 augusti
Anmälan patrullvis senast 26 april,  
Läs mer på www.patrullriks.nu
Kontakt: Birgitta Bergner, 090 - 12 58 14,  
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Anmälan är öppen 5 maj kl 18.00 - 24 maj på www.efsvasterbotten 

Barnläger i Skellefteå  
22-24 juni 
Ålder: födda 10-12  Pris: 660 kr 
Plats: Sunnanå kyrka, Skellefteå 
Kontakt: Monica L Degerström, 072-722 39 77  
monica.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Ledare: Anna-Lena Lund med flera. 
Samarr. med Skellefteå Landsförsamling 
 
@Solvik  
– hela Västerbotten bakar, sport & parkour, musik  
och datorgrafik!  
11-14 augusti   
Ålder: födda 06-09  Pris: 810 kr 
Plats: Solviks Folkhögskola    
Kontakt: Maria W Persson, 0910 - 78 79 52 
maria.w.persson@svenskakyrkan.se  
Ledare: Karin Carlsson, Kaisa Lundkvist,  
Nicklas Hedlund, Markus Nyström med flera.  
Samarr. med Solviks folkhögskola

Tillsammansläger, Mobacken 
2-4 juli  
Plats: Mobacken, Skellefteå 
Ålder: alla åldrar, barn behöver ha en vuxen med sig 
Pris och mer info: www.efsvasterbotten.se   
Kontakt: Sara Sandström, 090 - 200 27 66 
sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se 
Ledare: Kina Nilsson, Evelina Lundkvist, Indra Lindkvist 
med flera. Samarr. med Solviks folkhögskola

Pengsjölägret  
11-12 augusti 
Ålder: födda 07-12   Pris: 440 kr 
Plats: Pengsjögården, Pengsjö    
Kontakt: Kristina Eriksson, 073 - 807 98 23 
kristina.balfors@gmail.com

”På spaning efter...”  
16-17 juni   
Ålder: födda 10-13  Pris: 440 kr
Plats: Carlskyrkan, Umeå 
Samarrangemang med Ålidhems församling. 
Föräldrar är välkomna att komma och sova över om de inte 
vill vara ensamma hemma när barnet är på lägret. 
Kontakt: Laila Israelsson 090 - 200 27 68,  
laila.israelsson@svenskakyrkan.se, Emma Lundström  
090 - 200 27 24, emma.lundstrom@svenskakyrkan.se.
Ledare: Anette Olsson, Jenny Lundström, med flera.
 
Sommarskoj 
15-17 juni
Ålder: födda 10-12  Pris: 660 kr
Plats: Ersmarkskyrkan, Umeå 
Kontakt: Anna-Karin Anens, 090 - 70 61 31 
anna-karin.anens@svenskakyrkan.se 
Ledare: Marie Andersson, Elsa Rydin, med flera. 
 
@Strömbäck  
– musik, dans, film, drama, skapande & sport!
11-14 augusti   
Ålder: födda 06-09  Pris: 810 kr
Plats: Strömbäcks folkhögskola   
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090 - 12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se
Ledare: Matilde Burström, Kristina Sturk med flera.

2 x Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö
Läger 1: 10-11 augusti och läger 2: 12-13 augusti
Ålder: barn födda -16 och äldre, med vuxen
Plats: Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 540 kr/vuxen, 340 kr/barn 
OBS! Anmälan per telefon till Ingela, 5 maj 18.00-19.30 
Kontakt: Ingela Forslund, 090 - 200 25 40 
ingela.forslund@svenskakyrkan.se
Ledare: Anneli Almqvist, Helen Salomonsson med flera.

Konfirmationsläger
Läger är bland de bästa och roligaste formerna för 
konfirmation! EFS Västerbotten erbjuder tre alternativ:  
Solvik, Klippen-Strömbäck läger 1 & 2.  
Läs mer på www.efsvasterbotten.se

Konferens Nära Jesus
16-18 oktober
Tegskyrkan, Umeå 
Program och anmälan:  
www.efsvasterbotten.se
 
Välkommen till en helg för hela familjen fylld med 
gudstjänster, seminarier, kaféer, konserter och  
gemenskap med Gud och varandra!

INSTÄLLT



9

mikael walter, 51 år. Bor i Boliden där han har suttit i missionsföreningens styrelse 
större delen av tiden sedan år 2000, i perioder som ordförande eller 
vice ordförande som nu. Han sjunger även i Bolidenkören och tycker 
att musik är ett bra sätt att umgås över generationsgränserna. Mikael 
arbetar som chef på en teknikavdelning inom Boliden Mineral och 
representerar även företaget i några forsknings- och bolagsstyrelser. 
Han ser nuläget gällande ekonomi och tjänster hos EFS Västerbotten 
som en stor utmaning och tror att vi står inför förändringar som vi 
alla kommer att behöva engagera oss i.

årSmöteShaNdliNgar

ÅrSMÖTESHaNDLINGar fÖr  
EfS VäSTErBOTTEN 2020

Årsmöte lördagen den 9:e maj 2020

Val av styrelse – valberedningens förslag
eFS VäSterbotteNS StyrelSe 
består av nio ledamöter, varav det normalt 
väljs tre varje år för en period om tre år. 
Sedan årsmötet 2019 har styrelsen haft 
följande sammansättning: Hans Jakobs-
son, ordförande, (Ersmark Skellefteå), 
Marianne Berglund, vice ordförande (Sä-
var), Christina Bjerle Johansson (Sävar), 
Kerstin Eriksson (Umeå), Pia Fahlgren 
(Sjöbotten), Pontus Löfgren (Skellef-
teå), Olov Marklund (Skellefteå), Karin 
Widman (Boliden) och Helena Wikström 
Umeå). De styrelseledamöter som är i tur 
att avgå är Marianne Berglund, Christina 
Bjerle Johansson och Olov Marklund. Alla 
har avböjt återval. Tre nya ledamöter ska 
väljas för en tid av tre år

ValberedNiNgeN bestående av 
Göran Berglund, Lars-Marin Lund, Jakob 
Markgren, Viktoria Holmström och Lena 
Sandberg föreslår följande kandidater till 
styrelsen.

erik bergNer, 66 år.  
Bor i Bullmark där 
han varit TG-ledare 
i 10 år, ordförande 
i Sävar-Holmöns 
församlings kyrkoråd i 
16 år, numera ledamot. 
Han har arbetat 25 år 
i byggbranschen, 13 

år i folkbildning, lantbrukets föreningsrö-
relse och i Centerpartiet på olika nivåer, 
de senast 16 åren som tjänsteman vid 
Landstinget/region Västerbottens politiska 
sekretariat. Är nu förtroendevald i Umeå 
kommun. Erik är intresserad av organisa-
tionsfrågor, har ekonomutbildning och är 
kassör eller revisor i ett flertal föreningar. 
Eric tror att EFS framöver kanske behöver 
blir en allt mer tydlig lekmannarörelse.

aNNa-maria gelFgreN, 44 år.  
Bor i Innertavle, 
Umeå. Aktiv i fastig-
hetsgruppen och tidi-
gare styrelsen för EFS i 
Innertavle, en förening 
med en kärna av hem-
grupper. Hon har arbe-
tat som sjuksköterska i 

23 år på olika avdelningar på NUS och är 
nu sjuksköterska/koordinator på Beteen-
demedicin. Anna-Maria har varit ledamot 
i ungdomsutskottet och lägerkommittén. 
Har varit på många EFS-läger, flera P-riks 
som deltagare, funktionär och senast i 
familjebyn i Gärdsmark, många Klippen-
läger, även som värd/ledare och i Björnkä-
lens familjeby. Anna-Maria är intresserad 
av hälso- och organisationsfrågor och vill 
verka för ett hållbart EFS.
 

på Våra årSmöteN får vi tacka för 
året som varit, fatta beslut och se framåt. 
I vanliga fall får vi dessutom samlas till 
gemenskap, men så blir inte fallet i år. 
 
På grund av rådande situation kommer 
EFS Västerbottens årsmöte 2020 att hållas 
på distans via en digital plattform.  

Stadgarna kräver att vi håller årsmötet 
innan sista juni, och mer information 
kring både det digitala tillvägagångssättet 
och ett exakt datum kommer längre fram.  

haNdliNgar till årsmötet finns på 
sidorna framöver och på www.efsvaster-
botten.se. 

SkäNk gärNa eN gåVa till EFS 
Västerbottens arbete, antingen via distrik-
tets bankgiro 985-2377 eller Swish 123 
453 6819.

haNS JakobSSoN
Distriktsstyrelsens ordförande

årSmöteSgåVa – betala in till distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 6819.

Scoutläger 
Nybörjarscoutläger Stortjärn
12-14 juni  Pris: 660 kr
Ålder: födda 08-11
Stortjärn, Skellefteå 
Lägerchef: Nils Knekta, 070 - 315 88 00 
nils.knekta@gmail.com
Anmälan sker via respektive patrull senast 10 maj. 

Patrullriks Vässarö
26 juli  - 1 augusti
Anmälan patrullvis senast 26 april,  
Läs mer på www.patrullriks.nu
Kontakt: Birgitta Bergner, 090 - 12 58 14,  
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Anmälan är öppen 5 maj kl 18.00 - 24 maj på www.efsvasterbotten 

Barnläger i Skellefteå  
22-24 juni 
Ålder: födda 10-12  Pris: 660 kr 
Plats: Sunnanå kyrka, Skellefteå 
Kontakt: Monica L Degerström, 072-722 39 77  
monica.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Ledare: Anna-Lena Lund med flera. 
Samarr. med Skellefteå Landsförsamling 
 
@Solvik  
– hela Västerbotten bakar, sport & parkour, musik  
och datorgrafik!  
11-14 augusti   
Ålder: födda 06-09  Pris: 810 kr 
Plats: Solviks Folkhögskola    
Kontakt: Maria W Persson, 0910 - 78 79 52 
maria.w.persson@svenskakyrkan.se  
Ledare: Karin Carlsson, Kaisa Lundkvist,  
Nicklas Hedlund, Markus Nyström med flera.  
Samarr. med Solviks folkhögskola

Tillsammansläger, Mobacken 
2-4 juli  
Plats: Mobacken, Skellefteå 
Ålder: alla åldrar, barn behöver ha en vuxen med sig 
Pris och mer info: www.efsvasterbotten.se   
Kontakt: Sara Sandström, 090 - 200 27 66 
sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se 
Ledare: Kina Nilsson, Evelina Lundkvist, Indra Lindkvist 
med flera. Samarr. med Solviks folkhögskola

Pengsjölägret  
11-12 augusti 
Ålder: födda 07-12   Pris: 440 kr 
Plats: Pengsjögården, Pengsjö    
Kontakt: Kristina Eriksson, 073 - 807 98 23 
kristina.balfors@gmail.com

”På spaning efter...”  
16-17 juni   
Ålder: födda 10-13  Pris: 440 kr
Plats: Carlskyrkan, Umeå 
Samarrangemang med Ålidhems församling. 
Föräldrar är välkomna att komma och sova över om de inte 
vill vara ensamma hemma när barnet är på lägret. 
Kontakt: Laila Israelsson 090 - 200 27 68,  
laila.israelsson@svenskakyrkan.se, Emma Lundström  
090 - 200 27 24, emma.lundstrom@svenskakyrkan.se.
Ledare: Anette Olsson, Jenny Lundström, med flera.
 
Sommarskoj 
15-17 juni
Ålder: födda 10-12  Pris: 660 kr
Plats: Ersmarkskyrkan, Umeå 
Kontakt: Anna-Karin Anens, 090 - 70 61 31 
anna-karin.anens@svenskakyrkan.se 
Ledare: Marie Andersson, Elsa Rydin, med flera. 
 
@Strömbäck  
– musik, dans, film, drama, skapande & sport!
11-14 augusti   
Ålder: födda 06-09  Pris: 810 kr
Plats: Strömbäcks folkhögskola   
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090 - 12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se
Ledare: Matilde Burström, Kristina Sturk med flera.

2 x Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö
Läger 1: 10-11 augusti och läger 2: 12-13 augusti
Ålder: barn födda -16 och äldre, med vuxen
Plats: Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 540 kr/vuxen, 340 kr/barn 
OBS! Anmälan per telefon till Ingela, 5 maj 18.00-19.30 
Kontakt: Ingela Forslund, 090 - 200 25 40 
ingela.forslund@svenskakyrkan.se
Ledare: Anneli Almqvist, Helen Salomonsson med flera.

Konfirmationsläger
Läger är bland de bästa och roligaste formerna för 
konfirmation! EFS Västerbotten erbjuder tre alternativ:  
Solvik, Klippen-Strömbäck läger 1 & 2.  
Läs mer på www.efsvasterbotten.se

Konferens Nära Jesus
16-18 oktober
Tegskyrkan, Umeå 
Program och anmälan:  
www.efsvasterbotten.se
 
Välkommen till en helg för hela familjen fylld med 
gudstjänster, seminarier, kaféer, konserter och  
gemenskap med Gud och varandra!

Framflyttat
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VerkSamhetSberättelSe

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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VerkSamhetSberättelSe

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
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Bokslut & 
budget
Bokslut och budget är i nulä-
get inte klart, men kommer 
att dyka upp på hemsidan. 
Om du vill ha hjälp med att få 
materialet i pappersformat - 
kontakta kansliet på 
info@efsvasterbotten.se

eFS är en självständig missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan, med syfte att på 
den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund verka för Kristi rikes tillväxt. Salt 
– barn och unga i EFS, är en självständig 
barn- och ungdomsorganisation inom 
Svenska kyrkan med en särskild relation 
till EFS. 
 
Salt Västerbotten är en del av EFS Väster-
botten och ansluten till Salt – Barn och 
unga i EFS.

EfS Västerbottens 
uppdrag 
eFS miSSioNSFöreNiNgar och 
Saltföreningar i Västerbotten är uppdrags-
givare och primär målgrupp för EFS och 
Salt Västerbotten. Därför är uppdraget att 
arbeta för att stärka och utrusta föreningar 
och grupper i missionsuppdraget utifrån 
fem uppdragspunkter.
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete.
2. Komplettera föreningarnas verksamhet 
med distriktsgemensamma arrangemang.
3. Svara för anställningar och personal-frå-
gor.
4. Förvalta gemensamma tillgångar.
5. Vara en länk mellan EFS centrala och 
lokala organisation samt företräda EFS-rö-
relsen i Västerbotten i samarbetsrelationer 
och andra kontakter.

Strategi
eFS Vill se Människor och samhällen 
förvandlade av Jesus. För hela EFS är 
uppdraget att 
– Leva misson
– Växa i lärjungaskap
– Forma kristna gemenskaper

eFS VäSterbotteN vill arbeta för 
ovanstående vision genom att uppmuntra 
och stödja personlig kristen tro, inspirera 
till andligt samtal och bibelbruk, skapa 
personligt engagemang för mission såväl 
lokalt som globalt, betona hela gudsfol-
kets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
samt erbjuda strukturer, mötesplatser och 
former för detta. 

arbetet med och För barN, 
unga och unga familjer sker i nära samver-
kan mellan Salt och EFS. EFS och Salt har 
ett kansli, anställda, råd och arbetsgrupper 
som arbetar för att ovanstående uppdrag 
och inriktning ska förverkligas.

Utifrån dessa vill EFS och Salt arbeta för 
att uppnå målen, samt via organisationens 
informationskanaler sprida information 
och berätta om verksamheten.

fokusområde 2021 - 
Växa i lärjungaskap
– Utvärdera den tre år nya formen av 
konfirmationsarbetet i Strömbäck/Klippen 
och Solvik
– Anordna utbildning och rekrytering av 
lokala scoutledare
– Anordna en ledarutbildning för både 

Verksamhetsplan för EfS Västerbotten 2021
unga och äldre barn- och ungdomsledare
– Inbjuda föreningar och medlemmar till 
träffar om gåvoupptäckande och nådegå-
vor
– Inbjuda föreningar och medlemmar till 
inspirationsträffar om start av smågrupper 
och Hemmakyrka
– Uppmuntra till bibelläsning genom att 
anordna inspirations- och utbildningstill-
fällen

Distriktsgemensamma 
verksamhetsmål
– Att öka mångfalden i distriktsgemen-
sam verksamhet, till exempel vad gäller 
ålder, kön, etnicitet, social och kulturell 
tillhörighet 
– Arbeta för att nyanlända eller asylsökan-
de ska vara deltagare vid EFS Västerbot-
tens och Salt Västerbottens läger
– Arbeta för ökad samordning av adminis-
trativa system med EFS riks 

Salt Västerbottens del-
mål 2021
– Vid minst ett tillfälle särskilt uppmuntra 
till att skriva motioner till Salt Västerbot-
tens årsmöte.
– Vid minst ett tillfälle ordna så att barn 
och ungdomar inom EFS i Västerbotten 
får möjlighet att träffas, oavsett vilken ort 
man bor på. 
– Stödja och peppa ungdomsgrupper att 
besöka andra ungdomsgrupper. 
– Jobba med och utveckla de sätt vi når 
och bjuder in nya människor i våra lokala 
och distriktsgemensamma verksamheter. 
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det blir eN helg fylld av musik, 
aktiviteter men framförallt av möten, med 
varandra och vår Herre. Under temat Leva 
mission formar vi ett program som ger 
vägledning, mod och inspiration att se och 
anta missionsutmaningarna i vardagen.

För er Som öNSkar öVerNatt-
NiNg i Umeå har vi till ett bra pris gjort 
en gruppbokning på Scandic Syd, på 
gångavstånd från Tegs kyrka.

Boka helgen 16-18 oktober 
2020 för EfS och Salts årliga 
gemensamma inspirations-
konferens Nära Jesus. I år äger 
den rum i Tegs kyrka i Umeå. 
Talare är Åsa Nyström, biskop 
i Luleå stift, arne G Skagen, 
författare och evangelist från 
Norge, Mikael artursson, tf 
distriktsföreståndare för EfS 
Västerbotten.

Frågor, tips eller funderingar?  
Hör av dig till Erika Löfroth,  

konferenssamordnare.  
erika.lofroth@efsvasterbotten.se  

0910-125 10

boka iN helgeN i era kalendrar! 
Detaljerad information om konferens-
program, anmälan och bokning av logi 
kommer vi att presentera i kommande 
nummer av Vårt Budskap, i samband med 
distriktsårsmötet och via sociala medier.

/Konferenskommittén

tack rika liV kom till på grund av att 
jag har funderat mycket över EFS arbete i 
Tanzania och över alla som har varit iväg 
och jobbat i detta fantastiska land. Tänk 
vilka upplevelser, möten med människor 
och olika strapatser alla har fått vara med 
om. Förutsättningarna har förändrats med 
tiden. Idag flyger man till exempel till 
Tanzania på knappt ett dygn och då mina 
föräldrar for ut i mars 1958, så åkte de 
med en kombinerad last- och personbåt 
från England. 2009 åkte vi en grupp från 
olika EFS-föreningar i Västerbotten till 
Tanzania. Då hade jag inte varit där sedan 
julen 1985 -86. 

eFterSom Jag är Född i Ilembula 
Tanzania, och var 13 år när jag kom till 
Sverige för att börja högstadiet, så var det 
som att komma hem när jag kände dof-
terna, den härliga värmen och fick träffa 
människorna i deras miljö.  

uNder reSaN väcktes idén om inte 
de som har varit iväg kunde skriva ner 
lite om varför man ville ut, arbetet, mötet 
med människorna med mera, vittnesbörd.
Materialet som kom in blev denna bok.

Boken kostar 165:-/st.  
Kan beställas via mail: lundeborgeva@
gmail.com eller SMS 070-3764511.
25:- per bok kommer att gå till  
TEE-arbetet i Tanzania. 

Tack rika liv

eVa luNdeborg karlSSoN
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eFS rikS ledNiNgSgrupp har be-
slutat att organisera daglig bön för Sverige 
och världen. Varje region/distrikt har 
blivit tilldelad en veckodag där vi går in i 
bön och frivillig fasta, EFS Västerbottens 
dag blev söndag.  

Vi ber För hela vårt samhälle och dess 
organisation, för dem som är sjuka, för 
sjukvårdspersonal, för dem som tar svåra 
beslut, för livsmedels- och råvarukedjor, 
för våra kristna gemenskaper m.m.

Vi Vill äVeN lyFta fram barnens 
situation. I en tid när allt tycks svaja, när 
vi vuxna inte har svar och själva känner 
oro påverkas barnen. Vi vill därför särskilt 
lyfta barnens i våra böner!

Vi Vill uppmuNtra till att ta söndag-
en till att be, inte bara för att vi blivit till-
delade den, utan för att vi vet att bönens 
kraft är stor och gör skillnad! Då många av 
våra verksamheter och gemenskaper ställs 
in för att minska spridningen av Coro-
na-viruset får vi försöka att hitta andra 
vägar och lösningar för att ha gemenskap 
och vara EFS. Vi får möjlighet att vara 
kreativa och se nya möjligheter och tid att 
lyssna in Gud när vardagen stannar upp.

Då skall Guds frid, som är mera värd än 
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar 
skydd i Kristus Jesus. 
Filipperbrevet 4:7

Bönedag på söndagar

Böneämnen

Våra  
missionärer

Ångest
EFS  

Västerbotten

Vården

Barnen
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Ny hemsida för EfS Västerbotten

i dagarNa har EFS Västerbotten fått 
en ny hemsida! Samma adress, men nytt 
utseende och delvis ny information.  
www.efsvasterbotten.se

här FiNNS bland annat information om 
våra läger och arrangemang, om hur vår 
organisation ser ut, hur man når anställda 
och vilka som är med i respektive utskott. 

taNkeN är att föreningar ska kunna 
använda samma mall. Några föreningar 
har redan börjat se över sina egna sidor för 
att ha ett uppdaterat innehåll när de byter 
utseende. Vet du om någon förening som 
skulle vara intresserad? Be dem kontakta 
mig.

Frågor, tipS eller FuNderiNgar? 
Ta gärna en titt och meddela mig om ni 
ser några uppenbara fel i texter och funk-
tioner. Hör av dig till mig på  
linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se 
090 - 12 58 97 

har ni funderat på att göra 
om er förenings hemsida? 
 
Vill din förening använda 
samma Wordpress-mall?  
 
Hör av dig till mig!

linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se 
090 -12 58 97

EFS Västerbottens hemsida har fått nytt utseende. Ta en titt på www.efsvasterbotten.se

Vad är wordpress? 
Wordpress är ett  
webbaserat CMS, det vill 
säga ett verktyg för att 
hantera och publicera in-
formation på webben.  
Du behöver inga andra 
verktyg än en webbläsare, 
och det krävs ingen kun-
skap om kod eller program-
mering för att uppdatera 
sidan.

Wordpress
TR - Skellefteåbaserad  
reklambyrå som tagit fram 
den nya designen.
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diStriktSiNFormatioN 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Sportlovsläger, Klippen

Medarbetardag(ar)

Öppen fjällgård för unga vuxna

Konfirmandledarutbildning, Munkviken
Livskraft Norr

Game on Church edition, påsklov, Strömbäck
Tillsammansläger i Klippen 1, påsk
Tillsammansläger i Klippen 2, påsk

Patrulldag, Stortjärn

Medarbetardag

Konfirmandläger Solvik

Konfirmandläger Strömbäck-Klippen 1

Konfirmandläger Strömbäck-Klippen 2

EFS Västerbottens årsmöte, Robertsfors

Salt Västerbottens årsmöte

Nära Jesus Inspirationskonferens

Jag och mitt barnbarn 1
Jag och mitt barnbarn 2

@Strömbäck
@Solvik

Patrullriks Vässarö

Barnläger (Te.x Vatten&slöjd, Carlskyrkan, Ursviken)

Fjällväg höst Klippen

Stortjärn

Växa följa leda (ledarskola)

Växa följa leda (ledarskola)

Växa följa leda (ledarskola)

Växa följa leda (ledarskola)

Årshjul för läger, arrangemang och 
distriktsgemensamt arbete 2020

Musikforum

Friskvårdsläger
Fixarläger

Klippens arrangemang

Scoututbildning

Scoututbildning

Scoututbildning Hantverk

Barnkördag

För anställda

EFS Västerbottens arrangemang
Årsmöten

Medarbetardag

Musikrepertoardag

Visions styrelse

Tillsammansläger, Mobacken

allt detta FiNa och Viktiga är 
exempel på vad EFS och Salt Västerbotten 
gör tillsammans på distriktsnivå.  
Vår önskan är att visionen ska vara driv-
kraften för både verksamhet och resurser. 

...och Gud såg att det var gott!

Vi tror att detta kan få vara vägar till att 
människor och samhällen blir förvandlade 
av Jesus. Ta gärna med våra arrangemang, 
deltagare och ledare i dina böner. Kan 
hända kan årscykeln vara ett underlag för 

ett kollekttal? Vi ser med stor tacksamhet 
och ödmjukhet på alla eldsjälar som ställer 
sin tid och sitt engagemang till förfogan-
de! 

diStriktSkaNSliet

GÅVOMEDELSraPPOrT
tack till alla föreningar och grupper!  
Agnäs, Bjurholm, Bodbyn, Bullmark, 
Bureå, Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark 
N, Ersmark S, Holmsund, Inner-
sjö-Degersjö, Innertavle, Järnäs, Kåge, 
Kågeträsk, Levar, Mobacken, Morö 
Backe, Medle, Myckle, Nysätra, Nyåker, 
Ostvik, Sjöbotten, Skellefteå, Svarttjärn, 
Sävar, Sörböle, Tjärn, Täfteå, Ursviken, 
Vindeln, Vännfors, Vännäs, Vännäsby, 
Yttersjö, Åkullsjön, Öre, Öredalen, 
Örträsk och Östanbäck.

tack också till alla enskilda givare 
samt för minnegåvor och högtidsgåvor!

Eva S Bäckström, ekonom
090 –12 58 19,  
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

Gåvor januari - mars 1 023 000 kr 
Budget januari - mars 1 370 000 kr 
Differens   -347 000 kr
 
Under mars månad insamlades 561 000 kr, vilket gör att utfallet för första kvar-
talet blir 1 023 000 kr, 347 000 kr lägre än budgeterat behov.
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Här kan du skänka 
pengar till EfS 
Västerbotten!

baNkgiro 985 - 2377,  
SwiSh 123 453 6819 

bank Seb 5329-10 188 69

bli gärna en regelbunden  
givare! meddela din bank att 
du vill föra över ett belopp till 
eFS Västerbotten och/eller till 

en lokal missionsförening med 
ett visst intervall.  

 
du som har internetbank kan 

som regel själv föra in en ståen-
de överföring. 

StyrelSeN iNFormerar - årSmöte på Nytt Sätt

StyrelSeN för EFS Västerbotten 
samlades till sammanträde lördagen den 
28 mars. Vi höll ett telefonmöte för att 
undvika smittrisk mellan ledamöterna. 
Efter en längre diskussion fattade vi beslut 
om att även årsmötet måste genomföras 
med någon form av tekniska hjälpmedel 
istället för att samlas som planerat i Ro-
bertsfors. Vi kan inte räkna med att risken 
för smittspridning har upphört i början 
av maj. Vi vet att en stor del av årsmötes-
deltagarna hör till gruppen som riskerar 
att bli svårt sjuka i covid-19, den sjukdom 
som coronaviruset vållar.

därFör eNadeS StyrelSeN om att 
hålla fast vid årsmötesdatumet men att 
undersöka möjligheten att med tekniska 
hjälpmedel genomföra det på ett annat 

sätt. Det är styrelsens arbetsutskott som 
arbetar vidare med frågan tillsammans 
med personal på kansliet. Vi ska i god tid 
skicka ut information om hur årsmötet 
kommer att genomföras.

äVeN eFS rikS planer för årskonferen-
sen, med inkluderat årsmöte, är inställda. 
Information kommer om hur den formel-
la delen av årsmötet ändå kan genomföras.

coroNaepedemiN leder till många 
inställda aktiviteter, möten, gudstjänster. 
Det sätter tydliga spår i gåvomedlen. De 
insamlade gåvorna under årets två första 
månader har endast nått upp till hälften 
av det vi förväntade oss i vår budget. Där-
för vill vi uppmana er att under den här 
turbulenta tiden inte glömma kollekten! 
Den behövs för att hålla verksamheten 
igång på nya sätt under denna nedstängda 
period. Den kommer dessutom att särskilt 

behövas i vårt arbete i den osäkra tid som 
väntar efter den här krisen. 

SlutligeN Vill Vi komma med en 
uppmaning till bön. EFS Riks har för var-
je veckodag fördelat ett särskilt böneansvar 
mellan regioner och distrikt. EFS Väster-
bottens medlemmar har blivit tilldelade 
ett särskilt ansvar för att hålla bönen igång 
under söndagar. Våra böner kan vi utföra 
i ensamhet likaväl som i gemenskap med 
andra. Det finns inga pandemier som kan 
stoppa böner.

Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta!
Glöm icke alldeles bort vad du har.
Även den timma
tjockaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar.
(Sionstoner 347, vers åtta. Text C O Rose-
nius)

StyrelSeN 
geNom 

kerStiN erikSSoN och 
mariaNNe bergluNd

EfS Västerbottens senaste sty-
relsesammanträde präglades 
av den pågående Coronaepi-
demin. Gåvomedlen sjunker 
när möten och gudstjänster 
blir inställda. Årsmötet måste 
genomföras på ett nytt sätt 
som minimerar smittorisken. 

Som läget ser ut nu så hänvisar vi 
till hemsidan, Facebook och/eller 
Instagram för aktuell information 
kring arrangemang. 
 
Vi hoppas kunna genomföra våra läger 
som planerat, men följer utvecklingen 
samt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och är beredda på att 
göra förändringar om det kommer att 
behövas. 

kaleNder 2020perSoNalNytt

Lediga tjänster läggs regelbundet ut på 
vår hemsida: www.efsvasterbotten.se

distriktsföreståndare 
100 %, Kansliet Umeå 
 
personalansvarig 
100 %, Kansliet Umeå

administratör 
50 %, Kansliet Umeå

kommunikatör (vik.) 
75-100 %, Kansliet Umeå

lediga tJäNSter
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Kris som möjlighet?
När det här SkriVS är det första 
dagen efter att undervisning i gymnasie-
skolor och universitet stängts ned som 
en åtgärd för att bromsa corona-virusets 
fortsatta utbredning. Elever och studen-
ter får stanna hemma, och lärare skall 
tillhandahålla undervisning digitalt. I 
olika utsträckning stänger olika funktioner 
ned runtomkring oss, toapappershyllorna 
gapar tomma, och har vi förkylningssymp-
tom (om så bara lindriga) skall vi stanna 
hemma. Trots att en hel del funktioner 
ännu håller öppet är det glest med folk på 
stan. Framtiden kommer att visa hur det 
gick. Kanske gick allt bra och det har blåst 
över, eller så gick/går det mindre bra. Se 
texten som en ögonblicksbild från 18 mars 
2020. 

JuSt Nu har vi alltså börjat se effekter 
av nedstängningen av samhället, men vi 
kan också se hur kreativa folk är för att 
möta denna hastiga förändring. Här tän-
ker jag fokusera på aktiviteter som genom 
digitala medier och verktyg förändras och 
finner nya former – ibland av nödvändig-
het, ibland för att det helt enkelt går. 

Som Sagt, elevers och studenters 
lärande har från en dag till annan flyttat 

online, givetvis med stor frustration för 
både lärare och elever. Även om det funkar 
kanske sisådär i det korta perspektivet, så 
finns där uppenbarligen en potential som 
denna kris kan utveckla via kommuni-
kations- och lärplattformar som Zoom, 
Skype, Teams, Moodle, Canvas, och allt 
vad de heter. 

därtill har gudStJäNSter flyttats 
online till tjänster såsom YouTube. Då 
äldre personer och personer med förhöjd 
risk skall begränsa sina vistelser i offentliga 
miljöer har Facebook-grupper startats för 
att hjälpa till med olika ärenden. Lärome-
del tillgängliggörs gratis av en del förlag 
via deras hemsidor. Studenter på KTH 
erbjuder via kommunikationsplattformen 
Slack elever hjälp med matematik. Ope-
rahus sänder föreställningar live, artister 
livestreamar konserter likaså, och muséer 
annonserar om (via webben) tillgängliga 
utställningar och samlingar. Jag såg också 
en restaurang som både startar upp en 
så kallad drive through service där man 
kan handla och ta med mat hem utan 
fysisk kontakt, och samma restaurang 
sänder också musik och matprovningar via 
kommunikationsplattformen Twitch. Just 
nu tog dessutom ett av barnen en paus 

från skärmen för att gå till fotbollsplanen 
– vilket aldrig hade inträffat om det inte 
vore för rådande omständigheter. 

ViSSa Saker Sker av ekonomisk 
nödvändighet (näringsidkare som kom-
mer gå i konkurs om de inte hittar nya 
födkrokar), andra av orsaker som relaterar 
till att vi som människor är sociala varelser 
och söker olika former av gemenskap. Det 
här är fascinerande att se, och förhopp-
ningsvis kan det ge bestående avtryck så 
att vi omvärderar för givet tagna former 
för undervisning, arbete och gemenskap. 
Kanske ser vi potentialen i digitalt baserad 
undervisning, eller så omvärderar vi beho-
vet av att resa till diverse sammankomster, 
och möjligen börjar vi även uppskatta de 
nära gemenskaperna nu när möjligheterna 
till dem kringskärs.

i Nuläget hoppaS Jag att kris och 
möjlighet är två sidor av samma mynt, 
eller åtminstone delar samma tecken i det 
kinesiska språket (även om det sistnämnda 
faktiskt är falskt…).

SteFaN gelFgreN 
Tomtebo, Umeå

SteFaNS SpekulatioNer

EfS riks årsmöte
eFS och SaltS ledNiNg har beslutat 
att ställa in EFS och Salts årskonferenser i 
Jönköping. Detta är ett nödvändigt beslut 
på grund av rådande omständigheter med 
smittspridning av Covid-19. Folkhäl-
somyndighetens avrådan från inrikes resor 
samt regeringens beslut att förbjuda större 
samlingar. Även om beslutet har varit 
nödvändigt har det ändå varit smärtsamt. 
Årskonferensen är en viktig mötesplats – 
och för många – en höjdpunkt under året. 

eFterSom det inte är möjligt att ställa 
in årsmötet, bland annat på grund av EFS 
stadgar, har EFS styrelse beslutat att ge-
nomföra EFS årsmöte på distans. I korta 
ordalag kommer årsmötet genomföras 
med hjälp av ett digitalt röstnings- och 
diskussionsverktyg. 

För årSmötet kommer vi att använda 
oss av det digitala verktyget VoteIT, som 
är en erfaren leverantör av system för digi-
tala årsmöten. De kommer att bistå med 
upplägg, teknisk support m.m. Digitali-
seringen påverkar ombudsanmälan, hur 
fullmaktsgranskningen går till, samt hur 
diskussion, röstning, förslag och yrkanden 
kommer att ske under årsmötet.

Läs mer på EFS riks hemsida: 
www.efs.nu/arsmote/

eFS rikS 
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uNder 100 årS tid har det funnits 
en kyrklig byggnad i Yttersjö, ca 1,5 mil 
sydväst om Umeå. EFS har länge bedrivit 
verksamhet i det gamla missionshuset som 
till sist blev uttjänt. För att kunna behålla 
en kyrka i bygden skänkte EFS tomten 
till Svenska kyrkan som 2006 invigde en 
ny kyrkobyggnad i form av ett Älvsbyhus. 
Den tillhörande garagedelen byggdes med 
ideella krafter och har gått under namnet 
Sal´n (kyrksal, gympasal, innebandysal 
med mera). Kyrkan och EFS har samver-
kat i dessa lokaler, men på grund av  sämre 
ekonomi har pastoratet beslutat att sälja 
Kyrkans hus i Yttersjö.

deN lokala eFS-FöreNiNgeN 
har ett stort intresse och engagemang för 
att kunna ta över lokalen och fortsätta att 
kunna ha kyrklig verksamhet i bygden. 
Man tittar på olika möjligheter för att 
kunna klara de finansiella utmaningar som 
följer, men det finns ingen färdig lösning 
ännu. Ett banklån för föreningen verkar 
inte vara ett alternativ, då det bland annat 
krävs en stor egeninsats och kort avbetal-
ningsplan.

Några aV FrågorNa som vi bär 
på är: Kan man göra gemensam sak med 
andra föreningar och samla resurser – 
både pengar och människor? Hur enga-
gerar man bybor och intresserade i större 
utsträckning? Hur finansierar vi drift och 
ev lånekostnader på kort och lång sikt?

repreSeNtaNter från pastoratet 
och föreningen träffas regelbundet för 
att diskutera och samtala om framtiden. 
Föreningen ska lägga ett motbud till det 
förslag kyrkan har gett och inför hösten 
hoppas vi att vi har landat i ett beslut om 
EFS kan ta vid eller inte. Båda parter är 
mycket måna om att EFS kan ta över och 
att man därmed kan fortsätta med viktiga 
mötesplatser och verksamheter. Bygden 
växer och det finns en stor potential för att 
nå många människor med evangeliet!

eNgagemaNg och underlag för växt 
finns, men i dagsläget är, som sagt, inte 
den ekonomiska frågan löst. Tips, idéer 

Nu tänker vi nytt i Yttersjö
En kort rapport om vad som händer med Kyrkans hus i Yttersjö

och tankar på nya och flera vägar tas tack-
samt emot. Bär gärna bygden, EFS-fören-
ingen och framtidsplanerna i era böner.

Allt gott! 
Sara SaNdStröm 

ordförande i EFS-föreningen i  
Kyrkans hus i Yttersjö

Kyrkans hus i Yttersjö, snart i EFS ägo? Foto: Lina Eriksson

Du som  
talar till 
mörker så 
ljus bryter 
fram. Du är 
vår Gud!



22

KLIPPEN

mycket aV VerkSamheter 
och läger har ställts in eller skjutits 
på i vår. Så även för Klippens del. 
Utöver att det innebär minskad 
smittspridning så hoppas vi att det 
kan vara en tid att sakna och känna 
hur viktigt det är med våra mötes-
platser och läger. Ibland har vi tagit 
dem för givna. Nu när de inte är det 
ser vi förhoppningsvis mer av vad de 
betyder!

Så här SkriVer en av deltagarna 
på Öppen Fjällgård i februari:
En helg i februari fylldes Klippen-
gården av ett 40-tal unga vuxna 
från olika delar av Västerbotten 
och Norrbotten. Vi fick njuta av 
sådant vi tycker om att göra, såsom 
skidåkning och skoterkörning i 
Guds fantastiska natur. Och kanske 
viktigast av allt fick vi dela gemen-
skap med varandra, både gamla och 
nya vänner. Vi startade dagarna med 
psalmfavoriten ”Morgon mellan 
fjällen” för att sedan åka ut i naturen 
och se hur Gud är god. Gemenskap, 
god mat, bastu och spel fyllde kväl-
larna innan vi rundade av med en 
gemensam andakt där vi fick stanna 
upp och fundera kring det som de-
lades samt lovsjunga och tacka Gud 
för en härlig dag.  
Maja Holmgren, Umeå

Man saknar inte kon förrän båset är 
tomt…så må kon värderas högt när 
den kommer tillbaka!

Varma fjällhälsningar,  
Klippenstyrelsen

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 annon-
sera i varje nummer, vartannat nummer, 
ett enstaka tillfälle eller annat valfritt in-
tervall. Kontakta oss för mer information.

Man saknar inte kon  
förrän båset är tomt...
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Vi säljer nyare

Bilar
Minibussar
Transportfordon

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50  
Sandfors, Kåge

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter

enkelt och effektivt

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

 

En servande fackhandel – Din trygghet   
www.bostromstraktor.se

utgiVNiNg Vårt budSkap 2020
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2020. Manus bör vara redak-
tionen tillhanda senast en månad innan publiceringsdatum.  
annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgiv-
ning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.

NäSta Nummer planeras vara ute kring 19 juni.

aNNoNSer

fäSTELEMENT 
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS 
gjutning, bearbetning, 

montering

BaLaNSBLOCK 
broms, spärr

VäXLar 
kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

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

Alen Begravningsbyrå
Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar

Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/434 77
        Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/123 00

        www.alenbegravningsbyra.se

Ulf Påhlsson

Christina Wendel

EfS Västerbotten 
finns också på 
facebook.  
Läs & tyck till!

elektroNiSk lagriNg: Vårt Bud-
skap bearbetar och lagrar texter 
och bilder elektroniskt. Genom 
att skicka in material för publice-
ring ger du också ditt samtycke 
till att detta lagras elektroniskt. 
artiklar som publiceras i tidning-
en kan också finnas tillgängliga 
på EfS Västerbottens webbplats. 
Där hittar du också nyheter, infor-
mation om arrangemang m.m. 
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” Var inte rädd, jag är med dig.  
ängslas inte, jag är din Gud.  
Jag ger dig styrka och hjälper dig,  
stöder och räddar dig med min hand.”

Jesaja 41:10


