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Tegskyrkan, Umeå.

Lokal

Mat
Det kommer att finnas möjlighet att 
köpa lunch på plats. 

LÖRDAG 
Fullmaktsgranskning 15.00 
Årsmöte 15.30, därefter mat.

Salt Västerbottens 
Årsmöte

PLANERINGEN INFÖR höstens Nära 
Jesus-konferens har klarnat. Den utgår 
från EFS nationella årstema Leva Mission. 
Inför konferensen har vi tänkt vidare 
på temat och vad vi vill med konferen-
sen. Konferensen fick på så sätt namnet 
Mission Possible. Temat och namnet har 
fört konferenskommittén på en nästan 
överrumplande inspirerande resa. 

NÄR PLANERINGEN nu tar form hittar 
ni i programmet seminarier som “Leva 
mission - Det börjar med en längtan”, 
med Biskop Åsa Nyström och “Äntligen 
måndag”, med författaren Arne G Skagen. 
På programmet finns bakåtblickar mot 
EFS missionshistoria i länet mixat med 
utblick mot dagens internationella utma-
ningar. Vi får rapporter om hur vi snabbt 
kan byta riktning när en pandemi plötsligt 
krossar vår ordinarie, trygga planering. 
Vi får en bild av hur vi kan bryta ny 
mark, både i fjällområden där EFS saknar 
missionshistoria och i verksamhet där 
idrott och kristen tro har blivit en naturlig 
kombination.

I GUDSTJÄNSTERNA möter vi talarna 
Biskop Åsa Nyström, författaren Arne G 
Skagen, Emma Örnberg och ungdomar 
från Grisbackakyrkan. I gudstjänstpro-
grammet hittar ni också körerna U-nited, 
Great Joy och Al Dente. Missa inte din 
egen möjlighet att sjunga med i Tillsam-
manskören! Den är med och avslutar 
konferenshelgen vid söndagens gudstjänst.

DET BLIR SEPARATA spår för barnen, 
tweens (10-14 år) och ungdomar. Temat 
är detsamma för oss alla. Mission Possible. 
Förhoppningen är att missionens möjlig-
het blir det uppdrag och den känsla som 

Mission Possible - en inspirationshelg om att 
Leva Mission, 16-18 oktober

för oss vidare från konferensen tillbaka till 
vardagen.

DEN PÅGÅENDE pandemin och risken 
för smittspridning av covid-19. Hur har 
vi planerat för risken att den stoppar 
konferensen?
Det har vi givetvis tänkt på, men tills  
vidare hoppas vi att vi kan fira vår konfe-
rens som planerat. Visar det sig att kam-
pen mot viruset inte är vunnen i slutet av 
sommaren kommer konferenskommittén 
att leta nya möjligheter att genomföra 
konferensen. 

SÅ VÅGA BOKA in helgen i era kalen-
drar!  Hör du till de yngre och behöver 
boka en plats i ett grupplogement? Vi 
återkommer med detaljerna om grupp-
login. Vi har gjort en gruppbokning på 
Scandic Syd för er som behöver mer privat 
logi under helgen i Umeå. Det finns till-
gång till familjerum. Vill du boka ett rum? 
Hör då av dig till Erika Löfroth (erika.
lofroth@efsvasterbotten.se), konferens-
samordnare. Det är också till henne du ska 
vända dig om du har synpunkter, förslag 
eller frågor.

VI KOMMER LÖPANDE, på EFS 
Västerbottens hemsida och via sociala 
medier, att uppdatera informationen om 
konferensen. 

LÖRDAG 
Fullmaktsgranskning 15.00 
Stormöte 15.30.

Klippenkamraternas 
Stormöte

Barnspår 4-10 år 
Under lördagen 9.45-16 kommer det fin-
nas möjlighet att vara med på barnspåret. 
Vi kommer att läsa bibelberättelser och 
pyssla. Efter lunch blir det skattjakt och 
lekar. Hoppas vi ses! 

På gudstjänsterna under fredag, lördag och 
söndag kommer det att finnas möjlighet 
att sitta och rita och pyssla inne i  
gudstjänstlokalen.

Tweens 10-14 år
Gillar du att lösa uppdrag? På lördag har 
du chansen med andra i åldrarna 10-14 
att tillsammans vara med på en dag full 
av olika uppdrag. Vi kommer att samlas 
kring 9.30 och åka iväg till en annan lokal 
där vi hänger tillsammans under dagen. 
Det kommer att finnas lunch och fika. Vi 
avslutar dagen runt 16.00. Hoppas vi ses! 

Ungdom 14-
När de vuxna sover hänger ungdomarna i 
kyrkan. Under konferensen kommer vi på 
fredagskväll och lördagskväll att ha lekar 
och häng för er som är i konfaåldern och 
uppåt (även om man inte känner att man 
passar in den åldern är man också mycket 
välkommen). Vi kommer även att erbjuda 
övernattningsplatser för den som vill sova 
med sina kompisar. Varmt välkomna!

KONFERENS NÄRA JESUS

Det finns relativt gott om parkeringar 
inom promenadavstånd. Kom i god tid! 
Generellt gratis efter kl. 18 på vardagar,  
kl. 15 på lördagar och gratis på söndagar.

Parkering
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KONFERENS NÄRA JESUS

FREDAG
19.00 Gudstjänst Mission Possible. Arne 
G Skagen, Erik Wäcklén och kören Al 
Dente.

21.00 Gudstjänst Får Anden lov? 
Emma Örnberg, Hanna Olofsson, Cecilia 
Lundmark och kören U-nited.

LÖRDAG
9.00-9.30 Drop-in, kaffe 
9.30-10.15 Gemensam samling med Åsa  
Nyström: Leva mission – varför?
10.30-11.30 Parallella samlingar (kaffe 
serveras i respektive lokal)
11.30- 12.45 Sopplunch
13.00-13.45 Seminarium med Arne  G 
Skagen: Äntligen måndag!
13.00-15.00 KRIK- seminarium  
14.00-15.00 Parallella samlingar 
15.30-16.30 Parallella samlingar 
15.30-17.30 Salts Årsmöte.
15.30-17.30 Klippens Stormöte.

18.30 Gudstjänst Följ mig!  
Arne G Skagen, Signe Walter, Maja 
Holmgren och kören Great Joy.
              
21.00 Gudstjänst  Vi och dom eller 
bara ett vi? Om mission, vardagstro och 
Sackaiosmänniskor.
Samtalsgudstjänst med ungdomar och 
vuxna. Ungdomar från Grisbackakyrkan 
samt Anneli Aronsson, Kerstin Eriksson, 
Ragnhild Pelo, Petter Sundkvist.
Förbön och lovsång.

SÖNDAG
10.00 Bibelsamtal (i församlingssalen). 
Arne G Skagen.
10:00 Körövning med Tillsammanskö-
ren. Alla åldrar (barn, unga, vuxna) är 
välkomna. Övning av tre enkla sånger 
som sedan sjungs i gudstjänsten. Marta 
Bäckman. Fika.  
(Förhoppningsvis kan vi lägga upp ljudfi-
ler/länkar med sångerna på www.efsvaster-
botten.se  att lyssna till i förväg om man 
önskar det).
11.00 Skattengudstjänst. Alla dagar. 
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift, 
Tillsammanskören med Marta Bäckman 
och musiker. 

Program

Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt 
Västerbotten och Sensus.

Parallella samlingar

MER INFORMATION KOMMER PÅ 
HEMSIDAN.

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

konferenssamordnare.  
erika.lofroth@efsvasterbotten.se  

0910-125 10

Leva Mission - Det börjar med en läng-
tan. Biskop Åsa Nyström leder seminariet 
som är en fördjupning utifrån helgens 
tema.

Äntligen måndag! Arne G Skagen leder 
seminariet som är en fördjupning utifrån 
helgens tema. 

Att be in evangeliet i sitt liv- Ignatius 
av Loyola och de Andliga övningarna. 
Lars-Martin Nygren leder seminariet. 
Samlingen tar sin utgångspunkt hos Igna-
tius av Loyola och de Andliga övningarna. 
Vi får följa med på en resa som landar 
i oss och vår egen bön. Vi får göra en 
bibelmeditation och vi får fundera på vad 
det innebär att be in evangeliet, Guds ord 
i sitt liv. 

Mission i en ny tid - vi delar guldkorn. 
Ett samtal om erfarenheterna kring 
omställningarna vid pandemin Covid-19. 
Vad kan vi ta med oss framåt i vårt arbete? 
Har vi lärt oss något nytt som är viktigt 
att ha med sig? Ingela Forslund och Sara 
Sandström deltar. Samtalsledare är David 
Bergquist.

BIAL och barnkonventionen. Barn i alla 
länder, BIAL, är EFS och Salts gemen-
samma satsning på internationell mission 
för barn. BIAL vill att barn ska få höra 
talas om Jesus och få sina rättigheter enligt 
barnkonventionen tillgodosedda. På det 
här seminariet får du höra om hur mission 
kan ske utifrån ett barnperspektiv, både i 
våra systerkyrkor och våra lokala sam-
manhang i Sverige. Sofia Svensson leder 
seminariet. 

Att leva ett missionellt liv på hemma- 
plan. Jesus gav sina vänner uppdraget att 
gå ut i hela världen och göra alla folk till 
lärjungar. Det uppdraget gäller även där 
du och jag bor. Seminarieledare Elisabet 
Svedberg. Hon och hennes familj lever ett 
”missionellt liv” i Tärnafjällen, sedan sex 
år tillbaka. De välkomnar oss att lyssna 
till deras berättelse, och till att fundera 
tillsammans utifrån Bibeln och våra liv. 
Hur vi kan leva ett missionellt liv där vi 
befinner oss?

KRIK - Leva mission kan man göra 
på många sätt. Ett sätt är genom sport. 
Seminarieledaren Petter Sundqvist berättar 
om KRIK. Det står för kristen idrott-
skontakt och kombinerar idrottsglädje, 
trosglädje och livsglädje på bästa sätt. 
På denna samling träffas vi och sportar 
tillsammans med en paus i mitten för 
andakt.

Internationella rådet - Hur stöttar vi 
våra systerkyrkor i pandemins spår? Erik 
Johansson finns med på länk och delar 
aktuell information om EFS internationel-
la mission. 

Att prata tro med barn. Hur kan vi prata 
med barn om tro och bön? Kan vi lära oss 
något av barns tankar? Tips på sätt att be 
med barn. För ledare, föräldrar, far- och 
morförälder som möter barn i olika sam-
manhang och vill växa i tro tillsammans 
med barnen. 

Mission - igår, idag, i morgon. Hur 
startade EFS? Varför blev missionen en så 
viktigt del av vår rörelse? Ser missionen 
annorlunda ut idag än för drygt 150 år 
sedan? Vilka utmaningar finns framåt? 

Knat och Prat. Vi går ut på en promenad 
tillsammans och summerar, reflekterar 
över dagen vi har varit med om. Vad tar 
vi med oss hem till våra sammanhang? 
Fick vi med oss några nya utmaningar att 
fundera på? Var fikat gott?
 
NGO Utbildning. För dig som är eller 
ska bli lokal administratör i din förening. 


