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LEDARE

Det viktiga styrelseuppdraget
MISSIONSFÖRENINGARNA hann
i år hålla sina årsmöten på vanligt sätt
innan Coronarestriktionerna kom för att
hindra smittspridning. EFS årsmöte fick
därför hållas över Internet och den 27 juni
är det dags för EFS Västerbottens årsmöte.
Under Coronapandemin måste vi göra
på ovana sätt. Vi hoppas att föreningar
och medlemmar kan se årsmötet som
viktigt även om det inte blir som vanligt
att delta och att det fick skjutas upp mer
än en månad. För en del blir det troligen
en del problem t.ex. med tekniken, men
låt oss var och en ta det med jämnmod
och göra vårt bästa.
Ärendet är detsamma och angeläget
oavsett om det är lokalt, på riksnivå eller
för EFS Västerbotten: Vi lyssnar till vad
som gjorts och beslutar om ansvarsfrihet
för det gångna året. Vi ser framåt och
väljer bl.a. styrelseledamöter. I år avtackar
vi även tre som avgår. Ja, vi tackar hela
styrelsen för dess engagemang.
VI BORDE NOG BE och tacka för våra
ledare mer än vad vi gör. I Hebréerbrevet
13:7 kan vi läsa: Tänk på era ledare som
har förkunnat Guds ord för er, se på vad
deras liv förde fram till och ta efter deras
tro. De vi har i våra styrelser är också
föredömen.
Att arbeta i en föreningsstyrelse är en
viktig uppgift, och för länets missionsföreningar som helhet är det inte minst
viktigt med EFS Västerbottens styrelse.
Ledare har alltid behövts bland Guds folk.
I 5 Mos 1:13 återges vad Mose uppma-

nade folket i denna fråga: ”Välj kloka,
förnuftiga och erfarna män ur var och
en av era stammar, så gör jag dem till era
ledare.”
Om vi har ett sjuttiotal föreningar i distriktet så finns här flera hundra män och
kvinnor i styrelserna nu eller som nyligen
har suttit i en styrelse. Därför kan man
fråga sig varför inte en enda förening kom
med något förslag på kandidat till EFS
Västerbottens styrelse efter den brevuppmaning som skickades ut i januari. Vad
beror det på?
I VALBEREDNINGENS ARBETE upp-

från den egna föreningen har sitt engagemang i EFS Västerbottens styrelse.
Jag tänker ibland på orden i Predikaren
11:1 ”Sänd ditt bröd över vattnet, en
dag får du det åter.” Visst kan man tänka
liknande om styrelseledamöter! Som ett
exempel kan nämnas att vi i vår förening
för ett antal år sedan inte lyckades fylla
vår egen styrelse samtidigt som ytterligare
en av våra medlemmar valdes in i EFS
Västerbottens styrelse. Året därpå hade vi
två vakanta platser och fick några tyngre
år i styrelsen men idag har vi åter det
ursprungliga antalet ledamöter. Det är en
Guds välsignelse.

”Och jag hörde herrens
röst. Han sade: ’Vem
ska jag sända, vem vill
vara vår budbärare?’
Jag svarade: ’Jag, sänd
mig!’” Jes 6:8

FÖR VAR OCH EN AV oss handlar
ledaruppdrag av vad slag det vara må dels
om vilka gåvor vi har fått och dels om hur
vi svarar på kallelsen. Paulus skriver i Romarbrevets 12:e kapitel: ”Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk
gåva i förhållande till vår tro, tjänandets
gåva hos den som tjänar, undervisningens
gåva hos den som undervisar, tröstens gåva
hos den som tröstar och förmanar, gåvan
att frikostigt dela med sig, att vara nitisk
som ledare och att med glatt hjärta visa
barmhärtighet.”
Att vara nitisk som ledare, det är en
nådens gåva. Om du har fått den, vårda
den och fråga Gud i dina böner om var
och hur du ska använda den. Det kan vara
i yrkeslivet, i politiken eller fritidsverksamheter, men också i det som främst åsyftas i
bibeltexten, i den kristna församlingen.

kommer nu och då valsituationen mellan
den lokala föreningen och EFS Västerbotten. Det finns flera bra skäl att hellre
engagera sig lokalt. Man vill hellre, eller
känner att man passar bättre att finnas i en
styrelse för konkret lokal verksamhet, än
strategiskt för att föreningarna ska kunna
ha personal och få stöd av olika slag. Generellt borde det ändå vara en glädje och
är nog oftast en stolthet när en medlem
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NÄR JAG VAR BARN fanns det tid att
binda en blomsterkrans på midsommarafton,
ta på den polkagrisrandiga klänningen, smycka
vår Amazon kombi med doftande syrener och
bege sig till Bonnstan i Skellefteå. Höjdpunkten var när årets lyckliga brudpar kom åkande
i vagn bakom ett hästspann. Intervjuerna med
silverbröllopspar och guldbröllopspar var också
väldigt festliga. Det är
modigt att våga dela
med sig av livet med
varandra.
TACK ALLA NI
FRIVILLIGA och

men Jesus vill hjälpa oss att hålla fast vid
Guds ord även när det känns obekvämt.
Den Gud som har skapat oss vet vad som
är bäst för oss. Att ha sin trygghet i Gud är
en fantastisk styrka när det stormar.
EN AV MINA FÖREBILDER är Johannes

Döparen som vågade säga att det inte var
tillåtet för Herodias att leva
tillsammans med kung Herodes. Herodias var gift med
Herodes bror. Genom att Johannes Döparen var så tydlig
blir det klart för mig vad Gud
tycker om äktenskapsbrott.
Herodias ville inte omvända sig utan såg
till att Johannes Döparen dödades.

”Lova att
vara rädda
om er!”

anställda som genom åren engagerat er
för att det ska finnas bra och roliga saker
att göra. Tack alla människor som kom
och skapade feststämning och gemenskap. Långt senare har jag förstått att
midsommarfirandet i Bonnstan kom till
som ett nyktert och trevligt alternativ till
andra sätt att fira midsommar. Det är en
ovärderlig gåva att ha fått se och uppleva
den kristna trons goda alternativ som en
självklar livsstil.
TROTS ALLT DET GODA finns det ingen
perfekt värld här på jorden. Om de
oskrivna reglerna i en generation var
alltför stränga, så finns risken att nästa
generation helt tappar respekten för Guds
ord i sin strävan efter att inte trampa
någon människa på tårna. Ord kan såra.
Ibland är det vad som behövs för att vi
ska stanna upp och sluta med ett felaktigt
beteende. Om vi vaknar till och ångrar
vad vi håller på med finns möjligheten att
vi kan handla annorlunda i framtiden.

NÄR JESUS HÖRDE att hans släkting var

död drog han sig undan för att be. Då
kom det människor som ville bli botade.
Han fylldes av medlidande och gjorde de
sjuka friska. Sedan var han ensam och bad.
”Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning”.
Psalm 62:2
VI FÅR ANVÄNDA VÅRA ORD för att

uppmuntra varandra att tala sant om Gud.
Jesus gör oss modiga.
Lova att vara rädda om er! Det är roligare
med en levande församling…

ÄVEN OM MÄNNISKOR kan reta sig på

vad jag tycker vill jag ändå hålla fast vid
min tro. Relationen till Gud är mer värd
för mig än människors gillande. Det kan
vara besvärligt att stå för sin kristna tro,

TEXT: KARIN CARLSSON
Präst i EFS-föreningarna i
byarna runt Skellefteå
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Vi ställer inte in - vi ställer om

Ps.

EN AV DE FÅ PSALMFÖRFATTARE
från vårt län är Amanda ”Mandis” Sandbergh (1873-1961), som har skrivit
De kommer från öst och väst (Ps 323).

HON FÖDDES i Överklinten. Föräldrarna fick sju barn, varav tre dog som
små. Detta var kort efter storsvagåren, när
många på våra breddgrader drabbades av
hungersnöd. De flyttade till Holmsund,
på sågverken fanns bättre möjlighet att
försörja en familj. Amanda kom tidigt
med i Frälsningsarmén, utbildade sig till
officer och tjänstgjorde sedan i kåren i
Holmsund. Hon skrev också sångtexter.
1914 DELTOG AMANDA på Arméns
världskongress i London. Den fick en prägel av sorg efter att 133 personer ur den
kanadensiska delegationen omkommit
vid en sjöolycka. En kväll hölls en särskild
högtid i Royal Albert Hall för dessa vänner som ”befordrats till härligheten”. Vita
band hade placerats på 133 tomma stolar.
SAMMA SOMMAR var Mandis på
Arméns vilohem i Rönninge. Några barn
och hon lekte med kloten från ett krocketspel. Plötsligt fick hon impulsen till en
en sång, så hon lämnade leken, gick upp
på sitt rum och skrev en sång om himlen
som skickades till Stridsropet. Hon hade
kommit att tänka på inledningsmötet
i London, när den amerikanska gruppen presenterade sig genom att sjunga
They come from east and west. Amanda
berättar att hon strax var betänkt på att
återkalla den ”emedan den syntes mig
allför naiv, men det blev ej gjort. Och till
min stora förvåning kom den på hösten
ut i musikkårens sånghäfte och har sedan
dess gått ut över hela världen.”
VEM SOM SKREV MELODIN är okänt,
men visst doftar den Frälsningsarmén
lång väg. Med åren har jag själv börjat
tycka om den mer och mer. Den rymmer
ju visionen av himlen dit människor ska
komma från alla väderstreck – varav åtskilliga från ”stormigt hav” eller ”törnestig”.
Och visst får en psalm om himlen vara
både glad och lite naiv!
TORBJÖRN ARVIDSSON
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Glada Soul Children-deltagare i samband med inspelningarna av musikvideor.
I KYRKLIGA SAMMANHANG har
denna mening upprepats många gånger.
Det är en mycket god och positiv tanke
som har sin grund i att vi som kyrka tror
att evangeliet om Jesus Kristus är så viktigt
att förmedla att inte ens en pandemi får
stoppa det. Vi tror också att det hopp som
evangeliet är, är något som världen
behöver på ett speciellt sätt i denna tid.
Därför blir det så frustrerande när det
finns tillfällen när det inte går att ställa
om utan att vi faktiskt måste ställa in. Vi
måste vara ärliga med oss själva och våga
erkänna att en live-sänd gudstjänst inte är
samma sak som att mötas fysiskt i kyrkan
och få ta emot Jesus fysiskt. Att Gud blev
människa är något speciellt. När vi erkänt
detta för oss själva så får vi också inse att
det faktiskt är en sorgeprocess vi befinner
oss i. Sorg ska vi ta på allvar. Men sorgen
får inte bli ett upphov till uppgivenhet
utan i sorgen har vi ett hopp i Jesus.
COVID-19 har tvingat oss att kliva upp
ur våra invanda och ganska djupa hjulspår,
vilket har varit nyttigt och öppnat upp
möjligheter. Även om en live-sänd mässa
inte är samma sak som att mötas fysiskt,
så har det också öppnat upp för andra
människor än de vanliga kyrkobesökarna
att få möta gudstjänsten, vilket är fantastiskt positivt.
Personligen tror jag att vi i framtiden
kommer att få skörda många goda saker
på grund av detta, och att den helige Ande
gör mycket som vi ännu inte ser.
HOS OSS I NORRÄNGSKYRKAN har
vi upplevt mycket sorg i de många saker
som vi fått ställa in. Vi har också tvingats

göra nya saker som blivit väldigt roliga
och bra. Ett exempel kan vara vår Soul
Children-kör. Den består av nästan 40
ungdomar från hela Lycksele tätort, vilket
gör det svårt att ha körövningar inomhus,
konserter eller medverka på gudstjänster.
Det som vi istället har gjort är att körmedlemmarna fått skriva vykort till
syföreningens medlemmar, vilket både blir
till ett generationsmöte och en hälsning
till en grupp som lever isolerade i stor
utsträckning.
En annan positiv sak som vi gjort är att
spela in låtar. Med hjälp av lokala ljudtekniker och filmare så har det hittills
gjorts två musikvideos som förhoppningsvis blir publika inom kort. Detta har
stärkt körens självkänsla, och samarbetet
med gymnasiets estetprogram har blivit
ännu bättre. Det finns således mycket att
glädjas över även i en tid som denna. Det
ska bli oerhört spännande att se vad vi får
skörda av det vi sått under pandemin.
VI FÅR LEVA AV GUDS ORD och
Johannesevangeliet 1:5 blir ett ord att leva
av: ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret
har inte övervunnit det.”

TEXT OCH BILD:
JOHAN KARLEMO
präst i Norrängskyrkan, Lycksele

En hälsning från Hörnsjö
finns även en länk till någon som håller
andakt. Vi ber för någon av våra byavägar
varje vecka, en av byarna i D7-området (vi
är 7 byar i den här delen av Nordmalings
kommun) och någon av församlingarna
i kommunen, vilket också skrivits om
i Hörnsjöbladet som ges ut i byn varje
månad.

Gunborg Hörnström, en av byns äldsta invånare.
LIVET FLÖT PÅ SOM VANLIGT för
EFS i Hörnsjö under 2020 fram till att
mars månad gjorde sin entré. Då hände
det som vi anat en tid, coronapandemin
nådde Västerbotten och det gick inte längre att blunda för faran med våra samlingar.
En tung filt av overklighet och ovisshet la
sig över oss. Vi pratade
med våra trossyskon på
Missionskyrkan om hur
vi skulle göra framöver.
Det här var någonting
vi aldrig hade kunnat
föreställa oss så sent som i början av året.
Eftersom församlingarna och byn är
synlig i sociala media så ville vi använda
den möjligheten ännu mera nu då det inte
var möjligt att träffas fysiskt. Vi har inte
filmat några egna andakter eller gudstjänster, men har hittat många andras som vi
lagt ut på våra egna sidor. Till påsk delades
påskens berättelse ut till alla hushåll i
Hörnsjö och det fanns möjlighet att gå
en tipsrunda med frågor om byn och från
bibeltexten.

VECKANS VIKTIGASTE KVÄLL är
måndagskvällarna. Då har vi i många år
haft en ekumenisk bönegrupp som träffas
året runt, sommar, vinter, höst och vår.
Endast om måndagen är en helgdag har
vi avstått från att träffas. Vi har samlats
samma tid och plats
varje måndag och sagt
att vi inte heller ska fika
tillsammans den kvällen.
Det enda som får bjudas
på är vatten. Ja, det kanske låter lite snålt, men
vi kände att det skulle
göras enkelt så att det inte skulle bli någon
prestationsångest över kvällarna.
Ofta har vi läst ur någon andaktsbok,
delat med oss av olika böneämnen och
sedan bett tillsammans, ibland skickat ett
bönekort till någon och oftast även haft
förbön för någon i den egna gruppen.
De här viktiga bönekvällarna ville vi inte
pausa, utan var och en ber nu hemma
hos sig just på måndagskvällarna 19.00
– 20.00. Några av de böneämnen som är
aktuella annonseras via Facebook och det

”Var och en
ber nu hemma hos sig”

SISTA ÅREN har vi varit hemma hos
en av byns äldsta invånare, Gunborg
Hörnström, som fyllde hela 94 år i början
av mars. Gunborg föddes i Skalmsjö,
Anundsjö socken som näst yngst av 11
syskon. Hon kom till Hörnsjö 1960 som
hushållerska till Frans Hörnström. Tycke
uppstod och hösten 1961 gifte de sig.
Redan som ung fanns det mycket musik
i Gunborgs liv. Hon sjöng med i olika
sånggrupper och hennes mamma sjöng
ofta när hon jobbade och många av de
sångerna sjungs nu av Gunborg. Hon
lärde sig att spela gitarr och har under åren
sjungit och spelat både i byns församlingar
och i byar runtomkring, både själv och
tidigare i de sångkörer som då fanns. Vi
kallar henne för Hörnsjös egen Lapp-Lisa.
Många gamla väckelsesånger med många
verser sjunger hon utan att ha någon text
framför sig. Bönegruppen är väldigt värdefull för Gunborg, den ger henne kraft och
glädje och vanligtvis sällskap en stund.

TEXT OCH BILD:
HELEN HÖRNLUND
ordförande för Hörnsjö EFS

Patrulldag i Stortjärn, Skellefteå
12 september
Mer information hittar du under kalendern på EFS Västerbottens hemsida.
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KONFERENS NÄRA JESUS

Mission Possible - en inspirationshelg om att
Leva Mission, 16-18 oktober
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 konferensen. 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 utmaningar. 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 gudstjänstprogrammet hittar ni också körerna U-nited,
Great Joy och Al Dente. Missa inte din
egen möjlighet att sjunga med i Tillsammanskören! Den är med och avslutar
konferenshelgen vid söndagens gudstjänst.

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 konferens som planerat. Visar det sig att kampen mot viruset inte är vunnen i slutet av
sommaren kommer konferenskommittén
att leta nya möjligheter att genomföra
konferensen.

Salt Västerbottens
Årsmöte

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

Klippenkamraternas
Stormöte

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

Det kommer att finnas möjlighet att
köpa lunch på plats.

LÖRDAG
Fullmaktsgranskning 15.00
Årsmöte 15.30, därefter mat.

LÖRDAG
Fullmaktsgranskning 15.00
Stormöte 15.30.

Mat
Lokal
Tegskyrkan, Umeå.

Parkering

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

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.

Barnspår 4-10 år

Tweens 10-14 år

Ungdom 14-

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

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!

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!

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

Program

Parallella samlingar

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

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

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 Tillsammanskören. 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 ljudfiler/länkar med sångerna på www.efsvasterbotten.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.

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 Ignatius 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 gemensamma 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 sammanhang i Sverige. Sofia Svensson leder
seminariet.
Att leva ett missionellt liv på hemmaplan. 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 idrottskontakt 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 internationella 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 sammanhang 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.

Frågor, tips eller funderingar?
Hör av dig till Erika Löfroth,
konferenssamordnare.
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
0910-125 10
MER INFORMATION KOMMER PÅ
HEMSIDAN.
Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt
Västerbotten och Sensus.
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Välkommen Mats Lindberg

Vår nya distriktsföreståndare som börjar till hösten

Foto: Linnea Jakobsson

VEM ÄR DU?
Jag bor tillsammans med min fru Lisbeth
i Ursviken, vi har tre utflugna flickor som
bor i Jönköping och Ursviken med sina
respektive livskamrater, och ett barnbarn
som är ett år. Jag är uppvuxen i Boliden,
har läst på Johannelund och arbetat i EFS
och Svenska kyrkan i många år och nu
senast som kyrkoherde i S:t Örjans
församling. Jag tycker om det mesta i
sportväg – både att utöva och se på.

Att de som jobbar åt EFS ska hitta sin
plats, känna glädje i sin uppgift och att
det är ett bra sammanhang att
utvecklas i. Sen har jag arbetat mycket

Skulle du
helst kunna
springa i 160
km/h, eller
kunna flyga i
Om du bara
16 km/h?
fick äta en enda Flyga vore ju
sorts godis i
härligt.
Vilken färg är
en frukt?
Gul.

resten av ditt
liv - vilken skulle
det vara?
Hmm, svårt val men jag tar nog
choklad.

VAD TAR DU MED DIG FRÅN DINA
TIDIGARE UPPDRAG?
Jag har fått se vilken styrka det finns i EFS
kultur av idealitet och delaktighet och fått
se människor hitta gemenskap, sammanhang och en plats att växa i.
FINNS DET NÅGRA SÄRSKILDA OMRÅDEN SOM DU BRINNER EXTRA FÖR?

Fem snabba frågor

Hur lång tid är
strax respektive
snart?
Snart är allt från
2 minuter till 2
dagar. Strax är
inom 15 minuter.

med församlingsväxt på olika sätt genom
bl.a. hemgrupper och Alphakurser.
Kontaktuppgifter:
Se EFS Västerbottens hemsida för kontaktuppgifter längre fram.

Skulle du vilja
leva i 1000 år
eller 10 gånger
100 år?
Båda alternativen lät lite dryga men kanske
10 gånger 100.

Välkommen Elin Öhlund
Vår vikarierande kommunikatör

Foto: Elin Öhlund

VARFÖR SÖKTE DU DIG TILL EFS?
Juni 2019 tog jag examen från Medie- och
kommunikationsprogrammet i Jönköping
och jag kände att jag ville arbeta någonstans där jag kunde växa i rollen som
kommunikatör samt i min tro. Nästan ett
år passerade utan något jobberbjudande
som kändes rätt för mig och jag började
tappa hoppet. Men när allt kändes som
mest hopplöst dök det här tillfället upp
som ett bönesvar och jag vågade sakta
hoppas igen. Det gick vägen och nu sitter
jag här på kansliet full av tacksamhet!

Det mest uppenbara svaret är en rak och
tydlig kommunikation via EFS plattformar och kanaler, men även för ungdom8

Vilken årstid
skulle du vilja
fastna i?
Vår-sommaren, tiden
innan mygg.

Om du bara
fick äta en enda
sorts snacks i
resten av ditt liv vilken skulle det
vara?
Popcorn alla
dagar i veckan.

Skulle du vilja leva i 1000 år
eller 10 gånger 100 år?
Lever hellre 10 gånger 100 år.

VAD TAR DU MED DIG FRÅN DINA
TIDIGARE UPPDRAG?
Jag tar med mig ett driv, engagemang och
en längtan att få möta människor i alla
åldrar och delar av livet.
FINNS DET NÅGRA SÄRSKILDA OMRÅDEN SOM DU BRINNER EXTRA FÖR?

Fem snabba frågor

Hur långt är ett rep?
Dubbelt så långt som hälften såklart.
sverksamheten i Västerbotten som jag
tycker är ett otroligt viktigt område.
Kontaktuppgifter:
090- 125897
elin.ohlund[a]efsvasterbotten.se

Hur lång tid är strax respektive
snart?
Min ordningslista på olika tidsbegrepp ser ut så här: Ögonblick,
strax, ”pizzeria-kvarten”, snart,
stund och senare.

Bureå EFS - ny hemsida
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

Bureå EFS valde att använda EFS Västerbottens hemsidemall när de skulle göra om sin
hemsida. Ta en titt på bureaefs.se
ORSAKEN TILL BYTET var att vårt förra
webbhotell avslutade ansvaret för vår
hemsida. Vi var då tvungna att hitta ett
annat alternativ.
VI VALDE EFS Västerbottens mall
då erbjudandet från EFS Västerbotten
sammanföll med flytten från vårt tidigare
hotell, samt för att Linnea Jakobsson varit

mycket hjälpsam med utformning av den
nya hemsidan. Trevligt med något nytt!

lägga in nytt eget material, till exempel
puffar.

FÖRDELAR ÄR att verktyget är Wordpress som jag är van att arbeta med, Linnea (kommunikatör på EFS Västerbotten)
har varit behjälplig med support, och TR i
Skellefteå har gjort mallen.
Den fungerar bra och det är enkelt att

VI ÄR I EN UTVECKLINGSFAS, så allt
har inte landat ännu. Det jag saknar för
närvarande är möjlighet länka kalendern
till min mobils kalender, men det ska gå
att ordna om man så vill.
Rune Hedman
Bureå EFS

Hur har våra missionärer det?
VI GÖR ETT NYTT FÖRSÖK
HÖSTENS INTERNATIONELLA
TRÄFFAR

26 september Umeå
27 september Ursviken
Foto från EFS riks hemsida: efs.nu
HUR HAR DE DET I CORONA-TIDER
våra missionärer? Tänker de resa hem? Får
barnen gå i skolan? Har de fler eller färre
gudstjänster nu?
FÖLJ MISSIONÄRERNA via bloggarna
som finns på efs.nu. Där finns personlig
och uppdaterad information om hur läget
är vilket ger oss andra möjlighet att be för
deras vardag på ett konkret sätt.
Sökväg: efs.nu -> Internationellt -> Våra
missionärer

Våra heltidsanställda
missionärer:
Ulf Ekängen

Internationella rådet i EFS
Västerbotten bjuder in till samtal
och bön med missionssekreterare
Erik Johansson kring EFS
Missionsarbete med temat:
Det spirar på missionsfälten.
Läs mer på EFS Västerbottens
Facebook och hemsida.

Nora och Hannes Sandahl
Frida och Andreas Thornell
Sophia och Elias Tranefeldt
Carl och Marita Hasselberg

Hälsningar Internationella rådet
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DISTRIKTSINFORMATION
PERSONALNYTT
NYANSTÄLLDA
Mats Lindberg

Distriktsföreståndare
Kansliet, Umeå..
Tillsvidareanställning
fr.o.m 2020-08-17
Kontaktuppgifter
Se EFS Västerbottens
hemsida för kontaktuppgifter längre fram.

Elin Öhlund

Vik. Kommunikatör
Kansliet
Umeå.
Vikariat 2020-06-01 2021-08-22
Kontaktuppgifter
090-125897
elin.ohlund[a]efsvasterbotten.se

TJÄNSTLEDIGHETER
Emmeli Karlsson
Lundmark

Präst i Vasakyrkan
Umeå. Tillsvidare fr.o.m
2020-08-25
Se Vasakyrkan.com
för kontaktuppgifter
längre fram.

Anna Duveskog

Musiker, administration, Vasakyrkan.
Umeå. Förlängt vikariat 50% 200401201231.

Fredrik Lundberg

Vaktmästare 75% Sörbölekyrkan.
Förlängd visstidsanställning.
200520-210519

Johannes Bergner

Konsulent EFS-kyrkan, Skellefteå samt
konsulent Mobackenkyrkan, Skellefteå.
Tjänstledig 100% 200824-210604

Linnea Jakobsson

Kommunikatör, Kansliet, Umeå.
Tjänstledig 100% 200823-210822

Kristina Sturk

Musiker, vasakyrkan, Umeå.
Tjänstledig 50% 200401-201231.

Sarah Sundström

Konsulent, Bergsbykyrkan, Skellefteå.
Tjänstledig 100% 200720-210719.

Isak Samuelsson

Präst, distriktstjänst 25%.
Tjänstledig 25% 200901-210531

Hanna Olofsson

GÅVOMEDELSRAPPORT
Gåvor januari - maj
2 090 000 kr
Budget januari - maj
2 605 000 kr
Differens		
- 515 000 kr
Under maj månad insamlades 436 000 kr, varav 24 000 kr från enskilda givare.
Efter fem månader ligger utfallet för gåvomedel en halv miljon lägre än budgeterat
behov.
TACK till alla föreningar och grupper!
Agnäs, Bjurholm, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Carlskyrkan, Degernäs,
Ersmark N, Ersmark S, Holmsund, Hörnsjö, Innersjö-Degersjö, Grisbackakyrkan,
Innertavle, Järnäs, Kåge, Kågeträsk, Levar, Lövångers kretsförening, Mobacken,
Morö Backe, Medle, Myckle, Nysätra, Nyåker, Ostvik, Sjöbotten, Skellefteå,
Skråmträsk, Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörmjöle, Tjärn, Tväråbäck,Täfteå, Umeå,
Ursviken, Vindeln, Vännfors, Vännäs, Vännäsby, Yttersjö, Åbyn, Åkullsjön, Öre,
Öredalen, Örträsk och Östanbäck.
Tack till alla enskilda givare samt minnes- och högtidsgåvor!
Eva S Bäckström, ekonom		
(Uppdatering månadsvis på webben)
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se				

Körledare EFS-kyrkan, Skellefteå samt
musiker i Sörbölekyrkan, Skellefteå.
Tjänstledig 100% 200601-201231.

SLUTAR
John Holmquist

Musiker, Bergsbykyrkan.
Sista anställningsdag: 200630

Ewa Höök

Administratör, kansliet.
Sista anställningsdag: 200630

LEDIGA TJÄNSTER
Konsulent/pedagog 50%
Mobackenkyrkan, Skellefteå
Vikariat 2020-08-25 - 2021-06-04
Barn- och ungdomskonsulent 50%
Grisbackakyrkan, Umeå
Vikariat 2020-08-10 - 2021-05-31
Diakoniassistent 25%
Grisbackakyrkan, Umeå
Vikariat 2020-08-10 - 2020-12-31 (ev.
möjlighet till förlängning till 2021-05-31).
Lediga tjänster läggs regelbundet ut på
vår hemsida: www.efsvasterbotten.se

Sommarstängt
EFS Västerbottens kansli
håller stängt 6-31 juli 2020.
Glad sommar!
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STYRELSEN INFORMERAR - LÄGESRAPPORT

Digitalt årsmöte och omställning av lägerverksamheten.
När EFS distriktsstyrelse sammanträdde den nionde maj
tog vi ställning till flera pandemianpassade beslut som på
sikt kommer att betraktas som
historiska.

redan fattade beslutet att ställa om sommarens lägerverksamhet. Detta efter att ha
tagit del av de myndighetsdirektiv som för
närvarande finns tillgängliga hos Region
Västerbottens smittskydd samt hos Folkhälsomyndigheten. Risken för smittspridning av covid-19 är inför sommaren för
stor för att vi ska kunna genomföra lägren
på samma sätt som vi brukar göra det.

STYRELSEN HÅLLER PÅ GRUND AV
den pågående pandemin digitala sammanträden. Det är också med hjälp av digital
teknik EFS Västerbotten kommer att
genomföra årsmötet år 2020. Det inträffar
på förmiddagen den 27 juni. Mötesverktyget är Google Meet.
Föreningarna kommer att få mer detaljerad information om hur mötet ska gå
till. Redan nu står det klart att ombuden
måste anmäla deltagande via mejl. För att
därefter i retur via mejl få den länk som
ger inträde till årsmötet.

ISTÄLLET GER STYRELSEN distriktskonsulenterna i uppdrag att söka
möjligheter att genomföra konfirmandläsning med en förändrad planering.
Styrelsen ger de distriktskonsulenter som
ansvarar för konfirmandarbetet det konkreta uppdraget att utforma en konfirmationsläsning som kan komma igång under
hösten år 2020. Beslutet berör en stor
grupp ungdomar. Två läger var planerade
på Strömbäcks Folkhögskola och ett läger
var planerat på Solviks Folkhögskola.

PRESIDIET SAMT YTTERLIGARE ett
mindre antal personer kommer att vara
samlade i en lokal. Styrelsen kommer att
undersöka möjligheten att ge dem som
inte är ombud möjlighet att via en videolänk följa en direktsändning av årsmötet
från den lokal där presidiet är samlat.
EN ENIG STYRELSE fattade även beslut
om att bekräfta det av arbetsutskottet

KALENDER 2020
Som läget ser ut nu så hänvisar vi
till hemsidan, Facebook och/eller
Instagram för aktuell information
kring arrangemang.

NÄR DET GÄLLER SOMMARENS
övriga lägerverksamhet ger styrelsen de
anställda i uppdrag att i sina lokala sammanhang, tillsammans med föreningarnas
styrelser, undersöka möjligheter att inför
denna sommar utforma lokal dagverksamhet för barn och ungdomar. Styrelsens
uppmaning är att de ungdomar som ställt
sig till förfogande för ledaruppdrag i
sommar istället inbjuds att få arbeta med
denna dagverksamhet. De blir ytterliga-

Vill du skänka
pengar till EFS
Västerbotten?
BANKGIRO 985 - 2377,
SWISH 123 453 6819

re en resurs i arbetet med en alternativ
daglägerverksamhet. Det är ett angeläget
böneämne att EFS Västerbotten på dessa
nya vägar, som ännu känns främmande
och obekanta, kan möta de barn och ungdomar som vi annars skulle ha kunnat lära
känna på våra uppskattade sommarläger.
EFS-KANSLIET I VÄSTERBOTTEN
genomgår en krävande period då det vid
kansliet är flera vakanta tjänster. Därtill
kommer snabba omställningar på grund
av den pågående pandemin. De utannonserade tjänsterna som distriktsföreståndare, personalansvarig och administratör
har dock mött stort intresse. Det är flera
sökande till samtliga tjänster. Utsikterna
är goda för att kansliet inför hösten står
fullbemannat.
Slutligen vill styrelsen påminna om
kollekterna. Pandemin tvingar många
EFS-föreningar till begränsad aktivitet.
Därmed minskar tillfällena till kollekt.
Resultatet av insamlade gåvomedel halkar
allt längre ner från det uppsatta budgetmålet för 2020. Glöm inte möjligheten att
skänka pengar på annat sätt! Den som vill
att gåvan ska gå via den lokala föreningen
kan vid sidan om sitt namn som avsändare även notera föreningens namn eller
nummer.
Med önskan om
en hoppfull sommar
STYRELSEN

EFS VÄSTERBOTTENS ÅRSMÖTE
När: 27 juni, kl. 10.
Hur: Via verktyget Google Meet, delta via
möteslänken nedan:
www.meet.google.com/szt-sgzr-hii
Endast ombud anmälda via föreningens
ordförande har rösträtt, men alla
medlemmar har rätt att delta.
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EMMYS EMOTIONER

Kom och följ med mig ut
I SKRIVANDE STUND är det maj. Det
är vår. Solen kikar fram mellan bruna
grenar och man kan ana konturerna av
knopparna, som snart kommer spricka ut
i ett grönskande lövverk.

välja att plantera potatis i april istället för
i februari. Men inför vissa fenomen är vi
helt maktlösa.Vi får bara hänga med och
göra det bästa vi kan där och då. Årstidernas rytm. Livets gång.

Fåglar, bävrar och alla de andra djur vi
ser spår av runt om har fullt upp att göra.
Leta mat, bygga på sina bon, bilda familj.
Skogen bubblar av liv och rörelse och vi
får vara en del av detta där vi står.

KOM OCH FÖLJ MED MIG ut på en
promenad i Norrlands vackra vårskog. Ut
i naturen som vaknar ur sin långa vila,
som sprakar av färger och liv. Ta ett djupt
andetag och fyll lungorna med frisk, varm
och syrerik luft. Andas ut och släpp all
oro och maktlöshet över pandemi som
drar världen över, släpp oron för nära och
kära, för unga och gamla, för jobbet, för
ekonomin, för framtiden. Låt vårluften
fylla dina lungor och ditt sinne med ny
energi. Med nytt hopp. För våren kommer
tillbaka varje år, oavsett hur mörka dagarna i januari är. Men vi kan inte påskynda
den. Mycket kan du och jag påverka i
våra liv. Vi kan tvätta våra händer, stanna
hemma och undvika folksamlingar. Vi kan

BLUNDA EN STUND där du står i
vårskogen och bara lyssna. Hör fåglarna
som kvittrar frenetiskt, hur en enstaka
fluga surrar förbi. Vindens sus i trädkronorna, som sedan smeker kinden i en
ljummen bris och rufsar om i håret. Känn
lukten av blött gräs, av fuktig jord.

NU ÄR VÅREN HÄR. Bort med snö
och kyla, mörka dagar, och livsfarlig
ishalka. Fram med ljusa dagar och ljusa
nätter, med kraftiga vindar, smältvatten
i mängder, hagel, regn och solsken. Den
oberäkneliga våren. Årstiderna har sin
vackra gång, sina specifika egenskaper och
kännetecken. Så även livet. Vinter, vår,
sommar, höst. Efter regn kommer solsken,
eller hagel, eller kraftiga vindbyar, eller
ännu mer regn. Men solen finns alltid
ovanför molnen, även om vi inte alltid
kan se den. Den tanken skänker mig tröst.
Det finns en tid för allt som sker under
himlen (Pred 3:1-8).
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VI GÅR VIDARE och djupare in i skogen. Torra grenar knäcks under under fötterna och leran skvätter upp på vaderna.
Bladen växer så det knakar på träden. Om
vi går samma sträcka om någon vecka har
det gröna tagit över och det bruna skymtas
bara i bakgrunden. Kanske hör vi en bäck
som porlar i närheten och ser ett och annat spår efter bävern som bor uppströms.

EMMY MAGNUSSON

Välkomm
till

Så hittar du till Mobacken

16 juni-16 augusti

Vi erbjuder
- gott fika, glass,
lättare rätter som
paj, smörgåsar och
sallad.
- lekplats, bangolf, discgolf med mera.
- Campingplatser och rum finns att hyra.

Stämningsgården

95

Lasarett

+

Bolidenvägen

tisdag 11-16
onsdag 11-20
torsdag - söndag 11-16

Medlefors

Café
Mobacken

Kanalgatan

Lands- Bonns
tan
kyrkan
Nordanå

Skellefteå centrum

Skell

efte älv
Campus

Sunnanå

Sörböle

GUIDNING I ROSENIUSGÅRDEN

STÄNGT måndagar och midsommarhelgen.

Onsdagar 10 juni-19 augusti kl.17-20
får vi besök av Motorhistorikerna.
Mer info: 072-242 65 30
www.facebook.com/cafemobacken/

Norrböle

Mobacken

Mobacken- Skråmträskvägen
kyrkan

Öppettider:

Mobackenk

E4 N

Sjungande Dalen

Järnvägsleden

Tunnelvägen

Sommarcafé

E4 S

Efter överenskommelse kan mindre grupper få guidning i Roseniusgården även i
Gudstjänster
sommar. Kontakta Lars Olov
Sjöström (070 697 00 22) eller Per-Gunnar Lundgren
Lördag klockan 19 och
(070 259 08 54) för information.
söndag klockan 10 firar vi
gudstjänst i kyrkan.

Eventuella arrangemang i augusti kommer att annonseras på EFS Västerbottens hemsida
och i lokala predikoturer.

Välkommen!

2020

Tillsammansläger 2-4 juli.

”Med hela ditt hjärta och
hela ditt förstånd” 5-9 augusti

Läs program på insidan av bladet.
Anmälan senast 15 juli.
BOLIDEN
Mer info: www.livskraft.efs.nu/sommar/

Det vanliga café Strandudden kommer att hållas stängt under sommaren.
Istället öppnar vi ett obemannat mindre café med självbetjäning.
Ungdomshäng
Gudstjänsterna
kommer att vara som vanligt på lördagar, juni - augusti, kl. 19,
Fredagar kl 19-23 träffas vi på
samt från midsommar och sex veckor framåt även söndagar kl. 10.
Mobacken. Där spelar vi diskgolf,
Sommarkyrka
v. spelar
26-28spel
medmed
musikinriktning.
grillar,
grillar,
mera.
Kaplaner:
Markus
Nyström
och
Mattias Kågström
Vi startar ? juni. Välkommen!

MED HELA DITT
HJÄRTA OCH HELA
DITT FÖRSTÅND
Tryck: Skellefteå Tryckeri AB. Layout april 2020 / må

Livskraft - Sommar 2020

Adress:
Mobackavägen 40, 931 45 Skellefteå
Telefon: 0910-78 79 50, kök
www.mobackenkyrkan.se
www.facebook.com/Mobackenkyrkan/
www.efskyrkan.nu
Swisha kollekt 123 282 68 73.

Art nr: 20005

Alla åldrar - barn behöver
ha en vuxen med sig.
Anmälan senast 24 maj
Mer info: www.efsvasterbotten.se

SKELLEFTEÅ
5–9 AUGUSTI

Sommarprogra
Foto: Marianne Åkerström

AR
M
M
O
S
livskraft.efs.nu

FJÄLLVÄG - HÖST
17 - 20 september
- när hösten är som vackrast i fjällen

Mer information hittar du på EFS Västerbottens hemsida
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KLIPPEN
Klippen överlever Corona!
MÅNGA GÅRDAR har en oerhört
tuff vår bakom sig och en oviss sommar framför. Personal permitteras
och ekonomin rasar. Men här står
Klippen förhållandevis tryggt. Tack
vare att gården drivs ideellt! Med
denna helt oväntade tid av avstängning i samhället och resandet har vi
blivit påminda om en nytt perspektiv på det ideella engagemanget. Det
skapar trygghet i orostider! Ingen
personal som kostar eller behöver
sägas upp. Vad vi har varit tacksamma för det i Klippenstyrelsen under
våren, samtidigt som vi sörjer alla
inställda läger och bokningar.

Vill du annonsera i Vårt
Budskap?
Skulle du vilja annonsera i Vårt Budskap?
Tidningen trycks i ca 1700 exemplar och
delas främst ut till medlemmar i EFS
Västerbotten. Vi ger i dagsläget ut fem
tidningar per år. Du kan välja att annonsera i varje nummer, vartannat nummer,
ett enstaka tillfälle eller annat valfritt
intervall. En återkommande annons kostar 8 kr/mm och spalt, + 50 kr. Enstaka
annonser kostar 9 kr/mm och spalt + 50
kr. Kontakta oss för mer information.

Ett stort TACK till alla er som gett
och ger av er tid och ert kunnande
för Klippen! Det är ni som gör att
gården överlever när många andra
gårdar står vid avgrundens rand.
Vi hoppas och planerar i alla fall för
att restriktionerna ska ha lättat till
hösten. Om så blir fallet Varmt Välkomna till
FRISKVÅRDSLÄGER Hälsa till kropp och själ!
Datum: 11-15/9.
Bibel- och sångledare: Lars &
Birgit Lundström.
Värdar: Jarl & Ann-Britt Marklund.
Kök: Kerstin Lidman & Eva Lundeborg Karlsson
Varma fjällhälsningar,
Klippenstyrelsen

Samhällsnedstängning och rädsla för coronaviruset gör att många sjuka inte
kan söka vård. Detta leder till att sjukhus riskerar att inte ha råd att betala
ut löner till läkare och personal. EFS ger nu utökad nödhjälp till drabbade
områden i Indien och Östafrika. Var med och älska din nästa! Swisha din
gåva till 900 99 03 eller ge via bankgiro 900-9903, skriv KATASTROF i
meddelandet. Tack!
www.efs.nu/alskadinnasta
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UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2020
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2020. Manus bör vara redaktionen tillhanda senast en månad innan publiceringsdatum.
Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 25 september.
EFS Västerbotten
finns också på
Facebook.
Läs & tyck till!

ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter
och bilder elektroniskt. Genom
att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke
till att detta lagras elektroniskt.
Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga
på EFS Västerbottens webbplats.
Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m.

ANNONSER

Serviceföretaget i jordbrukets tjänst

KAFFE MILJÖ OMTANKE

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

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

En servande fackhandel – Din trygghet
www.bostromstraktor.se

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

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

Alen Begravningsbyrå

Ulf Påhlsson

Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar
Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/434 77
Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/123 00
www.alenbegravningsbyra.se

Christina Wendel

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt

FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

gjutning, bearbetning,
montering

BALANSBLOCK
broms, spärr

VÄXLAR

kugg- och tappväxlar

www.rofab.se
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POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

-2

” ...men de som litar till Herren får ny kraft,
de får vingar som örnar.
De springer utan att bli trötta,
vandrar utan att mattas. ”
Jes:40:31

