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EFS särskilda gåva i Svenska kyrkan
i min första ledare i min nya tjänst som 
distriktsföreståndare vill jag reflektera en 
del över EFS särskilda roll i, och i relation 
till, Svenska kyrkan. Jag har ju själv kom-
mit från en tjänst i Svenska kyrkan till en 
tjänst i EFS. 

jag kan se styrkor och svagheter i både 
EFS och i Svenska kyrkan. Jag kan också 
se att det finns olika styrkor och svagheter. 
Och jag tycker det blir viktigt att fundera 
på EFS styrka och speciella uppgift i den 
svenska “samfundsgeografin” och natur-
ligtvis, speciellt i vår Svenska kyrka.

det har varit en tid av sammanslagning 
och ett minskat antal kristna samfund i 
svensk kristenhet. Det är en betydande 
minskning av antalet frikyrkor på några 
årtionden. Som jag ser det finns det två 
framträdande anledningar till detta. Den 
första är ett förändrat ekumeniskt klimat 
där man inte ser skillnaderna som lika av-
görande och därför kan ha överseende för 
olika synsätt. Till och med i en så avgö-
rande fråga som dopfrågan kan man idag 
acceptera olika synsätt i samma samfund. 

den andra anledningen är nog ett 
minskat medlemsantal. De större kyrkor-
na som inte varit med i sammanslagning-
arna är den största frikyrkan, Pingstkyrkan 
och Svenska kyrkan som har sin speciella 
historia och som både ekonomiskt och 
strukturellt, ser annorlunda ut än övriga 
kyrkor. På många orter har flera för-
samlingar minskat som av praktiska och 
ekonomiska anledningar slagit samman 

sina kyrkor i det som blev Evangeliska 
frikyrkan (EFK) och Equmeniakyrkan.

EFS finns som en rörelse i Svenska 
kyrkan. Ser vi ut över EFS i Sverige är det 
inte överallt det varit, eller ens idag är, lika 
självklart att känna sig som en tydlig del 
i Svenska kyrkan, och det finns tydliga 
historiska skäl till det. Men i Västerbotten 
har EFS och Svenska kyrkan oftast legat 
nära varandra och vill ju se oss som en 
rörelse och som en del av Svenska kyrkan, 
en Jesusrörelse, en smågruppsrörelse, en 
missionsrörelse och en väckelserörelse i 
någon bemärkelse. Vi tror att vi har, och 
vi vill ju ha, något särskilt att ge och för-
medla i det sammanhanget - annars kunde 
vi lika gärna gå upp i Svenska kyrkan.

men ibland är det ju inte så lätt att se 
det så tydligt när samarbetet är inarbetat 
och vant eller när man är en samarbetskyr-
ka där EFS har ansvaret för helheten i 
kyrkan. Vad är då det särskilda EFS bidrar 
med?

jag tror att det är viktigt att vi verkligen 
håller fast i det som är vår särskilda ”gåva” 
i Svenska kyrkan. Som jag ser det är för-
eningsformen fortfarande ett av de viktiga 
bidragen, föreningen som ger varje person 
en tydlig plats i sin kyrka eller sitt bönhus. 
Jag har hört mer än en som berättat om 
hur de kommit till sin kyrka eller till sin 
präst/kyrkoherde och erbjudit sig att gå in 
i uppgifter, men inte fått något gensvar. 
Trots en vilja och ett engagemang så finns 
ingen given ”ingång” för den ideelle. Det 

blir liksom upp till de anställdas goda vilja 
om man ”får” engagera sig. Som väl är, är 
det nog mer av undantag att det är så. 

men så länge Svenska kyrkan är en kyr-
ka med så många medlemmar som idag, 
där majoriteten inte är delaktiga och enga-
gerade på något sätt, så behövs en förening 
i någon form, egentligen i varje kyrka för 
att ge alla ideella en given plats.

Sen finns något ännu mer grundläggan-
de än formen och det är innehållet. Jag 
tror fortfarande att det i vårt EFS-DNA 
behöver finnas ett tydligt Jesus-fokus, och 
det kanske är viktigare än någonsin att det 
får vara en tydlig ledstjärna för oss i den 
tid vi lever i. Så kan vi få se uppmaningen 
i 1 Petr. 4:10 som en uppmaning inte 
bara till oss som enskilda utan också som 
rörelse:

”Tjäna varandra, var och en med den nå-
degåva han har fått, som goda förvaltare av 
Guds nåd i dess många former.”

mats Lindberg 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se
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Att återvända

mitt i coronatid har vår familj packat 
ner ett Lidingöhem i flyttlådor och förvandlat 
det till ett Umeåhem, 64 mil norrut. Vi slår in 
på vägarna från fordom - härifrån kom vi en 
gång, från de djupa, oändliga, västerbottniska 
skogarna. Svala aftnar och älvens doft hälsar oss 
välkomna, och snabbt mjuknar diftongerna. 
Återseendets glädje: kvällsljuset över lägdorna - 
nanting ändå! Brinkens vildhallon plockas och 
kokas, och doften är outsägligt ljuv. Så ska hal-
lonsylt smaka! Förunderligt 
hur snabbt människan 
vänjer sig vid artificiella 
smaker.

återvändandet är 
ett ständigt återkommande 
tema i Gudsfolkets historia. 
Vi människor lämnar Gud, ersätter den äkta 
varan med substitut. Den Gudsformade 
tomheten i vårt inre fyller vi med konstgjorda 
ting, skapade av människohand. Och varje dag 
kallar Gud oss: Vänd om! Vänd åter! Återvänd 
- till mig, till de äkta, vilda hallonen.

min övertygelse är att Gud just i vår tid 
kallar oss till återvändelse, till “vägarna från 
fordom” (Jer 6:16), som kristna. Vi kallas att 
återvända inför Herrens ansikte, för att åter 
minnas vem vi är, som kyrka, församling och 
som kristna - för att minnas vem Gud är, för 
att återupptäcka de gamla stigarna. Det stora 
uppdraget står kvar. Gud har inte fråntagit oss 
kallelsen att vara en missionerande rörelse, en 
väckelserörelse i Svenska kyrkan, och Guds 
löfte, att vara med, vägleda och välsigna oss när 
vi söker och följer Hans stigar, står kvar. Men 
minns vi? Eller tänker vi att allt har förändrats 
till den grad att också Gud har ändrat sig? 
Behöver vi inte forma en ny Gud för nuets 
behov? (2 Mos 32). Så tänker våra bedrägliga 
människohjärtan.  

i en bemärkelse kan jag förstås inte två 
gånger stiga ned i samma Vindelälv. Jag har 
förändrats, likaså vattnet. Men älven är ändå i 
stort densamma som när vi lämnade Väster-
botten. Och så är det med den livgivande 
strömmen som flödar från Guds tron (Hes 47). 
Det är nya blommor och träd som växer vid de 
gamla stigarna längs älvens strand jämfört med 
för 20 år sedan när vi flyttade, men källådern 
är densamma. 

äkta liv med friska 
rötter, i förbindelse med det 
levande vattnet, sprider en 
ljuvlig doft och ger liv och 
mod. Så får allt rätt form 
och doft på nytt och åter - 
hallonsylten liksom försam-

lingen. Och den äktheten kan inte döljas, lika 
lite som en stad som ligger på ett berg (Matt 
5:14). En Kristusdoftande församling väcker 
människors hjärtan och tro, och vad vårt land 
behöver är människor och samhällen förvand-
lade av Jesus. Åter till källan.

guds rika välsignelse över dig som läser!

Återvändandet är ständigt återkommande i Gudsfolkets historia, skriver Emmeli Karlisson-Lundmark. 

”Vänd om! 
Vänd åter! 

Återvänd...”
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Ps.
ge oss mod att våga leva (Ps 785) passar 
att sjunga när gudstjänsten handlar om 
lärjungaskap och efterföljelse och är också 
en bra sändningspsalm. Den är skriven av 
Kjell Janunger från Örnsköldsvik, en av 
EFS musikprofiler. Kjell, som föddes på 
Morön i Skellefteå, tänkte bli musikkon-
sulent i EFS. Han började med att studera 
teologi på Johannelund och fortsatte 
sedan på musikhögskolan. Sången har sin 
speciella bakgrund. Så här berättar han för 
VB:     

- på johannelund fick jag en  
mycket fin relation med rektor Torsten 
Nilsson. Jag uppskattade honom mycket. 
Så kom den så kallade bibelsynsstriden. 
En dag var det ett hårt angrepp på honom 
i Svenska Dagbladet för en bok som han 
skrivit. Jag blev så ledsen över den artikeln 
och över att de inte pratade direkt med 
Torsten i stället. Då satte jag mig ner och 
skrev Ge oss mod... 

ge oss mod att våga leva togs in i nya 
Sionstoner 1972. När EFS på 80-talet i 
stället gjorde ett tillägg till Psalmboken var 
den en av de 100 psalmer som kom med 
där. Och när det nya psalmtillägget kom 
år 2002, var Janungers sång en av bara 18 
från EFS-tillägget som fick följa med dit.  
Knappast tänkte väl Kjell Janunger att han 
skrev en psalm den där dagen 1969 men 
så blev det. Idag skulle han nog ha  
formulerat några rader lite annorlunda, 
säger han, så kan det ju vara med en text 
efter 50 år. Men det är en psalm som fort-
farande fungerar väl. Melodin går bra att 
sjunga och texten är en innerlig bön om 
att få leva med och följa Gud. 

janunger har skrivit många fler sånger, 
men detta är den som har blivit mest 
känd. Själv har jag också fina minnen från 
EFS Tonårsriks i Bureå 1973, ett fantas-
tiskt läger och mitt första riksläger som 
ledare. Då hade Kjell Janunger skrivit den 
härliga lägersången Jesus och du - vilket 
möte. Kanske minns några av er läsare 
som var med i Bureå också den?

torbjörn arvidsson
torbjorn.arvidsson@crossmail.se

det känns tråkigt att behöva  
meddela att årets Nära Jesus-konferens 
inte kan genomföras som planerat och 
tyvärr ställs in.

eFs västerbottens styrelse tog beslutet 
att ställa in den fysiska träffen i Tegs-
kyrkan på grund av den osäkerhet kring 
vad som gäller runt Covid -19 från och 
med oktober. Restriktionerna om max 50 
personer gäller hela september ut, och nya 
riktlinjer dröjer.

vi såg alla fram emot konferensen, att få 
träffas allihop och ha god gemenskap samt 
att tillsammans inspireras av årets tema. 
Trots detta finns det också glada nyheter 
och det är att vi inte bara ställt in – vi har 
också ställt om.

det kommer istället bli en webbsänd 
inspirationskväll, lördag den 17 oktober, 
kl. 18:00 – 20:00.

temat för kvällen är detsamma som 
konferensen skulle ha haft: Mission 
Possible – Att leva mission. Under kvällen 
kommer Mats Lindberg att välkomnas 
som ny distriktsföreståndare av Kerstin 
Oderhem och det blir intressanta samtal 
med flera medverkande. Erik Wäcklén och 
Emma Örnberg spelar och sjunger sånger 
skrivna av Oscar Ahnfelt i nya arrange-
mang.

vi vill uppmuntra till att ses i era lokala 
sammanhang och se denna inspirations-
kväll tillsammans. Den kommer att sändas 
via EFS Västerbottens Facebooksida. Kom 
ihåg att sprida informationen om denna 
kväll till alla i era föreningar.

För er som känner er osäkra när det gäl-
ler tekniken och hur man kommer åt den 
webbsända inspirationskvällen kommer 

Inspirationshelgen ställer om

Elin Öhlund, kommunikatör med IT-an-
svar på kansliet samt David Bergquist, 
Sensus att finnas tillgänglig för support. 

elin kommer att finnas tillgänglig för 
frågor fredag 16/10, kl. 10.00-15.00 på 
telefonnummer 090-12 58 97 och David 
lördag den 17/10, kl. 17.00-18.00 på 
telefonnummer 090-14 37 67.

har du frågor eller funderingar? Hör 
av dig till konferenssamordnare Erika 
Löfroth.

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

konferenssamordnare.  
erika.lofroth@efsvasterbotten.se  

0910-125 10
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En målning föreställande skeppet Ansgarius, eller Caroline. 

år 1866 kom de första EFS- 
missionärerna till Kunama i nuvarande 
Eritrea. Det var inledningen till EFS 
missionsarbete i Afrika. Engagemanget var 
starkt inom EFS och allt fler var beredda 
att resa ut och arbeta som missionärer.

Vid EFS årsmöte 1869 väcktes förslaget 
om att EFS skulle anskaffa ett missions-
skepp ”som skulle underhålla ständig 
förbindelse med oss och vårt nybygge i 
Kunama”. Förslaget togs emot med stor 
entusiasm runt om i landet och pengar 
började samlas in. Det skulle bli ett för sin 
tid modernt fartyg, försett med både segel 
och propellerångmaskin. 

På nyårsaftonen 1872 gick fartyget av 
stapeln i Karlskrona kofferdivarv och fick 
namnet Ansgarius. På sidan om aktern 
fanns duvan med olivkvisten, den symbol 
som vi känner igen från EFS Missionstid-
ning Budbäraren. 

det nya fartyget fick en enorm upp-
märksamhet i svenska tidningar, eftersom 
det var en kristen organisation och inte ett 
företag som var beställare. Dagens Nyheter 
satte rubriken ”Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen skeppsredare” över nyheten. 

Efter att ha utrustats i Göteborg gjorde 
fartyget sommaren 1873 sin första mis-
sionsresa och medförde åtta svenskar till 
missionsfältet i Afrika. Kaptenen hette 
Jean August Kinnman och besättningen 
var till övervägande delen bekännande 
kristna. Utöver frakterna av människor 

och varor för EFS räkning skulle Ans-
garius fungera som ett vanligt handels-
fartyg. Men det visade sig vara svårt att 
klara lönsamheten för fartyget under 
den globala lågkonjunkturen på slutet av 
1870-talet. EFS styrelse beslutade 1879 
att sälja Ansgarius till handelshuset N. H. 
Knudtzon i Kristiansund i Norge. Kapte-
nen Kinnman, med släktrötter i Kinnbäck 
i Byske, fick söka sig till nya uppgifter 
och blev senare direktör i Göteborgs nya 
ångslupsaktiebolag, lärare i ångmaskinslära 
på navigationsskolan samt riksdagsman. 
   
nicolay heinrich Knudtzon (1816-
1895) har kallats för Norges största 
affärsgeni under 1800-talet. Med hans 
handelsrörelse som centrum blev Kris-
tiansund en av landets mest betydande 
exporthamnar. Han drev Norges största 
företag för klippfisk, d.v.s. torkad och sal-
tad fisk, främst torsk. Mycket av fisken ex-
porterades till Spanien och Portugal, men 
Knudtzon utökade exporten till Brasilien 
och Västindien. Det tidigare EFS-fartyget 
blev en del av fartygsflottan, nu under det 
nya namnet Caroline, efter N H Knudt-
zons andra hustru. EFS-symbolen duvan 
med olivkvisten fick vara kvar på fartygets 
akterstäv vilket syns på ett norskt porträtt 
av fartyget.

Fartyget fick ett dramatiskt slut då det 
förliste i en vinterstorm vid Skottlands 
västkust 1887. I de skotska arkiven finns 
noteringen: “17 January 1887. CAROLINE. 

EFS som skeppsredare

14 years of Norway. Wood steamship. 380 
ton. 15 crew. Master S. Botner. Owner 
N.H. Knudsen, Christiansund [Christian-
sand], Norway. Cadiz to Christiansand. Salt 
and wine. 15 dead. Wind SSW9. Lorgill 
Bay, Skye.” 

Hela besättningen på 15 man omkom 
alltså vid den klippiga kusten vid ön Skye. 
Under 1800-talet var det vardagsrutin att 
skepp förliste under stormigt väder. När 
det, som i Carolines fall, rörde sig om ett 
fartyg som i huvudsak tog sig fram med 
hjälp av segel, var det extra besvärligt vid 
pålandsstorm. 

1971 började det flyta upp järnskrot 
och vrakdelar på stranden vid skotska 
Lorgill Bay. Dykare började undersöka 
området och 1986 hittades Caroline, eller 
Ansgarius om man så vill, på 28 meters 
djup. Där vilar hon ännu – ett förlist 
skepp med en vit duva med olivkvist på 
aktern, samma fartyg som en gång blev en 
symbol för EFS missionsengagemang.

Lars-olov sjöström 

ordförande Roseniusgården
lars.olov.sjostrom@mhf.se

historierutan
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Mats ser positivt på sitt nya uppdrag
Ungefär en månad har passerat 
sedan Mats Lindberg tillträdde 
som västerbottens distriktsföre-
ståndare. VB frågade honom om 
hur det har gått.

hur har första månaden som 
distriktsföreståndare varit? 

- Jag tycker det har varit en snabb och 
bra start, det har kommit in många olika 
frågor som jag fått sätta mig in i och ta 
tag i. 

är det en stor förändring från din 
tidigare tjänst som kyrkoherde? 

- Det är en rätt stor förändring även om 
själva uppgifterna, som exempelvis perso-
nalfrågor, sammanträden, ledningsgrupper 
och gudstjänster, inte är främmande för 
mig är det ändå rätt så annorlunda. Det 
är ett stort geografiskt område och många 
kontakter är på avstånd och det skiljer sig 
från min förra tjänst som var geografiskt 
begränsad. 

gick starten som föräntad?
- Jag tror jag haft en hyfsat bra bild av 

vad tjänsten innebar och jag tycker inte 
att det hittills varit några större överrask-
ningar. Jag ser att det finns frågor på olika 
nivåer som jag är med och drar i, allt från 
lokalt till rikstäckande. Det är kanske 
kontakterna med riks som jag inte tänkt 
på så mycket innan jag gick in i tjänsten. 
Sen har vi en vakant tjänst på personal- 
sidan på kansliet som gör att det landar 
fler personalfrågor på mitt bord. 

vilka är de första förändringarna 
som genomförts under din första 
månad i tjänst, om det hunnit bli 
några det vill säga?

- Tidigare har jag sagt att att det jag 
främst vill göra i början är att lyssna in hur 
det ser ut i distriktet och vilka behov som 
finns. Jag tror mig ha en bra bild av EFS i 
Västerbotten, men jag har inte varit med 
i det övergripande tänket kring framtids-
frågor m.m. Det är något jag behöver sätta 
mig in i innan jag kan prata så mycket om 
förändring. 

- Men en förändring från tidigare 
distriktsföreståndare är att jag kommer att 
arbeta från både norra och södra länsde-
len. Som jag planerar för tillfället kommer 
jag sitta i Umeå två dagar i veckan, mån-
tis eller tis-ons, och övrig tid har jag min 

porträtt

utgångspunkt från ett rum i EFS-kyrkan i 
Skellefteå. 

- Det jag bland annat varit med i hittills 
är rekrytering av personalstrateg där det 
inte blev någon anställning. Där har jag 
sedan kunnat påverka den nya profilen/
annonsen till den tjänsten. Det är också 
en del förändringar på gång i en del sam-
arbetskyrkor där jag tror jag kan tillföra 
en del. 

hur ser hösten ut för distriktet? 
- Det är ju fortfarande Coronatider 

vilket innebär att vi tyvärr ställer in en 
del läger och Nära Jesus-konferensen. Det 
känns väldigt tråkigt då det i år var ett väl-
digt fint program men vi får se fram emot 
att den blir av nästa höst. Lokalt kommer 
det att se olika ut hur verksamheten fort-
går. Jag hoppas att alla som har möjlighet 
startar upp sina barn- och ungdoms-
grupper och fortsätter med gudstjänster. 
Kanske en del kan hitta nya former där 
bl.a. 70+ kan träffas.

som nyanställd i en pandemi kan 
tillvaron röras om lite. hur ser du 
på hösten? Finner du tid för  
stillhet i din nya tjänst?

- Efter rätt många år och en tuff period 
i slutet på min föregående tjänst känns det 
riktigt roligt att gå in i den här hösten i 
min nya tjänst som distriktsföreståndare. 
För min egen del så passas det ganska 
många bollar till mig nu och det märks att 
det under en längre tid inte varit någon 
kontinuitet på DF- och personaltjänsten. 
Det har lett till att en del frågor hängt 
i luften och för en del på kansliet har 

det varit en tung arbetsbelastning. Men 
det känns bra att jag snabbt kom in i de 
arbetsuppgifter som ligger framför mig på 
mitt bord. 

- Tid för stillhet och bön hoppas jag 
också ska finnas. Det är något av en förut-
sättning för att jag ska fungera. Jag, liksom 
vi alla, behöver vara medveten om att vi är 
redskap i Guds hand – och då behöver jag 
vara beroende av Jesus i mitt liv och i min 
tjänst, och ni får också gärna be för mig.

slutligen, har du någon tanke 
och uppmaning att skicka med 
oss som läser?

- Att vi behöver be om Guds Ande. Vi 
behöver om igen be om ny kärlek till Jesus 
och en frimodighet i vår tro.

- Sedan har jag en dröm som jag burit 
med mig ganska länge, som för övrigt ock-
så finns med i EFS vision, och det är att 
vi i någon form ska kunna göra nyetable-
ringar. Kanske i någon mindre kyrka som 
lagts ner, i något nytt bostadsområde eller 
i något mer expansivt område. Tänk om 
några kunnat få kallelsen och längtan att 
starta en EFS-grupp eller förening i något 
nytt samarbete med en församling. Vi vet 
ju idag att bland de bästa sätten att nå 
nya människor med evangeliet är genom 
nyetableringar. Så hör gärna av er om ni 
har någon tanke eller längtan efter detta. 

Mats Lindberg ser positivt på sin roll som Västerbottens distriktsföreståndare. Foto: Jakob Arvidsson

eLin öhLund
Redaktör

elin.ohlund@efsvasterbotten.se
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inspiration Från traKten

vår familj hade sett väldigt mycket fram 
emot att få åka på Patrullriks, så det var 
stor besvikelse, speciellt hos barnen när 
det ställdes in. Speciellt marknaden på 
Patrullriks tycker vi är ett väldigt roligt 
event. I sommar har det regnat mycket 
där vi bor, och det i kombination med att 
Moa fick en glassmaskin i födelsedags- 
present i juni, så kom tanken till mig att 
göra något meningsfullt under regniga, 
känslomässigt meningslösa sommardagar. 

vi anordnade en liten patrullriks- 
marknad hemma i vår trädgård en solig 
eftermiddag, med personliga inbjudningar 
till några av våra vänner, så att det inte 
skulle komma mer besökare än att vi kunde 
erbjuda en stol och förhålla oss till Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer. 

vi har sytt tygkassar, gjort tavlor av  
tapetbitar med bibelord, tillverkat arm-
band av makramé och gjort käpphästar 
under våren som sommaren. Det är sånt 
som vi gillar att göra, men man behöver 

Tillsammans gör vi skillnad!

inte hur mycket som helst själv och då kan 
det ju kännas meningslöst att pyssla ännu 
mera när det regnar… Men vi samlade allt 
vi hade gjort och bjöd in till trädgårdscafé. 

vi sålde våfflor med hemmagjord 
sylt, muffins, hemmagjord glass och de 
hantverk vi hade. Vår son David 12 år, 
höll brasan igång vid grillplatsen så att 
det luktade rök, som det ska vara på ett 
scoutläger! Våra gäster kunde även utmana 
varandra i ”klubba råtta”, prova en massai- 
dräkt och hoppa studsmatta. Min man 
Markus jobbade den dagen och fick mest 
hjälpa till med att bära trädgårdsmöbler 
dagen innan och efteråt, men det är också 
värdefull gemenskap i familjen.

utspritt på tre timmar hade vi 43 
besökare, och på kvällen räknade vi ihop 
att det blev 4000 kr till BIAL, mycket 
tack vare att många gäster betalade mer 
än de behövde, men vi är så glada och 
tacksamma! Tänk om alla Saltgrupper eller 
föreningar kunde samla in lite pengar var 
hemma, då kunde det kanske samlas in lika 
mycket som på en vanlig patrullriks- 
marknad... man kan ha andra aktiviteter 
istället för våfflor och glass. Kanske  
traktorsafari eller… låt fantasin flöda!
 
jag har även uppfattat att i min  
förening är det många äldre som saknar att 
baka. Man bjuder ändå inte hem vänner 
på samma sätt nu, det är inget kyrkfika att 

baka till, och 40 bullar behöver man inte 
själv hemma. 

När jag fick frågan om hur jag tror att 
det kommer bli med missionsauktionen 
framöver insåg jag att mitt nästa projekt 
blir att ordna så att alla äldre som gillar 
att baka när de håller sig hemma får samla 
vad de vill i frysen, så ska jag ordna någon 
ungdom som kan sälja det på torget eller 
utanför vår mataffär. Då får vi in pengar 
från människor som inte brukar ge till 
EFS mission, och det skapas en  
meningsfull sysselsättning i fortsatt 
hemmakarantän i höst för de äldre i 
föreningen. 

det behöver inte handla om just bak-
ning, det kan lika gärna vara fågelholkar 
eller vad som helst, sylt, äppelmos, dörr-
kransar… Bara man skapar kanaler för att 
skapa hemma, samla ihop och sälja ute 
bland folk. Det finns bara vinnare i detta, 
så jag vill gärna dela idéerna vidare.

VArMA HäLSNINGAr
anna strömqvist

 Bureå

Moa Strömqvist säljer fika för att samla in pengar till BIAL. Foto: Anna Strömqvist

Bureåkretsens pastor Helena Marksén provar massaidräkt.  
Foto: Anna Strömqvist

Fina hantverk till salu! Foto: Anna StrömqvistTapetsera med bibelord? Varför inte! Foto: Anna Strömqvist
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sommaren 2020 blev onekligen  
annorlunda och många av våra verksam-
heter tvingades hitta nya lösningar för att 
kunna fortsätta dela gemenskap. Bland  
annat firades flera gudstjänster utomhus, 
vissa gudstjänster livesändes så att fler kun-
de delta på distans, några caféer anammade 
självbetjäning medan andra arrangemang 
fokuserade på att sitta utomhus och eget 
medtaget fika. Kort sagt har många kreati-
va lösningar växt fram ur denna pandemi. 
VB har fått några uppdateringar från olika 
arrangemang som bedrevs i somras - roligt 
tycker vi!

i distriktet genomfördes några lokala 
lägerverksamheter för barn och ungdo-
mar med begränsningar i enlighet med 
sommarens restriktioner från FHM. Ett av 
de lokala lägren var Livskraft – sommar. 
Johan Lundgren, ungdomspräst i EFS 
Skellefteå och lägerchef, berättar:

- När vi förstod att Coronan var här för 
att stanna stod vi inför valet att antingen 
lägga lägret på is till 2021, eller genom-
föra det i mindre och enklare form. EFS i 
Skellefteås styrelse och Mobackenkyrkans 
styrelse var eniga i beslutet – vi kör!

- I efterhand kan vi säga att det var rätt 
beslut. Det kom drygt 30 taggade ungdo-
mar från Skellefteå och 
Umeå och vi fick ett 
härligt läger. Temat var 
”Med hela ditt hjärta 
och hela ditt förstånd”. 
Lägret fokuserade på att 
leva ett liv tillsammans 
med Jesus och att utrusta ungdomarna 
med förnuftiga skäl till att tro på Gud.

Konceptet var lyckat och flera ungdo-
mar nämnde att lägret gett dem svar på 
många frågor som de funderat över. 
- Vi är så tacksamma till Gud för lägret 
och tacksamma för alla ledare som ställt 
upp.
 

@Solvik på Mobacken var full av vänskap. Foto: Erika Löfroth

Glädje och gemenskap trots Corona

”Vi är tacksamma till Gud 

för lägret och för alla  

ledare som ställt upp”

två andra läger som också genomfördes 
var @Strömbäck på Backen och @Solvik 
på Mobacken. Båda lägren hade begrän-
sats till att endast pågå under dagtid och 
med ett begränsat antal 
deltagare och medverkande.

@strömbäck på backen bestod av 
27 barn och 16 ledare med temat Gud 
är med oss och Lejonkungen. Deltagarna 
kunde välja mellan fem spår: drama, ska-

pande, sport, musik och 
dans. Det blev två fina 
dagar med skratt och 
kreativitet och en stor 
Gudsnärvaro, berättar 
Magdalena Sandberg. 

@solvik på mobacken blev ett 
intensivt men mycket roligt dagläger, säger 
Erika Löfroth. Det fanns fyra spår att välja 
bland: skapande, musik, sport/parkour 
och datorgrafik. Temat för lägret var tro, 
hopp och kärlek.

sommarkyrkan eFs boliden gjorde 
ett toppenjobb med en mer digital verk-

Lovsång under Livskraft - Sommar. Foto: Johan Lundgren Volleyboll-spel är aldrig fel! Foto: Magdalena Sandberg

samhet i somras. Deras satsning,  
Sommarkyrkan Reach Out, har nått 
mer än 16 000 personer som antingen 
deltagit på plats eller via Youtube och EFS 
Facebook med livesändningar. Reach Out 
har också genomfört aktiviteter för barn 
och unga samt hållit andakter och spelat 
utanför äldreboenden i Boliden och Jörn.

då patrullriks inte blev av fick scouterna 
också tänka om i somras. Vi har fått en 
uppdatering från Göran Berggren som var 
med och ordnade Patrullfix. 

- I Hällås, 1 mil söder om Arjeplog, 
samlades 4 tonåringar, som hade möjlighet 
att delta, då inte det blev något Patrull-
riks i år. Med toppenväder, myggfritt och 
hjortron i överflöd kan man inte annat 
än njuta ändå. Paddling, bergsbestigning 
samt besök på både Silvermuseet och  
Arjeplogs kyrka stod på schemat under 
lägret. 

En paddeltur i det fina vädret utanför Arjeplog. Foto: Göran Berggren

eLin öhLund
Redaktör

elin.ohlund@efsvasterbotten.se
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Nu är det äntligen klart!

För ett drygt år sedan beslutades det att 
Umeå pastorat skulle sälja några fastig-
heter, däribland Kyrkans hus som ligger i 
Yttersjö, 1,5 mil sydväst om Umeå. 
Efter ett års förhandling och samtal mellan 
Umeå pastorat och den lokala EFS-fören-
ingen har parterna enats om ett avtal. 

det är glädjande att kunna berätta att 
från och med den 1 augusti äger EFS mis-
sionsförening i Yttersjö Kyrkans hus!

Nu ägs Kyrkans hus av EFS mf i Yttersjö. 

grunden för samtalen har, från båda 
håll, varit viljan att kunna fortsätta att 
bedriva kyrklig verksamhet i byarna runt 
Bjännsjön, så den här lösningen är den 
bästa för alla parter. 

styrelsen för föreningen är myck-
et tacksam för den stöttning i form av 
hejarop, ekonomiskt stöd samt böner som 
har burit oss under processens gång. EFS 
Västerbottens positiva inställning samt 

flera personers engagemang har gjort detta 
möjligt.  
 
men viktigast är kanske att vi under 
hela tiden känt en kallelse från Gud att vi 
ska fortsätta det arbete som EFS har bedri-
vit i Yttersjö med omnejd i mer än 100 år. 
Kyrkan bör finnas nära människorna! 

det känns utmanande, men framförallt 
roligt och spännande att se vad som kom-
mer att hända framöver! Fortsätt gärna att 
ta med den här nysatsningen och männ-
iskorna i bygden i era fortsatta böner. Kika 
in på www.kyrkanshus.se för mer info om 
verksamheten.

Välkommen till höstens internationella träffar

internationella rådet i EFS 
Västerbotten bjuder in dig till samtal och 
bön kring EFS Missionsarbete. 

internationella missionssekreteraren 
Erik Johansson kommer till Västerbotten 
och pratar på temat ”Det spirar på mis-
sionsfälten”. 

träffarna är öppna för 50 personer, ni 
som inte har möjlighet att komma kan 
se live-sändningarna på Youtube från 
respektive samling. Se EFS Västerbottens 
hemsida för mer info:  
www.efsvasterbotten.se

varmt väLKomna önsKar
internationeLLa rådet

När och var? 
Vasakyrkan, Umeå
Lördagen den 26 september 
18.00. 
Missionskväll med Erik  
Johansson. Samtal, bön och fika.  

Ursvikens kyrka, Skellefteå
Söndagen den 27 september 
11.00. 
Missionsgudstjänst med Erik  
Johansson. Sång av Milk. Kyrkfika. 
13.00 Mer missionsinspiration, 
samtal och bön. 

Ingen föranmälan behövs. 
Kom som du är och ta gärna  
med dig flera.

sara p. sandström 
ordförande EFS mf i Yttersjö
sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se



10

distriKtsinFormation 

stYreLsen inFormerar - Lägesrapport

i ¨bibeln idag¨ skriver James Starr i 
veckan, utifrån några texter i Andra 
Korinthierbrevet, om Jesu kärlek till oss 
och om hur vi kan vidarebefordra den, 
genom att älska varandra. 

den här sommaren har ju varit spe-
ciell då vanlig verksamhet har varit svår 
att genomföra och devisen har varit att 
¨ställa om¨. Vi har sett många exempel på 
olika saker som kunnat genomföras och 
uppfinnigheten har varit stor, men många 
har säkert ändå känt en saknad över att 
inte kunna träffas på det sätt vi varit vana. 
Detta har nog känts mest för de äldre och 
andra i riskgrupperna. 

det är därför viktigt att vi som enskilda 
och i föreningarna inte glömmer dem i 
riskgrupperna, utan ser till att vi på olika 
sätt skapar kontakter och visar den kärlek 

till våra medmänniskor som Jesus ville att 
vi skulle visa.

Vi fick flytta fram konfirmandlägren till 
2021, men det är roligt att vissa barn- och 
ungdomsläger kunnat genomföras som 
dagläger lokalt under sommaren. Vad 
gäller framtiden så är det oklart hur  
verksamheten kommer att fungera i höst.  

idag ser vi ingen möjlighet att genom-
föra Nära Jesus-konferensen i oktober i 
Tegskyrkan med de regler för samlingar 
som gäller idag. Tanken är ändå att vi på 
lördagen ska skapa en digital mötesplats 
där vi ger en liten inblick i det som skulle 

varit med på konferensen. Meningen var 
också att vår nye distriktsföreståndare 
Mats Lindberg skulle hälsas officiellt väl-
kommen på söndagen, men hur vi ska lösa 
det är inte klart än. Det känns som om 
devisen ¨ställa om, inte ställa in¨ fortsätter 
att gälla i höst.

vi hoppas, trots läget, att alla anställda 
och frivilliga i distriktet och i föreningarna 
kunnat använda sommaren för att ladda 
batterierna inför höstens och vinterns 
verksamhet. 

jag vill även påminna om att verksam-
heten behöver gåvor för att kunna genom-
föras. Vi har sett under våren att gåvome-
dlen minskat så att det är ett underskott i 
distriktet. Då kanske mötesverksamheten 
i föreningarna inte blir lika regelbunden 
som normalt, vill jag påminna om möjlig-
heten att girera eller swisha gåvor till sina 
EFS-föreningar eller direkt till EFS-di-
strikt och EFS-riks.

jag vill avsluta med en bön som James 
Starr avslutar en av dagstexterna med: 
”Jesus, tack för din kärlek som gör mig 
rik på många sätt. Allt jag har är din gåva. 
Låt din kärlek få strömma igenom mig till 
andra på nya sätt idag.”

stYreLsen  
genom hans jaKobsson

I dessa tider gäller det att 
ställa om och inte ställa in, att 
komma på kreativa lösningar 
och tänka extra på dem som 
är mest utsatta och kärleken 
till våra medmänniskor. Styrel-
sen ger oss en inblick i det som 
varit och hjälper oss att blicka 
framåt.

Vill du skänka 
pengar till EFS 
Västerbotten?

banKgiro 985 - 2377,  
swish 123 453 6819 

Tack för din gåva

”Jesus, tack 
för din kärlek”

saLt västerbottens årsmöte 2020
På grund av pandemin kommer Salt Västerbotten att ordna ett 
webbaserat årsmöte i år. Det kommer ske via verktyget Google 
Meet. Endast anmälda ombud har rösträtt, men alla Saltmedlem-
mar har rätt att delta.
•	 när? 17 oKtober, KL. 15:00
•	 hur? googLe meet, deLta via mötesLänKen nedan 

meet.googLe.Com/ezt-igjq-hvo

Håll utkik på EFS Västerbottens hemsida 
och på EFS Västerbottens Facebook för 
mer information. 
www.efsvasterbotten.se/kalender
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Presentation av styrelse utskott och råd
för EFS Västerbotten 2020 - 2021
distriKtsstYreLsen
Bergner, Eric   Bullmark 0706757330 eric.bergner@umea.se
Eriksson, Kerstin   Umeå  070-6151209 kerstineriksson66@gmail.com
Fahlgren, Pia   Sjöbotten 070-6401124 pia.fahlgren@skelleftea.se 
Gelfgren, Anna-Maria  Innertavle 070-3268766 annamariagelfgren@hotmail.com
Jakobsson, Hans (ordf.)  Ersmark  070-3948975 hans.jakobsson@allt2.se
Löfgren, Pontus   Skellefteå 070-6558410 lofgrenpontus@outlook.com
Walter, Mikael    Boliden  0706238520 mikael.walter@boliden.se
Widman, Karin   Boliden  072-2410759 karin.widman@svenskakyrkan.se
Wikström, Helena   Umeå  070-2235015 helena.wikstrom5@gmail.com

arbetsutsKottet
Jakobsson, Hans   Ersmark  070-3948975 hans.jakobsson@allt2.se
Widman, Karin   Boliden  072-2410759 karin.widman@svenskakyrkan.se 
Walter, Mikael    Boliden  0706238520 mikael.walter@boliden.se

eKonomirådet
Hedman, Helene   Umeå  070-6469382 helenehedman@hotmail.com
Jakobsson, Hans   Ersmark  070-3948975 hans.jakobsson@allt2.se
Löfgren, Pontus   Skellefteå 070-6558410 lofgrenpontus@outlook.com
Öhlund, Ingvar   Robertsfors 070-2332019 ingvar.ohlund@gmail.com

internationeLLa rådet
Bohman, Mats   Umeå  072-5391149 mats.bohman@svenskakyrkan.se
Fahlgren, Pia   Sjöbotten 070-6401124 pia.fahlgren@skelleftea.se
Lund, Anna-Lena   Ursviken  073-0639997 anlelu@allt1.se
Wikström, Helena   Umeå  070-2235015 helena.wikstrom5@gmail.com

KommuniKationsrådet
Gelfgren, Anna-Maria  Innertavle 070-3268766 annamariagelfgren@hotmail.com 
Hägglund, Samuel  Skellefteå 073-0203982 sammenr62@hotmail.com
Hägglund, Matts   Flarken  070-2126437 matts.hagglund@gmail.com
Olofsson, Inger   Svarttjärn 070-6152091 olofsson.inger54@gmail.com

verKsamhetsrådet
Bergner, Eric   Bullmark 0706757330 eric.bergner@umea.se 
Eriksson, Kerstin   Umeå  070-6151209 kerstineriksson66@gmail.com
Gelfgren, Urban   Innertavle 070-2230023 urbangelfgren@hotmail.com
Jonsson, Susanne   Sävar   070-2893580  sue.jonsson@gmail.com

distriKtssaLtstYreLsen oCh KLippenKamraternas stYreLse
Eftersom Salt Västerbotten och Klippenkamraterna har sina årsmöten först i oktober finns ännu inga uppgifter för ny 
styrelse. Se information längre fram i höst på vår hemsida. 

distriKtsinFormation 

På söndagar har EFS och Salt Västerbotten 
fått ett särskilt uppdrag från EFS lednings-
grupp att be för Sverige och världen.

Varje region/distrikt får en veckodag. EFS 
Västerbotten har blivit tilldelat söndag 
som sin bönedag. De andra sex regionerna 
delar på de övriga veckodagarna. På så sätt 
är vi aktiva i bön under hela veckan.

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 på-
verkas barnen. Vi vill därför särskilt lyfta 
barnens i våra böner!

Framförallt ber vi att Guds vilja får ske.

bön För sverige oCh vår värLd
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GÅVOMEDELSrAPPOrT

nYanstäLLda 

maria andersson
vikarierande barn- och 
ungdomskonsulent samt 
diakoniassistent, 75%
Grisbackakyrkan, Umeå. 
200810 - 210531.

sylvi marklund 
vikarierande barn- och 
ungdomskonsulent, 100% 
Bergsbykyrkan, Skellefteå. 
200820 - 210615. 
0910 - 78 78 54
sylvi.marklund@svenskakyr-
kan.se

Katarina Lindberg
Konsulent 75% 
Carlskyrkan, Umeå.
200817 - 210816.

miriam nyström
vikarierande barn- och 
ungdomskonsulent, 70% 
Mobackenkyrkan,  
Skellefteå.  
200824 - 210604.

 

tjänstLedigheter 

marie brunnegård
Konsulent Ersmarks kyrka, Umeå.
Tjänstledig 50%, 200901 - 201231 

Lediga tjänster

personalstrateg med  
arbetsledaransvar 100 % 
Distriktskansliet, Umeå 
Tillsvidareanställning

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

personaLnYtt

januari-augusti 2020
Insamlade gåvor:  3 570 000 kr  
Budgeterade gåvor: 4 070 000 kr 
Differens:    - 500 000 kr
Under augusti månad insamlades 483 000 kr, varav 23 000 kr från enskilda givare. 
Efter 8 månader ligger utfallet för gåvomedel -500 000 kr jämfört med budgeterat 
behov. Glöm inte att fortsätta skicka gåvor till EFS Västerbottens arbete, trots att 
coronapandemin gör att vi inte kan mötas i gudstjänster på samma sätt som vi är 
vana.
taCK till alla föreningar och grupper!
Agnäs, Bergsbyn, Bjurholm, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Carlskyrkan, 
Degernäs, Ersmark N, Ersmark S, Grisbackakyrkan, Holmsund, Hörnsjö, Inner-
sjö-Degersjö, Grisbackakyrkan, Innertavle, Järnäs, Kåge, Kågeträsk, Levar, Lyck-
sele, Lövångers kretsförening, Mobacken, Morö Backe, Medle, Myckle, Nysätra, 
Nyåker, Ostvik, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Stortjärn, 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!

Jag vill tacka dig, 
Herre, av hela mitt 
hjärta, vittna om 
alla dina under. 

Ps 9:2

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

KaLender 2020

Bankgiro nr 985-2377
Bankkonto nr SEB 5329-10 188 69
Swish 123 453 6819

Eva S Bäckström
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se
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EFS.I.SCHTAAN

Livets trädgård
i sommar sådde jag för första gången ett 
helt gäng sorters blommor (utöver  
grönsaker) att ha i vår mycket lilla 
trädgård. Efter att noggrant ha studerat 
fröpåsarna i affären hade jag valt några 
luktärter, ringblommor, pionvallmo, kras-
se, zinnior och en härlig ängsblandning. 
Helt efter mina egna preferenser. Vilka 
blommor tycker jag är vackra? Vilka färger 
tycker jag om? Hur vill jag att det ska se 
ut i vår odlingslåda? Vad blir jag glad av 
att titta på? Nöjd betalade jag och tog med 
påsarna.

några av dessa fröer förplanterade jag 
och drev upp i vårt soliga vardagsrums-
fönster. Dom satte jag sedan ut när tiden 
var inne. Några strösslade jag ut i odlings-
lådan när jorden blivit nog varm. Lite på 
måfå. Lite för tätt. Eller vem försöker jag 
lura? Alldeles för tätt. Vissa fröer var så 
pyttiga att dom knappt gick att hantera. 
Hur skulle jag få ner dom på lagom djup 
i jorden?

sen var det bara att vattna och vänta. På 
de första skotten. På de gängliga stjälkar-
na. På den tätnande grönskan. På en dryg 
månad kom de första efterlängtade blom-
morna, men dom var bara en föraning av 
den fägring och fröjd som exploderat nu i 
augusti. Ja, just nu liksom väller växterna 
utmed kanterna och jag har plockat in 
massor av buketter utan att det syns att jag 
tagit något. 

i ärlighetens namn är det väldigt 
många blommor som inte stämmer så 
väl överens med bilderna på fröpåsarna. 
Det är färger som är fel. Former som inte 
matchar med förebilden. Dubbelbladiga 
blommor som bara är enkelbladiga. Det 
växte också upp en härligt stor och ståtlig 
planta - som jag upptäckte var olaglig 
hampa. Den slets bort…

jag slutar ändå inte att fascineras. För 
en extremt liten insats i pengar och tid 
beundrar jag varje dag min prunkande, 
överfulla låda. Tänk att dom klarade allt 
det där växandet själva! Tänk att dom där 
pyttesmå fröna i olika former och olika 
nyanser av grått och brunt rymde allt som 
behövdes för att dom skulle bli dessa över-
svallande brokiga plantor full färgrik blom! 
 

ibland gör vi stora arbetsinsatser, vi 
sliter hårt och investerar mycket. Det är 
blod, svett, tårar. Ibland strösslar vi glatt 
några frön på måfå. Vår arbetsinsats är 
blygsam och glädjefylld. Det tror jag gäller 
hela livets trädgård. 

Får jag ge dig en inbjudan, komma med 
några förslag?

– Be Gud att påminna dig om några 
frön som du bekymmerslöst planterat och 
som har blivit något vackert i hans nåd! 
Tänk på det du blir påmind om och låt 
tacksamheten blomma ut i dig. 

– Be Gud att visa på några frön du har i 
livets ficka just nu och som du enkelt kan 
plantera! Låt förväntan knoppa hos dig. 

eveLinas erFarenheter

eveLina LundKvist 
lundkvistevelina@gmail.com

EFS.SALT.VäSTErBOTTEN

En praktfull luktärt

har vårt budskap inte nått fram?

Saknar du eller någon du känner 
Vårt budskap? 

Vi har bytt registerhanteringssys-
tem och uppdaterar våra prenu-
merationslistor så gott vi kan.

Hör av dig om du har frågor!

Elin Öhlund, vik. Kommunikatör 
med IT-ansvar
elin.ohlund@efsvasterbotten.se 
090 -12 58 97

Pssst.. .

Livskraft norr byter datum

Boka in den 2 - 6 januari 2021

Samma härliga gemenskap, 
bara nytt datum!

Håll utkik på Instagram @Livskraftnorr,

på EFS Västerbottens Facebook 
och på www.livskraft.efs.nu/norr

Mer info kommer inom kort.

...Visst ses vi?
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KLIPPEN
när tiderna ändras och det blir 
möjligt med läger och föreningsresor 
så hoppas vi att Klippen snart får 
fyllas igen! 

ni som då börjar spåna på fjällen 
för gruppresor eller gemenskaps-
dagar - sök gärna bidrag från EFS 
bussförening. Sedan EFS egen buss 
avyttrades kan nämligen EFS för-
eningar i distriktet få upp till halva 
resekostnaden vid busshyra betald ur 
bussfonden. 

men i nuvarande ansökningstakt 
verkar pengarna räcka ända till Kristi 
återkomst. Det var inte tanken. Så 
sätt sprätt på pengarna - till det som 
de var tänkta för! Börja drömma om 
att dra till fjälls när tiderna ändras 
och vet att bussfonden kan ge ett 
gott bidrag. (Bidraget till distriktets 
föreningar gäller resor till Klippen, 
kanske ska förtydligas.) 

Kontakta gärna bussföreningens 
kassör Johan Andersson så får ni veta 
mer, antingen via mail: 
timotej.andersson@gmail.com eller 
telefon: 070-670 30 96.
 

”bussiga” häLsningar, 
KLippenstYreLsen 

Sätt sprätt på pengarna!

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 
intervall. En återkommande annons kos-
tar 8 kr/mm och spalt, + 50 kr. Enstaka 
annonser kostar 9 kr/mm och spalt + 50 
kr. Kontakta oss för mer information.

se be ge insamLingen är i FuLL gång –  
nu siKtar vi på andra miLjonen!

Lördagen den 26 september är startdatumet för årets Se Be Ge-insamling. Samla 
föreningen eller vännerna live eller virtuellt klockan 19:00 för att titta på ett  
högaktuellt program på efsplay.nu. I programmet får du bland annat följa med 
till Somalia och möta människor och samhällen som drabbats hårt av förödande 
gräshoppsinvasion och Corona-pandemi samtidigt. Stöd EFS arbete för förföljda 
kristna och andra minoriteter

Swisha Se Be Ge till 901 00 26, ge via bankgiro 900-9903 (skriv Se Be Ge).
Gå in på www.efs.nu/se-be-ge-2019/ för mer information.
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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 
redaktionen 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 4 december.

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. 



POSTTIDNING B
vårt budskap
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903 29 Umeå
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”Må hoppets Gud fylla er tro med all 
glädje och frid och ge er ett allt rikare 
hopp genom den helige andens kraft.”

 

romarbrevet 15:13


