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EFS - En ”spretig” rörelse som verkar för Kristi 
rikes tillväxt
Har man arbetat inom Svenska kyrkan 
och har en inblick i verksamheten och 
vad som sker i andra samfund, så kan 
man se att det finns en ganska stor, eller 
till och med en väldigt stor, ”spretighet” 
inom samfunden – både teologiskt och i 
uttryckssätt. Två av de större frikyrkorna 
är idag sammanslagningar av flera kyrkor 
med olika traditioner och teologier i baga-
get. I vår Svenska kyrka är denna ”spre-
tighet” mycket stor med dess högkyrkliga, 
lågkyrkliga, folkkyrkliga, väckelsekyrkliga, 
karismatiskkyrkliga, allmänkyrkliga tra-
ditioner eller allt vad vi nu kan kalla det. 
Det är inte alltid enkelt med spänningar 
och skillnader i synsätt och uttryckssätt, 
men det är samtidigt en rikedom när alla 
dessa olika traditioner kan få utrymme 
och plats inom samma kyrka. 

Hur ser det då ut i EFS? I de grundläg-
gande teologiska frågorna tror jag vi är 
skapligt samstämmiga. Gällande frågor 
som att Jesus är vår frälsare, frälsningen 
som endast kommer av nåden, bibeln som 
Guds ord så står vi nog ganska eniga. 

När vi ser in i varandras EFS–samman-
hang i kyrkor och gudstjänster, som vi har 
kunnat göra betydligt mycket oftare nu 
när många gudstjänster sänts på nätet, så 
kan vi se att olikheter i uttryck är ganska 
stora. 

I en bok beskrevs EFS som ”ett 
föredöme i oklarhet”. Det behöver inte 
vara något problem att det ser olika ut i 
EFS-kyrkor, bönhus, samarbetskyrkor, 

EFS-grupper med allt från en profil som 
liknar frikyrkan till kyrkor med mer hög-
kyrkliga uttryck. 

I min förra tjänst hade vi ett väldigt fint 
och varmt ekumeniskt samarbete. När vi 
var i pingstkyrkan eller frälsningsarmén 
såg gudstjänsten helt annorlunda ut än 
när vi var i någon av våra egna kyrkor. Jag 
kunde sakna en hel del, men jag kunde 
också se det som att den andra kyrkan 
tillförde något i vårt samarbete och i vår 
gemensamma gudstjänst. 

Så kan vi också ännu mer se på varandra 
inom EFS när vi ser våra olika uttryckssätt 
och olika ”tonarter”. Det är en rikedom att 
vi inte är likformiga. Ordet likformig har 
som ni vet en doft av död. Vi kan istället 
uppmuntra olikheter med både nya och 
gamla uttryckssätt, sånger och musik.

”Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanning-
en och växa i alla avseenden så att vi för-
enas med honom som är huvudet, Kristus. 
Han låter hela kroppen fogas samman och 
hållas ihop genom att alla lederna hjälper 
och stöder, med just den kraft han ger åt 
varje särskild del. Då växer hela kroppen 
till och byggs upp i kärlek.” Ef. 4:15-16 

MATS LINDBERG 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

ANNORLUNDA JUL
När du läser detta har första advent 
redan varit och julen närmar sig med 
stormsteg. Jag undrar hur detta års 
julkänsla kommer te sig? Om den ens 
kommer infinna sig? Hur blir julen? 
Kan man få till en juldans runt granen 
digitalt liksom? 

I skrivande stund öser regnet ner 
och vi har precis gått in i en tid med 
tillskärpta restriktioner. Det är inte alls 
så min jul brukar se ut. 

I detta nummer kan du läsa texter 
fyllda med hopp och glädje och som 
kan ge inspiration i dessa pandemitider. 

På sida 7 kan du läsa om digitala 
böne- och bibelgrupper som du kan få 
delta i. Ta gärna kontakt och anmäl dig! 

Du får också en inblick i Grafseles resa 
tillbaka i tiden och Ersmarkskörens an-
passningar sjunga sig genom pandemin. 

Mats Lindberg skickar med en jul-
hälsning om Nådens år som kan bringa 
lite hopp och välmående i dessa tider. På 
sida 10 hittar ni den.

Jag hoppar in som numrets kröni-
kör. Ta del av mina tankar på sidan 13. 

Jag önskar dig en god läsning och 
så önskar jag dig en riktigt god jul - hur 
den än kommer att se ut. 

- ELIN ÖHLUND
REDAKTÖR
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Hemlängtan

Varje gång jag håller på att packa för 
att resa bort, så kommer jag alltid på mig 
själv att längta hem - redan innan jag satt 
mig på bussen. Det låter säkert märkligt, 
men jag tror att hemlängtan är något som 
hör till att vara människa. 

Nu är det inte så länge kvar tills jul, och 
i denna tid av oro som vi lever i tror jag 
att många människor, inklusive jag själv, 
håller fast vid det som känns tryggt och 
hemtamt. Det kan vara att titta på Kalle 
Anka, äta julskinka, dricka 
glögg och sjunga våra älskade 
julsånger.

En av mina favoriter är 
Gläns över sjö och strand. 
Min förkärlek till den sången 
grundar sig i den här raden: 
”Stjärnan från Betlehem leder 
ej bort, men hem”. 

Jag älskar de här orden för de samman-
fattar så fint vad det innebär att bli en 
kristen. Det är att hitta hem. Människan 
har i alla tider varit rotlös och sökt efter 
en trygg plats där man kan slå ner sina 
tältpinnar, eller sina bopålar på. Så var det 
historiskt och så är det i dag, när tusentals 
människor riskerar sina liv för att finna en 
plats där de kan börja om och känna sig 
hemma. 

Att ”längta hem” verkar vara en känsla 
som hör till det djupt mänskliga och har 
säkert många orsaker, men jag tror att 
den djupaste orsaken hittar vi i början av 
Bibeln. Där berättas det att människan 
var hemma hos Gud och hos varandra. En 
trygghet och en glädje rådde som vi nog 
knappt kan föreställa oss. Men människan 
valde att släppa in ondskan i världen, och 
sedan den dagen är vår värld ockuperad av 
ondskan, vars mål är att för alltid göra oss 
hemlösa. När jag tänker på detta ryser jag, 
för är det något jag fruktar mer än någon-

ting annat så är det att känna mig hemlös, 
jag som inte ens kan packa en väska utan 
att längta hem. 

Vår värld är mörk och orolig. Världen 
är fortfarande invaderad av ondskan, men 
Gud är ljus och inget mörker finns i honom 
(1 Joh 1:5b). Gud har besegrat fienden när 
han  blev människa, när han dog och upp-
stod för att vi skulle hitta hem igen, hem 
till en evig gemenskap med Gud, och hem 
till samhörighet med varandra. Men detta 

är inte allt. Jesus har lovat att 
han en dag ska komma tillba-
ka och då kommer ingen som 
vill tillhöra honom vandra i 
mörker och hemlöshet längre.

Min bön blir därför när jag 
hänger upp vår adventsstjärna 
i fönstret och när julsångerna 

sjungs runt om i vårt avlånga land att fler 
och fler människor ska hitta hem, hitta 
hem till Gud. ”Stjärnan från Betlehem 
leder ej bort, men hem.” 

Till dig som läser det här önskar jag 
välsignelse från Gud, som är vårt ursprung 
och vårt hem. 

Att bli kristen är att hitta hem, säger Elisabet Svedberg. Foto: Elisabet Svedberg

” Stjärnan från 
Betlehem leder ej 
bort, men hem. ”
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Ps.
På 70-talet lärde vi oss ett nytt ord i 
kyrkorna: Carols. Det gavs ut nothäften 
med Carols vid Betlehem som blev väldigt 
populära, speciellt i Svenska kyrkan. 
Kyrkokörerna ordnade många julkon-
serter med dessa julsånger och det var 
mycket uppskattat. Carols har rötter i den 
engelska världen. De kan beskrivas som 
julsånger som ofta är mindre högtidliga 
än klassiska psalmer och som sjungs minst 
lika mycket utanför kyrkolokalerna som i 
gudstjänsten. Det finns nog inga psalmer 
och sånger vi tycker så mycket om som 
julsångerna. Trots att vi bara sjunger dem 
ett par veckor varje år går de till hjärtat, 
och säg den artist som inte har gett ut en 
julskiva. Det brukar vara en garanterad 
försäljningssuccé!

I psalmboken från 1937 fanns inga 
carols och bara ett mindre antal engelska 
psalmer, trots att de är så härliga. När 
Kyrkomötet på 80-talet arbetade med att 
ta fram vår nuvarande psalmbok ville man 
också ta med några carols bland julsånger-
na, i första hand tre. O Betlehem, du lilla 
stad (Ps 115) är en av de få nya i 86:an 
som kommer från USA. Denna julvisa 
skrevs av Phillips Brook, en söndagsskollä-
rare i Philadelphia, sedan han hade besökt 
Jesu lilla födelsestad år 1865. 

Lite mera fartfylld är Lyss till änglasång-
ens ord (Ps 123). Den är skriven av Charles 
Wesley, bror till metodismens fader, präs-
ten John Wesley. Charles är den engelska 
psalmen gigant nr. 1 och författare till hela 
6 500 andliga sånger. Värt att notera är 
också att kändisen Felix Mendelsohn skri-
vit melodin. Enda problemet med denna 
psalm är att melodin går så högt att den är 
lite svårsjungen på förmiddagarna!

Sist men inte minst den mest självklara 
av dem alla: Dagen är kommen (Ps 122). 
Denna mäktiga juldagspsalm är väl den 
verkliga pärlan bland de engelska julsångerna. 
John Wade, en engelsk katolsk musiker 
verksam i Frankrike på grund av sin tro, 
skrev text och musik omkring år 1740. 
Den svenska översättningen är gjord av 
Eva Norberg. Det finns många julsånger 
som vi älskar, men just på juldagen eller 
vid en julkonsert finns det nog ingen 
som är härligare att få stämma in i än just 
Dagen är kommen. 

TORBJÖRN ARVIDSSON

Så roligt att se att det var så många som 
ville vara med på EFS Västerbottens inspi-
rationskväll som hölls i Vasakyrkan den 17 
oktober. Under själva sändningen var det 
nästan 80 datorer anslutna och i Vasakyr-
kan var det ca 20 personer som deltog i 
publiken. Totalt antal visningar i skrivande 
stund är 950, videon ligger fortfarande på 
EFS Västerbottens Facebook. In och kika 
om du inte gjort det än!

Temat för kvällen var Mission Possible- 
att leva mission. Sara Sandström inledde 
kvällen kring vårt uppdrag att leva mis-
sion. Erik Wäcklén och Emma Örnberg 
bjöd på vacker sång och musik med sånger 
skrivna av Oscar Ahnfelt i ny tolkning. Ett 
intressant panelsamtal, under ledning av 
David Bergquist, tog vid efter inledning-
en. Samtalet fokuserade på omställningar 
som gjorts under Covid-19 och hur vi 
och våra verksamheter tänker om att leva 
mission i en tid som denna.

Mats Lindberg hälsades också väl-
kommen som distriktsföreståndare för 
EFS Västerbotten av Kerstin Oderhem, 
EFS missionsföreståndare, Åsa Nyström, 
biskop för Luleå stift och EFS Västerbot-
tens styrelse. Mats höll avslutningsvis en 
andakt. 

Jag vet att det var många som hade sett 
fram emot årets Nära Jesus-konferens och 
det var mycket tråkigt att behöva ställa 
in, men jag är också glad att vi kunde 
genomföra inspirationskvällen. Vi i kon-
ferenskommittén har en idé om att också 
under våren ha en eller flera inspirerande 
temakvällar - liknande denna. Vi tar gärna 
emot förslag på vad du skulle tycka vara 
intressant att lyfta på en sådan kväll. Har 

Inspirationskvällen Nära Jesus

du någon idé så hör av dig till mig, skicka 
ett mail, sms eller ring! 

För dig som deltog, antingen på plats 
eller digitalt, kommer det att komma ut 
en enkät på EFS Västerbottens hemsida 
och på vår Facebook. Där får du chansen 
att dela med dig av dina tankar, vad du 
tyckte och ge oss tips och idéer. 

Vill du inte göra enkäten digitalt går det 
bra att höra av dig till mig med brev, mail 
eller ringa. Frågorna som vi gärna vill ha 
besvarade är:
•	 Hur	fick	du	reda	på	att	det	skulle	vara	

en inspirationskväll?
•	 Deltog du på plats i Vasakyrkan eller 

digitalt?
•	 Vad tyckte du om inspirationskvällen?
•	 Vad tar du med dig från kvällen?
•	 Är	du	intresserad	av	fler	temakvällar	

under våren?
Vi hoppas och ber att vi ska få en ny 
chans att träffas och ha gemenskap nästa 
år. Vi kommer att behålla samma tema för 
2021, Mission Possible. Boka in helgen 
29/10 - 31/10. Konferensen kommer att 
vara i Umeå i Tegskyrkan. När det gäller 
talare och program återkommer vi med 
uppdateringar och information här i Vårt 
budskap, på EFS Västerbottens hemsida 
och sociala medier. 

ERIKA LÖFROTH
konferenssamordnare

Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå
erika.lofroth@efsvasterbotten.se 

0910-12510

Panelen samtalade om högt och lågt under kvällen. Foto: Magdalena Sandberg
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Våren 2020 kommer vi sent att 
glömma. När beskedet om att 
pandemin tagit sig till Sverige 
stängdes mycket ner, och det 
rådde delade meningar om hur 
situationen skulle hanteras. Detta 
påverkade också våra kyrkor och 
föreningar. 

Mycket av EFS Västerbottens verksam-
heter fick flytta in i det digitala rummet. 
Hur har de nya förutsättningarna påverkat 
körverksamheten runt om i distriktet?  
VB ringde upp en av Väster-
bottens musikpedagoger, Marta 
Bäckman som leder barnkörerna 
VIP och Joy samt Ersmarkskö-
ren, för att höra hur de hittills 
klarat av att sjunga sig igenom 
en pandemi.

Börja från början, hur har våren 
sett ut?
- För barnkörerna så tog vi beslutet att 
fortsätta så länge grundskolorna hölls 
öppna, men anpassade hur vi placerade 
barnen på övningarna etc. Den gemen-
samma påskmusikalen som VIP och Joy 
övade för kunde genomföras, fast på annat 
sätt på grund av 50-personersgränsen. 
I stället för att bjuda in till kyrkan så 
filmades musikalen. Den delades sedan 
på länk till barnens familjer och övriga 
gudstjänstbesökare i Ersmark, givetvis 

Ersmarkskören berättar om sin verksamhet

Ersmarkskören tar ton! Foto: Johannes Wallenius/Ersmarkskyrkan. Bilden togs innan pandemin. 

ELIN ÖHLUND
Redaktör

elin.ohlund@efsvasterbotten.se

med tillstånd och tillåtelse från alla parter. 
Vi är glada att det gick att göra och lärde 
oss mycket under resans gång!
- Med Ersmarkskören blev det annorlun-
da, vi ställde in övningarna helt från slutet 
av mars. 
I maj träffades vi och sjöng utomhus en 
kväll och avslutade med att gå runt och 
sjunga psalmer och vårsånger för Ersmarks 
90+. Det gav mersmak! 
Under september fortsatte Ersmarkskö-
ren att träffas utomhus. Inriktningen för 
körkvällarna var att besöka personer som 

inte kunde gå till gudstjänster 
eller annat p.g.a. smittrisken 
och sjunga utanför deras bostad. 
Det blev mycket uppskattat! 
Hösten har på så sätt bestått av 
många sångtillfällen och goda 
möten. Det har känts roligt och 
meningsfullt för oss i kören att 

få göra detta.

I oktober började kören öva inomhus 
igen. Vanligtvis sjunger runt 20 personer 
tillsammans på onsdagskvällarna. Denna 
höst och vinter har antalet deltagare varit 
färre och inne i kyrkan har de möblerat 
om, ställt stolar i en cirkel på 2 meters 
avstånd mellan varandra. Allt för att 
kunna sjunga tillsammans under rådande 
restriktioner.

Hur annorlunda ser advent och 
jul ut för Ersmarkskören?
- Nu är det nya förutsättningar och det vi 
tidigare tänkte inför december blir inte av. 
Efter de nya restriktionerna i november så 
har Ersmarkskyrkan tyvärr behövt ställa in 
körverksamheten för resten av terminen.
- Musik betyder så mycket, inte minst den 
här tiden på året. Jag hoppas att sångerna 
får beröra och berika oss denna advents-
tid, även om vi för närvarande inte kan 
bedriva körverksamhet. Vi behöver ljuset 
och värmen som sång och musik kan 
förmedla!

”Vi behöver 
ljuset och 

värmen som 
sång och 
musik kan 
förmedla!”
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BERÄTTELSER FRÅN...

”Jag vill följa, följa Jesus! Jag vill 
följa, följa Jesus! Jag vill följa när 
Jesus kallar mig!”

Sången från förr ekar mellan väggarna 
i ”gammlagårn”. Tonerna stiger upp mot 
det 120-åriga taket och luften vibrerar av 
glädje. Jag vet inte vem som skrivit sången 
och jag vet inte när den skrevs. I minst 
trettio år har den legat och vilat i mitt un-
dermedvetna och nu sjunger jag den igen 
tillsammans med nio entusiastiska barn, 
en underbar hjälpledare och tre fantastiska 
föräldrar! Vi gör en tidsresa och är inte 
längre solglimtare – vi är de människor 
som fick uppleva evangeliet när det begav 
sig. 

Allt tar sin början vid stranden av 
Galileiska sjön. De två bröderna Andreas 
och Petrus fiskar med sina kastnät och är 
ivrigt upptagna med att tömma näten. 
Jesus kommer vandrande. Han hälsar på 
bröderna och säger de magiska orden ”Följ 
mig!” och fortsätter ”Jag ska göra er till 
människofiskare!” De lämnar genast sina 
nät och följer Jesus.

Alldeles intill sitter ett annat fiskande 
brödrapar, Johannes och Jakob, i en båt 
tillsammans med sin far Sebedaios. Brö-
dernas lillasyster är också med i båten och 
tittar på när de tre fiskarna gör i ordning 
sina nät. Jesus kommer förbi och kallar på 
bröderna och de lämnar genast båten, sin 
far och sin syster och följer Jesus.

Jesus och de fyra fiskarna fortsätter mot 
Kafarnaum. När Jesus ser Matteus utanför 
tullhuset säger han till honom ”Följ mig!”. 
Matteus reser sig, lämnar sin ”kund” och 

Grafsele - Jag vill följa Jesus 

följer Jesus och de andra. 
Vid en brunn står Tomas. Han lämnar 

brunnen när Jesus kallar på honom och 
hela sällskapet går vidare. När Jesus träffar 
Filippos vid en bagarbod säger han ”Följ 
mig!” Filippos lämnar bagaren i boden 
och följer också Jesus. 

Strax efteråt springer Filippos mot ett fi-
konträd där hans vän Natanael sitter. Han 
ropar att han funnit Jesus från Nasaret, 
men Natanael är tveksam och frågar om 
det kan komma något gott från Nasaret. 
”Följ med och se!” utbrister Filippos 
och får med sig Natanael. När Jesus ser 
Natanael pekar han på honom och säger 
att han är sann person och att man kan 
lita på honom. Natanael blir förvånad och 
frågar hur Jesus kan känna honom. ”Innan 
Filippos ropade på dig såg jag dig under 
fikonträdet”, säger Jesus. Natanael förstår 
då att Jesus är Guds son och är redo att 
följa honom. Jesus lovar att han ska få 
uppleva många stora saker när han följer 
honom. 

Det är då hela skaran jublande sjunger 
att de vill följa Jesus – över bergen och 
genom dalen – när Jesus kallar på dem, 
och de dansar nästan där de går fram. 

Corona har satt käppar i barnverksam-
hetens hjul i Gafsele. Vi träffades inte alls 
under vårterminens sista månader. Vi hade 
dock flera kontakter via sms, mejl och 
brev. Vi hade ingen terminsavslutning, 
men hade en utomhusfest för barnen och 
deras familjer i augusti som fick knyta 
ihop de två terminerna. Vi fortsatte att var 
utomhus när vi träffades på torsdagarna de 
första månaderna – Solglimten (barntim-

mar) jämna veckor och scouterna ojämna 
veckor. När vinden började vina och reg-
net strila flyttade vi in i mitt ”garage” – ett 
stort utrymme i gårdens gamla ladugård 
med mycket högt i taket och breda skjut-
dörrar som står öppna. När aktiviteterna 
inte kräver så stora utrymmen samlas vi 
på min inglasade bro med fönstren på 
glänt. Nya rutiner har skapats – varma 
kläder och skor tas på, sittunderlag och 
filtar packas i ryggsäckar och ibland också 
matsäck och ficklampor.

Nu, när smittspridningen ökar i vårt 
län, har käpparna blivit fler – inga föräld-
rar får vara med! Men där Corona stänger 
dörrar öppnar vår Herre fönster! De små 
som inte kan komma utan föräldrar får 
vara med på distans. Detta har gjorts 
möjligt med hjälp av reflekterande bild-
spel. Vid träffen efter tidsresan berättade 
bildspelen om Jesus och hans ”Följ mig!” 
och ställde frågorna: Vad hette lärjungar-
na? Vad hände när Jesus kallade på dem? 
Vad betyder människofiskare? Scouterna, 
som också gjorde sin resa, fick även frågan 
om hur du och jag kan följa Jesus.

Att vara ledare är inte bara ett uppdrag 
med uppgift! Det är inspirerande, intres-
sant, lärorikt och mycket välsignat! Jag 
tackar Gud för att jag får följa Jesus! 

AGNETA ”AGGE” NORLIN
 Berättelser från Grafsele

agge.norlin@hotmail.com

Johannes, Jakob, deras syster och Sebedaios båt, gjord i flyttkartong!

Fiskenätet som lämnades kvar av Andreas och Petrus.
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HISTORIERUTAN

Lars-Olov Sjöström 
ordförande för   

Roseniusgården
lars.olov.sjostrom@mhf.se

”Vårt land” av Otto Hesselbom

EFS-PREDIKANT OCH 
KONSTNÄR

På Nationalmuseum hänger en 
stor oljemålning som anses vara en av 
Sveriges främsta nationalromantiska 
tavlor. Det är den storslagna landskaps-
målningen ”Vårt land”, signerad 1902 av 
konstnären Otto Hesselbom, en person 
med en sällsam livshistoria.

Otto var född 1848 i Ånimskogs 
socken i Dalsland. Hans far dog tidigt 
och Otto fick tidigt söka sig en egen 
försörjning. Han sattes i målarlära 
som ”plankstrykare” i  Ånimskog. När 
föräldrahemmet upplöstes, flyttade han 
till Stockholm för att bli lärling där 
och samtidigt studera vid dåvarande 
Tekniska skolan, där han bl.a. fick lära sig 
teckning och perspektivlära, värdefullt 
för en hantverksgesäll, men också för en 
blivande konstnär. 

Otto var begåvad och hade kunnat 
söka in vid Konstakademien – om han 
bara hade haft råd. Arbetet som hant-
verksmålare var säsongsbetonat, men han 
fick vintern 1869 plats på EFS förlag 
som varubud. EFS ordnade också en 
billig bostad åt honom. Kontakten med 
väckelserörelsens folk ledde till att han 
antogs på EFS tvååriga kolportörsutbild-
ning, först på Johannisberg i Brännkyrka 
och sedan på Johannelund i Bromma.

Efter studierna blev han 1876 EFS- 
kolportör i Luleå, där han också gifte 
sig. Otrivsel och en konflikt med EFS 
ledning i lärofrågor ledde dock till att 
han fick sluta sin tjänst efter några år. 
Otto flyttade söderut och fortsatte som 
predikant inom andra samfund. 1888 
fick hans liv en ny vändning då han 
som 40-åring antas som extra elev på 
Konstakademien. Sex år därefter deltog 
han i sin första utställning – i Berlin. 
År 1900 fick Hesselbom slutligen sitt 
genombrott, en bronsmedalj på världs-
utställningen i Paris - där han ställde ut 
tillsammans med andra stora svenska 
konstnärer: Ernst Josefsson, Anders Zorn 
och Carl Larsson, med flera.

Bibel- och bönegrupper

Vi är i en tid då smittspridningen av 
Covid-19 ökar kraftigt. De nya restriktio-
nerna gör att mycket kommer att ställas in 
framöver. Trots detta har vi ändå ett behov 
av att ha gemenskap och dela tro och liv, 
även om vi inte just nu kan ses.

Vi på EFS Västerbotten vill därför upp-
muntra till att starta digitala bibel- och 
bönegrupper. Vi hör att det tagits initiativ 
till detta lokalt vilket är väldigt fint att se. 
Från vårt håll vill vi vara en hjälp att bidra 
till att fler kan få hjälp att starta bibel- och 
bönegrupper.

Tillsammans med Sensus har vi möj-
lighet att få tillgång till digitala mötesrum, 
tillgång till ett Zoomkonto via Zoom. För 
att räknas som studiecirkel ska det vara 
minst tre personer som samlas (inklu-
sive ledare). Sensus ger också rabatt på 
litteratur.

Om ni redan har en färdig grupp kan 
ni höra av er till David Bergquist (södra) 
eller Cathrine Eiderhäll (norra) på Sensus 

ERIKA LÖFROTH
distriktskonsulent

erika.lofroth@efsvasterbotten.se 
0910-12510

så hjälper de er att komma igång. Om du 
inte har en grupp, men gärna skulle vilja 
vara med i en, skicka ett mail eller ring till 
mig, Erika Löfroth, så ska jag försöka att 
se till att du får en grupp.

På hemsidan finns mer praktisk infor-
mation om inrapportering till Sensus och 
tips på litteratur.

Kontaktuppgifter till David  
Bergquist: david.bergquist@sensus.se, 
090-14 37 67 och till Cathrine Eiderhäll:  
cathrine.eiderhall@sensus.se, 
072-7223930

Låt oss fotsätta känna gemenskapen utan fysiska träffar, att be tillsammans är viktigt!  

Vi är nästan framme vid vårt mål!

Hjälp oss sista biten fram till 
mållinjen, ge en gåva  

till EFS Västerbotten

bankgiro 985 - 2377 
swish 123 453 6819
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KLIPPENSTYRELSEN

Klippenkamraternas årsmöte via brev

”Allt	har	sin	tid.	[...]	Det	finns	en	tid	
att ta i famn, en tid att avstå från 
famntag.” 

Dessa ord från Predikaren har i högsta 
grad besannats detta år, året när vi avstått 
från famntag och kramar på ett närmast 
omänskligt sätt. En av alla oräkneliga kon-
sekvenser av detta avståndstagande är att 
vi inte heller kan krama om alla Klippen-
kamrater på vårt Storforum (f d årsmöte). 

Då Nära Jesus-konferensen, där vi skulle 
ses, blev inställd så valde vi att inte göra 
någon online-lösning. Istället skickades 
ett brev ut till alla medlemmar och vi tar 
istället siktet på ett nytt år, ett år då vi 
förhoppningsvis får ta i famn igen. 

Verksamhetsberättelsen för 2019 som 
skickades med i brevet delgav några bilder 
på den stora insatsen att fräscha upp 
Storstugan och göra den mer handikapp- 
och användarvänlig. Det gamla köket revs 
ut och byttes mot ett modernare och mer 
arbetsvänligt kök, allt för att underlätta ar-
betet i köket under våra egna läger och vid 
större uthyrningar. Parallellt med köksre-
noveringen så revs den gamla groventrén 
bort och det byggdes upp en ny entré med 
möjlighet att gå direkt ner till källaren 
eller upp till mellanplan. I den nya entrén 

installerades även en hiss från mellanplan 
till källaren, vilket är ytterligare ett steg 
i att handikappanpassa vår gård. Reno-
veringarna resulterade i att vi minskade 
sängplatserna i Storstugan med två, samt 
att toaletten och duschen på mellanplan 
blev tillgänglig för alla. 

I källaren fick damernas dusch omvand-
las till vårt nya torkrum och herrarnas 
dusch fick omvandlas till ett grovdiskrum 
med möjlighet för lägerdeltagare att 
diska sina termosar och matlådor. Detta 
gjordes för att minska springet i köket 
vid tillagningen av måltider under våra 
läger och vid större uthyrningar av gården. 
Dessutom har en grupp fortsatt att arbeta 
på renoveringen av Storstugans många 
fönster. 

Vi i styrelsen är otroligt tacksamma för 
alla frivilliga som ställt upp under året för 
att förbättra gårdens standard och fortsätta 
möta upp våra gruppers behov för en 
trivsam vistelse till fjälls. 

Gården har under året varit väldigt 
välbesökt. Klippenkamraterna arrange-
rade följande läger under 2019: Öppen 
fjällgård i februari, två tillsammansläger 
under påsklovet, fixarläger i augusti och 
friskvårdsläger under hösten.

Fördelningen av 2019 års 
uthyrningssiffror

EFS Västerbotten 1771 gästnätter
EFS föreningar 545 gästnätter
Externa grupper 631 gästnätter
Enskilda/ privata  1046 gästnätter

Distriktet har under året haft fyra popu-
lära läger på gården: sportlovsläger i mars, 
två konfirmandläger i juli och fjällväg höst 
i september. Under sommaren 2019 hade 
vi också besök av ytterligare ett konfir-
mandgäng från Lidingö. Det känns väldigt 
roligt att fler församlingar väljer att förläg-
ga delar av eller hela sina konfirmandläger 
på vår vackra gård. 

Under 2019 publicerades vår nya 
hemsida klippengarden.se med större 
möjligheter till att nå ut med information 
om gården och när det finns lediga rum. 
Från och med hösten 2019 går det även 
att boka rum på gården via boknings-
tjänsten AirBnb. Dessa två investeringar 
har resulterat i att vår uthyrning under 
2019 fortsatte att stiga i förhållande till de 
tidigare åren. 

Vi i styrelsen är tacksamma för den ut-
veckling som gården gjort under året och 
vi hoppas att gården får fortsätta att vara 
till stor glädje för våra olika besökare.

Varma hälsningar, i väntan på en 
tid med nya famntag 

Klippens styrelse 

KLIPPENSTYRELSEN 2020/2021
Granberg, Filip   graanbeerg@gmail.com 
Holmlund, Nils   nils.holmlund@norra.se  
Hägglund, Anders  a.hagglund@gmail.com
Hägglund, Samuel  sammenr62@gmail.com
Karlsson, Sofia   sofiakarlsson86@gmail.com
Löfgren, Pontus  lofgrenpontus@outlook.com
Stenberg, Gunilla  gnllstnberg@gmail.com
Wallin, Björn   wallinbjorn48@gmail.com

MEDLEMSAVGIFT KLIPPENKAMRATERNA
200kr/person eller 400kr/familj  

100 kr för ungdom/student (upp till 27 år)
Betalas till EFS Västerbotten Bg: 985-2377 eller 

Klippens Swishnummer: 123 52 02 452.  
Skriv namn och att det gäller medlemsavgift för Klippenkamraterna.

Tack för din gåva, ditt stöd och dina böner för allt som sker på vår fina fjällgård!

Hårt arbete ger resultat. Erik med lien i högsta hugg!. Foto: Anders Hägglund

Den nya entrén med hiss. Foto: Anders Hägglund
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Åren går så snabbt. Innan man riktigt 
fattat, så är man i slutändan på den radda 
av år man önskat få. Nostalgiska tankar 
kring livet, som rusat förbi, präglar ofta 
vardagen. Efter basutbildning hade speci-
alistutbildning följt. En kollega hade dött 
på missionsfältet. Av flera anledningar var 
det inte möjligt för mig att ta vid därute – 
en önskan som fanns i våra hjärtan.

Så blev det så för oss båda skåningar att 
slå oss ner i det vackra Arjeplog och efter-
träda den legendariske lappmarksdoktorn 
Einar Wallquist. Att få leda den moderna 
sjukstugans arbete för att ge den underba-
ra fjällbefolkningen en god sjukvård det 
blev vår kallelse under åtta fina år. Det var 
under denna tid, som vi i kontakt med 
familjen Almquist i Piteå fick upp ögonen 
för det fantastiska projektet i Klippen, 
som frivilligarbetare genomförde i den 
ödsliga och vackra fjällbygden. Flyttat den 
gamla västerbottengården och timrat upp 
den igen bland majestätiska fjäll! Det var 
till denna välkomnande gård vi kom med 
vår familj första gången och fick vara med 
i en härlig gemenskap med Kristus i cen-
trum. Alla trivdes och upplevelserna blev 
otaliga. På vintrarna sköna skidturer och 
på sommaren myggvandringar! Jag minns 
med förskräckelse den håliga grusvägen 
på våren, när jag mätte djupet i de största 
vattenpussarna tack vare rejäla stövlar.

Det är särskilt en mycket god vän, som 
jag vill nämna – Seved Lindgren – som 
tidigt engagerade mig för arbetet på 
Klippen. Han såg möjligheten att utbilda 

ungdomsledare för vinterfjäll tillsammans 
med mig. Vi jobbade bra tillsammans och 
hade genom åren flera sådana här läger. 
Jag minns lägrens häftiga examensprov – 
att gräva och övernatta i ”snöka”. Jag hade 
en fin utbildning i detta genom fjällrädd-
ningen i Arjeplog. Vilken fin upplevelse, 
när man kröp in i snökan, stängde till 
och lät stearinljuset i absiden lysa upp 
medan köttgrytan kokade i Trangiaköket. 
Viss dramatik infann sig en morgon, när 
vi upptäckte att FBUs bandvagn under 
natten passerat rakt över oss!

Det finns en person i Klippens histo-
ria och verksamhet, som har blivit vår 
särskilda vän – Kerstin Lidman. Kerstin 
har alltid ställt upp och ibland kämpat till 
gränsen av sin förmåga. Hon har tagit sig 
genom svårigheter och hon finns för alltid 
i våra hjärtan. Är hon kanske klippeniter-
nas KLIPPENIT?

Sigrid Sturk – en annan god vän, som 
under några år var med och friskvården 
infördes på Klippen. Jag har alltid velat 
tala om friskvårdens betydelse och då inte 
minst om andlig friskvård. Goda vänner 
har hjälpt till med bibelstudier och jag 
påminner mig särskilt vännen Anders 
Sjöbergs bibelstudier kring Bibelns träd 
och vad dessa betyder för oss idag. Frisk-
vårdslägren på hösten har samlat många 
deltagare genom åren. Jag känner en djup 
tacksamhet inte minst till EFS Västerbot-
ten att under tolv år fått hålla i dessa läger. 
Det har gett oss många fina upplevelser 

Ibland så skickar ni in så vackra och kloka texter till Vårt budskap - vilket uppmuntras av mig på redaktionen! VB är till för att alla som 
vill säga något i EFS Västerbotten ska kunna göra sin röst hörd. Här följer en text av Göran Wemmenborn.

Klippen - tankar från en klippenitKlippenkamraternas årsmöte via brev

och vänner.

Frivilliga krafter i mängder har genom 
alla år ställt upp och idag finns den vackra 
logen också på plats. Den är helt underbar 
vid stora samlingar för att inte glömma 
friskvårdslägrens tuffa drabbningar på 
logens golv med klubban i hand för att 
söka träffa bolluslingen. Numera finns 
även bastu på gården och på ”Ludvigssons 
kulle” har också byggts ett par hus med 
övernattningsmöjlighet.

Klippen står där i denna vackra fjällbygd 
och vittnar om den Herre vi bekänner och 
vill följa. Vi känner alla en stor tacksamhet 
för att vi alla på olika sätt fått ha kraft och 
möjlighet att bygga denna oas i denna 
vackra fjällbygd.

Utsikten och Insikten med ett snötäcke. Foto: Anders Hägglund

GÖRAN  WEMMENBORN
en skånsk klippenit

wemmenborn@telia.com

Vill du också skriva för VB? 
Gör som Göran!

Maila till budskap@efsvasterbotten.se!
Det är så fantastiskt när det trillar in 

texter till tidningen!

BERÄTTELSER FRÅN...



10

DISTRIKTSINFORMATION 

STYRELSEN INFORMERAR - LÄGESRAPPORT

När jag skriver det här sista veckan i 
november har i princip all gudstjänst-
verksamhet, där vi fysiskt träffas, pausats. 
Detta sker inför den tid på året då verk-
samheten i bönhus och kyrkor brukar vara 
som livligast med basarer, julmarknader, 
advents- och julgudstjänster. Den normala 
verksamheten har blivit ersatt av digitala 
lösningar som jag hoppas alla utnyttjar, så 
att vi kan känna att ett nytt kyrkoår startar 
och att vi tillsammans väntar på Jesu 
ankomst även i år. 

Till er som har svårt med tekniken, var 
inte rädda att fråga närstående eller vänner 
hur man går tillväga så att ni får möjlighet 
att delta. Om ni inte har utrustning finns 
nog möjlighet att låna av någon.

Gällande styrelsens arbete har vi 
nu, med en distriktsföreståndare på plats, 
fortsatt med den översyn av distriktets 
arbete som vi fick i uppdrag efter årsmötet 
2019. Vid det senaste styrelsemötet utsågs 
en mindre grupp att ta fram material till 

styrelsen för framtida utveckling av verk-
samheten, gruppen består av distriktsfö-
reståndare Mats Lindberg, Mikael Walter, 
Anna-Maria Gelfgren och Helena Wik-
ström. Lägre fram räknar styrelsen med 
att diskutera med föreningar, personal och 
även göra en presentation på årsmötet hur 
vi ser på verksamheten. 

Jag vill påminna er om den verksam-
hetsplan för 2021 som framtogs under 
senaste årsmötet och där fokusområdet 
för nästa år är Växa i lärjungaskap. Den 
finns på EFS Västerbottens hemsida under 
fliken Media och dokument, Organisation 
och verksamhet, under rubriken  
Verksamhetsplan, gå in och läs den samt ta 
med den i de verksamhetsplaner ni gör i 
föreningarna.

Jag vill även tacka alla föreningar och 
enskilda medlemmar för de gåvor som 
ni har skickat in. Höstens gåvor har följt 
budgeten bra men med det tapp vi hade 
under våren har resulterat i ett underskott 

i gåvomedelsbudgeten. Normalt kommer 
det in mycket gåvor i slutet av året till 
föreningarna, distriktet och till riks och 
vi hoppas och ber att det blir så även i 
år trots att en stor del av verksamheten 
pausats. 

Under året som gått har vi haft en del 
vakanser både ute i föreningarna och 
på distriktskansliet. För kansliets del är 
det klart med en personalansvarig som 
tillträder den 1 februari 2021 vilket vi är 
mycket glada för. Till administratörstjäns-
ten finns flera sökande och rekryteringen 
pågår fortfarande. 

Till sist vill jag önska er alla en välsignad 
jul, där alla verkligen får känna att vi får 
ta emot Jesus som världens frälsare, trots 
att mycket runt omkring inte är som det 
brukar vara.

STYRELSEN GENOM 
HANS JAKOBSSON

”Jesus, tack 
för din kärlek”

Gamla inspelningar efterlyses!
Har du någon gammal inspelning med 
Halvar Eriksson eller någon annan 
förkunnare liggandes hemma?

Den kan komma fler till del om den 
blir digitaliserad och därmed tillgänglig 
att lyssna på via internet. 

Har du kassett eller band med  
inspelningar av någon förkunnare kan 
du höra av dig till: 
Gunnar Löfgren, 076-327 77 98 
eller gunnar.lofgren@efs.nu

Ett nådens år

Vi har gått in i ett nytt nådens år. Det är 
något fantastiskt att veta att Gud om och 
om igen ger oss en ny dag, en ny vecka, en 
ny månad och ett nytt år i nådens tecken. 
Det är inte ett år där allt är perfekt eller 
där allt går bra eller ett år där vi får hålla 
oss friska utan sjukdomar. Det är ett år 
där vi än en gång får chansen att börja om 
från början, där Gud renar våra liv och 
fyller varje del av vår tillvaro. 

Ingen annanstans får vi chansen 
att börja om från början – alltså riktigt 
från början. Vi har med oss våra betyg, 
de felsteg vi tagit i livet. Människor vi 
mött minns när vi gjort dem illa och sårat 
dem. Men i Jesus kan vi få börja om rena, 
förlåtna och fullkomligt älskade. 

Därför finns också den djupaste anled-
ningen att få önska er en riktigt god och 
välsignad jul, i detta nådens år.  
  - MATS LINDBERG

EFS.SALT.VÄSTERBOTTENEFS.I.SCHTAAN
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Tillsammans genom pandemin
DISTRIKTSINFORMATION 

REDAKTÖRENS TIPS PÅ ATT BRYTA ENSAMHETEN UNDER EN PANDEMI

1. Be - för att bön gör skillnad
Även om du känner dig ensam ska du 
veta att du aldrig är ensam - Gud finns 
med dig varje dag. Från första Thessalo-
nikerbrevet, vers 17: ”be ständigt” och 
det uppmuntras särkilt i dessa tider.

2. Ring någon
Det kan vara en familjemedlem, en 
släkting, en nära vän, en avlägsen vän, 
en präst - för att diskutera allt mellan 
himmel och jord. Viktigt för dig, och 
också din vän?

3. Lär dig en ny färdighet
Ordspråket ”man kan inte lära en gammal 
hund att sitta” stämmer inte alls! Kan du 
redan virka? Toppen! Lär dig då att koppla 
upp dig och dina vänner online och  
anordna en syjunta på distans!

4. Lyssna till predikan online
Mycket idag livesänds eller spelas in så 
att du kan titta i efterhand. Inte dåligt 
att kunna ta emot välsignelsen medan du 
sitter bekvämt i TV-soffan!

5. Läs Bibeln från pärm till pärm 
Det finns ingen ursäkt i karantäntider. 
Du kanske har missat något stycke? 
Börja om och läs igen!

6. Lyssna på ljudböcker
Det finns massor med bra litteratur,  
lättillgängligt i olika former. Allt från 
Bibeln till Lars Keplers senaste deckare. 
Det finns något för alla. 

Följande veckor beskrivs som avgö-
rande för att kunna hejda framfarten av 
Covid-19. Tisdagen den 10 november 
kom det nya skärpta råd och riktlinjer för 
Västerbotten. Veckan därpå, på måndagen 
den 16 november, gick regeringen ut med 
förslaget om att sänka gränsen från 50 
personer till åtta, som ska vara norm för 
hela samhället under en månads tid. 

Man har sett att spridningen av 
Covid-19 ökat markant i regionen och i 
Sverige och därför har Folkhälsomyndig-
heten beslutat om skärpta råd från och 
med tisdag 10 november fram till den 
8 december.  Det är också därför som 
regeringen lägger fram en förordning om 
förbud för allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar. För att citera 
Stefan Löven från presskonferensen som 
hölls den 16 november: ”Det här nu, det 
är den nya normen, för hela Sverige, för 
hela samhället”.

EFS Västerbotten uppmanar alla att 
ta sitt ansvar och hålla sig uppdaterad om 
den senaste utvecklingen av pandemin. 
På EFS Västerbottens hemsida kan ni läsa 
Luleå Stifts biskop Åsa Nyströms råd och 
restriktioner som har anpassats till våra 
kyrkliga verksamheter utifrån Region 
Norrbotten och Västerbottens samt Folk-
hälsomyndighetens råd. 

De råden innefattar att kyrkorna ska 
fortsätta hållas öppna, att gudstjänster ska 
fortsätta firas, barnen ska fortsätta samlas 
och att vi alla tillsammans ska minska 
smittkedjorna. Dessa råd skickades ut efter 
att de skärpta råden den 10 november 
trädde i kraft och innan regeringen kom 
med ytterligare skärpta råd om att gränsen 
kan sänkas till att max åtta personer får 
samlas, som ska gälla för hela Sverige. Vi 
väntar på att få nya direktiv, råd och tips 
om hur kyrkans verksamheter ska kunna 
fortsätta sprida evangeliet.

Från och med den 24 november och 
fram till och med den 22 december är tan-
ken att den nya förorningen om förbudet 
ska träda i kraft. Alla behöver ta sitt ansvar 
för att inte smittan ska sprida sig och för 
att undvika att sjukvården belastas under 
denna nya våg av Covid-19. 

Kyrkan har pausat många av sina verk-
samheter under denna period och arbetar 
med att skapa digitala mötesplatser. 

HÅLL DIG UPPDATERAD: 
www.svenskakyrkan.se/luleastift
www.efsvasterbotten.se/
www.regeringen.se/
www.regionvasterbotten.se/

”...så får vi allesammans fira jul igen.”

ELIN ÖHLUND
REDAKTÖR
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LEDIGA TJÄNSTER

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

PERSONALNYTT

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

KALENDER 2020GÅVOMEDELSRAPPORT
JANUARI-OKTOBER 2020
Insamlade gåvor:    4 775 000 kr  
Budgeterade gåvor: 5 220 000 kr 
Differens:   - 445 000 kr
Under oktober månad insamlades 585 000 kr, varav 27 000 kr från enskilda givare. 
Efter 9 månader ligger utfallet för gåvomedel -445 000 kr jämfört med budgete-
rat behov. Insamling under Nära Jesus (digitalt) uppgår till 28 650 kr. Glöm inte 
att fortsätta skicka gåvor till EFS Västerbottens arbete trots att coronapandemin. 
Glädjande nog kunde vi genomföra lägret  Game-on i mindre format under höst-
lovet och vi planerar också för ett Livskraftläger i mindre format i början av 2021, 
detta läger är redan fullbokat.
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, Håknäs, Innertavle, Järnäs, Jörn,  Kåge, Kågeträsk, 
Levar, Lycksele, 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!

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

Vill du skänka 
pengar till EFS 
Västerbotten?

BANKGIRO 985 - 2377,  
SWISH 123 453 6819 

Tack för din gåva

Präst 100 %
sökes till Jörn-Bolidens EFS-krets

Upplysningar om tjänsten 
lämnas av Mats Lindberg 
090-12 58 69

Sista ansökningsdag är 4 december 
Läs mer på efsvasterbotten.se/jobba-at-efs/
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Dimmiga dagar
”Tron är grunden för det vi 
hoppas på; den ger oss visshet 
om det vi inte kan se.” 
Hebreerbrevet 11:1.

Någon som känner igen den bibelver-
sen? Den har jag tänkt på varje dag i över 
en månads tid och den är lika aktuell idag 
som den var för en månad sedan. För mig 
säger versen så mycket om att vara kristen, 
att våga tro även när vägen framför är 
dold. Eller oviss.

I slutet av september la sig en tät, tjock 
dimma som ett varmt höst-täcke över 
Umeå. Dimma är en ständig påminnelse 
om att leva i nuet, med en tro som bär 
en framåt. Vi kan inte se vad som ligger 
framför oss men vi kan lita på att Gud gör 
det. Jag blir uppfylld av en slags stillsam 
andlighet, en känsla av förundran, när 
dimtäcket lägger sig över staden och om-
sluter mig som en fuktig varm kram och 
det enda jag vill göra i det vädret är att 
stanna och uppfyllas av stillheten. 

Varje dag cyklar jag till och från jobbet 
längs cykelvägen intill Umeälven, från 
Carlshem till staden. En klar dag ser jag 
hela vägen till staden, men under den 
mest dimmiga perioden såg jag knappt 20 
meter framför mig. Jag kunde inte se lä-
genhetsbygget på Öbacka och absolut inte 
Väven och Ume stads kyrka. Kolbäcks-
bron i ryggen var också helt täckt av dim-

ELINS EGNA 

ELIN ÖHLUND
Redaktör

elin.ohlund@efsvasterbotten.se

KALLAD & SÄND
STRÖMBÄCK, UMEÅ

2 – 6 JAN 2021

Arrangörer: EFS/Salt Västerbotten, Salt – barn och unga i EFS, Sensus, 
Johannelunds teologiska högskola och Strömbäcks folkhögskola.   

NORR

livskraft.efs.nu
@livskraftnorr
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mans gråa slöja. Men ju närmare staden 
jag cyklade desto mer kunde jag urskilja 
bakom dimslöjan, bygget stod kvar, Väven 
och kyrkan likaså. Då, under den mest 
intensiva dimperioden, dök bibelversen 
upp i mitt huvud. Jag, Sverige och världen 
befinner sig i en tid som är mycket oviss, i 
väntan på att dimman ska lätta.

Jag var ute på promenad i Grössjöns 
naturreservat en fin och solig höstdag i 
oktober. Trädens färger och solens strålar 
värmde ända in i märgen. Om du varit 
i Grössjöns naturreservat någon gång så 
vet du att det finns fina elljusspår runt i 
skogen, men den promenaden vek jag av 
från spåren och gick raka vägen in i tät 
skog. På vissa ställen tog sig inte ens solens 

strålar igenom trädens lövverk. Målet var 
att ta mig till sjön, men det är lättare sagt 
än gjort för en som mig med dåligt lokal-
sinne. Jag behövde inte gå många meter 
in i den täta skogen innan jag tappat bort 
mig. Då, när jag virrade runt bland träden 
sökandes efter en stor sjö, dök bibelversen 
upp än en gång i mitt huvud. Som för att 
påminna mig om att det finns en som ser 
skogens slut.

Det är en stark bibelvers som kan leda 
många människor rätt. Grunda er i tron 
på Herren, för han ser er igenom den täta 
dimman och leder er rakt igenom skogen.

Livskraft norr 2021 ställer om!

Det har blivit dags att dra i handbromsen och drifta in på ett nytt 
spår för Livskraft norr 2021. Corona-pandemin har ökat kraftigt och 
med dess uppsving måste även lägret ta hänsyn till deltagare och 
ledare som skulle varit med på plats under lägret. 
Men häng inte läpp, vi skapar en ny digital upplevelse där Jesus är 
i centrum och där vi kan få vara på Strömbäcks folkhögskola som 
vanligt. Spännande eller hur?!
Planeringsgruppen är peppad på det nya konceptet och hoppas 
att många vill vara med digitalt!

När vi publicerar VB kommer 
mer information kring det nya 
konceptet ha nått deltagare 
och ledare via våra 
sociala medier. 

Planeringsgruppen för Livskraft norr betsår av Malin (utan bild), jag: Elin (utan bild),  
Adam, Kristina, Evelina. Saknas på bild gör Noah och Fanny

En stock täckt av mossa och löv, mitt i Grössjöns naturreservat. Foto: Elin Öhlund
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KLIPPEN

Den nya Klippenstyrelsen har haft 
sitt första möte, mycket känns ovisst 
och mörkt idag. Det är svårt att planera 
något för den närmaste framtiden på 
Klippengården. Just nu är det lågsäsong 
i fjällvärlden och vi vet inte om vårens 
läger och aktiviteter kommer att bli 
av. Men drömma får man, både om 
framtiden och drömma sig tillbaka till 
de turer man gjort tidigare! 

Här är en bild från Jihrestugan dit man 
kan gå (eller åka skidor) om man star-
tar från Umansjö. En fin led på 9 km i 
mycket varierad terräng.

Så dröm på och håll er uppdaterade 
om vad som händer på Klippengården 
på www.klippengården.se, där ni också 
kan göra bokningar.

Hälsar styrelsen som numera består av:
Anders Hägglund, Filip Granberg, 
Gunilla Stenberg, Nils Holmlund, 
Pontus Löfgren, Björn Wallin och Sofia 
Karlsson (Ordförande).

”Tänd i oss ljuset, ljuset som bär.
Bär oss igenom skuggorna här.
Du är för alltid mer än vårt jag
Famna oss när vår tillit är svag.”

- P. Harling

EFS Västerbotten behöver dig

Tänk dig en varm och mysig brasa som knastrar i en öppen 

spis en kylig vintermorgon. Brasan symboliserar en 

församling och varje vedträ är en individ i den församlingen. 

Utan alla vedträn i brasan slocknar elden. 

Vi behöver varandra och i en tid som denna då vi inte har 

möjlighet att träffas i våra sammanhang, och EFS Västerbotten 

behöver dig så att inte församlingarnas eldar slocknar. Om 

varje medlem ger 300 kr extra kan vi tillsammans göra 

skillnad. Vi är väldigt nära att nå vårat mål, en extra gåva 

från våra medlemmar är allt som krävs!

En stor del av vår verksamhet fokuserar på konfirmationen 

och nästa sommar planerar vi för 5 läger!

Det är ett konkret exempel på vad du som givare bidrar till 

då du ger en gåva, där är du till stor hjälp.

Ge en gåva och en bön för att fler ungdomar ska 

få brinna för Jesus Kristus! 

Skicka din gåva till EFS Västerbotten via

Swish: 123 453 6819 eller bankgiro 985 - 2377 
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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 den 20 februari 2021.

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. 

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.
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”Allt förmår jag 
genom honom 
som ger mig kraft.”

 

Filipperbrevet 4:13


