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Ledare

Om att bygga ett skepp
”Om du vill bygga ett skepp ska
du inte samla ihop en massa folk
för att hämta ved, du ska inte
dela ut en massa uppgifter och
sysslor, du ska i stället lära dem
att längta efter det gränslöst
stora havet.”
De här raderna som jag läste i boken Du
blir vad du älskar av James K. A. Smith,
har jag återkommit till då och då den senaste månaden. Jag tycker de säger något
om det som Kristi kyrka står i. Vi har
något stort att se fram emot som ibland
är svårt att förmedla: ”Det gränslöst stora
havet” som rätt ofta är svårt att beskriva på
ett bra sätt. Och vill vi skapa en längtan
efter evangeliets storhet så hjälper det inte
att säga (jag har själv sagt i predikningar)
att det är större än vi någonsin kan förstå.
Någonstans så har ju Gud gjort saker

möjliga för oss att se och förstå av det
stora och himmelska, då han skapade oss
till sin avbild och dessutom sände sin son
i mänsklig gestalt. I bibeln finns bilder
för himmelriket som stad av rent guld,
senapskorn eller surdeg som inte alltid
talar till våra liv idag (inte ens om man
bor i Guldstaden).
”… du ska i stället lära dem att längta
efter det gränslöst stora havet.”
Längtan efter Gud går inte att kommendera fram eller rationellt undervisa
fram. Längtan föds när vi anar och berörs
av något större. Skulle vi bara ha längtan
sedan vi kommit till tro, så kommer inga
nya att komma till tro. Det är ett under
varje gång en människa kommer till tro,
men vi har fått något som kan lysa för
andra. Vad sa Jesus? ”Ni är världen ljus.
En stad uppe på ett berg kan inte döl-

jas”. Det lyser omkring Guds församling,
det lyser om Guds barn. Det är inget vi
behöver spänna bågen för att göra, utan
vi har Guds Ande som verkar och lyser
genom oss.
När vi och många fler än oss anar ”det
gränslöst stora havet” så händer något som
gör att vår längtan också ger oss villighet
att ”bygga skeppet”.
Jesus, låt vår längtan efter ditt
rike ge oss en kärlek som lyser så
att många fler får syn på ditt rike.

Mats Lindberg
Distriksföreståndare
mats.lindberg@efsvasterbotten.se

Du vet väl om att på EFS Västerbottens kansli finns det böcker att låna och köpa?
Bland annat finns Du blir vad du älskar av James K.A. Smith i bokhyllan. Skicka ett mail
till info@efsvasterbotten.se om du är nyfiken på vårt boksortiment.
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Det sägs att Sverige är det enda landet
där folk lugnt står kvar i kö om brandlarmet startar i affären. Här är vi trygga och
förutsätter att brandlarmet satts igång av
butiksbakade bröd som blivit välgräddade.
Detsamma gäller krigslarmet. Vi är trygga
och vet att signalen betyder att det är ett
nytt kvartal. Det mest överraskande är att
klockan redan är tre på måndag eftermiddag.
För att få veta hur det är när allting är
normalt går jag och skruvar jag på radion.
Nyheten om skoterolyckan i Timrå varvas
med Aviciis sång Heaven. När jag stänger
av radion hör jag diskmaskinen inifrån
köket och några bilar utifrån Bockholmsvägen. Jag antar att jag vill höra hur vardagslivet låter nu eftersom husen närmast
oss snart kommer att rivas och ersättas av
nya flerfamiljshus.
”Ty här på jorden har vi ingen
stad som består, men vi söker
den stad som ska komma.”
Heb 13:14

Barnen växer och det är mer än roligt
att se äldsta dottern komma hem och parkera Volvon på uppfarten. ”Lova att vara
rädda om er”, skrev jag i min förra betraktelse med tanke på Coronaviruset. Själv
har jag varit rädd om mig och ändå fick
jag i adventstid ett överraskande besked
om att jag hade blivit sjuk i Covid-19.
Även om Coronaförkylningen kändes
måttlig på kvällarna visste jag inte hur den
skulle te sig dagen efter.
Betlehemsstjärnan från Clas Ohlson
lyste hoppingivande ovanför madrassen
i vardagsrummet där jag sov. Änglarnas
hälsning till herdarna att inte vara rädda
blev även en uppmaning till mig att inte

vara rädd. Det är värdefullt att veta att det
finns människor som ber och det är skönt
att få överlämna sig själv och sin situation
till Jesus.
När det började gå upp för mig att vi
faktiskt hade fått vara med om en lindrig
variant av Covid-19 blev jag lättad trots
att smak- och luktsinnet fortfarande var
som bortblåst. Vi har inte blivit lovade att
allt ska vara bra här på jorden. Jag vill lita
på Jesus även när det kommer svårigheter,
för vem eller vad skulle jag annars lita på?
Det känns som om Jesus busar med
mitt kontrollbehov för att hjälpa mig att
släppa taget om det som är min säkerhet.
Jag tror att Jesus försöker lära mig att jag
kan lita på honom och nu har faktiskt
både smak- och luktsinnet kommit tillbaka. Så länge jag blir glatt överraskad är det
roligt att bli gungad i Jesu famn. Jesus har
kontroll och kan förändra vilken situation
vi än befinner oss i. Därför får vi aldrig ge
upp.
God fortsättning på det nya året!

Karin carlsson
Präst i byarna runt Skellefteå
karin.carlsson@efsvasterbotten.se
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Ps.

Varje tid i kyrkoåret har sina sånger. Vad
sjunger vi i fastan? Vilka psalmer väljer du
som är mötesledare? En som ofta brukar
finnas på psalmtavlan är Jesus för världen
(Ps 45) av Lina Sandell. Med enkla och
starka ord berättar den om det stora som
sker när Jesus ger sitt liv på Golgata.
Lina Sandell var under många år
anställd av EFS som redaktör för tidningar, småskrifter och sångböcker. Hon
skrev och översatte berättelser för barn
och ansvarade för Barnens Tidning och
söndagsskoltidningen Barnens vän. Jesus
för världen skrevs som en barnsång till
Stockholms söndagsskolförenings sångbok
1888. Den togs också direkt med i Sionstoner året därpå och knappt 50 år senare i
Psalmboken. Då blev den placerad bland
barnpsalmerna, men nu finns den under
rubriken Jesus, vår herre och broder. Den
vackra melodin hade skrivits 30 år tidigare
av Fredrik August Ekström, en skolkantor
som senare blev postmästare. Det finns
även ett par andra texter till hans melodi.
När denna text skrevs hade Sverige
nyligen upplevt den uppslitande försoningsstriden. Vad betydde Jesus död?
Vad innebär försoningen? I tre innerliga
verser med korta satser sammanfattar Lina
Sandell korsets evangelium. Jesus dör för
hela världen, men också för mig personligen: ”...ock för mig”. Korset innebär offer
och stort lidande, men hon berättar med
starkt positiva ord: ”O, vilken kärlek...”,
”...lycklig och fri”.
Många av Lina Sandells sånger är böner,
eller slutar med en bön. Här förkunnar
hon i psalmens början och så kommer
bönen i sista versen: ”Tag mig då Herre
upp till ditt barn...”. Tron på Jesus är stort
allvar och stor glädje. Hon formulerar det
fantastiskt i slutorden. Vi är kallade att
följa Jesus och att offra oss för honom,
men inte av rädsla eller tvång. ”Glad i din
kärlek” - så vill Lina tjäna sin frälsare.

Torbjörn Arvidsson

Digitala bibel- och bönegrupper

Att träffas digitalt och diskutera bibel och be för varandra är lättare än vad många kanske tror
- gå med i en digital bibel- och bönegrupp och prova du med!

I decembernumret skrev jag om att
vi i EFS Västerbotten i samarbete med
Sensus, har möjlighet att starta digitala
bibel- och bönegrupper.
Det är glädjande att se att det nu har
startats flera olika grupper. Cathrine
Eiderhäll rapporterar att hon har delat ut
åtta Zoomkonton och David Bergquist att
han har delat ut Zoomlicenser till tre olika
kyrkor.
Det finns fortfarande möjlighet att starta
fler grupper. Av Sensus kan man få tillgång till programmet Zoom som gör att
du kan skapa digitala mötesrum. Hör av
dig till antingen Cathrine eller David om
du vill veta mer om detta.
För att räknas som studiecirkel ska det
vara minst tre personer som samlas (inklusive ledare). Sensus ger också rabatt på
litteratur. På EFS Västerbottens hemsida
finns mer praktisk information om inrapportering till Sensus och där har vi också
tips på litteratur.

Har ni en färdig bibel- eller bönegrupp
så kan ni höra av er till Sensus, David
Bergquist (södra) eller Cathrine Eiderhäll
(norra).
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 se till att du får en grupp.
Kontaktuppgifter till David Bergquist:
david.bergquist@sensus.se, 090-14 37
67 och till Cathrine Eiderhäll: cathrine.
eiderhall@sensus.se, 072-722 39 30

Erika Löfroth
Distriktskonsulent
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
0910-125 10

VB tipsar om Sensus digitala verktydslåda
Där finner du tips och trix för hur digitala möten i alla dess former kan gå till.
Du kan läsa mer om Jamboards, bra och
effektiva energizers, vad en Mentimenter
är och hur den kan användas i mötessammanhang och mycket mer!
Gå in på Sensus hemsida och ta del av
deras kunskap:
www.digitalaverktyg.sensus.se

4

Livskraft norr - kan ett läger vara digitalt?

Så här kan ett onlineläger se ut...

Ett onlineläger med Jesus i centrum - är det ens möjligt? Kommer folk att vilja delta? Blir det
samma sak? Dessa frågor ställde
vi oss själva i Livskraft norrs planeringsgrupp många gånger under
planeringens gång.
Ungefär en månad innan Livskraft norr
skulle gå av stapeln beslutade vi att ställa
om från det planerade lägret som vi skulle
ha som ”vanligt” i Strömbäcks folkhögskolas lokaler, till ett digitalt läger. Det var
nästintill inget snack om saken - att inte
erbjuda något för ungdomarna var inte
ens ett alternativ. En så fantastisk och engagerad planeringsgrupp har jag då aldrig
varit med om! Visst fanns det tvivel om
hur detta online - ”läger” skulle mottas,
hur tekniken skulle fungera då det var
dags för skarpt läge och såklart den största
frågan av alla: skulle några ens logga in
och vara med? Men vi var ju tvungna att
prova - eller hur!
Sagt och gjort. Evelina Rydin, Noah
Sandström, Kristina Eriksson, Adam Norberg, Malin Nilsson, Fanny Lööf och jag
ställde om, började informationskampanjen i alla sociala mediekanaler vi kom att
tänka på och pratade med de ungdomar
vi kände från våra ungdomsgrupper, öppnade upp för en ny anmälan och... inget.
Ingen anmälan de första dagarna. Det

fanns en osäkerhet bland ungdomarna om
hur ett onlineläger egentligen skulle se ut
och gå till.
Men till slut lossnade något, inte vet
jag, men jag tror att vi fick en stor hjälp
av Herren - som vi har bett för detta läger!
Det måste ha varit ett riktigt bönesvar. En
efter en trillade anmälningarna in och till
slut var vi över femtio stycken deltagare
och ledare. Det var mer än vad vi vågat
hoppas på.
Lägret blev av med ett vanligt upplägg. Morgonandakt med lovsång, följt av
seminarier, lunchpaus, bibelstudier och
smågruppspass, ännu ett seminariepass,
middag och som avslut gudstjänst med
lovsång. Det var inte ett vanligt läger, men
det var någonting.
”Sjukt coolt.” ”Najs för att vara online,
bättre än jag trodde!” ”Roligt, lärorikt
och bra trots omständigheterna.” Det är
några av de kommentarer jag fått höra
om lägret, det är övervägande positivt och
jag har fått ta del av ungdomarnas tips på
hur man skulle kunna göra för att ordna
så bra onlineläger som möjligt. För tyvärr
fortsätter pandemin och vi fortsätter att
utveckla vårt sätt att känna gemenskap.
Det vi alla var överens om är att vi längtar
efter att ses IRL (in real life I verkliga livet)
på Strömbäck. Vi får be för att detta snart
ska vara en möjlighet igen.

...och så här när KRIK-passet är igång...

...eller så här om man spelar Minecraft...

Tack alla fantastiska ledare och
deltagare som gjorde detta möjligt!

Elin berglund
Redaktör och lägerchef för Livskraft norr
elin.ohlund@efsvasterbotten.se
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Berättelser från...

Hörnsjö - byahuset, föreningslivet och en tro
som bär en genom livet
Helen Hörnlund har skrivit en artikel åt VB. Hon berättar om Hörnsjö
byahus och dess historia, och så har
hon intervjuat Inger Hörnvall som
varit med längst i EFS-föreningen i
Hörnsjö.

Hörnsjö är en bondby med ca 300
invånare fördelat på 120 hushåll. I den här
delen av Nordmalings kommun finns det
7 byar, Hummelholm, Torrböle, Örsbäck,
Hallen, Mullsjö, Gräsmyr och Hörnsjö. D7-området kallas det, men det är
bara i Hörnsjö som det finns kvar aktiva
församlingar: EFS och Missionskyrkan. Vi
deltar i varandras gudstjänster och jobbar
tillsammans på olika sätt.
Det har varit svårt att samla barn och
ungdomar de senaste åren, vilket delvis
beror på att de varit färre i antal i byn. Vi
hoppas dock att vi ska kunna återuppta
det arbetet framöver.
Måndagskvällarna har nu i många år
varit en bönekväll. Alla som vill träffas
i den ekumeniska bönegruppen och vi
ber för människorna i vår by och byarna
runtomkring, vår kommun, Sverige och
världen. Ibland är det någon speciell som
vi tänker på och som vi då skickar ett bönekort till. Vi är i mänskliga ögon två små
församlingar, men vi tror på en framtid.
Det känns som att bönen bildar ett
rotsystem som sprider sig i ett stort område.
När Guds tid är inne så kommer det att
bli synligt det vi bara anat och hoppats på
och säkerligen på ett annat sätt än vad vi
kan föreställa oss.
EFS bönhus i Hörnsjö stod klart 1921.
Det gamla huset står kvar och förbereder
sig för nästa års 100-årsfirande. Från att ha
varit bara bönhus fick huset från januari
2013 titeln Hörnsjö byahus. Det var inte
helt enkelt när vi fick frågan om vi kunde
tänka oss att bönhuset skulle bli byahus,
men vi svarade ja och det har vi inte
ångrat.
Vi gav bort bönhuset till Intresseföreningen, så numera hyr vi de lokaler som
vi tidigare ägt. Vi hade i mellandagarna
2012 ett kombinerat avsluts- och nystartsmöte. Sedan dess har oljeeldningen bytts
ut till bergvärme och en stor del av nedre
våningen är renoverad. Koret längst fram i
Byahuset ser ut som förr. Det finns portar
och ett draperi i vackert ljusgrönt att dra
6

Hörnsjö byahus står stadigt och inväntar 100-års jubileum. Foto: Helen Hörnlund

för när det är andra än EFS som hyr. Nu
behöver vi inte tänka på att ansvara för
ett hus och kollekterna kan vi skicka till
missionsarbete istället för att betala oljaeller elräkningar.

Ett porträtt av Inger! Foto: Helen Hörnlund

Inger Hörnvall är den som nu varit
med längst i föreningen och hon berättar
följande:
- När jag var liten gick alla barn som
bodde på Åbrånet, som är en del av byn,
på söndagsskola i Missionskyrkan här i
Hörnsjö och sen blev det juniorträffar där.
- Under tonåren fick jag frågan av bland
annat Adina Jonsson och Margit Nordstrand om jag ville vara hjälpledare i den
juniorförening som fanns på EFS. Sen fick
jag frågan om jag ville gå med i EFS-föreningen och det tackade jag ja till.
Vidare fortsätter Inger:
- Det har alltid varit självklart för mig att
tro på Gud, men under ett tältmöte när

jag var ungefär 15 år gjorde jag en tydlig
överlåtelse till Jesus. Jag har under livet
spelat lite gitarr och faktiskt också sjungit
en kort period på gudstjänster tillsammans
med min granne Gunborg Hörnström. Jag
lärde mig spela gitarr när Rudolf Bergström drog ihop en kurs på Missionskyrkan när jag var ung.
- I tjugo års tid hade vi predikanten Joel
Tobiasson boende i byn och han var också
ordförande för Hörnsjö EFS. När han och
hans familj flyttade 1980 så valdes jag till
ny ordförande. Det kändes spännande att
få det förtroendet, men det var lite pirr i
magen över vad föreningens gamla damer
skulle tycka om mig som ordförande. Men
det gick bra. Alla medlemmar har villigt
ställt upp i det arbete som gjorts och vi
har haft många utanför föreningen som
också gärna bidragit på olika vis. Inte
minst med att bjuda på fika när det har
varit missionsaftnar.
- Det har varit bra när vi haft en egen
predikant som lärt känna människorna
på byn och kunnat stötta oss medlemmar.
Mellan varven har det också varit trevligt
att få kalla någon annan till att tala på våra
gudstjänster. Efter att ha varit ordförande
i 40 år och drabbats av både ålder och
diverse krämpor så har jag i år lämnat
stafettpinnen vidare.

Helen hörnlund
Från Hörnsjö
helen.hornlund@gmail.com

Nära Jesus konferensen

Klart att vi vill vara Nära Jesus
Historie
rutan
Vem kommer ihåg bibelkvinnornas
insatser i Sverige? Impulserna till att utbilda och anställa bibelkvinnor i Sverige kan
spåras till England.
Titeln ”bibelkvinna” användes först
i London i samband med en kvinnlig
evangelist, Ellen Henrietta Ranyard, som
på 1850-talet började arbeta bland sjuka
och fattiga kvinnor i det fattigaste området i London. Hon anställde en annan
kvinna som följde med henne för att
sprida biblar och traktater och att hjälpa
de sjuka kvinnorna. Det lade grunden
till ”London Bible and Domestic Female
Mission” som bildades 1857. Tjugo år
senare hade organisationen anställt 170
bibelkvinnor.
Svenskan Elsa Borg reste 1875 till
London för att studera verksamheten
och inspirerades att göra något liknande
i Sverige. Startkapitalet var sex kronor. I
november 1876 invigdes Bibelkvinnohemmet i Vita Bergen i Stockholm. 25 år
senare hade 382 bibelkvinnor utbildats
och en stor social verksamhet utvecklats. Två skyddshem för utsatta kvinnor
och inte mindre än fem barnhem hade
startats. Dessutom utspisning av mat
till behövande, systugor för kvinnor och
kristna möten. Verksamheten bekostades
med frivilliga gåvor. Elsa Borg var också
engagerad i EFS och hade tidigare byggt
upp en omfattande syföreningsverksamhet
i Gävletrakten med 78 anslutna avdelningar.
Utanför Stockholm tjänstgjorde många
bibelkvinnor hos EFS, olika frikyrkor
samt missionsorganisationerna LMF och
KMA. Ett exempel är Febe Franzén, som
var anställd av EFS kretsförening i Kalmar
län under åren 1922-26. Hennes uppgifter
var ”att besöka hemmen, att vårda och
hjälpa de sjuka och behövande, att bistå
arbetet i syföreningarna och att hjälpa till
i söndagsskol-, solglimt- och pojkarbetet”.
Febe blev senare husmor på EFS bibelinstitut på Hagaberg - idag folkhögskola.

Den 29-31 oktober , tegskyrkan i umeå
Till hösten gör vi ett nytt försök med att
arrangera Nära Jesus-konferensen. I höstas
var hela planeringen klar när pandemin
tvingade oss att snabbt tänka om och
genomföra en digital inspirationskväll.
Den blev välbesökt och uppskattad, men
nu vill vi träffas på riktigt.
Den 29-31 oktober i år hoppas vi på att
få frossa i återseendets glädje i Tegskyrkan.
Då blir det en helg fylld av inspiration
under temat Mission possible. Vi ser fram
emot härliga gudstjänster, sång och musik,
och god gemenskap. Det kommer också
att finnas program för både barn, tweens
och ungdomar under konferensen.
Huvudtalaren för konferensen är författaren Arne G Skagen, som bland annat
skrivit boken Gräv där du står (tidigare
titel Äntligen måndag).
Under lördagen blir det många spännande parallella samlingar. Några exempel
är Sofia Svenssons BIAL-seminarium

(Barn i alla länder),
Elisabeth Svedbergs
seminarium ”Att leva
missionellt liv på hemmaplan” och Åke
Hägglund och Birgit Hedmans seminarium
”Mission igår, idag och imorgon”.
Saltstyrelsen kommer att ha sitt årsmöte
och Klippenkamraterna sitt stormöte
under denna helg.
Håll utkik i Vårt budskap och på EFS
Västerbottens hemsida efter fullständigt
program och boka in helgen i din kalender!

Erika Löfroth
Konferenssamordnare
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
0910-125 10

Lars-Olov Sjöström
ordförande för
Roseniusgården
lars.olov.sjostrom@mhf.se
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Spelrecensioner

Sällskapsspel för stora och små
Sällskapsspel är en självklarhet vid alla sammankomster, det tycker redaktören för VB i alla fall. Frågespel och strategispel, stressiga
spel och spel som kan spelas digitalt - utbudet är stort och det finns en mängd olika spel att välja mellan. Vad är då bäst på marknaden
just nu? VB bad några familjer i Västerbotten att ta fram sina favoritspel som de spelat mest under julledigheten, och tipsa oss vilka spel
som är värda att införskaffa och ha på lager tills vi får träffas hela släkten och hela vänkretsen igen - och dra igång en spelturnering!

Roligare samtal – familj
Tillverkare: Kylskåpspoesi
Ålder: 10+
2 till 12+
Lasse-Majas Detektivbyrå Pusseldeckarspelet.
Tillverkare: Kärnan.
Ålder: 8+
2-4 spelare
Varför tycker ni om spelet?
- Det tog inte så lång tid att lära sig reglerna och spelet innehåller en lagom mängd
av tur, tanke och variation. Även om man
ligger långt bak i spelet så kan man med
lite tur vända på steken och även försena
motståndare. Spelet känns aktuellt och
lockar barnen eftersom nya avsnitt med
Lasse-Majas Detektivbyrå just nu går på
TV.
När passar det att spela?
- Spelet funkar i alla sammanhang och
är roligt vare sig man är två, tre eller fyra
spelare. Det tar mellan 5 och 20 minuter
att spela en omgång vilket gör att det passar att spela lite närsomhelst. Vi har varit
flitiga pusseldeckare under hela jullovet.
Finns det något bibelord förknippat?
- Det skulle i så fall vara ur Matteus kap 7,
vers 7-11: ”Sök så ska ni finna”.
Hur många Rosenius ger ni spelet?
- Vi ger det helt klart 4 Rosenius av 5!
/Familjen Norell (Per, Elin, Elsa, Ally och
Hjalmar) i Skellefteå
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Finans
Tillverkare Alga
Ålder: 10+
2-6 spelare
Vad spelar du för spel och varför?
- Jag spelar helst Finans just nu.
Det är ett spel som liknar Monopol, men
det är lite svårare och mycket roligare! Jag
gillar strategispel som tar lite längre tid
och där man får tänka till litet.
När passar det att spela?
- Spelet spelas bäst vid ett köksbord när
man har någon timme till att spela. Spelet
riktar sig mot lite äldre barn, ungdomar
och föräldrar (som min pappa).
Finns det något bibelord förknippat?
- Det är lite svårt att koppla ett bibelord
till spelet, men jag tänker lite på
Sackaios...
Hur många Rosenius ger du spelet?
- Spelet får fem av fem från mig.
/Emma Berglund, 12 år, från Umeå

Varför tycker ni om spelet?
- Det är kul och det är på riktigt. Ingen
förlorar och man lär känna nya sidor av
varandra. Uppskattas av hela familjen
inklusive 12-åringen och 16-åringen.
När passar det att spela?
- Det är bara frågekort, ingen spelplan, så
det går att spela i princip när som helst
och var som helst.
Finns det något bibelord förknippat?
- Det var svårt... Kanske Joh 14:6 ”Jag är
vägen, sanningen och livet”. Man samtalar
om livet och talar förhoppningsvis sanning.
Hur många Rosenius ger ni spelet?
- En stark 4:a!
(Spelet finns även i andra versioner för
Vänner och Kompisar, de har vi inte
testat)
/Susanne Jonsson med familj i Sävar.
Familjen Jonsson heter Erik, Susanne,
David (16 år) och Lukas (12 år)

Spelrecensioner

Exploding Kittens Orginalutgåva
Tillverkare: Ett Kickstarter-projekt
Ålder: 7+ (spelet är på engelska)
2-5 spelare

Bananagrams
Tillverkare: Martinex
Ålder: 7+
1-8 spelare
Varför tycker ni om spelet?
- Bananagrams är ett mycket roligt och
även lärorikt spel. Det går ut på att bygga
ordflätor av bokstavsbrickor, och kan beskrivas som en snabbare version av spelet
Alfapet. Bananagrams rekommenderas
för deltagare över sju år, och eftersom det
handlar till stor del om ordkunskap kan
det underlätta om deltagarna har ungefär
liknande förutsättningar.
När passar det att spela?
- Spelet passar dig som tål lite stress och
gillar spel som kräver mycket tankeverksamhet. Bananagrams tar inte särskilt
lång tid att spela, ungefär 10-15 minuter
per omgång, vilket gör att det passar att
plocka fram när som helst. Det är även
väldigt smidigt och enkelt att ta med sig.
Finns det något bibelord förknippat?
- ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett
ljus på min stig.” Ps 119:105.
Hur många Rosenius ger ni spelet?
- En solklar femma!

Vilket spel rekommenderar ni?
- Exploding kittens originalutgåva! Ett
kortspel som går ut på att stanna kvar
längst och försöka få bort sina motspelare.
Det är inte ett spel för de allra minsta i
familjen.
Varför tycker ni om spelet?
- Spelidén är väldigt simpel då det är få
regler som krävs för att komma igång. Sen
är det en rolig kombination mellan att försöka använda sig av lite strategi och bara
hoppas på turen.
När passar det att spela?
- Det passar att spela egentligen hela tiden
då det går väldigt fort och är lätt att ta
med sig då det bara är en kortlek.
Finns det något bibelord förknippat?
- Oj det var en svår fråga. Kanske ”Gläd
er i hoppet, var uthålliga i lidandet och
ihärdiga i bönen ” (Rom 12:12).
Hur många Rosenius får spelet?
- 4 Rosenius. Ibland lite väl obskyra bilder
och även om det står 7+ ska man kunna
engelska för att uppskatta spelet. Så den
faktiska åldern är nog 14+.
/Aron Berglund, Piteå

Codenames
Tillverkare: CGE och Enigma
Ålder: 14+
2-8 spelare
Vilket spel rekommenderar ni?
- Codenames, både det fysiska brädspelet och online-versionen! Ett klurigt och
roligt spel där två lag tävlar mot varandra.
Vardera lag utser en som ska ge övriga lagkamrater rätt ledtrådar för att de ska förstå
vilka kodord du tänker på. Se bara till så
att dina lagkamrater gissar på ordet som är
förknippat med lönnmördaren - det leder
till omedelbar förlust!
Varför tycker ni om spelet?
- Förutom att det är en rolig spelidé så har
tillverkarna kommit ut med en onlineversion, vilket är väldigt i tiden. Även om du
och din familj, dina vänner eller släktingar
inte kan träffas i verkligheten kan ni ses
online och umgås.
När passar det att spela?
- Det är ett spel som går att dra fram
närhelst man vill egentligen! Det är en
enkel uppsättning som inte kräver någon
förberedelsetid - särkilt inte om man vill
samlas online.
Finns det något bibelord förknippat?
- Ja men kanske Johannes 1:1, ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos
Gud, och Ordet var Gud.”
Hur många Rosenius får spelet?
- 5 av 5 möjliga!
/Elin Berglund, Piteå

/Alma Gelfgren, i Umeå
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Distriktsinformation
Styrelsen informerar
Styrelsen har inte haft sitt första
sammanträde innan Vårt budskap ges ut.
Istället fyller vi detta nummers styrelseruta
med kallelse till kommande årsmöte.

Kallelse
EFS Västerbottens
årsmöte 2021
8 maj, Robertsfors kyrka
och församlingshem
EFS Västerbottens styrelse kallar till
årsmöte lördag den 8 maj 2021 i Robertsfors kyrka och församlingshem. Kvarstår
folkhälsomyndighetens föreskrifter om
begränsade samlingar återkommer vi med
information om hur årsmötet kommer att
genomföras.
Enligt EFS Västerbottens stadgar ska
motioner till årsmötet inges till EFS Västerbottens styrelse senast tre månader före
årsmötet. Gäller motion stadgeändring
ska den inges senast fyra månader före
årsmötet.
Styrelsen ska avge yttrande över varje
motion.
Rätt att väcka motion tillkommer enligt
EFS Västerbottens stadgar § 4.9:
•

Revisorerna

•

Ansluten förening och grupp

•

Direkt medlem i ansluten förening
och grupp

•

Enskild medlem i EFS Västerbotten

Motion adresseras till: EFS Västerbottens styrelse, Vasagatan 17, 903 29
Umeå, eller efs@efsvasterbotten.se.
Publicerat den 7 januari 2021 på EFS
Västerbottens webbsida,
www.efsvasterbotten.se

Välkommen Marie Granholm
Vår nya personalstrateg
Vem är du?
- Jag tror jag är mamma först och främst,
eftersom jag varit det i så många år. Gift
med Tony och det har jag också varit i
många år. Väldigt förtjust i böcker och
är nog ganska allmänbildad. Tycker om
att åka skidor och vara ute och vandra
i naturen. Men är ovanligt nog ingen
bärplockare. Gillar den ljusa delen av året
aningens bättre. Nyfiken och intresserad
av människor och händelser. Under en
större del av mitt vuxna liv har jag bott i
Norrland i Ådalen så jag är nog också
norrlänning. Våra barn har flyttat till Västerbotten och Umeå eller runt omkring
Umeå, så vi flyttade efter.
Vad tar du med dig från tidigare
uppdrag?
- Att ingenting som har med relationer
att göra är särskilt enkelt, att samhället är
ganska komplext och svårt att greppa för
de flesta. Hur viktigt det är att bli sedd
och lyssnad på och vilken skillnad det gör
för de allra flesta om någon gör det. Och
att släppa taget och låta Gud ta över.

Foto: Marie Granholm
Vad brinner du lite extra för?
- Att människor ska få uppleva friden och
tilliten som en tro på Jesus kan ge. Men
jag upplevs nog ibland som engagerad och
brinnande i olika saker, kanske främst för
det som handlar om att vi som har mycket
ska dela med oss till dem som inte har.

Snabba svar med marie
Vilken årstid skulle du vilja fastna i?
Våren.
Vilken färg är en frukt?
Röd.
Skulle du helst kunna springa i 160 km/h, eller kunna flyga i 16 km/h?
Flyga! Ligga på ett moln och titta ner.
Skulle du vilja leva i 1000 år eller 10 gånger 100 år?
1000 år så jag hinner bli vis! Om du inte menar att jag tar med mig erfarenheterna från
alla tidigare år? Då vill jag ha fysik som en 10 åring och erfarenhet som en 1000 åring.
Hur lång tid är strax respektive snart?
Strax är högst 5 minuter, snart är ca 15 minuter (sånt man vet när man har fostrat
några barn).
Har du någon favoritplats på jorden? Var och varför?
Jag vet inte - det är så många ställen jag inte varit på här på jorden. Men just nu längtar
jag efter en dag på altanen i vår sommarstuga vid mitt barndomshem mitt ute i de
norrländska skogarna, en tidig sommarmorgon när solen börjar värma och tranorna
precis kommit ner från skogen till sjökanten.
Kontaktuppgifter:
Se EFS Västerbottens hemsida för kontaktuppgifter längre fram.
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Välkommen Veronica Näslund
Vår nya administratör
Vem är du?
- Just nu en jätteglad administratör som
hittat en trevlig arbetsplats med fantastiska medarbetare. Född och uppvuxen på
Teg, med scouter, körer och basket. Lever
nu tillsammans med sin själsfrände Peter
sedan 20 år på gård i Estersmark utanför
Ånäset och bygger på sin matskog och
annat livsnödvändigt.
Jobbat inom industrin, hemtjänsten och
som marknads- och ekonomiansvarig på
sambons reklamföretag.
Fritidsintressen är musik, skrivande,
gården, odling och kulturhuset Royal i
Ånäset.

Vad tar du med dig från tidigare
uppdrag?
- Jag tar med mig att allt ordnar sig och
man hittar om man söker men att det går
lättare om man är öppen för lite vägledning, och att man är starkare tillsammans.
Vad brinner du lite extra för?
- Att hjärtat också ska vara med i det man
gör.

Foto: Veronica Näslund

Snabba svar med Veronica
Vilken årstid skulle du vilja fastna i?
Hösten när jag får skörda det som såtts..
Vilken färg är en frukt?
Solkysst!
Skulle du helst kunna springa i 160 km/h, eller kunna flyga i 16 km/h?
Flyger gärna, chansen att utvidga perspektivet känns lockande.
Skulle du vilja leva i 1000 år eller 10 gånger 100 år?
Jag tar nog hellre fler nya möjligheter... Så det senare alternativet för det nog bli.
Hur lång tid är strax respektive snart?
Strax är alldeles före snart som är efter om en stund tror jag!
Har du någon favoritplats på jorden? Var och varför?
Vedeldade bastun som är hälsofrämjande, värmande och oerhört avslappnande - speciellt på vintern.
Kontaktuppgifter:
Se EFS Västerbottens hemsida för kontaktuppgifter längre fram.
Bön för Sverige och vår värld
På söndagar har EFS och Salt Västerbotten
fått ett särskilt uppdrag från EFS ledningsgrupp att be för Sverige och världen.

sjukvårdspersonal, för dem som tar svåra
beslut, för livsmedels- och råvarukedjor,
för våra kristna gemenskaper m.m.

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

Vi ber för hela vårt samhälle och dess
organisation, för dem som är sjuka, för

Framförallt ber vi att Guds vilja får ske.
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Personalnytt
Nyanställda
Elin Belani, församlingsmusiker
Bergsbykyrkan, 100 %

Vill du skänka
pengar till EFS
Västerbotten?

Marie Granholm, personalstrateg
Distriktskansliet, 100 %

bankgiro 985 - 2377,
swish 123 453 6819

Veronica Näslund, administratör
Distriktskansliet, 50 %

Tack för din gåva

Gåvomedelsrapport

Gåvomedelsresultat 2020 		
6 536 000 kr
Under december insamlades 1 180 000 kr, varav 75 000 kr från enskilda givare. Utfallet för hela året är ca 6,5 miljoner kr och mot budget tappade vi ca 0,5 miljoner kr.
Vi är glada att vi nått detta resultat i dessa pandemitider och ser att vi tappade mest
gåvor under våren, hösten blev stabilare.
Vårterminens alla läger är inställda p g a pandemin, men inför sommaren planeras
fem (!) konfaläger och ett tiotal sommarläger, och inför hösten planeras ytterligare
läger. Fortsätt att ge och be för vår distriktsverksamhet!
Tack till alla föreningar och grupper!
Agnäs, Bergsbyn, Bjurholm, Bodbyn, Boliden, Boviken, Bullmark, Bureå,
Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark N, Ersmark S, Gafsele-Åsele, Grisbackakyrkan,
Hissjö, Holmsund, Hörnsjö, Håknäs, Innersjö-Degersjö, Innertavle, Järnäs, Jörn,
Kåge, Kågeträsk, Levar, Lycksele, Lövångers kretsförening, Medle, Mobacken,
Morö Backe, Myckle, Nysätra, Nyåker, Ostvik, Pengsjö, Rödviken, Sjöbotten,
Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Stortjärn, Sunnansjö, Svarttjärn, Sävar, Sörböle,
Sörmjöle, Tjärn, Tväråbäck, Tvärålund, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vindeln, Vännfors, Vännäs, Yttersjö, Åbyn, Åkullsjön, Åträsk-Floda, Öredalen, Örträsk, Östanbäck, Östra Falmark, Övre Kågedalen, ÖKSM.
Tack till alla enskilda givare samt minnes- och högtidsgåvor!

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

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

Kalender 2021

Mars
- Sportlovsläger, v. 10 blir ONLINE
April
- Game On Church Edition,
Strömbäck FLYTTAT till v.44
- Tillsammansläger 1, Klippen
INSTÄLLT
- Tillsammansläger 2, Klippen
INSTÄLLT
Maj
- EFS Västerbottens årsmöte
8/5
- Konfaförträff, Strömbäck 1
8/5
- Konfaförträff, Klippen - Strömbäck 2
9/5
- Konfaförträff, Klippen - Strömbäck 3
23/5
- Konfaförträff, Solvik 1
9/5
- Konfaförträff, Solvik 2
23/5
- Patrulldag i Stortjärn, Skellefteå
22/5
Juni
- Läger, Strömbäck 1
17/6 - 4/7
- Läger, Klippen - Strömbäck 2
28/6 - 18/7
- Läger, Klippen - Strömbäck 3
26/6 - 15/8
- Läger, Solvik 1
17/6 - 4/7
- Läger, Solvik 2
30/6 - 18/7
- Nybörjarscoutläger, Stortjärn
18/6 - 20/6
Kalendern kan komma att ändras, därför
hänvisar vi till hemsidan, Facebook och
Instagram för senaste information kring
arrangemangen.
Hemsidan
www.efsvasterbotten.se/kalender
Facebook
www.facebook.com/efsvasterbotten
Instagram
Efs.salt.västerbotten
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katarinas krumelurer

Att vara här och nu
Det är några dagar sedan sist och det har
snöat en del under tiden. Jag drar på mig
underställ, täckbyxor, kängor, jacka, mössa
och vantar och går upp på övervåningen
för att ta itu med att skotta av balkongen.
Högst på tiden, visar det sig.
Balkongen är inte stor, men saknar tak,
så det blåser alltid ner snö från hustaket
och nu ligger det nästan 50 cm snö längst
ut vid räcket. Som tur är ligger en del av
balkongen lite i skydd under takutsprånget,
så närmast väggen är det bara ca 15 cm,
men jag får ändå ta i för att få upp dörren.
När balkongen till sist är någorlunda
snöfri, går jag ner igen och ut för att sopa
av farstubron, som ju nu har fått ta emot
en massa snö från balkongen. Det snöar
fortfarande litegrann och är ett sådant där
väder där ”sopa av bron” måste ske varenda gång någon öppnar ytterdörren. Men
det är skönt ute, ca -5, så det är ett rätt
trevligt jobb att skotta snö idag. Och det
är så vackert med alla vita träd och buskar!
Så när bron är avklarad, hämtar jag kameran, spänner på mig reflexväst och broddar
och går ut på en promenad.
Det är alldeles vindstilla och mina steg
dämpas av den några centimeter djupa
snön på uppfarten. Men ute på landsvägen har snön blåst bort från hjulspåren
och där frasar broddarna mot isen, så jag
är tacksam över att ha dem. Luften doftar
snö och friskt. Jag fyller lungorna i några
djupa andetag och smakar på doften.
Hos en av grannarna har snön sakta
börjat glida ned från taket och bildar en
tung, vit markis över fönstren på övervåningen. Tänk att snön håller för att hänga
fritt flera decimeter över takkanten!

Fridfullt vinterlandskap. Foto: Katarina Eriksson.

Både syrenbusken och rönnen hos
grannen ser mer ut som stora snöbollar, än
som växter. Hoppas grenarna inte knäcks
av tyngden!
I skogen förstärks strukturen hos de
olika trädslagen av att det ligger mer eller
mindre snö på grenar och kvistar. Allt är i
olika nyanser av svart, grått och vitt, som
grafiska blad. Jag fyller ögonen och sinnet
av den njutbara anblicken.
De enda färgklickarna i allt det gråvita,
är vägmärken och hus. Och förstås de svaga, svaga nyanserna av blekt ljusblått och
tunt rosa, där de grå molnen har brutits
upp litegrann här och där.

Hela landskapet påminner mig om
sådana där 1000-bitars-pussel, där bilden
består av stora ytor med nästan samma
färg. Nya motiv åt varje håll jag ser. Jag
tar några foton och föreställer mig att jag
kommer att låta tillverka pussel av dem.
För att ge bort i julklapp nästa år, kanske.
Eller så bara för att njuta av dem själv.
En flock småfåglar kommer flygande
över skogskanten och landar i ett litet
moln av pudersnö högst upp i en björk
vid sidan av vägen. Jag vänder och promenerar, lycklig och avspänd, hemåt i den
stilla midvinterdagen.
Det här är verkligen guldkant i vardagen!
Katarina Eriksson
Lillkågeträsk

13

Klippen
Pandemin fortsätter att ställa till
det för vår verksamhet på Klippengården.
Vid vårt förra styrelsemöte bestämdes
det därför att vi inte ordnar några läger
under våren då det är svårt att planera.

www.klippengarden.se

För mer information och uppdateringar
se hemsidan www.klippengården.se,
där ni också kan göra enskilda
bokningar.
Vi får fortsätta drömma om läger och
fjällen och ta oss ut i vinternaturen där
vi bor.

Kontorslokaler uthyres
Har du eller någon som du känner behov av kontorslokal?
EFS Västerbotten har kontorslokaler att hyra i centrala Umeå, ett rum med 2-3 arbetsplatser och ett rum med 1 arbetsplats. Båda rummen har tillgång till sammanträdesrum,
fikarum m.m. Kontakta Eva S. Bäckström för mer information, 090-12 58 19 eller
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se.

Vy från Kungsliften,Hemavan. Foto: Gunilla Stenberg.

Din skönhet som i vintern bor, du ger
till oss som gåva.
Din rikedom i kärlek stor vill jag i
vintern lova,
för frostens träd och höstens säd,
som sover nu i jorden,
Guds vintertid i Norden.

Annonser

KAFFE MILJÖ OMTANKE

Ps: 942 (Psalmer i 2000-talet).
Hälsningar
Klippenstyrelsen genom
Gunilla stenberg
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SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO
TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR
090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

Vi säljer nyare
Bilar
Minibussar
Transportfordon
Persson Maskin AB
tel 0910-911 50
Sandfors, Kåge

Utgivning Vårt Budskap 2021
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2021. Manus bör vara
redaktionen tillhanda senast en månad innan publiceringsdatum.
Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
Nästa nummer planeras vara ute kring den 15 april 2021.
EFS Västerbotten
finns också på
Facebook.
Läs & tyck till!

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

Annonser

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

Annonsera i
Vårt budskap!
Skulle du vilja annonsera i Vårt Budskap?
Tidningen trycks i ca 1500 exemplar och
delas främst ut till medlemmar i EFS
Västerbotten. Vi ger i dagsläget ut fem
tidningar per år. Du kan välja att annonsera i varje nummer, vartannat nummer,
ett enstaka tillfälle eller annat valfritt
intervall. En återkommande annons kostar 8 kr/mm och spalt, + 50 kr. Enstaka
annonser kostar 9 kr/mm och spalt + 50
kr. Kontakta oss för mer information.

En servande fackhandel – Din trygghet
www.bostromstraktor.se

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

Alen Begravningsbyrå

Ulf Påhlsson

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

Christina Wendel

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt

FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

gjutning, bearbetning,
montering

BALANSBLOCK
broms, spärr

VÄXLAR

kugg- och tappväxlar

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

”Du gör mirakel. Är ljus i mörkret.
Banar vägen håller Dina löften
Min Gud, det är den Du är.”
Du gör mirakel
Osinachi Kalu Okoro Egbu,
sv. t: Linnea Hagenfors R, David & Samantha Davage

