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Ledare

Fri att tjäna och leda
Vi har nu en tid när många årsmöten
hålls, ska hållas eller redan är genomförda.
Snart ska vi också ha distriktets årsmöte
och riks årsmöte. Just detta år är det ju
annorlunda då en hel del årsmöten hålls
digitalt och andra skjuts fram då det inte
är möjligt att samlas.
På årsmötet väljs ledare för EFS, styrelser som har det största ansvaret och andra
ledare med många
olika funktioner.
Ledarskap har en
viktig roll oberoende
vad vi tycker om det.
Ett företag, en församling eller annan
organisation påverkas
tydligt av ledningen. Få saker, kanske
ingen annan enskild faktor, har en så stor
betydelse för organisationerna som dess
ledare. Det har betydelse för allt från hur
företaget går ekonomiskt till medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
Det här gäller också en organisation
som EFS. Ni ledare i styrelser och olika
grupper är så viktiga. Men det är en avsevärd skillnad på att leda i ett företag där
chefen kan ”peka med hela handen” och
en organisation med ideella där ledarskapet bygger på att skapa engagemang från
en inre motivation.

EFS grundvision att ”verka för Kristi rikes
tillväxt”.
Här har vi alla ledare i EFS, särskilt
styrelse och anställda i tydliga ledarfunktioner, en viktig roll. Vi är med och leder
i en organisation där vi har en hög grad av
delat ledarskap där det bygger på individens och gruppers egna initiativ och vilja
att ”göra” EFS vision
och uppdrag.

”Jesus är församlingens ledare.
Den som följer
honom leder
andra rätt.”

Också i ett företag måste chefen växa in
som ledare för sina anställda om den ska
lyckas. Men i en ideell organisation som
EFS bygger ledarskapet nästan helt på att
skapa mening och lust så att människor
vill vara med och ta ansvar och vara en
del av sammanhanget. Vi behöver tro på

Finns det då något
gemensamt alla ledare
på olika nivåer kan hålla
sig till? Ledarskapsidealen har skiftat genom
tiderna. Magnus Malm
berör ledarskap i flera
av sina böcker och i sin senaste bok Fri att
tjäna, citerar han Martin Lönnebo som
skriver: ”Jesus är församlingens ledare.
Den som följer honom leder andra rätt.”
Magnus Malm skriver vidare: ”Kyrkans
problem är inte bristande anpassning
till tidsandan utan bristande anpassning
till Jesus Kristus. Mitt ansvar som ledare
gäller inte hur evangeliet uppfattas eller tas
emot av människor utan hur troget mot
Jesus det presenteras.” Det är väl en rätt
bra grundhållning av vad det är att vara
ledare i EFS.

Mats Lindberg
Distriksföreståndare
mats.lindberg@efsvasterbotten.se

Bild framsida: Glada lägerdeltagare från @Strömbäck 2020
Fotograf: Magdalena Sandberg
Bild baksida: Holmöns vackra träkyrka.
Fotograf: Elin Berglund
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Hej bäste
prenumerant!

Redaktören här
med en påminnelse
om att betala in
prenumerationsavgiften
för 2021. Jag tror tidningen
är extra viktig i en tid som denna. Det
blir en chans att vila ögonen mellan alla
digitala möten vi har idag samtidigt som
man får en inblick i våra föreningars
uppfinningsrikedom, kansliets och
styrelsens arbete, intressanta betraktelser
och tänkvärda krönikor.
Föreningsprenumerationen hanteras av varje förening och ska uppdateras
i NGO PRO. Om du som är lokal
administratör för din förening känner
dig osäker på hur man går tillväga vid
registrering och betalning hjälper jag
såklart till! Mina kontaktuppgifter hittar
du på nästa sida.
Enskild prenumerant
Kom ihåg att göra enskild prenumeration om föreningen inte lägre prenumererar på tidningen och du i fortsättningen
vill ha VB. Det gör du enklast genom att
betala in 220 kr till EFS Västerbottens
bankgiro eller swish. Märk med ”VBpren21” och uppge namn.
Enskild medlem
Om du av någon anledning inte kan eller
vill vara medlem i en lokal förening finns
möjlighet att vara direkt och enskild
medlem i EFS Västerbotten.
Du betalar då in en medlemsavgift på
320 kr och i den kostnaden ingår också
en prenumeration på VB. Det är ett sätt
att stötta EFS Västerbotten även om du
inte är med i någon lokal missionsförening. Kontakta kansliet om du önskar gå
med som enskild medlem.
bankgiro 985 - 2377,
swish 123 453 6819
Är du redan prenumerant men är osäker
om du har betalat? Hör av dig till mig
eller vår administratör!
- Elin Berglund

Redaktör: Elin Berglund, 090-12 58 97
ansvarig utgivare: Hans Jakobsson 0910-72 33 46
kommunikationsråd: Samuel Hägglund 073-020 39 82, Gelfgren,
Anna-Maria Gelfgren 070-326 87 66, Inger Olofsson 070-615 20 91
och Matts Hägglund 070-323 60 32.
PRENUMERATION: 220 kr (2021)
korrekturläsning: Christin Östlund
ANNONSERING: 9,00 kr/mm. Återkommande annons 8,00 kr/mm (2021)
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Jag var sju år och jag hade gjort något
som inte kändes bra i mitt samvete. Jag
mådde riktigt dåligt över det som hänt.
Min mamma verkade ha förstått att något
var på tok och hon frågade mig om det
en kväll. Jag berättade vad jag gjort och
hon bad tillsammans med mig om Guds
förlåtelse. Minnet av hur hon satt på min

”Tacksam för att
Jesus förlåter...”
sängkant är ganska bleknat vid det här
laget, men jag minns mycket tydligare
den befrielse som jag fick uppleva, för den
kändes i kroppen. Det var som en tung
ryggsäck lyfts av, å vilken lättnad!
För några år sedan skulle jag predika på
nyårslägret Livskraft. Temat var förlåtelse
och för första gången tänkte jag berätta om mitt starka minne av förlåtelse.
Kvällen innan var det en tjej som skulle
ha ett vittnesbörd. Hon var uppvuxen
inom islam och när hon var åtta år och
skulle börja bära slöja så fick hon veta att
det var väldigt viktigt hur hon levde. Hon
fick höra att en svart ängel satt på hennes
ena axel och skrev upp allt det dåliga hon
gjorde medan det på andra axeln satt en
vit ängel som skrev upp allt det goda hon

gjorde. Det var väldigt noga att sträva
efter balans mellan hennes onda gärningar
och goda gärningar. Det fick absolut inte
väga över åt den svarta ängelns håll. Den
lilla busungen började må allt sämre. Hon
kunde inte få till balansen. Den svarta
ängelns lista var mycket längre än den vita
ängelns. Hon blev mer och mer deprimerad och till slut ville hon inte leva. Hennes
liv var mycket svårt tills hon i tonåren
mötte Jesus och blev en kristen.
När jag satt och hörde hennes vittnesbörd så kunde jag inte bli annat än
tacksam. Tacksam över att ha fått växa
upp i en familj där jag fått lära mig att det
finns förlåtelse! Tacksam för att Jesus har
lidit och dött i stället för mig. Tacksam för
att Jesus förlåter och förlåter och förlåter.
Tacksam för att han vill lyfta av tunga
bördor från både barns och vuxnas axlar.
”Hos ingen annan finns frälsningen, och
ingenstans bland människor under himlen
finns något annat namn som kan rädda
oss.” Apg 4:12.

Kristina eriksson
EFS-pastor i Bjurholm och Vännäs
3

Ps.

En hyllning till JEsu kärlek

Jag älskar dig, Jesus – så börjar en sång
som sjöngs i en TV-gudstjänst en söndag
i fastan. Den har inte varit med i Sionstoner eller Psalmboken, men finns både
i frikyrkornas Psalmer och Visor och i
Segertoner, pingströrelsens sångbok.
Några författare har skrivit hundratals
sånger, från andra har vi bara en enda. Så
är det med denna innerliga lovsång. Den
skrevs år 1862 av en yngling i Kanada
som hette William Ralph Featherston.
Han var bara 16 år när han skrev sin sång
och dog strax före sin 27-årsdag. Vi vet
nästan inget om honom, bara att han var
med i en metodistförsamling i Montreal.
Där är han också begravd. Det är okänt
om han skrev fler sånger, men vi vet alltså
att han var en ung man som hade mött
Jesus och älskade honom. En amerikansk
baptistpastor satte melodi till sången och
publicerade den i en sångbok. Därmed
började den spridas, först i Nordamerika
och sedan vidare ut i världen.
På svenska finns den i två versioner.
Erik Nyström, som var ledande inom
Svenska Missionsförbundet med att översätta sånger och sammanställa sångböcker,
har gjort den ena. Den är trogen originalet
och varje vers slutar: ”Jag aldrig dig älskat,
min Jesus, som nu”.
Men den version som oftare sjungs i
Sverige kommer från Lina Sandell. Hon
gjorde ibland ”fria översättningar”, som
hon kallade det, av utländska sånger och
detta är ett bra exempel. Sången rymmer i
original stora ord om vår kärlek till Jesus.
Men Lina - och många av oss andra - vet
att vår kärlek till Jesus ofta kan vara svag.
Den som verkligen älskar är inte vi utan
han. Med Lina Sandells text blir sången
därför i stället främst en hyllning till Jesu
kärlek. Som i vers 2 som lyder:
Av evighet, Jesus, du älskat mig först /
och se, av all kärlek din kärlek är störst. /
Till döden på korset den sträcker sig ju /
och ingen, nej ingen, har älskat som du.
Torbjörn Arvidsson
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Boktips
Någon har sagt till mig att läsa
böcker och att köpa böcker är
två helt olika intressen. Om det
stämmer kan inte jag avgöra
men här kommer två boktips till
dig att antingen läsa från pärm
till pärm eller att ställa i bokhyllan
för att, kanske, en dag läsa dem.
- Elin Berglund, redaktör.

Du blir vad du älskar av James
K.A. Smith - låt dig inspireras till
goda kristna vanor.
Recension inskickad av Mats Lindberg,
Skellefteå

Vild iris av Louise Glück
- en julklappsbok som jag genast
tog till mitt hjärta.
Recension inskickad av Marie Granholm,
Sollefteå/Umeå

Ett angenämt sätt att säga att du har
läst en nobelpristagare är att läsa Vild iris
av Louise Glück. Särskilt så här i tider när
frökatalogerna ramlar ner i brevlådan och
du ser en prunkande trädgård framför dig
i dina visioner för våren och sommaren.

Boken handlar om den andliga kraften
i goda vanor, att vem och vad vi tillber
formar våra hjärtan.
Alla våra vanor, oavsett vilket ursprung
de har, kallar Smith ”liturgier”, vilka
tränar våra hjärtan i tillbedjan. Det ﬁnns
gudfruktiga såväl som sekulära liturgier,
precis som det ﬁnns en gudfruktig såväl
som en sekulär ”tillbedjan”. Här ligger
Guds rike i ständig konﬂikt med världen,
som också ständigt vill forma oss genom
sina praktiker.
Smith menar att vår kärlek och längtan
formas av tillbedjan och det gör också att
gudstjänsten och tillbedjan i den lokala
gemenskapen av troende bör vara hjärtat i
det kristna lärjungaskapet.

Vild iris är vackra dikter som både är precis det du läser – en kamp mot frosten och
mjöldaggen, förundran över hur bedövande vackert det är det som växer och omger
oss, samtidigt som det är lager efter lager
av andra berättelser. Det är berättelsen om
våra relationer till varandra och naturen,
och den till Gud.
Vild iris är enkel att läsa men tar lång
tid att smälta. Tranströmers ord kommer
till mig: ”Inne i dig öppnar sig valv bakom
valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och
det är som det skall.”

Det här är en bok som kan inspirera till
goda vanor för vårt kristna liv. Det gäller
vårt eget liv, vårt hem och vår gemenskap,
men jag tycker också att den kan vara en
hjälp till fördjupning och inspiration av
gudstjänsten.
Det finns, som jag ser det, en risk att vi
gjort och gör tron och lärjungaskapet allt
för mycket centrerat till intellektet. Smith
visar på olika sätt hur tron berör hela vår
person och att lärjungaskapet handlar
mycket mer om att omformas än att informeras. Därför är det, som Smith skriver,
en hjälp för oss med rytmer, rutiner och
ritualer som utförs om och om igen.

Genre: Dikter

Genre: Uppbyggelse

Berättelser från...

Kärlekens väg går genom... Innertavle!

Tro, hopp och kärlek skrivet i snö. Foto: AnnaMaria Gelfgren

På fastlagssöndag och Alla hjärtans
dag är det vandringsgudstjänst i
Innertavle, med tema Kärlekens väg - tro,
hopp och kärlek.
– Det händer något när vi är ute och
promenerar. Vi fick jättefina samtal i vår
grupp, säger församlingspedagog Sara
Öberg efteråt.
Vandringsgudstjänsten som form gör
det möjligt att äntligen, efter en vinter med zoomgudstjänster, ses och fira
gudstjänst igen. För att deltagare inte ska
hinna samlas utanför missionshuset, där
vandringen börjar och slutar, får de som
dykt upp raskt börja gå i små grupper. Det
är en sådan där solig och vacker vårvinterdag med krispig snö.
Det gäller att även utomhus hålla distans när smittspridningen i Västerbotten
nu plötsligt stigit till den högsta i landet
och restriktionerna skärpts.
En av EFS-föreningens ansvarsgrupper
har planerat tillsammans med bland andra
Terese Hedman, präst i Ålidhems församling, med särskilt ansvar för missionshuset
och stadsdelen Tomtebo som också börjat
fira vandringsgudstjänst återkommande.
– Det blev en jättefin gudstjänst och
det här kan mycket väl vara något vi vill
fortsätta med efter pandemin, säger hon.
Promenadvägen följer stora vägen
mot Umeå en bit, innan den viker av till
höger på en cykelväg över fältet och slutligen leder genom ett bostadskvarter.
De små grupperna vandrar sig genom
gudstjänstens delar, inledningsordet

påminner om att Gud går med, så följer
psalmsång och de som vill kan lyssna
med hjälp av en QR-kod. Nästa stopp är
läsning av den välkända episteltexten i
Korinthierbrevets trettonde kapitel. Det är
stor delaktighet när smågrupperna genomför gudstjänsten tillsammans.
– Vi möts och samtalar mer med varandra så här än då gudstjänsten är inomhus,
säger församlingspedagog Sara Öberg.
Några stationer har
förberetts med symbolerna korset, ankaret
och hjärtat. Intill finns
texter uppsatta om tro,
hopp och kärlek och frågor att samtala
om, som t ex: vad är tro för dig?
– Jag återkommer till en tanke när det
handlar om tro. Just att det finns någon
som vet och förstår allt jag upplever och
kämpar med, som jag inte behöver förklara något för. Ingen annan relation följer
mig så precis hela livet, säger Sara Öberg.
En annan fråga att fundera kring är hur
vi kan dela kärleken vidare. Sara Öberg
nämner vardagsexempel från sin grupp.
– Att inte direkt gå i försvar om någon
är arg på mig, utan försöka sätta mig in
i den andres situation. I soprummet, till
exempel, kanske jag blir först arg om det
är jättestökigt, men sedan kanske jag kan
välja att städa upp lite. Eller i tvättstugan,
om någon vill tvätta innan min tid är slut,
kan jag kanske försöka vara färdig lite
tidigare.
Som församlingspedagog och småbarns-

förälder ser Sara Öberg fördelar med att
barnen kan vara friare ute. Hon upplever
det också positivt att vandringsgudstjänsten är synlig.
– Det var kul att vi stod och sjöng Jesus
för världen, mitt i byn bara sådär vid en
hästgård, att gudstjänsten liksom flyttar ut
i samhället.
På ett snöaltare
under korset vid missionshusets kortsida
tänder de som vill
ljus och ber Herrens
bön. Ett uppsatt
swish-nummer påminner också om möjligheten att ge en gåva
till EFS mission.
I plogkanterna mot vägen intill skriver och ritar gudstjänstfirarna flitigt sina
böner. De vattenlösliga färgerna som hällts
upp i sprayflaskor, ger tacksamt klara
färger som lyser upp vägkorsningen och
kommer att göra så flera veckor till.

”Det händer något
när vi är ute och
promenerar.”

* Innertavles EFS-förening och Svenska
kyrkan planerar vid pressläggning även
att fira Gudstjänst på glid, en gudstjänst i
skidspåret.

Erika H MAgnusson
Diakon, Kyrkhörnan
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Grattis Mats!

Ungdomskväll online!
”Ett enkelt och nödvändigt
koncept för att knyta och bibehålla kontakter där Gud får vara
i centrum. ” Så sammanfattades
ungdomskvällen som anordnades av Salt Västerbottens styrelse
i början av februari.

Foto: Jakob Arvidsson

EFS Västerbottens distriktsföreståndare Mats Lindberg fyller 60
år den 21 april! Det vill VB uppmärksamma med en grattishälsning och en liten intervju.
Hur kommer du att fira din dag?
- Jag kommer inte att ha något stort firande, det är inte en möjlighet i dagsläget. Jag
blir glad av att få vara med närmaste familj
och äta gott och bjuda dem på tårta.
Vilken tårta blir det om du själv
får bestämma, någon favorit?
- Ja du, jag har nog ingen favorit. Allt
som är gott funkar skulle jag vilja säga!
Prinsess-, maräng- eller gräddtårta är alla
tre vinnare.
Kan det kanske bli ett stort kalas
i framtiden? Du fyller bara 60 en
gång..!
- Ja eventuellt, jag har inte bestämt hur
jag gör! När pandemin är över, när det nu
blir, kanske det blir ett öppet hus hemma.
När detta är möjligt får vi se.
Till sist, finns det något du vill säga
till våra läsare?
- Tack för alla gratulationer i förskott (än
är jag bara 59..!) och nu när man fyller 60
så känner jag att jag har allt och lite till.
Däremot vill jag gärna uppmuntra till
att skänka en gåva till EFS Mission - där
behövs det bättre.
Ett stort grattis Mats och Guds
goda välsignelse till dig och din
familj och i ditt uppdrag som DF!

Söndagen den 7 februari anordnade Salt Västerbottens styrelse en digital
ungdomskväll. Tanken med kvällen var att
erbjuda ett forum för gemenskap genom
lovsång, samtal, undervisning och spel
utan att träffas fysiskt.
Då många ungdomar nu är drabbade
av minskade arrangemang i och med pandemin, inte minst inom kyrkan, ansåg vi
det aktuellt med denna ungdomskväll för
fortsatt anknytning till kyrkans ungdomsverksamheter samt en påminnelse om
möjligheten att träffas digitalt.
Kvällen hölls via plattformen Discord
och ungefär 25 ungdomar från både
Umeå- och Skellefteåtrakten deltog.
Under gudstjänsten spelade och sjöng
Petter Sundkvist några lovsånger, Anneli
Aronsson höll en andakt och Evelina
Rydin var mötesledare. Gudstjänsten blev
cirka 45 minuter lång, en fin stund som
ungdomarna verkade uppskatta.
Efter gudstjänsten gavs tillfälle att
fortsätta umgås via Discord, antingen
genom att sitta i ett digitalt rum och prata
om allt mellan himmel och jord eller spela
något spel online. De flesta av ungdomarna
hängde kvar på Discord efter gudstjänsten

EFS.SALT.VÄSTERBOTTEN

Bild från EFS. och Salt Västerbottens Instagram

och droppade sedan av en efter en. Vid
tolvtiden på natten var Discord släckt och
denna ungdomskväll hade nått sitt slut.
Jag som sitter i styrelsen och även
deltog under kvällen hoppas på fler
arrangerade kvällar likt denna.
För att summera detta arrangemang
skulle jag beskriva det som ett enkelt och
nödvändigt koncept för att knyta och
bibehålla kontakter där Gud får vara i
centrum.
Tack för mig!

Miriam nyström
Konsulent Mobacken
miriam.nystrom@svenskakyrkan.se

Var med och bidra
till barn och ungas
sommarläger! Swisha
och märk din gåva
med: Lägersommar21

Konferens Nära Jesus
29-31 oktober
Tegskyrkan, Umeå
Välkommen till en helg för hela
familjen fylld med gudstjänster,
seminarier, kaféer, konserter och gemenskap
med Gud och varandra!
Tack för ditt stöd!
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Sommarläger

EFS och Salts sommarläger för alla åldrar
i Västerbotten 2021
EFS och Salt Västerbotten
planerar för en sommar med
lägerverksamhet, om än i mindre
skala än vanligt. Vi lever i en
speciell tid så håll utkik på vår
hemsida och Facebook för att få
senast uppdaterad information.

Anmälan öppnar
1 maj för Scoutlägren och
4 maj, kl. 18:00 för resterande
på EFS Västerbottens hemsida
www.efsvasterbotten.se. Tänk på
att anmäla dig i tid eftersom
deltagarantalet är begränsat.
Lägeravgiften betalas inte vid
anmälan i år utan ni kommer att få
ett brev med uppgifter kring betalning
när lägret närmar sig.
Meddela alltid återbud för att ge
plats till dem som eventuellt finns på
väntelista. Du får pengarna tillbaka
om ditt barn eller din ungdom av
någon anledning inte kan delta.
Detaljerad information om
lägret skickas till dig via mail när
anmälningstiden gått ut. Har du inte
möjlighet att anmäla dig via hemsidan
kan du ringa lägerchefen för respektive
läger.
Särskilda behov: Vårt mål är
att alla barn och ungdomar som vill
ska kunna åka på våra läger. Meddela
ert barns diagnoser, specialkost eller
behov av stöd vid anmälan eller hör av
dig till kontaktpersonen för respektive
läger.
Sova hemma: En del barn kan ha
behov av att sova hemma och det ska
inte vara något hinder för att delta i
ett läger.

Lägerbidrag: Om du, eller
någon du känner, vill åka på läger
men inte har ekonomisk möjlighet
till det kontakta Magdalena Sandberg
090-12 58 22, magdalena.sandberg@
efsvasterbotten.se eller Erika Löfroth
070-615 35 46,
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
Du kan även söka bidrag hos din
lokala församling eller förening.
LEDARE: Ledare på lägren är
anställda och ideella i EFS och Salt
Västerbotten. Vill du vara med som
ledare? Kanske för att möjliggöra för
ditt barn eller barnbarn att vara med
på lägret? Hör av dig till respektive
kontaktperson eller till Magdalena
Sandberg eller Erika Löfroth.
medlemskap i Salt: I
lägeravgiften ingår en medlemsavgift
på 20 kr till Salt Västerbotten.
Medlemskapet innebär att vi kan hålla

låga priser på våra läger.
Försäkring: För alla läger som
arrangeras av EFS Västerbotten
och Salt Västerbotten gäller
olycksfallsförsäkring under lägren samt
till och från lägren.
ytterligare information:
Mer information om Salt och EFS
hittar du på www.efsvasterbotten.
se eller genom att ringa EFS
Västerbottens kansli: 090-12 58 10.
PERSONUPPGIFTER: För att kunna
bedriva lägerverksamhet tar vi emot
och behandlar personuppgifter från
anmälda deltagare. Anmälan av barn
under 16 år ska göras/godkännas av
målsmän.
Lägerarrangörer: EFS
Västerbotten, Salt Västerbotten och
Sensus

Till dig som är vårdnadshavare
•

EFS och Salt Västerbotten följer de rekommendationer som
finns från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten och
kommer att göra de förändringar som behövs för att lägren ska
kunna vara trygga platser för alla, både till kropp och själ.

•

Trots att EFS Västerbottens lägerledare och ledning gör sitt
bästa för att undvika smittspridning, kan vi inte garantera att
smittspridning inte kommer att ske på våra läger.

•

Du som vårdnadshavare bestämmer om ditt barn eller din
ungdom kan vara med på lägret. Barn och unga med
förkylningssymtom stannar hemma och får pengarna tillbaka.
Som vårdnadshavare behöver du också vara beredd på att
hämta ditt barn från lägret om symtom uppstår.

EFS och Salt
EFS är en missionsrörelse inom
Svenska kyrkan, och Salt
är EFS barn och unga.
Salt vill att barn och ungdomar
ska få lära känna, komma till
tro på och följa Jesus Kristus.
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Sommarläger

Anmälan till respektive läger görs via EFS
Västerbottens hemsida: www.efsvasterbotten.se
Anmälan öppnar:
4 maj, 18.00
Med reservation för att ändringar
kan behöva göras utifrån rådande Corona-läge, ber vi dig att
regelbundet hålla utkik på vår
hemsida för att ta del av senaste
uppdateringarna.

Scoutläger

@Solvik

– hela Västerbotten bakar, sport &
Tyvärr måste vi meddela att p g a
parkour, musik och datorgrafik!
Coronapandemin ställer vi in både
10-13 augusti
Nybörjarscoutlägret Stortjärn och
Ålder: födda 07-10
Pris: 890 kr
Scoutlägret Björnkälen denna sommar.
Plats: Solviks Folkhögskola
Kontakt: Erika Löfroth, 0910-12510
Nybörjarscoutläger
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
Stortjärn
Ledare: Erika Löfroth, Karin Carlsson
18-20 juni
med flera.
Samarr. med Solviks folkhögskola
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Scoutläger Björnkälen
8-11 juli

Men vi planerar för att ordna en
partulldag i juni - håll utkik på EFS
Västerbottens hemsida för att ta del
av mer information!

Dagläger ”Uppdraget”

28-30 juni, 9.00-16.00 alla dagar.
(Om restriktionerna ändras kan det bli
övernattning tisdag - onsdag för dem
som vill).
Ålder: födda 11-13
Pris: 300 kr
Plats: Sunnanå kyrka, Skellefteå
Kontakt: Monica L Degerström, 072722 39 77
monica.lindkvist@svenskakyrkan.se
Ledare: Monica L Degerström,
Anna-Lena Lund med flera.

Sommardag i Pengsjö

18 augusti
En dag fylld av aktiviteter! Bad, kanot,
fotboll, skapande, tid för eftertanke,
bibelsamling, andakt, lunch, fika,
middag
Ålder: 0-100 år, barn under 7 ska ha
vuxen med sig
Pris: 100 kr/vuxen, 75kr/barn
Plats: Pengsjögården, Vännäs
Kontakt: Kristina Eriksson, 073 - 807
98 23, kristina.balfors@gmail.com

Dagläger ”På spaning!”
Skapande, lek och spaning

22-23 juni
Ålder: födda 11-14
Pris: 200 kr
Plats: Carlskyrkan, Umeå
Kontakt: Laila Israelsson 090 - 200 27 68,

laila.israelsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Anette Olsson, Laila Israelsson med flera.

@Strömbäck

– musik, dans, film, drama, skapande & sport!
19-22 augusti
Ålder: födda 07-10
Pris: 890 kr
Plats: Strömbäcks folkhögskola
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090
- 12 58 22, magdalena.sandberg@
efsvasterbotten.se
Ledare: Sara Sandström, Kristina
Sturk med flera.

Jag & mitt barnbarn,
Tavelsjö

11-12 september
Ålder: barn födda 17 och äldre, med
vuxen
Plats: Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 580 kr/vuxen, 380 kr/barn
OBS! Anmälan per telefon till Ingela,
4 maj 18.00-19.30
Kontakt: Ingela Forslund,
090 - 200 25 40,
ingela.forslund@svenskakyrkan.se
Ledare: Malin Nording, Helen Salomonsson med flera.

Konfirmationsläger
Läger är bland de bästa och roligaste formerna för konfirmation! EFS
Västerbotten erbjuder i år fem alternativ: Solvik läger 1&2, Strömbäck 1 och
Klippen-Strömbäck läger 2&3. Läs mer på www.efsvasterbotten.se
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årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar för
EFS Västerbotten 2020

Årsmöte lördagen den 8 maj 2021, digitalt
Välkomna till vårt årsmöte lördag den
8 maj. I år kör vi årsmötet det tänkta
datumet men vi har insett att det, liksom i
fjol, är tvunget att genomföras digitalt.
Vi kommer att ha samma upplägg via
Google Meet, men förhoppningsvis kan
det utvecklas så att vi får möjlighet till
exempelvis diskussioner i mindre grupper.
Det känns bra då det finns en motion
till årets årsmöte, se sida 16. Vår förhoppning är att det blir många som deltar och

att det ska upplevas som viktigt att vara
med och göra sin röst hörd både vad gäller
redovisningen av 2020, men även om de
framåtriktande frågorna. Information om
hur det tekniskt fungerar och hur man
anmäler sig kommer att skickas ut till
föreningarna i god tid.
Handlingar till årsmötet finns på sidorna framöver och på hemsidan
www.efsvasterbotten.se.

Skänk gärna en gåva till EFS Västerbottens arbete, antingen via distriktets
bankgiro 985-2377 eller
Swish 123 453 68 19.
Med förhoppning om att vi kan träffas till ett normalt årsmöte nästa vår.
Hans Jakobsson
Distriktsstyrelsens ordförande

Årsmötesgåva – betala in till distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 68 19.

Val av styrelse – valberedningens förslag
EFS Västerbottens styrelse består av
nio ledamöter, varav det normalt väljs tre
varje år för en period om tre år. Sedan
årsmötet 2020 har styrelsen haft följande sammansättning: Hans Jakobsson,
ordförande, (Ersmark Skellefteå), Karin
Widman, vice ordförande (Boliden),
Eric Bergner (Bullmark), Kerstin Eriksson (Umeå), Pia Fahlgren (Sjöbotten),
AnnaMaria Gelfgren (Innertavle), Pontus
Löfgren (Skellefteå), Helena Wikström
(Umeå) och Mikael Walter (Boliden).
De styrelseledamöter som är i tur att
avgå är Pontus Löfgren, Karin Widman
och Helena Wikström. Hans Jakobsson
har valt att avgå från sitt uppdrag innan
mandatperiodens slut. Tre nya ledamöter
ska väljas för en period om tre år och en
ledamot ska väljas för fyllnadsval.
Valberedningen bestående av
Matts Hägglund, Lars-Marin Lund, Tommy Mörling och Hans Persson föreslår
följande kandidater till styrelse: Thomas
Johansson, Susanne Jonsson, Per Moen
och Helena Wikström.
Thomas Johansson,
58 år, bor i Ersmark utanför Umeå, är gift med Boel
och har tre utflugna barn.
Han jobbar på Länsförsäkringar Västerbotten som
chef för Fastighet & Affärsservice. Han har
suttit i Ersmark EFS (s) styrelse i 12 år,
varav de 7 sista åren som ordförande, han

avgick från den styrelsen vid föreningens
senaste årsmöte. Barn- och ungdomsarbetet ligger Thomas varmt om hjärtat för
han menar att där ligger vår framtid. Han
brinner också för att utveckla organisationer och arbetssätt så engagemanget kan
växa och man känner ett eget ansvar. Thomas vill att EFS Västerbotten ska arbeta
för att vara ett bra stöd till föreningarna,
detta för att fler ska få höra Jesus budskap
och komma till tro.
Susanne Jonsson, 47
år, bor i Sävar tillsammans
med sin man och deras
två barn. Hon arbetar på
kyrkogårdsexpeditionen i
Umeå pastorat. Susanne har
tidigare suttit några år i styrelsen för Vasakyrkan i Umeå och i styrelsen för Sävar
EFS. Hon brinner för att församlingar och
läger ska få fortsätta finnas och blomstra, så att fler ska få ta del av dessa goda
sammanhang. På frågan om vilka områden
hon anser att EFS Västerbotten bör satsa
på de kommande åren vill hon sätta sig in
i de frågor som styrelsen jobbar med i dag
och utifrån dessa fundera på vilka steg EFS
Västerbotten bör ta framöver.
Per Moen, 66 år, född
och uppvuxen i Göteborg
men är bosatt i Ånäset
sedan 35 år tillbaka med
sin hustru Ingrid. Innan
Per gick i pension arbeta-

de han som grundskolerektor. I Nysätra
EFS har han ett stort engagemang och
sitt andliga hem, där är han engagerad i
styrelsen, musikverksamheten och verksamhetsutvecklingen. Utöver det sitter han
med i EFS-riksstyrelse sedan två år. Per
brinner särskilt för EFS vision ”människor
och samhällen förvandlade av Jesus” och
smågruppsverksamhet, exempelvis Alpha.
Han tycker också att större satsningar är
viktiga, där vi kan peka på att livet med
Gud är aktuellt även i dag.
Helena Wikström, 24
år, bor och studerar till
jurist i Umeå. Förutom två
års erfarenhet av styrelsearbete inom EFS Västerbotten har hon tidigare suttit
med i Salt Västerbottens styrelse. Hösten
2019 åkte hon som EFS praktikant till
Tanzania där hon fick arbeta i en kyrkan
med barn och ungdomar i fyra månader. Även på hemmaplan har hon varit
ungdomsledare, bl a på konfaläger. Helena
tycker det är givande med styrelsearbete
och organisationsfrågor i överlag, men
brinner särskilt för det internationella
arbete som EFS gör. Hon vill att EFS Västerbotten ska vara en välkomnande organisation som ger plats för och uppmuntrar
till personligt engagemang.

9

verksamhetsberättelse

EFS Västerbottens
verksamhetsberättelse 2020
Inledning

”Det enda jag ville veta av när
jag var hos er, det var Jesus Kristus,
den korsfäste Kristus.”
Paulus, 1 Kor 2:2
Ett annorlunda år har vi lagt bakom
oss gällande alla våra verksamheter och
gudstjänster. Coronapandemin har påverkat så mycket av hur vi kunnat mötas
och vad vi kunnat göra. Många frågor har
vi också ställt oss om vad det är att vara
Guds församling när vi knappt får träffas.
En del nya sätt att träffas har vi tvingats
till. Och vi har fått upptäcka att en del
möten och sammanträden fungerar riktigt
bra på nätet och ibland t o m bättre då vi
inte behöver resa långt. Men längtan är
förstås väldigt stor att igen få mötas till
gudstjänst och olika grupper och samlingar.
Vårt uppdrag och vår vision är dock
detsamma: Att människor och samhällen
ska bli förvandlade av Jesus. Och trots alla
hinder detta år så tror vi ändå att Guds
Ande har fortsatt att verka. Vi får se fram
mot ett nytt år där vi så småningom igen
får träffas till gudstjänst, gemenskap och
fest.
Salt Västerbotten ansvarar för barnoch ungdomsverksamheten, men då EFS
och Salt är beroende av varandra och till
stora delar integrerade redovisas även
Salt Västerbottens verksamhet i denna
berättelse.

Styrelse, årsmöte och
föreningsstatistik

Styrelsen har efter årsmötet 2020 haft
följande sammansättning:
Hans Jakobsson ordförande (Ersmark,
Skellefteå), Karin Widman, vice ordförande (Boliden), Eric Bergner (Bullmark),
Kerstin Eriksson (Umeå), Pia Fahlgren
(Sjöbotten), AnnaMaria Gelfgren (Innertavle), Pontus Löfgren (Sörböle, Skellefteå), Helena Wikström (Skellefteå/Umeå)
och Mikael Walter (Boliden). Styrelsen
har haft åtta protokollförda sammanträden och ledamöterna har deltagit i olika
råd och utskott, representerat EFS Västerbotten vid möten med olika samarbetspartners, samt ingått i planeringsgrupp och
10

medverkat i inspirationshelgen Nära Jesus.
Styrelsens och kansliets arbete har under
vårterminen tydligt präglats av avsaknad
av distriktsföreståndare och personalstrateg.
Men i augusti fick vi välkomna Mats
Lindberg som ny distriktsföreståndare
för EFS Västerbotten. Året 2020 har i sin
helhet påverkats mycket av pågående pandemi som nådde Sverige och vår verksamhet i början på året.

arnas inlämnade årsrapporter uppgick
medlemsantalet vid årsskiftet till 2 898 (2
984 medlemmar 2019) varav 38 (34) som
enskilda medlemmar i EFS Västerbottens
distriktsorganisation.
Inom distriktet fanns under året, enligt
inlämnad statistik, 27 aktiva Saltföreningar (26 aktiva föreningar 2019)
med sammanlagt 925 medlemmar (2091
medlemmar 2019).

Styrelsens arbetsutskott (AU) har
träffats inför nästan varje styrelsemöte för
att bereda ärenden som kommer genom
utskott, råd och kansli samt de som väckts
av styrelsen.

Verksamhetsplanens
fem uppdragspunkter:

Ekonomirådet (ER) har träffats tre
gånger under året för att bistå styrelsen
när det gäller de ekonomiska frågorna
och förvaltningen av EFS Västerbottens
tillgångar.
EFS Västerbottens årsmöte hölls
digitalt den 27 juni. Under årsmötet deltog 64 röstberättigade ombud (98 ombud
2019) från 26 föreningar (39 föreningar
2019). Salt Västerbottens årsmöte hölls
digitalt den 17 oktober. Där deltog 34
personer varav 27 röstberättigade ombud
(24 ombud 2019).
Föreningar och medlemmar.
Inom distriktet fanns vid årets slut 71 missionsföreningar (71 föreningar 2019) och
fem EFS-grupper/annan förening (fem
grupper 2019). Inga missionsföreningar
har rapporterats nedlagda under 2020
(åtta föreningar 2019). Enligt förening-

1. EFS Västerbotten ska: bedriva
utvecklings-, inspirations- och
förändringsarbete
EFS Västerbottens styrelse och råd
bedriver tillsammans med tjänstemännen på
kansliet ett kontinuerligt arbete med dessa
frågor. En ny programvara för molnbaserade tjänster har under året iscensatts och
implementerats i vår verksamhet, tidigare
kallat Google Suite numera Google Workspace. Ett tydligt och innehållsrikt digitalt
paket med verktyg för att underlätta arbetet på kansliet, för styrelse, utskott och
råd. Under året har även EFS Västerbotten
utvecklat en helt ny webbplats med ett
webbhotell som ger möjlighet för missionsföreningar att ansluta. Coronapandemin har inneburit att distriktet använt
digitala möten som fått ersätta fysiska
möten både när det gäller sammanträden, fortbildning och inspirationsmöten.
Under hösten påbörjades möjligheten att
starta digitala bibel- och bönegrupper.

Panelsamtal under Inspirationskvällen som ägde rum istället för Nära Jesus. Foto: Magdalena Sandberg

verksamhetsberättelse

EFS Västerbottens hemsida

EFS Västerbottens och Salt Västerbottens inspirationshelg Nära Jesus fick ställas
om från en fysisk helg till en inspirationskväll lördag 31 oktober. Kvällen sändes
från Vasakyrkan med temat Mission
Possible: en inspirationskväll om att leva
mission. Inbjudna gäster var biskop Åsa
Nyström och missionsföreståndare Kerstin
Oderhem samt en panel med äldre och
yngre representanter från olika EFS- och
Saltföreningar. För musiken stod Emma
Örnberg och Erik Wäcklén med nytt
arrangemang på några av Oscar Arnfelts
psalmer. Mats Lindberg välkomnades som
ny distriktsföreståndare i Västerbotten.
EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR)
arbetar kontinuerligt med att utvärdera
och utveckla den distriktsgemensamma
verksamheten. Rådet har under året samlats
till fyra sammanträden. VR har efter
årsmötet år 2020 fyra ledamöter varav
en ny, plus tjänstgörande konsulent. VR
har under året tagit del av, samt framfört
synpunkter på planeringen av barn- och
ungdomsläger och konfirmandläger.
VR har under året varit rådgivande till
styrelsen i diskussionen om möjlighet
att anordna arrangemang utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
VR har inbjudit Klippenkamraterna till
ett möte och tagit del av rapporter från
renoveringen av Klippengården. Under
detta möte deltog också Saltstyrelsen och
tillsammans har gruppen utvärderat och
planerat gemensamma arrangemang.
VR har också varit delaktiga i planeringen
av Nära Jesus-konferensen 2020 som i år
blev inställd på grund av Covid-19 och
i stället blev en digital inspirationskväll.
VR har under året initierat till att starta
digitala bibel- och bönegrupper via Zoom
i samarbete med Sensus.

Internationella rådet (IR) bestående
av fem ledamöter, har sammanträtt sex
gånger under det gångna året. Precis som
all annan verksamhet har IR:s arbete påverkats och i vissa fall begränsats på grund
av pandemin. T.ex. blev medverkan under
inspirationshelgen Nära Jesus inte av som
planerat. I september kunde dock två
internationella träffar hållas efter ha blivit
framflyttade sedan våren. Erik Johansson
från EFS riks internationella avdelning
gästade Västerbotten vid två tillfällen och
berättade om EFS samarbetsorganisationer
och hur deras arbete har sett ut och påverkats av Corona. Den ena träffen hölls i
Vasakyrkan och den andra i Ursvikskyrkan
som även sändes digitalt på grund av den
då rådande 50-gränsen.
Kommunikationsrådet (KR), bestående
av fem ledamöter, har sammanträtt fem
gånger under 2020, varav två träffar genomfördes digitalt. Kommunikationsarbetet har främst skett genom aktivitet på den
egna webbplatsen, via sociala medier, mejl,
affischer och foldrar samt distriktstidningen Vårt budskap. Tidningen har utkommit
med fem nummer och haft en upplaga på
ca 1500 tidningar. På webbplatsen har ca
17 nyhetsartiklar publicerats sedan webbplatsen uppdaterades i mars 2020, allt från
restriktioner och råd kring pandemin som
berört vår verksamhet, till jobbannonser
och aktiviteter i distriktet.
Uppdateringen av webbplatsen kommer
att fortsätta under 2021, och vi fokuserar
på att fylla vår webbplats med uppdaterad
information. Föreningar erbjuds att ta del
av samma mall för ett enhetligare helhetsintryck av EFS Västerbotten. Sedan juni
2020 har KR diskuterat möjligheten att
ta fram en kommunikationsplan och det
arbetet planeras att sättas igång i början
på 2021.

Klippenstyrelsen började året 2020 med
att slutföra renoveringen i Storstugans
kök och källare tillsammans med ett gäng
frivilliga. Resten av året har styrelsen sett
till att underhålla gården utifrån de behov
som löpande uppstått.
När det gäller vår lägerverksamhet så
började vårt 2020 precis som vanligt med
vårt läger Öppen Fjällgård i början på
februari och gården såg ut att bli välbesökt under hela året. Tvillingstugorna var
fullbokade alla veckoslut från andra helgen
i februari till sista helgen i april, både av
olika grupper och enskilda bokningar.
Men sen slog Covid-19 till och Klippenstyrelsen fick ta det ledsamma beslutet att
ställa in alla våra resterande läger under
året (Tillsammansläger 1 och 2, Friskvårdslägret, Fjällväg höst) och de större
grupperna valde att avboka sina resor till
Klippen. Under året har vi däremot haft
ett antal mindre sällskap och enskilda bokningar, främst i Insikten och Utsikten. Så
när vi nu summerar året 2020 så slutade
Klippengårdens gästnätter på 2944 (2019
var det 3993 st gästnätter, 3623 st under
2018, 3111 st under 2017), vilket är en
naturlig nedgång utifrån de reserestriktioner som var gällande under 2020.
Ur Offensiva fonden har 450 000 kr
beviljats under året. Bidragen har används
till 25 % prästtjänst i EFS Skellefteå,
nystart av EFS i Yttersjö, Strömbäcks
folkhögskola och en planerad café-del i
anslutning till kapellet samt en musiksommarsatsning på Strandudden, Boliden.
Bibelfjäll är en etablerad bibelskola i
Sverige med Härnösands folkhögskola
som ansvarig för folkhögskolekursen
och därmed arbetsgivare för föreståndaren. Bibelfjäll drivs tillsammans med
EFS Västerbotten och Equmeniakyrkan.
Bibelfjäll kombinerar en grundläggande
fjällutbildning, utmanande möten och
härliga naturupplevelser med möjligheten
att söka efter, eller fördjupa, en kristen tro.
Bibelskolan har under skolåret 20/21 haft
15 deltagare.
Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck
är viktiga samarbetspartners för EFS Västerbotten. Skolorna är uppskattade platser
för ett antal av distriktet anordnade läger
och fortbildningsdagar. För mer information hänvisas till övrig text i verksamhetsberättelsen
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2. EFS Västerbotten ska: komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang
De distriktsgemensamma
arrangemangen består till stor del av läger,
främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Möjligheten att arrangera och att vara
på läger har inte funnits i samma utsträckning under 2020 på grund av pandemin.
Se styrelsens beslut 2020-05-09.
Under året har 1448 (varav fysiska
träffar 535 och 902 online) deltagare och
ledare funnits på de läger och arrangemang som Salt Västerbotten, EFS Västerbotten och Klippenkamraterna genomfört
(1203 under 2019, 1141 under 2018).
Arrangemang som kunde
genomföras under 2020
Ledarskolan Växa Följa Leda som vänder
sig till konfirmerade ungdomar i 15 - 18
års ålder kunde inte starta en ny grupp
under hösten 2020, då konfirmationslägren inte blev av. De som gick VFL läsåret
hösten 2019 till våren 2020 kunde gå
klart sin utbildning, det var endast praktiken på sommarlägren som blev inställd
för dem.
Sommarkyrka blev det för de fem ungdomar som EFS Västerbotten anställt via
Umeå kommuns ferieprao, med utgångspunkt från EFS-gården Backen. Tanken

Träd med utsikt över Umeå. Foto: Elin Berglund
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var att de skulle ha varit ferieprao på
sommarens konfirmandläger.
Sportlovsläger i Klippen (54 deltagare)
anordnades med möjligheten att välja mellan vandringsturer, utförsåkning, hantverk
och annat som dagsaktiviteter.
Under novemberlovet anordnades lägret
Game On Church Edition på Strömbäcks folkhögskola, istället för under påsklovet. Lägret är ett spel-läger och riktar
sig till ungdomar från 14 år och uppåt.
Deltagarantalet uppgick till 43 ledare och
deltagare (43 för 2019, 38 för 2018).
Arrangemang som ställdes om
under 2020
På spaning (barn 6-10 år) i Carlskyrkan
och för barn 7-10 år ställdes om till ett
lokalt dagläger arrangerat av Carlskyrkan.
@Strömbäck och @Solvik vänder sig till
åldrarna 10-14 år ställdes om till mindre,
lokala dagläger som arrangerade av Vasakyrkan resp. Mobacken.
Livskraft Norr, som brukar vara på
Strömbäcks folkhögskola över nyår, flyttades från årsskiftet till början av januari
2021.
Arrangemang som ställdes in
under 2020
Sommarskoj! (barn 8–11 år) i Ersmarkskyrkan, Pengsjölägret på Pengsjögården
och Barnläger på Sunnanå, Skellefteå
ställdes in. Jag och mitt barnbarn (x2),
ett generationsövergripande läger i Tavelsjö och ett Tillsammansläger på Mobacken blev inställda.
Konfirmandlägren som var planerade
- som fick ställa om och ställa in, var två
läger på Strömbäcks folkhögskola och ett
läger på Solviks folkhögskola. Under 2020
var det sammanlagda anmälda deltagarantalet 74 personer (88 under 2019, 59
under 2018). Under sommaren arrangerades som kompensation för de inställda
lägren sommarträffar för konfirmanderna:
en träff per Strömbäcksläger vid Bäcksjön,
Ersmark och två träffar för Solvikslägret på
Mobacken. Konfirmanderna träffades även
ett lägerdygn per läger under hösten på
respektive folkhögskola. Höstens konfirmanduppföljningar har inte heller skett i
samma omfattning som tidigare. The Life

gudstjänster på EFS-kyrkan, Skellefteå och
de gemensamma ungdomsgudstjänsterna
runtom i kyrkorna i Umeå har varit få.
Lokalt har det arrangerats ett par digitala
ungdomsgudstjänster.
Musikarbetet
Musikforum, 17-19 januari 2020, anordnades i Umeå som ett resultat av ett förslag vid EFS Västerbottens årsmöte 2018.
Inbjudan gick till ideella och anställda
musiker men även till övriga intresserade i
kyrkoförsamlingar och EFS i hela Sverige.
Ett 70 tal deltagare från Kalix i norr till
Stockholm i söder deltog. Helgen erbjöd
4 föreläsningar, 11 valbara workshops,
andakter, festmiddag med underhållning
av kören Messengers samt gudstjänst
med mässa. Bland de medverkande fanns
Maria Sandell, Gunnar Ullberg, Kjell
Fagéus, Peder Karlsson, Malin Karlsson,
Kjell Peder Johansson, Ange Thurell, Liza
L Lundqvist, André Jakobsson samt egna
musikförmågor.
Vid höststarten ordnades en musikledardag i Skellefteå EFS där deltagarna
arbetade tillsammans med repertoar,
samtal m.m.
För övrigt har musikarbetet handlat om
stöd till lokala musikledare och musiker
genom bland annat samtal, tips, utlåning
av material och inbjudan till olika
arrangemang.
Scoutarbetet
Scoutkommittén, bestående av fem
personer, har träffats regelbundet under
året. I Centrala scoututskottet (CSU)
har Västerbotten en ledamot. Den årliga
Patrulldagen flyttades först till september
men p g a Corona blev den inställd.
Även Patrullriks blev inställt men
mycket arbete gjordes både lokalt och
regionalt innan beslutet togs: förberedande scoutledarträffar i norra och södra länsdelen, kaplanerna träffades några gånger
för att planera det andliga innehållet under
lägret, transporter av deltagare och gods
planerades och information och anmälningsförfarande spreds via brev och mail.
Vid vårens ”Växa Följa Leda” utbildades
ungdomarna en dag i konceptet Trygga
möten. Eftersom Patrullriks 2020 till
sist blev inställt fanns inte tid eller ledare
att planera egna scoutläger i Björnkälen
respektive Stortjärn.
Hantverksdag med scoututbildning i
Mobackenkyrkan blev också inställd.

verksamhetsberättelse

Bild från @Solvik på Mobacken, sommaren 2020. Foto: Helena Wikström

3. EFS Västerbotten ska: svara
för anställningar och
personalfrågor
I bemanningsplanen för 2020 hade
distriktet omräknat till heltid ca. 42 tjänster
och ca. 19 nettotjänster (bidrag och försäljning av tjänst borträknat).
Personalstyrkan fördelades enligt följande:
samarbetskyrkor drygt 21, kretsanknuten
personal 13, distriktsgemensam personal
knappt 5 och kanslipersonal knappt 3. En
del kortare och längre vakanser har funnits
under året.
Under 2020 fick tre personer tillsvidareanställning; Emmeli Karlsson-Lundmark,
präst Vasakyrkan, Edvin Näslund, ungdomspräst Vasakyrkan samt Elsa Rydin
musiker Carlskyrkan.
De som avslutade sina tillsvidareanställningar under 2020 var: Anneli Almqvist,
diakon Solbackakyrkan, Anton Vennberg,
personalansvarig kansliet, Mirjam Bergner,
konsulent Vasakyrkan, Jonas Hedblad,
präst Robertsforskretsen, Leif Holm, präst
Nordmalingskretsen, Ewa Höök, administratör kansliet (pension), John Holmquist, musiker Bergsbykyrkan, Ragnhild
Holmström, lokalvårdare Norrängskyrkan
(pension), Anita Lundqvist präst Jörn/Bolidenkretsen (pension), Helena Marksén,
präst Bureåkretsen, Edvin Näslund,
ungdomspräst Vasakyrkan samt Hanna
Olofsson musiker Sörbölekyrkan.
Ett flertal personer har också anställts på
vikariat och andra tidsbegränsade tjänster.
Sammanlagt 79 protokollförda personalärenden har funnits under året.

Fortbildning
Som stöd till personalen har det ordnats
bland annat introduktionsdag för nyanställda och fortbildningsdagar, både realt
och digitalt. Medarbetar- och lönesamtal
har hållits och månatliga personalbrev
skickats ut. Två träffar för de lokala arbetsledarna har också genomförts.

4. EFS Västerbotten ska: förvalta
gemensamma tillgångar
Utfallet på gåvomedel från föreningar,
grupper och enskilda blev under året 6
537 000 (7 276 000 kr 2019). Från föreningar har insamlats 6 136 000 kr, från
enskilda 324 000 kr (272 000 2119). Ett
testamente mottogs på 1 015 000 kr. Den
ekonomiska förvaltningen beskrivs mer
detaljerat i årsmöteshandlingarna med
bokslutskommentarer samt balans- och
resultaträkningar.

5. EFS Västerbotten ska: vara
en länk mellan EFS centrala
och lokala organisation, samt
företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer
och andra kontakter

centrala ledningsgrupp. Mikael lämnade
sitt uppdrag när Mats Lindberg i augusti
började som distriktsföreståndare. EFS
Västerbottens kansli ska fungera som
ett stöd för föreningar i samarbetsfrågor
och förutom distriktsföreståndaren har
styrelseordförande och ytterligare personer
funnits med i samverkansärenden.
EFS Västerbotten har varit utan
distriktsföreståndare under vårterminen
och utan personalstrateg nästa hela året.
Med totalt ett 60-tal anställda finns alltid
personalärenden och dessa ärenden har,
tillsammans med den tillfälliga df-resursen
och övriga på kansliet, genomförts. Att
jobba vidare med organisationsfrågor
och föreningsstöd har präglat arbetet på
kansliet under hösten 2020.
Inom Luleå stift möts representanter
regelbundet kring verksamhetsfrågor
och mer långsiktiga samverkansfrågor.
Den nära relationen till Svenska kyrkan
som finns på stiftsnivå och med många
församlingar märks bland annat genom
våra samarbetskyrkor och samverkansavtal
samt genom andra olika former av samråd.
Många möten under året har fått ställas
in eller ställas om p g a Coronapandemin.
Från EFS Västerbottens kansli har olika
former av stöd getts till ett stort antal missionsföreningar, inom ekonomi, personal,
utvecklingsfrågor samt barn-, musik- och
ungdomsverksamhet.

Avslutning
Så kan vi i korthet beskriva EFS Västerbottens arbete 2020. Det blev ett väldigt
annorlunda år genom Coronapandemin
men vi är tacksamma för det stora engagemang som visats för att sprida evangeliet.
Tack till kansliet, alla anställda och alla
missionsföreningar för er uppfinningsrikedom
att nå ut med evangeliet på nya sätt när vi
inte får träffas som vanligt.
Umeå den 27 mars 2021
EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE

Distriktsföreståndaren ingår i EFS
nationella ledningsgrupp och dess arbete
med cirka sex fysiska möten per år. I
samråd med EFS riks fick i slutet av 2019
Mikael Artursson, regionledare i EFS i
Mittnorrland, i uppdrag att på 30% av sin
tjänst stödja EFS Västerbotten och därmed
även representera EFS Västerbotten i EFS
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Ekonomi

Bokslut 2020
Kommentar till balans- och resultaträkning samt
styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Balansräkning

Balansomslutningen redovisas till 19,1 miljoner kr. Tillgångarna består av fastigheter, lånefordringar, aktier och räntefonder
samt bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar
bland kortfristiga placeringar gjorts enligt distriktets kapitalplaceringspolicy och utdelningar på värdepapper återinvesterats.
Eget kapital är balanserade resultat från tidigare år och årets
resultat. Korta skulder har till största delen reglerats under årets
första månader. Fonder och långa skulder består av interna fonder
samt inlånade medel från föreningar och privatpersoner.

Resultaträkning

Intäkter
Distriktets summa intäkter redovisas till ca 19,8 miljoner kr.
1. Medlemsavgifter till Klippen och Salt Västerbotten.
2. Anslag kopplat till personal i samarbetskyrkor och samverkanstjänster med svenska kyrkan 10,7 miljoner kr. Verksamhetsanslag
380 000 kr och p g a inställda konfirmationsläger ingen
clearingavgift.
3. Gåvor från föreningar 6,1 miljoner och gåvor från enskilda 400
tkr. Testamentsgåva på 1 miljon kr i samband med
fastighetsförsäljning.
4. Verksamhetsintäkter 1,2 miljoner består till största delen av
hyresintäkter Klippengården och prenumerationsintäkter på VB.
Deltagaravgifter blev lägre under året p g a pandemi och begränsad
lägerverksamhet.
Kostnader
Distriktets summa kostnader redovisas till ca 19,1 miljoner kr.
5. Anslag har getts till Bibelfjäll, sjukhuskyrkorna och
föreningsbidrag.
6. Verksamhetskostnader är till största delen kost-, logi och materialkostnader kopplat till lägerverksamheten, men här inryms
även t.ex. matinköp till Klippengården och distriktstidningen Vårt
Budskap. Kostnaden har p g a pandemin varit betydligt lägre än
tidigare år.
7. Lokal- och fastighet avser hyrda kontorslokaler samt löpande
kostnader för Klippengården och Roseniusgården. Tvillingstugorna och renoveringen av Storstugan på Klippengården ligger på
avskrivningsplan.
8. Förvaltningskostnader är kostnader för förbruknings- och kontorsmaterial samt kostnader för ny webbplats och lönehantering.
9. Årets personalkostnader blev betydligt lägre än budgeterat då
flera tjänster på kansliet samt ett par mindre kretstjänster varit
vakanta, helt eller delvis under året.
10. Avskrivningar på Tvillingstugorna och Storstugan på
Klippengården.
Rörelseresultatet redovisas till 724 000 kr. Det finansiella
tillskottet består av utdelningar på värdepapper och ränteintäkter.
Redovisat resultat blir därmed 884 000 kr. Styrelsen föreslår uttag
ur Offensiva fonden motsvarande vad som använts under året
450 000 kr samt en avsättning till Testamentsfonden motsvarande
inkomna testamentsmedel under året, 1 miljon kr.
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Balansräkning EFS Västerbotten
(1000-tal kronor)				
				
TILLGÅNGAr			
201231 191231
Anläggningstillgångar				
Fastigheter			
4 516
4 232
Lämnade lån			
2 951
3 480
				
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar 		
1 312
1 834
Kortfristiga placeringar		
5 010
4 951
Likvida medel			
5 273
4 209
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
19 062 18 706
				
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital				
Balanserat resultat			
6 954
7 352
Årets resultat
319
-398
				
Fonder				
Testamentsfonden			
6 986
5 971
Fond för offensiva satsningar
736
1 186
Övriga fonder			
613
620
				
Långfristiga skulder				
Erhållna lån			
2 007
2 110
				
Kortfristinga skulder				
Skulder 				
1 447
1 865
				
SUMMA SKULDER 				
OCH EGET KAPITAL		
19 062 18 706

Styrelsen föreslår årsmötet
• att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 450 000 kr, d v s
motsvarande uttagna medel.
• att en avsättning till Testamentsfonden görs med 1 015 000 kr.
• att årets resultat efter bokslutsdispositioner 319 000 kr, balanseras
i ny räkning.

ekonomi

Budget 2022
Kommentar till styrelsens budgetförslag
Nybyggnationer och renoveringar
på Klippengården och lägre gåvoutfall
än budgeterat under några år gör att den
överlikviditet (kassakista) vi vant oss vid
minskar tydligt. Målet är att i närtid ha ett
rörelseresultat som är i balans d v s att våra
intäkter täcker våra kostnader.
Styrelsen höjer därför gåvomedelsmålet
för 2022 och sätter en gräns på uttaget
ur överlikviditeten. Bemanningsplanen
har minskat enligt årsmötesbeslut och
omfattar år 2022 ca 16 nettotjänster.
En tillsatt processgrupp inom styrelsen
arbetar under våren 2021 med att göra en
översyn av EFS Västerbottens nuvarande
verksamheter och resurser för att ge en
tydlig inriktning framåt.
Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på 7,5 miljoner kr. Personal- och
verksamhetsanslag samt verksamhetsintäkter beräknas till 11,4 miljoner kr vilket
förutsätter fortsatt samarbete med svenska
kyrkan i samma omfattning som idag.
Den totala omsättningen beräknas till
21 miljoner kr.
Styrelsen pausar möjligheten till
bidrag ur Offensiva satsningar, förutom
det som redan beslutats för 2022. Tillsammans med arrangemangs-, fastighetsoch förvaltningskostnader uppgår dessa
kostnader till 3 miljoner kr. Personalkostnader inklusive sociala avgifter och övriga
personalomkostnader beräknas till 18,7
miljoner kr och fastighetsavskrivningar till
272 000 kr. Detta ger en total rörelsekostnad på 22,2 miljoner kr. Rörelseresultatet
beräknas därmed till ca -1,2 miljoner kr.
Ett finansiellt tillskott beräknas till
167 000 kr och det redovisade resultatet redovisas därmed till -1 miljoner kr.
Styrelsen föreslår att maximalt 1 miljon kr
får tas ur överlikviditeten, ett uttag ur Offensiva fonden på 60 000 kr (d v s samma
belopp som använts under året) och ett
uttag ur Testamentsfonden med maximalt
940 000 kr.
Styrelsen föreslår årsmötet att
fastställa föreslagen budget.

EFS Västerbotten utfall 2020, budget 2022
(1000-tal kronor)			
Utfall
				
2020
INTÄKTER				
Medlemsavgifter		
1
62
Anslag/bidrag		
2
11 041
Gåvor inkl testamenten
3
7 552
Verksamhet		
4
1 216
SUMMA INTÄKTER		
19 871

Budget
2021

Budget
2022

55
12 200
7 000
2 000
21 255

60
11 450
7 500
2 000
21 010

-650
-1 500
-650
-750
-18 600
-228
-22 378

-195
-1 517
-771
-733
-18 689
-272
-22 177

-1 123
140

-1 167
167

884

-983

-1 000

450
-1 015

500
300

60
940

319

-183

0

KLIPPENGÅRDEN (ingår ovan)
Utfall
(1000-tal kronor)			
2020
INTÄKTER				
Medlems- och deltagaravgifter
53
Gåvor och uthyrning		
476
SUMMA INTÄKTER		
529
				
KOSTNADER				
Verksamhetskostnader		
-176
Fastighetskostnader		
-189
Övriga kostnader			
-78

Budget
2021

Budget
2022

45
730
775

36
805
841

-212
-290
-70

-315
-316
-66

KOSTNADER				
Anslag/bidrag		
5
-565
Verksamhet		
6
-514
Lokal- och fastighet
7
-645
Förvaltning		
8
-776
Personal			
9
-16 375
Avskrivningar		
10
-272
SUMMA KOSTNADER		
-19 147
				
RÖRELSERESULTAT		
724
Finansiella poster			
160
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.
Uttag/avsättning Offensiva fonden
Uttag/avsättning Testamentsfonden
RESULTAT			

SUMMA KOSTNADER		

-443

-572

-697

Avskrivning fastighet		
RESULTAT			

-272
-186

-228
-25

-272
-128

SALT VÄSTERBOTTEN (ingår ovan)
Utfall
(1000-tal kronor)			
2020
INTÄKTER				
Medlemsavgifter				
6
Gåvor				
35
Bidrag EFS Västerbotten		
3 522
Bidrag externt			
5 815
Verksamhet			
202
SUMMA INTÄKTER		
9 580

Budget
2021

Budget
2022

5
50
3 205
7 000
700
10 960

7
50
3 308
7 000
700
11 065

KOSTNADER				
Verksamhet			
-193
Administration			
-4
Personal				
-9 383
SUMMA KOSTNADER
-9 580
RESULTAT			
0

-1 200
-60
-9 700
-10 960
0		

-1 300
-65
-9 700
-11 065
0
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Motion

Motion till EFS Västerbottens
distriktsårsmöte 2021
Inskickad av Nysätra EFS styrelse
För en tid sedan tog EFS Västerbotten beslutet att vi inte skulle ansluta oss till den nya riksorganisationen som EFS riks då ville
genomföra. Vi ansåg att vi troligtvis skulle gå med i den nya organisationen längre fram. Vi i styrelsen för Nysätra EFS tror att vi är
där nu.
När vi tog beslutet att avvakta, gjorde vi det för att tanken och sammanhanget då inte var mogen på en ny organisation. När vi i
Nysätra skickade in dessa tankar förra året hade vi inte en fungerande distriktsorganisation. Nu har vi det, vilket är mycket positivt,
men fördelarna med att vara med i riksorganisationen kvarstår ändå. Att få lämna det praktiska, som ekonomi, och inte minst personalhantering, m.m. till rikskansliet för att få mer tid och kraft till arbetet med vision, verksamhet och utveckling. I kontakt med
regionala missionsledare i andra regioner uppfattar vi att det är just detta, att på regional nivå frigöra mer tid att satsa på verksamhet och dess innehåll, som anses vara så värdefullt.
Dessutom har den nya riksorganisationen nu ”satt sig”. Det är helt klart att det har funnits vissa inkörningssvårigheter, men nu har
rutiner m.m. börjat fungera. Det är nog bra att vi i Västerbotten, som är det största och därmed det mest omfattande distriktet, har
väntat lite med att gå in, men nu tycker vi att det är dags.
Förslag
Vårt förslag är att distriktsstyrelsen får i uppdrag att jobba vidare med denna fråga under det kommande verksamhetsåret, det vill
säga att utreda hur vårt distrikt ska vara organiserat som blivande region och vad vi skulle vinna respektive förlora på det. När vi
har detta underlag kan vi i nästa årsmöte ta ställning i frågan om vi ska gå med eller ej.
Styrelsens svar till motionen
Styrelsen ställer sig positiv till intentionen i motionen, vilken också ligger i linje med pågående arbete i styrelsen. Det pågår också
en utvärdering av den nya organisationen på riksnivå och styrelsen vill invänta den som underlag för arbetet. Styrelsen föreslår
årsmötet att bifalla motionen med ändringen att redovisningen helst skall ske på årsmötet 2022, dock senast på årsmötet 2023.

Bön för Sverige och vår värld
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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.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten 2022
EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan, med
syfte att på den evangelisklutherska bekännelsens grund
verka för Kristi rikes tillväxt.
Salt – barn och unga i EFS, är
en självständig barn- och
ungdomsorganisation inom
Svenska kyrkan med en särskild
relation till EFS.
Salt Västerbotten är en del av EFS
Västerbotten och ansluten till Salt
– Barn och unga i EFS.

EFS Västerbottens
uppdrag
EFS-missionsföreningar och Salt
föreningar i Västerbotten är
uppdragsgivare och primär målgrupp för
EFS Västerbotten och Salt Västerbotten.
Därför är uppdraget att arbeta för
att stärka och utrusta föreningar och
grupper i missionsuppdraget utifrån fem
uppdragspunkter:
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och
förändringsarbete.
2. Komplettera föreningarnas verksamhet
med distriktsgemensamma arrangemang.
3. Svara för anställningar och
personalfrågor.
4. Förvalta gemensamma tillgångar.
5. Vara en länk mellan EFS centrala
och lokala organisation samt företräda
EFS-rörelsen i Västerbotten i
samarbetsrelationer och andra kontakter.

Vision och strategi
EFS vill se människor och samhällen
förvandlade av Jesus. För hela EFS är
uppdraget att:
• Leva i mission
• Växa i lärjungaskap
• Forma kristna gemenskaper
EFS Västerbotten vill arbeta för
ovanstående vision genom att uppmuntra
och stödja personlig kristen tro, inspirera
till andligt samtal och bibelbruk, skapa
personligt engagemang för mission såväl
lokalt som globalt, betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag
samt erbjuda strukturer, mötesplatser och
former för detta.

Arbetet med och för barn, unga och
unga familjer sker i nära samverkan mellan Salt och EFS.
EFS och Salt har ett kansli, anställda,
råd och arbetsgrupper som arbetar för
att ovanstående uppdrag och inriktning
ska förverkligas. Utifrån dessa vill EFS
och Salt arbeta för att uppnå målen, samt
via organisationens informationskanaler
sprida information och berätta
om verksamheten.

Fokusområde 2022
- Forma kristna
gemenskaper
Verksamhetsåret 2022 lägger vi
fokus på att forma kristna gemenskaper
genom:
• Nya EFS-grupper och EFSföreningar
• Livsnära smågrupper
• Gudstjänstgrupper
• Styrelser
Önskvärt läge 2023
1. Ett läge där föreningar bearbetar
tanken och blir utmanade av tanken på
avknoppning. Ett nytt sammanhang där
EFS bearbetar frågan eller har startat ny
förening eller EFS-grupp.
2. Nya hemgrupper eller andra former
av livsnära smågrupper på minst två nya
ställen.
3. En allmänt utbredd kunskap bland
anställda om hur gudstjänstgrupper
kan fungera. Två nya sammanhang som
jobbar med gudstjänstgrupper.
4. En fördjupad kunskap och motivation
bland styrelserna i vad styrelseuppdraget

innebär. Minst fem styrelser som
genomfört någon form av utbildning.
Aktivitet för att nå önskvärt läge
2023:
1. Aktivt arbeta för och inspirera till
tänkandet att starta nya grupper/
föreningar. Att i befintliga träffar och
konferenser under år 2022 lägga in
seminarier och undervisning om detta.
2. Ge inspiration och redskap för att
skapa nya livsnära smågrupper genom att
lära av befintliga sammanhang.
- uppmuntra en inriktning där särskilt
unga vuxna och yngre familjer kan hitta
sitt sammanhang i livsnära smågrupper.
- vid minst ett tillfälle inspirera till
Alpha-kurser och särskilt Alpha som
onlinekurs.
- uppmuntra till fortsatta möten i digitala
forum/grupper som kan komplettera
grupper som inte kan träffas på plats.
3. Anordna två tillfällen per termin för
inspiration och utbildning för att utveckla
gudstjänstgrupper.
4. Inspirera styrelserna i föreningarna
till utveckling och fördjupning av
styrelseuppdraget och styrelsens möjlighet
att utveckla gemenskapen i föreningen.
Erbjuda distriktsbesök till styrelser för
inspiration och fördjupning.

Salt Västerbottens delmål 2022
Salt Västerbotten kommer att komplettera denna verksamhetsplan med
verksamhetsmål vid Salts Västerbotten årsmöte som genomförs under hösten 2021.

”Jag vill
bo i ditt
tält för
alltid,
söka
skydd
under
dina
vingar.”
Psaltaren 61:5
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Berättelser från...

Lövånger - ingenting är omöjligt för vår Gud!
Mer än ett år har passerat sedan pandemin gjorde entré i
Sverige, ett år som som präglats
av frustration och nytänk, uppgivenhet och möjligheter. Miranda
Birgersson, konsulent i Lövånger,
berättar nedan om hur deras
barnverksamhet har fått
utvecklas under det gågna året.
Den rådande pandemin har gjort att
vi inte kan träffa våra barngrupper som
vanligt. Det har skapat frustration, men
också gett nya möjligheter. Inget är ju
omöjligt för vår Gud, som kan hjälpa oss

”Jag är så glad att
Gud ger oss inspiration och skaparglädje,
trots pandemin.”
genom alla svårigheter. Här ska ni få höra
lite om vilka idéer han har gett oss som
jobbar med barngrupperna i Lövånger. I
Lövånger jobbar EFS och Svenska kyrkan
tillsammans med barngrupperna.
Vi kunde inte ha några julavslutningar
i december, så då skickade vi ut julbrev
istället med pyssel för olika åldrar, en bok
om julevangeliet och lite julgodis. Vi fick
flera positiva reaktioner efter det. Barnen
julpysslade för fullt där hemma.
Nu under vårterminen kunde vi till en
början träffa några grupper, hälften åt
gången och utomhus. Scouterna grävde
ett vindskydd i snön och tränade på att
göra upp eld, sedan avslutade vi med fika,

som scouterna haft med sig, och andakt i
snögrottan.

vilket de behöver sen för att kunna ta sina
scoutmärkena mat-ettan och mat-tvåan.

Fr v. Anna-Maria, Gunnar, Otto, Svea, Majne, Astrid,
Tyra & Helena avnjuter en kopp choklad med andakt!

Vad är detta för spår?

Senare blev covid-restriktionerna
hårdare så då har vi fått pausa att träffa
grupperna, men vi har postat och mejlat
ut aktiviteter till barnen istället. De har
fått lösa ett bibel-korsord, pyssla alla-hjärtansdagkort, fått läsa en berättelse om
den barmhärtige samariern och lösa ett
chiffer. De har också fått material till att
göra toarulls-figurer. De som vill har fått
skicka in sina figurer till oss ledare som
vi kan använda till att göra korta filmer
av bibelberättelser, som vi lägger upp på
församlingens Youtubekanal. På bilden ser
ni en scen från bibelberättelsen om pojken
med de fem bröden och två fiskarna.

I ett mejlutskick fick barnen en utmaning i form av en bingobricka med goda
gärningar i och med att vi nu när det här
skrivs är i fastan. Barnen ska sätta ett kryss
i varje ruta de gjort och se om de kan få
ihop en hel rad. Vid sportlovet satte vi
upp en tipsrunda som familjer kunde gå
tillsammans, utifrån pärlorna i frälsarkransen. På några lappar är det tipsfrågor
och på några ska deltagarna fundera
tillsammans. Till exempel på jag-pärlan
skulle de fundera på vad de är bra på.
Tipsrundan satt uppe både i Lövånger och
i två byar, för att fler skulle kunna gå den,
och alla som gick den och lämnade in sina
tipslappar var med i en utlottning av tre
fruktkorgar.

En av aktiviteterna som skickades ut var
toarullsfigurtillverkning!

Scouterna har fått i uppgift att gå ut
och se om de kan hitta några djurspår i
skogen och hjälpa till att laga mat hemma,

I skrivande stund börjar vi närma oss
palmsöndag och påsk. Vi får se, kanske
vi kan spela in ett påskspel och göra en
påskvandring med stationer i kyrkan. Jag
är så glad att Gud ger oss inspiration och
skaparglädje, trots pandemin.
Miranda Birgersson
EFS-konsulent i Lövånger
Fotografer: Miranda Birgersson och
Anna-Maria Larsson

Församlingens Youtube-kanal heter Burträsk-Lövångers Pastorat. Förutom bibelberättelsen med
toarullsfigurerna kan du också se gudstjänster och lyssna på vacker musik.
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Vad
händer
i din förening?

Skicka in tips till redaktionen för VB
eller ta kontakt med någon i
Kommunikationsrådet för att just din
berättelse ska komma med i nästa utgåva.

budskap@efsvasterbotten.se
Kontaktuppgifter till KR finns på s.2
Vi uppskattar alla tips som vi får in!
Hälsningar KR genom Elin Berglund

EFS i Skellefteå satsar på Alpha online
EFS Skellefteås ungdomar startade
Ungdomsalpha online i början av året.
Det var ett försök att kunna ses via nätet
och få fördjupas i tro, prata om livet och
få umgås trots pandemin. Det var många
som var med i början, men antalet har
minskat efterhand.
- Det är svårt för ungdomarna att
motivera sig när de sitter med distansstudier hela dagarna, säger Johan Lundgren,
ungdomspräst i EFS Skellefteå. Just nu har
vi tagit en tillfällig paus, men vi kommer
att ta nya tag i framtiden och hoppas att
vi kan träffas i verkliga livet och ha en dag
om den helige Ande.
Några veckor senare startade också en
Alphakurs online för vuxna. Den är ett
samarbete mellan EFS Skellefteå (i stan )
och Mobackenkyrkan. Här är alla fortfarande med.
En av samtalsledarna är Firelle Najjar,
som till vardags jobbar som skådespelare
på Unghästen i Skellefteå. Hon berättar
hur en Alphakväll ser ut:
- Vi ledare träffas en halvtimme innan
och pratar och ber tillsammans för kvällen. Sedan, när alla kommit med, börjar
vi med att prata lite om hur livet är, och
var och en delar något bra eller dåligt från
veckan som varit. Väldigt mysigt! Sen tittar vi på en film tillsammans innan vi går
ut i våra grupprum och pratar i smågrupper. Då tar man upp frågor, tankar och
funderingar som man vill prata om. Det
är fritt: man får säga vad man vill, undra
vad man vill och tycka vad man vill. Sen
slutar vi (oftast) i tid.
- Det bästa med Alpha är gemenskapen
och samtalen. Fast, det hade ju varit ännu
roligare om vi fått träffas och äta tillsammans och mötas på riktigt, förstås.

Bild från EFS Skellefteås Instagram
Firelle vill rekommendera alla att gå
en Alphakurs, troende, icke troende och
halvvägs troende.
- Jag känner att alla får ut någonting av
det; det ger både en tankeställare och fin
gemenskap. Det är en fin avslappnad miljö där man får tänka saker som man aldrig
tänkt på förut, träffa människor som man
inte kände och prata om sånt som man
vanligtvis inte brukar prata med andra
om. Och filmerna är jättebra, bra innehåll

och väldigt välgjorda.
- Jag vill verkligen uppmana alla att våga
prata och våga lyssna, vara öppen för
andras åsikter och andras tankar. Våga vara
med på Alpha!

Karin Lindmark
Präst, EFS-kyrkan i Skellefteå

vill du spendera en del av din sommar på Klippen?
Strömbäcks konfirmationsläger letar några
till som vill laga mat åt dem när de är på
EFS Fjällgård i Klippen i sommar.
Datumen för de två lägren är:
Måndag, 28 juni – tisdag, 6 juli
Måndag, 26 juli – söndag, 1 augusti
Du får mat, boende, resa, ett arvode
och chansen att få umgås med trevliga
människor!

Ni är två som jobbar i köket/läger.
Du kan söka jobb på ena eller båda lägren.
Låter detta intressant?
Hör av dig till Magdalena Sandberg för att
veta mer och att ansöka om en plats!
Hör av dig till Magdalena.sandberg@
efsvasterbotten.se
Ta chansen och skicka in en ansökan!
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Kalender 2021

Personalnytt
Nyanställda
Adrian Bohlin
vikarie för Hanna Olofsson i
EFS i Skellefteå fr o m 210308
Inger Johansson
lokalvårdare i Norrängskyrkan
fr o m 210301

Lediga tjänster
Präst 100 % till
Jörn/Bolidens EFS-krets.
Mer information finns på
efsvasterbotten.se/jobba-at-efs

Gåvomedelsrapport
Kommunikationsrådet hoppas att gåvomedelsrapportens
nya design är tydligare än föregående!
n!
e sig
Ny d

Under årets första två månader har 712 000 kr samlats in varav 45 000 från enskilda
givare.
TACK till alla föreningar och grupper!
Bodbyn, Bullmark, Bureå, Ersmark norra, Ersmark södra, Levar, Morö Backe, Myckle,
Svarttjärn, Skellefteå, Sävar, Sörböle, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vännäs, Åkullsjön, Öre,
Örträsk.
Tack till alla enskilda givare samt minnes- och
högtidsgåvor!
Bankgiro nr: 985-2377
Bankkonto nr SEB: 5329-10 188 69
Swish: 123 453 6819
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Eva S Bäckström, ekonom
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

April
- Game On Church Edition,
Strömbäck FLYTTAT till v.44
- Tillsammansläger 1 och 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 och juli
- 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
INSTÄLLT
- Scoutläger Björnkälen
INSTÄLLT
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

Stefans spekulationer

Corona och digitaliseringen - ett år senare
För ganska exakt ett år sedan skrev jag
en krönika för Vårt budskap. Då var vi
precis i början av corona-pandemin och
jag försökte se eventuella fördelar med
omställningen – bland annat vad gällde
digitaliseringens möjligheter. Ett år senare
så har vi sett hur det gått med undervisning som flyttat online, möten som sker
via Zoom, Teams eller liknande istället
för ansikte mot ansikte, museibesök
och kulturevenemang som sker digitalt,
gudstjänster som också de flyttat ut på
nätet, kontakter med nära och kära som
får ske medierat (eller i snögropar…), och
så vidare. Oaktat allt annat, alla de olika
konsekvenser som coronan fått, tänkte jag
här fokusera på digitaliseringen av våra liv.
Om jag för ett år sedan var lite nyfiken
på hur saker skulle bli, så är jag i nuläget
tämligen less (och något mindre nyfiken)
på detta nya restriktiva normalläge.
Vad har då hänt – utifrån en helt
anekdotisk horisont? Nog har det gått att i
stora stycken ställa om och använda sig av
digitala verktyg istället för att mötas, men
samtidigt har det blivit tydligt att det inte
är helt utan konsekvenser. Det är något
som går förlorat, eller kanske inte bara
något, utan mycket, som går förlorat. Det
är också tydligt att online-kontakten är
beroende av så många andra saker än att
man ”bara” är online. Att vara online, eller
att ha ett digitalt möte, är beroende av
massor av yttre faktorer, men det återkommer jag till.
Från min horisont har det ändå gått
bra under pandemi-året. Jag har dock
börjat på ett nytt jobb (fortfarande på
Umeå universitetet) och inte träffat mina
kollegor ”på riktigt”. Då har jag dessutom
en kollega som började samtidigt som jag,
men hon sitter i annat land och har aldrig
besökt Umeå ens. Jag forskar, det vill säga
att jag läser och skriver ganska mycket

(vilket funkar rätt bra). Jag skall helst
också vara nytänkande, och här märker jag
hur viktigt det är att utbyta idéer med andra – och det är klart svårare när man inte
träffas regelbundet. Det är relativt lätt att
göra sådant jag gjort tidigare, men att utveckla och driva saker är betydligt svårare.
Dessutom har gränsen mellan arbete och
fritid suddas ut då arbetsbordet står vid
sängens fotända, fru och barn är hemma i
omgångar ungefär samtidigt, och allt är ju
ändå online så jag kan jobba dygnet runt,
eller inte.
Sedan är det ju det där med att mötas
online och vad som kan kallas yttre
faktorer. Med det avser jag betydelsen av
bra dator, bra uppkoppling, bra kamera
och hörlurar, god kompetens att sköta sina
prylar, och så vidare. Hur ofta strular det
inte, liksom?! Vissa saker kan man givetvis
fixa till på olika sätt, andra inte – och

framför allt har den här pandemin på flera
sätt visat på de ekonomiska och sociala
ojämlikheterna i samhället. Dyr utrustning, snabb (kostsam) uppkoppling, och
vana av datorer, är inte alla förunnat, och
inte något man kan kräva av alla. I ett nästa steg, när detta är över (knack, knack…)
måste man fundera på hur digitaliseringen
skall fortsätta, och vilka konsekvenserna är
av de vägval man gör.
Det finns klara fördelar med digitaliseringen, men vilka är nackdelarna? Jag
tillhör knappast digitaliseringens främsta
förespråkare (ej heller är min ryggradsreflex att digitalisering är av ondo), men
jag förespråkar medvetna val. Nu har vi
underlag till att på goda grunder fundera
igenom vad vi vill med digitaliseringen
framöver. Möjligheterna är stora, men
digitalisera på goda grunder – och fundera
på om konsekvenserna är de önskvärda!

Stefan Gelfgren
Tomtebo, Umeå
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EFS och Salts årskonferens blir
digital

Klippen

I och med de nya restriktionerna i
Västerbotten har styrelsen beslutat att
göra ändringar i bokningsreglerna för
Klippengården. Vid ett styrelsemöte i
februari beslutades att bokning endast
kan göras för ett slutet sällskap per
stuga, detta gäller även i Storstugan.
Minimipris gäller för bokning
vilket innebär att man betalar för
minst 4 personer (även om man är
färre än detta i ett sällskap). Dessa
nya regler avser bokningar som görs,
i första hand till och med 2 maj. Vi
kommer att uppdatera informationen
om regler kring bokning och boende
kontinuerligt på vår hemsida
www.klippengården.se.

Även detta år kommer EFS och Salt
genomföra årskonferensen digitalt. Direkt
från Kalmar får vi ta del av ett fullspäckat
program med seminarier, kvällsmöten och
såklart EFS och Salts årsmöte.
Precis som förra året kommer riks att
använda sig av verktyget VoteIT, som är
en erfaren leverantör av system för digitala
årsmöten. De kommer att bistå med
upplägg, teknisk support m.m. Digitaliseringen påverkar ombudsanmälan, hur
fullmaktsgranskningen går till, samt hur
diskussion, röstning, förslag och yrkanden
kommer att ske under årsmötet.

Läs mer om årsmötet på EFS riks
hemsida: www.efs.nu/arsmote/
Läs mer om årskonferensen och
programmet här:
www.konferens.efs.nu/
www.konferens.efs.nu/program/

Om du uppskattar att vara på
Klippengården och uppskattar det
arbete som bedrivs här kanske du
skulle kunna tänka dig att skänka en
gåva. Ekonomin för Klippengården
påverkas negativt av pandemin då vi
får väldigt lite intäkter, samtidigt som
mycket av kostnaderna för driften
kvarstår. Du kan använda
BG 985-2377 eller swish 123 453
6819. Märk betalningen ”Klippengården”.
Låt oss fortsätta att drömma om
framtidens läger, resor och äventyr i
fjällvärlden. Be också för Klippengården och dess framtid.
Styrelsen genom
Gunilla Stenberg

Dit du sänder mig
4-8 augusti 2021
Foto: Nils Frändén.
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En podd med barns frågor om
den kristna tron.
Teologen Martin Helgesson svarar på
barns frågor och riktar sig till dig som är
vuxen och förälder, till dig som är nyfiken
på den kristna tron.
Finns att lyssna på:
www.poddtoppen.se

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 19 juni 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

Detta kunde ha varit din

annons
Hör av dig, så ordnar vi
så du syns i Vårt Budskap
framöver.
Ring 090-12 58 97

Vill du 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. Kontakta oss för mer information.

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

FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt

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

”Må han som är fridens herre skänka
er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren
är med er alla.”
Andra Thessalonikerbrevet 3:16

