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VERKSAMHETSPLAN

EFS är en självständig missions- 
rörelse inom Svenska kyrkan, med 
syfte att på den evangelisk- 
lutherska 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 gudsfol-
kets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
samt erbjuda strukturer, mötesplatser och 
former för detta.

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten 2022
Arbetet med och för barn, unga och 

unga familjer sker i nära samverkan mel-
lan 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 EFS-

föreningar
•	 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 del-
mål 2022

Salt Västerbotten kommer att kom-
plettera denna verksamhetsplan med 
verksamhetsmål vid Salts Västerbotten års-
möte som genomförs under hösten 2021.
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PSALTAREN 61:5


