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Nu gör jag något nytt
Solen värmer och ljuset gör att ska-
pelsen ännu en gång vaknar till liv. Det 
är också en påminnelse om att Gud om 
och om igen vill göra något nytt i våra liv.   
”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, 
märker ni det inte? Jag gör en väg genom 
öknen, stigar i ödemarken.” (Jes 43:19)

Så går vi vidare. 

Vi hoppas och tror att vi ser sluter på 
pandemin, vi kan börja och har börjat 
planera för att få mötas igen till guds-
tjänst, gemenskap och andra grupper och 
samlingar.

Vad har skett under dessa dryga 1,5 åren 
som pandemin pågått? Vad kommer att 
vara som vanligt och vad har hänt som 
förändrar våra föreningar i gudstjänst, 
gemenskap och övrig verksamhet? 

Ja en hel del har hänt som kommer att 
förändra, men det är kanske inte så lätt 
att beskriva det. För många, inklusive 
mig själv, har längtan efter att mötas till 
gudstjänst varit stor, men det finns också 
funderingar och frågetecken hur det kom-
mer att gå att ”starta om”.

När vi de senaste 1,5 åren firat gudstjänst 
så har vi oftast gjort det framför tv:n som, 
i och för sig, varit ett fantastiskt alternativ, 
men som ändå saknar så många dimen-
sioner. Men det saknar inte bara dimen-
sioner utan också delar som hör till det 

omistliga i gudstjänsten, nämligen att få 
ta emot nattvarden. Vi kan tala om olika 
personliga saker som vi inte vill vara utan i 
gudstjänsten. 

För Luther var det två saker som var helt 
omistligt och det var ordet och sakramen-
ten. Varför det? Jo, för att han i bibeln såg 
löftet om att Gud kommer till oss i det 
levande ordet i förkunnelsen och i natt-
vardsgåvorna. Dessa kallas för nådemedel 
därför att de förmedlar Guds nåd och 
Guds Ande till oss.

Reformationen med Luther i spetsen 
innebar ett återupprättande av predikans 
plats i gudstjänsten genom övertygelsen 

om att ”tron kommer av förkunnelsen”. 
Det har också varit ett av särdragen för 
EFS som jag tror att vi ska hålla fast vid.

Idag bejakar vi olika sätt att konkret få 
uttrycka vår tro i gudstjänsten, därför har 
vi fler uttryckssätt idag som till exempel 
ljuständning och vandringar i gudstjäns-
ten med olika inslag. I Ursviken, där 

MATS LINDBERG 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

 ”Nu gör jag något 
nytt. Det spirar  
redan, märker  
ni det inte?”

jag bor, har personlig förbön oftast med 
handpåläggning blivit en naturlig del i 
varje gudstjänst i samband med måltiden 
eller vid ett annat tillfälle till rörelse i 
gudstjänsten när vi inte har mässa. Det 
finns ju också moment där vi står upp 
med ett särskilt syfte, som vid lovsången 
och när evangelietexten läses, men också 
annat som känns naturligt som att lyfta 
händerna eller att göra korstecken. Min 
kropp är självklart också en del av mig och är 
med i mitt möte och min tillbedjan av Gud.

Vår tro är fortfarande att det är genom 
sina nådemedel som Gud på ett särskilt 
sätt möter oss till upprättelse, helande och 
uppfyllelse av den helige Ande. Andra 
moment i gudstjänsten kan aldrig ersätta 
nådemedlen. Därför tror jag också att de 
ökade antalet nattvardsgudstjänster som 
firas i våra kyrkor är här för att stanna. 

Liksom Gud åter och åter igen förnyar 
sin skapelse vill han genom sitt levande 
ord på nytt igen skapa i våra liv. 
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JOHAN KARLEMO
Präst i Norrängskyrkan, Lycksele 

Va hänn?

Bondskan som talas här i Lycksele- 
trakten är en kär dialekt för mig. Det finns 
många varianter av den i min hembygd, 
men som tur är förstår vi varandra. Många 
i min bekantskapskrets tycker om ordet 
he, ett ord som går att använda i många 
sammanhang med väldigt många olika 
betydelser. Själv har jag fastnat för frasen 
va hänn. På samma sätt som he så har 
frasen många olika betydelser. Under min 
ungdomstid brukade min kompis säga va 
hänn när han ringde. Det betydde att han 
var sugen på att hitta på något kul och 
ville kolla med mig om det var något på 
gång. Underförstått betydde det också att 
han ville göra något just med mig. Det 
slutade rätt så ofta med att vi drog ihop ett 
gäng med ungdomar och hittade på något 
roligt.

Samma fras kan också användas när 
något oväntat och chockartat hänt, men 
då med frågetecken och utropstecken 
efter. När pandemin bröt ut ville jag med 
hela mitt inre ropa va hänn?! Det riktade 
sig till Gud, till mänskligheten och till mig 
själv. I den betydelsen blir det ett desperat 
rop från djupet av mig.

Samma fras kan också vara ett uttryck 
för att man blivit förvånad och är nyfiken 
på vad det man mött kan betyda.

Mitt va hänn har sakta men säkert bör-
jat förändras från ett desperat rop till mera 
ett nyfiket och undrade va hänn? Det är 
som om Gud har påmint mig om att han 
har allt i sina händer och att jag inte behö-

ver oroa mig. Många har drabbats väldigt 
svårt av pandemin men det kommer inte 
att vara så för alltid. Det kommer en ny 
tid. Som många andra som befunnit sig i 
en svår situation så har jag läst Uppenba-
relseboken. När jag kom till versen i  
Uppenbarelseboken 21:5 ”Och han som 
satt på tronen sade: ’Se, jag gör allting 
nytt.’” så påmindes jag om att Gud alltid 
sitter på tronen oavsett hur situationen 
är. Orden ”Se, jag gör allting nytt” väckte 
en längtan efter att få se vad som kom-
mer efter denna pandemi. Jag tror att 
det kommer något nytt, något som vi 
inte förväntat oss. Jag tror också att mitt 
försiktigt nyfikna va hänn? börjar bli mer 
likt den frasen min kompis använde när 
han ringde till mig som ung. Mitt va hänn 
börjar bli en bön med en längtan och en 
positiv förväntan på vad Gud vill göra 
och att det är något som jag vill vara med 
i. Prata med Gud om vilket va hänn som 
präglar ditt liv - för Gud vill möta dig oav-
sett vilken karaktär den än har.

Sommaräng fylld av maskrosor.
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Utflykt från tyst pla-
net av C.S. Lewis 
- för ingen kan väl 
tröttna på C.S. 
Lewis? 

Om du har växt ifrån 
Narnia men inte Lewis 
så är Utflykt från tyst 
planet en annan härlig 
fantasivärld med ett gott budskap att för-
svinna i. Kanske särskilt nu när planeten 
Mars är inom räckhåll och i alla rymdfors-
kares drömmar? 

Utflykt från tyst planet kretsar kring en 
forskare som blir kidnappad och förd till 
den röda planeten Malacandria för att 
användas som offer i en ondsint plan. 

Den tar upp de ständigt pågående frå-
gorna kring ont och gott. Vem är god och 
vem är ond. Vad är mänsklig nyfikenhet 
och vad är endast vår girighet. En stund 
med C.S. Lewis är i stort sett aldrig en 
bortkastad stund. 

Recension inskickad av Marie Granholm, 
Umeå

Genre: Skönlitteratur

Ps.
PSALM 752, ÖVER BERG OCH DAL

Äntligen sommar! Extra efterlängtad 
i år efter den långa och snörika pandemi-
vintern. Nu får vi sjunga sommarpsalmer. 
Det finns väl inga vinterpsalmer som vi 
är särskilt förtjusta i, men sommarpsal-
merna tycker vi om, både klassikerna och 
de nyare; troligen har många av er någon 
favorit. I psalmtillägget 701-800 finns tre 
nya som alla går bra att sjunga: Över berg 
och dal, Nu är det härligt att leva och När 
dagen fylls av fågelsång. 

Den som jag själv oftast väljer när jag 
leder gudstjänster är Över berg och dal (Ps. 
752) av Tore Littmarck. Han var ledare 
för KFUM i Sverige och sedan i många år 
kyrkoherde i Gamla Uppsala. Från 60-ta-
let och framåt blev han en av de viktiga 
förnyarna av den andliga sången i Sverige. 
Dela med dig och Gud går här på jorden är 
två av hans tidiga sånger som vi ofta sjöng 
i min ungdom. Han skrev både texter och 
melodier, oftast var det andliga visor som 
passar bra till gitarr. I 1986 års psalmbok 
har han tre psalmer, bland annat Jag har 
ofta frågor, Herre (Ps. 218), i psalmtillägget 
ytterligare fem. 

Över berg och dal är en livsbejakande 
vandringsvisa i tre verser,som jag alltid blir 
glad när jag får sjunga. Första versen är en 
hyllning till livet som flödar och blommar. 
Vers 2 knyter ihop vårt liv här på jorden 
med evigheten och säger att fågelsången 
är ”himmelens egna ljud”. I sista versen 
vidgas perspektivet - den påminner oss om 
Guds vilja, som är att rättvisa, kärlek och 
frid ska få råda i världen: ”Minns att rätt 
och frid i vår egen tid ska få spegla Guds 
kärleks lag”.

Sången har en mening, ett nyckelord, 
som återkommer i alla verser: ”Så lev 
Guds nu, av Guds nåd får du ta mot var 
stund ur hans hand”. Det är Tore Litt-
marcks sommarhälsning till oss som jag 
nu vidarebefordrar. Så sjung med glädje 
om sommaren, gläds över Guds nåd och 
över livet som flödar fram på nytt!

TORBJÖRN ARVIDSSON

Boktips

fjällväg höst
- när hösten är som vackrast i fjällen
16 - 19 september
läs mer på efsvasterbotten.se

Var med och bidra 
till EFS Västerbottens 

verksamhet!

Det kan du enkelt göra 
genom att antingen 

swisha till

123 453 6819

eller skicka via bankgiro

985 - 2377

TACK FÖR DIN GÅVA 

 
Du som har swish kan också skanna QR-koden 

ovan, direkt i appen. Smidigt eller hur!
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EFS VÄSTERBOTTENS ÅRSMÖTE

EFS Västerbotten anordnade sitt 
113:e årsmöte i början av maj, 
som blev digitalt precis som i fjol. 
Tack till alla som gjorde så att 
mötet kunde flyta på smidigt.

Lördagen den 8 maj genomfördes EFS 
Västerbottens 113:e årsmöte, som även 
detta år blev digitalt. Vi kopplade upp oss 
från olika delar av Västerbotten lördag för-
middag och som mest var det 76 datorer 
anslutna. Eftersom många satt två eller 
kanske fler vid en dator kan vi nog säga 
att vi blev närmare 90 stycken deltagare, 
en mycket väl godkänd anslutning för ett 
digitalt årsmöte om jag får säga det själv.

Mötet inleddes av Hans Jakobsson som 
hälsade alla välkomna till det som skulle 
bli hans sista årsmöte som ordförande. Jag 
(Elin Berglund) hade en snabb genom-
gång av tekniken innan distriktsförestån-
dare Mats Lindberg tog vid för andakt och 
bön, följt av Isak Samuelsson som spelade 
och sjöng psalmer. Under de första 10 mi-
nuterna hann vi också med lite sedvanlig 
teknikstrul, men Gud var med oss och 
teknikteamet (läs: jag) kunde rätta till felet 
och mötet kunde fortsätta som om inget 
hade hänt, precis som vi bett om.

Presidiet bestod av Andreas Lund-
holm som ordförande, Astrid Sjöström 
som vice ordförande, Christina Bjerle- 

Från vänster: Mats Lindberg, Hans Jakobsson, Andreas Lundholm och Astrid Sjöström.

Johansson som sekreterare (hon satt 
hemma under mötet) och jag som teknisk 
samordnare/teknikteam. Andreas ledde oss 
genom årsmötet på ett mycket pedago-
giskt sätt och vi klubbade igenom budget, 
verksamhetsplaner och motionen som 
skickats in. 

Vi fick tacka flera som slutat sin tjänst 
och avtacka några 
styrelsemedlemmar 
som avgick och 
välkomnade de nya 
som presenterades 
av valberedningens 
Tommy Mörling. Tack 
Karin Widman och 
Pontus Löfgren och 
Hans Jakobsson för er 
tid i styrelsen och välkommen Per Moen, 
Susanna Jonsson, Andreas Johansson som 
nya i styrelsen och Helena Wikström 
som blev återinvald – så roligt att ni är 
med! Det känns som att vi fortsätter med 
en mycket kompetent styrelse med brett 
intresse och breda kunskaper.

Det blev också tid för diskussion där 
alla som deltog under årsmötet delades in 
i mindre grupper, för att prata om vägar 
framåt för EFS Västerbotten. De svar 
och tankar som skickades in kommer att 
hamna på processgruppens bord för att 
den ska kunna ha era åsikter i åtanke för 

EFS Västerbottens 113:e årsmöte blev digitalt

”...jag önskar er all 
lycka och välsignelse 

i det arbete som 
hela EFS Västerbotten 
gör, ni är värdefulla.”

- Hans Jakobsson

att kunna arbeta långsiktigt. Processgrup-
pen består av Mats Lindberg, Anna-Maria 
Gelfgren, Mikael Walter och Helena 
Wikström.

Årsmötet avslutades och Hans 
Jakobsson tackade för sin tid som EFS 
Västerbottens ordförande: ”Tack för dessa 

8 år, det blev faktiskt 
längre än vad jag 
hade tänkt. Det har 
fungerat mycket bra i 
en stormig tid när till 
exempel inte distrikts-
styrelsen varit fullstän-
dig, men nu känns det 
tryggt med ett kansli 
som fungerar och med 

en DF på plats. Tack till all personal och 
medarbetare som funnits med genom allt 
som hänt under min tid som ordförande 
och jag önskar er all lycka och välsignelse i 
det arbete som hela EFS Västerbotten gör, 
ni är värdefulla.”

Tack till alla som deltog på något sätt 
och till alla som gav en årsmötesgåva. Vi 
samlade tillsammans in 25 000 kr! Nästa 
år hoppas vi på att kunna ses som vanligt 
igen. Till nästa år ska vi försöka skicka ut 
viktig information i god tid innan 
årsmötesdagen. 
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Kristina och Ingrid från EFS Holmsund blev Årets 
insamlare 2020 
Under EFS och Salt riks årskonfe-
rens sattes Holmsund på kartan 
- Ingrid Dagman-Lindberg och 
Kristna Dagman tog hem pris för 
Årets insamlare 2020.

Var beredda, här kommer den klassiska 
frågan: Hur känns det? 
- Jätteroligt! Vilken överraskning det var!

Hösten 2020 anordnade ni arrange-
mang under namnet Missionsfest, vad 
gjorde ni för insamlingsaktiviteter? 
- Vi hade lagt upp insamlingen som tre 
aktiviteter: swish-lotteri, gör din prome-
nad extra viktig och skänka som vanligt. 

Swish-lotteriet gav en känsla av fest 
och spänning där man hade möjlighet 
att vinna fina priser som exempelvis Vilt 
och gott-låda med bland annat älgkött, 
hjortronsylt, abborrfileér, torkad svamp, 
lingonsylt och palt, eller en Julbaket-låda 
med fikabröd, biskvier, saffransbröd och 
matbröd av olika slag. Man kunde även 
vinna härliga fruktkorgar, julbockar och 
julkransar, tavlor och bakverk, allting 
skänkt av medlemmarna i Solbackakyr-
kan. Man kunde välja att köpa en lott i 
lotteriet, det var olika prisklasser beroende 
på vad man ville vinna. För de som inte 
hade möjlighet att betala med swish gick 
det bra att betala med 
bankgiro eller kontant. 
Det fanns möjlighet 
för alla att delta, dels 
vad gällde priset på 
lotterna och sen hur 
man betalade lotterna, så alla kände att de 
hade möjlighet att delta. 

Möjligheten att promenera och samti-
digt ge en gåva till missionsinsamlingen i 
Solbackakyrkan gjorde varje promenad lite 
extra viktig. Promenera med vänner, familj 
eller på egen hand, njuta av promenaden, 
swisha/ge en gåva, dela sedan ett foto från 
promenaden i sociala medier med hashtag. 
Förutom att man samlar in pengar och får 

Kristina och Ingrid utanför Solbackakyrkan .

en skön promenad så var tanken att man 
skulle få ut information om missionsin-
samlingen utanför kyrkan.

Till sist, möjligheten att skänka en gåva 
i all enkelhet. Genom att swisha, betala 
genom bankgiro eller kontant så kunde 
man skänka en gåva. 

Det viktiga är att skapa en bredd i akti-
viteterna, så att många känner att de kan 
delta på det sätt som fungerar för dem.

Hur har det fungerat att anordna  
arrangemanget under pandemin?
- Det svåraste var att tänka på ett annat 

sätt och skapa nya 
former för insam-
lingen. Våra tidigare 
insamlingar har byggt 
på en dag full med 
fest i form av basar 

med försäljning av våfflor, hembakt bröd, 
loppis, aktiviteter där barngrupperna har 
deltagit på olika sätt, följt av missionsauk-
tion med etiopisk pepparsåsmiddag, alltså 
en dag full av möten med människor - en 
missionsfest. Det kändes då ganska hopp-
löst att klara av att anordna insamlingen 
eftersom restriktionerna inte tillät stora 
folksamlingar. Men efter lite fundering-
ar så började det spira lite tankar som 

utmynnade i det vi nu gjorde i år. Vi fick 
hjälp av en ur personalen i Solbackakyr-
kan med att kommunicera ut informatio-
nen genom mejl och sociala medier. När 
vi väl hade formerna klara hur vi skulle 
anordna insamlingen så hade vi inga pro-
blem att få hjälp med det vi behövde. 

Hur stor skillnad märkte ni jämfört 
tidigare, engagemang, hur många 
ställde upp?
- Så fort vi kommunicerade ut vad vi hade 
för upplägg för årets insamling och vad vi 
behövde hjälp med fick vi som vanligt en 
bra respons från föreningsmedlemmarna. 

Med årets version behövde vi hjälp med 
att samla in gåvor till vinster och vi fick 
värdefull hjälp av personalen att få ut in-
formationen om insamlingen och kassören 
kunde hjälpa oss med uppgifter för att 
utföra swishlotteriet. 

Vi kontaktade föreningsmedlemmarna 
och förmedlade våra önskemål och de har 
gjort allt från hantverk och bakat till älg-
skjutning. Tillsammans så fixar man allt!

Hur mycket insamlades?
- Nästan 84 000 kr! Vilken missionsfest!

”Tillsammans så 
fixar man allt!”

MUSIKLEDAR-REPERTOARDAG, 25 AUGUSTI. ANMÄL DIG SENAST DEN 20 AUGUSTI
För anställda och ideella musiker. Läs mer på vår hemsida: efsvasterbotten.se
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Stefan Gelfgren håller, tillsam-
mans med enheten Humlab vid 
Umeå universitet, på att ”bygga” 
en digital karta som avser att 
samla alla kyrkor och bönhus 
(från alla samfund) i Luleå stift på 
en karta, och dessutom ha årtal 
för när kyrkor och bönhus 
etablerades.

I nuläget ser det ut att röra sig om sam-
manlagt cirka 1000 stycken lokaler. Det 
här projektet är fortfarande i sin linda, 
men det finns en pilotversion av kartan 
som anger något hur det är tänkt att bli. 
I bakgrunden finns en förhoppning att 
utveckla forskningen och dess verktyg och 
metoder kring bönhus och kyrkor inom 
området.

Några av de forskningsfrågor som finns 
med handlar om vilken roll kyrkorna 
och bönhusen spelat i Luleå stift genom 
åren. Ibland brukar man referera till ett 
norrländskt så kallat bibelbälte. Särskilt 
i Västerbotten brukar man tala om EFS 
roll för hur västerbottnisk mentalitet tagit 
sig uttryck (här brukar författare som 
exempelvis Sara Lidman, PO Enquist och 
Torgny Lindgren nämnas som tecken på 
detta). I Norrbotten präglar till exempel 
laestadianismen delar av den religiösa 
geografin. När man ibland pratar om ett 
religiöst präglat Västerbotten är det också 
intressant att fundera på om det finns 
områden som inte är särskilt kyrkligt 
aktiva, områden där det exempelvis inte 
etablerats några bönhus. En annan fråga är 
hur relationen mellan Svenska kyrkan och 
de olika samfunden har sett ut på olika 
platser. Här kan en dylik karta vara till 
stöd för att utröna huruvida man kan tala 
om ett eventuellt bibelbälte, hur förhållan-
det mellan olika aktörer såg ut, eller när 
i tid etableringsfasen var som intensivast. 
Kartan ger oss inte bara en visualisering av 
tid och plats, utan kommer också att ge 
underlag till fortsatta frågor och tolkningar, 
vilka i sin tur får bygga på andra källor.

Det underliggande materialet, den så 
kallade databasen, bygger dels på bönhus-
inventeringar som gjorts av Länsstyrelsen 
i Västerbotten, Skellefteå museum och 
Norrbottens museum, dels den informa-
tion som Svenska kyrkan har delgett om 
sina kyrkor och kapell. I förstone såg det 
ut att bli en lätt sak att bara placera ut de 

DigiBön – kartlägger Luleåstifts bönhus

olika lokalerna och platserna utifrån gjor-
da inventeringar, men materialet visade sig 
snabbt inte vara komplett. Det var ju inte 
heller gjort för att utgöra grunden i en dy-
lik karta. För när jag börjar leta runt efter 
ytterligare information på nätet, eller när 
jag frågar andra personer, för att bekräfta 
det material som redan finns, så dyker det 
hela tiden upp nya platser och ny infor-
mation. Där finns osäkerheter runt årtal 
eller samfundstillhörighet. En del lokaler 
är nedlagda eller avyttrade, andra fung-
erade som skola till att börja med, medan 
en del andra lokaler hade flera funktioner, 
eller delades mellan samfund, eller bytte 
samfundstillhörighet genom åren. 

Ytterligare andra byggdes inledningsvis 
av de så kallade byamännen, för att i en 
del fall senare omvandlas till bönhusfören-
ing, vilka senare anknöt till EFS. 

Med andra ord är det troligtvis en omöj-
lighet att hitta exakta årtal, platser och 
tillhörighet i alla förekommande fall, men 
samtidigt torde man ändå kunna fånga 
huvuddragen i kyrkors och samfunds 
utbredningsmönster. För att ändå få så bra 
data som möjligt kommer kontakten med 
alla kunniga människor ute i länet att vara 
viktigt. Jag har redan varit i kontakt med 
några personer inom EFS inom främst 
Umeå- och Skellefteå-området, och redan 
fått ovärderlig hjälp. En av utmaningarna 
blir att få bra material för hela Luleå stift 
(cirka en tredjedel av Sveriges yta!), och 
därtill för alla olika samfund. 

STEFAN GELFGREN
Tomtebo

I Västerbotten tycks EFS ha flest 
lokaler, och det är längs med kusten de all-
ra flesta finns. I en del områden återfinns 
istället högre koncentrationer av pingströ-
relsen, baptister och missionsförbundare. 
Man ser också att de flesta bönhusen 
byggdes under några decennier under 
1900-talets första hälft, men hur allt detta 
förhåller sig till varandra får framtiden 
utvisa. 

Ett som är säkert är att kartan inte på 
långa vägar är färdig, och att det kommer 
att behövas hjälp från allmänheten för att 
förbättra den (så kallad crowdsourcing, för 
att använda ett modernt uttryck – något 
EFS:arna knappast är främmande för). 

Förhoppningsvis ska man kunna lägga 
till både bilder och andra medieformer 
någon gång i framtiden, men det beror på 
hur det hela utvecklar sig. 

Jag hoppas att jag får anledning och 
möjlighet att återkomma längre fram, 
för att söka hjälp av er läsare, eller för att 
visa en nyare och bättre version av den så 
kallade DigiBön-kartan. 

Sitter du på information om bön-
hus och kyrkor i Luleå stift? 
Hör av dig till 
budskap@efsvasterbotten.se 
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29 - 31 oktober, Tegskyrkan, Umeå
Barnspår 4-10 år 
Under lördagen 09.45-16.00 kommer det 
finnas möjlighet att vara med på barnspå-
ret. På gudstjänsterna under fredag, 
lördag och söndag kommer det att finnas 
möjlighet att sitta och rita och pyssla inne 
i gudstjänstlokalen.

Tweens 10-14 år
På lördag har du chansen att hänga med 
andra i åldrarna 10-14 år. Samling kring 
09.30 för att åka iväg till en annan lokal 
under dagen. Det kommer att finnas 
lunch och fika. Dagen avslutas runt 16.00.

Ungdom 14+ 
Under konferensen kommer vi på fredag- 
och lördagskväll att ha lekar och häng för 
er som är i konfaåldern och uppåt (även 
om man inte känner att man passar in i 
den åldersgruppen är man också mycket 
välkommen). Vi kommer även att erbjuda 
övernattningsplatser för den som vill sova 
över med sina vänner.

Fullmaktsgranskning 15:00
Årsmöte 15:30, därefter mat.

Klippenkamraternas 
Stormöte LÖRDAG
Fullmaktsgranskning 15:00
Stormöte 15:30

Tegskyrkan, Umeå.
Lokal

Det kommer att finnas möjlighet att köpa 
lunch på plats. 

Det finns relativt gott om parkeringar 
inom promenadavstånd. Kom i god tid! 
Generellt gratis efter kl. 18 på vardagar,  
kl. 15 på lördagar och gratis på söndagar.

Vi planerar för, ber och tror att vi ska 
kunna genomföra vår Nära Jesus -  
konferens i oktober. Då vi tyvärr fick ställa 
in förra året har vi valt att behålla EFS 
nationella årstema Leva Mission, liksom 
temat Mission Possible.

I Gudstjänsterna möter vi talarna, 
Arne G Skagen, Emma Örnberg, biskop 
Åsa Nyström och ungdomar från Gris-
backakyrkan. I gudstjänstprogrammet 
hittar ni också körerna U-nited, Great Joy 
och Al Dente. Missa inte din egen möj-
lighet att sjunga med i Tillsammanskören. 
Den är med och avslutar konferenshelgen 
vid söndagens gudstjänst.

Vi gläds också över att många av de 
seminarier som planerades förra året även 
kommer att finnas att ta del av även i år. 

På nästa sida kan du läsa om vilka para- 
llella samlingar som finns att välja mellan 
under helgen. Under lördagen kommer 
Salt Västerbotten att ha sitt årsmöte och 
Klippenkamraterna sitt stormöte. 

Vi har gjort en gruppbokning på Scandic 
Syd. Om du är intresserad av att boka ett 
rum, hör av dig till Erika Löfroth, konfe-
renssamordnare, kontaktuppgifter hittar 
du på nästa sida.

Informationen om Nära Jesus- 
konferensen kommer löpande att upp-
dateras på EFS Västerbottens hemsida, i 
nästa nummer av Vårt Budskap och 
via sociala medier. 

Vi har gjort en gruppbokning på Scandic 
Syd. Om du är intresserad av att boka 
ett rum, hör av dig till Erika Löfroth, via 
mail: erika.lofroth@efsvasterbotten.se eller 
via telefon: 0910-125 10

Boende

Parkering

Mat

Salt Västerbottens 
Årsmöte LÖRDAG
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19.00 Gudstjänst Följ mig! Del 
1. Arne G Skagen, Erik Wäcklén 
och kören Al Dente.

21.00 Gudstjänst - Mässa Får 
Anden lov? Emma Örnberg,  
Adrian Bohlin, Cecilia Lundmark 
och kören U-nited.

LÖRDAG
9.00-9.30 Drop-in, kaffe 
9.30-10.15 Seminarium med 
Arne G Skagen: Äntligen måndag! 
Del 1
10.30-11.30 Parallella samlingar 
(kaffe serveras i respektive lokal)
11.30- 12.45 Lunch
13.00-14.00 Seminarium med 
Arne G Skagen Äntligen måndag! 
Del 2

13.00-15.00 KRIK- seminarium  
14.00-15.00 Parallella samlingar 
15.30-16.30 Parallella samlingar 
15.30-17.30 Salts Årsmöte (pizza efteråt)
15.30-17.30 Klippens Stormöte.

18.30 Gudstjänst Följ mig! Del 2. 
Arne G Skagen, kören Great Joy.
              
21.00 Gudstjänst Vi och dom eller bara 
ett vi? Om mission, vardagstro och Sackaios-
människor.
Samtalsgudstjänst med ungdomar och 
vuxna. Förbön och lovsång. Petter Sund-
kvist, Ragnhild Pelo, Anneli Aronsson och 
ungdomar från Grisbackakyrkan.

SÖNDAG
10.00 Bibelsamtal (i församlingssalen). 
«Gå därför ut...». Missionbefallningen Matt 
28.18-20. Arne G Skagen.

10.00 Körövning (i kyrkan). 
Tillsammanskören med Marta Bäckman. 
Alla åldrar (barn – unga – vuxna) är 
välkomna. Övning av tre enkla sånger som 
sedan sjungs i gudstjänsten.

11.00 Skattengudstjänst. Alla dagar. 
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift, 
Tillsammanskören med Marta Bäckman 
och musiker. 

Leva Mission - Det börjar 
med en längtan. Om hur 
drivkraften föds och hur kom-
passriktningen hålls levande. 
Biskop Åsa Nyström leder 
seminariet som är en fördjup-
ning utifrån helgens tema.

Luffarslöjd i galv och rost-
fritt - Praktiskt Seminaruim. 
Vi gör vispar, provstickor och 
krokar. Kristina Eriksson är 
seminarieledare.

BIAL, Barn i alla länder, är 
EFS och Salts gemensamma 
satsning på internationell 
mission för barn. BIAL vill att 
barn ska få höra talas om Jesus 
och få sina rättigheter enligt 
barnkonventionen tillgodosed-
da. På det här seminariet får 
du höra om hur mission kan 
ske utifrån ett barnperspektiv, 
både i våra systerkyrkor och 
våra lokala sammanhang i 
Sverige. Sofia Svensson leder 
seminariet.

Att leva ett missionellt liv på 
hemmaplan. Jesus gav sina 
vänner uppdraget att gå ut i 
hela världen och göra alla folk 
till lärjungar. Jag tror att det 
här uppdraget gäller även där 
du och jag bor. Seminariele-
dare Elisabet Svedberg. “Jag 
och min familj har levt ett 
missionellt liv i Tärnafjällen i 
sju år och nu fortsätter vi att 
leva missionellt i Björksele. 
Välkommen att lyssna till vår 
berättelse, och till att fundera 
tillsammans utifrån Bibeln 
och våra liv, hur vi kan leva ett 
missionellt liv där vi befinner 
oss. “ 

KRIK. Leva mission kan man göra på 
många sätt. Ett sätt är genom sport. Semi-
narieledaren Petter Sundqvist berättar om 
KRIK. Det står för kristen idrottskontakt 
och kombinerar idrottsglädje, trosglädje 
och livsglädje på bästa sätt. På denna sam-
ling träffas vi och sportar tillsammans med 
en paus i mitten för andakt. 

Internationella rådet, Hur stöttar vi våra 
systerkyrkor i pandemins spår? Erik 
Johansson medverkar och delar aktuell 
information om EFS internationella 
mission. 

Att prata tro med barn. Hur kan vi prata 
med barn om tro och bön? Kan vi lära oss 
något av barns tankar? Tips på sätt att be 
med barn. För ledare, förälder, far-mor-
förälder som möter barn i olika sam-
manhang och vill växa i tro tillsammans 
med barnen. Matilde Burström och Laila 
Israelsson leder seminariet.

Mission - igår, idag, i morgon. Hur 
startade EFS? Varför blev missionen en så 
viktigt del av vår rörelse? Ser missionen 
annorlunda ut idag än för drygt 150 år 
sedan? Vilka utmaningar finns framåt? 
Birgit Hedman och Åke Hägglund leder 
seminariet. 

Knat och Prat, Vi går ut på en promenad 
tillsammans och summerar/reflekterar 
över dagen vi har varit med om. Vad tar vi 
med oss hem till våra sammanhang? Fick 
vi med oss några nya utmaningar att fun-
dera på? Var fikat gott? David Bergquist är 
seminarieledare. 
 
NGO Utbildning. För dig som är eller 
ska bli lokal administratör i din förening. 

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

konferenssamordnare.  
erika.lofroth@efsvasterbotten.se  

0910-125 10

Vill du och din förening hjälpa 
till att baka till konferensen? 

Kontakta Erika Löfroth!

Mer information kommer på EFS Västerbottens hemsida 
och i nästa nummer av Vårt Budskap.

Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus.
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BERÄTTELSER FRÅN...

Sävar - och de digitala gudstjänsterna
Pandemin har gett oss en möj-
lighet att delta i många olika 
gudstjänster runt om i Sverige. VB 
hörde av sig till Isak Samuelsson, 
präst i Sävar, för att få veta mer 
om hur de jobbat med sina guds-
tjänster under pandemin.

Hej Isak, hur står det till?
- Det är bra tycker jag. Lite social 
abstinens och längtar efter att få träffa 
människor i större utsträckning, men 
utöver det så står det bara bra till!

Förståeligt, men du, Sävar EFS är ju 
riktigt duktig på det här med digitala 
gudstjänster. Vad är er hemlighet?
- Det är en nog en blandning av uppfin-
ningsrikedom, att några har rätt bra koll 
på teknik, och – framför allt – att många 
har en stor längtan efter att fira gudstjänst 
tillsammans. Det är också en stor hjälp att 
gudstjänsterna planeras av olika ansvars-
grupper, så vi är många som är med och 
planerar gudstjänsterna tillsammans.

Hur ser arbetet ut kring upplägget av 
gudstjänsten? 
- Själva gudstjänstformen är rätt lik 
en vanlig gudstjänst. Gudstjänsterna 
innehåller bön, predikan och sång och 
musik. De blir lite kortare än vanliga 
gudstjänster, men annars är det i princip 
samma upplägg. Vi har också söndags-
skola för barnen, vilket är roligt att vi kan 
fortsätta med om än på distans. En söndag 
i månaden sänder vi gudstjänsten via 
YouTube, övriga söndagar ses vi på Zoom. 
Efter gudstjänsten kan man stanna kvar på 
Zoom och ha kyrkfika, vilket brukar vara 
väldigt trevligt.

Hur ser arbetet ut bakom en pågående 
gudstjänst nu när det är digitalt? Kan vi 
få en inblick bakom kulisserna?
- Det är framför allt musiken som är 
det största jobbet inför en gudstjänst. 
Utmaningen med Zoom är att bara en 
person eller ett hushåll kan sjunga och 
spela i taget, då det är viss fördröjning 
av ljudet. Alla som sjunger med måste 
ha sin mikrofon avslagen, och då blir 
det kanske inte samma känsla av att alla 
sjunger tillsammans. Därför spelar vi in 
musiken i förväg. Flera gånger har vi gjort 
så att någon eller några har spelat in ett 
komp till psalmerna, sen skickar vi ut den 

inspelningen till församlingen. Då får de 
som vill spela in sig själva när de sjunger 
med i psalmerna och skicka tillbaka den 
inspelningen. Sedan klipps allt ihop och 
vi får en församlingskör som sjunger till 
psalmerna. Då blir det fler som är delak-
tiga i musiken och fler röster hörs, och då 
blir det ännu mer som hur församlings-
sången brukar låta när vi ses och sjunger 
tillsammans. Vi gör på liknande sätt med 
solosång eller körsång, men då filmar man 
även sig själv (till församlingssången spelar 
man bara in ljud). Vi har haft med både 
vuxenkör och barnkör på våra gudstjäns-
ter. Då har vi klippt ihop både bild och 
ljud för att göra en kör av det hela.

Finns det något som fungerat extra bra? 
Och något som fungerat mindre bra?
- Att jobba med musiken på nya sätt har 
varit både roligt och utmanande, och det 
tycker jag har blivit bra! Men det är alltid 
en utmaning när man jobbar med teknik. 
Till exempel kan ljudkvalitén vara väldigt 
olika från person till person. Det kan låta 
jättebra hos en person med bra högtalare, 
ljudkort och snabb internetuppkoppling, 
medan samma musik kan låta sämre hos 
någon som lyssnar med andra förutsätt-
ningar. 

Något som också fungerat bra är att bar-
nen också kan vara med, att vi har kunnat 

fortsätta att ha söndagsskola. Digitala 
gudstjänster passar däremot inte alla, och 
där har vi en utmaning i att nå ut till dem. 

Hur tycker medlemmarna det är att 
delta digitalt?
- Med tanke på att vi brukar vara många 
varje söndag så tyder det helt klart på att 
många tycker om det. Men längtan att få 
ses ”på riktigt” är så klart väldigt stor, det 
kommer fram inte minst under kyrkfikat. 
Så även om det funkar bra vill vi hellre 
kunna fira gudstjänst tillsammans som 
vanligt, så den dagen längtar vi till!

Hur många brukar vara med en söndag?
- På Zoom-gudstjänsterna har vi varit 60-
80 personer. Gudstjänsterna på Youtube 
har drygt 100 visningar. På söndagsskolan 
på Zoom är det i snitt runt 10-15 perso-
ner med, men som mest har det varit 30 
personer (både barn och vuxna som följer 
med barnen).

Har ni kunnat nå utanför er vanliga 
krets som brukar dyka upp på guds-
tjänsterna?
- Ja, det brukar alltid dyka upp någon som 
inte bor i Sävar när vi har gudstjänst på 
Zoom. Då är det oftast någon som känner 
någon i Sävar, eller någon som varit med-
lem här förut men flyttat. Gudstjänsterna 
på Youtube har ännu större spridning till 
folk som bor utanför Sävar.

Är detta något som ni kommer att hålla 
igång på något sätt efter att pandemin 
är över? 
- I höstas när vi fortfarande kunde ses i 
kyrkan, men max 50 personer, så började vi 
livesända gudstjänsterna, och det kommer 
vi absolut fortsätta med. När vi började 
med det var en församlingsmedlem som sa 
”nu kan jag äntligen vara med på en guds-
tjänst igen”, då hon inte hade möjlighet 
att vara på plats i kyrkan. Gudstjänster på 
Zoom tror jag däremot vi inte fortsätter 
med. Även om det fungerar bra så är läng-
tan att ses och fira gudstjänst tillsammans 
mycket större!

Isak berättar om Sävars gudstjänster under pandemin

”Nu kan jag äntligen 
vara med på en 
gudstjänst igen”
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Tankar från Elsa i försommartid
Så vackert har Du skapat… Orden blev en 
ny sång, till Heliga Trefaldighetsdagen och 
Missionsdagen, när jag än en gång såg allt 
vackert i trädgården, och på utflykten vid 
havet, och överväldigades av Guds godhet 
och att hans kärlek återspeglas i skönheten 
i naturen.

“Så vackert har Du skapat, jorden där 
vi bor. Ditt hjärta återspeglas, i den skön-
heten vi ser. Å, å, å. Här får vi leva nu. 
Och vi stämmer in i jublet, i skapelsens 
lovsång. Treenig Gud, vi tillber Dig! Fader, 
Son och Ande, vi tillber Dig! Helig och 
god. Mäktig och stor. Så kärleksfull i allt 
vad Du gör. Vi tillber Dig, treenige Gud.”

Å, denna härliga tid, när hela naturen 
brister ut i lovsång. Hjärtat tar ett skutt 
och jag vill sjunga med, i jublet över vår 
store Gud, som skapade allt så  
förunderligt vackert. 

Först upp på våren, i vår trädgård, kom-
mer blåsipporna. Kanske är det därför det 
är en av mina favoritblommor, just för att 
de kommer först, och sprider hoppet om 
att snart är det sommar. Det är också en 
blomma som rymmer många minnen, av 
min mormors blåsipps-skogar i Nordingrå 
och den lilla gäststugan där, som blev vår 
oas under så många år. 

Blåsippor påminner mig också om den 
underbara tiden på Blidö, i Stockholms 
skärgård, där Gunnar och jag bodde fyra 
år och drev Lärjungaskolan Levande Ste-
nar. Och oförglömligt var de blå mattorna 
av blåsippor varje vår, som kort därefter 
blev vitsippsbackar. Vilken fröjd. Och än 
en gång får vi se, att hur omöjligt det än 
kan tyckas först, så händer det även detta 
år: efter vinter kommer vår. Livet väller 
fram ur smutsig jord. Plötsligt blommar 

TANKAR FRÅN ELSA 

ELSA RYDIN
Carlskyrkan, Umeå

inte bara blåsippor och julrosor, utan ett
överdåd av vitsippor, gullvivor, liljekonval-
jer, tulpaner och violer. Som en återspeg-
ling av Guds godhets vackra hjärta. Som 
en glimt av himlen. 

Och i skogen hörs sången från flugsnap-
pare och bofink, rödhake och gransångare, 
talgoxe och blåmes. Och koltrasten, som 
jag kallar för lovsångsfågeln, vilka ljuvliga 
toner. Den påminner mig om att låta mitt 
inre fyllas av tacksamhet och lovsång, att 
lyfta blicken, och att i tillbedjan vända 
mitt hjärta till Jesus dag efter dag.

Ja, jag tycker så mycket om våren och 
försommaren när livet börjar spira fram 
ur frusen jord. Trädgården rymmer många 
insikter och “predikningar” och tilltal om 
hur god Gud är. Att så frön och skola om
plantor kan ju också på många sätt liknas 

vid församlingsplantering och försam-
lingsbygge. Alla plantor och växter är så 
olika - som vi människor, och vi behöver 
lära oss att hantera varandra varsamt, som 
unika, speciella... på tillväxt. 

Gläd dig i dag! Det är sommar! Gud är 
god. Låt ditt hjärta fyllas av glädje. 

“O skulle jag då sörja, som har en sådan 
Gud. Nej hellre må jag börja att
höja lovets ljud. Ja, Herren vill jag prisa.”

Med önskan om en riktigt fin sommar.

LEDAR- OCH HANTVERKSDAG 2 OKTOBER, ÅNÄSET
En dag för scoutledare, eller för dig som vill bli. Få inspiration och utbildning som kan gynna din verksamhet. 

Läs mer på vår hemsida: efsvasterbotten.se
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PERSONALNYTT

Avslutat eller avslutar sin tjänst
Anneli Almqvist, 201231
Helena Marksén, 201231
Lena Stegeby, 210630 
Anna Karin Anens, 210630 
Kristina Sturk, 210831

Gått eller går i pension
Ragnhild Holmström, 201231
Anita Lundqvist, 201231 
Birgitta Bergner, 210901

GÅVOMEDELSRAPPORT

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

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

KALENDER 2021

Hemsidan
www.efsvasterbotten.se/kalender
Facebook
www.facebook.com/efsvasterbotten
Instagram
Efs.salt.västerbotten

Juni
Konfirmationsläger
- Läger, Strömbäck 1  
  17/6 - 4/7
- Läger, Klippen - Strömbäck 2  
  28/6 - 18/7
- Läger, Strömbäck 3 
  28/6 - 15/8 
- Läger, Solvik 1 
  17/6 - 4/7
- Läger, Solvik 2 
  30/6 - 18/7
Dagläger
- Dagläger ”På spaning” 
  22/6 - 23/6
- Dagläger ”Uppdraget”
  28/6 - 30/6
Augusti
- @Solvik
  10/8 - 13/8
- Sommardagen på Pengsjögården
  18/6
- @Strömbäck
  19/8 - 22/8
- Musik-Ledar-repertoardag 
  25/8
September
- Jag och mitt barnbarn, Tavelsjö
  11/9 - 12/9
- Fjällväg - höst
  16/9 - 19/9

Kalendern kan komma att ändras, därför 
hänvisar vi till hemsidan, Facebook och 
Instagram för senaste information kring 
arrangemangen. 

Lediga tjänster
Musikkonsulent 50 % till  
distriktskansliet i Umeå.
 
Präst Jörn-Boliden 100 %

Mer information finns på 
efsvasterbotten.se/jobba-at-efs

Sommarstängt
EFS Västerbottens kansli  

håller stängt 5 juli - 1 augusti 2021.
Glad sommar!

TACK TILL ALLA FÖRENINGAR OCH GRUPPER!
Bjurholm, Bodbyn, Bullmark, Bureå, Byske, Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark norra, 
Ersmark södra, Grisbacka, Holmsund, Levar, Lövånger, Medle, Morö Backe, Myckle, 
Nysätra, Sjöbotten, Svarttjärn, Skellefteå, Sävar, Sörböle, Täfteå, Umeå, Ursviken, 
Vindeln, Vännfors,Vännäs, Åkullsjön, Öre, Örträsk, Östanbäck, Övre Kågedalen.

TACK TILL ALLA ENSKILDA GIVARE SAMT MINNES- OCH HÖGTIDSGÅVOR!

JANUARI - APRIL 2021
Insamlade gåvor:    1 529 000kr 
Budgeterade gåvor:  1 885 000 kr 
Differens:    -  356 000 kr

Under perioden januari-april har 1 529 
000 kr insamlats in varav 82 000 kr från 
enskilda givare. Vi har tappat tydligt mot 
budget och uppmanar alla föreningar att 
om möjligt skicka in gåvor löpande varje 
månad.
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Öppettider:
20 juni till 
8 augusti

Alla dagar kl 9-18

Café Strandudden 
kommer vara öppet 
i sommar och precis som ifjol kommer caféet att erbjuda självservering.

Alla kakor är styckesförpackade för att kunna hålla smittorisken nere. Det underlättar 
också för att köpa med fikat till picknicken, husbilen eller till eftermiddagskaffet hemma.

I samarbete med Bolidens badhus erbjuder Café Strandudden också en träningsstation 
som alla kan delta i dygnet runt. Det kommer att finnas loppis för dig som är sugen på 
att fynda! Det är med andra ord mycket aktivitet på gång i Sommarstugan - så kom och 
besök oss i sommar: Strömforsvägen 6, i Boliden.

Mer information hittar du på Café Stranduddens Facebook, på EFS Västerbottens 
hemsida eller ring: 070-383 87 39.

Välkomna!

Rapport från styrelsen, maj 2021
Mikael Walter, från Boliden, är ny 
ordförande för EFS i Västerbot-
tens distriktsstyrelse. Det arbete 
han tillsammans styrelsen leder 
inför år 2022 tar sikte på temat 
“Forma kristna gemenskaper”.

EFS Västerbotten fattade vid årsmötet 
den åttonde maj beslut om att välkomna 
tre nya ledamöter i EFS Styrelse. De tre är 
Susanne Jonsson, Sävar, Tomas Johansson, 
Ersmark och Per Moen, Grimsmark.

De ledamöter som sedan tidigare är 
invalda i styrelsen är Anna-Maria Gelf-
gren, Innertavle, Eric Bergner, Bullmark, 
Pia Fahlgren, Sjöbotten, Helena Wik-
ström, Umeå och Kerstin Eriksson, Umeå. 
Även distriktsföreståndare Mats Lindberg 
och ekonom Eva Bäckström deltar vid 
distriktsstyrelsens sammanträden.

Direkt efter årsmötet höll styrelsen 
ett konstituerande möte. Styrelsen utsåg 
då Mikael Walter till ordförande. Han 
kommer i arbetsutskottet att arbeta 
tillsammans med Thomas Johansson och 
Anna-Maria Gelfgren.

De övriga styrelseledamötena går in 
i de råd och utskott som sorterar un-

STYRELSERUTAN

der styrelsen: Susanne Jonsson deltar i 
Kommunikationsrådet, Helena Wikström 
är ordförande för Internationella rådet 
där Pia Fahlgren är ledamot, Per Moen 
kommer att sitta i Ekonomirådet, Kerstin 
Eriksson är ordförande i Verksamhetsrådet 
där Eric Bergner är ledamot.

Styrelsen och dess råd tar nu sats för 
att förverkliga de verksamhetsmål årsmötet 
fattade beslut om. Temat för år 2022 är 
“Forma kristna gemenskaper”. Vägen mot 
målet är att skapa förutsättningar för nya 
EFS-grupper och EFS- föreningar. Det 
kan innebära att skapa möjligheter för 
tillväxt av livsnära smågrupper, uppmuntra 
församlingar att organisera gudstjänst-
grupper samt att uppmuntra föreningarnas 
styrelsearbeten. 

Styrelsen har under ett helt år samlats 
till digitala möten förutom en styrelsehelg 
som vi kunde genomföra på Strömbäcks 
folkhögskola under hösten. Vi räknar med 
att den digitala arbetsformen består under 
ytterligare några månader men hoppas att 
vi till hösten kan träffas på riktigt. 

Förhoppningen är att det i slutet av 
oktober även blir möjligt att genomföra 

den planerade Nära Jesus-konferensen. 
Den äger rum sista helgen i oktober i Tegs 
kyrka. Huvudtalare blir Arne G Skagen. 
Bland talarna återfinns också Biskop Åsa 
Nyström. 

Vi önskar er varmt välkomna till 
konferensen men också att höra av er 
till oss i styrelsen. Vi vill gärna ta del av 
era synpunkter och idéer. Ni når oss via 
mejladressen: 
efs@vasterbotten.se. Markera i rubriken 
att mailet ska gå till styrelsen.

Med önskan om en på alla 
sätt välsignad sommar

EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE

4-8 augusti 2021

DIT DU SÄNDER MIG

HÅLL UTKIK PÅ EFS VÄSTERBOTTENS HEMSIDA, DÄR FÖRSÖKER VI UPPDATERA MED MER SOMRIGA 
TIPS OCH UTFLYKTER I VÄSTERBOTTEN.
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Foto: Ingrid Stenberg

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/

KLIPPEN
På grund av pandemin så finns det 
inte så mycket att rapportera från 
Klippenstyrelsen men här kommer 
lite information.

EFS Västerbotten planerar att 
genomföra ett konfirmandläger på 
Klippengården i sommar. Det är ett 
läger för ungdomar födda 2006. Be 
gärna för dessa ungdomar, ledare och 
detta läger!

Vi är glada och tacksamma för att 
Klippengården har fått en gåva av 
Levar EFS som skänkt ett pingisbord 
till gården. Vi ser fram emot nya ut-
maningar och aktiviteter på Klippen!

När det gäller bokningar av gården 
så följer vi Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och uppdaterar 
informationen om regler kring bok-
ning och boende kontinuerligt på vår 
hemsida www.klippengården.se.

Vi önskar er en fin sommar!
Klippenstyrelsen genom 
Gunilla

När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom 
förkunnar Nordens sommar. 
Då spelar Skaparen och vi är 
toner i hans symfoni 
av ljud och ljus och färger

SvPs 754 vers 1

15 Juli
Workshop: Sommarbukett - Karin Sislegård
Konsert: Pinewood Avenue
Veckomässa: Anton Sjöström
22 Juli
Workshop: Fläta "slytorn" - Kristina Eriksson
Konsert: Elina Sandström
Aftonbön: Karin Eriksson
29 Juli
Wokshop: Tälj enkla köksredskap - Ole Engmo
Konsert: Samuel Lind & Jörgen Halläng 
Veckomässa: Moa Beak
5 Aug
Workshop: Armband av pärlor - Jenny Eriksson
Konsert: Bedroom band
Veckomässa: - 
12 Aug
Workshop: Flugbindning och andra
fiskeredskap
Konsert: Ida & Nike
Veckomässa: Leif Holm

17 Juni
Workshop: Kalligrafi - Helena D. Jonsson
Konsert: "Juninatt" Malin Silbo Ohlsson,
Josefin Landmér, Anna Sjödin, Anders
Kjellberg, Anders Steinwall, Kristina Sturk
& Lennart Ohlsson 
Veckomässa: Isak Samuelsson
24 Juni
Workshop: Fotografera natur - Magdalena
Sandberg & Eva Gerhardsson. 
Konsert: Monica Selander - "Summertime"
Veckomässa: Anders Sandberg
1 Juli
Workshop: Akvarellkväll - Lena Liljemark
Konsert:  Eva-Heléns - "Till min syster”
Afonbön: Torbjörn Arvidsson
8 Juli
Workshop: Sashiko - Karin Lundström
Konsert: Lisbeth Fors Malm & Ingemar
Grahn
Veckomässa: Stig-Åke Lindgren

Kulturverandan 
torsdagar 18.00-21.00

 

EFS-Gården, Backen - Sockenvägen 31, Umeå
Program
Hantverksbod & Café varje torsdag  18.00-21.00

Läs mer om våra evenemang:
@kulturvernandan el vasakyrkan.com

Det blir konfirmandläger i 
Klippen i sommar! 

För att få till ett så smittskyddssäkert 
läger som möjligt behöver EFS Väster-
botten få några ihopfällbara bord att 

ställa upp i logen. 

Har du bord och ev. stolar att skänka? 
Eller har du några stabila trädgårds-
möbler att skänka? 
Allt är av värde, hör av dig till 
Magdalena Sandberg, distriktkonsulent 
EFS Västerbotten:
090-12 58 22, magdalena.sandberg@
efsvasterbotten.se.

Ta gärna med lägret i dina böner!

Tack för din hjälp!

HAR DU ETT EXTRA BORD HEMMA?



15

Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter

enkelt och effektivt

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

 

En servande fackhandel – Din trygghet   
www.bostromstraktor.se

UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 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 utgiv-
ning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.

NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring den 24 september 2021.

ANNONSER

FÄSTELEMENT 
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS 
gjutning, bearbetning, 

montering

BALANSBLOCK 
broms, spärr

VÄXLAR 
kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

EFS Västerbotten 
finns också på 
Facebook.  
Läs & tyck till!

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 annon-
sera i varje nummer, vartannat nummer, 
ett enstaka tillfälle eller annat valfritt in-
tervall. Kontakta oss för mer information.

ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Bud-
skap bearbetar och lagrar texter 
och bilder elektroniskt. Genom 
att skicka in material för publice-
ring ger du också ditt samtycke 
till att detta lagras elektroniskt. 
Artiklar som publiceras i tidning-
en kan också finnas tillgängliga 
på EFS Västerbottens webbplats. 
Där hittar du också nyheter, infor-
mation om arrangemang m.m. 

DETTA KUNDE HA VARIT DIN

annons
HÖR AV DIG, SÅ ORDNAR VI 
SÅ DU SYNS I VÅRT BUDSKAP 
FRAMÖVER. 

RING 090-12 58 97
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”Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 
ta mot var stund ur hans hand.  
Livet flödar fram såsom sav i stam,  
såsom bäck emot havets strand.”

 

Över berg och dal, ps. 752, Tore Littmarck


