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En kyrka i val och kval
När ni läser detta har kyrkovalet just 
varit. Jag skulle tro att vi ser på det med 
olika grad av allt från stort intresse, till rätt 
oen-gagerat, till en rätt bekymrad syn över 
det fortsatt starka politiseringen av Svens-
ka kyrkan, och vilka frågor som därför blir 
cen-trala. 

Opinionschefen på Kyrkans tidning, 
Jonas Eek, uppmärksammar vilken fråga 
som inför valet stått i fokus. På ledarsi-
dan i Kyrkan tidning nr 35 skriver han 
att Svenska kyrkan har 46 000 dop, 26 
000 konfirmationer, 14 000 vigslar och 
62 000 begravningar. Ändå är det de 147 
samkönade vigslarna 
som är den stora frå-
gan för flera nomine-
ringsgrupper. Alldeles 
tydligt har de politiskt 
styrda frågorna fått 
ett mycket större 
fokus än kärnfrågorna för en levande och 
evangelisk kyrka. Visst skulle faktumet att 
dopen minskar och gudstjänstdeltagandet 
minskar kraftigt vara frågor som skulle 
vara mer relevanta att ha i fokus.

Svenska kyrkan har (liksom också 
EFS och de flesta frikyrkorna) en väldigt 
stor utmaning i att runt om i vårt land 
fortsatt ha bärkraftiga gudstjänstfirande 
församlingar. Utan gudstjänster med 
gudstjänstfirande församling är man per 

definition i Sv ky inte en församling. Trots 
att Sv ky talar om gudstjänster i centrum 
blir det ofta (i det jag mött) mycket annan 
verksamhet som tenderar att få fokus. 
Problemet med vikande gudstjänstdelta-
gande verkar få väldigt liten plats inför 
valet.  Sv ky har fort-farande väldigt 
många barngrupper, öppna förskolor 
och möter väldigt många åttondeklassare 
i konfirmandläsning och många äldre i 
olika grupper, för att ta några exempel. 
Hade det varit ett framgångskoncept i sig 
med alla grupper så hade Sv ky i all-män-
het haft stora växande gudstjänstfirande 

gemenskaper och haft 
många aktiva ungdo-
mar i kyrkorna. Men 
riktigt så ser det inte 
ut. 1990 var det 9 mil-
joner som kom till Sv 
ky gudstjänster, 2019 

var det 3,8 miljoner. Om vi ser på utveck-
lingen för t ex syföreningar så hade man 
54 722 medlemmar år 2000 och 
11 852 medlemmar år 2020. 

EFS har som en av våra viktiga uppgifter 
att som missionsrörelse ge bidrag in i Sv 
ky. EFS främsta uppdrag tror jag inte är 
att som enskilda medlemmar engagera sig 
i Sv ky församlingar (vilket vi ju naturligt-
vis också gärna kan göra) utan vår styrka 
är det vi har som föreningar. Vårt ”gemen-

MATS LINDBERG 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

 ”...utan vara  
frimodiga med det 
vi kan ge vidare.”

skapskapital”, som Marie Rosenius skriver 
i en bok om samarbetskyrkorna, och vårt 
”dna” som vi har med oss i delaktighet 
och idealitet, är en självklarhet som vi 
särskilt kan bidra med där vi finns. Men 
då behövs före-ningen.
Vi ska inte heller vara tysta när vi ser 
sådant som vi ser kan bli bättre, utan vara 
frimodiga med det vi kan ge vidare. 

Det vi gör med omtanke och kärlek ska 
vi vara frimodiga med. Även om vi tycker 
att en del är alldeles galet, som att sekulära 
partier är med och styr vår kyrka, så är 
det än viktigare att vi bryr oss och är med 
och påverkar där det är möjligt. Låt oss 
fort-sätta bära med oss visionen att vi vill 
”se människor och samhällen förvandlade 
av Jesus”!



3

BETRAKTELSE

EFS VÄSTERBOTTEN
Distriktskansli i Umeå
Vasagatan 17, 903 29 Umeå
tel. 090-12 58 10
Telefonnumren fungerar också  
mobilt.
E-post: efs@efsvasterbotten.se
fornamn.efternamn@efsvasterbotten.se
Kansliet i Skellefteå 
Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå  
Tel. 070-653 53 37
 
Bankgiro 985-2377 
Swish 123 453 6819 
Bank SEB 5329-10 188 69
Hemsida: www.efsvasterbotten.se 
  
LEDNINGSGRUPP:
DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE  
Mats Lindberg 090 - 12 58 69

EKONOM
Eva S Bäckström 090-12 58 19

PERSONALANSVARIG  
Marie Granholm 090-12 58 17 

ÖVRIGA: 
DISTRIKTSKONSULENTER (Umeå)
Magdalena Sandberg 090-12 58 22
Stina Bohlin, musik 090-12 58 14
Maria W Persson, scout 0727223952

DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå) 
Erika Löfroth
0910-125 10, 070-615 35 46

ADMINISTRATÖR
Veronica Näslund 090-12 58 13

KOMMUNIKATÖR MED IT-ANSVAR 
Linnea Jakobsson 
linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se
 
VIK. KOMMUNIKATÖR MED IT-ANSVAR 
Elin Berglund 090-12 58 97  

DISTRIKTSSTYRELSEN
Ordf. Mikael Walter, 070-623 85 20, 
mikael.walter@hotmail.com
V. ordf. Thomas Johansson,  
070-224 3787, nilsthomasj@gmail.com

JONAS HEDBLAD
Präst i Mobackenkyrkan

Härlig är jorden

Vi har precis kommit in i en höst efter en 
härlig sommar. Vi har fått en glimt av vad 
det innebär att leva under lättade restrik-
tioner under sommaren. Några kanske har 
rest för att träffa dem som man håller kära 
och som bor långt borta. Andra har stannat 
kvar på orten och passat på att njuta av att 
bara få vara utomhus. Under sommaren får 
vi uppleva att jorden verkligen är härlig. I 
psalmen Härlig är jorden i vår psalmbok, så 
sjunger vi ”genom de fagra riken på jorden 
gå vi till paradis med sång”. Detta är en 
konst, d v s att vara tacksam för allt det 
fina som vi möter i naturen: blommorna, 
växtligheten, djuren, den stilla skogssjön 
som speglas i solens sista strålar, flötet som 
guppar på ytan och en krusning som avslö-
jar att det finns liv under ytan. Ofta stannar 
vår uppmärksamhet just vid det ytliga, men 
tänk om vi skulle skåda djupare än det mest 
uppenbara? 

För det finns ett utstakat spår att följa 
och etappen är inte övermäktig. Även om 
den kan ta oss över berg och dalar, så är 
mållinjen aldrig långt borta. Detta lopp 
kallar aposteln Paulus för ”den goda kam-
pen”, det vill säga att inte förlora hoppet 
och tron under livets strapatser. 

För även en sorgens dag finns det 
nämligen ett glatt budskap till oss alla. Det 
finns en ljusglimt som smyger sig in i allt 
det svarta. Idag är det som om vi nås av 
morgonens första strålar, över en daggfylld 
äng. Där axen står mogna och redo att 
skördas, och det går en stilla susning genom 

fältet som viskar om att det finns liv, även 
där det en gång såg så dött ut. Det finns en 
ny morgondag efter höstens sönderfall och 
vinterns mörka nätter. Det finns ett hopp 
om ett evigt liv tillsammans med Gud. 

Det enda vi behöver göra är att tro, ta ett 
steg och lita på att det eviga hoppet håller. 
Det gäller oss alla. Inte för vad vi kan göra, 
utan för vad Gud har gjort när han dog för 
all otillräcklighet och all brustenhet i denna 
värld, för att sedan uppstå som en garant 
för vår räddning. Att ljuset har övervunnit 
mörkret får vi fira varje dag. För när sorgen 
drabbar oss, är det inte slut, eller när allt 
känns grått och kallt. Det finns ju en evig 
sommar som väntar så nära att vi redan nu 
kan känna de ljumma vindarna. Därför får 
vi varje dag börja dagen med att påminna 
oss om allt det härliga som Gud gör och 
fyllas av tacksamhet.

Tack, Herre för sommarens  
försmak av det eviga livet. 
Fyll oss av tacksamhet över din 
härlighet.
I Jesu namn. Amen.

Munkvikens lägergård. Foto: Elin Berglund
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Ps.
PSALM 782, GODHET HAR MAKT 
ÖVER ONDSKAN

Finns det någon psalm om att kärleken 
är starkare än ondskan, undrade en kollega. 
- Ja visst, svarade jag. Ni kan till exempel 
sjunga Godhet har makt över ondskan (Ps 782). 

Det finns inte många afrikanska sånger 
i vår psalmbok, men denna är en av dem. 
Texten är skriven av Desmond Tutu. Den 
fångades upp av Iona-kommuniteten i 
Skottland och deras musikledare John 
Bell gjorde en melodi. Fast den är skriven 
av en skotte låter den afrikansk och  
passar utmärkt till texten.

Desmond Tutu blev 1986 ärkebiskop 
i den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Då 
hade han ett par år tidigare fått Nobels 
fredspris ”för sitt arbete mot rasförtryck 
och för försoning”, som det står i psalm-
boksregistret. Den karismatiske och glade 
Tutu var i årtionden en kraftfull och 
profetisk röst i sitt land i kampen mot 
apartheid.  När Nelson Mandela blivit 
president gav han Tutu det svåra uppdra-
get att leda den ”sanningskommission” 
som behandlade de tiotusentals övergrepp 
som skett mot färgade sydafrikaner. Det 
var ett tungt och svårt arbete där så mycket 
ondska kom i dagen, men som också 
visade på möjligheten till försoning och 
att kunna gå vidare utan hämnd. 

Ja, Desmond Tutu vet mycket om 
ondskan. Men han vet också att godheten, 
kärleken och försoningen är ännu starkare 
krafter. Därav hans frimodiga psalm om 
att godhet har makt över ondskan och att 
kärleken vinner över hatet. När vi sörjer 
över att freden och friden verkar vara 
så långt borta i många länder på jorden 
behöver även vi i Sverige påminna varann 
om det. Med Desmond Tutu får vi sjunga: 
”Segern är vår, segern vi får, genom hans 
kärlek...” 

Så du som är mötesledare ibland, låt 
församlingen få sjunga denna hoppfulla 
och enkla sång. Och sjung också Det kan 
vi göra för rätt och för fred (Ps 591). Det är 
en annan god psalm som kan ge mod när 
maktlösheten tränger sig på oss. 

TORBJÖRN ARVIDSSON

Arne G Skagen, huvudtalare. Foto: Lise Gagne

Nära Jesus närmar sig och  
huvudtalaren i år är ingen mindre 
än Arne G Skagen. VB hörde av 
sig till honom för att fråga varför 
han brinner för att dela evange-
liet i vardagen med vardagliga 
människor. 

Temat för konferensen är Mission  
Possible, vad betyder det för dig?
- Det betyder att alla kristna har fått ett 
uppdrag av Jesus. Att Jesus har skickat oss, 
utrustat oss och viktigast av allt, den som 
har all makt i himlen och på jorden, är 
med oss genom den Helige Ande (Matt. 
28:18-20). Det är alltså ett himmelskt 
uppdrag, med himmelsk kraft. Inte vår 
idé, utan Hans, och tillsammans med Ho-
nom, går uppdraget från Mission Impos-
sible (omöjligt uppdrag) till ett Mission 
Possible (möjligt uppdrag).

Vad kommer du tala om under 
konferensen?
- Det är främst tre saker jag vill prata om. 
Nummer ett är Jag, en människofiskare? Jag 
kommer att fokusera på Matt: 4.19: Kom, 
följ mig, så ska jag göra er till människof-
iskare och vad det innebär att följa Jesus 
idag. Nummer två blir ett seminarium 
på lördag morgon som baseras på min 
bok Äntligen måndag (Sv. titel Gräv där 
du står). Till sist vill jag titta närmare på 
Missionsbefallningen och vad den betyder 
för varje enskild kristen och för våra 
församlingar.

Du har ju skrivit boken Gräv där du står,  
kan du beskriva den för oss som  
inte läst den?
- Det är en enkel bok om vardags- 
evangelisation för vardagliga kristna.

Bokens huvudsyfte är att inspirera, 
hjälpa och uppmuntra alla kristna att dela 
Jesus med människor på ett naturligt sätt. 
Om jag får, citerar jag gärna en läsares 
kommentar: ”Gräv där du står är en befri-
ande bok om livet Gud kallar alla kristna 
att leva. Genom praktiska exempel och 
humor inspireras och uppmuntras vi. Arne 
G Skagen avslöjar möjligheter för oss som 
ger ordet evangelisering en ny mening och 
innehåll. Han motbevisar att evangelisa-
tion är en aktivitet för dem som är särskilt 
intresserade.” 

Varför är vardagsevangelisation så  
viktigt enligt dig?

Vardagsfokus på Jesus

- Över 90 % av dem som accepterar Jesus, 
säger att de hört evangeliet, upplever Guds 
kärlek o s v genom en personlig relation 
med en kristen vän eller kollega. 

Varje kristen berör, varje vecka, varje 
dag, människor som Gud kallar till sig. 
Om vi bara fokuserade på söndagsmötena 
så kan vi snabbt tappa fokus på vardagen, 
och tappa de möjligheter Jesus ger oss att 
välsigna, uppmuntra och dela Guds kärlek 
med människor. Jesus gick runt, han såg 
och agerade - och han vill detsamma för 
oss. Vårt liv består av ”en dag i taget”, vi 
har många fler vardagar än söndagar.  
Ordet evangelisering kan snabbt bli en 
aktivitet, men Gud kallar oss att vara var-
dagliga kristna som lever ett vardagligt liv 
fyllt av den Helige Ande, ledd av honom 
och där du och jag kan vara oss själva, 
naturligt övernaturligt. 

Vad hoppas du kunna förmedla och 
skicka med oss efter konferensen?
- Tron på att Gud är med oss i vår vardag 
och att Gud kan använda oss som vi är, 
där vi är. Förhållandet till den Helige 
Ande som vår lärare, vår kraft i uppdraget, 
kommer att avslöjas på ett praktiskt och 
befriande sätt. Att församlingen får ny 
inspiration och uppenbarelse om hur Jesus 
kommer att använda oss idag. Att varje 
individ och församling ska få en ny tro på 
att vi ska se människor acceptera Jesus och 
att vi kan påverka och förändra vår omgiv-
ning med Guds kraft och kärlek. 

ELIN BERGLUND
Redaktör 
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KONFERENS NÄRA JESUS

29 - 31 oktober, Tegskyrkan, Umeå
Äntligen får vi mötas till vår inspira-
tionshelg Nära Jesus vilket vi är mycket 
glada över! På EFS Västerbottens hemsida 
kommer löpande uppdateringar om kon-
ferensen, så kika in där då förändringar 
kan komma att ske nära inpå konferensens 
start, www.efsvasterbotten.se är adressen.

Barn (4-11 år) På lördagen kommer det 
finnas ett barnspår där vi läser bibelberät-
telser, pysslar, leker och gör andra roliga 
saker under dagen. På gudstjänsterna  
(fredag, lördag och söndag) kommer det 
att finnas möjlighet att sitta och rita och 
pyssla inne i gudstjänstlokalen. 

Tweens (10-14 år) Vi kommer att 

Pr
og

ra
m

FREDAG
19.00 Mässa Följ mig! Del 1 
Arne G Skagen, Erik Wäck-
lén och kören Al Dente.
Mötesledare Kristina Eriks-
son och Josefin Häggström. 
Mässan leds av Mats Lind-
berg.

21.00 Gudstjänst Får Anden 
lov? Elisabeth Svedberg,  
Mötes-ledare: Mats Lindberg 
och Agnes Flank.

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, Mötesledare Mats Lind-
berg och Lovisa Bergner. Lovsång Isak 
Samuelsson mfl.
              
21.00 Gudstjänst  Vi och dom eller 
bara ett vi? Om mission, vardagstro och 
Sackaiosmänniskor. Samtalsgudstjänst med 
ungdomar och vuxna. Lovsång Elsa Rydin 
mfl. och förbön.
Ungdomar från Grisbackakyrkan samt 
Anneli Aronsson, Petter Sundkvist, Ragn-
hild Pelo, Kerstin Eriksson. 

SÖNDAG
10.00 Bibelsamtal. «Gå därför ut...». 
Missionbefallningen Matt: 28.18-20. Arne 
G Skagen, Mötesledare: Karin Lindmark.

10.00 Körövning med Tillsammanskören.
Alla åldrar (barn, unga, vuxna) är välkom-
na! Övning av tre enkla sånger som sedan 
sjungs i gudstjänsten. Marta Bäckman. 
Saft/kaffe/te efteråt. (Ljudfiler/länkar med 
sångerna finns att lyssna till i förväg om 
man önskar det på EFS Västerbottens 
hemsida).

11.00 Skattengudstjänst, alla dagar. 
Erik Johansson, Mirjam Bergner  
Tillsammanskören med Marta Bäckman, 
Simon Persson mfl musiker. 

samlas kring 9.00, vi hänger tillsammans 
under dagen och gör olika roliga aktivite-
ter. Det kommer att finnas lunch och fika. 
Vi avslutar dagen runt 16.00. 

Ungdom (14-) Det kommer att finnas 
ett ungdomsspår som börjar på lördagen 
och avslutas med gudstjänsten på söndag. 
Det blir olika aktiviteter, KRIK med boul-
dering på KFUM, Salts årsmöte, guds-
tjänst, häng på kvällen och övernattning.

Salts årsmöte och Klippens stormöte 
kommer att hållas på lördag eftermiddag.

Anmälan öppnar den 27 september 
och stänger den 22 oktober. Anmälan till 
inspirationshelgen sker via EFS Väster-
bottens hemsida. Det är även möjligt att 
ringa och anmäla sig till Erika Löfroth, 
0910-12510. Gudstjänsterna under hel-
gen kommer också att sändas digitalt via 
EFS Västerbottens Facebook. 

Man behöver inte ha Facebook för att 
följa sändningarna. 

Parallella samlingar
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30

10:30-11:30

13:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

15:30-16:30 
15:30-16:30 

15:30-16:30

EFS internationella mission - Erik Johansson och IR.
Praktiskt seminarium - Kristina Eriksson. Luffarslöjd i galv och rostfritt.
BIAL (Barn I Alla Länder) - Sofia Svensson. Hur mission kan ske utifrån 
ett barnperspektiv.
Att leva ett missionellt liv på hemmaplan - Elisabeth Svedberg.

KRIK (Kristen idrottskontakt) - Petter Sundkvist. Vi provar boulde-
ring/inomhusklättring med en paus i mitten för andakt.
Workshop kring hur vi kan arbeta med vision och inriktning på lång 
sikt för EFS Västerbotten - Mats Lindberg och Mikael Walter.
EFS internationella mission - Erik Johansson och IR.
Att prata tro med barn - Matilde Burström och Laila Israelsson.
Mission - igår, idag, i morgon!? Birgit Hedman, Åke Hägglund.

Knat och prat (utomhus) - David Bergquist.
NGO-utbildning - Jonas Abbevik. För dig som är/ska bli lokal  
administratör i din förening.
Praktiskt seminarium 2 - Kristina Eriksson. Luffarslöjd i galv och  
rostfritt.

Erik Johansson har sina rötter i 
Värmland och Västerbotten, men växte 
upp som missionärsbarn i Etiopien. Sedan 
tolv år tillbaka missionssekreterare för EFS 
internationella mission. Innan pandemin 
reste han mycket och besökte EFS syster-
kyrkor och samarbetsorganisationer.

Om temat Mission Possible säger Erik: 
”Att leva mission tycker jag är en viktig 
påminnelse. Jag växte upp i EFS ungdom 
med dess slogan: Mission - en livsstil och 
tycker att det säger något viktigt om att 
mission är att vara kristen i vardagslivet. 

Tack vare den Helige Andes kraft är det 
också möjligt: Mission Possible. I oss själ-
va klarar vi inte så mycket, men Gud har 
genom historien visat att han kan utföra 
stora saker genom oss, små människor.

Elisabet Svedberg har bott sju år i 
Tärnaby och levt missionellt där, jobbat 
en del i Svenska kyrkan och på Bibelfjäll. 
Hon berättar vidare: ”Nu är jag nybliven 
Björksele bo, jag tycker om popcorn, 
ärliga samtal och att laga mat. För mig be-
tyder konferensens tema att jag får leva ett 
operfekt liv, med Jesus i centrum och ge 
hans kärlek vidare till folk i min vardag.”

Konferensens andra två talare
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Soliga, vackra och varma dagar under sommarens konfirmationsläger
Under sommaren 2021 anordna-
de EFS Västerbotten fem konfir-
mandläger - och VB var såklart 
nyfiken på hur det varit. 

Matilde Burström, lägerchef för Klip-
pen - Strömbäck läger 2, berättar om 
deras läger.

Vi är mycket glada och tacksamma att vi 
kunde genomföra konfirmationsläger 2 
Klippen-Strömbäck med 32 konfirmander 
och 9 ledare och 3 rekryter i år! Efter nog-
granna förberedelser med bl.a karantän- 
dagar innan lägret fick vi ett läger där vi 
var ovanligt friska!

Vi ledare är tacksamma för att vi fick 
vara med på en del av konfirmandernas 
livsvandring och vi har slagits av hur 
mycket som hinner hända under ungefär 
3 veckor, både gällande att växa i sin tro 
och att bli mer trygg i sig själv. Vi har fått 
vara med om väldigt mycket och här kom-
mer några axplock från vårt läger:

Teman vi tog upp var bl.a. bön, psykisk 
hälsa, relationer, ungdomsalpha och lär-
ljungaskap, och frågorna Vem är Gud? och 
Varför måste Jesus dö? Konfirmanderna 
fick ofta bearbeta sina tankar genom att 
”provtänka” i mindre grupper och genom 
bibelsamtal. Vi pratade om att även 
motgångar i livet är ett sätt 
att växa.

Detta varvades med  
aktiviteter som tårtbakar-
tävling, fjällvett, levan-
de Cluedo, speed-spel, 
cykeltur till Simphamn, 
Jesusvandring och konfamästerskap. Varje 
dag innehöll morgon- och kvällsandakter 
och även tyst vila för alla. Under lägret 
döptes även två konfirmander, vilket var 
en fin upplevelse för oss alla.

Det var ett rekordår värmemässigt, vil-
ket var både härligt, men också besvärligt 
med för varma sovrum och för lite vatten 
uppe på kalfjället. Vi hanterade det genom 
att bl.a. bada i kalla Umeälven i Klippen 
och i fjällbäckar på fjällvandringen då vi 
sov i tält.

Konfirmationshögtiden hölls 
utomhus på ett coronaanpassat sätt vid 
Strömbäcks Folkhögskola och det blev 
en mycket fin högtid. Konfirmanderna 

.Förutom djupare samtal om Gud och livet fick de även lära sig fjällsäkerhet på Klippen - Strömbäcks läger 2. Foto: Matilde Burström

MATILDE BURSTRÖM
Carlskyrkan

ansvarade för predikan där de samman-
fattade vad vi gjort på lägret genom att 
sjunga, berätta och dramatisera vad de fått 
ta del av för att växa i tro och liv. Särskilt 
fint var det när släkt och vänner fick gå 
fram till sin konfirmand och visa sitt stöd 

genom att stå runt dem 
vid förbönsakten. Här är 
en del av ledarnas tal till 
konfirmanderna på konfir-
mationsgudstjänsten:

”Vi tackar er för alla era 
kloka tankar, ni har lärt oss så mycket och 
det har varit en gåva att få dela tro och liv 
med er och vrida och vända på livets alla 
frågor. Vi tackar er för att ni gett varandra 
möjligheten att växa i tro.

Vi ledare har slagits av era varma ord 
till varandra, hur ni verkligen ser varandra 
och inkluderar varandra, era fantastiska 
kramar i kramringen, er kärlek till Gud 
och för att inte glömma… er kärlek till 
fotbolls-EM, O’boy, marmelad, burkman-
dariner och hallonkräm.

Vi är så glada när vi får höra meningar 
som: ’jag är stolt över mig själv’,’jag har 
fått känna Guds kärlek’,’jag vill starta en 
bibelgrupp’, ’jag vill jobba i kyrkan’ och ’jag 
längtar till ledarskolan!’

Att vara konfaledare är lite som att få 32 
nya syskon, och det är så vi ledare ser på 
er. Bär med er varandra, fortsätt umgås, 
både med varandra, men främst med Gud! 
Vi ber för er, allihopa. Kom ihåg att Han 
som leder er känner er innan och utan och 
att ni är älskade.”

KONFIRMATIONSLÄGER

”Jag har 
fått känna 

Guds kärlek” ”Jag gillar inte 
att läsa, men 

nu har jag 
börjat tycka om 

det lite mer”
konfirmand om bibelläsningen

 Skicka gärna en gåva till EFS Väster-

botten. Med din gåva kan vi fortsätta 

att arbeta med läger och arrange-

mang för barn 

och ungdomar!
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Soliga, vackra och varma dagar under sommarens konfirmationsläger

.Förutom djupare samtal om Gud och livet fick de även lära sig fjällsäkerhet på Klippen - Strömbäcks läger 2. Foto: Matilde Burström

Tack Gud för att våra läger för-
skonades från Coronautbrott och 
att vi kunde genomföra fem kon-
firmationsläger denna sommar. 

Konfirmationslägren är för många 
en trygg plats där man kan utvecklas både 
på ett personligt plan, men också i sin tro 
på Jesus. Ledare och präster under lägret 
jobbar för att ungdomarna ska kunna få 
en stadig grund att stå på inför framtiden, 
vilket kan lämna mersmak hos ungdo-
marna att fortsätta att engagera sig i sina 
lokala kyrkor och sammanhang. 

Kanske vi kan få några ungdomar till 
Växa följa leda-skolan som startar till 
hösten? 

Tack till alla som burit konfirmations-
lägren i era böner, det har get kraft åt våra 
lägerchefer, ledare och till våra deltagare 
som fått stå ut med en viss ovisshet och 
ändringar i sista stund. 

Strömbäcks läger 3, fick inte möjlig-
het att åka till Klippen, men det hindrade 
inte ledarna och ungdomarna att leva 
lägerliv och umgås med varann och Jesus. 

God mat, roliga och lärorika aktiviteter, 
vila och reflektion över livet och tron har 

”Kvällsandakterna 
var min favoritstund 
på hela dagen!”

KONFIRMATIONSLÄGER

Solviks konfirmation Foto: John Carlsson

Gruppbild på några av konfirmanderna från Strömbäck läger 3

konfirmand om kvällsandakterna

fått prägla lägret, och överlag har ungdo-
marna reagerat positivt på lägret som blev. 

Solviks konfirmation bjöd på vackra 
sommarkväller och fartfyllda dagar och vi 
tackar Gud för att inget av våra läger fick 
något Coronautbrott.

Nu ber vi för att alla konfirmander 
hittar sin väg in i ett sammanhang där de 
kan trivas och fortsätta att växa, i sig själva 
och tillsammans med Gud. 
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Efter 33 år i EFS-tjänst är det dags att lämna 
över stafettpinnen 
Många möten med människor - 
det kan beskriva Birgitta  
Bergners arbete i stora drag.  
Sedan sent 70-tal har hon arbe-
tat med föreningsverksamhet, 
musik och scout och nu ser hon 
fram emot pensionen. 

Hur länge har du varit anställd inom 
EFS? 
- Få se här nu. Jag började -78 och 
jobbade fram till -89. Det blir 11 år. 
Efter det blev det en paus, innan jag kom 
tillbaka till en EFS-tjänst, denna gång på 
distriktskansliet. Där började jag -99 och 
har jobbat där ända till pensionen i år, 
vilket blir 22 år. Det blir totalt 33 år. Oj, 
det låter länge!

Ja det har du rätt i, det är ett tag. Vilka 
uppdrag har du haft under dessa år?
- I början jobbade jag mot föreningarna 
i Västerbotten som gruppledare, som 
det kallades på den tiden. Då hade jag 
hand om lägerverksamhet och konfirma-
tionsläger, och så hade jag dessutom åtta 
fasta grupper i veckan, där till exempel 
miniorerna ingick. Dessutom var det 
mycket fokus på ledarutbildning och jag 
jobbade mycket med 
att inspirera och tipsa 
blivande ledare om bra 
material, som andakter, 
olika hantverksmaterial 
och bra litteratur för den 
verksamhet som skulle 
bedrivas.

- Jag anställdes på 
kansliet -99 och blev kvar tills pensionen. 
Kanslitjänsten började med uppdrag 
inom musik och 2010 utökades tjänsten 
med scout. Parallellt har jag har jag också 
jobbat ute i kretsen med gudstjänster och 
predikningar.

Jag kan inte riktigt säga när min krets-
tjänst startade. Det liksom bara blev! Men 
det känns ju så fantastiskt roligt med den 
förankringen jag fått till människorna i 
föreningarna. Det känns så härligt att fort-
sätta med kretstjänsten, jag är ju faktiskt 
bara ”deltids-pensionär”, jag kommer att 
jobba 25 %.

Om du blickar tillbaka, finns det någon 
händelse som du minns extra tydligt?

Kansliet. Fr v: Stina Bohlin, Erika Löfroth, Mats Lindberg, Veronica Näslund, Marie Granholm, Eva S Bäckström, 
Linnea Jakobsson, Magdalena Sandberg och Birgitta Bergner. Foto: Elin Berglund

- Vad ska jag välja? Det finns många 
händelser som jag kommer att bära med 
mig som goda minnen hela livet! Konfir-
mandlägren på 80-talet var ju i en klass för 
sig. Det var stora grupper - det kunde vara 
upp mot 64 konfirmander på Strömbäcks- 
lägret, vilket alltid var roligt. Sen kan jag 

ju inte glömma ledar-
utbildningarna vi höll i 
Robertsfors för många år 
sedan. Det var så många 
människor som kom till 
de studiecirklarna vi an-
ordnade. Alla var sedan 
bjudna till ett stort Till-
sammansläger - många 
härliga människor och 

goa samtal jag fått vara med om. Men 
också att anordna vildmarkslägren för ca. 
300 scouter var en upplevelse i sig. Det var 
mycket förberedelse, rekognosering, göra 
iordning så att alla hade någonstans att slå 
läger, ordna med vatten... ja, mycket fix.

Det har gått en vecka sedan du gick i 
pension, vad har du gjort den här första 
veckan? 
- Jag har planerat läger såklart! Vad 
annars? Lägret Jag och mitt barnbarn hålls 
nu i september så det är lite att stå i med 
samordning och planering. Utöver det har 
jag påtat lite i trädgården. Så egentligen 
har mina dagar sett ut precis som vanligt. 

”Min önskan är 
att sätta upp 
vävstolen och 

äntligen få 
väva.”

Om vi säger så här istället då, finns det 
något som du vill göra men inte haft tid 
med ännu?
- Min önskan är att sätta upp vävstolen 
och äntligen få väva! Dessutom vill jag hit-
ta en lokal att hålla till i där jag kan bjuda 
in fler vävsugna och anordna någon form 
av studiecirkel. Det ser jag fram emot.

Tack Birgitta för dina 33 år i tjänst! 
Din varma personlighet kommer att sak-
nas, inte minst av oss som haft turen att 
lära känna dig här på kansliet. Nu välkom-
nar vi Stina och Maria som kommer axla 
varsin del av Birgittas tjänst. En presenta-
tion av dem får ni på nästa sida. 

ELIN BERGLUND
Redaktör 

Glöm inte bort  
EFS Västerbotten 

Din gåva gör skillnad! Vi ligger 
under budget men än finns 
det chans att ändra på det. Se 
gåvomedelsrapporten, s12, för de 
senaste siffrorna. Där hittar du 
också swishnummer och BG. 

HÄLSNINGAR
EKONOMIRÅDET
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Vilken årstid är din favorit?
- Jag säger nog våren. Det är 
så vackert att se när allt som 
varit dött väcks till liv.

Är du en morgon- eller 
kvällsmänniska?
- Morgonmänniska.

Trerättersmiddag på restau-
rang eller torkad mat och 
pulverkaffe ute i naturen?
- Jag gillar varken torkad mat 
eller kaffe, så trerätters får det 
bli. Men helst ute i naturen.
 
Sparka i lilltån i bordsbenet 
eller stöta armbågsnerven i 
stolskanten?
- Sparka i lilltån, det alterna-
tivet är lite trevligare. 

Flyga eller andas under 
vatten?
- Jag måste nog ändå säga 
flyga.

Vilken årstid är din favorit?
- Min favoritårstid är vårvin-
tern. Det är så vackert när 
solen kommer tillbaka och 
lyser upp snön. Något av det 
bästa som finns är att ta en 
skidtur på skaren på morgonen.

Är du en morgon- eller  
kvällsmänniska?
- Morgonmänniska.

Trerättersmiddag på restaurang eller 
torkad mat och pulverkaffe ute i 
naturen?
- Ingenting smakar ju lika gott som 
mat utomhus med en fin utsikt. Men 
jag föredrar ändå kokkaffe över pulver-
kaffe.
 
Sparka i lilltån i bordsbenet eller 
stöta armbågsnerven i stolskanten?
- Jag väljer nog lilltån. Jag stöter ofta i 
den så den är mer stöttålig vid det här 
laget.

Flyga eller andas under vatten?
- Jag skulle hellre vilja kunna flyga och 
njuta av frihetskänslan och utsikten.

En underbar dag i Pengsjö

Fem snabba med Maria och Stina

En lägerdag för alla åldrar lockade 
många ivriga deltagare från Åsele i väst 
till Umeå i öst till Pengsjögården en 
regnig onsdag i augusti. De hembakta 
bullarna smakade gott vid ankomsten och 
starten i Arken gav hinkvis med namn 
och aktiviteter. Lekarna utanför Arken 
satte sedan balans och koordination på 
prov, och ung som gammal engagerade 
sig med liv och lust. Inte en droppe föll 
på oss när vi var utomhus – ett stort 
tacksägelseämne!

Efter lunchen stod det Bibel och sång 
på programmet. Ur Bibeln steg Lasaros 
och samtalade med städerskan Stina. Vi 
fick lära oss att Jesus är starkare än döden 
och till korset gick vi sedan med våra 
böneämnen. En halv tygremsa fick fästas 
på korset och den andra halvan fick läggas 
i fickan – som en påminnelse om stunden 
och bönen. ”Jesus – ingen annan är som 
han” sjöng vi sedan med övertygelse!

När det blev dags 
för bad och lek tittade 
solen fram – ytterligare 
ett tacksägelseämne – 
och plask och plums 
ljöd ikapp med rop och skratt. Efter 

det läckra fikat pysslades det av hjärtans 
lust i matsalen medan några gick ut på 
tipspromenad och knöt knutar och andra 

lekte och spelade på 
fotbollsplanen.

När den goda 
middagen var uppäten 
avslutades dagen med 

andakt och sång ledd av ”lägerchefen” 
AGNETA ”AGGE” NORLIN

Gafsele 

Lägerdeltagarna fick fästa sina böneämnen på korset. Foto: Agge Norlin

”Tack Gud för en 
underbar dag i 

Pengsjö.”

Kristina Eriksson. Ett stort TACK 
till henne, hennes ledarkamrater och 
kökspersonalen! Mest av allt tackar vi Gud 
för en underbar dag i Pengsjö!
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Rapport från styrelsen, juni 2021
EFS Västerbottens styrelse 
arbetar vidare med den översyn 
och process som ska ge länets 
verksamhet en tydlig inriktning 
framåt. 

Styrelsen samlades den tionde juni 
till ett digitalt styrelsemöte. En av huvud-
punkterna var det fortsatta arbetet med 
en översyn och kommande förändrings-
process av hur EFS Västerbotten ska möta 
framtiden. 

Det är Mikael Walter, ordförande i 
styrelsen, Helena Wikström, Thomas 
Johansson samt Per Moen som under det 
närmaste året är styrgrupp för det arbetet. 
Ett etappmål är att presentera ett förslag 
för styrelsen i september. Det kommer 
sedan att upprättas en tidplan inför pre-
sentation och förankring med EFS-fören-
ingar, Saltföreningar och årsmötet. 

Processgruppen ska även göra en 
analys av hur nuvarande arbetsformer 
skulle påverkas om EFS Västerbotten går 
in som region i EFS riksorganisation. 

STYRELSERUTAN

Distriktsföreståndare Mats Lindberg får 
ett särskilt uppdrag att titta på konsekven-
serna av en sådan organisationsförändring.

Styrelsemötet summerade även 
intrycken från årsmötet. För andra gången 
genomfördes det på grund av den pågå-
ende pandemin helt digitalt. Det var färre 
deltagare än vid ett traditionellt årsmöte 
framförallt på grund av att färre föreningar 
var representerade. Styrelsen vill gärna ha 
synpunkter på arrangemanget, både från 
de ombud som var närvarande och från 
representanter för föreningar som inte var 
närvarande. Mejladressen hittar ni i slutet 
av texten. Planeringen, och förhoppningen 
inför nästa år, är att vi då kan samlas till 
ett vanligt årsmöte, men eventuellt med 
möjlighet att delta digitalt på distans. 

Styrelsen fick en bekymmersam nyhet 
från riksplanet. Myndigheten för statens 
stöd till trossamfund kommer inte längre 
att betala ut stöd till EFS. Motiveringen är 
att den inte finner att EFS som inomkyrk-
lig rörelse är ett registrerat trossamfund. 
Det innebär att EFS från och med år 

2023 förlorar ett årligt statligt stöd på tre 
miljoner kronor. Västerbottens andel är 
700 000 kronor. 

Mer inspirerande nyheter från EFS 
riksorganisation är en satsning på nyplan-
terande verksamhet med målet att etablera 
nya EFS-föreningar.

Styrelsen samlas, om restriktionerna 
tillåter, i slutet av september till en styrel-
sehelg på Solviks folkhögskola. Det blir då 
den första gången på ett år som styrelsen 
träffas i verkliga livet. Sedan i oktober 
månad förra året har alla sammanträden 
hållits via digitala kanaler.

Därefter hoppas vi att vi alla kan samlas 
till inspirationskonferensen Nära Jesus 
den 29-31 oktober i Tegskyrkan, Umeå. 

Med hopp om att sommaren för oss 
vidare mot en höst präglad mer av glädje 
än oro.

STYRELSEN

Hör gärna av er via mejladressen: 
efs@efsvasterbotten.se

DISTRIKTSINFORMATION 

EFS.I.SCHTAAN

EFS.SALT.VÄSTERBOTTEN
SALT VÄSTERBOTTENS ÅRSMÖTE 2021
I år kommer årsmötet kunna hållas på plats under Nära Jesus 
konferensen, och det kommer även finnas möjlighet att delta 
digitalt. Endast anmälda ombud har rösträtt, men alla Saltmed-
lemmar har rätt att delta.

• NÄR? 30 OKTOBER, KL. 15:30

• HUR? UNDER NÄRA JESUS OCH DIGITALT

Håll utkik på EFS Västerbottens hemsida 
och på EFS Västerbottens Facebook för 
mer information 
www.efsvasterbotten.se/kalender
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DISTRIKTSINFORMATION

Presentation av styrelse, utskott och råd
För EFS Västerbotten 2021-2022

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

DISTRIKTSSTYRELSEN
Bergner, Eric   Bullmark 070-6757330 eric.bergner@umea.se
Eriksson, Kerstin   Umeå  070-6151209 kerstineriksson66@gmail.com
Fahlgren, Pia   Sjöbotten 070-6401124 pia.fahlgren@skelleftea.se 
Gelfgren, Anna-Maria  Innertavle 070-3268766 annamariagelfgren@hotmail.com
Johansson, Thomas  Umeå  070-2243787 nilsthomasj@gmail.com
Jonsson, Susanne   Sävar  072-5014254 sue.jonsson@gmail.com
Moen, Per   Ånäset  070-3632603 per.moen55@gmail.com
Walter, Mikael (ordf )   Boliden  070-6238520 mikael.walter@boliden.se
Wikström, Helena   Umeå  070-2235015 helena.wikstrom5@gmail.com

ARBETSUTSKOTTET
Walter, Mikael    Boliden  070-6238520 mikael.walter@boliden.se
Gelfgren, Anna-Maria  Innertavle 070-3268766 annamariagelfgren@hotmail.com
Johansson, Thomas  Umeå  070-2243787 nilsthomasj@gmail.com

EKONOMIRÅDET
Hedman, Helene   Umeå  070-6469382 helenehedman@hotmail.com
Jakobsson, Hans   Ersmark  070-3948975 hans.jakobsson@allt2.se
Moen, Per   Ånäset  070-3632603 per.moen55@gmail.com
Öhlund, Ingvar   Robertsfors 070-2332019 ingvar.ohlund@gmail.com

INTERNATIONELLA RÅDET
Bohman, Mats   Umeå  072-5391149 mats.bohman@svenskakyrkan.se
Fahlgren, Pia   Sjöbotten 070-6401124 pia.fahlgren@skelleftea.se
Lund, Anna-Lena   Ursviken  073-0639997 anlelu@allt1.se
Söderström, Sanna  Skellefteå 073-0504558 sanna.soderstromm@gmail.com
Wikström, Helena   Umeå  070-2235015 helena.wikstrom5@gmail.com

KOMMUNIKATIONSRÅDET
Jonsson, Susanne   Sävar  072-5014254 sue.jonsson@gmail.com
Hägglund, Matts   Flarken  070-2126437 matts.hagglund@gmail.com
Olofsson, Inger   Svarttjärn 070-6152091 olofsson.inger54@gmail.com
Gerhardsson, Eva   Umeå  070-6695858 eva.gerhardsson69@gmail.com

VERKSAMHETSRÅDET
Bergner, Eric   Bullmark 070-6757330 eric.bergner@umea.se 
Eriksson, Kerstin   Umeå  070-6151209 kerstineriksson66@gmail.com
Bergquist, David   Umeå  0730775182 david.bergquist@sensus.se
Marksén, Tommy   Bureå  070-3308666 marksen@hotmail.com
Lundberg, Anna-Katarina  Byske  

DISTRIKTSSALTSTYRELSEN OCH KLIPPENKAMRATERNAS STYRELSE
Eftersom Salt Västerbotten och Klippenkamraterna har sina årsmöten först i oktober finns ännu inga uppgifter för 
ny styrelse. Se information längre fram i höst på vår hemsida, www.efsvasterbotten.se. 
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PERSONALNYTT

Nyanställda
Stina Bohlin, distriktskonsulent 
med inriktning musik, 50 %
Distriktskansliet, Umeå

Maria Wiberg Persson, distrikts- 
konsulent med inriktning scout, 25 %
Distriktskansliet, Skellefteå

KALENDER 2021

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

Oktober
- Hantverksdag 
  2/10
- Nära Jesus 
  29-3/10
November
- Game On Church Edition 
  2-6/11
December
- Livskraft Norr
  28/12-1/1

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

Lediga tjänster
Präst Jörn-Boliden 100 %
Konsulent med inriktning unga 
vuxna, Vasakyrkan, 70-100 % 

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

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

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 - AUGUSTI 2021
Insamlade gåvor:    3 386 000 kr 
Budgeterade gåvor:   9 970 000 kr 
Differens:     - 584 000 kr

Under perioden januari-augusti har 
3 386 000 kr insamlats in varav 199 000 
kr från enskilda givare. Vi har en budget 
för 8 månader på 3 970 000 kr och ligger 
därmed 584 000 kr under budget.

Livskraft norr
28/12 - 1/1

Håll utkik på vår 
Instagram för mer info!
#livskraftnorr

Game On Church Edition
2 - 6/11
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Varför fladdrar det så lätt förbi?
Hösten börjar anlända. I naturen 
skiftar färgerna och många av oss är till-
baka i en mer rutinbunden vardag efter 
sommaren. Nu kommer den tid på året 
då det kan vara lite extra mysigt att sitta 
ner i soffan, vira in sig i en filt och med 
något gott tilltugg få gå in i bokens eller 
filmens värld. Visst låter det mysigt?

Hemma hos mig har jag ställt i ord-
ning ett hemmakontor, så här i corona-
tider. Mitt skrivbord står vid ett fönster 
och när jag tittar ut genom det ser jag 
bland annat en stor rönn. Jag lägger mär-
ke till att sommarens blommor på något 
förunderligt sätt har förvandlats till bär. 

Hur häftigt är inte det egentligen, vid 
lite närmare eftertanke? Och samtidigt är 
det inte första gången jag lägger märke 
till att det händer. Jag vet att detta sker 
och låter det fladdra förbi utan att väcka 
alltför stor förundran. Visst, årstidernas 
växlingar är verkligen fascinerande, men 
samtidigt sker ju detta flera gånger om 
året här i Sverige.

Kan det finnas likheter mellan det här 
med årstidernas växlingar och vår erfa-
renhet av och kunskap om Gud? I kyrkan 
talar vi ofta om Guds storhet, godhet och 
kärlek. Visst är det stort, men samtidigt 
inget nytt för flera av oss. På samma sätt 
som med årstidernas växlingar kan det 

MALINS TANKAR 

MALIN NORDING
Diakoniassistent, Grisbackakyrkan

lätt tas för givet när vi hör om det gång 
på gång. 

Och jag ställer mig frågan: Varför 
fladdrar det så lätt förbi, istället för att 
sjunka in mer och mer för varje tillfälle? 
Istället för att svara på den frågan så vill 
jag skicka med en uppmuntran, både 
till mig själv och till andra som vill ta 
emot den. Försök att hitta tillfällen att 
stanna upp mitt i alla vardagsbestyr och 
på så sätt ge utrymme att låta det otroligt 
stora, som så lätt blir slentrian, få landa 
än mer i oss:

Rönnen utanför Malins fönster. Foto: Malin Nording

Gud är stor. Gud är god. Gud är kärlek.

Låt oss stanna upp, försöka ta in och 
låta det landa. Kanske medan vi tittar 
ut genom ett fönster och ser hur bladen 
på en stor rönn på ett förunderligt sätt 
har skiftat färg från grönt till en gulröd 
sprakande prakt.

På söndagar har EFS och Salt Västerbotten 
fått ett särskilt uppdrag från EFS lednings-
grupp att be för Sverige och världen.

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

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

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

Framför allt ber vi att Guds vilja får ske.

BÖN FÖR SVERIGE OCH VÅR VÄRLD
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KLIPPEN
I sommar har vi äntligen fått ha 
konfirmandläger på gården igen! 
Konfirmander från EFS Västerbot-
ten och Tyresö församling har gästat 
Klippengården. Dessutom har många 
privatpersoner också hyrt våra stugor. 
Om du vill boka för privat bruk eller 
för din förening så är det nu öppet 
för bokning under 2022. Enklast sker 
detta via hemsidan www.klippengar-
den.se

Tyvärr så gick värmepumpen i Stor-
stugan sönder i samband med åska. 
Då den var gammal och inte gick att 
laga så är en ny pump beställd och 
på gång att installeras. Vi hoppas att 
några av er kan tänka sig att bidra till 
detta då det blev en stor och oförut-
sedd utgift. Vi tar emot gåvor på Bg. 
985-2377 eller swish 123 52 02 452.

Den 30 oktober kl. 15.30 har vi 
Storforum (fd årsmöte) i Klippen-
kamraterna. Detta sker i samband 
med EFS Västerbottens inspirations-
helg Nära Jesus i Tegskyrkan. Hoppas 
vi ses där! Om pandemin förvärras 
så kommer Storforumet att hållas 
digitalt.

Herren är min herde,
ingenting ska fattas mig.
Han för mig i vall på gröna 
ängar
han låter mig vila vid vatten 
där jag finner ro

Psaltaren 23

KLIPPENSTYRELSEN 
GENOM GUNILLA

Den 25 september sänds Se Be Ge och vi 
samlas för att se, be, och ge till EFS mission 
– där det bäst behövs. Det vill du inte missa, 

så gå in på www.efs.nu/sebege 
för att få veta mer.

Vid Ruttjebäcken. Foto: Gunilla Stenberg

Tipsa någon eller delta själv i distanskursen om att 
dela evangeliet i vardagen. Via verktyget Zoom 

hålls kurserna kvällstid. 
Läs mer: www.efs.nu/tfde
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Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter

enkelt och effektivt

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

 

En servande fackhandel – Din trygghet   
www.bostromstraktor.se

UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 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 4 december 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!

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

Vi säljer nyare

Bilar
Minibussar
Transportfordon

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50  
Sandfors, Kåge

KAFFE  MILJÖ  OMTANKE

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO

TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR



POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

1-2

”Du kan glömma ditt lidande, minnas 
det som bortrunnet vatten. Din tillvaro 
blir ljus som den klaraste dag, själva 
mörkret blir till morgon.”

 

Job 11: 16-18


