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Önskvärt läge för EFS Västerbotten år 2032 

Den långsiktiga inriktningen för EFS Västerbotten lyder under EFS övergripande vision och ska vara 

hållbar över tid. Inriktningen är inte en beskrivning av all verksamhet utan riktar in sig på områden vi 

ska ha särskilt fokus, fokusområden, på för att nå fler med evangeliet och växa. 

EFS vision: EFS vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Önskvärt läge för respektive fokusområde 2022 – 2032: 

Inspirerande gudstjänster 

 Förkunnelsen i gudstjänsten är Kristuscentrerad 

 Gudstjänsten upplevs inspirerande för alla  

 Barnen är med och att de har en tydlig plats i gudstjänsten 

 Det finns en öppenhet för att bjuda in och välkomna nya människor  

 Sången och musiken är Gudscentrerad och uppmuntrar till olika stilar 

 Bön med olika uttryckssätt, personlig förbön och delande är naturliga delar i gudstjänsten  

 

Gåvobaserad verksamhet 

 Det finns en förståelse för att vi har olika gåvor, vet vilka gåvor vi har och använder dem 

 Medlemmarna är uppmuntrande och utmanande att använda sina gåvor 

 Medlemmarna är gemensamt med och bär verksamheten 

 

Varm och hängiven andlighet 

 En Jesuscentrerad rörelse där det finns en längtan att leva som Jesu lärjunge 

 Ett levande engagemang för mission och en tro som förs vidare till nya människor, nya platser 

och nya generationer 

 En vilja och upplevelse att vara en del av något större (EFS internationella arbete) 

 En rörelse med en förväntan på Andens verk: att det är med Andens hjälp vi får styrkan att 

leva i tro och att uträtta något 

 Sammanhang där man kan få hjälp till en personligt erfaren tro 

 

Funktionella strukturer 

 EFS distriktsorganisation är organiserad för att stödja föreningarna i sitt arbete 

 Enkel organisation med utrymme för personligt engagemang     

 Salt är en tydlig och synlig del 

 Det finns en tydlig form för unga att bli medlemmar  

 Det finns en frimodighet och motivation att inbjuda nya människor till medlemskap 

 Det finns en stöttande kultur också mellan föreningar och kyrkor 

 

Livsnära smågrupper 

 Är en bärande del i EFS föreningar och kyrkor 

 Har blivit fler och är relevanta för vardagslivet 

 Är öppna för nya människor 

 Är gemenskapsbyggande, där vi bär varandra i bön och omtanke 

 Små föreningar fungerar som livsnära smågrupper 

 

Multiplicerande tänkesätt  

 Mångfaldigande är ett grundläggande tänkande för växt och utveckling 

 Distriktet har en aktiv roll att stödja nysatsningar 

 Det bildats nya EFS-föreningar och EFS grupper utifrån befintliga och i nya sammanhang. 

 Ledare och grupper mångfaldigas 
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Bakgrund 

Bakgrunden till detta dokument kommer från styrelsens önskan att ta fram en mer långsiktig plan som 

komplement till den årliga verksamhetsplanen. Vi har här valt att utgå från rubrikerna i NFU (Naturlig 

Församlings Utveckling). 

Förankringen av dokumentet har skett genom att vi vid fyra olika tillfällen inbjudit 

föreningarna till workshops. Dessa har varit fysiska möten i Umeå, Skellefteå och på Nära 

Jesus-konferensen samt ett digitalt möte. Utifrån återkopplingen från dessa möten har vi 

anpassat skrivningen samt dokumenterat ett antal frågor som ställts vid träffarna.  

Dokumentet är framtaget för att ge riktning åt hela EFS Västerbotten, men också för att enskilda 

föreningar ska kunna ha nytta av det i arbeten med sina verksamhetsplaner. 

Frågor och svar 

Nedan följer ett antal frågeställningar och synpunkter samlade tillsammans med styrelsens 

kommentarer. Utöver det som dokumenterats nedan framkom det i diskussionerna många fina 

exempel och förslag på arbete som görs eller kan göras i våra föreningar. 

Behövs ett dokument av denna typ?  

Detta var en fråga som vi ställde till deltagarna på träffarna och den generella uppfattningen var att det 

känns naturligt med ett dokument som ligger mellan EFS vision och EFS Västerbottens årliga 

verksamhetsplan. 

Dokumentet känns inte så konkret och mätbart, varför? 

Det primära målet med dokumentet är att kunna beskriva ett önskvärt läge och inte mätbarheten. 

Mätbara mål och aktiviteter är tänkta att återfinnas i vår årliga verksamhetsplan. 

Hur kan detta användas på föreningsnivå? 

Respektive förening kan välja de delar som är relevanta för dem och bryta ner det i sin egen 

verksamhetsplan. En kommentar som framkom under träffarna var att rätt tolkat kan dokumentet 

kännas inkluderande då alla föreningar kan hitta vad de bidrar till för att närma sig EFS i 

Västerbottens vision. 

Under träffarna har ett antal ord och formuleringar diskuterats. 


