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Äntligen måndag - evangelisation som ett 
naturligt uttryck för vår relation till Jesus
I skrivande stund har vi har för drygt 
två veckor sedan avslutat vår inspirations-
helg Nära Jesus i Tegs kyrka.  Det var för 
många, och också för mig, en glädje att 
där få mötas igen. 

Att få känna glädjen i att få vara tillsam-
mans, i att sjunga psalmer och lovsånger 
så att taket nästan lyfter och i bönen och 
förbönen få känna Guds Andes närvaro, 
var en verklig glädje. Vi ser också hur 
betydelsefullt det är att få ha mötesplatser 
för gemenskap och inspiration. 

Vi hade en huvudtalare, Arne G. Ska-
gen, som under helgen undervisade och 
predikade om vardagsevangelisation. Han 
gav oss många råd och små vittnesbörd 
om hur Gud genom oss kan verka i det 
nära och vardagliga. Hans mycket goda 
grundhållning är att evangelisation inte är 
en aktivitet utan ett naturligt uttryck för 
livet tillsammans med Jesus.  

Anledningen till att vi ville ha  
vardagsevangelisation som ett huvudtema 
i vår konferens var därför att det inte alltid 
kommer så naturligt för oss. Något har 
gjort att vi har tappat i frimodighet att 
prata om Jesus och inbjuda till våra krist-
na sammanhang. Själv tror jag att den här 
frågan är en överlevnadsfråga för oss som 
EFS och som kyrka. 

Jag har själv haft med mig en grundtro 
på att om vi har en god gemenskap, goda 
gudstjänster, ett kärnfullt budskap och en 
kärleksfull gemenskap så dras människor 
till oss. Alltså att vi genom en tillräckligt 
attraktiv kyrka/förening kan växa med nya 
människor. Men uppenbart är ju att det 
långtifrån alltid sker så. För jag tror att vi 

på många platser har goda attraktiva sam-
manhang som ändå inte växer eller drar 
till sig (så många) nya människor.  

Det som Arne G. Skagen talade om och 
som också nyare undervisning och forsk-
ning kring hur vi kan vara kyrka i en i hög 
grad efterkristen, sekulariserad tid är en 
utmaning för oss. Vi behöver ändra för-
hållningssätt som föreningar och kyrkor. 

Det räcker inte med att vara attraktiv 
– vi behöver också ha en starkt ”gå ut och 
gör lärjungar”-inriktning. Vi behöver se 
och lyssna in ”skördespråket” som Arne 
G. Skagen talade om. Med det menade 
han ungefär att vi där vi är kan lyssna in 
situationer och Andens maning att prata 
med människor om Jesus, och att förvänta 
oss att Guds Ande i våra liv kan leda 
oss och ge oss möjligheter att förmedla 
evangeliet på ett enkelt sätt. Rent konkret 
kan vi tänka igenom vilka kontakter vi har 
som vi på ett särskilt sätt kan börja be för. 
Men detta kan aldrig komma ur ett dåligt 
samvete, för evangelisation handlar om 
Guds kärlek.

I EFS Västerbottens verksamhetsplan 
för 2022 så har vi ”forma kristna gemen-
skaper” som rubrik med särskilt fokus 
på nya EFS-sammanhang, smågrupper, 
gudstjänstgrupper och våra styrelser. Våra 
olika kristna gemenskaper kan vara de 
platserna där vi hämtar kraft för att gå ut, 
men också sammanhang att inbjuda till 
när vi ”går ut”. Därför behöver vi bli fler 
kristna gemenskaper.   

Så vi behöver fler goda, varma, and-
liga sammanhang dit vi kan inbjuda 

MATS LINDBERG 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

människor, men vi är också i behov av en 
tro på och en vila i att evangelisation är ett 
naturligt uttryck för vår relation till Jesus. 
När vi lever nära Jesus med Anden i våra 
liv kan vi möta människor på ett tryggt 
och tillitsfullt sätt. 

HEJ, REDAKTÖREN HÄR!
Jag tänkte börja med att tacka för min 
tid som vik. redaktör för VB. Efter ett 
och ett halvt år är det dags att bege mig 
mot nya utmaningar. 

Stort tack till alla som skickat in texter 
och bilder och bidragit till VB på olika 
sätt. Fortsätt gärna att göra det! 

Sista numret för i år kommer att bjuda 
på det senaste från Salt Västerbottens 
årsmöte och från Klippens stormöte. Du 
får även en inblick i hur höstlovslägret 
Game On har varit och tips på körer att 
lyssna på under advent. Missa heller inte 
att ta del av Ingrid Stenbergs tankar om 
ljuset och dess kraft. 

Sedan vill jag skicka en uppmaning till  
att fylla i en enkät som handlar om hur 
du vill få ta del av EFS och Salt Väster-
bottens information! Den QR-koden 
hittar du på sidan 9.

Nu lämnar jag tillbaka ”redaktörshatten” 
till Linnea igen, och så önskar jag er en 
välsignad jul och ett gott nytt år!

Blessings
Elin Berglund



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 (tjänstledig)
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

NILS-OLOV NILSSON
EFS Sävar

Å min Gud!

Ett lov, ett rop till min Gud. Helig Gud!
Men samtidigt tänker jag på hur slarvigt 
man i dag använder dessa ord. När jag ser 
på TV, lyssnar på radio, så hör jag ofta hur 
allt från kändisar till deltagare i reality- 
serier ropar ut sitt ”Oh my God”. Ett rop 
utan att tänka på vad det betyder, bara ett 
uttryck som är ”inne”?

Eller ofta hör jag många som använder 
kraftuttryck som ”God damned”, så även 
i många sångtexter. Ibland undrar jag om 
man förbannar den eller det man pratar 
om? Eller värre, är det Gud man förbannar? 
Men de flesta tänker nog inte på vad 
man säger. När man dessutom använder 
engelska så blir det ett sätt att ”dölja” sitt 
språk och ordval. En bekant berättade att 
han via mail skickade ärenden till kollegor 
där han i slutet la till ”omg”, (omgående) 
eftersom det brådskade. En dag undrade 
en av de yngre i arbetslaget, varför skriver 
du ”Oh my God”? Det var deras tolkning 
av ”omg”! För mig blir detta språkbruk ett 
missbruk av Guds namn. Ibland kan jag 
också känna att det kristna fundamentet i 
vårt land på något sätt suddas ut och inte 
minst syns det i språket. Den växande 
generationen har ingen aning om vad den 
kristna kyrkan står för. Kyrkliga traditioner 
verkar få leva kvar, långlivade, men kanske 
mera p.g.a. den kommers handeln skapat. 
Varför vi firar kyrkliga högtider är det inte 
många som vet idag. Julen, frosseri i mat, 
tomte och julklappar. Många har nog hört 
att julen även handlar om Jesusbarnet, en 
gullig bild av ett barns födelse. Påsken, en 
mathelg, extra ledighet. Men få vet den 
verkliga innebörden. Listan på viktiga 
begrepp i den kristna kyrkan kan göras 
lång, men betydelsen för människor i vårt 
sekulariserade land har blivit något annat.

Kyrka och kyrkorum: Historisk kulturell 
plats, sevärdhet, ”Vägkyrka”.
Dopet: Namnceremoni
Vigsel: Vackert, pampigt, Mendelssohn på 
kyrkorgel.
Frälst: Entusiastisk, engagerad, fotbolls-
frälst.
Bibeln: Historia, spännande sagor eller...
Korset: Symbol för döden, dödsmärkta 
platser o s v.
Jesus: Historisk person.
Gud: Nej! Bara utrop eller ett icke-ord.

Även för oss i kyrkan har begreppen 
börjat suddas ut. Många, även hos oss, 
kan fråga: Vad är ditt barn döpt till? Det 
enda man döps till är ju gemenskapen 
med Jesus Kristus!

Tänk om vi kan hjälpas åt att vända på 
ovan beskrivning.

Gud: Ja! Jag tror! Helig Gud, Skaparen, 
Herren.
Jesus: Guds Son, Gud själv, Helig. Enda 
vägen till evigt liv!
Frälst: Räddad till evigt liv. Förlåten för 
våra fel och brister.
Bibeln: Guds ord.
Korset: Segertecken.
Vigsel: Helig förening.
Dopet: Upptagen, renad, omvänd.
Kyrka och kyrkorum: Helig plats, möte 
med den Helige.

Segertecknet på Strömbäcks Folkhögskolas heliga plats. Foto: Amanda Dufberg
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Ps.
Psalm 737, Ej upplysta gårdar

Många omtyckta psalmer har kom-
mit via EFS Sionstoner eller frikyrkornas 
sångböcker. Ett exempel i juletid är Nu 
tändas tusen juleljus, skriven av Emmy 
Köhler 1898 och först publicerad i EFS 
jultidning Korsblomman.

EFS har även bidragit till att nyare 
julsånger kommit in mellan Psalmbokens 
pärmar. Till vår nuvarande psalmbok från 
1986 ville psalmkommittén också ta med 
flera engelska carols bland julsångerna. 
Därmed fick vi till exempel börja sjunga 
den härliga Dagen är kommen (Ps.122). 
En som inte kom med var dock Away in 
a manger, på svenska: Ej upplysta gårdar 
(Ps.737). Jag hade glädjen att få vara med 
i gruppen som samtidigt valde ut EFS-till-
lägget till Psalmboken och då tog vi med 
den där i stället. Självklart fick den också 
följa med till det nyare tillägget som EFS 
och Verbum gjorde 2002.

Ej upplysta gårdar är en av de allra 
mest poplära carols i England. Den kom 
tvåa bland alla julsånger i en gallup på 
1990-talet. Sången skrevs 1882 i USA av 
William Kirkpatrick, som var organist, 
tonsättare och utgivare av sångböcker. 
Genom åren har den funnits i många 
textvarianter på engelska. Även på svenska 
finns den i minst tre versioner, en annan 
börjar: Den nyfödde Jesus blev lagd i ett 
stall. EFS-kommitten valde Eva Norbergs 
version. Den är tämligen fritt översatt från 
originalet, Norberg säger att hon mera har 
gått tillbaka till själva julevangeliet. Det vi 
därmed har fått av henne är en enkel och 
vacker julvisa som passar för både små och 
stora och för oss till julens centrum i det 
enkla stallet. Vi kommer nära krubban där 
Jesusbarnet ligger och vi kan känna doften 
av djuren som finns där och av det nyslag-
na gräset som Jesus vilar på när vi sjunger:

”Ej upplysta gårdar, ej hus och palats kan 
bjuda Maria och Josef en plats. Hos djuren 
i stallet de reder en säng av gräset som vuxit 
på Betlehems äng.”

TORBJÖRN ARVIDSSON

Sjung i adventstid! Våra föreningar 
har på olika sätt kombinerat sång och 
musik i olika evenemang under advent. 
Kom och lyssna medan du bidrar till olika 
insamlingar under adventsmarknader och 
passa på att ta en fika och prata med vän-
ner, släkt och familj. Nedan har VB listat 
några evenemang som är på gång under 
advent. Skulle det vara så att din förening 
inte syns i denna lista? Ta kontakt med din 
förening och hör dig för om de anordnar 
något särskilt denna advent! 

Bolidens kyrka
”Julens sånger” 
Lördag 18 december 17:00 och söndag  
19 december 19:00 
Medverkande: EFS i Bolidens kör, barn-
kör och blåsorkester.

Ersmarkskyrkan Umeå
”Julens sånger”
Söndag 12 december 18:00
Medverkande: Johanna och Andreas 
Viberg, Elina och Joel Sundholm
Mattias Winblad von Walter, Ingela  
Forslund och Dirk Mottmann.

EFS i Skellefteå
”Musik i advent” 
Lördag 4 december, två konserter 16:00 
och 19:00 
Medverkande: EFS-körerna Vox Nova, 
Trinity, United, Hopp och SUS (Skellefteå 
ungdomssymfoniker). Gästsolist vokalen-
semblen ALMA. 

Mobacken
Luciatåg och fika
Onsdag 8 december 18:00 
Julkonsert med kören Dacapo 
Onsdag 15 december 19:00

Körframträdanden i advent

Norrängskyrkan
Luciakonsert, Djurparken, utomhus
Söndag 12 december 18:00
Medverkande Soul children, Soul teens 
och estetprogrammet från Tannbergs- 
skolan. Utomhuskonsert.

Ursvikens kyrka
Luciafest med luciatåg, jullekar och 
tomtebesök
Söndag 12 december 11:00 
Medverkande: barnkörerna.

Julbön med julspel
Julafton, 10:00
Medverkande körer: Barnkörerna och 
MILK.

Gör porten hög, gör dörren bred
och djupt i stoftet böj dig ned:
din Frälsare, din Gud det är,
som på ditt hjärta klappar här.
Höj upp din röst med helig fröjd,
stäm upp din sång till himlars höjd:  
Dig vare pris, o Jesu kär,
som komma vill och bli mig när.

Den största gåvan har vi redan fått, och 
den gåvan kommer till oss om och om igen. 

En önskan om en advents- och jultid 
när den största gåvan, Jesus, får omsluta 
vår ensamhet och allt det som gör ont i 
våra liv, men att han också får fylla våra liv 
och vår gemenskap.

En advents- och julhälsning från
Mats Lindberg
Distriktsföreståndare
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LÄGERVERKSAMHET

Gud och spel, går det ihop? Javisst, på 
Game On – Church Edition såklart! Un-
der höstlovet samlades omkring 50 ledare 
och deltagare på Strömbäcks Folkhögskola 
och de firade nattvard, lovsjöng, spelade 
spel och pusslade tillsammans under fyra 
härliga lägerdagar. 

Lägret fick besök av Paulus som försökte 
hitta sin plats i den moderna spelvärlden, 
han fick spela både datorspel och brädspel 

Gud, gaming och gemenskap på Game On!

På scen i aulan står Rut Näslund tillsammans med karaktären Link och en häst!? Foto: EFS Västerbottens Instagram

och berätta om brevet till församlingen i 
Rom. Gud hör bön, att vi får vända oss 
till Honom med allt som vi bär på och 
att vi aldrig är helt ensamma präglade 
många samtal under lägret. Predikningarna 
handlade bland annat om vikten av att 
ha en kristen gemenskap och att Jesus är 
livets bröd. 

Pussel byggdes klart på rekordtid och 
gamla klassiska datorspel som Tetris dam-

mades av. Ungdomarna fick också bygga 
egna bilar av flyttkartonger för att tävla i 
en live-version av TV-spelet Mario Kart - 
det var riktigt uppskattat!

Tack Gud för Game On - Church 
Edition, för de ledare som var med och 
tack för ungdomarna som deltog. 

Här spelas det Nintendo 64. Foto: taget från EFS Västerbotten InstagramHela gänget samlat! Foto: taget från EFS Västerbotten Instagram
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Tegskyrkan fylldes av återseendets glädje

Jag är glad och tacksam att det i år blev 
möjligt att genomföra inspirationshelgen 
Nära Jesus på plats i Tegs kyrka i Umeå. 
Det var fint att få se alla möten, höra alla 
samtal och skratt, och att få vara med 
om den fina stämning som det var under 
helgen. 

Årets tema, Mission Possible – att leva 
mission, genomsyrade predikningarna, de 
parallella samlingarna och musiken under 
helgen. Vi fick goda exempel, inspiration 
och utmaningar om att leva mission i vår 
vardag. Det var ca 200 personer som del-
tog under de tidigare gudstjänsterna både 
fredag och lördag och vid de senare ca 100 
personer. Under söndagen var det ca 170 
gudstjänstbesökare. 

Helgens huvudtalare var Arne G Ska-
gen. Han talade vid två gudstjänster, hade 
två seminarier och ett bibelsamtal. Andra 
talare under helgen var Elisabet Svedberg 
och Erik Johansson. Den senare gudstjäns-
ten på lördagen var en samtalsgudstjänst 
med ungdomar från Grisbackakyrkan 
m.fl. 

Under helgen fick vi lyssna på härlig 
sång och musik i olika former, både av 
körer och mindre grupper och fick också 
möjlighet att få vara med och sjunga 
tillsammans. Under lördagen kunde man 
välja bland ett antal olika parallella sam-

Mats Lindberg förbereder nattvard. Foto: Elin Berglund

NÄRA JESUS

Arne G. Skagen om vardagsevangelisation. Foto: Elin Berglund
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Tegskyrkan fylldes av återseendets glädje

ERIKA LÖFROTH
Distriktskonsulent

lingar och kring 90 personer deltog. 
För barn och ungdomar fanns möjlighet 

att vara med på barn- eller ungdomsspåret. 
På barnspåret fick barnen ta del av bibel-
berättelse, leka och höra Sofia Svensson 
berätta om mission.  Ungdomsspåret inne-
höll bland annat KRIK 
med klättring på KFUM, 
Salts Västerbottens årsmö-
te, gudstjänst och trevligt 
häng på kvällen.

Klippenkamraterna hade 
sitt storforum på lördag eftermiddag med 
ca 40 deltagare och vid Salt Västerbottens 
årsmöte deltog ca 30 personer. 

Det serverades god hemlagad soppa 
under lördagen och tack vare föreningar 
som ställt upp och bakat kunde man njuta 
av mycket gott hembakt fika under hela 
helgen. Bokhandeln Duvan fanns också på 
plats och det var många som uppskattade 
detta. 

Skattengudstjänsten på söndagen 
avslutade inspirationshelgen Nära Jesus 
där Erik Johansson predikade. Tillsam-
manskören sjöng några härliga sånger och 
Mats Lindberg avslutade med att ge oss ett 
sändningsord.  

Under helgen samlades 157 000 kronor 
in till EFS Västerbotten, vilket vi är myck-
et tacksamma för. 

Utifrån utvärderingarna om vad man tar 
med sig från helgen nämns vikten av bön 
och förbön, gemenskapen och att få mötas 
igen, påminnelse om att lyssna in den 
Helige Anden, uppmuntran om att leva 
mission och att vara kristen i vardagen.

Jag vill passa på att 
tacka alla som på olika sätt 
tillsammans gjort denna 
helg till vad den blev, både 
ni som medverkat och 
deltagit både på plats och 

hemifrån.
Helgen lämnar en god eftersmak hos 

mig från god gemenskap, återseendets 
glädje, nya möten och spännande utma-
ningar framåt att leva mission. Jag kan 
bara instämma i ett av citaten från utvär-
deringen: ”Det blev Nära Jesus!”.

NÄRA JESUS

Samtalsgudstjänst med ungdomar från Grisbackakyrkan. Foto:Magdalena Sandberg

”Det blev 
Nära Jesus!”

INSAMLAT UNDER NÄRA JESUS

157 000 KR

Tack till alla som bidragit med 
gåvor!

Liv och rörelse under KRIK. Foto:Magdalena Sandberg

Om du deltog under Nära Jesus  
vill konferenskommitten gärna 

få in dina åsikter via en Google 
enkät:

https://forms.gle/znH7sm2d-
GLvSq5mY8
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”Det kan verk-
ligen vara gott 
att jobba med 

mission!”

Vi är kallade att använda alla våra gåvor i 
tjänst för Guds rike. Det är något som  
Peter Eriksson har tagit fasta på. För snart 
20 år sedan satt han i EFS Ursvikens 
styrelse. När samtalet kom upp hur det 
kunde samlas in mer medel för EFS Mis-
sion så knäckte Peter den strålande idén: 
Missionsmiddag. Peter älskar nämligen 
att laga mat. Tillsammans med hans fru 
Malin, vännerna Thomas och Vera Lund-
mark och många fler har konceptet i stort 
sett varit i gång sedan dess. En trerätter-
smiddag med vacker dukning, någon slags 
underhållning och en avslutande andakt 
har varit de stående inslagen. Peter och 
Thomas har varit bra på att tillfråga även 
de som vi inte ser inom kyrkans väggar 
så ofta om att hjälpa till. När de har sett 
vilket arbete som lagts ned och vilka goda 
ändamål som behållningen går till så har 
gaget som oftast efterskänkts. 

De första åren var det en bestämd 
kuvertavgift. Men de senaste åren har det 
bytts ut mot en frivillig gåva. Det ger  
möjlighet för alla att komma, oavsett 
ekonomiska förutsättningar. Dessutom 
har det gett mer pengar! ”Med facit i hand 
så har vi kanske strypt folks offer illa med 
att ha haft ett fast pris”, säger Peter.

Årets efterlängtade Missionsmiddag 
gick av stapeln den 12/11. En fredagskväll 
när ett 60-tal fyllde borden i Ursvikens 
kyrka och resultatet efter en god kväll i 
alla bemärkelser landade på 23.500kr.

JOHAN HOLMGREN 
Ursviken

EFS Ursviken: Med vit duk för missionen

Peter Eriksson och Thomas Lundmark presenterar årets meny med stor glädje och inlevelse. Foto: Johan Holmgren

Rune och Irene Åström samt Ingrid Marklund är några av de som trivs vid borden. Foto: Johan Holmgren

Tilläggas kan att dessa kvällar varit ett 
utmärkt tillfälle att bjuda nya till kyrkan. 
Många har tagit den chansen under åren. 
Det kan verkligen vara gott att jobba med 
mission!

Årets goda meny. Foto: Johan Holmgren

BERÄTTELSER FRÅN...
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Härlig stämning på Salt Västerbottens årsmöte
Salt Västerbottens årsmöte hölls i år 
på lördagen under inspirationshelgen Nära 
Jesus. De var 32 deltagare varav 12 var 
ombud. 

I presidiet satt Niklas Eriksson som ord-
förande, Ingrid Stenlund som sekreterare 
och Evelina Rydin var vice ordförande. 

Det var en trevlig stämning och roligt 
att få ses på riktigt på plats i Tegs kyrka. 
Det fanns också möjlighet att delta digitalt 
då detta var en önskan från föregående 
år, dock var det ingen som deltog digitalt 
detta år. 

Traditionsenligt dansades verksamhets-
berättelsen till peppig musik och trots 
pandemin blev det ändå möjligt om än 
med anpassningar och omställningar att 
genomföra en hel del arrangemang.
Inga motioner eller propositioner hade 
kommit in detta år. 

Årsmötet beslutade att godkänna 
styrelsens förslag till Salts delmål 2022 och 
de är då följande:

•	 Underlätta för ungdomar och unga 
vuxna att starta smågrupper genom 
att ge förslag på tillvägagångsätt/upp-
lägg och materialtips. 

•	 Att få en ökad dialog med de lokala 
Saltföreningarna för att få reda på 
deras behov och stödja dem i detta.

•	 Vid minst ett tillfälle ordna så att 
barn och ungdomar inom EFS i 
Västerbotten får möjlighet att träffas, 
oavsett vilken ort man bor på.

Gustav Oskarsson och Axel Karlsson 
avtackades från styrelsen och Amos 
Hedström och Ellen Hedman valdes in i 
styrelsen. Den sista platsen i Salt Väster-
bottens styrelse är fortfarande vakant och 
årsmötet beslutade att delegera till styrel-
sen att tillsätta den sista platsen.

ERIKA LÖFROTH
Distriktskonsulent

Så här kan det se ut på ett årsmöte för Salt Västerbotten. Foto: Magdalena Sandberg

Salt Västerbottens styrelse

Evelina Rydin (ordförande)
Amos Hedström 
Ellen Hedman
Paulina Hedman
Miriam Nyström
En vakant plats

EFS och Salt Västerbottens kommunikation
EFS Västerbottens kommunikatör 
och kommunikationsråd behöver din 
hjälp. Vi vill nå ut genom mediebruset 
med information och inspiration på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Svara 
gärna och hjälp oss i processen - dina 
svar är viktiga för oss!

För att fylla i enkäten kan du gå in på 
EFS Västerbottens hemsida: 
www.efsvasterbotten.se

Eller skriva in enkätlänken i webbläsaren 
på din dator:
https://forms.gle/x4VUfTg9ko8x57R17

Eller om du har en smartphone, skanna 
QR-koden till höger med mobilkameran, 
så kopplas du till enkäten i webbläsaren på 
din mobil. 

EFS.SALT.VÄSTERBOTTEN
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DISTRIKTSINFORMATION 

Klippen blickar framåt mot ett nytt år

I år ägde Klippenkamraternas storforum 
rum den 30 oktober i samband med 
EFS konferens Nära Jesus. Det var ca 40 
personer som hade hittat till stora salen i 
Tegskyrkan. Torbjörn Arvidson inledde 
mötet med en kort andakt varpå Sofia 
Karlsson hälsade välkommen.

Till presidiet utsågs Torbjörn Arvidsson 
som ordförande och Christin Östlund 
som sekreterare.

Förutom ordinarie formalia så informe-
rade Sofia Karlsson om att det finns vissa 
svårigheter med de nya betalningssys-
temen för medlemsavgifterna då med-
lemmar ibland glömmer att ange vilken 
medlem som betalar och att medlemsav-
gifter kommer in via olika system. Styrel-
sen kommer att jobba med denna fråga 
framöver. Medlemsavgifterna för 2022 
beslutades att förbli desamma som tidigare 
nämligen 200:-/person, 400:-/familj och 
100:-/ungdom upp till 27 år.
 
Valberedningens ordförande 
Eric Bergström presenterade arbetet inför 
styrelsevalet. I tur att avgå ur styrelsen var 
Filip Granberg, Anders Hägglund, Samuel 
Hägglund och Sofia Karlsson. Filip och 

Samuel har valt att inte ställa upp igen och 
i deras ställe valdes Urban Gelfgren och 
Hanna Markgren för en period av två år. 
Sofia och Anders omvaldes för ytterligare 
en tvåårsperiod. Ett fyllnadsval gjordes 
eftersom Nils Holmlund valt att lämna 
styrelsen efter ett år. I hans ställe valdes 
Markus Strömqvist för ett år.

Övriga i styrelsen är Gunilla Stenberg, 
Björn Wallin och Per Moen (vald av EFS 
Västerbotten). Kontaktuppgifter till styrel-
sen hittar du i Klippenrutan på sidan 14.

Till valberedning inför nästa års 
storforum valdes Eric Bergström, Lukas 
Bergner, Johan Holmgren och Anna-Lena 
Lund.

Anders Hägglund berättade sedan om 
planeringen för 2022. Det är nio läger 
inplanerade hittills. Några för oss nya 
hyresgäster har bokat gården under nästa 
år och bland dessa två sällskap från Norge.

Styrelsen informerade om vad som 
händer på gården just nu. En nyhet är att 
det planeras för nya fritidshus nedanför 
logen. Just nu är informationen kring 
detta väldigt bristfällig. 
Storstugan ska få en ännu mer tillgänglig-

hetsanpassad entré och styrelsen har tagit 
beslut om att fortsätta vara husdjursfria 
med hänsyn till allergiker.

Nästa storforum planeras till nästa års 
Nära Jesuskonferens i oktober.

Mötet avslutades med bön och gemensam 
sång ”Du omsluter mig på alla sidor och 
håller mig i din hand”.

SOFIA KARLSSON
Ordförande , Klippen 

Två vandrare som blickar ut över Hemavan. Foto: Gunilla Stenberg.

MEDLEMSAVGIFT 2022
KLIPPENKAMRATERNA

200 kr/person eller 400 kr/familj
100 kr/ungdom upp till 27 år.

Betalning sker till Klippengårdens
plusgiro: 57 33 75-3
eller
swish: 123 377 01 46

Märk betalningen med:
Klippenmedlem och ditt namn
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DISTRIKTSINFORMATION

Rapport från styrelsen, november 2021
Vi närmar oss 2022. EFS Väster-
bottens årsmöte har fattat beslut 
om att målet för det året är att 
forma kristna gemenskaper. När 
distriktsstyrelsen höll årets sista 
sammanträde utsåg den fören-
ingsstyrelser och gudstjänstgrup-
per som särskilt prioriterade i det 
arbetet.

Distriktsstyrelsen i Västerbotten höll 
årets sista sammanträde den 18 november. 
En av sammanträdets huvudpunkter var 
verksamhetsplanen för år 2022. Temat för 
det året är att forma kristna gemenskaper. 
Det handlar om att bilda nya föreningar, 
uppmuntra till smågruppsarbete och  
gudstjänstgrupper.

Distriktsföreståndare Mats Lindberg 
föreslog, för styrelsen, att föreningssty-
relser bör få en särskild prioritet i det 
arbetet. Han konstaterar att styrelser redan 
är mindre formade grupper som finns i 
varje förening. Stämningen och kulturen i 
styrelsen är avgörande för hur föreningen 
formar sin verksamhet. Mats Lindberg 
önskwar att styrelserna bör få uppmuntran 
och stöd och att det i styrelsearbetet är 
viktigt med utrymme för bön och samtal.

Mats Lindberg vill även se en satsning 
på gudstjänstgrupper. Det innebär att 
grupper av församlingens medlemmar 
tillsammans med de anställda planerar 
gudstjänsterna. Uppgifterna före, under 

STYRELSERUTAN

och efter gudstjänsterna blir fördelade 
mellan de församlingsmedlemmar som 
ingår i gudstjänstgruppen.

Distriktsstyrelsen ställde sig positiv till 
Mats Lindbergs båda förslag.

I samband med sammanträdet fick 
distriktsstyrelsen en rapport från Ström-
bäcks folkhögskola. Det var Lars Johansson, 
rektor, Berit Sonning, biträdande rektor 
och Kristoffer Hedman, ordförande 
för den stiftelse som driver skolan som 
besökte styrelsesammanträdet. Strömbäcks 
folkhögskolas stiftare är EFS Västerbotten 
och Strömbäcks folkhögskoleförening 
tillsammans med Umeå pastorat och Luleå 
stift.

Skolans ledare berättade om en vardag 
där de med sina utbildningar kan se hur 
studenter rätar på sig, får motivation och 
hittar nya vägar i livet. En av skolans nya 
utbildningar riktar sig till barn och ung-
domar som av olika skäl har slutat gå till 
skolan under längre perioder. På Ström-
bäcks folkhögskola finns särskilt anpassade 
utbildningar som ger dem som missat 
stora delar av grundskolan och gymnasiet 
en chans att återerövra studiechansen och 
ett socialt liv vid sidan om studierna. Lars 
Johansson och Berit Sonning vädjade om 
att EFS ska se Strömbäcks folkhögskolas 
arbete som en viktig diakonal missionssat-
sing.

EFS distriktsstyrelse fick också en 
rapport från Nära Jesus-konferensen som 
ägde rum i Tegskyrkan i slutet av okto-
ber månad. Temat var Mission Possible 
med budskapet att fånga varje möjlighet 
att vittna om Jesus. Utvärderingen från 
konferensen visar att det budskapet var 
uppskattat vilket konferenskommittén tar 
med sig i planeringen inför nästa års Nära 
Jesus-konferens. Den kommer att äga rum 
i Skellefteå under oktober månad.

När år 2021 går mot sitt slut har 
EFS-medlemmar med sina gåvor stärkt 
gåvomedelskassan. Insamlingsresultatet ser 
betydligt bättre ut än det gjorde vid bör-
jan av hösten. Med generösa advents- och 
julgåvor har distriktet goda möjligheter 
att nå det uppsatta gåvomedel målet för 
år 2021.

EFS Distriktsstyrelse önskar EFS 
och Salts medlemmar en fridfull, 
välsignad jul! När det nya året 
gryr blir vårt gemensamma fokus 
att forma kristna gemenskaper.

Det finns några platser kvar på 
Solvik och på  
Strömbäck - Klippen, läger 2.
Tipsa gärna ungdomar födda 
2007 i din närhet.

Läs mer på EFS  
Västerbottens hemsida eller 
kontakta distriktskonsulenterna 
Erika Löfroth, erika.lofroth@efs-
vasterbotten.se eller Magdale-
na Sandberg, magdalena. 
sandberg@efsvasterbotten.se

KONFIRMATIONSLÄGER 2022 - DET FINNS PLATSER KVAR!
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PERSONALNYTT

Lediga tjänster
Carlskyrkan
Medarbetare, vikariat 50 %

Mobackenkyrkan 
Musiker, vikariat 50 %

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

KALENDER 2021

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

December
- Livskraft Norr, Strömbäcks  
Folkhögskola
  28/12-1/1

Januari, 2022
- Kördag i Bergbykyrkan
  15/1

Februari
- Öppen fjällgård, Klippen
  10-13/2

Mars
- Sportlovsläger, Klippen
  5-9/3

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

Nyanställd
Adam Govik, Ungdomsledare 
Vasakyrkan, Umeå 

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!
Bergsbyn, Bjurholm, Bodan, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Carlskyrkan, Degernäs, 
Ersmark norra, Ersmark södra, Gafsele-Åsele, Grisbacka, Holmsund, Hörnsjö, Jörn, Levar, 
Lövångers kretsförening, Medle, Mobacken, Morö Backe, Myckle, Nysätra, Nyåker, 
Ostvik, Pengsjö, Roseniusgården, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Svarttjärn, Sävar, 
Sörböle, Sörmjöle, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vindeln, Vännfors, Vännäs, Åkullsjön, Öre, 
Öredalen, Östanbäck, Östra Falmark, Örträsk, Övre Kågedalen.

TACK TILL ALLA ENSKILDA GIVARE SAMT MINNES- OCH HÖGTIDSGÅVOR!

JANUARI - OKTOBER 2021
Insamlade gåvor:    5 062 000 kr 
Budgeterade gåvor:   5 220 000 kr 
Differens:     - 158 000 kr

Under tio månader har drygt 5 miljoner 
kr samlats in varav 239 000 kr från 
enskilda givare.
Vårt budgetmål är 7 miljoner kr för 2021.

LIVSKRAFTNORR
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Juleljus

Denna höst har jag känt ett mörker 
komma över mig. Det regniga och kalla 
vädret har påverkat mitt humör extra 
mycket, kanske just för att sommaren varit 
så varm och rolig. Jag hade nämligen en 
väldigt härlig sommar, och sen började 
skolan och löven föll från träden. Så kom 
snön, som en skänk från 
ovan. Min mamma har 
alltid sagt till mig hur 
skönt det är när snön 
kommer, för då blir det 
mycket ljusare, och denna 
höst var första gången som 
jag verkligen insåg att det 
var sant.

Något annat som jag verkligen ser 
fram emot är hur julen kommer med ljus. 
Många av husen täcks då med julbelys-
ning, som en julgran med lampor eller 
en ljusslinga runt dörren. Det placeras 
också ut ljusstakar i fönstren. Detta har 
jag också börjat uppskatta mer och mer. I 
december, en av årets mörkaste månader, 
så känns det som mest ljust. Ljust i hopp 
om att varje dag som går blir lite ljusare. 

INGRIDS INRE

INGRID STENBERG 
Ungdomsledare, Carlskyrkan

Ljust i hopp om den fina gemenskap som 
skapas när vi alla söker och hittar julefrid. 

Vi skänker varandra ljusets hopp när 
det är som mörkast. Just i julhögtiden firar 
vi också genom att visa varandra upp-
skattning. Vi bjuder på en stor festmåltid, 

umgås och ger varandra 
presenter. Dessa julklappar 
har jag nog någon gång 
hört ska symbolisera de 
tre vise männens gåvor till 
Jesus, vilket jag idag inte 
tycker stämmer så bra. 
Visserligen så fick Jesus 
gåvor av de vise män som 
besökte honom i stallet, 

men att vi firar Jesus födelse just på detta 
sätt kanske är mer ett sätt att komma 
ihåg honom. Som det berättas om Jesus i 
bibeln så är han en väldigt givmild och ge-
nerös person som bryr sig om alla han mö-
ter. Det känns däremot som att vi i dagens 
samhälle lever lite tvärtom. Vi vänder bort 
blicken och stirrar ned i våra mobiler så 
fort vi får chansen. Men just under julen 
så blir vi lite varmare i hjärtat. Det är som 

att våra varma vinterjackor och halsdukar 
tinar våra i vanliga fall frusna hjärtan. Då 
vill vi lysa upp våra gator och torg, dela 
med oss av allt det goda och av julefriden. 

När jag var liten jobbade ofta min 
pappa, som var präst, på julafton varpå 
vår familj några år åkte på gemensam jul 
på församlingshemmet. När jag var åtta 
år uppskattade jag inte detta så mycket 
då det innebar att jag skulle missa Kalle 
Anka, men såhär i efterhand tycker jag att 
det var en fin upplevelse. På gemensam jul 
samlades de som inte hade råd eller som 
annars skulle firat ensamma. Vi åt julbord 
tillsammans, lekte och hade lotteri. Vi 
firade jul med ett syfte: gemenskap! Vilket 
julen verkligen handlar om: att ta hand 
om varandra, inte bara våra nära och kära 
utan alla som vi delar denna planet med. 

Julen kommer med ljus och med 
ljuset kommer hopp om en framtid där vi 
alla får leva i frid.

”Vi skänker 
varandra  

ljusets hopp 
när det är som 

mörkast.”
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KLIPPEN
Kontaktuppgifter till 
Klippenstyrelsen 

Gelfgren, Urban 
urbangelfgren@hotmail.com

Hägglund, Anders
a.hagglund@gmail.com

Karlsson, Sofia (ordförande)
sofiakarlsson86@gmail.com

Markgren, Hanna
hanna@markgren.se

Moen, Per
per.moen55@gmail.com

Stenberg, Gunilla
gnllstberg@gmail.com

Strömqvist, Markus
markus.stromqvist@gmail.com

Wallin, Björn
wallinbjorn48@gmail.com

MEDLEMSAVGIFT 2022
KLIPPENKAMRATERNA

200 kr/person eller 400 kr/familj
100 kr/ungdom upp till 27 år.

Betalning sker till Klippengårdens
plusgiro: 57 33 75-3
eller
swish: 123 377 01 46

Märk betalningen med:
Klippenmedlem och ditt namn

Logen i vinterskrud. Foto: Elin Berglund

Hej bäste 
prenumerant!
Tidningen du håller i din 
hand är det sista numret 
för 2021. Inför varje 
nytt år brukar vi skicka 

ut en prenumerationsförny-
else - och så ska vi även göra inför nästa 
år. Håll utkik i brevlåda eller e-post. De 
flesta föreningar prenumererar på VB åt 
sina medlemmar, om så är fallet för dig 
kan du sitta lungt på skotern.

Enskild prenumerant - Kom ihåg 
att göra enskild prenumeration om 
föreningen inte lägre prenumererar på 
tidningen och du i fortsättningen vill ha 
VB. Det gör du enklast genom att betala 
in 240 kr till EFS Västerbottens bankgiro 
eller swish. Märk med ”VBpren22 + Ditt 
namn”. 

Enskild medlem - Om du av någon 
anledning inte kan eller vill vara medlem 
i en lokal förening finns möjlighet att 
vara direkt och enskild medlem i EFS 
Västerbottens distrikt. 

Du betalar in en medlemsavgift på 340 
kr och då ingår prenumeration på VB. 
Det är ett sätt att stötta EFS Västerbotten 
även om du inte är med i någon lokal 
missionsförening. Kontakta kansliet om 
du önskar gå med som enskild medlem. 
Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas att du som prenumererar 
vill fortsätta. Kom ihåg att du som läser är 
viktig och att du har möjlighet att påverka. 
Det kan du göra antingen genom att 
skicka in egna texter och tips eller genom 
att vara prenumerant och stödja oss. 

Föreningsprenumerationen hanteras 
av varje förening och ska uppdateras 
i NGO Pro. Om du som är lokal 
administratör för din förening känner 
dig osäker på hur man går tillväga vid 
registrering och betalning hjälper vi 
såklart till.
 
5 nummer, år 2022, kostar 240 kr 
Bankgiro 985 - 2377,  
Swish 123 453 6819 
Märk med ”VBwpren22 + ditt 
namn”
Är du redan prenumerant men är osäker 
om du har betalat? Hör av dig till  
kansliet, kontaktuppgifter hittar du på 

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

Ropa till Gud, över hela 
vår jord
Stiger en hyllning, en 
hymn utan ord
Berg faller ner, havets 
vågor bryts
När de hör Herrens namn
Din kärlek och glädje nu 
fyller min själ
Min sång går till Honom 
som gjort allting väl
Inget kan mätas med 
löftet jag har i Dig
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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 18 februari 2022.

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



POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

1-2

”Ej upplysta gårdar, ej hus och palats kan 
bjuda Maria och Josef en plats. Hos djuren i 
stallet de reder en säng av gräset som vuxit 
på Betlehems äng.”

 

SV. PS 737:1


