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EFS - en rörelse med mål och mening
Hur undviker vi att verksam-
hetsplanen blir en hyllvärmare? 
Styrelsen strävar nu efter att verk-
samhetsplanen ska få betydelse i 
vårt distrikt! 

Varje år arbetar vi i distriktet fram en 
ny verksamhetsplan. Det är en plan som 
går i takt med den plan som hela EFS 
har, men den vill också vara en särskild 
riktningsgivare för EFS Västerbotten. De 
flesta som i sitt arbete eller i sin kyrka 
och förening har arbetat med verksam-
hetsplaner vet också att den lätt kan bli 
en hyllvärmare. Nu strävar vi efter att vår 
verksamhetsplan ska kunna få be-
tydelse i vårt distrikt. Vårt fokus-
område i år är att ”forma kristna 
gemenskaper” genom livsnära 
smågrupper, gudstjänstgrupper, styrelser 
och nya EFS-grupper och EFS-föreningar. 

Vi tänker aktualisera verksamhetspla-
nen på olika sätt både här i Vårt Budskap, 
i styrelsen, i medarbetarsamlingar och på 
kommande Nära Jesus-konferenser. Styr-
kan med gemensamma mål som vi kan 
sträva mot är att vi får en tydligare gemen-
sam riktning där vi strävar mot samma 
mål. Därför skulle jag också uppmana er 
att snegla på Västerbottens verksamhets-
plan och gärna ta med den på något sätt 
när ni gör era egna verksamhetsplaner. 
Ni kan också använda delar av den mer 
långsiktiga inriktningen som finns på vår 
hemsida. (meny/media och dokument/
organisation och verksamhet). 

Inriktningen att ”forma kristna gemen-
skaper” fokuserar vi på för att vi tror att 
det är en livsviktig del i vårt sätt att utföra 
vårt uppdrag. Gemenskapen som ett ”väl-
komnande vi” är något grundläggande för 
oss när det gäller möjligheten att 
nå nya människor och införliva 
dem i våra gemenskaper. 

För att kunna göra det behöver 
vi ha mindre grupper som kan 
ta emot nya människor och skapa tätare 
gemenskaper.  Jesus själv byggde upp en 
gemenskap av främst de tolv lärjungarna, 
och sedan står det att de första kristna 
samlades i hemmen och i templet. Det 

fanns alltså en typ av hem-
grupper ända från början, det 
var genom hemgrupper som 
församlingar redan från bör-

jan startade. Kanske har pandemin också 
visat på hur viktigt det är att vi har mindre 
kristna gemenskaper som kan träffas även 
när vi inte kan vara så många som möts.

en mindre gruPP som vi arbetat 
med i bland annat Ursviken, är en särskild 
form av gudstjänstgrupper som både blir 
en gudstjänstberedande grupp och en 
grupp som någorlunda regelbundet möts 
till bön och samtal. Det kan bli en verklig 
injektion, inspiration och ett förhöjande 
av delaktigheten i gudstjänsten.

styrelsen är den ”smågrupp” som 
finns i varje förening. Den är en slags mo-
tor för föreningen, men är också den del i 
föreningen som kan skapa en kultur kring 

mats lindberg 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

hur vi möts. Därför är styrelsen också en 
viktig grupp att titta på och stötta när vi 
vill forma kristna gemenskaper. 

Den kanske mest utmanande punk-
ten i verksamhetsplanen är att bilda nya 

EFS-grupper och -föreningar.  
Målet för det här året är att 
vi på något ställe börjar bear-
beta frågan att starta ny EFS-
grupp eller -förening. Det 

här är också den del i verksamhetsplanen 
där vi är allra mest beroende av helheten i 
distriktet. Det har visserligen hänt tidigare 
i både Umeå och Skellefteå att enskilda 
föreningar har knoppat av sig, men vi 
har större möjlighet att  tillsammans som 
distrikt stödja någon plats där viljan och 
visionen finns att göra en nystart. 

allt detta handlar om strukturer för 
att kunna vara en rörelse som kan bygga 
gemenskaper. Drivkraften behöver dock 
vara en längtan och en vilja att Jesus ska få 
förvandla människor och samhällen.

”Forma kristna 
gemenskaper”

Det finns styrka 
i att sträva åt 
samma håll
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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
 
distriktsstyrelsen
Ordf. Mikael Walter, 070-623 85 20, 
mikael.walter@hotmail.com
V. ordf. Thomas Johansson,  
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När går ljuset upp?

maria, jesu mor, har en huvudroll 
vid några helger i kyrkoåret. Två av dem 
är Kyndelsmässodagen i februari och 
Jungfru Marie bebådelsedag i mars. De 
har rubrikerna Uppenbarensens ljus och 
Guds mäktiga verk, två söndagar där vi 
läser texter som i bibeln kommer i om-
vänd ordning. (Lukasevangeliet 1:26-38, 
respektive 2:22-40)

när ängeln Gabriel kom till Maria 
och sa att hon skulle bära fram den 
Högstes son vars välde aldrig skulle ta slut 
så ansåg hon sig inte ha det som krävdes. 
Men ängeln sa: ”Helig ande skall komma 
över dig, och den Högstes kraft skall vila över 
dig”.

de Flesta av oss tänker nog att Guds 
mäktiga verk – i den mån det sker genom 
människor – ska ske genom 
speciella personer, det vill 
säga  någon annan. En och 
annan kanske kan tänka, 
åtminstone ibland, att det 
kan ske genom en själv.

Tänk om Guds mäktiga verk förmedlas 
även genom helt vanliga människor – som 
du och jag. Tänk om det även handlar om 
till synes helt vanliga vardagssaker, det lilla 
likaväl som det stora. Vem kan säkert veta 
vad som är stort och vad som är smått…

guds mäktiga Verk sker ofta i det 
tysta, i det som inte syns och i vad vi inte 
kan tänka ut i förväg. Mary Did You Know 
har blivit en vanlig sång som spelas och 
sjungs i jultider. Den handlar om Guds 
mäktiga verk, om saker som Maria inte 
hade en aning om när hon tackade ja till 
Guds kallelse.

På kyndelsmässodagen läser 
vi om hur Maria bär fram Jesusbarnet 

i templet. Hon får höra att Jesus är den 
frälsning Gud har berett till alla folk.

Liksom genom herdarnas vittnesbörd på 
julnatten om änglarnas budskap uppenba-
ras för henne ett gudomlig ljus. Men den 
gamle Symeon berättar också för henne 
om prövningar framöver, saker som Maria 
inte heller hade någon aning om när hon 
tackade ja till Guds kallelse.

barnet Växte och Maria tog hand om 
Jesus. Hon bar nog liksom alla mödrar en 
del bekymmer med ett barn som dessut-
om kom att gå egna vägar, men som också 
kom att betyda allt för henne. Ett svärd 
skulle, som Symeon sa, gå genom hennes 
hjärta, kanske inte bara när han korsfäs-
tes, men hon var genom åren trogen i sin 
uppgift och Jesus såg till att hon inte blev 
övergiven. 

det gud Vill anförtro oss att 
bära fram tar kanske också en 
tid innan det blir det som bär 
oss. Lika lite som Maria har vi 
en aning om resultatet av vårt ja. 

Vi kan känna att vi inte har det som krävs 
för det som Gud ber oss om, men den 
Högstes kraft ska bistå oss, och det kan ge 
oss den största glädjen. Men den som är 
trogen sin kallelse möter även prövningar 
och smärta. Förluster av det vi älskar kan 
vara ett svärd som går genom vår själ. 

Gud lämnar oss däremot aldrig.  
En dag ska ljuset gå upp.

”Vem kan veta 
säkert vad som 
är stort och vad 
som är smått?”

Solsken över vintrig älv. Foto: Linnea Jakobsson

göran berglund
goran.berglund@savar.se
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Sörböle EFS + Sunnanå kyrka =  
samarbetskyrkan Söderkyrkan.

Få har missat vilken intensiv 
expansion som Skellefteå genomgår just 
nu, utan motstycke sedan guldruschen 
på 1920-30-talet. Från att länge ha varit 
Umeås lillebror börjar Skellef-
teå nu få ett stort självförtro-
ende för framtiden. Det som 
inte syns i stadens förändrade 
skyline, men som vi ändå 
hoppas ska få bidra till en 
annan sorts växt, är den nya Söderkyr-
kan, stiftets och EFS Västerbottens senast 
tillkomna samarbetskyrka. 

Egentligen kan man säga att det är 
Sörböle EFS som flyttar in i det som 
tidigare hette Sunnanå kyrka, tillhörande 
Skellefteå landsförsamling. Det  är en väl 

Det är i Skellefteå det händer!

anpassad kyrka för både gudstjänst och 
verksamhet i en växande stadsdel. Där 
finns sedan tidigare flera barngrupper, 
men däremot inte något regelbundet 
gudstjänstfirande sedan ett antal år tillba-
ka. 

När Skellefteå pastorat ville satsa på det-
ta område av stan frågade man om 
inte EFS i Sörböle kunde vara med 
och bli Söderkyrkans EFS. Att fatta 
sådana beslut under en Coronatid 
har inte varit enkelt. Men från och 
med januari 2022 är avtalet under-

skrivet, vilket innebär att Sörbölekyrkan 
avslutas och verksamheten flyttats ca 1,5 
km västerut till Söderkyrkan på Sunnanå. 

såklart är det en process som 
rymmer många känslor, både sorg över att 
lämna en plats som betytt mycket genom 

Sörbölekyrkans EFS flyttar till Sunnanå och blir Söderkyrkans EFS. Foto: Google

johan holmgren
Samarbetskyrkopräst i Söderkyrkan
johan.holmgren@svenskakyrkan.se 

0910 - 78 79 61

åren, men också möjligheter att vara 
redskap för att ”börja om” på nytt. Mer 
om den kommande avslutningen för Sör-
bölekyrkan får vi återkomma till i senare 
nummer av Vårt Budskap. 

arbetslaget 
i Söderkyrkan 
växer med den-
na nya satsning. 
Tillsammans med 
ideella krafter ser 
vi framför oss att få verka för ett levan-
de gudstjänstfirande där olika åldrar får 
plats, inte minst då området med många 
nybyggnationer är rikt på familjer. 

Vi vill också bevara och förmera den 
goda barn- och ungdomsverksamhet som 
sedan många år tillbaka varit stark i Sun-
nanå. Må EFS vision, människor och sam-
hällen förvandlade av Jesus, förverkligas på 
söder. Det är i Skellefteå det händer!

Nära Jesus och Nära varandra - 
en helg om att bygga gemenskap

till hösten får vi mö-
tas i Skellefteå helgen 21-
23 oktober i Landskyrkan 
och i församlingshemmet. 
Än så länge har vi inte 
något färdigt program att presentera, men 
håll utkik på EFS Västerbottens hemsida 
och i kommande nummer av Vårt Bud-
skap för mer information. 

huVudtalare under helgen är Kerstin 
Oderhem. Vi ser fram emot sång, musik, 
härliga gudstjänster och seminarier. Klip-
penkamraterna kommer som tidigare år ha 
sitt stormöte under denna 
helg men Salts årsmöte är 
flyttat till 14 maj.

”En process 
som rymmer 
många käns-

lor”

erika löFroth
Distriktskonsulent

erika.lofroth@efsvasterbotten.se 
0910 - 125 10

Bevara den 
goda barn- 

och ung-
domsverk-
samheten i 
Sunnanå

Boka in helgen i din kalender!
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lyCksele eFs får i dagarna en ny hemsida! - ”Det känns roligt att få en snyggare sida 
med bättre funktioner så att vi som förening kan kommunicera bättre”, säger Johan 
Karlemo, präst i Norrängskyrkan. Ta gärna en titt, på norrangskyrkan.se.

äVen Carlskyrkan i Umeå har fått ny hemsida nu i januari. - ”Vi har varit glada 
över vår hemsida, men till slut behövde den en förändring”, säger Mats Bohman, präst i 
Carlskyrkan. Surfa in på carlskyrkan.nu för att se vad som händer i Carlskyrkan.

linnea jakobsson 
Kommunikatör med IT-ansvar 

linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se
090-12 58 97

Nya hemsidor med EFS 
Västerbottens hemsidemall

Vill ni också nyttja vår hemsidemall?  
Förutom mallen så finns det också 
möjlighet att använda vårt webbhotell 
samt hjälp med domänhantering.  
Kontakta mig så hjälper jag dig vidare. 

Hälsningar Linnea

bidrag till anpassning av lokaler för 
personer med funktionsnedsättning kan 
föreningar söka från Myndigheten för 
Statens stöd till trossamfund (SST). Ansö-
kan måste vara SST tillhanda senast 31/3 
2022. Se www.myndighetensst.se/bidrag/
aktuella-bidrag.html

Bidrag till 
lokalanpassning?

den 15 mars kommer vi att ha en träff 
för dig som är ordförande eller kassör. 
Fokus kommer att ligga på hur vi kan 
uppmuntra och hitta goda former för 
styrelsearbetet och på ordförandens roll. 
Saknar du kallelsen? Hör av dig via e-post 
till info@efsvasterbotten.se eller ring oss 
på 090-12 58 10

Ordförande eller 
kassör?

Konfa 2022 - det 
finns platser kvar
solVik oCh konFa 2 har några 
platser kvar. Tipsa gärna ungdomar 
födda 2007 i din närhet.

Läs mer på EFS Västerbottens hemsi-
da eller kontakta distriktskonsulenterna 
Erika Löfroth eller Magdalena Sandberg 
erika.lofroth@efsvasterbotten.se  
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Glöm inte bort  
EFS Västerbotten 

Din gåva gör skillnad! Nu hjälps 
vi åt att samla in pengar till vår 

fantastiska verksamhet! 

swish: 123 453 6819
bankgiro: 985-2377
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gud, Vi hade tänkt På allt, vi var 
ju klara. Stora lokaler där trängsel kunde 
undvikas: check. Lovsångsteam: check. 
Ett gäng härliga deltagare och ledare: 
check och check! Och ändå, inget. Nada. 
Nüll. Strax före jul kom beskedet att läger 
inomhus inte bör genomföras och att 
dessa restriktioner kommer att gälla från 
och med den 23 december. Vilket för oss 
innebar: inget läger för 120 personer på 
Strömbäck. Gud, vad var meningen med 
det här? När tar det slut? 

det Var bara att bryta ihop, be om 
ny kraft och se vilka möjligheter vi hade 
för att ställa om, i år igen. Ett nytt digitalt 
läger kom snabbt som förslag, men det 
fick inte många hurrarop, längtan att få 
träffas var för stor. Istället delade delta-
garna och ledarna upp sig i mindre lokala 
sammanhang och anordnade tre olika 
nyårsfiranden i Skellefteå, Örnsköldsvik/
Ås och Umeå. Det var inte samma sak 
som ett läger, men ändå något.

skelleFteås nyårsfirande höll till i 
Mobackens lokaler. Johan Lundgren be-
rättade att de blev kring 20 personer som 
tillsammans fick en fin andakt ihop och 
så bad de för varandra. Under mellanda-
garna erbjöd de också bönemöten för dem 
som ville delta. I Örnsköldsvik/Ås på EFS 
Loftet blev de 19 stycken. Där bjöds det 
på god mat, andakt, de spelade spel och 
fikade tillsammans. Här i Carlskyrkan i 

Nåja, vad är  
väl ett läger  
på Strömbäck?

elin berglund 
Lägerchef för Livskraft norr

elin.berglund@efsvasterbotten.se

Umeå blev vi 38 personer. Vi firade in det 
nya året med aktiviteter, middag, andakt 
och lovsång, och tomtebloss utomhus vid 
tolvslaget.

en aV umeås deltagare tyckte 
att det var riktigt bra jobbat att ställa om 
i sista minuten och att nyårsfirandet var 
bra anordnat. Jag hoppas att alla kände 
så och att ungdomarna och ledarna på de 
olika platserna kände Guds närvaro och 
att de fick avsluta 2021 och börja 2022 på 
bästa möjliga sätt – tillsammans med Jesus 
i centrum. 

Men det är som en av Umeås ledare sa 
under kvällen, att vi på något sätt förmins-
kar Gud om vi tänker att Han inte var 
närvarande lika mycket under nyårsfiran-

Nyårsfirande i Carlskyrkan, Umeå. Foto: Elin Berglund

det som blev av, som Han skulle ha varit 
under vilket Livskraftläger som helst. Gud 
är stor och alltid närvarande.  

så, taCk gud för att något blev av! 
Tack till alla fantastiska ledare som ställde 
upp så att vi kunde genomföra nyårsfiran-
dena, tack till alla deltagare som dök upp 
och tack till alla som ständigt ber.

kallelse till salt Västerbottens årsmöte 2022

• när? 14 maj
• hur? Vi hoPPas På att kunna ses ”På riktigt” 
• Var? skelleFteå 

 
Håll utkik på EFS Västerbottens hemsida och på  
EFS Västerbottens Facebook för mer information.  
www.efsvasterbotten.se/kalender
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tema - liVsnära smågruPPer

Verksamhetsrådet har under 
hösten valt att utifrån verksamhetspla-
nen fokusera på Livsnära smågrupper. Vi 
tycker att det är otroligt viktigt att få en 
gemenskap där man får dela tro och liv  
med varandra. 

I detta nummer av Vårt Budskap berät-
tar vi lite mer om Livsnära smågrupper, 
vad syftet är, hur man går tillväga och 
saker som är bra att tänka på. 
Vi vill också skicka med lite 
materialtips och inspiration 
i form av intervjuer från två 
livsnära smågrupper ute i vårt 
distrikt.

syFtet med grupperna är att förena 
människor i en mindre gemenskap, 5–12 
personer, för att bygga en nära gemenskap 

Bönegrupp, hemgrupp, 
smågrupp, cellgrupp, bibel- och 
samtalsgrupp - kärt barn har 
många namn! 

där man kan dela livet med varandra – 
alltså bli en ”livsnära smågrupp”. I grup-
pen får man hjälp att växa i den kristna 
tron så att man kan bidra till föreningens/
församlingens arbete att förhärliga Gud 
och göra människor till lärjungar. Ett mål 
med gruppen är också att relationerna i 
gruppen skall fördjupas och att var och en 
får mogna i sitt liv, i sin tro och får en fast 
gemenskap i sitt sammanhang.

gruPPen startas genom att en 
helt ny grupp bildas eller genom att en 
befintlig grupp delar på sig. En helt ny 

grupp kan behöva mer stöd än en 
delad grupp, där flera personer 
för ”arvet” vidare.

ledaren är viktig för att 
möjliggöra och stödja gruppen. 
Det kan i praktiken se väldigt 

olika ut. Vissa grupper har en tydlig 
ledare medan andra fördelar det mellan 
medlemmarna. Erfarenheten säger att i ett 

Otålig i hoppet - Antje Jackelén  
Lita Lyssna Leva – Åke Bonnier 
Möten längs vägen – Maria Hanner 
Vardagens Gud – Maria Ottesten
De två sista är mer av andaktsböcker, 
men kan ändå fungera som bra sam-
talsstartare. 

Argument har en del utgivet speciellt 
för samtalsgrupper, deras utgivning 
hittar du här:  
www.argument.se/kategori/ 
andakt-bon-och-fordjupning/
for-samtalsgruppen

Ett mål med 
grupperna är 
att relationer-
na ska kunna 

fördjupas

Verksamhetsrådet genom
kommunikatören

Vad är en livsnära smågrupp?

levande och utvecklande smågruppsarbete 
är ledarfunktionen viktig. 

ledarträFFar har stor betydelse 
för kunna ha ett fortgående levande 
smågruppsarbete. Där kan man få inspira-
tion, förslag på kursmaterial, dela erfaren-
heter och få praktiska tips på hur man kan 
slussa in nya i grupperna med mera.

om man som grupp vill vara aktiv 
och delaktig i möjligheten till att bli fler 
smågrupper finns det sätt för det. Det kan 
gruppen göra genom att vara beredd att 
ta emot fler (i den takt gruppen kommer 
överens om) och dela sig när gruppen blir 
för stor. Det är inte alldeles enkelt att dela 
en grupp och då kan istället några ”gå 
vidare” och bilda en ny grupp. Det här är 
viktigt att ha med sig om man vill utveck-
la ett smågruppsarbete.

Vill du ta del av material digitalt? 
Ta gärna en titt här: 
Teo Talks - teotalks.se 
Alpha - sverige.alpha.org

tiPs På material
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tema - liVsnära smågruPPer

21 år senare - Bureå EFS

men hur började det egentligen?
Hösten 1999 bestämde EFS-föreningen i 
Bureå att vi skulle satsa på en alpha-kurs. 
För att lära oss hur konceptet fungerade 
startade vi en tio veckors kurs enbart för 
EFS-medlemmarna. Anna-Greta Wallgren 
och Christin Östlund var ledare. Under 
våren 2000 hölls ytterligare en kurs med 
fler inbjudna. Nio deltagare från den 
första kursen beslöt då att samlas till en 
fortsättningskurs, en beta-kurs. 

Av dessa nio är sex kvar, tre har lämnat 
gruppen genom åren och en har tillkom-
mit. Vi är alltså sju stycken, nu i åldrarna 
67-78 år, som träffas varannan vecka med 
paus under sommaren.

Vi kallar gruPPen för OAS 
eftersom träffarna verkligen är oaser i 
vardagen. Det upplevde vi särskilt när alla 
var kvar i arbetslivet. Alpha-konceptet har 
följt oss på så sätt att vi alltid börjar med 
soppa och åtföljande dessert och kaffe. 
Sedan ber vi, läser ur vårt valda material, 
samtalar om det och avslutar med bön.

Gruppen har en sammankallande 
ledare, men alla är ”ledare” i gruppen. Vi 
samlas i hemmen, förutom under vissa 
perioder av pandemin då vi antingen 
pausat eller samlats i församlingsgården 
eller utomhus.

Vårt material har varierat. Ibland 
läser vi en bok (flera av Tomas Sjödin och 

”Tänk att vi har träffats i drygt 21 
år!” Ja, så utbrast vi i vår bibel- 
och samtalsgrupp när vi träffa-
des nu efter nyår. 

Owe Wikström), ibland har vi följt kyr-
koårets texter och ibland en bibelläsnings-
plan. Senast läste vi Äntligen måndag! av 
Skagen, efter det Hemmakyrka (EFS/Salt) 
och nu har vi börjat med INSTEG RUT 
från Bibeln idag.

deltagarna är helt överens om att 
det är tre saker som är viktiga:
•	 Den sociala gemenskapen. (Under 

sommarpausen gör vi utflykter m m 
tillsammans.)

•	 Det goda samtalet där vi kan prata 
om det mesta. (Gruppen har både 
drabbats av dödsfall och skilsmässa.)

•	 Ökad kunskap där vi lär av det vi 
läser och av varandra.

Christin östlund
Medlem i Bureå EFS

På fotot: Fr.v. Anna-Lena och Tage Eriksson, Gunnar och Margareta Hedman, Christin Östlund, Britt-Marie 
Andersson och bakom kameran Valter Östlund.

Vi kan Verkligen rekommendera 
smågruppsträffar som ett komplement till 
gudstjänster och andra träffar i EFS-för-
eningen. 

Kom överens om hur ni vill 
ha det i gruppen och sam-
manfatta detta. Till exempel:

Vi kommer att träffas varan-
nan vecka på torsdagar mellan 
kl 19.00 och 20.30. 

Vi turas om att vara hemma 
hos varandra och den vi är hos 
bjuder på fika, håller i inled-
ning och avslutning samt är 
kvällens samtalsledare. 

Vi bestämmer oss för att an-

hur börjar man?

vända det här materialet/det 
här upplägget och förbereder 
oss genom att läsa ett kapitel i 
den bok vi valt. 

Bestäm tid och plats för en 
termin och fundera över träf-
farnas upplägg. 

Gå en runda och låt var och 
en i gruppen få ordet i det 
man delar eller samtalar om, 

så att alla får prata och blir 
delaktiga. 

Tänk på att hålla personliga sa-
ker som delas i gruppen inom 
gruppen och att inte sprida 
dem vidare.  

Utvärdera efter några träffar 
hur ni tycker att gruppens upp-
lägg fungerar och gör föränd-
ringar om det behövs.
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tema - liVsnära smågruPPer

hur skulle ni beskriVa Vad en 
hemgruPP/smågruPP är?
Ann-Louise: man träffs i hemmen i en 
grupp som man lär känna, inte en sluten 
grupp, men man får förtroenden. Man 
kan prata om sånt man inte pratar med 
andra om. Man kan ringa till varandra 
även mellan träffarna. Margareta: viktigt 
att man bygger upp en vänskap och ett 
förtroende. Louise: Det tar ju tid att bygga 
upp förtroendet. Det är en tillåtande miljö 
att prata om olika saker.

Alla grupperna har bibeln, någon typ 
av bok, eller material som man samtalar 
kring. Grupperna träffas varannan vecka 
och samlas då hemma hos varandra med 
ett enkelt fika och sedan pratar man om 
det man läst, eller något annat som är 
angeläget. Ibland har man läst sådant som 
man inte håller med om. De har alltid en 
stund av bön när man också kan be för 

Vi sitter hemma hos Ann-Louise 
Åström i Ursviken tillsammans 
med Margareta Lundström och 
Louise Burlin. Alla tre är med i oli-
ka smågrupper och vårt samtal 
handlar om att vara med i en 
grupp och vad det kan betyda.

varandra och annat som man har med sig.
Gruppen är en fast grupp, men den är 

hela tiden öppen för att ta emot nya. 

Vem Får Vara med?  
Alla får ju vara med. Det kan vara ett sam-
manhang att få fundera kring livsfrågor 
och trosfrågor vare sig man har en tro eller 
inte. Man har alltid något att ge varandra. 

Om man känner någon som är med i 
en grupp så kan man vända sig till den, 
annars kan man vända sig till någon som 
jobbar i kyrkan. 

Ingen av grupperna är helt statisk – vi 
tar in nya när gruppen känner sig mogen 
för det, blir vi för många så delar vi på oss.

VarFör är du med?
Margareta: För att få känna gemenskap – 
en närmare gemenskap som man bygger 
upp med några få. Ann-Louise: jag är med 
för att få en gemenskap med andra krist-
na. Man kan ha en bok att samtala kring, 
men det blir ens egna frågor som kommer 
fram. Jag har också varit med tidigare i en 
liknande grupp när jag 
var yngre.
Louise: jag fick frågan 
om att vara med. Där-
för är jag med. Men 

Röster från Ursviken

Under resten av året kommer vi i varje 
nummer av Vårt Budskap att ha med olika 
Livsnära smågrupper som får berätta om 

varför de har startat sin grupp och om varför 
de tycker att det är viktigt med den gemen-

skapen. 

Om du tillsammans med några andra har 
en Livsnära smågrupp och vill dela med dig 

och inspirera andra, hör av dig till  
Erika Löfroth, 0910-12510  

erika.lofroth@efsvasterbotten.se

har du en bra grupp som 
du vill dela med dig av?

Vill du ha hjälP?
 
Har du frågor och funderingar och vill ha hjälp med att 
starta upp en livsnära smågrupp?

Hör av dig till:  
Mats Lindberg, distriktsföreståndare EFS Västerbotten. 
mats.lindberg@efsvasterbotten.se, 090 - 12 58 69  
 
Mats Bohman, samarbetspräst i Carlskyrkan, Umeå. 
mats.bohman@svenskakyrkan.se, 090 - 200 27 63 

1. Vad fick dig att anmäla dig till Musikforum?
2. Vad tar du med dig?

det är ju också en trivsam gemenskap och 
väldigt skönt att ha en grupp där man kan 
samtala och dela livet. Ens egna frågor kan 
ju komma fram.
Margareta: Vi är i olika åldrar i vår grupp 
och det ger olika infallsvinklar och tankar 
på livet. De äldre ger av sin långa erfaren-
het, de yngre har en annan livssituation. 
Men man blir delaktig i gruppen.

Vi talar också om att det är en hjälp för 
den egna tron att vara i en grupp där man 
regelbundet får samtala, dela livet och be 
i både glädje och när man är trött och less 
på allt.

VarFör skulle ni uPPmana nå-
gon att gå med i en gruPP?
Margareta: För att komma in i en ge-
menskap. Ann-Louise: Man behöver inte 
känna sig ensam, man har alltid några att 
dela det som sker i livet med. Man har 
också vetskapen om att andra tänker på en 
även om man inte kan närvara i gruppen 
just den gången.

redaktionen
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distriktsinFormation 

Personalnytt

Mateusz Nowicki,  
vik. konsulent 50%
Carlskyrkan, Umeå

Gustav Jacobsson,  
vik. musiker 50% 
Mobacken, Skellefteå

Torbjörn Arvidsson,  
vik präst 40%
Vasakyrkan, Umeå

Elin Berglund slutar sitt vikariat på 
kansliet och Linnea Jakobsson 
återgår till sin tjänst, jobbar 80%

Maria W Persson är tjänstledig 
från Mobacken, men jobbar kvar 
25% på distriktsnivå med scout

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!
Ersmark S, Gafsele-Åsele, Innersjö-Degersjö, Innertavle, Kågeträsk, Levar, Medle, Myckle, 
Stortjärn, Svarttjärn, Sörböle, Täfteå, Ursviken, Yttersjö, Åkullsjön, Åträsk-Floda, Örträsk.

taCk till alla enskilda giVare samt minnes- oCh högtidsgåVor!

januari 2022
Insamlade gåvor:    307 000 kr 
Budgeterade gåvor:   415 000 kr 
Differens:     - 86 000 kr

Under årets första månad har 307 000 kr 
samlats in varav 21 000 kr från enskilda 
givare.

lediga tjänster

Präst till Boliden
Präst till Grisbacka

Mer information finns på 
efsvasterbotten.se/ 

jobba-at-efs

kalender 2022

hemsidan
efsvasterbotten.se/kalender
Facebook
facebook.com/efsvasterbotten
instagram
efs.salt.västerbotten

mars
- Missionsombudsträff 2/3 (digitalt)
- Sportlov på Strömbäck 9-12/3
- Jesus till barnen - ekumenisk inspi-
rationsdag i Umeå 26/3

april
- Missionshelg med Erik Johansson, 
8-10 april, Skellefteå
- Tillsammansläger 1, Klippen 14-
18/4
- Påsklovsläger i Klippen, 18-22/4
 
maj
- EFS Västerbottens årsmöte 7/5
- Salt Västerbottens årsmöte 14/5
- Patrulldag, Stortjärn. 21/5 
- EFS och Salts årskonferens,  
27-29/5, Helsingborg

juni
- Scoutläger, Stortjärn, 17-19/6
- Scoutläger, Björnkälen, 30/6- 3/7

oktober
- Nära Jesus, EFS & Salt Västerbot-
tens inspirationskonferens, 21-23/10, 
Skellefteå
- Körhelg med Maria Sandell 14-
16/10

Kalendern kan komma att ändras, 
därför hänvisar vi till hemsidan, 
Facebook och Instagram för senaste 
information kring arrangemangen. 
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EFS distriktsstyrelse samlades den 
27 januari till årets första sam-
manträde. Temat för samman-
trädet var de punkter i verksam-
hetsplanens som uppmanar 
föreningar att starta smågrupper 
och stimulera till avknoppning.

distriktsFöreståndaren 
inledde sammanträdet med att läsa delar 
av uppsatsen “Att göra lärjungar, fem 
uppmaningar för en missionell ecklesiolo-
gi i Sverige”. Uppsatsen är skriven av Peter 
Stenman under hans tid som student vid 
Johannelunds teologiska högskola. (Eckle-
siologi betyder lära om kyrkan.)

Uppsatsen påminner om att mission 
är vårt huvuduppdrag. Församlingen 
och kyrkan ska fungera som de ramar, de 
strukturer, som möjliggör missionen.
– Sverige är ett land som återigen blivit 
ett missionsområde, sa Mats Lindberg när 
han kommenterade uppsatsen. 

Den pekar ut några viktiga strategier 
som stöttar missionsarbetet: Att leva med 
Guds mission i centrum. Att ha mul-
tiplicerande mål. Att vara närvarande i 
lokala sammanhang. Att missionera där 
människor befinner sig. Att forma mis-
sionerande gemenskaper. 

Dessa uppdrag stämmer överens med 
de mål EFS Västerbotten har satt upp 
i verksamhetsplanen för år 2022. Där 
står det, bland annat, att föreningar ska 
bearbeta, och bli utmanade av, tanken på 
avknoppning. 

- Något behöver hända. Vi vet att vi inte 
har den kraften i oss själva, men vi kan 
förändra våra strukturer för att göra det 
här möjligt, säger Mats Lindberg.

inFör det nya året väntar avgörande 
beslut inför framtiden. EFS årsmöte kom-
mer att få ta ställning till ett förslag till 
långsiktig inriktning för EFS Västerbotten. 

raPPort Från styrelsen - januari 2022

Det har namnet “Önskvärt läge för EFS 
Västerbotten år 2032”. Det utgår från 
målen i EFS övergripande vision. 

Inriktningen är inte enbart en beskriv-
ning av verksamheten utan riktar även in 
sig på fokusområden. Målet är att nå fler 
med evangeliet.

styrelsen kommer även att arbeta 
vidare med frågor om och hur EFS Väster-
botten kan gå in i EFS nya organisation. 
Den är baserad på regioner. Det arbetet 
handlar för närvarande om att undersöka 
hur den nya organisationen fungerar för 
de regioner som redan ingår i den nya 
organisationen. 

En arbetsgrupp inom styrelsen tittar 
särskilt på vad det skulle innebära för 
föreningar, för distriktsorganisationen, för 
personal i kretsar, samarbetskyrkor och på 
kansliet.

en nyhet inför det kommande året är 
att Bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan från 
och med hösten år 2022 övergår till att 
vara knuten till Strömbäcks Folkhögskola, 
där EFS Västerbotten är en av stiftarna. 
EFS Västerbotten ger för höstterminen år 
2022 ett startbidrag till den satsningen.

distriktsstyrelsen fick dystra 
besked om insamlingen av gåvomedel för 
år 2021. Resultatet ligger 600 000 kronor 
från det uppsatta budgetmålet på sju 
miljoner kronor. Det är framförallt insam-
lingarna under december månad som gav 
sämre resultat än de brukar göra.

Ett antagande är att restriktionerna på 
grund av pandemin minskat tillfällena för 
insamlingar av gåvomedel. Tack vare en 
större testamenterad gåva når de insamla-
de medlen ändå de uppsatta budgetmålen.

eFs Västerbottens styrelse kallar 
till årsmöte lördag den 7 maj 2022 i 
Robertsfors kyrka och församlings-
hem. 

Om restriktioner återkommer 
gällande begränsade samlingar åter-
kommer vi med information om hur 

kallelse till eFs Västerbottens årsmöte 2022
årsmötet kommer att genomföras. 

Dokument och ytterligare informa-
tion finns i kalendern på hemsidan: 
efsvasterbotten.se/event/efs- 
vasterbottens-arsmote

Varmt välkomna!

eFs Västerbottens årsmöte 2022

styrelsen
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Det här med livsnära smågrupper
det här med livsnära smågrupper 
är inte så lätt, tycker jag. De ändras ju 
hela tiden (som allt annat i livet) och det 
påverkar våra livsvillkor! Och hur stor är 
egentligen en grupp?

I min värld är familjen den nära lilla 
grupp som när livet allra mest. Men även 
den närmaste kretsen är ju mer eller min-
dre i ständig förändring, så lite förvirrande 
är det!

Från början var det mina föräldrar och 
min syster som utgjorde min familj. Även 
far- och morföräldrar, fastrar, mostrar, 
morbröder och kusiner var ganska när-
varande i mitt liv, liksom en del grannar 
och vänner förstås. Men mamma, pappa, 
lillasyster och jag, var mitt viktigaste ”vi”.

Allt eftersom jag blev äldre, utökades 
rotsystemet med fler små grupper av klass-
kamrater och vänner, som bidrog till att 
ge näring till mitt liv, även om föräldrarna 
och min syster fortfarande utgjorde själva 
pålroten. (Och alltjämt är en viktig del av 
näringstillförseln, fastän jag numer har fler 
djupa rötter att lita till.)

när jag Flyttade hemifrån blev 
de nära vännerna viktigare som dagliga 
stöttepelare och näringskällor. Bönegrup-

katarinas krumelurer

katarina eriksson 
Lillkågeträsk

pen och Matlaget var trygga oaser under 
flera år.

Efter en tid träffade jag min make och 
sedan dess är det han som är min mest 
betydelsefulla gruppmedlem. Dessutom 
inlemmades jag i hans familj, med föräld-
rar, syskon, svågrar och syskonbarn. Sen 
kom våra tre barn och därmed ändrades 
familjen igen. Under många år var vi sju 
personer som bodde i huset, svärföräld-
rarna, barnen, maken och jag. Det var full 
fart hela tiden!

Men svärföräldrarna har nu lämnat 
jordelivet, barnen är vuxna och har flyttat 
hemifrån, vi har fått en bonusson från an-
dra sidan jordklotet och en svärdotter från 
södra Västerbotten. Familjen har ändrat 
karaktär igen och blivit liksom både större 
och mindre.

nu är det bara maken och jag kvar i 
huset och livet lunkar stilla på. Två perso-
ner. Är vi ens att betrakta som en grupp? 
Jag blev tvungen att söka på Internet för 
att kolla.

I Svenska Akademins Ordbok (SAOB ) 
står det att en grupp är en ”… samling av 
personer, djur eller föremål som befinna 
sig i varandras omedelbara närhet och 

uppfattas som ett sammanhörande helt, 
flock, hop. --- [eller] … som betraktas 
såsom en enhet på grund av likhet eller 
samhörighet med varandra eller på grund 
av att de äga gemensamma intressen, …”. 
Inte ett ord om gruppstorlek.

ruPert brown, professor emeritus i 
socialpsykologi vid universitet i Sussex, 
England, lär ha sagt: ”En grupp existe-
rar när två eller fler definierar sig som 
medlemmar av den och när dess existens 
erkänns av åtminstone någon annan.”

Två eller fler… Ja, i så fall är vi nog en 
liten grupp ändå, maken och jag.

Det fick mig att tänka på vad Jesus sa: 
”Där två eller tre är församlade, där är jag 
mitt ibland dem”. Det där är ju klurigt! 
För i så fall har ju en grupp med två 
personer i själva verket tre medlemmar; 
och tre personer är egentligen fyra…! 
Fysiker världen över torde slita sitt hår då 
naturlagarna rubbas så! Smågrupper kan 
verkligen ändra på livsvillkoren!

Genom EFS praktikantprogram får 
du möjlighet att praktisera i fyra 
månader hos en av våra samarbets
organisationer i Etiopien, Indien, 
Irak eller Tanzania.

Utresa i september 2022
Ansök senast 28 mars på  
efs.nu/praktikantprogram
Har du frågor, kontakta Liselott  
Olika på liselott.olika@efs.nu

Åk på praktik 
med EFS

www.svenskakyrkan.se/umea

Sök medel ur  
Flurkmarksfonden
Du som bor i Tavelsjö församling, Umeå landsförsamling eller tillhör en  
Salt-förening/EFS-krets där kan söka medel för att delta i konfirmations-
läger, ungdomsläger, retreater, utbildning mm. Läs mer och ansök på  
www.svenskakyrkan.se/umea/flurkmarksfonden
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EFS-präst margaretha almqvist 
har den 19 december 2021 
lämnat oss i en ålder av 84 år. 
Närmast sörjande är barnen och 
syskon med familjer. 

margaretha växte upp i Frostkåge i 
en stor och kärleksfull familj som nummer 
tio i en syskonskara på tretton barn. Det 
var ett hem där gudstron hade en naturlig 
plats. I Frostkåge fanns och finns än idag 
Solviks folkhögskola, där Margaretha gick 
som ung för att sedan studera vidare till 
sjuksköterska på Betaniastiftelsens sjuk-
sköterskeskola i Stockholm. 1959 invigdes 

hon till sjuksköterska, och under åren i 
Stockholm träffade hon sin blivande man 
Fredrik och de gifte sig 1960. 

Fredrik studerade till missionär och 
1962 reste paret och deras förstfödda 
Ewa till Nedjo i Etiopien där Fredrik 
skulle verka som missionär. Under tiden i 
Nedjo föddes sönerna Michael och Calle. 
Under parets nästa missionsperiod blev de 
placerade i Nakamte där parets fjärde barn 
Siri föddes. Under åren i Nakamte startade 
Margaretha barn- och kvinnohälsovård 
och undervisade blivande sjuksköterskor 
och barnmorskor. 

 
missionsärsliVet pågår till och med 
1976 då familjen flyttar hem till Sverige 
och bor under några år i Mellansel. 1983 
flyttar familjen till Umeå och Carlshem 
där Fredrik får uppdrag att starta upp och 
etablera den nybyggda Carlskyrkan. Mar-
garetha arbetar som sjuksköterska en tid, 
men ganska snart blir hon anställd som 
ungdomskonsulent i EFS Västerbotten 
och 1986 avskildes hon som EFS-pastor. 

Fem år senare prästvigdes Margaretha 
och hon arbetar fram till pensionen i Sol-
backakyrkan i Holmsund. 1996 blir hon 
sorgligen änka och flyttar till Holmsund 
där hon lever ett aktivt liv i gemenskapen 
i Solbackakyrkan och med vänner och 
familj i övrigt. 

Margaretha har alltid haft ett hjärta för 
barnen och det har märkts inte minst i 
hennes engagemang för BIAL, Barn i alla 
länder. Hon har stickat och handarbetat 
och sålt dock- och babykläder till förmån 
för BIAL under många år. Handarbete var 
ett stort fritidsintresse, likaså att skriva, 
spela sällskapsspel och umgås med vänner 
och familj.

Vi som har haft förmånen att känna 
Margaretha har fått ta del av hennes 
värme och kärlek, lekfullhet och tålamod, 
livsvilja och kämpaglöd. Få har fått erfara 
så mycket sjukdomar och olyckor genom 
livet som Margaretha men trots det har 
hon sällan klagat, utan har haft förmåga 
att se och ta vara på det goda i livet.  

Vi är många som gläds åt att vi fått 
ha Margaretha i våra liv och inspirerats av 
hennes människosyn och trygga Gudstro. 
Hennes avtryck i våra liv är ett varmt och 
tacksamt minne av en mamma, syster, 
svärmor, mormor/farmor, och vän som nu 
får en välförtjänt vila hemma hos Gud. 

EFS Västerbotten genom
anneli almqVist

internationella rådet inbjuder 
till vårens missionsombudsträff onsdag 
den 2 mars kl 19.00-20.30. Träffen blir 
digital, via Google meet. 

temat För träFFen är ”Vänför-
samlingar” och kommer att inledas med 
tankar och inspiration från Sofia Svensson 
från EFS internationella avdelning.

Efter det öppnar vi upp för samtal och 
frågor, delar egna erfarenheter och funde-
ringar kring ämnet. Hur ser det ut i våra 
föreningar? Har vi redan eller har vi någon 
gång haft en vänförsamling eller någon an-
nan typ av internationell kontakt? Är det 
något vi skulle vilja ha? Vad kan det bidra 
med? Finns det svårigheter?

Ladda upp med bra fika så ses vi på Goog-
le meet den 2 mars för en intressant och 
viktig träff tillsammans. 

Möteslänk:
meet.google.com/ont-ozhd-iwu

Frågor? 
Kontakta Pia Fahlgren!

Vill du ta del av Sofia Svenssons tankar och inspiration kring Vänförsamlingar? Träffen riktar sig främst till 
den som är missionsombud, men även andra är varmt välkomna!

Missionsinspiration

Pia Fahlgren 
Internationella rådet

E-post: pia.fahlgren@skelleftea.se
Telefon: 070-640 11 24

till minne
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nytt år och nya möjligheter! Även 
detta år fick vi börja med att ställa in 
och ställa om läger. (Fjällväg är inställt 
och Sportlovslägret är flyttat från 
Klippen på grund av den uppblossan-
de pandemin.) Vi hoppas och håller 
tummarna för att våra läger i påsk och i 
höst ska kunna genomföras nu när flera 
av restriktionerna tas bort. 

Vi söker ledare 
till kommande 
läger. Hör av dig 
om du skulle 
kunna tänka dig 
att vara en ledare 
via e-post 
klippenlager@efsvasterbotten.se 

Vi planerar även detta år att ha vårt 
Storforum på Nära Jesus konferensen i 
slutet på oktober. 

det Finns FortFarande möjlig-
het att boka stugorna eller gården i vår 
och sommar. Gå in på hemsidan och 
gör en bokningsförfrågan. 

i öVrigt händer det inte så mycket 
på Klippengården just nu. Vi väntar på 

kliPPen

att få installera en efterlängtad tvättma-
skin och en torktumlare. När det är gjort 
kommer det att bli en tvättfixarhelg.

stötta gärna Klippen genom en 
gåva, vi tar emot gåvor på swish 123 37 
70 146. Ett annat sätt att stötta är att bli 
medlem i Klippenkamraterna om du inte 
redan är det. Swisha 200kr till 123 37 70 
146. Glöm inte att märka betalningen 
med namn och “medlemsavgift”

Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv
Sv Ps 204

hälsningar
kliPPenstyrelsen 

genom gunilla stenberg

Stötta gärna 
genom att bli 
en Klippen-

kamrat!
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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 2022
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2022. 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 16 april 2022.

annonser

FÄSTELEMENT 
skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS 
gjutning, bearbetning, 

montering

BALANSBLOCK 
broms, spärr

VÄXLAR 
kugg- och tappväxlar

www.rofab.se

KAFFE  MILJÖ  OMTANKE

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO

TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR

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. 

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 
intervall. En återkommande annons kos-
tar 8 kr/mm och spalt, + 50 kr. Enstaka 
annonser kostar 9 kr/mm och spalt + 50 
kr. Kontakta oss för mer information.

Vi säljer nyare

Bilar
Minibussar
Transportfordon

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50  
Sandfors, Kåge
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”Ty där två eller tre är samlade i mitt 
namn är jag mitt ibland dem.”

 

Matteusevangeliget 18:20
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