
vårt budskap

 4-5   Alla behövs i en styrelse
 9-16   Årsmöteshandlingar
 18-19 Smågrupp i Grisbackakyrkan

7-8 Sommarläger 2022 | 6 och 17 vad händer på nära JeSuS? | 21 emmyS emotioner

eFS i väSterbotten | årgång 94 | # 2 | 2022



2

ledare

vårt budskap
organ För eFS väSterbotten
årgång 95 | # 2 |  
april 2022
redaKtion  
090-12 58 97
budskap@efsvasterbotten.se

trycK: Tryckeri City, Umeå

redaKtör: Linnea Jakobsson, 090-12 58 97
anSvarig utgivare: Mats Lindberg 090 - 12 58 69
KommuniKationSråd: Inger Olofsson 070-615 20 91, Susanne 
Jonsson 072-501 42 54, Matts Hägglund 070-323 60 32 och Eva  
Gerhardsson 070-6695858.
prenumeration: 240 kr (2022)
KorreKturläSning: Christin Östlund
annonSering: 9,00 kr/mm. Återkommande annons 8,00 kr/mm (2021)

bild FramSida: Kollage av några av alla människor som är EFS och Salt Västerbotten. 
bild baKSida: Vacker vy från Munkvikens folkhögskola. Fotograf: Magdalena Sandberg

En kyrka för framtiden?
”the laSt century” (det sista år-
hundradet) är titeln på en bok, som kom 
ut i England för några år sedan och som 
presenterar negativa framtidsutsikter för 
den kristna kyrkan i Europa. I boken ställs 
frågan om 2000-talet är det sista århund-
randet för den kristna kyrkan?  

Men hur är det idag? Finns det tecken 
på hopp för kyrkan i Europa och i Sverige?
Alla undersökningar om tro och kyrkligt 
engagemang visar att Sverige alltid är 
bland de länder som ligger allra längst 
ner. 0,5 procent kyrkogång i Mälardalen 
– knappast märkbart. 2 procent i hela 
landet – 8-10 procent kallar sig ”kristna”, 
vad de nu lägger in i det ordet. Tillsam-
mans med länder som Danmark, Holland 
och Estland ligger vi längst ner i ligan 
för kristen tro. Det är som att ligga sist i 
division VI i fotboll – och det finns ingen 
division under.

vi är ett FolK som vant sig vid att 
höra att vi blir färre och färre som går i 
kyrkan. Men om vi då vågar lyfta blicken 
mot div V och div IV och ännu högre 
upp, då möter oss några 
överraskande fakta:
1. Närmare 100 000 

människor tar varje 
dag världen över ett 
beslut att bli person-
ligt kristna.

2. Uppskattningsvis 
3000 kristna församlingar grundas 
varje vecka.

3. År 2000 var ca. 33% av världens 
befolkning döpt till namnet Jesus. 
Den siffran beräknas öka till 33,4% 
år 2025 och 34,3% år 2050

4. Kristendomen växer snabbare än 
världsbefolkningen. Den här minuten 
är historisk – vi har aldrig varit så 
många kristna någonsin i världshisto-
rien som just nu!

5. I det materiellt välutvecklade Syd-
korea är idag uppskattningsvis 30% 
av befolkningen kristen – från att ha 
varit några tusentals kristna för drygt 
100 år sen.

6. År 1900 fanns det bara ca 9% kristna 
i Afrika. Vid slutet av århundradet var 
45-48% av den afrikanska kontinen-
ten kristen. Faktiskt aldrig någonsin 
i världshistorien har en kontinent så 
snabbt valt att ansluta sig till kristen 
tro.

7. Mellan 50-100 miljoner kineser – 
kanske fler – räknar sig som kristna 
idag i ett land som bara för några 
decennier sedan förbjudit kristen 
mission.      

den eXpanSiva krist-
na utvecklingen sker idag 
i Latinamerika, Afrika 
och Asien, inte i Europa 
och Amerika. Därmed är 
dagens globala kristendom 
på något sätt tillbaka där 

den startade. Fram till 800-talet var den 
internationella kyrkan mer centraliserad 

matS lindberg 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

kring södra halvklotet. Då Europa krist-
nandes och medelhavsområdet till stor del 
blev muslimskt, så var de flesta kristna just 
européer omkring år 800. Runt 1980 tip-
pade det tillbaka och majoriteten kristna 
återfanns återigen kring södra halvklotet. 
Den kanske största nyhet som massmedia 
ständigt missar är att kyrkan växer så det 
knakar i världen idag.

men hur är det i Sverige – hos oss?
Det är sant att många kyrkor står halv-
tomma. Men det är också sant att andra 
kyrkor är överfulla. På en del platser 
bygger man nya och större kyrkor, för de 
gamla blev för små. Varje vecka samlas 
stora mängder till någon form av guds-
tjänst – sannolikt fler än de som besöker 
någon form av idrotts- eller kulturevene-
mang. Kanske är det invandrande kristna 
som kommer att vara något av vår kyrkas 
viktigaste tillskott – de gör viktiga avtryck 
för att återevangelisera Europa. Idag skick-
as fler missionärer till Europa än Europa 
sänder ut missionärer. Det är mycket vi 
inte vet, men hopplöst är det definitivt 
inte. Kyrkan i vår värld växer så det knakar 
– jag önskar och ber att den också skall få 
göra det i vår del av världen.

”Kyrkan växer 
så det knakar i 
världen idag”
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Bank SEB 5329-10 188 69
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övriga: 
diStriKtSKonSulenter (Umeå)
Magdalena Sandberg 090-12 58 22
Stina Bohlin, musik (tjänstledig)
Maria W Persson, scout 0727223952

diStriKtSKonSulent (Skellefteå) 
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adminiStratör
Veronica Näslund 090-12 58 13

KommuniKatör med it-anSvar 
Linnea Jakobsson 
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diStriKtSStyrelSen
Ordf. Mikael Walter, 070-623 85 20, 
mikael.walter@hotmail.com
V. ordf. Thomas Johansson,  
070-224 3787, nilsthomasj@gmail.com

KriStina normarK 
Barnkörledare  

Ersmarkskyrkan Norra

Frihetens fåglar

titta, det är en trappa på himlen! 
utbrast en elev när vi gick över skolgården. 
Jo, ovanför skolans tak var där några streck 
på himlen som såg ut som en trappa.

Jag tänker på Jakobs dröm i Betel där 
han såg änglar gå upp och ner på en 
trappa mellan himlen och jorden. Gud, så 
mycket vi önskar och ber att det ska vara 
högtrafik på den där trappan! Att himlens 
alla änglar ska komma med sitt beskydd! 
Att du Gud själv ska stiga ner i vår världs 
mörker!

Jag hade nyligen en dröm där jag 
körde bil. Från skogen bredvid vägen kom 
det fram olika djur, jag kommer ihåg två 
av dem. Först var där ett åsneföl som i 
drömmens förunderliga värld mer såg ut 
som en hundvalp, men likafullt var det ett 
åsneföl. 

Ett åsneföl var det fredskonungen red 
på, rakt in i maktens käftar. Ett åsneföl var 
det som bar den som visade att kärle-
ken vinner över ondskan. Längre fram 
på vägen såg jag ett lejon gå över vägen. 
Inte ett farligt skräckinjagande lejon, nej, 
detta lejon fick mig att tänka på Aslan i 
berättelsen om Narnia. Lejonet som är en 
illustration av Jesus, som ger sitt liv för 
att världen ska befrias. För att ondskan 
ska besegras. Lejonet av Juda som Bibeln 
kallar honom. Lejonet som är ett lamm. 
(Upp.5:5–6)

under en gudStJänSt satt jag och 
tittade på ett rött hjärta i kyrkfönstret i vår 
kyrka. Jag insåg efter en stund att det var 
omgivet av gult och blått, Ukrainas färger. 
Som en bön om kärlekens seger. Som en 
viskning om att Gud finns med mitt i det 
allra värsta.  

i KyrKFönStret på andra sidan flyger 
frihetens fåglar, också i gult och blått. 
Kanske någon tycker att jag är naiv, men 
jag vill hålla fast vid hoppet. Jag vill se 
de glimtar av hopp som visar sig. Jag vill 
tro att det finns en framtid också för alla 
som dör i ett meningslöst grymt krig, för 
alla som drabbas av det onda. Jag vill tro 
att döden inte är slutet. Jag vill tro att 
det kommer en bättre framtid. Jag vill 
tro att vår tro inte är en illusion eller ett 
önsketänkande. Jag vill tro att den betyder 
något på riktigt. Jag vill tro så mycket jag 
förmår att frihetens fåglar åter ska få flyga. 
Flyga fritt över vår värld. Flyga fritt mot 
den blå himlen där den gula solen lyser. 

”Ej kommer han med härar och ej med 
ståt och prakt, dock ondskan han förfärar i 
all dess stolta makt. Med Andens svärd han 
strider, och segrar när han lider. Välsignad 

vare han som kom i Herrens namn.”  
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5-6 april, lagom till när den här tidning-
en går till tryck, så anordnas styrelsedagar 
i Mobacken/Carlskyrkan. För dig som 
missade den så kommer det att vara upp-
följning digitalt i vår och i höst, samt en 
fysisk träff i oktober/november. Varmt 
välkommen att höra av dig och vara med! 
 
Hälsningar Mats Lindberg,  
distriktsföreståndarea

Bred styrelse i Ersmark Södra
Jag FicK en FörFrågan om att 
skriva en text angående styrelseuppdraget 
i en EFS-förening av den anledning att 
vi i EFS-föreningen i samarbetskyrkan 
i Ersmark har en så ”ung” styrelse. När 
de yngsta av oss bara har något enstaka 
år kvar till 40-strecket kanske det är en 
överdrift att kalla oss för unga, och jag är 
snarare stolt över vår styrelse eftersom det 
finns en bredd inom den, inte bara vad 
gäller ålder, som gör att vi förhoppnings-
vis är någotsånär representativa för våra 
medlemmar. 

En styrelse ska enligt mig vara just det, 
ett forum där vi kan 
driva frågor och skapa 
visioner för vår fören-
ing, inte utifrån vad 
vi själva tycker, utan 
utifrån vad våra med-
lemmar önskar, och då 
blir representativiteten 
viktig. 

ett annat begrepp som ligger nära 
och som vi diskuterat både inom styrelsen 
och föreningen de senaste åren är mång-
fald, och uttryck för detta har funnits 
och finns med i de verksamhetsmål som 
föreningens årsmöte antagit. Mångfald har 
i dagens samhälle främst fått betydelsen 
”mångfald utifrån etnicitet”, men mång-
fald rymmer även andra aspekter, såsom 
till exempel ålder och kön, men även olika 
sätt att vara som person. 

Vid vårt senaste årsmöte hade jag 
som ordförande nöjet att få avtacka två 
ledamöter som suttit i styrelsen längre än 
jag själv. Dessa två definierade just det jag 
beskrivit ovan, två helt olika sätt att vara 
och ta sig an styrelsearbetet, men ack så 
värdefulla i styrelsearbetet just på grund av 
deras kompletterande egenskaper.

Detta är viktigt att ha med sig både 
som valberedning när man söker nya 
styrelseledamöter, men också när man som 
enskild föreningsmedlem får frågan om att 
bli del av styrelsen. Styrelsen behöver alla 
olika sorters personer, och vi har alla olika 
gåvor som gör att vi kan bidra utifrån den 
person som vi är. 

Ofta finns en föreställning om att en 
person som tar sig an ett styrelseuppdrag 
måste vara på ett visst sätt, men detta 
tänkande tror jag mer skadar än gynnar en 
förening. Jag kan använda mig själv som 
exempel. Att läsa en excelfil för att förstå 
en resultaträkning eller en balansrapport 
är svårt för mig. För att inte tala om mina 
bristande kunskaper i hur man ska sköta 
en fastighet vad gäller underhållsplaner 
och reparationer. Men just på grund av att 
jag har personer runt omkring mig, både 
i och utanför styrelsen, kan jag vara trygg 
i att vi tillsammans hittar lösningar för att 

hantera både ekonomi 
och fastighet. För det är ju 
viktigt att vi som styrelse 
sköter det för vår fören-
ing. Men det finns andra 
delar i styrelsearbetet som 
är minst lika viktiga, som 
att jobba med visioner, 
mål och syften för vår 
verksamhet eller att hjälpa 

föreningsmedlemmar och anställda att 
kunna bidra med och jobba med det som 
de brinner för i vår förening. 

ett arbete inom en styrelse i en 
EFS-förening är givande. Man får arbeta 
med något man tror på, och med något 
som är viktigt. Jag upplever att även om 
arbetet kan vara krävande så ger det myck-
et tillbaka. Ideellt arbete är grunden för 
våra föreningar, och vi alla kan bidra där 
vi har tid, möjlighet och energi. 

Styrelsearbetet är bara en av dessa 
uppgifter, men jag vill verkligen rekom-
mendera andra att vidga sin bild av vad 
det kan vara att arbeta inom styrelsen i 
sin förening, och även våga se att vem 
som helst, även en själv, kan bidra i detta 
viktiga arbete.

nilS berginStröm 
ordförande i Ersmark Södra

Styrelseinspiration

tema - StyrelSearbete

”...vi har alla olika 
gåvor som gör att 

vi kan bidra uti-
från den person 

som vi är.”

Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt,

snart de dyrbara tillfällen flyr.
Efter vår kommer höst
och på dag följer natt,

då kanhända ej morgonen gryr.
O var flitig att så,

medan ännu är tid,
så att skörden kan mogna i frid!

Gör det lilla du kan
och se inte därpå

att så ringa, så litet det är.
För hur skulle du då

väl med lust kunna gå
dit din Mästare sänder dej här?

Är det uppdrag du fått
än så ringa i sej,

o, var nöjd att han gav det åt 
dej!

Gör det lilla du kan,
lägg ditt hjärta däri,

gör det allt för  
din Frälsare blott,

och var viss att han ska
inte döma som vi,
blir det fråga om  
stort eller smått!

Se, han själv gör ju allt,
vad betyder det då

om han ställt dej i led  
med de små?

Lina Sandell
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SenaSte tidenS händelSer i 
världen har fått den gamla sången ”Vi 
sitter alla i samma båt” av Börge Ring att 
dyka upp i mitt minne. När både pande-
mi och krig ställer tillvaron på sin spets 
blir det också tydligt hur viktigt det är att 
människor samarbetar för det som är gott. 
Sången fortsätter med ”vi gungar hit och 
vi gungar dit...” och nog känns det som 
att det gungar ibland. Vi har haft båt i 
familjen de senaste femton åren och bru-
kar rätt ofta svänga oss med båt-uttryck 
hemma. Det finns 
många underfundiga 
vardagsuttryck som 
är hämtade från 
havet. Så, jag tänkte 
koppla temat båt 
med styrelsearbete 
och reflektera över några ingredienser som 
jag tror är viktiga för EFS framtid.  
 
har ni någon gång gett er ut i en 
kanot, kanske med barn på scoutläger, 
så vet ni att det är viktigt att få balans. 
Om alla paddlar på samma sida kommer 
kanoten bara att gå i cirklar, om viktför-
delningen är sned kan kanoten i värsta fall 
kantra. Det blir svårt att komma framåt! 
Dessutom är det jobbigt att paddla en 
längre tid, så det är viktigt att spara på 
resurserna och växeldra i teamet. För att 
skapa en bra dynamik i en styrelse behövs 
också en bra fördelning för att få balans. 
Därför tänker jag att även de som inte ser 
sig som självklara (till exempel jag) bör 
ompröva tanken att faktiskt vara med. För 
att EFS ska ta sig framåt behöver vi hjäl-

Men jag är ju ingen styrelsemänniska?

pas åt och turas om att ro, det är dessutom 
väldigt trevligt! 

när vi Fått en fungerande balans i 
båten (nu tänker vi oss en något större 
farkost) är det viktigt att man är överens 
om vart man är på väg. Vet ni var det 
uttrycket kommer ifrån? På öar eller vid 
strandkanter kan det finnas två märken. 
När de pekar mot varandra så är de 
överens och det är säkert att åka i farleden 

utan att gå på grund. 
Givetvis är det svårt att 
alltid vara överens i en 
styrelse, det kanske inte 
ens är meningen? 

Med det öppna klimat 
som råder inom EFS 

Västerbotten upplever jag att det finns 
en öppenhet för att tycka olika. Det är 
en styrka när alla kan bidra med olika 
perspektiv och detta möjliggör en kon-
struktiv dialog. Inom EFS finns dessutom 
ett tydligt  gemensamt mål. Tänk er målet 
som en fyr på vattnet, vår fyr är Jesus. Där 
hittar vi ett ledljus och en riktning.
 
För att ta Sig fram tryggt och säkert 
på havet är det dessutom bra att ha ett sjö-
kort. När man är ny i styrelsen finns det 
tydliga farleder som många före mig varit 
med och ritat upp. Vi kan för båt-temats 
skull jämföra alla tidigare styrelserepre-
sentanter  med lotsar. EFS Västerbotten 
har en mängd PM och dokument som 
arbetats fram under åren och det underlät-
tar när nya skeppare ska navigera. 

Trots att jag vet att många människor 
idag lider av informationströtthet skulle 
jag verkligen vilja uppmuntra er att läsa, 
till exempel verksamhetsplanen eller verk-
samhetsberättelsen. Det är häftigt att vara 
en del i något större! Man kan inte annat 
än bli ödmjuk över alla goda krafter och 
all god vilja som finns. 
 
men För er som någon gång färdats 
på havet vet ni också att man kan komma 
på avdrift. Vind och strömmar kan göra 
så att man glider i sidled, även om siktet 
är inställt på en fast punkt. Just därför 
tror jag verkligen att vi behöver mångfald 
i styrelsearbetet, vi får fler ögon som kan 
navigera, läsa sjökortet, spana efter regn-
moln på himlen eller stenar under ytan. 

För en rörelse som EFS är det otroligt 
viktigt med öppenhet och engagemang 
på olika sätt. ”Blott i det öppna har vi en 
möjlighet!”

tema - StyrelSearbete

”...behövs en bra 
fördelning för att få 

balans.”

Jag har suttit i styrelsen i EFS 
Västerbotten i snart två år och 
det var nog ungefär som rubiken 
lyder som jag svarade valbe-
redningens representant när jag 
först fick frågan om att vara med 
i styrelsen. Av olika anledningar 
lyckades han dock övertyga mig 
om motsatsen och jag har nu 
blivit ombedd att skriva lite om 
styrelsen.  

anna maria gelFgren
Ledamot i EFS Västerbottens styrelse

Det är viktigt att spara på resurserna och växeldra i teamet!  Foto: Linnea jakobsson
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Är du scout? Vill du såga slanor?
i bJörnKälen ordnar vi i år två ar-
betsdagar. Alla är välkomna, oavsett ålder, 
scout eller inte, det finns något för alla att 
göra. Arbetsdagar: 14 maj och 11 juni kl 
9.30 – 16.00 (datum kan behöva ändras, 
beror på vägförhållanden, se hemsidan för 
sista infon). Vi behöver hjälp med att såga 
slanor, rensa badplats, grovstäda huset, 
lagårn och logen, röja upp mer plats och 
bygga ett extra utedass till familjebyn, 
sätta tak på de nya bänk–borden mm.

EFS.SALT.VÄSTERBOTTEN

VÄLkOMMEn tiLL  
SaLt VÄStErbOttEnS  

årSMötE 2022 
•	 nÄr? 14 Maj 14.00-16.00

•	 Var? EFS-kyrkan i SkELLEFtEå
Det kommer också att vara möjligt att 
delta digitalt för er som önskar.
Den som vill är också mycket välkommen 
att vara med på aktiviteterna kring årsmö-
tet som börjar på fredag den 13 maj med 
middag. Det blir sedan kvällsgudstjänst, 
häng, och övernattning på EFS-kyrkan. 
På lördag kommer det att vara aktiviteter 
under förmiddagen och helgen avslutas 
med årsmötet. 

Ett mer detal-
jerat program 
med tider 
och informa-
tion finns på 
hemsidan och 
Facebook. 
 
www.efsvasterbotten.se/kalender

Frågor? Kontakta Maria W Persson 
maria.w.persson@efsvasterbotten.se 0910-78 79 52

Konfa 2022 - det 
finns platser kvar
SolviK och StrömbäcK 2 har 
några platser kvar. Tipsa gärna ungdo-
mar 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

det Kommer, liksom tidigare år, att 
finnas ett tweensspår och ett ungdomsspår 
under EFS Västerbottens inspirations-
helg Nära Jesus. Nytt för i år är att det 
kommer att finnas ett familjespår! Tanken 
är att det under lördagen kommer att vara 
aktiviteter för hela familjen tillsammans, 
men också uppdelat där barnen har egna 
aktiviteter, och föräldrarna får möjlighet 
att tillsammans prata tro och liv. Detta 
blir i stället för tidigare barnspår.

Där kommer det också att finnas möj-
lighet att få prova på material tillsammans 
som familj, för att hitta sätt hur man i 
familjen kan prata tro hemma, samt möj-
lighet att dela erfarenheter och inspirera 
varandra. Läs mer på sida 16.
 

 
En helg om att forma kristna gemenskaper > 21-23 oktober

Familje 

-spår!

Läs gärna Porträttet om Maria Ottestig av Jakob 
Arvidsson i Budbäraren 2/2022 eller på hemsidan, 
budbararen.se

Du kan komma en eller båda dagarna, en 
stund av dagen eller hela dagen.

Meddela Maria W Persson om du 
kommer! Vi ordnar med mat och fika, 
eventuell samåkning, och det material som 
behövs till just den dagen.

SODERKYRKAN
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Sommarläger

Nybörjarscoutläger Stortjärn 
Stortjärn, Skellefteå  
Datum: 17-19 juni Pris: 650 kr 
Ålder: födda 11-13  
Kontakt: Nils Knekta, 070 - 315 88 00  
nils.knekta@gmail.com 
Anmälan sker via respektive patrull, senast 8 maj.

Scoutläger Björnkälen  
Björnkälen, Botsmark 
Datum: 30 juni – 3 juli Pris: 820kr 
Ålder: födda –12 och äldre, tonårsby och familjeby 
Kontakt: Maria W Persson, 0910 - 78 79 52, 
maria.w.persson@efsvasterbotten.se  
Anmälan sker via respektive patrull, senast 8 maj. 
Familjebyn anmäls till Maria senast 22 maj 

Barnläger På spaning...  
Mobacken, Skellefteå  
Datum: 27-29 juni 
Ålder: födda 12-14 Pris: 700 kr 
Plats: Mobacken, Skellefteå 
Kontakt: Anna-Lena Lund anlelu@allt1.se och  
Elin Belani elin.belani@svenskakyrkan.se 
Ledare: Anna-Lena Lund, Elin Belani m fl.

Barnläger På spaning...  
Carlskyrkan, Umeå 
Datum: 20-22 juni  
Ålder: födda 12-15 Pris: 700 kr 
Kontakt: Laila Israelsson 072 - 539 11 32,  
laila.israelsson@svenskakyrkan.se  
Ledare: Laila Israelsson, Anette Olsson, Elsa Rydin m fl.

@Solvik – hela Västerbotten bakar, sport, 
musik och datorgrafik!  
Solviks Folkhögskola  
Datum: 16-19 augusti  
Ålder: födda 08-11 Pris: 900 kr 
Kontakt: Erika Löfroth, 0910 - 12 510 
erika.lofroth@efsvasterbotten.se 
Ledare: Karin Carlsson, Sarah Sundström, Andreas 
Granlund, Erika Löfroth m fl.

EFS och Salt  
Västerbottens  

sommarläger 2022
Bra att veta om våra läger

@Strömbäck – musik, dans, film, drama, 
skapande & sport! 
Strömbäcks folkhögskola  
Datum: 16-19 augusti  
Ålder: födda 08-11 Pris: 900 kr 
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090 - 12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se 
Ledare: Anneli Aronsson, Isak Samuelsson, Erik Wäcklén 
m fl.

2 x Jag & mitt barnbarn 
Kyrkans lägergård i Tavelsjö 
Läger 1: 18-19 augusti och läger 2: 20-21 augusti  
Ålder: barn födda -18 och äldre, med vuxen 
Pris: 600 kr/vuxen, 400 kr/barn 
OBS! Anmälan per telefon till Ingela,  
5 maj 18.00–19.30 
Kontakt: Ingela Forslund, 090 - 200 25 40  
ingela.forslund@svenskakyrkan.se 
Ledare: Ingela forslund, Malin Nording m fl.

En sommardag för alla åldrar på  
Pengsjögården
Pengsjögården, Vännäs  
Datum: 16 augusti, 10.00 – 18.00 
Ålder: 0-100 år, barn under 7 år ska ha en vuxen med sig. 
Pris: 80kr/barn, 110kr/vuxen 
Det blir en dag fylld med olika dagsaktiviteter att välja 
mellan; promenad för eftertanke, fotboll, bad, skapande 
mm. Det kommer också vara bibelsamling, andakt, lunch, 
fika, middag och mycket mer! 
Kontakt: Kristina Eriksson, 073 - 807 98 23,  
kristina.balfors@gmail.com

Anmälan öppnar 5 maj 18.00

All information om  
lägren hittar du på  
www.efsvasterbotten.se
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ANMÄLAN  
Anmälan öppnar 5 maj kl. 18.00 och stänger 22 maj. Tänk på 
att anmäla dig i tid då deltagarantalet är begränsat. Anmälan är 
bindande. Vid avanmälan får man tillbaka lägeravgiften, minus 
100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid återbud för att 
ge plats till de som eventuellt finns på väntelista. Har du inte 
möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du ringa lägerchefen för 
respektive läger.

Detaljerad information om lägret och betalning skickas till dig när 
anmälningstiden gått ut. Betalningen sker till Bankgiro nr 985-
2377, EFS Västerbotten. Du kan även betala lägret via Swish: 123 
453 6819 uppge barnets namn och vilket läger betalningen avser. 

BEHOV AV STÖD 
Vårt mål är att alla barn och ungdomar som vill ska kunna åka på 
våra läger. Meddela ert barns diagnoser, specialkost eller behov 
av stöd vid anmälan eller hör av dig till kontaktpersonen för 
respektive läger.

SOVA HEMMA 
En del barn kan ha behov av att sova hemma och det ska inte vara 
något hinder för att delta i ett läger.

LÄGERBIDRAG 
Om du, eller någon du känner, vill åka på läger men inte har 
ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena Sandberg  
eller Erika Löfroth. Du kan även söka bidrag hos din lokala 
församling eller förening.

EFS OCH SALT
EFS är en missionsrörelse inom  
Svenska kyrkan, och Salt  
är EFS barn och unga.

Salt vill att barn och ungdomar 
ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus.

MEDLEMSKAP I SALT  
I anmälan finns möjlighet att bli medlem i Salt Västerbotten. 
Medlemskapet innebär att vi kan hålla låga priser på våra läger. 

LEDARE 
Ledare på lägren är anställda och ideella i EFS och Salt 
Västerbotten. Vill du vara med som ledare? Kanske för att 
möjliggöra för ditt barn eller barnbarn att vara med på lägret? 
Hör av dig till respektive kontaktperson eller till Magdalena 
Sandberg eller Erika Löfroth.

FÖRSÄKRING 
För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten och Salt 
Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt till 
och från lägren.

YTTERLIGARE INFORMATION 
Mer information om Salt och EFS samt telefonnummer till 
anställda hittar du på www.efsvasterbotten.se

PERSONUPPGIFTER 
För att kunna bedriva lägerverksamhet tar vi emot och 
behandlar personuppgifter från anmälda deltagare.  
Anmälan av barn under 16 år ska göras/godkännas av målsmän. 

FOTOGRAFERING 
Ibland använder vi bilder från lägren på vår webbplats och 
i informationsblad. Om du av någon anledning inte önskar 
förekomma på dessa bilder så kontakta Magdalena Sandberg.

LÄGERARRANGÖRER 
EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus

EFS och Salt  
Västerbottens  

sommarläger 2022
Bra att veta om våra läger

Anmälan öppnar 5 maj 18.00

 
All information om  
lägren hittar du på  
www.efsvasterbotten.se

Magdalena Sandberg 090-12 58 22 (deltid) 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Erika Löfroth 0910-12 510 
erika.lofroth@efsvasterbotten.se

Maria W Persson, scoutkonsulent (deltid)
072-722 39 52, maria.w.persson@efsvasterbotten.se 
Stina Bohlin, musikkonsulent (deltid)
090-12 58 14, stina.bohlin@efsvasterbotten.se
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årSmöteShandlingar

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR  
EFS VÄSTERBOTTEN 7/5 2022

årSmöteSgåva – betala in till distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 68 19.

program och tider:
09.00 Fullmaktsgranskning och fika
10.00 Årsmöte
12.00 (cirka) Lunch (ingen anmälan, det 
kommer att finnas specialkost)
13.00 Fortsättning av årsmötet
16.00 (cirka) Avslutning och fika

Fika och lunch kostar 170 kr, betalas 
vid ankomst via Swish.

handlingar till årsmötet finns på 
sidorna framöver och på www.efsvaster-
botten.se och skickas också ut tillsammans 
med fullmakter till föreningarnas ordfö-
rande. 

I samband med årsmötet finns möjlig-
het att ge en gåva till EFS Västerbottens 
arbete. 

En gåva kan också skickas till distriktets 

bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 
6819, märk ”årsmötesgåva”. 

Hjärtligt välkommen till  
årsmöte i Robertsfors!

miKael Walter
Distriktsstyrelsens ordförande

eFS väSterbottenS styrelse består av 
nio ledamöter, varav det normalt väljs tre 
varje år för en period om tre år. 

Sedan årsmötet 2021 har styrelsen haft 
följande sammansättning: Mikael Walter, 
ordförande (Boliden), Thomas Johansson, 
vice ordförande (Ersmark), Eric Bergner 
(Bullmark), Kerstin Eriksson (Umeå), Pia 
Fahlgren (Sjöbotten), AnnaMaria Gelfgren 
(Innertavle), Per Moen (Ånäset), Hele-
na Wikström (Umeå), Susanne Jonsson 
(Sävar). 

De styrelseledamöter som är i tur att 
avgå är Kerstin Eriksson, Per Moen och 
Pia Fahlgren. Tre ledamöter ska väljas för 
en period om tre år.

valberedningen bestående av Stig-
Åke Lindgren, Jan-Erik Eriksson, Tommy 
Mörling, Lovisa Bergner samt Kenneth 
Ruuth föreslår följande kandidater till 
styrelse: Kerstin Eriksson, Per Moen och 
Lena Silfverdal. 

per moen, 67 år. Född 
och uppvuxen i Göte-
borg men bosatt i Ånäset 
sedan 35 år tillbaka med 
sin hustru Ingrid. Arbeta-
de som grundskolerektor 
före pensionen. Har sitt engagemang 

Val av styrelse – valberedningens förslag
och andliga hem i Nysätra EFS där han 
är ordförande i styrelsen samt engage-
rad i föreningens musikverksamhet och 
verksamhetsutveckling. Sitter utöver det 
med i EFS riksstyrelse sedan tre år och 
i distriktsstyrelsen sedan ett år. Brinner 
särskilt för EFS vision ”människor och 
samhällen förvandlade av Jesus”. Tycker 
att missionsuppdraget ser lite olika ut från 
tid till annan, både när det gäller mission 
i utland och hemomkring där vi bor. Tror 
att vårt uppdrag nu är att ha inspirerande 
gudstjänster och smågruppsverksamhet för 
vår egen uppbyggnad och som vi kan bju-
da in människor till. För att ta missionsbe-
fallningen på allvar behöver vi också verka 
utåtriktat, så vi umgås med och möter 
människor där de är.  

KerStin eriKSSon, 56 år. Bor på 
Grubbe men ska inom kort 
flytta till byn Långviken 
i Tavelsjö. Engagerad i 
EFS-föreningen i Gris-
backakyrkan som kyrkvärd 
och i kören Al Dente.  
Känner stort engagemang för EFS-distrik-
tets påbörjade satsning på gudstjänstgrup-
per och livsnära smågrupper. Fascinerad 
över hur mycket föreningslivet bidrar med 
till det svenska samhällsbygget. EFS är 

en stolt bärare av den traditionen och i 
den rollen en värdefull pusselbit i Svenska 
kyrkans organisation. 
 
lena SilFverdal, 67 år. Bor i Deger-
näs och tillhör EFS De-
gernäs sedan drygt 10 år. 
Dessförinnan varit medlem 
i EFK församling utanför 
Örebro. Varit missionär i 
Centralafrikanska republi-
ken i 6 år på  80- och 90- 
tal, som läkare. Nu pensionär, men jobbar 
lite ändå, ca 50%. Gift med Sven-Arne 
och har 4 barn. Har inte erfarenhet av sty-
relsearbete mer än som ordförande i EFS i 
Degernäs sedan 1 år. Brinner för mission 
och just nu för Alpha och text på ingång!

Välkomna till EFS Västerbottens årsmöte lördag den 7 maj i Robertsfors kyrka och församlingssal. Där får vi 
samlas till gemenskap med andra från vårt distrikt, tacka för året som varit, fatta beslut och se framåt.
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Inledning
”Ingen kan lägga en annan 
grund än den som redan finns, 
och den är Jesus Kristus.”  
1 kor 3:11 

ännu ett annorlunda år har 
vi lagt bakom oss där våra verksamheter 
och gudstjänster i hög grad påverkats av 
pandemin. Men vår kallelse att följa Jesu 
och vår kallelse som missionsrörelse står 
kvar. Under året har vi fortsatt fått lära 
oss att en del möten och sammanträden 
fungerar riktig bra på digitala plattfor-
mar, och ibland till och med bättre då vi 
sluppit långa resor, och det kommer vi 
också framöver att ha stor nytta av. Vårt 
uppdrag och vår vision är dock densam-
ma: Att människor och samhällen ska bli 
förvandlade av Jesus. Och trots alla hinder 
detta år så tror vi ändå att Guds Ande har 
fortsatt att verka.

Salt väSterbotten ansvarar för 
barn- och ungdomsverksamheten, men då 
EFS och Salt är beroende av varandra och 
till stora delar integrerade redovisas även 
Salt Västerbottens verksamhet i denna 
berättelse.

Styrelse, årsmöte och 
föreningsstatistik
StyrelSen har efter årsmötet 2021 haft 
följande sammansättning: Mikael Walter 
ordförande (Boliden), Thomas Johansson 
vice ordförande (Ersmark södra), Eric 
Bergner (Bullmark), Kerstin Eriksson 
(Umeå), Pia Fahlgren (Sjöbotten), An-
naMaria Gelfgren (Innertavle), Susanne 
Jonsson (Sävar), Per Moen (Ånäset) och 
Helena Wikström (Umeå). Styrelsen har 
haft sex protokollförda sammanträden och 
ledamöterna har deltagit i olika råd och 
utskott, representerat EFS Västerbotten 
vid möten med olika samarbetspartners, 
samt ingått i planeringsgrupp och medver-
kat i konferenshelgen Nära Jesus.  

Styrelsens och kansliets arbete har 
fortsatt påverkats av den pågående pan-
demin med inställda och/eller omställda 
evenemang, men under sommaren fick vi 
möjlighet att genomföra fem (!) konfirma-
tionsläger och några kortare barnläger. På 

kansliet är det nu full bemanning då vi i 
början av året välkomnade en ny adminis-
tratör och en ny personalstrateg.   

Styrelsens arbetsutskott (AU) har träf-
fats inför fem styrelsemöten för att bereda 
ärenden som kommer genom utskott, råd 
och kansli samt de som väckts av styrelsen.  

Ekonomirådet (ER)  har träffats tre 
gånger under året för att bistå styrelsen 
när det gäller de ekonomiska frågorna 
och förvaltningen av EFS Västerbottens 
tillgångar.

Årsmötet för EFS Västerbotten hölls 
återigen digitalt, den 8 maj. Under års-
mötet deltog 52 röstberättigade ombud 
(64 ombud 2020) från 26 föreningar (26 
föreningar 2020). Salt Västerbottens års-
möte hölls under konferenshelgen den 30 
oktober och där deltog 32 personer varav 
12 röstberättigade ombud (27 ombud 
2020). 

Enligt inlämnad statistik fanns i distriktet 
vid årets slut 71 missionsföreningar (70 
föreningar 2020) och sju EFS-grupper/
annan förening (sju grupper 2020). En 
förening har rapporterats nedlagd under 
2021 (0 föreningar 2020). Enligt fören-
ingarnas inlämnade årsrapporter uppgick 
medlemsantalet vid årsskiftet till 2779 
(2898 medlemmar 2020) varav 37 (38) 
som enskilda medlemmar i EFS Väster-
bottens distriktsorganisation. 

Inom distriktet fanns under året, enligt 

inlämnad statistik, 21 aktiva Salt-fören-
ingar (27 aktiva föreningar 2020) med 
sammanlagt 1141 medlemmar (925 med-
lemmar 2020, 2091 medlemmar 2019).

Verksamhetsplanens 
fem uppdragspunkter:

1. EFS Västerbotten ska: bedriva 
utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete
eFS västerbottens styrelse och råd be-
driver tillsammans med medarbetarna på 
kansliet och i föreningarna ett kontinuer-
ligt arbete med utvecklings-, inspirations- 
och förändringsarbete. Coronapandemin 
har inneburit att distriktet använt digitala 
möten som fått ersätta eller komplettera 
fysiska möten både när det gäller samman-
träden, fortbildning och inspirationsmö-
ten. Bl a så har de årligen återkommande 
medarbetardagarna för alla medarbetare 
i distriktet i januari genomförts digitalt. 
Men också nya digitala träffar för bl a 
ordförande och kassörer har startats under 
pandemin.

EFS Västerbottens och Salt Väster-
bottens inspirationshelg Nära Jesus med 
temat, Mission possible – att leva mission, 
kunde genomföras som planerat i Tegs 
kyrka. Temat genomsyrade predikningar-
na, de parallella samlingarna och musiken 
under helgen. Vi fick goda exempel, inspi-
ration och utmaningar om att leva mission 
i vår vardag. Det var ca 200 personer som 

EFS Västerbottens 
verksamhetsberättelse 2021

Samtalsgudstjänst under Nära Jesus med ungdommar från bland annat Grisbackakyrkan.
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deltog under de tidigare kvällsgudstjäns-
terna både fredag och lördag. Helgens hu-
vudtalare var Arne G Skagen. Andra talare 
under helgen var Elisabet Svedberg och 
Erik Johansson. Den senare gudstjänsten 
på lördagen var en samtalsgudstjänst med 
ungdomar från Grisbackakyrkan m.fl. 
Gudstjänsterna sändes också digitalt. 

För att få en tydlighet och riktning i vårt 
arbete så utarbetar styrelsen varje år en 
verksamhetsplan. Den ska hjälpa distriktet 
att kunna bli tydlig med riktningen för 
EFS Västerbotten. Under året har vi också 
arbetat med en mer långsiktig inriktning, 
”Önskvärt läge för EFS Västerbotten år 
2032”, som ska läggas fram på årsmötet 
2022. Den är tänkt att över tid vara en 
riktningsgivare för distriktet, och samti-
digt kunna vara en hjälp för föreningar i 
arbetet med sin egen verksamhetsplan.

EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) 
arbetar kontinuerligt med att utvärdera 
och utveckla den distriktsgemensamma 
verksamheten. 
Rådet har under året samlats till fem 
sammanträden. VR har efter årsmötet år 
2021 sex ledamöter, varav fyra nya, plus 
tjänstgörande konsulent. 

VR har under året tagit del av, samt 
framfört synpunkter på planeringen av 
barn- och ungdomsläger och konfirmand-
läger. VR har inbjudit Klippenkamraterna 
och Saltstyrelsen till ett möte där man 
delgett varandra sina årsrapporter samt 
utvärderat och planerat gemensamma 
arrangemang. 

VR har under året valt att fokusera på 
Livsnära smågrupper utifrån Verksamhets-
planen 2021. Under 2021 har VR arbetat 
med att underlätta för att kunna starta 
av nya grupper genom att ta fram tips på 
upplägg och material samt ge inspiration.
 
Internationella rådet (IR) bestående av 
sex ledamöter, har sammanträtt sju gånger 
under det gångna året. ”Men jag säger er: 
- Lyft blicken och se hur fälten redan har 
vitnat till skörd.” (Joh. 4:35) Bibelordet 
gav inspiration till EFS riks konferens 
“Lyft blicken” så väl som vårens digitala 
träff med missionsombuden i Västerbot-
ten. Deltagarna fick under kvällen lyssna 
till vittnesbörd från Sverige och andra 
länder. I digitala rum samlades vi i mindre 
grupper och samtalade om vad vi fått del 
av.

Mission possible, en sanning som Erik 
Johansson visade på under IR:s samling på 

höstens Nära Jesus konferens. Mission är 
möjlig, viktig, aktuell och utmanande för 
oss och våra systerkyrkor. Vi gladdes åt att 
kunna ses i Tegskyrkan och inspireras av 
missionstemat. 

IR började under året formulera tankar 
kring samarbete med vänförsamlingar och 
arbetar vidare med idéerna under 2022.

Kommunikationsrådet (KR), bestående av 
fem ledamöter, har sammanträtt fem gånger 
under 2021, varav fyra träffar genomfördes 
digitalt. Kommunikationsarbetet har främst 
skett genom aktivitet på den egna webb-
platsen, via sociala medier, mejl, affischer 
och foldrar samt distriktstidningen Vårt 
budskap. Tidningen har utkommit med fem 
nummer och haft en upplaga på ca 1300 
tidningar. På webbplatsen har 18 nyhets-
artiklar publicerats under 2021, allt från 
restriktioner och råd kring pandemin som 
berört vår verksamhet, till jobbannonser och 
aktiviteter i distriktet.

Uppdateringen av webbplatsen kommer 
att fortsätta under 2022, och vi fokuserar 
på att fylla vår webbplats med uppdaterad 
information. Föreningar erbjuds att ta del 
av samma mall för ett enhetligare helhetsin-
tryck av EFS Västerbotten. I slutet på 2021 
togs det fram en kommunikationsenkät, 
som vi uppmanat alla att fylla i.

Klippengårdens verksamhet våren 2021 
gick på sparlåga, som resten av världen. 
Alla våra läger blev inställda och vi var 
tvungna att införa bokningsrestriktioner 
på de olika husen fram till juni. Vi hade 
endast några enstaka privata bokningar på 
gården från februari till maj. 

Under slutet av sommaren rullade läger-
verksamheten igång igen och två konfalä-
ger besökte gården i juli/augusti (konfa 2 
och en konfagrupp från Tyresö). 

Under hösten arrangerades endast ett 
läger och det var Fjällväg höst i september. 
Vårt andra planerade läger i september, 
Friskvårdslägret, fick vi tyvärr även i år 
ställa in på grund av ledarbrist. Så när vi 
nu summerar året 2021 så slutade Klip-
pengårdens gästnätter 2021 på 2298 st 
(2944 st under 2020, 3993 st under 2019, 
3623 st under 2018), vilket är en naturlig 
nedgång utifrån de reserestriktioner som 
fortfarande var gällande under 2021. 

När lägerverksamheten låg nere under 
våren valde vi i styrelsen istället att jobba 
med frågor som bl.a. att försöka få en 
bättre översikt av vår medlemslista och 

påbörja att göra ett nytt årshjul för arbetet 
i Klippenkamraterna. Under året har även 
en del underhållsarbete utförts på gården, 
bland annat så var vi tvungna att byta ut 
vår värmepump i Storstugan och en större 
fläktkåpa är nu installerad i Storstugans 
kök. 

Ur Offensiva fonden har 204 000 kr 
beviljats under året. Bidrag har används 
till 25% prästtjänst i EFS Skellefteå och 
nystartsstöd för EFS i Yttersjö.  

Bibelfjäll är en etablerad bibelskola i 
norra Sverige med placering i Hemavan. 
Härnösands Folkhögskola har under året 
varit huvudman och skolan drivs med 
stöd av EFS Västerbotten och Equmeni-
akyrkan norr. Bibelfjäll kombinerar en 
grundläggande fjällutbildning, utmanande 
möten och härliga naturupplevelser med 
möjligheten att söka efter eller fördjupa en 
kristen tro. Bibelskolan har under skolåret 
21/22 haft 15 deltagare.  
 
Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck 
är viktiga samarbetspartners för EFS 
Västerbotten. Skolorna är uppskattade 
platser för ett antal av distriktet anordnade 
läger och fortbildningsdagar. Årligen möts 
folkhögskolornas bildare för ett möte och 
under 2021 har skolorna inbjudits till att 
delta vid ett sammanträde med distrikts-
styrelsen för att förstärka och förtydliga 
banden mellan EFS och folkhögskolorna.

Konfirmander i Klippen på tur upp mot  
Artfjället där de hämtade snö till bastun
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verKSamhetSberättelSe

2. EFS Västerbotten ska: kom-
plettera föreningarnas verk-
samhet med distriktsgemen-
samma arrangemang
 
de diStriKtSgemenSamma 
arrangemangen består till stor del av läger, 
främst för barn, ungdomar och unga 
vuxna. Möjligheten att arrangera och vara 
på läger har inte funnits i samma utsträck-
ning under 2021 på grund av Coro-
na-pandemin, men vi gläds åt att om-
fattningen är större 2021 än under 2020. 
Under året har 839 deltagare och ledare 
funnits på de läger och arrangemang 
som Salt Västerbotten, EFS Västerbotten 
och Klippenkamraterna anordnat. (1448 
under 2021, varav fysiska träffar 535 
och 902 online, 1203 under 2019, 1141 
under 2018).

arrangemang som kunde  
genomföras under 2021, om än 
begränsat på grund av pan-
demin: Livskraft online, 2-3 januari 
(55 ledare och deltagare) då lägret över 
nyårshelgen 20-21 blev inställt. Sportlov-
slägret som skulle ha varit i Klippen blev 
ett online-läger istället med 25 deltagare 
(54 för 2020).

Under sommaren arrangerades ett antal 
barnläger. På spaning (barn 7-9 år) i 
Carlskyrkan, 21 deltagare och ledare och 
Uppdraget, Sunnanå för barn 7-9 år, 21 
ledare och deltagare. Pengsjölägret ställdes 
om till en Sommardag på Pengsjögår-
den, alla åldrar (41 ledare och deltagare) 
@Strömbäck och @Solvik som vänder 
sig till åldrarna 10-14 år genomfördes som 
vanligt med 61 resp. 27 ledare och delta-
gare. Jag och mitt barnbarn, ett genera-
tionsövergripande läger i Tavelsjö, ställdes 
om till en dag med 21 ledare och deltagare 
istället för ett läger.

Konfirmandläger kunde vi med stor 
glädje genomföra och det var fler ung-
domar än ett vanligt år!  Det blev 3 läger 
på Strömbäcks folkhögskola (ett läger för 
ungdomar födda 05 och två läger, Ström-
bäck-Klippen, för ungdomar födda 06) 
och två läger på Solviks folkhögskola (ett 
läger för ungdomar födda 05 och ett läger 
för ungdomar födda 06). Under 2021 var 
det sammanlagda deltagarantalet 189 per-
soner för alla fem lägren. (inställt under 
2020, 88 under 2019, 59 under 2018). 

Höstens konfirmanduppföljningar har 
genomförts om än periodvis i minskad 
omfattning än tidigare. The Life guds-

tjänster på EFS-kyrkan, Skellefteå och de 
gemensamma ungdomsgudstjänsterna 
runtom i kyrkorna i Umeå har varit fler än 
2020, men färre än vad vi hade önskat.

Ledarskolan Växa Följa Leda som 
vänder sig till konfirmerade ungdomar 
i 15–18 års ålder, startade som planerat 
under hösten. Det blev tre grupper; en i 
norra länsdelen med 4 deltagare födda 05 
och två i södra länsdelen med 16 deltagare 
födda 06 och 9 deltagare födda 05 som 
träffades vid ett tillfälle under hösttermi-
nen (samt tre träffar under vårterminen 
2022 + sommarlägerpraktik)

I september anordnades lägret Fjällväg 
Höst för unga vuxna med 25 ledare och 
deltagare.

Under novemberlovet anordnades lägret 
Game On Church Edition på Ström-
bäcks folkhögskola. Lägret är ett spel-läger 
och riktar sig till ungdomar från 14 år 
och uppåt. Deltagarantalet uppgick till 48 
ledare och deltagare (43 för 2020, 43 för 
2019, 38 för 2018). 

Livskraft Norr, ungdomslägret som 
brukar vara på Strömbäcks folkhögskola 
över nyår, blev inställt och blev istället tre 
nyårsfiranden, i Skellefteå (4 deltagare), 
Umeå (39 deltagare) och Ö-vik.

Musikverksamheten i distriktet har, 
med anledning av pandemin, inte kunnat 
genomföra kördagar, kurser och liknan-
de. Vid höststarten, när restriktionerna 
minskat, ordnades en musikledardag i 
Vasakyrkan Umeå där musikerna arbetade 

tillsammans med repertoar, samtal mm. 
Under dagen erbjöds en timmes röstvård 
där alla medarbetare i EFS Västerbotten 
kunde närvara om de önskade. För övrigt 
har musikarbetet handlat om stöd till 
lokala musikledare och musiker genom 
bland annat samtal, tips, utlåning av 
material (notbiblioteket) och inbjudan till 
olika arrangemang.

Scoutkommittén, bestående av sex perso-
ner, har träffats regelbundet digitalt under 
året. I Centrala scoututskottet, CSU, 
har Västerbotten en ledamot. Den årliga 
Patrulldagen gjordes om från att vara en 
regional dag i Stortjärn till att materialet 
skickades ut till scoutkårerna som själva 
bestämde när och hur de ville genomfö-
ra dagen. Under våren har två anställda 
arbetat med att göra ett andaktsmaterial 
för målgruppen 10-12 åringar. Materialet 
kan laddas hem från EFS Västerbottens 
hemsida. 

Björnkälenlägret ställdes in då restrik-
tionerna för Covid -19 var att högst 50 
personer fick samlas. Flera scoutledare 
hade även meddelat att de inte ville sova 
nära barn då de inte hunnit få vaccin. 
Flera ledare för dagsprogrammen tack-
ade nej till att planera och hålla i olika 
uppdrag som sedan kanske inte skulle bli 
av. Stortjärnslägret ställdes också in. Två 
kanoter med paddlar har köpts in för bi-
drag från Flurkmarksfonden. Hantverks-
dag för ledare, genomfördes i Ånäset. 
Flera olika workshop erbjöds. 

Glada konfirmander på läger nummer tre (!) på Strämbäck. 
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verKSamhetSberättelSe

3. EFS Västerbotten ska: svara 
för anställningar och  
personalfrågor

i bemanningSplanen för 2021 
hade distriktet omräknat till heltid ca 40 
tjänster och ca 17 nettotjänster (bidrag 
och försäljning av tjänst borträknat). 
Personalstyrkan fördelades enligt följande: 
samarbetskyrkor ca 21, kretsanknuten 
personal 12, distriktsgemensam personal 
knappt 4 och kanslipersonal knappt 3 En 
del kortare och längre vakanser har funnits 
under året.

Under 2021 fick 8 personer tillsvidare-
anställning; Inger Johansson lokalvårdare 
Norrängskyrkan, Elin Belani musiker 
Bergsbyn, Marie Granholm personalstra-
teg på kansliet, Veronica Näslund admi-
nistratör på kansliet, Fredrik Lundberg 
vaktmästare i Sörböle, Maria W Persson 
distriktskonsulent/scout på kansliet, 
Stina Bohlin distriktskonsulent/musik på 
kansliet och Adam Govik ungdomsledare 
i Vasakyrkan. 

De som avslutade sina tillsvidareanställ-
ningar under 2021 var: Birgitta Bergner 
gick i pension som distriktskonsulent. 
Inger Johansson avslutade sin tjänst som 
lokalvårdare på Norrängskyrkan, Anna 
Karin Anens som barn- och ungdoms-
konsulent Solbackakyrkan, Lena Stegeby 
som husmor Solbackakyrkan, och Kristina 
Sturk som musiker i Vasakyrkan. Ett fler-
tal personer har också anställts på vikariat 
och andra tidsbegränsade tjänster. 

Fortbildning. Som stöd till personalen 
har det ordnats bland annat introduk-
tionsdag för nyanställda och fortbildnings-
dagar, en på plats i Munkviken och flera 
digitalt. Medarbetar- och lönesamtal har 
hållits och varje månad har ett personal-
brev skickats ut. Två träffar för de lokala 
arbetsledarna har också genomförts. 

4. EFS Västerbotten ska: förvalta 
gemensamma tillgångar

utFallet på gåvomedel från för-
eningar, grupper och enskilda blev under 
året 6 396 000 (7 537 000 kr 2020). Från 
föreningar har insamlats 6 089 000 kr, 
från enskilda 307 000 kr (324 000 2020). 
Ett testamente mottogs på 1495 000 kr. 
Den ekonomiska förvaltningen beskrivs 
mer detaljerat i årsmöteshandlingarna 
med bokslutskommentarer samt balans- 
och resultaträkningar. 

5. EFS Västerbotten ska: vara 
en länk mellan EFS centrala 
och lokala organisation, samt 
företräda EFS-rörelsen i Väster-
botten i samarbetsrelationer 
och andra kontakter

diStriKtSFöreStåndaren ingår 
i EFS nationella ledningsgrupp och 
dess arbete med cirka sex fysiska möten 
per år. Dessa har delvis ersatts med 
digitala möten p g a pandemin. EFS 
Västerbottens kansli ska fungera som 
ett stöd för föreningar i samarbetsfrågor 
och förutom distriktsföreståndaren har 
styrelseordförande och ytterligare personer 
funnits med i samverkansärenden. Under 
året har Söderkyrkan bildats, en ny 
samarbetskyrka mellan EFS Västerbotten, 
Söderkyrkans EFS, Skellefteå 
landsförsamling och Skellefteå pastorat. 

Inom Luleå stift möts representanter 
regelbundet kring verksamhetsfrågor 
och mer långsiktiga samverkansfrågor. 
Den nära relationen till Svenska kyrkan 
som finns på stiftsnivå och med många 
församlingar märks bland annat genom 
våra samarbetskyrkor och samverkansavtal 
samt genom andra olika former av 
samråd. Många möten har under året 
ställts om till digital form p g a pandemin. 
Från EFS Västerbottens kansli har olika 
former av stöd getts till ett stort antal 
missionsföreningar, inom ekonomi, 
personal, utvecklingsfrågor samt barn-, 
musik- och ungdomsverksamhet. 

Avslutning

”Ställ inte in, ställ om”, fortsatte 
att vara motto även under 2021. Under 
året som gått har många anpassningar på 
grund av pandemin blivit vardag. Men när 
tillvaron bromsar in, öppnas även möjlig-
heten att få tid för att reflektera över fram-
tiden. Vad är viktigt på riktigt? Vi ser med 
tacksamhet tillbaka på alla goda krafter, all 
kreativitet och allt engagemang.
EFS Västerbottens arbete är viktigt och 
det gångna året sammanfattas väl i temat 
under inspirationshelgen Nära Jesus: 
Mission Possible! 
”Visa mig herre din väg, så att jag kan 
vandra i din sanning”, Ps 86:11

Umeå/Skellefteå den 26 mars 2022
eFS väSterbottenS StyrelSe
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Bokslut 2021
eKonomi

Kommentar till balans- och resultaträkning samt  
styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Balansräkning

Resultaträkning
intäkter

Kostnader

Balansräkning EFS Västerbotten
(1000-tal kronor)    
     
tillgångar    211231     201231
Anläggningstillgångar    
Fastigheter        4 244 4 516
Lämnade lån        1 936 2 951
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar        1 794 1 312
Kortfristiga placeringar       5 469 5 010
Likvida medel        5 822        5 273 
   
Summa tillgångar     19 265 19 062
    

SKulder och eget Kapital   
Eget kapital    
Balanserat resultat        7 273 6 954
Årets resultat 532          319
    
Fonder    
Testamentsfonden        6 986 6 986
Fond för offensiva satsningar         532 736 
Övriga fonder           585 613
    
Långfristiga skulder    
Erhållna lån        1 965 2 007
    
Kortfristinga skulder    
Skulder          1 670        1 447
    
Summa SKulder     
och eget Kapital     19 265 19 062

balansomslutningen redovisas till 19,3 miljoner kr. Tillgång-
arna består av fastigheter, lånefordringar, aktier och räntefonder 
samt bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar 
bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets kapital-
placeringspolicy och utdelningar på värdepapper återinvesterats. 
Anskaffningsvärdet för kortfristiga placeringar har justerats vilket 
har genererat en intäktspost inom finansnettot i resultaträkningen.

Eget kapital är balanserade resultat från tidigare år och årets resul-
tat. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första 
månader. Fonder och långa skulder består av interna fonder samt 

Distriktets summa intäkter redovisas till ca 21,4 miljoner kr.
1. Medlemsavgifter till Klippen och Salt Västerbotten.
2. Anslag kopplat till personal i samarbetskyrkor och samverkans-
tjänster med svenska kyrkan 10,6 miljoner kr. Verksamhetsanslag 
1,3 miljoner kr varav bidrag clearingavgift för konfirmationsläger 
1,1 miljoner kr pga fler läger.
3. Gåvor från föreningar 6,1 miljoner och gåvor från enskilda 300 
tkr. Testamentsgåva på 1,5 miljoner kr. 
4. Verksamhetsintäkter 1,6 miljoner består till största delen av del-
tagarintäkter på läger men också av hyresintäkter på Klippengården 
samt prenumerationsintäkter och annonsering i Vårt Budskap.

Distriktets summa kostnader redovisas till ca 21,7 miljoner kr.
5. Lämnade bidrag har getts till sjukhuskyrkorna och föreningsbi-
drag ur offensiva fonden.
6. I beloppet ingår: 
Verksamhetskostnader är till största delen kost-, logi och material-
kostnader kopplat till lägerverksamheten, men här inryms även 
distriktstidningen Vårt Budskap samt köp av löneadministration.
Lokal- och fastighet avser hyrda kontorslokaler samt löpande kostna-
der på Klippengården och Roseniusgården. En ny värmepump har 
inköpts till Storstugan under året. Tvillingstugorna och renovering-
en av Storstugan på Klippengården ligger på avskrivningsplan. 
Förvaltningskostnader avser kostnader för förbruknings- och kon-
torsmaterial samt konsultkostnader för ny webbplats och lönehan-
tering. 
7. Årets personalkostnader blev något lägre än budgeterat då några 
mindre tjänster inte varit tillsatta. 
8. Avskrivningar på Klippengården. 

rörelseresultatet redovisas till -525 000 kr. Det finansiella 
tillskottet består av ränteintäkter, utdelning på värdepapper och 
en justering av anskaffningsvärdet vilket har genererat en större 
finansiell intäkt i år. Redovisat resultat efter finansiellt tillskott blir 
51 000 kr. Styrelsen föreslår uttag ur Offensiva fonden motsva-
rande vad som använts under året dvs. 204 000 kr. Resultat efter 
bokslutsdisposition redovisas till 255 000 kr.

Styrelsen föreslår årsmötet
• att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 204 000 kr, d v s 
motsvarande uttagna medel.
• att årets resultat efter bokslutsdispositioner 225 000 kr, balanseras 
i ny räkning.
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Budget 2023
eKonomi

eFS västerbotten utfall 2021, budget 2023
(1000-tal kronor)            Utfall    Budget            Budget
               2021        2022              2023
intäKter    
Medlemsavgifter  1                           45           60 60
Anslag/bidrag  2         11 909    11 450 11 420
Gåvor inkl testamenten 3                      7 892      7 500 7 500
Verksamhet  4           1 582      2 000 2 010
Summa intäKter         21 428    21 010 20 990

KoStnader    
Lämnade bidrag  5             -301        -195 -135
Övriga externa kostnader 6          -3 079  -3021             -3 233
Personal   7       -18 302   -18 689           -17 972
Avskrivningar  8            -272        -272 -272
Summa KoStnader        -21 954  -22 177            -21 612
    
rörelSereSultat              -525  -1167                 -622
Finansiella poster               576         167 122

reSultat Före boKSlutSdiSp.             51              -1 000              -500

Klippengården (ingår ovan)               Utfall    Budget            Budget
(1000-tal kronor)             2021        2022 2023
intäKter    
Medlems- och deltagaravgifter                38            36 
Gåvor och uthyrning               406          805  
Summa intäKter              444          841 
    
KoStnader    
Verksamhetskostnader             -93        -315 
Fastighetskostnader             -254        -316 
Övriga kostnader              -161            -66 

Summa KoStnader             -508        -697 
 

Avskrivning fastighet              -272         -272 -272  
reSultat              -336          -128 -272 

Salt väSterbotten (ingår ovan)         Utfall              Budget            Budget
(1000-tal kronor)             2021        2022 2023
intäKter    
Medlemsavgifter      6             7 10
Gåvor                   48           50 50
Bidrag EFS Västerbotten            3 683      3 308 3 970
Bidrag externt             7 042      7 000 6 000
Verksamhet                699         700 640
Summa intäKter          11 478    11 065 10 670

KoStnader    
Verksamhet            -1 273     -1 300 -1 100
Administration                 -70          -65 -70
Personal            -10 135     -9 700 -9 500  
Summa KoStnader                          -11 478          -11 065            -10 670
reSultat                    0              0         0

nybyggnationer och renoveringar på 
Klippengården och fortsatt lägre gåvoutfall 
än budgeterat, gör att den överlikviditet 
(kassakista) vi vant oss vid minskar tydligt. 
Målet är att i närtid ha ett rörelseresultat 
som är i balans d.v.s. att våra verksamhets-
intäkter täcker våra verksamhetskostnader 
utan finansiellt tillskott.

Styrelsen behåller nuvarande gåvom-
edelsmål även för 2023 och fortsätter 
sätta  en gräns på uttag ur kvarvarande 
överlikviditet. Bemanningsplanen har 
tidigare minskat enligt årsmötesbeslut och 
inför 2023 har motsvarande 2,15 tjäns-
ter i bemanningsplanen inte budgeterats 
(avser kansli- och kretstjänster). Budgeten 
omfattar därmed kostnader för ca 14,5 
nettotjänster. 
 

Styrelsen föreslår en gåvomedels- 
budget på 7,5 miljoner kr. Det innebär en 
utmaning, att öka med ca 1 miljon kr från 
utfallet de två senaste åren. Personal- och 
verksamhetsanslag samt verksamhetsin-
täkter beräknas till 11,4 miljoner kr vilket 
förutsätter fortsatt samarbete med svenska 
kyrkan i samma omfattning som idag. 
Tillsammans med beräknade verksamhets-
intäkter på 2 miljoner kr blir den totala 
omsättningen 21 miljoner kr. 

Styrelsen pausar möjligheten till 
bidrag ur Offensiva satsningar för 2023 då 
det saknas utrymmer för detta i budge-
ten. Tillsammans med arrangemangs-, 
fastighets- och förvaltningskostnader 
uppgår dessa kostnader till 3,4 miljoner 
kr. Personalkostnader inklusive sociala 
avgifter och övriga personalomkostnader 
beräknas till 18 miljoner kr och fastighets-
avskrivningar till 272 000 kr. Detta ger en 
total rörelsekostnad på 21,6 miljoner kr. 
Rörelseresultatet beräknas därmed till  
– 0,6 miljoner kr.

Ett finansiellt tillskott beräknas till 122 
000 kr och resultatet redovisas därmed 
till -0,5 miljoner kr. Styrelsen föreslår att 
maximalt 0,5 miljoner kr får tas ur över-
likviditeten. 

Styrelsen föreslår årsmötet att 
fastställa föreslagen budget.

Kommentar till styrelsens budget-
förslag
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verKSamhetSplan

eFS är en självständig missions- 
rörelse inom Svenska kyrkan, med 
syfte att på den evangelisk- 
lutherska bekännelsens grund 
verka för Kristi rikes tillväxt. 

Salt – barn och unga i EFS, är 
en självständig barn- och  
ungdomsorganisation inom 
Svenska kyrkan med en särskild 
relation till EFS. 

Salt västerbotten är en del av EFS 
Västerbotten och ansluten till Salt 
– Barn och unga i EFS.

EFS Västerbottens 
uppdrag 

eFS-missionsföreningar och Salt  
föreningar i Västerbotten är 
uppdragsgivare och primär målgrupp för 
EFS Västerbotten och Salt Västerbotten. 
Därför är uppdraget att arbeta för 
att stärka och utrusta föreningar och 
grupper i missionsuppdraget utifrån fem 
uppdragspunkter:
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete.
2. Komplettera föreningarnas verksamhet 
med distriktsgemensamma arrangemang.
3. Svara för anställningar och 
personalfrågor.
4. Förvalta gemensamma tillgångar.
5. Vara en länk mellan EFS centrala 
och lokala organisation samt företräda 
EFS-rörelsen i Västerbotten i 
samarbetsrelationer och andra kontakter.

Vision och strategi

eFS vill se människor och samhällen 
förvandlade av Jesus. För hela EFS är 
uppdraget att:
• Leva i mission
• Växa i lärjungaskap
• Forma kristna gemenskaper

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten 2023
eFS västerbotten vill arbeta för 
ovanstående vision genom att uppmuntra 
och stödja personlig kristen tro, inspirera 
till andligt samtal och bibelbruk, skapa 
personligt engagemang för mission såväl 
lokalt som globalt, betona hela gudsfol-
kets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
samt erbjuda strukturer, mötesplatser och 
former för detta.

Arbetet med och för barn, unga och 
unga familjer sker i nära samverkan mel-
lan Salt och EFS. 

EFS och Salt har ett kansli, anställda, 
råd och arbetsgrupper som arbetar för 
att ovanstående uppdrag och inriktning 
ska förverkligas. Utifrån dessa vill EFS 
och Salt arbeta för att uppnå målen, samt 
via organisationens informationskanaler 
sprida information och berätta  
om verksamheten.

Fokusområde 2023 
- Forma kristna 
gemenskaper 

verksamhetsåret 2023 lägger vi 
fokus på att forma kristna gemenskaper 
genom:
• Nya EFS-grupper och EFS-

föreningar
• Livsnära smågrupper
• Gudstjänstgrupper
• Styrelser
 
önskvärt läge 2024
1. Ett läge där föreningar bearbetar 
tanken och blir utmanade av tanken på 
avknoppning. Ett nytt sammanhang där 
EFS arbetar för att starta ny förening eller 
EFS-grupp.
2. Hemgrupper eller annan form av 
livsnära smågrupper på minst två nya 
ställen.  
3. Tre nya sammanhang som jobbar med 
gudstjänstgrupper.  
4. En fördjupad kunskap, motivation 

och inspiration bland styrelser i 
styrelseuppdraget. Fördjupad kontakt 
mellan föreningars styrelser och distriktet 
genom kontinuerliga möten .   

aktivitet för att nå önskvärt läge 
2024:
1. Aktivt arbeta för och inspirera till 
tänkandet att starta nya grupper/
föreningar. Att i befintliga träffar och 
konferenser under år 2023 lägga in 
seminarier och undervisning om detta. 
Aktivt stötta små föreningar att fortsätta 
som EFS-grupp när föreningsformen 
känns för stor. 
2. Ge inspiration och redskap för att 
skapa nya livsnära smågrupper genom 
att bland annat lära av befintliga 
sammanhang.
- uppmuntra en inriktning där särskilt 
unga vuxna och yngre familjer och 
flyktingar/nysvenskar kan hitta sitt 
sammanhang i livsnära smågrupper
- vid minst ett tillfälle under året 
inspirera till Alpha-kurser
3. Anordna någon träff varje termin för 
inspiration och utbildning för att utveckla 
gudstjänstgrupper för både mindre och 
större sammanhang.
4. Inspirera styrelserna i föreningarna 
till utveckling och fördjupning genom 
mötesplatser för delande. Erbjuda 
distriktsbesök till styrelser för inspiration 
och fördjupning.

Salt Västerbottens del-
mål 2023

Salt västerbotten kommer att kom-
plettera denna verksamhetsplan med 
verksamhetsmål vid Salts Västerbotten års-
möte som genomförs under våren 2022.

visa mig, herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
psaltaren 86:11
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Det är temat för höstens inspi-
rationshelg. Huvudtalare är EFS 
missionsföreståndare Kerstin 
Oderhem. Planeringsgruppen 
snickrar på ett program som ska 
ge inspiration inför vårt uppdrag 
att forma kristna gemenskaper. 
 
åretS nära JeSuS-helg äger rum 
den 21-23 oktober i Skellefteå. Lokalen är 
Skellefteå landskyrka och församlingsgård. 
Temat för helgen, Nära Jesus och Nära 
varandra, är en tolkning av verksamhets-
planen för EFS Västerbotten år 2022. Den 
har fokus på betydelsen av olika former 
av smågruppsarbete för att lägga grunden 
för det fortsatta formandet av nya kristna 
gemenskaper.
– Men först och främst önskar jag att hela 
helgen ska inspirera till att vi kommer 
nära Jesus och nära varandra, säger Mats 
Lindberg, distriktsföreståndare. 

i den pågående planeringen för 
lördagens seminarier finns flera möjlighe-
ter till inspiration och fördjupning på det 
temat. 
– Det blir någonting om smågruppsarbe-
te och något om hur gudstjänstgrupper 
fungerar. Vi hoppas också kunna bjuda 
in till ett seminarium om nya sätt att vara 
kyrka, säger Helena Wikström.

Det är hon som tillsammans med 
distriktsföreståndare Mats Lindberg och 
Cathrine Eiderhäll, verksamhetsutvecklare 
hos Sensus, planerar seminarierna. 
–Vi planerar också för ett seminarium 
om givande och 
förvaltarskap samt 
ett pass som är mer 
praktiskt, kanske med 
musik eller hantverk. 
Internationella rådet 
kommer även att ha 
ett seminarium, säger 
Helena Wikström.

SKelleFteå landSKyrKa är cen-
trum för inspirationshelgen, och semi-
narierna kommer att hållas i närliggande 
lokaler. Under lördagen kommer det att 
finnas möjlighet at köpa lunch och, even-
tuellt, även middag. Planeringsgruppen 
vill i år hålla ihop inspirationshelgen för 
att skapa möjligheter till personliga möten 
mellan deltagarna.
–Vi hoppas på ett återseendets glädje. 
Efter pandemin är många glada för att 

Nära Jesus och Nära varandra

verksamheten har kommit igång. Tiden av 
isolering har visat oss hur viktig gemen-
skapen är för oss människor. Det händer 
något med oss när vi möts och får vara 
nära varandra, säger Marta Bäckman.
Marta, Indra Lindkvist, Mats Lindberg 
och Karin Lindmark planerar helgens 
gudstjänster, som startar med en guds-
tjänst klockan 19.00 
på fredagskvällen. 
Samma kväll, klockan 
21.00, samlas vi till 
kvällsmässa.
–Det blir en enkel 
kvällsmässa där både 
vuxna och ungdomar 
medverkar, säger Marta Bäckman.

lördagSKvällenS program inleds 
klockan 18.00 med en mässa där distrikts-
föreståndare Mats Lindberg predikar. 
Planerna på att erbjuda middag gör det 
möjligt att starta kvällsprogrammet något 
tidigare än föregående år.
–Eftersom deltagarna inte behöver stressa 
iväg för att äta middag, får vi möjlighet 
att efter middagen fira mässa tillsammans, 
säger Marta Bäckman.
Hon betonar på nytt att tillfällena att 
mötas vid lunch- och middagspausen är 
viktiga.
–På grund av pandemin har en del nästan 
kommit av sig med att ha ett socialt liv. Vi 
behöver uppmuntra varandra att mötas.

Lördagens andra kvällsmöte startar 
klockan 20.30. Det blir då en gudstjänst 
där Kerstin Oderhem predikar.
–Vi vill i hela vårt gudstjänstprogram få 
in flera körer, möjlighet till lovsång och 

förbön, säger Marta Bäckman när hon 
kommenterar det pågående planeringsar-
betet.

SöndagenS gudStJänSt blir en 
Skattengudstjänst. Vid den gudstjänsten 
sjunger en Tillsammanskör där alla som 
vill kan delta. Kören övar från klockan 
tio på söndagsförmiddagen. Gudstjänsten 
börjar klockan elva.
–Jag tycker att alla som vill sjunga ska ta 
chansen att vara med i kören. Sångare i 
alla åldrar är välkomna, påpekar Marta 
Bäckman.

För den Som behöver logi under 
inspirationshelgen går det att boka rum på 
Stiftsgården. 

I Vårt Budskaps augustinummer kom-
mer ett detaljerat program samt praktisk 
information inför Nära Jesus-helgen år 
2022. 

planeringSgruppen
Distriktskonsulent Erika Löfroth, 

distriktsföreståndare Mats Lindberg, 
Kerstin Eriksson, Marta Bäckman, Helena 

Wikström, Karin Lindmark, Cathrine 
Eiderhäll och Indra Lindkvist

nära JeSuS 2022

En helg om att forma kristna gemenskaper 
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livSnära Smågrupper

Hur ser den livsnära smågruppen 
MYS på Grisbackakyrkan ut? I för-
ra numret av Vårt Budskap fick vi 
läsa om livsnära smågrupper. Här 
kommer lite tankar från ungdo-
marna i Grisbackakyrkans grupp 
MYS.

varFör Startade ni er grupp 
och hur?
Vi startade MYS hösten 2021 för att vi 
länge, sen konfirmationen, hade pratat om 
att ha en smågrupp så som vi hade under 
konfalägret. Vi ville skapa ett forum där 
alla som var där verkligen ville diskutera 
bibeln, samt en mindre grupp så att alla 
får komma till tals. Det är alltid lättare att 
få ett bra samtal om man inte är alltför 
många.

hur gicK ni tillväga?
Lätt som en plätt! Frågan kom upp: 
”Hade det inte vart kul med en 
smågrupp?” Frågan togs till ledaren för vår 
ungdomsgrupp, Annelie Aronsson, som 
tog tag i det direkt. Sedan sa vi tid och 
plats och resten är historia.

hur många är ni?
Vi är ca tio totalt i vår grupp, men oftast 
kommer det tre till fem per träff. 

en vanlig träFF, hur Ser den ut?
Tilda Lindgren 
Det är alltid väldigt avslappnat, vi gör lite 
som vi känner för. Om vi spårar från ett 
ämne är det helt okej, vi är mest ute efter 
att öppna diskussioner och reflektera över 
livet, och Guds plats i det. 

Men kort och gott så 
kommer vi dit, ofta direkt 
efter skolan därför äter vi 
innan eller under tiden. Se-
dan har vi den viktiga punk-

ten ”måenderunda”, där alla får berätta 
om hur de mår. Det är väldigt bra att veta 
vilket humör folk är på innan. Sedan läser 
vi ett stycke ur bibeln, till det är det ofta 
förberedda frågor 
som Annelie 
skapat, därefter 
diskuterar vi helt 
enkelt dem.

Eira Engström  
En träff brukar gå till så att vi ses, sen blir 
de alltid lite småprat i början. Sen brukar 
vi ha en måenderunda där alla berättar 
hur de har haft det. Efter det brukar vi be. 
Nu på senaste har jag börjat följa en bok, 
som går igenom Apostlagärningarna. Så då 
läser vi ett kapitel därifrån, sen diskuterar 
vi det. Ibland utifrån de frågor som finns 
i boken, ibland utifrån det vi funderar på. 

Sen brukar det sluta i att vi disku-
terar allt möjligt. Ska inte heller 
glömma de viktigaste, FIKAT!! Det 
finns också med!

Jacob Eriksson  
Vanligtvis så träffas vi och fikar lite. Sen 
läser vi en text och diskuterar olika frågor 
kring denna text. 

David Lindström 
Vi brukar börja med 
en mående-runda 
vilket helt enkelt är 
att vi tur efter tur be-
rättar hur vi haft det 

på senaste (Ex. Om man har haft mycket 
i skolan). Därefter börjar vi med själva 
bibelstudien. Vi har läst från Apostlagär-
ningarna denna termin och med hjälp 
från en bok som har lite diskussionsfrågor. 
Men de frågorna är väldigt symboliska 
eftersom vi alltid kommer in på andra 
eller liknande spår. Såklart fikar vi under 
hela tiden för man kan väll inte ha kristet 
häng utan fika?!?

Aina Palm 
Vi ses en kväll varannan vecka, oftast 
onsdag. Pratar av oss, ev äter nått. Läser 

”...den viktiga punkten 
’måenderunda’, där alla 

får berätta om hur de 
mår.”

Bön, samtal 
och fika

Eira Aina DavidAgnesJacob Tilda

MYS - smågrupp på Grisbacka
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ur Bibeln, vi har jobbat med Apostla-
gärningarna, diskuterar frågor till texten 
utifrån en bibelsamtalsbok och reflekterar, 
kopplar till våra liv osv. Bön! Går hem 
efter lite häng. 

Agnes Flank  
Ibland äter vi middag tillsammans innan, 
då några kommer direkt från skolan. Sen 
börjar mötet med att vi går en mående-
runda för att 
kolla läget, vi 
ber och sedan 
börjar själva 
bibelläsandet. 
Vi använder 
oss av en bok som heter ”Möte med 
Apostlagärningarna” av Linda Alexan-
dersson. Man läser ett kapitel ur apostla-
gärningarna varje träff och sen finns det 
diskussionsfrågor.

vad är det bäSta med att ha 
en Smågrupp? 
Tilda Lindgren  
Oj oj oj, det finns så himla mycket bra. 
Först och främst är det så himla skönt att 
mitt i veckan då och då få fara till kyrkan 
och vara med människor man tycker 
mycket om i en kravlös och otroligt trygg 
miljö, vilket gör att diskussionerna sedan 
blir jätte jätte jättebra. Det är aldrig så 
att jag tycker det känns krampaktigt och 
svårt, diskussionerna tar snarare aldrig 
slut. Dessutom känner jag mig inte dömd 
i det jag säger, alla får säga vad de tänker. 
Jag upplever att alla vågar dela med sig. 
Det är inte på många ställen, väldigt få 
faktiskt, som man får prata om saker på 
det sätt som i smågruppen.

Eira Engström 
Det bästa är väl svårt att säga, men det 
ger givande diskussioner. Speciellt då man 

pratar med andra då får man sätta ord 
på sina egna tankar och höra de andras 
tankar. Det har varit givande för min 
tro. Att dessutom göra det med personer 
man tycker om och någorlunda regel-
bundet gör det hela ännu bättre :) 

Jacob Eriksson  
Det bästa med en smågrupp är att det 
blir så bra diskussioner. Grupperna är 

små nog att alla hinner prata 
och det känns som att man 
alltid lär sig något.

Aina Palm  
Känna sig trygg och kunna 

diskutera tro och liv kopplat till bibeln. 
Få träffa kompisar. Djupdyka i bibeln. 
Vara öppen och kunna be för och med 
varandra.

Agnes Flank  
Att få dela sina tankar om saker men 
också få höra hur andra kristna i ens ål-
der tänker om saker. Att få fundera över 
frågor man inte hade gjort annars, i ett 
tryggt sammanhang med sina vänner!

aina palm,  
agneS FlanK,  

tilda lindgren, 
eira engStröm,  

Jacob eriKSSon,  
david lindStröm 
några i MYS-gruppen  

Grisbackakyrkan

Vill du också starta en smågrupp men 
vet inte hur? Behöver du som ledare 
stöd i hur du kommer vidare? Kontak-
ta gärna vårt studieförbund SENSUS. 
De kan hjälpa dig att komma igång, 
ordna med material, skapa studiecirk-
lar, stötta med idéer, kanske ordna 
med en intressant föreläsning.

Ta hjälp av Sensus!

”...kravlös och otroligt 
trygg miljö...”

Bor du i norra länsdelen, kontakta 
Cathrine Eiderhäll, cathrine.eider-
hall@sensus.se, 072-7223930

Bor du i södra länsdelen, kontakta 
David Bergquist, david.bergquist@
sensus.se, 090-143767”

Vila i nåden 

Vila i nåden, bli helad i den
Låt Honom krama om dig
Tycka om dig som du är
Varje morgon väcker Han dig 
med en stilla röst:
Mitt barn, jag vill umgås 
med dig

Vila i nåden, bli helad i den
Låt Honom krama om dig
Tycka om dig som du är,  
Hans barn
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perSonalnytt

brinner du för livskraft?
 
Vill du vara samordnare och läger-
chef för Livskraft Norr? Vi söker dig 
som vill ha en projekttjänst på 10-
20%. Hör av dig så berättar vi mer! 
 
På vår hemsida uppdaterar vi lö-
pande med tjänster som kommer ut. 
Ta en titt på 
efsvasterbotten.se/jobba-at-efs

GÅVOMEDELSRAPPORT

Kalender 2021

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

april
- Tillsammansläger 1 i Klippen, 14-18/4
- Påsklovsläger i Klippen, 18-22/4        
maj
- EFS Västerbottens årsmöte 7/5
- Salt Västerbottens årsmöte 14/5 
-Konfaförträff, Strömbäck 1  
  8/5
- Konfaförträff, Klippen - Strömbäck 2  
  15/5
- Konfaförträff, Solvik 1 
  7/5
- Patrulldag i Stortjärn, Skellefteå  
  21/5 
Juni
- Scoutläger i Stortjärn, 17-19/6 
- Barnläger Carlskyrkan, 20-22/6
- Barnläger Mobacken, 27-29/6 
- Scoutläger i Björnkälen, 30/6-3/7
Juli 
- Jag och mitt barnbarn 1, 18-19/7
- Jag och mitt barnbarn 2, 20-21/7 
- Läger, Strömbäck 1  
  19-25/6 (Klippen)
  27/6- 10/7 (Strömbäck)
- Läger, Klippen - Strömbäck 2  
  17-26/7 (Klippen)
  28/7- 7/8 (Strömbäck)
- Läger, Solvik 1 
  20/6 - 10/7
augusti
- @Strömbäck, 16-19/8 
- @Solvik, 16-19/8

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

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!
Bodbyn, Bullmark, Byske, Degernäs, Ersmark N, Ersmark S, Gafsele-Åsele, Innersjö-
Degersjö, Innertavle, Kågeträsk, Levar, Medle, Morö Backe, Myckle, Skellefteå, 
Stortjärn, Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Tväråbäck, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vännäs, 
Yttersjö, Åkullsjön, Åträsk-Floda, Örträsk, Övre Kågedalen.

tacK till alla enSKilda givare Samt minneS- och högtidSgåvor!

Januari-Februari 2022
Insamlade gåvor:    815 000 kr 
Budgeterade gåvor:   690 000 kr 
Differens:     125 000 kr

Under årets två första månader har 815 
000 kr samlats in varav 38 000 kr från 
enskilda givare. Det är glädjande att se 
att för perioden ligger vi bättre till än 
beräknat.
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Det kommer en ljus dag - om och om igen
det här med pandemi, krig och kli-
matkris. Visst kan man bli lite nedstämd 
vissa dagar? Hur har vi (mänskligheten) 
hamnat i denna situation? Jag väljer 
ofta bort att titta på nyheter eller öppna 
nyhetsappen då det sällan skrivs om något 
trevligt. Nyheterna känns ibland som en 
bästsäljande dystopi. Är allt verkligen så 
eländigt som det verkar?

För att Kunna vända denna negativa 
spiral behöver vi samarbeta och förändras. 
Är det verkligen rimligt att kunna flyga till 
Gran Canaria över en långhelg? Att åka på 
kryssning för att se de smältande isbergen? 
De flesta av oss vill att Sverige skall ställa 
om till förnybara energikällor, men ingen 
vill ha ett vindkraftverk inom synhåll. 
Vad är det som krävs för att de livsvik-
tiga förändringarna ska ha en chans att 
genomföras? Vad är vi villiga att undvara i 
vår bekvämlighet? 

emmyS emotioner

emmy magnuSSon 
Ersmark södra, Umeå

För att FörSöKa vända detta till 
något positivt, byter vi ämne. Vårdbran-
schen, som jag jobbar inom, har gått på 
knän länge och särskilt nu under pande-
min. Det är överbeläggningar, personal-
brist, uppskjutna operationer, oändliga 
väntetider osv. Men det finns så många 
fantastiska människor som jobbar i sjuk-
vården. 

Jag vill jag rikta en varm applåd mot 
BVC (barnavårdscentralen) och MVC 
(mödravårdscentralen). Vår son föddes för 
9 månader sedan och alla de människor 
jag träffat inom vården i samband med 
graviditet, förlossning och efterkontrol-
ler har varit helt fantastiska. Och vet ni 
vad? Alla besök och kontroller har varit 
helt gratis! Det enda vi fått betala för var 
100 kr/dygn då vi låg på BB. Visst är det 
fantastiskt? Har vi någon fundering kring 
vår sons hälsa idag, är det bara att ringa 
till vår kontaktsjuksköterska på BVC och 

ställa en fråga. Är det något som bör 
kollas upp, får vi komma dit någon 
dag senare. Allt är inte så eländigt 
som det verkar. 

men viSSa dagar kan det kän-
nas tungt att kliva upp ur sängen. Då 
försöker jag tänka på vår son. Varje 
morgon vaknar han med ett leende 
på läpparna. Han ser på mig och på 
sin pappa, ser sig omkring i vårt sov-
rum och ler. Han tjuter av lycka när 
man lyfter upp honom ur sängen och 
han får börja den nya dagen. Han har 
ett fantastiskt morgonhumör, vilket 
gör det omöjligt att tycka synd om 
sig själv när han väcker en kl. 05.30. 

Det är som att han varje morgon 
förundras över en ny dag, oavsett hur 
dåligt han sovit på natten. Tacksam 
över att det efter en mörk natt, kom-
mer en ljus dag. Om och om igen. 

Var med och bidra till barn 
och ungas sommarläger! 

Swisha och märk din gåva 
med: Lägersommar22

banKgiro 985 - 2377,  
SWiSh 123 453 6819 

Tack för ditt stöd! 

EFS Västerbottens styrelse. 
Bakre raden, från vänster: 
Thomas Johansson, Pia Fahlgren, Per Moen, AnnaMaria Gelfgren, Mikael Walter, Eva B Sjöström (Adjungerad)
Främre raden, från vänster:   
Eric Bergner, Kerstin Eriksson, Helena Wikström, Mats Lindberg (Adjungerad), Susanne Jonsson  
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EFS och Salt riks årskonferens
26-29 maj Helsingborg
äntligen ses vi igen! Den 26-29 maj 
samlas EFS och Salt för tidernas årskon-
ferens med temat Leva mission. Vi möts 
över generationer och kommer att få bli 
påfyllda med Gudsmöten, gott fika och 
fantastiskt sällskap. I år satsar vi lite extra 
på en maxad barnkonferens. Här finns 
något för alla! 

varmt välKommen till Helsingborg 
under Kristi himmelsfärd för en årskonfe-
rens du sent kommer att glömma. Allt du 
behöver veta om årskonferensen kan du 

vi Ser Fram emot en fin vår 
på Klippengården! Under påsken är 
Klippengården fullbokad då Tillsam-
manslägret äntligen blir av och sedan 
under påsklovet följer ett Ungdomslä-
ger i EFS Västerbottens regi. Be gärna 
för dessa läger!

vi vill påminna om att betala 
medlemsavgiften. Swisha 200kr till  
123 37 70 146. Glöm inte att märka 
betalningen med namn och “medlems-
avgift”. 

längtar du till Klippen så finns 
det fortfarande platser kvar i stugorna 
och på gården för privata bokningar 
under sommaren. Det finns också flera 
möjligheter att komma och vara med 
på läger t.ex. så ordnas ett Fixarläger 
11-14 augusti och ett Friskvårdsläger 
9-13 september. 

Mer information om läger och  
bokning hittar du på hemsidan  
www.klippengarden.se

med önskan om en fin påskhelg
KlippenStyrelSen 

genom gunilla Stenberg

Klippen

O liv, som blev tänt
i kristtrognas bröst,  
dig har världen ej känt.
Det ljus, som vårt jordiska  
öga ej tålt, dock lever inom oss,  
fast skumt och fördolt.
Gud råder: allt skall under honom 
bli lagt med kärlekens makt.

Foto: Nils Fränden

hitta på konferens.efs.nu 

både eFS och SaltS årsmöten 
kommer att hållas 27 maj, i samband med 
årskonferensen. EFS årsmöte hålls fysiskt, 
men kommer att rymma ett antal digitala 
inslag.

O härliga lott: att leva där 
döden sin överman fått,
där livet, som bleknat  
sen hjärtvärmen flytt
och vingkraften veknat,  
skall blomstra på nytt,
där kärleken växer  
som solvärmen blid
i vårfrudagstid. 

Sv Ps 258
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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 19 juni 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
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”Låt oron få sjunka som stenar mot botten.
Hela ditt liv är ett samtal med honom
som bär universum och bor i ditt hjärta.
Han delar ditt liv både glädjen och smärtan.
Du är en bön, Gud är din bön”

 

Du är en bön, 
Ingmar Johansson


