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En helg om att forma kristna gemenskaper
21-23 oktober 2022

Kerstin Oderhem
huvudtalare och
missionsföreståndare

oktober. Det är även möjligt att ringa och
anmäla sig till Erika Löfroth, 0910-12510.
Gudstjänsterna under helgen kommer
att sändas digitalt. Då vi hoppas att de
flesta kan vara på plats kommer det i år
att vara en enklare form av sändning. Mer
information om sändningen kommer att
finnas på hemsidan närmare helgen.
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NÄRA JESUS & NÄRA VARANDRA
är årets tema och det är vår förhoppning
att vi både får komma nära Jesus och ha
god gemenskap med varandra.
Liksom tidigare år finns ett spår för

Tweens på lördag och ett spår för ungdomar på fredag med avslut på lördag.
Nytt för i år är att det kommer att finnas ett familjespår under lördagen i stället
för tidigare barnspår. På familjespåret vill
vi ge inspiration till att hitta vägar att
prata tro och liv i familjen, ge möjlighet
att dela erfarenheter med varandra och ha
härlig gemenskap.
Under mässan på lördag kl 18.00 och
under gudstjänsten på söndag kl 11.00
kommer det också att finnas barnsamling i
Landskyrkan.
Om du vill vara med på lördagen under
dagen, önskar vi att du anmäler dig via
EFS Västerbottens hemsida.
www.efsvasterbotten.se. Anmälan öppnar
den 12:e september och stänger den 16:e

Mats Lindberg
distriktsföreståndare
EFS Västerbotten

Foto: Svenska kyrkan

DU ÄR SÅ VÄLKOMMEN att vara med
på Nära Jesus, EFS och Salt Västerbottens
årliga inspirationshelg, som i år är den 2123 oktober i Landskyrkan och i församlingsgården, Skellefteå.
Här finns programmet för gudstjänsterna, de parallella samlingarna och all
annan information som kan vara bra att
ha inför helgen.
Ta gärna ut dessa fyra mittensidor
så har du programmet med dig under
helgen.

Johan Holmgren
Präst i Söderkyrkan,
Skellefteå
7

INSPIRATIONSHELG NÄRA JESUS

Program

Kerstin Oderhem talare

Plats är Landskyrkan om inget annat anges.

Fredag

19.00 Gudstjänst Trädet och grenen och stammen hör samman. Kerstin Oderhem. Sång
av kören Trinity. Kaffeservering.
21.00 Kvällsmässa Du är vår Herre och vet vem vi är. Johan Holmgren och ungdomar från
EFS-kyrkan. Sång av lovsångsteam.

Lördag

9.00-9.30 Drop-in, kaffe
9.30-10.15 Seminarium med Kerstin Oderhem: Att bygga gemenskaper
10.30-11.30 Parallella samlingar (kaffe serveras i respektive lokal, se information på
plats.)
11.30- 12.45 Sopplunch (föranmälan) Plats: Församlingsgården
13.00-14.00 Seminarium med Kerstin Oderhem EFS vision
14.00-15.00 Parallella samlingar
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Parallella samlingar
15.30-17.30 Klippens Stormöte
Plats: Församlingsgården, stora salen
16.30-18.00 Middag (föranmälan)
Plats: Församlingsgården
18.00 Mässa Glädje det är att få växa tillsammans Ulrika Markgren och Mats Lindberg.
Sång av Bolidenkören. Barnsamling. Kaffeservering.
		
20.30 Gudstjänst Jesus ger näring och kraft i sitt ord. Kerstin Oderhem. Sång av ungdomar.

Söndag

10.00 Bibelsamtal med Johan Holmgren. Plats: Församlingsgården
10.00 Körövning med Tillsammanskören.
Alla åldrar (barn, unga, vuxna) är välkomna! Övning av några enkla sånger som sedan
sjungs i gudstjänsten. Anna-Lena Lund och Stina Bohlin. Saft/kaffe/te efteråt. (Ljudfiler/
länkar med sångerna finns att lyssna till i förväg om man önskar det på EFS Västerbottens hemsida).

Du ska vara huvudtalare på Nära
Jesus, och temat detta år är Nära
Jesus och Nära varandra - en helg
om att forma kristna gemenskaper.
Vad betyder det för dig?
Jag tänker att det är någonting som
är otroligt viktigt att det finns i
relationen till varandra. Kyrkan är vi
tillsammans och då behöver vi vara
i de små gemenskaperna, alltifrån
ungdomsgruppen eller scouterna till
den gudstjänstfirande gemenskapen.
Och det är väldigt bra att få lyfta det
på olika sätt.
Vet du vad du kommer att tala om
under inspirationshelgen?
Jag har inte det alldeles levande för
mig just nu. Det är mycket som ska
hända innan dess, så jag får svara nej
på den frågan.
Vad hoppas du förmedla och skicka
med oss efter inspirationshelgen?
Jag hoppas få förmedla glädjen över
gemenskapen, att trots att vi är olika
kan alltid gemenskapen utmana, att vi
ska känna hur viktigt det är att vi hör
samman – både i den stora världsvida
kyrkan men också i det lilla sammanhanget.

11.00 Gudstjänst Trons kraft. Kerstin Oderhem. Sång av Tillsammanskören med Anna-Lena Lund, Stina Bohlin och musiker. Barnsamling under predikan. Kaffeservering.

Information
Mat

Det kommer att finnas möjlighet att köpa
sopplunch och i år kan man också köpa
middag i församlingsgården. Om du vill
köpa lunch och/eller middag krävs föranmälan via Memlin (se anmälan).

Parkering

Det finns gott om parkeringar runt Landskyrkan och vid församlingsgården.

Klippenkamraterna

Håller sitt stormöte klockan 15.30 på
lördagen.
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Boende

Det finns ett antal reserverade rum på
Stiftsgården, både enkel- och dubbelrum.
Om du är intresserad kan du skicka din
förfrågan till info@stiftsgarden.se. Uppge
datumen 21-23 oktober och att det är
EFS Västerbottens inspirationshelg Nära
Jesus. Telefon till Stiftsgården: 0910-72
57 00

Bokförsäljning

Duvan kommer att finnas på plats i Stora
Salen i församlingsgården under helgen.

Anmälan

Om du vill vara med på lördagen under
dagen, önskar vi att du anmäler dig via
EFS Västerbottens hemsida.
www.efsvasterbotten.se. Anmälan öppnar
den 12:e september och stänger den 16:e
oktober. Det är även möjligt att ringa och
anmäla sig till Erika Löfroth, 0910-12510.

Mer information

Uppdateringar kring Nära Jesus-helgen
kommer löpande att uppdateras på EFS
Västerbottens hemsida och via sociala
medier.
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Parallella samlingar
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30

Johan Holmgren talare

Att starta nytt- nyplantering - Henrik Näslund
Nära Jesus & Nära varandra - Elisabeth Svedberg
Gudstjänstgrupper - Johan Holmgren
Ljudteknik - Adrian Bohlin
Att dela evangeliet - ett internationellt perspektiv Frida Thornell och internationella rådet

Vem är du och vad jobbar du med?
Johan Holmgren, präst i Söderkyrkan
(samarbetskyrka mellan Skellefteå
landsförsamling och Söderkyrkans
EFS)

14:00-15:00 Att dela evangeliet - ett internationellt perspektiv Frida Thornell och internationella rådet.
14:00-15:00 Distrikt eller region - en workshop om EFS Västerbottens
organisation - Mats Lindberg och delar av styrelsen
14:00-15:00 Nära Jesus & Nära varandra - Elisabeth Svedberg
14:00-15:00 En tro som håller hela livet - Rebecca Stighem
14:00-15:00 Sångstund - Elin Belani och Stina Bohlin
15:30-16:30 Smågrupper - Cathrine Eiderhäll
15:30-16:30 Att starta nytt- nyplantering - Henrik Näslund
15:30-16:30 Sångstund - Elin Belani och Stina Bohlin
Mer information om respektive seminarium finns på nästa sida.
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Familjespåret

Under lördagen kommer det att vara aktiviteter för hela familjen tillsammans, men också
uppdelat där barnen har egna aktiviteter och föräldrarna får möjlighet att prata tro och
liv. Det kommer att finnas möjlighet att få prova på material tillsammans som familj för
att hitta sätt att prata tro hemma. Tillsammans med andra familjer kan man denna dag
få dela erfarenheter och inspirera varandra. Vi kommer att hålla till i församlingsgården.
Ledare: Hjördis Brännström, Rebecca Stighem m.fl.

Vad betyder temat Nära Jesus och
Nära varandra - en helg om att forma kristna gemenskaper för dig?
Jag är övertygad om att den lokala
kristna gemenskapen har framtiden
för sig. Däremot kan vi behöva fråga
oss hur den ska ta sig uttryck i den
tid vi lever i just nu. Tror inte alltid
att det är banbrytande förändringar
som behövs, snarare förnyelse i det
som alltid har varit kyrkans kallelse.
Vi behöver leva nära både Jesus och
varandra för att hitta det.
Vad ser du mest fram emot under
Nära Jesus helgen?
Att få inspireras och känna att vi är
många. Sedan är det alltid så roligt att
möta gamla och nya vänner.

VILL DU HJÄLPA TILL?
Vill du eller din förening hjälpa till
på något sätt under helgen? Baka,
städa, servera eller hjälpa till praktiskt på något annat sätt?
Hör av dig till Erika Löfroth.
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
0910-12510

Tweensspåret 10-14 år

Vi samlas kring 9.00 i församlingsgården. Vi hänger tillsammans under dagen och gör
olika roliga aktiviteter. Det kommer att finnas lunch och fika. Vi avslutar dagen runt
16.00. Ledare: Magdalena Sandberg m fl

Ungdomsspåret 14+ år

Ungdomsspåret börjar på fredagen och avslutas med gudstjänst på lördag. Det blir olika
roliga aktiviteter och övernattning på EFS-kyrkan för den som vill.
Ledare: Johan Lundgren m fl
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Parallella samlingar - info
Att starta nytt - nyplantering

Att ta initiativ till nya kristna gemenskaper kan vara både roligt och utmanande!
Tillsammans får vi under detta pass en inblick i olika former av nyplanteringar samt
handfasta tips och på hur man kan gå till
väga och vilka resurser som finns. Henrik
Näslund leder seminariet.

Nära Jesus & Nära varandra
Vi har många skäl till att leva nära Jesus.
Välkommen att inspireras i din vandring
med vår Herre genom att följa Honom
och varandra ett stycke på livsvandringen.
Ta gärna med egen Bibel! Elisabeth Svedberg, präst i Björksele, leder seminariet.

Gudstjänstgrupper

Är det någon skillnad på ansvarsgrupper
och gudstjänstgrupper? Hur kan gudstjänstgruppen göra predikan mer lyhörd
för mina frågor? Dessa och fler frågor lyfter vi tillsammans när vi gräver djupare i
vad gudstjänstgrupper är för något. Johan
Holmgren leder seminariet.

Att dela evangeliget - ett
internationellt perspektiv

Frida och Andreas Thornell har med sin
familj varit utsända som missionärer i
Etiopien. De har bott och arbetat med
muslimer och kristna från en muslimsk
bakgrund under de senaste 15 åren, både
i Sverige och på Afrikas Horn. Internationella rådet bjuder in till en samling
där Frida berättar om deras erfarenheter,
och det blir ett tillfälle att fundera över
hur vi kan nå ut till nya människor med
evangeliet, samt hur vi kan gå vidare med
lärjungaträning.

Frågor, tips eller funderingar?
Hör av dig till Erika Löfroth,
erika.lofroth@efsvasterbotten.se
0910-125 10
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Ljudteknik

Ett seminarium för ljudintresserade. Vi
pratar om att sköta ljudtekniken i kyrkmiljö, grunderna i mikrofonanvändning
och mixning. Adrian Bohlin leder detta
seminarium. Inga förkunskaper krävs.

Distrikt eller region - en
workshop om EFS Västerbottens organisation
Vi samtalar om vad vi tror är bäst för EFS
Västerbotten. Ska vi gå med som region
i EFS riks eller vara kvar som ett eget
distrikt? Vad finns det för fördelar och
nackdelar? Mats Lindberg är seminarieledare.

Smågrupper

Här får du metodtips, boktips och andra
tips och trix, att använda i en smågrupp.
Cathrine Eiderhäll är seminarieledare.

En tro som håller hela livet

Bara 50% av barn som växer upp i kyrkan
är kvar i en aktiv kristen tro i vuxen ålder.
Vad beror det på? Och vad kan vi göra för
att fler ska få en tro som håller hela livet?
Utifrån rapporten ”Här för att stanna”
funderar vi kring dessa frågor. Välkommen! Seminarieledare är Rebecca Stighem,
generalsekreterare för Salt.

Sångstund

Välkommen på sångseminarium! Vi sjunger enkla körarrangemang tillsammans med
fokus på sångglädje. Elin Belani och Stina
Bohlin leder seminariet.

Mats Lindberg - talare
Vem är du och vad jobbar du med?
Distriktförståndare i EFS i Västerbotten, bor i Norra Sillskatan i Ursviken.
Gift med Lisbeth, har tre gifta döttrar
och två barnbarn.
Vad betyder temat Nära Jesus och
Nära varandra - en helg om att
forma kristna gemenskaper för dig?
Jag har själv varit med i en mindre
grupp, typ en hemgrupp, större delen
av mitt liv och det har betytt oerhört mycket för mig ända från min
ungdom. På något sätt är ju gemenskapen något helt grundläggande i
allt församlingsarbete, det är ju något
av vårt dna i kyrkan och inte minst
i EFS. Kristen tro har från början
skapat gemenskaper och jag tror att vi
också fortsättningsvis behöver det för
våra kristna liv.
Vad ser du mest fram emot under
Nära Jesus helgen?
Möten med människor, möten i gudstjänsten där vi tillsammans får mötas
i lovsång, nattvard, bön för varandra
och att få lyssna till predikningar.

