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Vänd kappan efter vinden
att ”VänDa kappan efter Vin-
Den” är ett uttryck för att man gärna 
följer med andras tyckande eller åsikter 
för att vara andra till lags, men det är åt-
minstone i en bemärkelse en god hållning. 
Då tänker jag på den vind som kallas den 
helige Ande. 

anDe är ett ord som är nära besläktat 
med vind och andedräkt. En av våra stora 
helger, som idag ofta går ganska obemärkt 
förbi, är pingsthelgen då vi på ett speciellt 
sätt firar Anden och Andens utgjutande 
över de första kristna. Att Jesus sände 
Anden till oss är betydelsefullt då Gud då 
genom Anden kan vara närvarande i alla 
kristnas liv samtidigt. Vi har Gud med oss 
i våra hjärtan, han är närvarande i mitt liv 
som en kraft som kan 
ge både mening och 
riktning för livet.

Vi har i efS något 
som heter ”EFS 
riktlinjer” som är framtagna 1980 och 
uppdaterade 2015. Syftet med riktlinjerna 
är att klargöra EFS ståndpunkter i olika 
teologiska frågor, att inventera de behov vi 
ser i vårt missionsarbete i dag och att med 
avstamp i dessa ange inriktningsmål för 
organisationens arbete framöver. Där står 
också en del om Anden och Andens verk.
En rubrik är Anden och kyrkan och där 
står det: ”När Guds rike upprättas på jorden 
sker det på grundval av den gärning Kristus 
Jesus utfört och genom den helige Andes verk 
i och genom människor. Det innebär bland 
annat att Anden ger sina gåvor för att utrus-
ta de kristna för tjänst i sitt rike (1 Kor 12) 
och att Anden kallar människor att genom 

daglig förnyelse allt mer formas till Kristi 
avbilder (Ef 4:23-24). Den kristnes kallelse 
är att hela tiden växa i beroende av Guds 
nåd, kraft och vägledning.” 

Vi Vill vara en mis-
sionsrörelse i ett land som 
räknas till ett av de mest 
sekulariserade i världen och 
det är en stor utmaning. 

Men det är också en vila i att veta att vi är 
”beroende av Guds nåd, kraft och vägled-
ning”.

när efS riktlinjer skriver om ”mis-
sionen och Anden” så står följande: 
”Guds mission fortgår i världen genom 
den helige Ande (Apg 1:8). Anden kallar 
alla kristna att genom förbön, givande och 
vittnesbörd ta del av den mission som är 
den kristna församlingens identitet. Det är 
Anden som väcker, leder, inspirerar, utrustar 
och formar Kristi efterföljare att vittna om 
Jesus Kristus (Gal 5:22-23, Ef 4:16) i ord 
och handling.”

matS linDberg 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

för förVerkliganDet av mission-
en ger den helige Ande gåvor till enskilda 
och till gemenskapen av kristna. Gåvornas 
syfte är att stärka den kristna gemenska-
pen, att ge hjälp och uppmuntran till 
förkunnelse av evangeliet om Jesus Kristus 
och att utrusta för helande och tjänst för 
människor i nöd (1 Kor 12:4-11). Mer 
än någonsin tror jag att vi är beroende av 
Anden och den kraft och frimodighet som 
han ger oss, för att kunna förmedla det 
hopp och den nåd som vi får bära in i vår 
värld. Var frimodiga med att predika, tala 
och be om mer av Guds Ande!   
 

Ps. 
Riktlinjerna finns i helhet på webben. Ta 
fram dem och använd dem. De är ett bra 
stöd, både teologiskt och ideologiskt. Sök 
på ”EFS riktlinjer.”

”Var frimodiga med att 
predika, tala och be om 

mer av Guds Ande!”
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Att vara välsignad
”VälSignaD Den man (kvinna) som 
sätter sin lit till Herren, som litar helt till 
Herren. Han blir som ett träd planterat 
nära vatten. Det sträcker sina rötter mot 
bäcken. Det har inget att frukta av hettan, 
bladen är alltid gröna. Det ängslas inte 
under torra år, upphör inte att bära frukt”. 
(Jer.17:7-8)

jag har planterat björkar, lönnar, 
äppelträd med mera. Det är alltid lika 
spännande att se hur det ska gå. Ska trädet 
klara sig? För lite rot och eller för lite vat-
ten? Blev det rätt? Tiden får utvisa. 

Jag förmodar att jag inte är ensam om 
att ha provat att flytta ett träd. Björkarna 
vid Nyåkerssjön klarar 
det mesta så en riktig 
torrsommar är inget 
problem. Högt på vår 
tomt på en stenig och 
sandig backe tryckte 
jag ned traktor- skopan 
och skapade två stora 
gropar. Med traktorn 
som hjäp hämtade jag 
två björkar med en del av rötterna kvar 
och placerade dem i groparna. Nu gällde 
det att roten kunde bära trädet och att 
rötterna fick kontakt med vatten. På det 
nya torra stället klarar inte trädet det själv. 
Jag fick se till att ha tillräckligt med jord 
kring roten och vattna varannan dag hela 
sommaren. Idag är trädet grönt och vack-
ert och sju meter högt. 

Det är en bilD för oss människor. Vi 
behöver starka rötter för vårt liv. Om vår 
livsmiljö förändras för fort och utan stöd 
och hjälp kan vi bli rotlösa. Att flytta runt, 
lättvunna pengar och hisnande upplevel-

ser kan vara bra om det finns, men ger 
egentligen inte livet stadga. Man behöver 
den där stadiga platsen, den där stadiga 
inkomsten, vännen som är kvar när det 
värsta hänt, en plats där man kan säga 
”här är jag hemma”. Innehållet i begreppet 
”rotlös” är inte taget ur luften. Vi behöver 
den där hjälpen som matjorden och vatt-
net är för trädet så att våra rötter bär oss. 

om Du nu upplever dig ha en stadig 
grund för ditt liv har du all anledning att 
vara tacksam. Om du växte upp under 
trygga omständigheter och lärde dig vad 
livet handlar om, ansvarstagande som 
växer ur förtroende och förmåga. Om 

du fått känna ett 
berättigande och 
en plats. Ja det har 
i så fall inte skett 
utan andras med-
verkan. Det har 
funnits människor 
av betydelse runt 
dig.  

pauluS Säger, i ett sammanhang där 
han vill påminna oss om något viktigt, 
att vi ska komma ihåg att det är roten 
som bär trädet och inte trädet som bär 
roten. Det som syns i våra liv är beroende 
av det som inte syns, som vi läste vi om 
i Jeremia. Om trädet är rätt placerat vid 
vatten, en bäck, en å, en älv, som rinner 
förbi hela tiden, så får sommaren bli hur 
torr som helst. 

herren ger Dig vad du behöver, så 
som förlåtelse och ny kraft, och brukar 
de människor du har i din närhet till din 
hjälp. Därmed kan din tilltro till Herren 
öka. Det ger dig starka rötter och trygghet 
hur oroligt det än är runt dig. Du kan 
möta svårälskade människor, hantera rena 
elakheter och ondska i tiden. 

jag Vill till slut påminna om en strof i 
Sv.ps 304: ”Då härligt grönt mitt träd ska 
stå och sina djupa rötter slå i evighetens 
sommar.” Tänk att rottrådarna från ditt liv 
redan här kan växa in i en tillvaro du inte 
ännu sett. Till det livet och 
den framtiden bjuder Jesus 
Kristus in oss, för hans liv 
och framtid får vi del av 
genom tro och av nåd.

”Som den unga björk i skogen 
växer frisk i sommarregn, låt mig 
växa stark och trogen i ditt goda 

fadershägn. Och när stormar skaka 
mig, låt mig fäste ha i dig, och mig 

hålla vid det ena att dig älska, 
frukta, tjäna.” Sv. ps. 582:4

ulf guStafSSon
Biträdande präst
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Dagarna börjaDe med gemensam 
frukost och öppnande av en lucka i den 
fina påskkalendern. I luckorna fanns saker 
som på olika sätt kunde kopplas till pås-
ken och även till den tid vi lever i just nu. 

efter frukoSten valde deltagarna 
själva hur de ville spendera dagen och 
sedan samlades alla igen till gemensam 
middag. Efter middagen var det dags för 
någon gemensam aktivitet, till exempel 
lekar i logen eller musikfrågesport. Efter 
det bjöds det på kvällsfika och ytterligare 
lite senare en kvällsandakt för dem som 
fortfarande var vakna. På långfredagen SuSanne jonSSon

kommunikationsrådet

för mig har har EFS alltid varit 
förknippat med mycket sång och musik. 
Många har sagt att det var just musiken 
som drog dem till kyrkan, kanske via en 
kör, en orkester eller ett lovsångsteam.

I kyrkan kan alla olika musikstilar och 
sånger samsas och bilda en gemensam 
lovsång till Gud. Människor i olika åldrar 
och i olika skeden i livet kan stå sida vid 
sida och lovsjunga.

VaD är Då loVSång? Enligt olika 
ordböcker betyder det ungefär ”sång vari 
något eller någon förhärligas”. Det kan 
också beskrivas som en tonsatt bön. För-
fattaren David Davage skriver så här: ”Om 
vi förstår lovsång utifrån Psaltaren ser vi 
också att lovsången – den tonsatta bönen 
– aldrig bara kan vara ’lov’-sång. Lovsång 
är inte bara sånger som lovar eller prisar 
Gud. Sådana sånger kan i stället kallas för 
hymner. Nej, lovsången rymmer mer, pre-
cis som Psaltaren rymmer mer. Här samsas 
hymner med protestpsalmer, tacksägelse- 
psalmer, vishetspsalmer och mycket mer. 
Lovsången reduceras inte till en hyllnings- 
kör, utan blir i stället en respons på Guds 
närvaro. Den hjälper oss att formulera vår 
tro i alla livets situationer.”

iblanD har ordet lovsång nästan kom-
mit att bli synonymt med en musikstil, 
men lovsång är tvärtom så mycket mer än 
bara en genre. Här ryms alla våra böner 
och lovprisningar, oavsett färg och ton.
Lovsång kan vara euforin av att stå till-
sammans i en fullsatt kyrka, sträcka upp 
händerna och sjunga starkt och innerligt, 
men lovsång kan också vara en blåsorkes-
ters textlösa toner eller sånger som sjungs 
på kvällen då kören samlas för att öva. Det 
rymmer inte bara det stora utan också det 
lilla. Varje tyst sång eller nynnad melodi 
räknas.

Vilken lYCka att vi alla får vara med 
och lovsjunga på det sätt som passar var 
och en bäst! På vilket sätt vill du lov-
sjunga idag? 

Stina bohlin 
Musikkonsulent  

EFS Västerbotten

Fyll hela jorden  
med lovsång

fanns även möjlighet att delta i en andakt 
i Hemavans kyrka.

ett par aV dem som var med på lägret 
var Elin och Elsa Norell från Skellefteå. 
(Se bild ovan.) På frågan vad de tycker har 
varit bäst med att åka på tillsammansläger 
svarar de så här: ”Det bästa är att få vara 
lediga och vara tillsammans och umgås. 
Barnen kan busa och som vuxen är det 
skönt att få all mat serverad.” 

Undertecknad vill gärna instämma i 
den sammanfattningen. Tacksamheten är 
stor över möjligheten att få vara med dessa 
dagar och umgås över åldersgränserna i en 
så vacker miljö. 

Äntligen Tillsammansläger i Klippen!

Fixarläger 11-14 augusti. Vi jobbar praktiskt tillsammans med sådant som 
behöver göras på gården. Anmäl senast 1 augusti om du vill vara med. 

Friskvårdsläger 9-13 september. Fokus är hälsa för kropp och själ. Vi gör 
t.ex. dagsturer tillsammans med varierande svårighetsgrad. Anmälan senast 28 
augusti. 

För båda dessa läger sker anmälan via Klippengårdens hemsida:  
www.klippengarden.se

Under påskdagarna samlades 
ett 40-tal personer i åldrarna 4 
till 80+ till ett Tillsammansläger i 
Klippen. Det fina vädret inbjöd till 
dagar i slalombackarna, läng-
skidspåren och skoterspåren. 

VILL DU OCKSÅ UMGÅS PÅ KLIPPENGÅRDEN?
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bYggStenar för hållbar tro
Olof Brandt, Uppsala, var huvudtalare 
kring ämnet Byggstenar till ett livslångt 
lärjungaskap. Undersökningar som gjorts 
visar att hälften av barnen i kyrkan har 
lämnat den vid 15 års ålder. Här bör vi 
jobba för en nollvision, men hur?

Det finns ett antal byggstenar som ökar 
sannolikheten att tron håller. De två första 
byggstenarna utgör grunden! 
1. Familjen som hjärtat i barnets utveck-
ling
2. Relationer över generationsgränser har 
stor betydelse
3. Vara med och tjäna –  
ex.vis ge uppgifter till ungdomar
4. Reagera med medkänsla –  
visa att du bryr dig!
5. Vardag med Jesus
6. Positiva vänskapsrelationer  
Att ha kompisar i kyrkan är viktigt
7. Mentorskap
8. Avgörande höjdpunkter
9. Guds stora berättelse – Bibeln
10. Milstolpar (Viktigt att fira större hän-
delser, milstolpar, i ett barns liv.)

jeSuS i familjen 
Det är viktigt att göra Jesus synlig i den 
egna familjen för att stärka ett barns tro. 
Julia Helleday, medlem i Korskyrkan 
Umeå, gav konkreta tips på hur detta kan 
ske. De firar Jesus i sin familj med ”fest” 
som sprids ut jämnt över året. 

Påsk: Under påskveckan ritar barnet 

inger olofSSon 
Barnledare i Svarttjärns EFS 

Ledamot i EFS Västerbottens  
kommunikationsråd

Hur ger vi barnen en tro som håller livet ut?

Ekumba – nätverk för kristna 
barnledare, samlade den 23 
mars cirka 80 barnledare från 
olika kyrkor i länet, till konferens i 
Umeå. I två år har pandemin satt 
stopp för att få träffas, men nu 
kunde man äntligen mötas igen 
för att få ny kraft och inspiration.  

något varje dag om påsken. På långfredag 
sprider man ut svarta ballonger i hela 
huset och tejpar upp ord med allt dåligt 
på ballongerna. På påskdagen smälls alla 
ballonger för då har Jesus segrat över allt 
ont. 

Pingst: På pingsten går familjen ut i 
skogen med en lövblås som symboliserar 
vinden. De kastar upp färgpulver och 
blåser på pulvret. En festlig tilldragelse där 
vinden blir synlig och ett minne för livet 
för barnen. 

Lövhyddefest: Den grundas i Bibelns 
berättelse om befrielsen ur Egypten. 
Man bygger en koja i lägenheten under 
en vecka och sitter där och berättar för 
varann vad Gud gjort i deras liv, äter också 
lite snacks och dricker chai-te. 

Jul: Familjen bygger upp ett stall i var-
dagsrummet, för ”Jesus ska ju komma på 
besök”, gör en födelsedagstårta och firar 
detta tillsammans.  

Varje Dag
Det är viktigt att ge barnen en positiv 
självbild och tala ut Guds sanningar till 
dem, menar Julia Helleday. Varje dag får 
barnen höra att de är älskade, underbara, 
värdefulla och Guds barn!

ett antal Seminarier
Konferensens eftermiddag ägnades åt 
valbara seminarier. Ett antal rubriker på 
dessa löd: Bibeln i familjen när alla stirrar 
på telefonen, Hemmakyrka, ABC – ett 
stöd i föräldrarollen, Samtal med barn om 
miljöfrågor, 100 kreativa böner, Använd-
ning av Bibeläventyret i skolan, m fl.

aVSlutning oCh utVärDering
Alla ledare fick ett antal ord på vägen att 
ta med sig hem.
- Skäms inte för din tro, blås liv i din 
nådegåva!
- Som ledare ”förgror” vi tro i barnens liv, 

en grund som kan växa vidare!
- Var stolt, sträck på dig som ledare!
- Du är i ett sammanhang som gör goda 
saker för barn!
- Du för trons erfarenhet vidare till en ny 
generation!
- Var stolt över evangeliet!
- Be för och välsigna barnen i din grupp!
Den gemensamma utvärderingen av kon-
ferensen var fylld av många goda ledord: 
Inspiration, kraft, glädje, ny kunskap, 
gemenskap, stärkt tro med mera.

Vi mötS igen 2023
Nästa år ordnas en stor gemensam natio-
nell konferens för alla barnledare i Sverige 
från alla kyrkor. Den går av stapeln i 
Jönköping den 3-5 februari 2023. 
Välkommen dit om du har möjlighet – 
hoppas vi ses där!

två viktiga frågor  
till alla barnledare: 

Varför vill du ge en tro till barn? 
Vad  är din drivkraft?
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på freDagSeftermiDDagen tog 
ett taggat gäng bussen från Umeå för att 
spendera natten med kompisarna från 
Skellefteå. Framme i kyrkan bjöds det på 
mat och skratt. Köttbullar och makaroner 
slank ner snabbt och stämningen var här-
lig. Ungdomsgudstjänst med bibelstudium 
samt lovsång är alltid lika välbehövt och 
stunden avslutades med “My Lighthouse” 
och tillhörande dans. De som vet, de vet. 

om Du har Varit på ett årsmöte 
tidigare så kan du nog föreställa dig hur 
det gick till. Årsmöten brukar ofta vara 
upplagda på ett liknande sätt. Om man 
inte var emot något av besluten var ombu-
dens uppgift i stort sett bara att svara “ja” 
på alla frågor. Alla i föregående års styrelse 
blev omvalda förutom ordförande Evelina 
Rydin som ska flytta. En nykomling från 
Umeå fick den tomma platsen i Salt Väs-
terbottens styrelse, Jakob Eriksson. 

en annorlunDa Sak som förmod-
ligen skiljer sig från andra årsmöten var 

Pizza, lovsång 
och Salts 
årsmöte - kan 
det bli annat 
än bra?

agneS flank

sättet att presentera verksamhetsberättel-
sen. Det är när du berättar om allt som 
har gjorts under året, till exempel läger 
och aktiviteter för ungdomar. När den 
punkten kom upp fick alla deltagare på 
mötet förflytta sig till kyrksalen där det 
fanns mer plats att röra sig på. “Trio med 
lax” sattes på i högtalarna medan verk-
samhetsberättelsen för 2021 lästes upp. 
Om du hade varit med på en aktivitet 
som nämndes uppmanades man att gå in 
i cirkeln och dansa. Ett roligt sätt att lätta 
upp en annars ganska stel punkt.

när mötet var avslutat var det dags att 
fylla på magen. Det hämtades massor med 
pizza och den obligatoriska pizzabuffén 
var igång! Efter att även glass hade konsu-
merats tog umeåborna sitt pick och pack 
och begav sig söderut igen. 

jag frågaDe Ragnar Westerlund och 
David Lidström om vad de uppskattade 
mest under helgen. David nämnde att få 
hänga med människorna från “EFS i sch-

Deltagare på Salts årsmöte i Skellefteå. Foto: Magdalena Sandberg

taan” som det bästa, medan Ragnar tyckte 
att gudstjänsten på fredagskvällen var 
höjdpunkten. Han säger att “det är viktigt 
att få spendera tid med vår gemensamma 
frälsare och skapare, herren Jesus Kristus”. 

Helgen 13-14 maj samlades ett 
20-tal ungdomar i EFS-kyrkan i 
Skellefteå för att ha årsmöte. Det 
var ett tillfälle att träffa andra 
kristna, men också för att enga-
gera sig i verksamheten. Förutom 
årsmöte stod bland annat guds-
tjänst, bilkurragömma, Boda Borg 
och pizzabuffé på schemat. 

“Den huvudsakliga anled-
ning till att jag valde att fara 
på årsmötet var för att det 
verkade som en rolig helg 
i Skellefteå, men sedan är 

det ju väldigt bra att man får 
tycka till också”

- David Lidström (17 år, Umeå)

“Jag valde att åka på årsmö-
teshelgen för att jag tycker att 
ungdomsverksamheten är så 

viktig, och det känns rimligt att 
vilja vara en del av den. Jag 

hade även många vänner som 
skulle dit, och gratis pizza tackar man ald-

rig nej till!”
- Ragnar Westerlund (17 år, Kåge)
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Vår omtyckta arbetskamrat och 
vän, Petter Sundkvist, har avlidit 
av ett hastigt sjukdomstillstånd 
mitt i livet och alldeles för tidigt. 
Petter blev 28 år och sörjs när-
mast av föräldrar, syskon och 
flickvän.

petter Växte upp i Älvsbyn. Som ung 
fick han frågan om han ville vara ledare 
och den frågan betydde mycket för hans 
val i framtiden. Han gick bibelskola i 
Hålland, på nuvarande Åredalens folkhög-
skola. Det var ett roligt och viktigt år där 
både tro och friluftsliv fick stort utrymme 
- liksom vännerna förstås. Petter arbetade 
sedan åt EFS Norrbotten som ungdoms-
konsulent i Hortlaxkretsen innan flytten 
gick till Umeå för universitetsstudier. När 
utbildningen på fritidslärarlinjen var klar 
blev han anställd av EFS Västerbotten som 
Barn- och ungdomspedagog i Ersmark-
skyrkan (södra). 

petter Var en varm person. Han såg 
alla människor han hade omkring sig, 
inte minst alla barn- och ungdomar i de 
grupper där han var ledare. Omsorgen om 
familj, vänner och bekanta kombinerades
med glada skratt och glimten i ögat. Han 
var alltid beredd att ge ett handtag om 
någon behövde hjälp. 

Livet skulle levas utomhus, i alla fall om 
det var sol. Då kunde det bli en långlunch 
med skidåkning eller discgolf och arbetet 
fick göras senare på dagen. Han hittade 
Ersmarkskyrkans bästa lunchplats på 
trappan till nödutgången. Där åts det ofta 
stekt palt med sol och frisk luft som tillbe-
hör och det fanns alltid plats för fler.  

hoS petter mötte man mycket glädje 
och energi. Ofta fick det utlopp i IKSU:s 
klätterhall eller på någon klippa utomhus. 
Då var han i sitt esse! När det kom någon 
ny person till KRIK eller klätterhallen
så fanns han där med ett hej och öppnade 
upp så att alla kände sig välkomna. Han 
stod för ett otroligt fint ledarskap i KRIK 
20+ (Kristen Idrottskontakt) där många 
fick känna sig sedda och inkluderade i 
gemenskapen. 

Petter hade en god sångröst och en stark 
stämma som kunde höras långt. Den sa 
han att han ville använda, om nu Gud 
hade gett honom den. Ofta fick vi glädjas 
åt lovsånger och andra sånger han sjöng, 

i en paus på jobbet eller i en gudstjänst. 
Han spelade både piano och gitarr vilket 
var en stor tillgång i hans arbete. 

Många gånger – inte minst under pande-
min - har han varit en klippa beträffande 
IT och teknik. Det han inte kunde såg 
han till att ta reda på eller lära sig. Med 
den drivkraften har han varit en förebild
för oss andra. 

att han Var en omtyckt ledare både 
i barnkören och scouterna var tydligt. 
Där Petter var fanns det alltid en klunga 
av barn omkring honom. Hans starka 
stämma kom väl till pass även på scout-
kvällarna ute vid Bäcksjön bland 30-40 
barn och tonåringar. Hos treåringarna på 
Öppna Förskolan var han närmast en idol! 
Petter kunde möta alla människor oavsett 
ålder och sammanhang och därför fick 
han många vänner. 

Han hade stor erfarenhet av konfir-
mandläger, både som fritidsledare, lärare 
och som lägerchef. Vissa somrar var han 
på dubbla läger, både på Strömbäck och i 
Norrbotten. Petter älskade verkligen
lägerlivet! Både i och utanför sin tjänst var 
han ledare, främst på konfirmand- och 
KRIK-läger i Västerbotten, Norrbotten 
och Jämtland. Ibland predikade Petter på 
ungdomskvällar och gudstjänster och han 
fick betyda mycket för ungdomar i dessa 
sammanhang.

petter haDe en klar framtoning i vad 
som var viktigt: att alla människor ska få 
vara sedda och älskade för den de är och 
att alla ska få höra talas om Jesus som kan 
bära genom allt i livet. Många är de
sketcher vi kommer ihåg från Skatten-
gudstjänsterna där han på ett enkelt och 
tydligt sätt ville presentera evangeliet. 
Senast var i maj, då han planterade ett 
äppelträd i kolasås och chips för att 
äpplena skulle få en god smak. I sketchen 
framkom att det inte var rätt näring för 
trädet – vi behöver rota oss i Kristus för 
att kunna växa som kristna.

han är oänDligt saknad och sorgen 
är brutal. Vi tackar Gud för Petter och 
innesluter hans familj och flickvän Karin i 
våra tankar och böner. 

till minne

marta bäCkman  
ingela forSlunD  

Arbetskamrater i Ersmarkskyrkan

När jag lever har jag dig,  
dör jag är du kvar hos mig.  

Om jag lever eller dör,  
dig, o Herre, jag tillhör. 

I din hand mitt liv är lagt,  
din min dag och din min natt.  
Ont och gott, vad än mig sker, 

du, o Gud en mening ger

Gud, för dig finns ingen död, 
ej för den som dig tillhör. 
Gränslös kärlek, salighet 
är det liv som du oss ger.

Sv. ps. 308
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Livsnära smågrupper - behöver du hjälp?

efS VäSterbotten fokuserar utifrån 
verksamhetsplanen 2022 på att forma 
kristna gemenskaper. Ett sätt att forma 
kristna gemenskaper är genom livsnära 
smågrupper.

I de tidigare numren har vi berättat om 
hur man kan gå tillväga för att starta en 
livsnära smågrupp och försökt att ge inspi-
ration genom att intervjua olika smågrup-
per i olika åldrar och från olika föreningar. 

Vi på EFS Västerbotten skulle därför 
vilja ge lite mer praktisk hjälp för att starta 
en livsnära smågrupp. 
Därför tog vi kontakt 
med Cathrine Eiderhäll 
och tillsammans kom-
mer vi att anordna fyra 
träffar, en i Skellefteå 
och en i Umeå under hösten, och en i 
Skellefteå och en i Umeå under våren. 

i Vårt DiStrikt är vi många föreningar,  
men med olika förutsättningar. En del 
är många och en del är få, vilket såklart 
innebär att man har olika behov. På 
träffen i höst kommer vi därför att bjuda 
in mindre föreningar och till vårens träff 
större föreningar. 

Om man vill ha hjälp med att 
starta en smågrupp kan man 
ta kontakt med Mats Lindberg 
(distriktsföreståndare), Mats 
Bohman (präst Carlskyrkan), eller 
med Cathrine Eiderhäll på  
Sensus. Kanske känns det svårt att 
komma igång med en livsnära 
smågrupp.

VaD kommer dessa träffar att inne-
hålla och vad kan man förvänta sig av 
dem? 

Varför ska man komma till dessa träffar?
Sensus vill tillsammans med EFS Väs-
terbotten skapa mötesplatser i form av 

smågrupper med fokus på 
relationer och livsfrågor. 
Det är viktigt att möjlig-
göra att få samtala om tro 
och få växa som människa 

och som kristen. 
På dessa träffar vill vi att de som kom-

mer ska bli inspirerade, men också få en 
strategi för hur man i sin förening kan 
bygga upp mycket genom smågrupper 
både om man är en mindre eller större 
förening. 

Cathrine menar att en förening 
växer och har mer bärkraft om man 
har smågrupper. Möten kan förändra 

erika löfroth
Distriktskonsulent

människor och 
människor kan för-
ändra världen, säger 
Cathrine.

Vilken är målgrup-
pen?
Du som är medlem 
i en EFS- eller Salt-
förening, men också 
du som inte är 
medlem, men som 

gärna skulle vilja veta mer om smågrupper 
och hitta en smågrupp att vara med i är 
välkommen. 

Varför har vi valt att bjuda in till olika 
träffar för mindre och större föreningar?
Vi tänker att det kan finnas olika förut-
sättningar och behov beroende på om 
man är en större eller mindre förening. 
Man kanske har liknande svårigheter och 
glädjeämnen och kan byta erfarenheter 
med varandra och tänka tillsammans.  

Varför tycker du att det är viktigt med 
en livsnära smågrupp?
Man växer som kristen när man får möta 
andra människor och det är intressant att 
höra vad andra tänker och få nya perspek-
tiv, säger Cathrine. Det är viktigt att få 
uttrycka varför jag är kristen. 

En smågrupp ska inte vara en kravfylld 
utan den ska vara en plats dit man får 
komma och få ta emot något. Samtidigt är 
det också viktigt att man också ger något 
till de andra som är med för att man ska 
kunna skapa relationer. 

Vad kan man förvänta sig av att komma 
på denna träff? Vilka verktyg kan man 
få?
Under denna träff kan man få kunskap 
om metoder hur man startar en smågupp. 
Man får veta saker som är bra att tänka på, 
boktips, hur man kan tänka kring ledare, 
hur man håller igång en grupp m.m. 
Tanken är också att man kan få hjälp med 
kontakter för att starta en smågrupp under 
träffen, att på plats starta en grupp, kanske 
tillsammans med medlemmar från någon 
annan förening. 

bolla Dina funDeringar meD oSS!
 

Har du frågor och funderingar och vill ha hjälp med att starta en  
livsnära smågrupp? Hör av dig till någon av oss!  
 
Mats Lindberg, distriktsföreståndare EFS Västerbotten. 
mats.lindberg@efsvasterbotten.se, 090 - 12 58 69  
 
Mats Bohman, samarbetspräst i Carlskyrkan, Umeå. 
mats.bohman@svenskakyrkan.se, 090 - 200 27 63 

Cathrine Eiderhäll, Sensus 
cathrine.eiderhall@sensus.se, 072-7223930

Inspirationsträffar i höst 
och kommande vår, 

både i Umeå och  
Skellefteå. 

boka in datumen!
26 september i umeå 

27 september i  
Skellefteå
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1. Vad fick dig att anmäla dig till Musikforum?
2. Vad tar du med dig?

”Få gör inte allt, många gör något” 
Gudstjänstgrupper, vad är det?
många aV er ingår säkert i någon 
form av gudstjänstgrupp, planeringsgrupp 
eller fikagrupp i er förening/församling/
kyrka. Vad är det som menas med en 
gudstjänstgrupp, när det pratas om i sam-
band med verksamhetsplanen? 

begreppet gudstjänstgrupper är taget 
från Fredrik Modeus bok “Mod att vara 
kyrka”. Han skriver där bland annat att 
församlingsutveckling stavas delaktighet, 
att om många får vara med och göra lite 
istället för att få ska göra mycket så ökar 
delaktigheten och gudstjänsten bärs av 
fler. 

guDStjänStgruppen träffas under 
veckan och fördelar de praktiska uppgif-
terna såsom att förbereda kyrkkaffe, hälsa 

välkommen, läsa texter, pålysa meddelan-
den och kollekt, be kyrkans förbön, räkna 
kollekten med mera. Man läser också 
igenom söndagens texter och samtalar 
kring dem. Fördelen med att ses flera 
dagar i förväg är att det skapar ett större 
lugn och en trygghet kring gudstjänsten 
då man kan komma väl förberedd till 
gudstjänsten. 

på nära jeSuS kan du välja ett semi-
narium som handlar om just gudstjänst-
grupper, ta gärna den möjligheten!

På hemsidan finns en mall du kan utgå 
från, under Media och dokument >  
Organisation och verksamhet.

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

Vill Du hjälpa till?

Vi har pratat med Stiftsgården om 
att få rabatterade priser denna helg. 
Kontakta dem via info@stiftsgarden.
se  och hänvisa till den här helgen och 
EFS Västerbottens inspirationshelg 
Nära Jesus så hjälper de dig!

Söker Du boenDe?

Nära Jesus och nära varandra 21-23 oktober

här kommer en påminnelse om att 
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 varan-
dra, är en tolkning av verksamhetsplanen 
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. Läs mer i förra numret av 
Vårt Budskap och i kommande nummer, 
samt på hemsidan.

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.  

VerkSamhetSråDet genom
kommunikatören

En helg om att forma kristna gemenskaper 

StYrelSen Via  
kommunikatören
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DiStriktSinformation 

perSonalnYtt

Christoffer lindberg, präst  
Boliden/Jörn från 15/8. 

marcus östlund, präst 
Grisbackakyrkan, Umeå från 1/8.

göran berglund, präst 
vikarierar 25% från den 15/8 
Vasakyrkan, Umeå. 

Stina bohlin är tillbaka efter sin 
föräldraledighet och jobbar  
50 % som musikkonsultent på 
distriktskansliet.
 
maria W persson, scoutkonsulent, 
kansliet, slutar sin tjänst 1/9. 
 
petra Store, husmor Ersmarkskyr-
kan, Umeå. Slutar sin tjänst som 
husmor 31/8.

matilde burström, konsulent  
tjänstledig från 29/8, 
Carlskyrkan, Umeå. 

mirjam bergner kommer under 
hösten 2022 att jobba som kon-
sulent på Ersmarkskyrkan, Umeå.

GÅVOMEDELSRAPPORT

Bankgiro nr: 985-2377
Bankkonto nr SEB: 5329-10 188 69
Swish: 123 453 6819

Eva S Bäckström, ekonom
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

taCk till alla föreningar oCh grupper!
Bergsbyn, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Byske, Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark N, 
Ersmark S, Gafsele-Åsele, Grisbackakyrkan, Innersjö-Degersjö, Jörn, Holmsund, 
Innertavle, Järnäs, Kågeträsk, Levar, Lögdeå, Lövånger, Medle, Mobacken, Morö 
Backe, Myckle, Nysätra, Ostvik, Sjöbotten, Skellefteå, Stortjärn, Svarttjärn, Sävar, 
Söderkyrkan, Sörmjöle, Tväråbäck, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vännfors, Vännäs, 
Yttersjö, Åkullsjön, Åträsk-Floda, Öre, Örträsk, Östanbäck, Östra Fahlmark, Övre 
Kågedalen. 
 
taCk till alla enSkilDa giVare Samt minneS- oCh 
högtiDSgåVor!

Under maj månad har 512 000 kr samlats in från föreningar varav 20 000 kr 
avser gåvor från enskilda givare och 49 000 kr är årmötesgåvor. För perioden 
januari-maj ligger utfallet på 2 256 000, vilket är 304 000 kr under budget för 
perioden. 

leDiga tjänSter

Husmor/husfar till 
Ersmarkskyrkan, Umeå 

Ungdomsledare/
körledare till EFS-kyrkan, 

Skellefteå 

Sommarstängt

efS Västerbottens kansli  
håller stängt 4-30 juli 2022.

glad sommar!

Präst till Vasakyrkan, Umeå 
 

Mer information finns på 
efsvasterbotten.se/ 

jobba-at-efs

januari - maj 2022
Insamlade gåvor:    2 256 000 kr 
Budgeterade gåvor:   2 560 000 kr 
Differens:     - 304 000 kr

Hur vill du att vi  
kommunicerar med  dig?  

Hur vill du ta del av vår information? 
Hjälp oss genom att fylla i vår enkät!

Länk finns i QR-koden  
och på hemsidan.

hur når Vi Dig?
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Offensiva EFS-satsningar i Väster-
botten, finns de? En budgetpost 
för beredskap till att ge bidrag till 
sådana blev i alla fall den hetas-
te frågan på EFS Västerbottens i 
övrigt lugna årsmöte. 

ett trettiotal föreningar var represen-
terade och dubbelt så många ombud plus 
en del andra som kommit till Robertsfors 
kyrka den 7 maj. Mötet var upplagt så att 
det även kunde följas via Internet men 
antalet deltagare där vara få. Samlingen 
inleddes av distriktsföreståndare Mats 
Lindberg som gladdes över att det efter 
två års digitala årsmöten nu var möjligt 
att träffas på plats. Antalet representerade 
föreningar och ombud var också något 
högre än de två senaste åren.

en annan gläDjanDe notering 
var att många planerade verksamheter, 
trots pandemi efter olika anpassningar 
kunnat genomföras under 2021. Efter 
styrelsens redogörelse för det gångna året 
blev det dags för förslag, samtal och beslut 
gällande kommande verksamheter och 
budget. Mest diskussion blev det kring 
budgetposten Offensiva fonden. Styrelsen 
ville stryka den eftersom det på senare tid 
inte kommit in några ansökningar som 
mer precist motsvarade fondens syfte. 
Medel har dock utbetalats. Flera ombud 
tyckte att det sände dåliga signaler att ta 
bort denna budgetpost, som att offensiva 
satsningar inte vara önskvärda. Årsmötet 
beslutade efter omröstning att behålla den 
utan att i övrigt ändra totalbudget. 

Det bleV ett förSta beslut om stad-
geändring gällande medlemsbegrepp i EFS 
Västerbotten. I nuvarande stadgar räknas 
förutom medlemmar i missionsförening 
även medlemmar i aktivitet in i underlager 
för hur många ombud en EFS-förening får 
sända till årsmötet. Det senare medlems-
begreppet togs bort i EFS riksstadgar och 
fungerar därför i praktiken inte längre för 
EFS Västerbotten. Ett andra likalydande 
beslut behövs vid nästa årsmöte för att bli 
gällande.

StYrelSen informeraDe om 
fjolårsmötets uppdrag att se över ifall Väs-
terbotten skulle gå med i den gemensam-
ma EFS organisationen och bli en region 
inom denna istället för att fortsätta som 
ett självständigt distrikt. Det blev samtal 
i smågrupper vilka fick lämna in skrift-
ligt frågor och tänkta faror med detta till 
styrelsen. När den nya organisationen blev 
till beslutade EFS Västerbotten att inte gå 
med. Dörren stängdes dock inte för att det 
skulle kunna ske i framtiden. Frågan om 
att gå med eller inte kan nu komma på 
nästa distriktsårsmöte. Fram till dess ska 
föreningar och medlemmar inbjudas till 
två fysiska och två digitala träffar där detta 
ska diskuteras.

robertSforS kYrka och försam-
lingslokaler fungerar bra för distriktsårs-
möten, men nästa år kommer det att 
hållas i Umeå i samband med EFS riks 
konferens. Senast EFS höll rikskonferens i 
Västerbotten var 2015.

kalenDer 2022

Kalendern kan komma att 
ändras, därför hänvisar vi 
till hemsidan, Facebook 
och Instagram för senaste 
informationen kring arrange-
mangen.

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

Juni
- Scoutläger, Stortjärn, 17-19/6
- Konfaläger Klippen-Strömbäck 1 
19/6-10/7
- Konfaläger Klippen-Strömbäck 2 
17/7-7/8 
- Konfaläger Solvik 20/6-10/7 
- Barnläger på Carlskyrkan 20-22/6 
- Barnläger på Mobacken 27-29/6 
- Scoutläger, Björnkälen, 30/6- 3/7 

Juli
- Sångkväll vid Roseniusgården 24/7 

Augusti
- Fixarläger i Klippen 11-14/8
- En sommardag på Pengsjögården 
16/8
- @Solvik 16-19/8 
- @Strömbäck 16-19/8
- Jag och mitt barnbarn 1 18-19/8 
- Jag och mitt barnbarn 2 20-21/8
- Roseniusdagen 20/8 

September 
- Tackfest för ledare 4/9 
- Repertoardag 6/9 
- Friskvårdsläger i Klippen 9-13/9 
- Fjällväg höst 15-18/9 

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

göran berglunD
SäVar

Distriktsårsmöte 2022 i 
Robertsfors

Presidiet, bestående av Astrid Sjöström, Anna-Karin Westman Tjernlund och Christina Bjerle. Foto: Göran Berglund
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Nu letar vi efter folk som vill vara med i ett musikråd som kommer 
att starta till hösten.  
 
Kontakta musikkonsulenten för mer information. 
 
Stina Bohlin 
stina.bohlin@efsvasterbotten.se 
090-12 58 14

Vill Du Vara meD oCh påVerka muSiken  
i efS VäSterbotten? Varmt välkommen 

till Umeå! EFS och 
Salts årskonferens 

18-21 maj 2023
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Söndag 24 juli
Sångkväll vid Roseniusgården kl. 18. 
Utomhus om vädret tillåter.
Vi sjunger tillsammans: ”Från Luther- 
psalm till ny lovsång.”
Lars Olov Sjöström, Birgit Hedman m.fl.
Kaffeservering.
Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i 
samverkan med Bygdeå församling och 
Sensus

Lördag 20 augusti
Roseniusdagen 2022:
13.00 ”Det sitter i väggarna”,  
Roseniusgårdens historia,  

Sommar i roSeniuSgårDen

 

Café Strandudden 
Sommarstugan Öppettider 18 juni -7 augusti kl 9-18

Uteservering
Betalning via Swish och plusgiro
070-3838739, Facebook
Strömforsvägen 6, Boliden
Strandudden

Under sommaren hålls gudstjänster varje 
lördag kväll (oftast kl 19) från 4 juni till 4 
september med undantag för midsommar-
afton. Under juli hålls även gudstjänst på 
söndagar kl 10. Efter gudstjänsterna sam-
las vi runt fikaborden. Hjärtligt välkomna!

Sommarstugan bjuder på svensk idyll 
när den är som allra bäst. Fantastiskt gott 
fikabröd som kan avnjutas ute på altanen, 

Lars Olov Sjöström, Roland Ivansson 
m.fl.
13.45 kort paus, bokförsäljning. 
14.00 ”Den rosenianska väckelsens  
möteslokaler”, Daniel Lindmark,  
professor vid Institutionen för idé- och 
samhällsstudier, Umeå universitet.
15.00 Kaffeservering.
15.30 Gudstjänst, Kenneth Ruuth med 
flera.  

Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i 
samverkan med Bygdeå församling, Luleå 
stiftshistoriska sällskap och Sensus

i skogsbrynet eller i gungan eller varför 
inte avnjuta en glass på badlakanet. Den 
pittoreska sommarstugan bjuder in till 
självservering, som om du vore hemma 
i din alldeles egna lilla stuga. I sommar-
stugan finner ni underbara hembakade 
kakor, klämmor, kaffe, läsk och glass. 
Självklart finns det även möjlighet till bad, 
lek, rekreation, loppisfynd och sommar-
läsning. Störst av allt är kärleken - Känn 
dig som hemma!
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äntligen får vi börja att ha det 
som vanligt på Klippengården! Vi är 
så glada över de två lägren vi fick ha i 
påsk. Först ett välbesökt  familjeläger 
över själva påskhelgen och sedan ett 
uppskattat ungdoms-/ungavuxnaläger 
direkt efter det. Det bjöds på toppen-
väder under båda lägren med sol och 
värme.

i Sommar kommer det att vara flera 
konfirmandläger i Klippen, både de 
som EFS Västerbotten anordnar men 
också läger med konfirmander utifrån, 
bland annat från Tyresö församling 
som varit på gården flera gånger förut. 
Bed gärna för dessa läger!

för er anDra som vill komma 
på läger finns chansen då det blir ett 

klippen

Fixarläger 11-14 augusti. Vi jobbar prak-
tiskt tillsammans med sådant som behöver 
göras på gården. Anmäl senast 1 augusti 
om du vill vara med. 

I september är det sedan dags för Frisk-
vårdsläger 9-13 september. Fokus är häl-
sa för kropp och själ. Vi gör t.ex. dagsturer 
tillsammans med varierande svårighets-
grad. Anmälan senast 28 augusti. För båda 
dessa läger sker anmälan via Klippengår-
dens hemsida: www.klippengarden.se

utöVer lägren så är du välkommen 
att boka en vistelse i någon av våra stugor 
eller i Storstugan. Gå in på hemsidan för 
att göra en bokningsförfrågan. Där kan du 
också se om det är ledigt.  
www.klippengarden.se

hälSningar
klippenStYrelSen 

genom gunilla Stenberg

Fånga dagen!
alltSå Det här att bli äldre är ju 
fascinerande, och det är kanske därför jag 
återvänder till det så pass ofta. Jag blir 
liksom inte klok på det. Det är inte det 
(faktiskt!) att jag har någon åldersnoja 
och därmed ständigt försöker hålla och 
känna mig ung. Jag tycker ändå att det 
finns många, en hel del i alla fall, fördelar 
med att nå en mer så kallad mogen och 
förhoppningsvis klokare ålder. Men det är 
ändå liksom något som skaver. Hur ofta 
ser man inte artiklar, böcker och filmer 
som handlar om att se ung och fräsch ut, 
och att hålla sig i ungdomlig form (fysiskt 
åtminstone – ingen vill ju vara i en tonår-
ings form rent mentalt). 

I åtminstone mina informationsflöden 
är det däremot mindre om hur man åldras 
på att bra sätt, i fas med sig själv och sin 
samtid, utan att varken bli gammal och 
bitter eller pseudo-ungdomlig och pate-
tisk. Tipsen om att pensionsspara kanske 

StefanS Spekulationer

Stefan gelfgren
Innertavle

är det närmaste man kommer ett välme-
nande tips för att få en värdig ålderdom. 

häromDagen hamnade jag i samtal 
med ett par kollegor om livet. Om jag 
minns rätt triggades diskussionen av att 
en person i sällskapet just hade begravt sin 
pappa som dött bara några enstaka dagar 
innan. Samtalet gick fram och tillbaka och 
vi var nog överens om att någon gång gan-
ska nyligt hade det hänt, och vi alla hade 
liknande upplevelse av att vi nu befann oss 
så där ”mitt i livet”. Barnen var på väg att 
flytta ut och man var nu inte riktigt redo 
och beredd på det (var livsuppgiften upp-
fylld nu); att man eventuellt ville ha ett 
barn (till?), men att jobb och ålder gjorde 
det mycket svårt; att det fanns vissa saker 
som man kunde ha gjort men som man 
nu inte kommer att hinna med (tidigare 
var det ett frivilligt val, men nu finns inte 
möjligheten, helt enkelt). 

Det hela kokar ju ned till att vi alla 
hade insett att vi var dödliga – att livet är 
utmätt, tiden är ändlig, och därmed också 

att valmöjligheterna är ändliga. Dessutom 
upplevs ju kroppen befinna sig i fritt fall, 
och korsord och pilates känns närmare 
än swimrun och fjällvandring med en 20 
kilos ryggsäck. 

VaD Ska man då göra? Skall man 
bara lägga ned sina ambitioner? Här har 
jag inga svar. Men jag vet ändå att det 
känns lite tidigt att ”bara” se fram emot 
himmelriket och evigheten. Bara stoiskt 
inse att det går utför och ”fånga dagen, 
”välja glädje” och ”live, laugh, love”, så 
länge det går? Man har ju ändå ett pund 
att förvalta, liksom, resten av livet. Många 
frågor, men inga svar. Nästa krönika får 
kanske fokusera på svaren som kommit 
med ålderns vishet. Till dess kan du som 
befinner dig i ett liknande läge vara viss 
om att du inte är ensam i livets nedförs-
backe! 



15

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 25 september 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 
och Instagram. Läs & tyck till!
facebook.com/efsvasterbotten 
efs_salt_vasterbotten (instagram)

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

Annonsera i
Vårt budskap!
Skulle du vilja annonsera i Vårt Budskap?
Tidningen trycks i ca 1500 exemplar och 
delas främst ut till medlemmar i EFS 
Västerbotten. Vi ger i dagsläget ut fem 
tidningar per år. Du kan välja att annon-
sera i varje nummer, vartannat nummer, 
ett enstaka tillfälle eller annat valfritt 
intervall. En återkommande annons kos-
tar 8 kr/mm och spalt, + 50 kr. Enstaka 
annonser kostar 9 kr/mm och spalt + 50 
kr. Kontakta oss för mer information.

Vi säljer nyare

Bilar
Minibussar
Transportfordon

Persson Maskin AB
tel 0910-911 50  
Sandfors, Kåge



POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå

1-2

”Ande stark, skaparvind,
kom och blås på vårt land.
Föd vilja, mod och helig tro,
som om Faderns rike ber. 

Gud, kom sök mig.
Kom finn mig
och led mig med Din kärleks vind.”

 

Skaparvind 
Bengt Johansson


