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Ha tålamod med varandra
nu är hösten här och på många håll 
är verksamheten i full gång. Tänk att få ha 
en ”normal” höst efter år av pandemier! 
Kanske har ni i er förening beslutat att 
lägga ned något som ändå gick på sparlå-
ga? Eller bestämt er för att fortsätta med 
något ni trodde skulle vara en “pande-
mi-grej”? Och hur brukade vi göra saker 
förut egentligen? Vi har flera anställda i 
EFS Västerbotten som har börjat jobba 
under pandemin. Ta hand om dem lite 
extra! Hos oss på kansliet till exempel så är 
det många som ännu inte jobbat ett helt 
år utan pandemi!

i slutet PÅ augusti 
samlades EFS Västerbottens 
anställda i Strömbäck på 
medarbetardagar, och det var otroligt fint 
att få ses och umgås. Tre helt nya medar-
betare var med, en så ny att hon skrev på 
anställningsavtalet där på plats! 

James Starr som är lärare och rektor 
på Johannelunds teologiska högskola var 
inbjuden för att tala för och med oss på 
temat “Forma kristna gemenskaper”, och 
han visade på att det är något som går 
som en röd tråd genom bibeln. Det är 
inget som EFS Västerbotten har valt som 
fokusområde bara för att det “låter bra“. 
Viktigt att komma ihåg är att det är Jesus 
som formar de kristna gemenskaperna, 
inte vi. Vi får vara med, men det är han 
som driver! Vi behöver bara vara öppna 
för vad han vill säga och göra. 

PÅ närA jesus, EFS Västerbottens 
inspirationshelg, är årets tema “Nära Jesus 
och Nära varandra” och det är en tolkning 
av verksamhetsplanen för EFS Västerbot-
ten år 2022. Helgen har fokus på betydel-

sen av olika former av smågruppsarbete 
för att lägga grunden för det fortsatta 
formandet av nya kristna gemenskaper. 

Du har möjlighet att gå på samlingar 
om att starta nytt, om gudstjänstgrup-
per, om livsnära smågrupper och mycket 
annat. 

när vi AnställdA träffas på våra 
medarbetardagar så har många av oss både 
“jobb-hatten” och den “ideella hatten” 
på oss, och när vi sågs i augusti så kom vi 
in på hur vi i våra föreningar kan hjäl-

pas åt för att lämna över 
stafettpinnen och släppa in 
nya medlemmar. När man 
lämnar över en stafettpinne 
springer båda en liten stund 

bredvid varandra. Den som kommer in i 
verksamheten behöver en medlöpare en 
liten stund för att hinna ta till sig all den 
kunskap som de gamla bär på, få tid att 
göra fel och utrymme att göra annorlun-
da. Kanske är det lätt att man fastnar i att 
sucka över att saker görs på ett annat sätt?

 “Om bara alla var som jag då skulle allt 
bli bra. Men ingen annan är som jag och 

ingenting är bra – Usch!” Från Tant Sofias 
sång i Kamomilla stad

gud tYCker om mångfald! Ingen är 
överlägsen någon annan. “Vi uppmanar 
er, bröder: tala de oordentliga till rätta, 
uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha 
tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont 
med ont. Sträva alltid efter att göra gott, 
mot varandra och mot alla andra. Var alltid 
glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. 
Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.”  
1 Tess 5:15

linneA jAkobsson
Redaktör för Vårt Budskap 

linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se

”Om bara alla var 
som jag då skulle allt 

bli bra.”

i det här numret av Vårt Bud-
skap får du hela programmet för in-
spirationshelgen Nära Jesus (mittupp-
slaget), en betraktelse av Lars-Martin, 
distriktsinformation som gäller vad 
som är på g framöver och du får en 
glimt av underbara sommarläger!

I sin krönika skriver Lovisa om hur 
babels torn ändå kan vara till glädje, 
Stina skriver om lovsång och på vilka 
sätt det kan ta sig utryck och Lasse 
skriver om när missionsföreståndare 
Kerstin Oderhem predikade på tält-
mötesserien i Bureå.

På sida 11 kan du läsa mer om 
arbetet kring frågan ”Region eller 
distrikt?” går. Sidorna 12-13 kan 
stilla nyfikenheten hos den som vill 
veta hur mycket gåvor som samlats 
in, vilka som slutat eller börjat sin 
anställning i EFS Västerbotten och 
vilka som sitter i styrelsen och de 
olika utskotten och råden.

Saknar du något i Vårt Budskap? Är 
det något vi missar att ta med? Vill du 
ha mer eller mindre bilder? Djupare 
reportage? Mer spridning både geo-
grafiskt och ämnesmässigt? Hör av dig 
till mig på budskap@efsvasterbotten.se 

vad lockar dig  
att läsa?
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betrAktelse

efs västerbotten
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fornamn.efternamn@efsvasterbotten.se
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distriktskonsulenter (Umeå)
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AdministrAtör
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kommunikAtör med it-AnsvAr 
Linnea Jakobsson 090 12 58 97
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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

Att välja och vara utvald
vAldAgen är över. När jag skriver 
detta vet ingen hur det ska gå. När du 
läser det här har det kanske klarnat med 
ett tydligt resultat. Eller också inte alls! 
Kanske känner du en oro och bekymrar 
dig för framtiden när du ser på vårt land, 
på vår värld. ”Gör er inga bekymmer”, 
säger Jesus. Det betyder inte att han lovar 
oss ett liv utan bekym-
mer, men han ger oss 
ett råd att inte ”göra 
oss bekymmer”! ”Fråga 
er inte ’Vad ska vi äta?’ 
’Vad ska vi dricka?’ ’Vad ska vi ta på oss?’” 
Vi kan fortsätta uppräkningen: Vad ska 
vi ha för förrätt, huvudrätt och dessert? 
Vilka drycker matchar menyn? Och hur 
ska vi klä oss, den klänningen är ju ”bara 
så 2020.” Min poäng är inte att göra mig 
lustig över matlagning och mode. Kanske 
är det ditt stora intresse. Men när Jesus 
säger ”Fråga er inte ’Vad ska vi äta?’ ’Vad 
ska vi dricka?’ ’Vad ska vi ta på oss?’” då 
handlar det om något mycket mera basalt. 
Existensens själva grundvillkor. Och visst 
är det just det politiken handlar om? Eller 
borde handla om. Klimatet, migrationen, 
freden och välfärdsfrågorna borde stå högt 
uppe på dagordningen. 

hur är det? Menar Jesus verkligen att 
vi som kristna, hans efterföljare, inte ska 
bry oss om ”brödfrågorna” eller klimatfrå-
gan? Nej, Jesus är själv djupt engagerad i 
människors vardagsliv. Han kom inte bara 
för att ge oss en biljett till himlen. Han 
såg, han kände med människorna som var 
hungriga den gången då det var stormöte 
uppe på berget på andra sidan av Tiberi-
assjön och det drog ut på tiden.  Han såg 
den lille pojken med fem kornbröd och 

två fiskar, såg pojkens vilja att bidra med 
det han kunde. Då finns där förutsätt-
ningen för att undret ska ske. Människor-
na blir mätta, glada och belåtna. 

När Jesus lär sina lärjungar att be hand-
lar inte bönen bara om ”andliga frågor”. 
Nej, där finns också bönen om det ”dag-
liga brödet”. Jesus var inte för ”andlig” 

för att engagera sig i 
människors livsvillkor, 
han brydde sig om, 
han ingrep i männ-
iskors liv med bröd, 

hälsa, och upprättelse, och han kallar 
oss med sitt ”Följ mig!” Bry er om hela 
människan! Kropp, själ och ande. Bry er 
om hela skapelsen! 

höj bliCken! Du är skapad, inte bara 
för att överleva, inte bara för att förverk-
liga dig själv eller för att njuta av livet. Ja, 
överleva, förverkliga dig själv och njuta får 
du göra, men du är också kallad till något 
ännu större. Våga släppa taget om egot 
och se din unika plats i Guds skapelse. 
Du är du – och du duger. Du är du – och 
du är älskad och utvald. Du är du – och 
du har betydelse. Men kom ihåg att det 
har också din granne, din arbetskompis, 
flyktingen från Syrien eller Somalia eller 
Ukraina.

efs vision är ”människor och samhäll-
en förvandlade av Jesus.” Se på dig själv 
som en pusselbit i byggandet av Guds 
rike. Och kom ihåg: Det är stor skillnad 
på att ”inte göra sig bekymmer” och att  
”inte bry sig”.

”Det är stor skillnad på att 
”inte göra sig bekymmer” och 

att ”inte bry sig”.”

lArs-mArtin lund 
Biträdande präst 

Ursviken 



4

lägret börjAde med att deltagarna 
fick sätta upp sina tält och bygga spisar. 
Sedan blev det teknikpass, då scouterna 
fick träna på att tälja, hugga ved, göra upp 
eld, göra knopar och surra ihop slanor.    

det vAr sPännAnde att sova i tält, 
då det var första gången för många, men 
det gick bra trots att det regnade på nät-
terna. Under lördagen blev det skattjakt. 
Temat var scoutlagen. Patrullerna gick till 
sju olika stationer där de fick fundera över, 
träna eller prova på de sju olika punkterna 
i scoutlagen. Sedan hade de allt de behöv-
de för att kunna leta efter skattkistan. Här 

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

Äntligen scoutläger igen!

Efter två år av pandemi kunde 
vi äntligen ha scoutläger igen 
i sommar. Drygt 40 barn och 
ledare samlades 17 - 19 juni på 
nybörjar-scoutlägret i Stortjärn 
utanför Skellefteå. 

på bilden nedan får scouterna träna på att 
lita på varandra genom att låta sig bli bur-
na av varandra. Trots att det kom lite regn, 
så höll scouterna humöret uppe. Men det 
var kanske inte så konstigt då de tränat på 
punkt fem i scoutlagen. På eftermiddagen 
blev det lekar och scouterna fick göra sina 
egna scoutpåsar.

lunCh oCh middAg fick scouterna 
laga själva på sina spisar, och det smakade 
riktigt gott för hungriga scouter.

På kvällarna blev det såklart lägerbål vid 
lägerelden, med roliga sketcher, sånger och 
upptåg.

Efter avlutningen på 
söndagen så var det  
mycket nöjda scouter  
som åkte hem.

Flitiga scouter på läger i Stortjärn. Foto: Elise Larsson

Tillitsövningar. Foto: Elise Larsson

mirAndA birgersson 
EFS-konsulent  

Lövånger 
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Hur var det för dig att vara konfirmand?

i sommAr har det varit 288 deltagare 
och drygt 65 ledare, både ideella och 
anställda, på EFS och Salts åtta läger i 
Västerbotten. Lägg sen till tre konfirma-
tionsläger och det blir ännu fler! Jag och 
mitt barnbarn ×2, På spaning på Mo-

backen och Carlskyrkan, @Solvik och @
Strömbäck och scoutlägren Stortjärn och 
Björnkälen. 

din gÅvA är viktig, bland annat för 
att barn och unga ska få ta del av dessa 

Läger som berör
fantastiska läger. Om du vill skänka en 
extra slant för att vi ska kunna fortsätta 
vårt arbete så är vi tacksamma! 
 
Bankgiro nr 985 - 2377 
Swish 123 453 6819
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redAn som bArn följde hon sina 
föräldrar på tältmöten och som 23-åring 
predikade hon varje kväll på en tältmötes-
serie som sträckte sig över två veckor.
  - Då berättade jag inte för dem som 
frågade om jag ville komma att jag hade 
så lite erfarenhet av att predika. Jag hade 
bara predikat fyra gånger, men jag tackade 
ja och predikade varje kväll i två veckor. 
Det blev en stor läroplats för mig, berättar 
Kerstin. 

temAt för mötesdAgArnA i 
Bureå var ”Hopp”, och Kerstin valde att 
belysa ämnet utifrån texter om Abraham. 
Det handlar om hur Gud tar initiativet, är 
den som kallar, men som också utrus-
tar oss med den kraft och det mod som 
behövs.

Under tältmötesserien i Bureå gjor-

Kerstin trivs när 
det är tältmöte

lAsse forslund
Ledamot i kommunikationsrådet 

Sjöbotten 

de Vårt Budskap en videointervju med 
Kerstin. I filmen berättar hon om hur 
hon själv blev kallad till uppgiften som 
missionsföreståndare. Annat som berörs 
under intervjun är hennes relation till 
tältmöten, glädjeämnen och utmaningar 
som missionsföreståndare, kontakten med 
mötesdeltagare, bibelsamtal, ekumenik 
och varför hon tycker om västerbottens-
författare som Sara Lidman och Torgny 
Lindgren. 

Sist i filmen, som är 13 minuter, 
kommer ett avsnitt från hennes predikan 
första kvällen. Det är en episod från EFS 
rikskonferens i Helsingborg i början på 

Det var lätt att se att Kerstin trivs och känner sig hemma i ett mötestält. Foto: Lasse Forslund

sommaren som gjorde ett djup intryck 
på Kerstin. Vill du se filmen finns den 
på Youtube. Skriv ”Kerstin trivs när det 
är tältmöte” i sökrutan. Den finns också 
på EFS Västerbottens Facebook samt på 
hemsidan, www.efsvasterbotten.se.

När missionsföreståndare Kerstin 
Oderhem fick frågan om att pre-
dika på tältmötesserien i Bureå i 
början på augusti, behövde hon 
inte lång betänketid innan hon 
tackade ja. För när det är tältmö-
te då trivs Kerstin.
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Längtar du efter att vara med 
i en smågrupp? Är du med i 
en smågrupp men behöver ny 
inspiration? Då är detta tillfället 
för dig! 

Det här är en kväll där du kan få metod-
tips, boktips och vill du så hjälper vi till 
och ordnar så att du kan få vara med i en 
grupp. Medverkande: Cathrine Eiderhäll, 

Sensus, Erika Löfroth EFS Västerbotten 
och Kerstin Eriksson, EFS Västerbottens 
distriktsstyrelse

Degernäs EFS 26/9 kl. 18.30-20.30.
Stortjärns lägergård 27/9 kl. 18.30-20.30. 
 
Har du frågor? Kontakta Cathrine Eid-
erhäll 072-7223930 eller Erika Löfroth 
0910-12510
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En helg om att forma kristna gemenskaper
21-23 oktober 2022 

du är sÅ välkommen att vara med 
på Nära Jesus, EFS och Salt Västerbottens 
årliga inspirationshelg, som i år är den 21-
23 oktober i Landskyrkan och i försam-
lingsgården, Skellefteå. 

Här finns programmet för gudstjäns-
terna, 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. 

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 ungdo-
mar på fredag med avslut på lördag. 

Nytt för i år är att det kommer att fin-
nas 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 

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. 

insPirAtionshelg närA jesus

Kerstin Oderhem
huvudtalare och 

missionsföreståndare

Johan Holmgren 
Präst i Söderkyrkan, 

Skellefteå

Mats Lindberg 
distriktsföreståndare

EFS Västerbotten
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Program
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 ungdo-
mar.

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 Västerbot-
tens hemsida).

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

insPirAtionshelg närA jesus

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 samman-
hanget. 

kerstin oderhem - 
talare

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 föran-
mälan via Memlin (se anmälan).

Parkering
Det finns gott om parkeringar runt Land-
skyrkan och vid församlingsgården. 

klippenkamraterna
Håller sitt stormöte klockan 15.30 på 
lördagen.

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

Parallella samlingar
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

15:30-16:30 
15:30-16:30
15:30-16:30

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

Att dela evangeliet - ett internationellt perspektiv -  
Frida Thornell och internationella rådet.
Distrikt eller region - en workshop om EFS Västerbottens  
organisation - Mats Lindberg och delar av styrelsen 
Nära Jesus & Nära varandra - Elisabeth Svedberg 
En tro som håller hela livet - Rebecca Stighem
Sångstund - Elin Belani och Stina Bohlin

Smågrupper - Cathrine Eiderhäll 
Att starta nytt- nyplantering - Henrik Näslund
Sångstund - Elin Belani och Stina Bohlin

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.

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

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

Vad betyder temat Nära Jesus och 
Nära varandra - en helg om att for-
ma 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.

johan holmgren - 
talare

Mer information om respektive seminarium finns på nästa sida.

Familj
Ungdom

Tweens

insPirAtionshelg närA jesus

vill du hjälPA till?

Vill du eller din förening hjälpa till 
på något sätt under helgen? Baka, 
städa, servera eller hjälpa till prak-

tiskt på något annat sätt? 
 

Hör av dig till Erika Löfroth.  
erika.lofroth@efsvasterbotten.se  

0910-12510
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insPirAtionshelg närA jesus

Att starta nytt - nyplantering
Att ta initiativ till nya kristna gemenska-
per kan vara både roligt och utmanande!
Tillsammans får vi under detta pass en in-
blick 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 Sved-
berg, präst i Björksele, leder seminariet. 

gudstjänstgrupper 
Är det någon skillnad på ansvarsgrupper 
och gudstjänstgrupper? Hur kan guds-
tjänstgruppen göra predikan mer lyhörd 
för mina frågor? Dessa och fler frågor lyf-
ter 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. Interna-
tionella 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.

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

distrikt eller region - en 
workshop om efs västerbot-
tens 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 seminariele-
dare.

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. Välkom-
men! Seminarieledare är Rebecca Stighem, 
generalsekreterare för Salt.

sångstund
Välkommen på sångseminarium! Vi sjung-
er enkla körarrangemang tillsammans med 
fokus på sångglädje. Elin Belani och Stina 
Bohlin leder seminariet. 

Parallella samlingar - info
Vem är du och vad jobbar du med? 
Distriktförståndare i EFS i Västerbot-
ten, 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 oer-
hört mycket för mig ända från min 
ungdom. På något sätt är ju gemen-
skapen 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 guds-
tjänsten där vi tillsammans får mötas 
i lovsång, nattvard, bön för varandra 
och att få lyssna till predikningar.

mats lindberg - talare

Frågor, tips eller funderingar?  
Hör av dig till Erika Löfroth,  

erika.lofroth@efsvasterbotten.se  
0910-125 10
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en motion inkom till årsmötet 2021, 
som uppmanade styrelsen att på nytt titta 
på vilka för- respektive nackdelar det skul-
le finnas med att gå med som en region i 
EFS riks jämfört med att fortsätta att vara 
ett mer självständigt distrikt. 

PÅ Årsmötet 2022 presenterade 
styrelsen arbetsgången kring denna fråga 
och en grupp från styrelsen är tillsatt för 
att arbeta med att ta fram ett förslag till 
årsmötet 2023.

Gruppen tittar på vad det skulle innebä-
ra för distriktsorganisationen som helhet, 
för föreningar samt för personal, både i 
kretsar, samarbetskyrkor och på kansliet.

Gruppen har mött representanter från 
EFS riks och tagit upp de frågor som kom 
upp på distriktsårsmötet, samt frågor som 

styrelsen ser som viktiga att få förtydliga-
de. 

På lördagen under Nära Jesus, 22 
oktober, kommer Kerstin Oderhem att 
hålla ett seminarium om EFS Vision. Där 
finns det finns möjlighet att ställa frågor 
till henne och hon får berätta från sin 
utgångpunkt vad den nya organisationen 
innebär.

Det kommer också att vara möjligt att 
nyttja en av de parallella samlingarna för 
att samtala och utbyta frågor och tankar 
kring detta med Mats Lindberg och delar 
av styrelsen.

Under hösten kommer vi att inbjuda 
till några tillfällen där alla medlemmar ges 
möjlighet att träffas digitalt för att samtala 
och lyfta sina tankar i frågan. Inbjudan till 
dessa kommer via din förening. Datumen 

Region eller distrikt?

är 3:e och 15:e november 18.30-20.30, 
samt 7:e december kl.10.00-12.00. 
Anslutningslänk kommer att finnas på 
hemsidan samt i inbjudan till föreningen. 

Efter dessa träffar kommer styrelsen att 
jobba vidare med frågan och presentera 
tankarna på två vårmöten, som liksom 
mötena i höst är öppna för alla medlem-
mar. Efter det kommer ett förslag att 
läggas fram för EFS Västerbottens årsmöte 
2023.

Styrelsen genom  
Mats Lindberg 

Distriktsföreståndare

Region eller distrikt - tankar och information kring beslutet.

•	 Regionerna är inte egna  
juridiska personer, så styrelsen 
skulle då övergå till att bli regi-
onalt utskott och årsmötet till 
att bli en regional mötesplats.  

•	 Precis som distriktet så ska regi-
onen bära sina egna kostnader, 
både när det gäller personal och 
verksamhet.  
 

•	 Regionerna bestämmer själva hur 
många och vilka man vill ha i sin 
personal, samt vilken verksamhet 
man vill driva. Vissa arbetsupp-
gifter kommer att omorganiseras 
på kanslinivå, då vi får tillgång till 
resurser som finns på riksnivå.  

•	 Arbetsledning i regionerna sker 
lokalt, anställningar hanteras på 
riksnivå.

•	 Förhoppningen är att regionen 
kan hålla mer fokus på verksam-
het och utveckling, oron är att 
det blir längre beslutsvägar. 

•	 Vill du veta mer om vad föränd-
ringen skulle innbära? Kom gärna 
på någon av träffarna. 



12

distriktsinformAtion 

PersonAlnYtt

jenny norberg 
Konsulent, mobackenkyrkan från 
30/8.

Arvid björk 
Musiker, mobackenkyrkan från 
30/8.

elisabeth hedblad
Diakon, söderkyrkan från 30/8.

johanna erebo olofsson  
Konsulent, grisbackakyrkan från 
1/9.

eva gerhardsson  
Husmor, ersmarkskyrkan, södra, 
från 1/10 

magnus lind 
Präst, vasakyrkan från jan 2023 

marie Andersson, grisbackakyr-
kan. Vikarierar för Malin Nording. 

Anneli Aronsson, grisbackakyr-
kan. Jobbar 50% hösten 2022.

Anna duveskog, vasakyrkan. 
Slutar sin tjänst 28/8.

malin nording, grisbackakyrkan. 
Tjänstledig från 5/9.

marie brunnegård, ersmark n  
Tjänstledig ett år från 22/8. 

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, Bredvik, 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, Stensjön, 
Stortjärn, Svarttjärn, Sävar, Söderkyrkan, Sörmjöle, Tväråbäck, Täfteå, Umeå, 
Ursviken, Vindeln, Vännfors,Vännäs, Yttersjö, Åkullsjön, Åträsk-Floda, Öre, 
Öredalen, Örträsk, Östanbäck, Östra Falmark, Övre Kågedalen. 
 
tACk till AllA enskildA givAre sAmt minnes- oCh 
högtidsgÅvor!

Under 8 månader har 3 631 000 kr samlats in varav 175 000 kr från enskilda 
givare. Vi ligger därmed 599 000 under budget. Budgetmål för 2022 är 7,5 
miljoner kr. 

Söker du jobb? Aktuell 
information finns på 
efsvasterbotten.se/ 

jobba-at-efs

jAnuAri - Augusti 2022
Insamlade gåvor:   3 631 000 kr 
Budgeterade gåvor: 4 230 000 kr 
Differens:    - 599 000 kr

Se aktuell information här:
hemsidan
efsvasterbotten.se/kalender
facebook
facebook.com/efsvasterbotten
instagram
efs.salt.västerbotten

September
> Smågruppsträffar i Degernäs EFS 26/9 och Stortjärn 27/9 

Oktober 
> Körhelg med Maria Sandell 14-16/10, Umeå och Skellefteå 
> Nära Jesus, EFS & Salt Västerbottens inspirationshelg, 21-23/10, Skellefteå
> Game on, Church edition 31/10-4/11, Strömbäck

November
> Information om patrullriks 2023, 14/11, Umeå och Skellefteå

December
> Livskraft norr på Strömbäck 28/12-1/1

2023  
> Årsmöte EFS Västerbotten, Vasakurkan 
18 maj 
> EFS riks årsmöteskonferens i Umeå 
19-21 maj
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sommAr i roseniusgÅrdenPresentation av styrelse, utskott och råd
För EFS och Salt Västerbotten 2022-2023

distriktsstYrelsen
Walter, Mikael (ordf )   Boliden  070-6238520 mikael.walter@hotmail.com  
Bergner, Eric   Bullmark 070-6757330 eric.bergner@umea.se
Eriksson, Kerstin   Umeå  070-6151209 kerstineriksson66@gmail.com
Gelfgren, Anna-Maria  Innertavle 070-3268766 annamariagelfgren@hotmail.com
Johansson, Thomas  Umeå  070-2243787 nilsthomasj@gmail.com
Jonsson, Susanne   Sävar  072-5014254 sue.jonsson@gmail.com
Moen, Per   Ånäset  070-3632603 per.moen55@gmail.com 
Silfverdal, Lena   Umeå  072-5378979 lena.silfverdal@gmail.com 
Wikström, Helena   Umeå  070-2235015 helena.wikstrom5@gmail.com

Arbetsutskottet
Walter, Mikael    Boliden  070-6238520 mikael.walter@hotmail.com
Gelfgren, Anna-Maria  Innertavle 070-3268766 annamariagelfgren@hotmail.com
Johansson, Thomas  Umeå  070-2243787 nilsthomasj@gmail.com

ekonomirÅdet
Hedman, Helene   Umeå  070-6469382 helenehedman@hotmail.com
Jakobsson, Hans   Ersmark  070-3948975 hans.jakobsson@allt2.se
Moen, Per   Ånäset  070-3632603 per.moen55@gmail.com
Öhlund, Ingvar   Robertsfors 070-2332019 ingvar.ohlund@gmail.com

internAtionellA rÅdet
Bohman, Mats   Umeå  072-5391149 mats.bohman@svenskakyrkan.se
Fahlgren, Pia   Sjöbotten 070-6401124 pia.fahlgren@skelleftea.se
Lund, Anna-Lena   Ursviken  073-0639997 anlelu@allt1.se
Söderström, Sanna  Skellefteå 073-0504558 sanna.soderstromm@gmail.com
Wikström, Helena   Umeå  070-2235015 helena.wikstrom5@gmail.com
Silfverdal, Lena   Umeå  072-5378979 lena.silfverdal@gmail.com 

kommunikAtionsrÅdet
Jonsson, Susanne   Sävar  072-5014254 sue.jonsson@gmail.com
Olofsson, Inger   Svarttjärn 070-6152091 olofsson.inger54@gmail.com
Gerhardsson, Eva   Umeå  070-6695858 eva.gerhardsson69@gmail.com
Forslund, Lars-Ove  Sjöbotten 070-5809415  lasseoforslund@gmail.com
Östlund, Christin   Bureå  070-5496447 christinostlund.burea@gmail.com

verksAmhetsrÅdet
Bergner, Eric   Bullmark 070-6757330 eric.bergner@umea.se 
Eriksson, Kerstin   Umeå  070-6151209 kerstineriksson66@gmail.com
Bergquist, David   Umeå  0730775182 david.bergquist@sensus.se
Hägglund, Matts   Flarken  0703236032  matts.hagglund@gmail.com
Palm, Linnéa   Umeå  070-2090990 linnea.palm@umea.se

distriktssAltstYrelsen
Sara Häggmark, ordförande  Skellefteå 070-3322727  hakahaggmark@gmail.com 
Miriam Nyström (Umeå), Amos Hedström (Skellefteå), Ellen Hedman (Skellefteå),  
Paulina Hedman (Sävar), Jakob Eriksson, Umeå. 

kliPPenkAmrAternA
Sofia Karlsson    Umeå  070-2592762  sofiakarlsson86@gmail.com
Kontaktperson från distriktsstyrelsen: Per Moen
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nu är det en härlig tid i Klippen med 
fina vandringar och svampplockning.

Vi har också just haft Fixarläger. Det 
blev något av en inventeringshelg där flera 
saker som behöver åtgärdas dokumente-
rades. Det märks att det varit ett avbrott i 
verksamheten och att vi behöver ta nya tag 
för att komma i kapp.

Lite hann vi fixa också, där bland annat 
verktygsrummet i källaren fick nya hyllor, 
tvättmaskin och torktumlare kom på plats 
och tvillingstugorna fick lite fix med tvätt 
av lampor och nya gardiner. I köket kom 
skotorken till användning när frysarna 
skulle avfrostas.

vi söker trAsmAttor att lägga i 
tvillingstugorna, då det ekar ganska myck-
et utan mattor. Om ni känner att ni har 
någon att avvara får ni gärna höra av er. 

om ni vill veta mer om vad som hänt 
och händer på Klippengården så är ni 
välkomna till Storforum lördag den 22 
oktober i samband med Nära Jesus-helgen 
i Skellefteå. Hoppas att vi ses där! 

kliPPen

Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda 
mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg 
och till din boning, så att jag får komma till 
Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, 
och tacka dig till lyrans klang, Gud, min 
Gud.  Psaltaren 43:3-4

AatoeklibpieAtoklimpen. Foto Nils Frändén

hälsningAr
kliPPenstYrelsen 

genom gunillA stenberg

hAllÅ i höstmYset! Här ser ni ett 
nytt ansikte, nämligen Lovisa Funk. Jag är 
språknörd ut i fingerspetsarna, och kom-
mer ibland att titta in här med språkrelate-
rade funderingar.

i bibeln berättAs det hur alla 
människor talade ett och samma språk 
fram till folkets ödesdigra beslut att bygga 
Babels torn. När Gud såg byggprojektet sa 
han: ”Låt oss stiga ner och skapa förvirring 
i deras språk, så att den ene inte förstår vad 
den andre säger.” Den här händelsen bru-
kar inte direkt nämnas som något positivt, 
men jag kan inte låta bli att vara lite glad 
över det där tornet.

för visst är det något fantastiskt i hur 
vi alla människor använder ett språk för 
att beskriva vår omvärld, men att det kan 
göras på så olika sätt? Det finns tusentals 
språk i världen med olika ljud, tecken, 

lovisAs lingvistik

lovisA funk
Ålidhem, Umeå

alfabet och sätt att se på saker och ting. 
Hawaiiska (som vi har lånat in ordet wiki 
från) har till exempel bara 12 bokstäver i 
sitt alfabet. Finskan har inget ord för han 
eller hon. Japanska gör oftast ingen skillnad 
på singular och plural. Det finns oändliga 
variationer på hur 
språk är uppbygg-
da. Ändå kan alla 
språk beskriva en 
och samma vackra 
solnedgång. Det är häftigt!

Språkförvirringen till trots har vi alltid 
lånat ord mellan olika språk, och det tänker 
jag på när jag sitter med en filt på altanen 
(från latinets altus som betyder hög) och 
tittar på de utblommade penséerna. Blom-
man pensé har fått sitt namn från franskans 
pensée som betyder tanke, och faktum är 
att ordet tidigare användes i svenskan även i 
den betydelsen. Till exempel skrev Swed-
berg 1716: ”En hoop absurde penséer, så-

som att stenar äfven hafva kärlek etc”, och 
Benzelstierna skrev 1738 att ”hon lämnade 
mig ensam med mina pangseer”.

lärAn om ordens ursprung kallas 
etymologi, och sådana här etymologiska 

tankar kommer nog att dyka upp 
i den här rutan framöver, tänker 
jag när jag minns hur barnen 
slog kullerbyttor på gräsmattan i 
somras. Tänk till exempel att hur 

osannolikt det än kan låta kommer ordet 
kullerbytta från franskans culbute som är 
bildat av cul (bakdel) och buter (snava)!

Nu ska jag lämna er med era pangseer. 
Gå ut och njut av höstluften, solen – och 
språk!

”...jag kan inte låta bli 
att vara lite glad över 

det där tornet.”
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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 4 december 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.

KAFFE  MILJÖ  OMTANKE

090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO

TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR
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”Minns att var sekund är en liten stund 
av evigheten hos Gud,  
och när dagen lång du hör fåglars sång,  
hör du himmelens egna ljud. 
 
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 
ta mot var stund ur hans hand. 
Och när dagen lång du hör fåglars sång,  
hör du himmelens egna ljud.”

 

Sv.Ps 752


