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Jag och Jesus - ja! Men behöver jag kyrkan?
när man är uppväxt i ett EFS-sam-
manhang så har den personliga relationen 
med Jesus ofta varit väldigt central. Att 
leva nära Jesus och att komma nära Jesus 
har varit teman som upprepats. För att ta 
min personliga erfarenhet från uppväxten 
i Bolidens EFS så var vi en stor ungdoms-
grupp med en väldigt varm gemenskap. 
Där fick min tro en väldig boost med 
många samlande sammanhang som 
blåsorkester, kör, bönegrupp, bibelklubb 
och ungdomssamlingar. Gudstjänsten och 
gemenskapen i församlingen var viktig, 
men poängterades inte så starkt som en 
grundläggande del i mitt kristna liv. Men 
tron blev varm och nära, jag och Jesus i ett 
starkt andligt sammanhang. 

sJälV flyttade Jag sen från Boliden 
till Uppsala och läste på Johannelund. 
Många av mina kompisar hamnade runt 
om i Sverige på olika ställen där det inte 
fanns samma, om ens någon ungdoms-
grupp. Dessutom började de vara i åldern 
”unga vuxna” och blev då lite för gamla 
för en del ungdomssammanhang. För 
många blev det därför inte lika självklart 
att gå med där man inte kände igen ge-
menskapen. Jag tänker att den situationen 
uppstår även idag, men där det idag finns 
ännu färre ungdomssammanhang.

Jag tror att det kunde ha blivit 
annorlunda om vi hade fått med oss 
mer av ”jag och gudstjänsten” och ”jag 
och församlingsgemenskapen”. Min tro är 
djupast en tro mellan mig och Jesus, men 
livet som kristen behöver sammanhang 
och gemenskap. Om vi också poängterar 
gudstjänsten och församlingsgemenska-
pen så blir det naturligare att vi söker 

oss till en gudstjänst, var vi än bor eller 
uppehåller oss. Vi är en del av den lokala 
församlingsgemenskapen där vi finns, och 
söndagen är min särskilda dag för Gud.

Jag tror det kan vara en stor hjälp 
för vårt kristna liv att få in rytmen i krop-
pen. Jag funderar till exemepel inte på om 
jag ska borsta tänderna – jag gör det som 
en god vana som jag vet är bra för min 
tandstatus. På liknande sätt funderar jag 
inte heller på om jag ska gå till gudstjäns-

ten – det är en 
god vana som 
jag vet gör gott 
för min tro, för 
mitt andliga 

liv och som gör gott för det sammanhang 
(Krist kropp) som jag är den del av. 

om Vi, när vi var unga, fått med oss 
mer av rytmen i livet att söndagen är en 
särskild dag och att det är viktigt för min 

”...livet som kristen be-
höver sammanhang 

och gemenskap”

tro att fira gudstjänst, så hade det kanske 
varit lättare för fler att vila i rytmen av att 
den regelbundna gudstjänsten är något 
att hämta kraft i var jag än bor, även om 
sammanhanget inte är helt likt det jag är 
van vid. 

dÅ blir det angeläget att redan som 
barn och unga få växa in i det. Vi behöver 
få med barnen från det att de är små, och 
ungdomar behöver ges möjlighet att bli 
delaktiga och engagerade i våra gudstjäns-
ter så långt vi bara kan nå.  
Jag och Jesus - ja! Men också jag och 
gudstjänsten!

mats lindberg 
Distriksföreståndare 

mats.lindberg@efsvasterbotten.se

Skellefteå lands kyrka, där vi fick samlas på Nära Jesus. Foto: Susanne Jonsson.
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”Vintern är över, regntiden är förbi”
Varför börJar man älsKa? Vad 
är det med den andre som lockar, vad är 
det som fångar min uppmärksamhet, vad 
gör att jag känner just kärlek snarare än 
beundran eller uppskattning?

Frågan är såklart omöjlig att besvara, 
lika omöjlig som att slå fast när livet börjar 
eller hur stort universum är. Likafullt är 
inte syftet med att ställa frågor att alltid 
få svar. En fråga kan ha ett eget värde i 
sig, då den hjälper mig att reflektera över 
någonting jag söker efter.

bibeln är full av 
obesvarade frågor, läng-
tande utrop och irriterade 
utfall. Relationen till Gud är ofta gränslös 
i bemärkelsen att människor inte värjer 
sig för att berätta precis vad de tänker och 
upplever. De vill ha svar på varför livet är 
orättvist eller fantastiskt. Samtidigt finns 
sällan någon bitterhet om svaren uteblir- 
istället fortsätter klagan eller lovsången, 
och i slutändan har den som vände sig till 
Gud själv formulerat det svar den sökte.

i höga Visan, en av bibelns poetis-
ka böcker, formuleras många målande 
beskrivningar av kärleken. I samma 
formulering kan den mänskliga relationen 

liksom kärleken mellan människan och 
Gud rymmas. En rad har fastnat särskilt 
hos mig från den boken: 
”Vintern är över, regntiden är förbi.”  
HV 2:11

sÅ Varför börjar man älska? Kärleken 
beskrivs som ett genombrott, någonting 
händer som tidigare verkade omöjligt. För 
mig handlar det om att någon leder mig 
framåt, att jag blir omfamnad och intalad 

att det som snart väntar är 
mycket bättre än det som 
tidigare var. Det är så långt 
ifrån ett tydligt konstate-
rande det kan bli. Ändå är 

jag nöjd att stå svarslös, då bilden av ett 
sinande regn och en välkomnande sol 
hjälper mig att förstå hur befriande den 
obesvarade frågan, om kärleken, kan vara.

marKus östlund
 Samarbetskyrkopräst 

Grisbackakyrkan, Umeå 

Kärleken beskrivs som ett genombrott, någonting händer som tidigare verkade omöjligt. Foto: Pixabay

”Ändå är jag nöjd att 
stå svarslös”
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en helg full av glitter. Så skulle 
barnkörhelgen med Maria Sandell kanske 
kunna beskrivas. Vi hade nämligen en 
pysselstation med glitter, sådant där som 
strös på lim och sedan (förhoppningsvis) 
fastnar på pappret. Det är sedan inte svårt 
att förstå att glittret hamnade lite varstans, 
på pappret, på bordet, på golvet, i håret… 
ja, kort sagt överallt! 

Jag såg också många ögon som glitt-
rade. Även om det var en lång dag med 
övningar och koncentrationskrav så var 
det så otroligt roligt att sjunga och vara 
tillsammans. De glittrade helt enkelt både 
på insidan och utsidan.

nu är det adVent och då får glittret 
än en gång komma in i kyrkan. Det här 
året har jag själv äntligen fått sjunga i kör 
igen och det är något speciellt att sjunga 
de välbekanta adventssångerna: ”Sions 
dotter, lyft din panna. Himmelriket är dig 
när”. Och så känns det verkligen när jag 
sjunger Otto Olssons ”Advent”. Himmel-
riket är nära och vi kan ana det överallt, i 
våra medmänniskor när vi är tillsammans.

Mitt bästa adventstips är att gå till 
kyrkan, njuta av texterna som läses år 
efter år och sjunga med allt vad du har i 
adventssångerna och psalmerna. Så kan vi 
alla glittra tillsammans, både bildligt och 
bokstavligt talat.

Att glittra i kyrkan CarlsKyrKan, umeÅ
Lördag 17/12 kl. 15.30 och 18.00 
Julkonsert med julkören, ungdomskören, 
JoinUs, musiker och solister under led-
ning av Anette Olsson, Christina Bohman 
och Elsa Rydin.

yttersJö, umeÅ
Söndag 18/12 kl. 18.00 i Kyrkans hus. 
Kören Prisma, Sara Sandström, och solis-
ter. Gott fika till försäljning! 

grisbaCKaKyrKan, umeÅ
Lördag 17/12 kl. 18.00 och kl. 20.00 
Sånger i advent. Kören Al Dente, Erik 
Wäcklén och ett fint kompband.
Gästartist: Henrik Baer.

säVar KyrKa, umeÅ 
Torsdag 15/12 kl. 19.00 
Julkonsert med Messengers under ledning 
av Isak Samuelsson.
Söndag 18/12 kl 18.00 
Julkonsert med Canours.

ersmarKsKyrKan, umeÅ  
Söndag 18/12 kl. 18.00 
Vi sjunger julens sånger. Marta Bäckman, 
Mirjam Bergner, Ersmarkskören och 
barnkören Joy, Simon Persson med flera 
musiker.

Passa på att besöka en annan kyrka i jul och lyssna på härlig 
musik! Ett axplock av EFS Västerbottens urval hittar du här.

Jul, jul, strålande jul!

ursViKen, sKellefteÅ
Söndag 11/12 kl. 11.00 
Luciafest i Ursvikens kyrka med barnkö-
rerna. Dans kring granen och tomtebesök.

Fredag 16/12 kl. 19.00 
Julkonsert med MILK.

boliden, sKellefteÅ
Lördag 17/12 kl. 17.00  
Söndag 18/12 kl. 17.00
Julens sånger i Bolidens kyrka.
Bolidens EFS-kör, barnkör och blåsorkes-
ter.

bergsbyKyrKan, sKellefteÅ
Lördag 10/12 kl. 18.00 
Luciakonsert.

stina bohlin 
Musikkonsulent  

EFS Västerbotten 
stina.bohlin@efsvasterbotten.se
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Blandning av två saker  
vi älskar - spel och tro

game on, liVsKraft  
och många fler läger är beroende 
av både böner och pengar för att 

bli bra! 

med din hJälp så kan barn 
och unga få ta del av dessa fantas-

tiska läger. Tack för din gåva!
 

Bankgiro nr 985 - 2377 
Swish 123 453 6819

Läger som berör

under höstloVet, 31 oktober till 
4 november, tog ett kristet spelläger vid 
namn Game On - Church Edition plats 
på Strömbäcks folkhögskola. Lägrets 
intressanta upplägg och innehåll lockade 
till sig ett 40-tal deltagare från årskurs 8 
och uppåt. För vissa var det första lägret, 
medan för andra ett av många. Det var en 
fin gemenskap och oavsett åldersskillnad 
eller om man kände varandra sedan innan 
blev man ändå kompisar. 

en Vanlig dag 
började med frukost och 
aktivitet i gympasalen 
för de få som var vakna 
och sugna på det. För de flesta var det en 
välbehövlig sovmorgon i början av sche-
mat istället. Sedan kom den första obli-
gatoriska aktiviteten, vilket var lunchen, 
och om du varit på läger på Strömbäck 
vet du att maten är fantastisk. Därefter 
kom morgonmötet, som innefattade lite 
info om dagen, några lovsånger, bön och 
såklart lite morgongympa. 

de tVÅ första Game On-passen kom 
sedan. Det första kallas unplugged och är 
någon lek eller aktivitet som oftast är ba-

1. Hur många år har du varit på Game 
On?
2. Vilket spel har du spelat  
mest på årets läger?   
3. Vad är ditt favoritminne  
från ett Game On?

1.  Jag har nog bara varit på tre Game On.
2. Antagligen så spelades det mest Forre 
(Fortnite Battle royal).
3. Ett bra minne var då vi matade Petrus 
med vegokorv.

Isak Sundelin 
- Kåge

1. Jag har varit med på de två senaste 
Game On-lägren.
2. Tetris tar nog priset som mitt mest 
spelade spel på Game On. Trodde inte det 
innan jag for, men efter tetris-turneringen 
insåg jag och några andra hur väldigt kul 
det var då man kunde spela tillsammans 
med andra.
3. I år körde vi levande cluedo vilket var 
en uppstyrd lek av ledarna under kvällen 
där man blev indelad i grupper och skulle 
lösa ett ”mord” vilket var megakul. Det 
var verkligen ett av toppminnena från 
Game On.

Tilda Lindgren  
- Umeå

serat på ett spel, till exempel ”Mario kar-
tong” vilket är en lek baserat på racingspe-
let Mario kart, men i leken springer man 
istället runt iklädd i en målad kartong.

Det andra Game On-passet är vanligt 
spelande och på lägret fanns fyra spår: Lan 
där man spelade dator, Konsol som hade 
massor av olika konsolspel, Brädspel talar 
för sig själv och Rollspel lika så. Man be-
hövde inte välja ett utan kunde gå mellan 

spåren hur mycket man ville.

Vi fiCK sedan middag 
och efter middagen var det en 
längre andakt med någon gäst 
eller ledare som talade och 

vårt otroliga lovsångsteam bjöd alltid på 
bra sånger. Därefter var det ytterligare ett 
vanligt Game On-pass följt av kvällsfika. 
Sedan spelade man tills man hade fått nog 
vilket för vissa var kl 23 och andra kl 03. 
För dem som var uppe 
länge kan man förstå att 
den där sovmorgonen var 
just välbehövlig.

daVid lidström 
Grisbacka, Umeå

Frågor och svar om Game On

”Det var en fin ge-
menskap och oavsett 
åldersskillnad[...]blev 
man ändå kompisar”
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i VÅrt budsKap nummer 3 från 2021 
skrev jag om en karta jag hållit på att ta 
fram, och som i nuläget visar alla bönhus 
och kyrkor i Luleå stift. Totalt har jag 
uppgifter om cirka 1150 stycken, men då 
saknas säkert några. Som jag skrev redan 
då så finns det ett behov av att förbättra 
den underliggande databasen. Jag kunde 
då inte öppna upp kartan för allmänhe-
tens påseende då jag inte hade möjlighet 
att ta hand om eventuellt inkommande 
synpunkter, men på den punkten ser 
det bättre ut nu. I nuläget pågår även ett 
arbete att vidga kartan till 
övriga nordiska länder. 

nu har Jag ”offentlig-
gjort” kartan, och den har 
därmed också fått en or-
dentlig web-adress (digibon.humlab.umu.
se). Min förhoppning är nu att intressera-
de personer går in och kollar på den, och 
skickar mig förslag på ändringar. 

samtidigt Vill jag skicka med en 
brasklapp. Kartan har två delvis oförenli-
ga syften. Det ena är att fungera som ett 
forskningsverktyg för att studera områdets 
så kallade religiösa geografi, det vill säga 

Hjälp till att kartlägga bönhus och kyrkor! 
att se övergripande mönster och relationer 
mellan de olika kyrkorna och samfunden. 
I det fallet blir exakthet i till exempel 
placering och årtal mindre viktigt. Om ett 
bönhus placerats några hundra meter från 
där det verkligen står, eller om årtalet inte 
är helt korrekt, så kan kartan utifrån ett 
forskningsperspektiv ändå fylla sitt syfte. 
Å andra sidan kan kartan fungera som en 
plattform för att samla, dokumentera och 
presentera alla bönhus och kyrkor, och 
då är det viktigare att alla uppgifter är så 
korrekta det bara är möjligt. 

pÅ det hela taget vill 
jag givetvis att uppgifterna 
skall vara så exakta som 
möjligt, och det är här jag 
igen vill rikta en uppma-

ning till alla intresserade av bönhus och 
kyrkor. Tag en titt på kartan, laborera med 
den, och skicka mig gärna dina synpunk-
ter och förslag på förbättringar av data-
basen. Under informationsknappen på 
hemsidan finns lite ytterligare information 
om kartan, samt kontaktuppgifter.  

Se: https://digibon.humlab.umu.se/
All hjälp mottages tacksamt!

stefan gelfgren 
stefan.gelfgren@umu.se 

Umeå

2021 antogs en motion av EFS 
distriktsårsmöte, skriven av oss i styrelsen 
för Nysätra EFS genom mig. Motionen 
handlade om att vi tyckte att det var dags 
för distriktsstyrelsen att utreda hur en 
eventuell regionsbildning skulle se ut, så 
att vi vid kommande årsmöte 
kunde ta ställning i denna 
fråga.

regionsbildandet 
handlar inte om förändring 
av verksamheten eller dess ledning, det 
handlar i första hand om hur man orga-
niserar anställningarna i distriktet. Den 
nya organisationen blev till utifrån att det 
i de flesta distrikten fanns ett stort behov 
av stöttning och hjälp, speciellt i personal-
hantering och ekonomi. Vi i Västerbotten 
har sedan länge en god hantering av både 
ekonomi och personal, något vi känner 
tacksamhet för, både till Gud och till 
duktiga och engagerade personer, både 
anställda och ideella. Vi står inte inför ett 

akut behov av förändring just nu. Redan 
nu finns det dock saker att vinna. Vi skul-
le på ett enklare sätt kunna samarbeta med 
andra regioner t ex kring samnyttjande av 
personal, vårt arbete med ekonomi och 
personal skulle få stöttning av större resur-

ser. Vi som är 
ett relativt stort 
och välordnat 
distrikt skulle 
också på ett 
naturligt sätt 

stötta andra regioner och bidra med det vi 
kan. Även om vi redan nu tillhör EFS riks 
så skulle enheten med övriga Sverige bli 
mer tydlig. Inom några år kommer kanske 
även vi att behöva en förändring, kanske 
kan det vara klokt att agera nu innan vi är 
i en mer pressad situation.

Vi som stod bakom motionen tror att 
EFS Västerbotten har saker att vinna på 
regionsbildande, redan nu, men framför 
allt i framtiden. En sak tycker vi emeller-

tid är mycket viktig när det gäller detta 
ställningstagande. Vi måste vara överens 
om att vi ser det som en positiv möjlighet, 
något som gagnar vårt EFS och på så sätt 
vår strävan för Guds rike. Om vi inte kan 
enas om det, i alla fall en större del av oss, 
så ska vi inte ta detta steg nu. Det kan vara 
så att vi behöver mer tid och förberedelse.

Vi Vill absolut inte att detta ska bli 
något som vi tvistar om. Det får inte ta 
fokus, kraft och engagemang från våra 
verksamheter och arbetet med vår vision. 
Det är vår kallelse att vara Jesu efterfölja-
re som är vår absolut viktigaste uppgift, 
oavsett organisation.

med önsKan om 
förbön och välsignelse  
över hela vårt EFS och  
vårt distrikt.

per moen 
Nysätra EFS

Distrikt eller region - ingen tvistefråga!

”Min förhoppning är 
nu att intresserade 
går in och kollar på 

den.”

”Det får inte ta fokus, kraft 
och engagemang från våra 
verksamheter och arbetet 

med vår vision”
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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 och Erika Löfroth, EFS Västerbot-
ten. 

Har du frågor? Kontakta oss! 
Cathrine Eiderhäll 072-7223930 
Erika Löfroth 0910-12510

bönegrupp, hemgrupp,
smågrupp, cellgrupp,  

bibel- och
samtalsgrupp -  

kärt barn har
många namn! 

helgen den 14:e till 16:e oktober var 
det barnkördagar i Västerbotten tillsam-
mans med Maria Sandell, sångerska, 
inspiratör, låtskrivare och grundare av den 
musikaliska växtplatsen Köräventyret. Det 
blev en helg full av sång och musik.  

pÅ fredagen var det workshop för 
körledare i Ersmarkskyrkan (Umeå). Vi 

En helg full av glitter

lärde oss nya sånger och delade med oss 
av tips och tricks att ta med hem och an-
vända i sina egna barnkörer. Sedan följde 
lördag och söndag med barnkördagar i 
Ålidhemskyrkan i Umeå och i S:t Örjans 
kyrka i Skelleftehamn. Totalt var det över 
170 anmälda! 

i slutet av dagarna bjöd vi in till sång-

fester som lockade till 
fullsatta kyrkor. Det 
blev en välsignad helg 
fylld av sång, musik 
och glitter!

Totalt 170 anmälda på barnkördagar i Ålidhemskyrkan, Umeå och S:t Örjans kyrka, Skelleftehamn. Bild: Stina Bohlin

stina bohlin 
Musikkonsulent  

EFS Västerbotten 
stina.bohlin@efsvasterbotten.se

Vill du ha hjälp med en smågrupp?

Skellefteå, EFS-kyrkan 
måndag 27/2 kl. 18.30-20.30.

Umeå, Vasakyrkan 
tisdag 28/2 kl. 18.30-20.30. 
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inspirationshelg nära Jesus

Fullsatt i Landskyrkan under Nära Jesus!

i År Var platsen Landskyrkan och 
församlingsgården i Skellefteå. Helgens 
huvudtalare var Kerstin Oderhem, EFS 
missionsföreståndare, som både ledde ett 
par seminarier och predikade vid ett antal 
gudstjänster. 

Gudstjänsterna var mycket välbesökta 
under helgen. De tidigare gudstjänsterna 
under fredagen och lördagen besöktes av 
ca 300 deltagare och de senare hade runt 
100 besökare. Under söndagen deltog hela 
500 personer. 

temat för i År var Nära Jesus och 
Nära varandra, en helg om att forma krist-
na gemenskaper. Under lördagen hölls 
flera parallella samlingar som ville inspi-
rera till detta. Man kunde till exempel få 
inspiration till att starta smågrupper och 
gudstjänstgrupper, vad man kan göra för 
att fler ska få en tro som håller hela livet, 
och utmanas på de parallella samlingarna 
om nyplantering och om att dela evang-
eliet. 

under en parallell samling fanns 
det möjlighet att fundera över EFS Väs-
terbottens framtida organisation, och man 
kunde också välja mellan två praktiska 
parallella samlingar, en sångstund och in-
formation om och övningar i ljudteknik.
 
liKsom tidigare var det möjligt 
att välja ett spår för Tweens och ett för 
ungdomar. Nytt för i år var familjespåret 
där hela familjen fick vara tillsammans 
under lördagen. Vissa tider hade barnen 
någon egen aktivitet och då fick de vuxna 
möjlighet att samtala om tro och liv. Läs 
mer om det på nästa sida. 

KlippenKamraterna höll sitt 
stormöte under lördagen där engagerade 
klippenkamrater planerade för framtiden. 
Läs mer om det på s. 14.

Den 21-23 oktober var det 
äntligen dags för EFS och Salt 
Västerbottens årliga inspira-
tionshelg Nära Jesus i samver-
kan med Svenska kyrkan och 
Sensus. 

Vad har varit bäst under helgen?
Det bästa har varit idag! (Lördag) 
Hela idag! Det har varit jättebra! De 
flesta av mina kompisar drog idag, 
men jag valde att stanna för att jag 
kände hopp! Jag kände att det här 
skulle bli bra! Jag såg också fram 
emot att köra KRIK med Kristoffer, 
så jag ville stanna. Och det har också 
blivit jättebra! Jag har träffat massa 
nya människor. Vi har pratat om jät-
tebra grejer idag. Vi hade en samling 
där vi pratade med några människor 
inne på församlingsgården, om att 
älska sig själv och allt möjligt sånt. 
Det tycker jag var jättefint! Jag är 
glad att jag var med på det. 
(Red. adm: Samling om Psykisk 
ohälsa med Martin Steinwall, skol-
präst i )

Vad ser du fram emot i höst?
Game On! Jag ska vara Peach! 

Vilka parallela samlingar var du 
med på?
Jag har varit på två, den ena var med 
Frida Thornell som berättade om sina 
erfarenheter kring hur man möter 
muslimer. Det som var budskapet var 
att det främst handlar om bön och 
relationer mellan människor. 

Vad ser du fram emot i höst?
Något jag ser fram emot är att vi ska 
kunna fylla våra samlingar vi har 
kring jul, så att fler får möjlighet att 
få höra mer om Jesus.

Wilhelmina 
- Umeå

Thomas 
- Ersmark, Umeå

helgen bJöd pÅ gemenskap, en 
positiv stämning och ett härligt sorl vid 
maten och kaffeserveringen. Det var fint 
att denna helg få komma nära Jesus och 
varandra och hämta inspiration för att gå 
ut med evangeliet. 

Planeringsgruppen genom  
Erika Löfroth

Vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem i sin  
t-shirt med Skelleftetryck. Foto: Linnea Jakobsson

till alla er som var med 
och gjorde denna helg 

möjlig! hälsningar  
Planeringsgruppen  

för Nära Jesus

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

inspirationshelg nära Jesus

familJespÅret höll till i församlings-
gården, där även andra samlingar och se-
minarier var. Det innebar att de föräldrar 
som ville kunde turas om och vara med 
på något av de parallella samlingar som 
pågick under dagen.

sKattJaKt
Familjespåret blev en lyckad satsning, 
tyckte barn, föräldrar och ledare. När 

Familjespåret - en lyckad nyhet

Under årets upplaga av ”Nära 
Jesus” i Skellefteå fanns det 
en nyhet, nämligen ett famil-
jespår. Det gav barnfamiljer 
möjlighet att vara med på 
aktiviteter tillsammans, men 
också tillfällen för föräldrarna 
att umgås och prata om tro 
och liv.

ledaren Hjördis Brännström berättade 
för Vårt Budskap om programmet under 
dagen, och kom till delen om skattjakten 
så inflikar ett av barnen spontant: det var 
kuligast!
 - I bibeln kan man hitta många skatter av 
berättelser, så då passade det bra att ha en 
skattjakt där barnen skulle leta guldpeng-
ar, förklarar Hjördis. 

En av föräldrarna som var med på 
familjespåret var Anna.
 - Det är jättebra att ha något tillsammans 
med barnen. Det har varit väldigt bra, 
strukturerat välplanerat, intressant, och 
barnen har haft det kul.

att uppleVa tillsammans
Rebecca Stighem, SALTS generalsekrete-
rare, hoppas att satsningen på familjespår 
kommer att vara fler gånger. 
 - Jag tror och tänker att det kan vara 

artikel 
med film

Edit tyckte att skattjakten var det roligaste inslaget på familjespåret. Foto: Lasse Forslund

skönt som förälder att kunna göra och 
uppleva saker tillsammans. Vi har även 
haft lite tid med bara föräldrarna där 
man fått sitta och prata om hur det är att 
leva familjeliv och vara kyrka. Det är inte 
alltid man hittar tid för att prata om det, 
men nu fick vi en liten stund för det idag, 
tillägger Rebecca. Hon var inte bara ledare 
på Familjespåret, utan hade också ett av 
seminarierna, ”En tro som håller hela 
livet”. Ledare på det uppskattade familje-
spåret var Hjördis Brännström, Rebecca 
Stighem, Henny Briath Blom och Isadora 
Schönfeldt. 

här Kan du se filmen 
Filmen från Familjespåret, som är drygt 
12 minuter, innehåller glimtar från 
eftermiddagen samt ett kort avsnitt från 
Rebeccas föreläsning. Du kan se filmen 
genom att skriva ”Familjespåret” i sök-
rutan på Youtube. Du kan också skanna 
QR-koden här på sidan. Dessutom finns 
filmen på EFS Västerbottens Facebook 
och hemsida.

Tillsammans gör vi detta till en 
fantastisk helg! Vill du bidra med 

det du kan? Ta kontakt med  
Anna-Karin Westman på  

annakarin.westman@gmail.com 
eller fyll i formuläret via  

QR-koden.

EFS och Salts 
årsmötes-

konferens 2023
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Välkommen Ulrika Lind

Vem är du?
Jag är en 53-årig lulebo som ser fram mot 
nya äventyr eftersom en flytt till Umeå 
ska ske framöver. Jag är sen 30 år tillbaka 
gift med Magnus och vi har fyra söner. 
De är utspridda i landet, Samuel (29 år) 
och Jonatan (19 år) bor i Umeå, Johannes 
(27 år) i Göteborg och Elias (21 år) är för 
tillfället i Tanzania med EFS praktikant-
program.

Vi har bott i Luleå de senaste 25 åren, 
tillbringade 5 år i Storebro i Småland 
innan dess. Före det gjorde jag en 
folkhögskoleturné och gick bibelskola, 
U-landslinje, teamår med Jesus Genera-
tion med placering i Umeå och Vasakyr-
kan (under det året träffade jag Magnus) 
och avslutningsvis fritidsledarutbildning 
med församlingsinriktning.

Jag har jobbat inom Svenska kyrkan 
som församlingspedagog i Luleå dom-
kyrkoförsamling. Under några år var jag 
anställd av EFS Norrbotten i ett sam-
verkansprojekt med Nederluleå försam-
ling för att jobba med att främja ideellt 
arbete inom Svenska kyrkan. Detta var 
ett projekt mellan EFS Norrbotten och 
Nederluleå församling. De senaste 10 åren 
har jag jobbat som föreningskonsulent i 
EFS-kyrkan i Luleå. Just nu jobbar jag un-
der ett år i EFS Norrfjärden och fungerar 
ungefär som en pastor. Och alltså 25% 
som Scoutkonsulent för EFS Västerbotten. 
Vad som kan komma att bli min arbets-

Vår nya distriktskonsulent, scout 25%

Foto: M
onica Arndt

Vilken årstid skulle du vilja fastna i?
En riktigt trevlig vårvinterdag är inte fel!

Vilken färg är en frukt?
Grön som avocado (om man får ta en grönsak), vacker och mycket god.

Hur lång tid är strax respektive snart? 
Strax är för mig inom några timmar men max inom en dag.  
Snart ger längre perspektiv, så mellan en dag och framåt.

Har du någon favoritplats på jorden? Var och varför? 
Tanzania ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det handlar om människorna jag  
mött där under ett par resor dit. Om människor som på en gång ofta känns som  
vänner. Värmen och naturen gillar jag också!

Kontaktuppgifter:
ulrika.lind@efsvasterbotten.se

plats i framtiden, från hösten -23 vet jag 
ännu inget om men det känns som att det 
kommer att lösa sig på något sätt.

På min fritid tycker jag om att prome-
nera, kolla in olika sorters bebyggelse, 
blicka ut över vatten och gärna vara på 
lagomt höga klippor och berg.

Jag finner det rofyllt att skriva dagbok 
och lyssna på musik (gospel, lovsång), 
gillar också att läsa eller se en deckare.

Vad tar du med dig från tidigare 
uppdrag?
Tacksam över att ha fått jobba med ideel-
la, med människor i olika åldrar med olika 
kompetenser där vi gemensamt fått jobba 
för att visa på en gemenskap med varandra 
och vår kristna tro. Att få prova sig fram i 
olika projekt, långa och korta, men alltid 
med syftet att vara till för varandra och 
andra.

Tacksam över öppna och ärliga sam-
manhang där vi fått dela livet med 
varandra.

Tacksam över att ha lärt mig att tänka 
nytt och våga prova olika sätt och verk-
samheter att jobba på.

Tacksam över att jag lärt mig så mycket 
om kommunikation och att våga fråga 
människor om att komma med och delta 
och ganska ofta hjälpa till.

Jag tar också med mig glädjen över att 
ha fått vara med och hitta lite nya vägar 
för ungdomsarbete. Samarbetet med kolle-

snabba sVar med ulriKa

gor inom Svenska kyrkan har växt fram på 
ett fint och kreativt sätt, och som bonus 
gett mig vänner för livet!

Vad brinner du lite extra för?  
Jag är mycket intresserad av människor, i 
olika åldrar. För mig är det viktigt att varje 
människa ska känna sig behövd och viktig. 
Ett litet motto för mig är: ”Rätt person på 
rätt plats i rätt tid”. 

30 Juli - 
5 augusti
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eVelina lundKVist 
Skellefteå

tipp tapp. midnatt rÅder. Jag sitter 
vaken med skärmens blå ljus i ansiktet. 
Hela huset sover sött medan jag hyperfo-
kuserat växlar mellan flikar och scrollar sida 
efter sida i jakten på de perfekta vinter-
skorna till mina barn. Samma visa varje 
år: fötterna har vuxit. Tre barn ska skos. 
Det ska vara torrt, det ska vara varmt, det 
ska andas och det ska förhoppningsvis inte 
börja stinka efter en månad heller. Helst 
ska materialen vara hållbara 
i flera bemärkelser. Förhopp-
ningsvis ska inköpet heller inte 
tömma kontot. Och dessutom 
det mest kritiska kriteriet: 
dom ska passa på just mina 
barns fötter! Utan att kläm-
ma, tjippa, skava. Var det allt? 
Nej! Mina barn ska också tycka att dom är 
snygga. Gud, giv mig styrka!

desperat läser Jag testfakta, 
recensioner och kollar extrapriser. Just nu 
kl. 00:07, ger jag inte mycket för Jesus 
retoriska fråga ”Varför gör ni er bekymmer 
för kläder?”. Han må ha varit människa 
som vi, men han har inte försökt hitta 
välisolerade skor till tre barn i Västerbotten 

eVelinas erfarenheter

som knappt kunnat ärva ett endaste par 
av varandra. Nä, just nu skulle jag hellre 
utbilda mig till skomakare än att ödsla en 
minut till av tid vigd till vila och sömn med 
laptop i knät. 

gÅ till sKoaffärn, kanske någon vis 
vill råda mig, då kan barnen ju prova på 
studs. Ja, jag hör nästan era välmenande 
uppmaningar här i soffan när mina ögon-

lock flimrar framför 
mig. Det är frestande, 
ja - ändå vill jag säga: 
min årskvot för tid 
spenderad i butik med 
gråtande klagande 
barn som verkligen 
inte kan tänka sig att 

ens försöka sticka ner en fot i en sko är 
fylld. He ryms int mer. 

Ja, ni förstÅr kanske att jag överdri-
ver. Men hur lätt är det med allt som man 
ska tänka på och göra som förälder eller 
vuxen med omsorg om andra? Ganska svårt 
skulle jag säga. Överväldigande ibland till 
och med. Så hur lever jag närvarande, med 
frid och glädje, mitt i det som jag behöver 

lösa och ta ansvar för? Vare sig det gäller 
vinterskoletande åt barnen, jobbåtagand-
en eller räkningsbetalande åt en dement 
förälder som inte längre kan.

Just den här tiden på året hakar jag 
på mina barn (i skor eller strumpläst), låter 
dom ta mina händer; jag följer dom och 
deras storögda pirriga jullängtan genom 
december. Så får vi stå och häpna över 
den nyfödda Jesus i krubban tillsammans. 
Återigen bli påminda om hans hjärtslag: 
Gud med oss. För när jag sätter in mig själv 
och min vardag i den större berättelsen så 
får också min vardag med alla dess mer 
eller mindre roliga bestyr en annan mening 
och glädje.

dagen gryr, knappt, men ändå.
Flikarna med förslag ligger redo i webbläsa-
ren. Jag lever i hoppet om att det dröjer ett 
år innan jag sitter uppe och ugglar på jakt 
efter vinterskor till barnen igen. 

”Just nu kl. 00:07, ger 
jag inte mycket för 

Jesus retoriska fråga 
’Varför gör ni er bekym-

mer för kläder?’”

i samband med EFS och Salt riks 
årsmöteskonferens i Umeå 19-21 maj 
anordnar vi vårt distriktsårsmöte. 

enligt efs Västerbottens stadgar 
ska motion till årsmötet inges till EFS 
Västerbottens styrelse senast tre månader 
före årsmötet (fyra månader om det gäller 
stadgeändring). Styrelsen ska avge yttrande 
om motion.

Kallelse till EFS Västerbottens årsmöte
Välkommen till EFS Västerbot-
tens årsmöte i Vasakyrkan, 
Kristi himmelsfärds dag 18 maj 
kl. 12.00.

rätt att VäCKa motion tillkommer 
enligt EFS Västerbottens stadgar § 4.9, § 
3.2
•	 Revisorerna
•	 Ansluten förening och grupp
•	 Medlem i ansluten förening och grupp
•	 Enskild medlem i EFS Västerbotten

Motion skickas till: EFS Västerbottens 
styrelse, Vasagatan 17, 903 29 Umeå.

Varmt välkommen!

Glöm inte att din förening 
behöver registrera eventuella 
Saltmedlemmar i NGO PRO  
senast den 31 december.

Information är skickad till 
Saltföreningens kontaktpersoner, 
om den saknas så hör av er!

Kontakta Linnea Jakobsson om 
ni behöver hjälp med NGO PRO.  
linnea.jakobsson@efsvasterbotten.se 
eller 090 12 58 97.

Saltmedlemmar 
efterlyses!
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distriKtsinformation 

personalnytt

ulrika lind
Distriktskonsulent 25% med inrikt-
ning scout. 16/10 2022 - 31/8 2023 
 
Karin Karlsson 
Vik diakoniassistent, Carlskyrkan. 
1/10 2022 - 31/3 2023

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

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

jobba-at-efs

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

December
> Region eller distrikt? Digital träff för 
medlemmar. 7/12 10.00-12.00
> Livskraft norr, Strömbäck 28/12-1/1
Januari
> Kördag med Anette Jernelöf, Bergs-
bykyrkan, Skellefteå 14/1
> Kördag med Anette Jernelöf i Vasa-
kyrkan, Umeå 21/1
Februari
> Öppen fjällgård, Klippen 16/2-19/2
> Smågruppsträff, Umeå 27/2 
> Smågruppsträff, Skellefteå 28/2
Mars
> Sportlovsläger, Klippen 4/3-9/3 
> Digital missionsombudskväll.  
Mer info kommer. Se hemsidan. 
April
> Tillsammansläger 6/4-10/4, Klippen 
> Konfirmationsläger 10/4-14/4,  
Klippen-Solvik
Maj
> Årsmöte EFS Västerbotten,  
18/5, Vasakyrkan Umeå 
> Blåsarfest 19/5-20/5, Umeå 
> EFS riks årsmöteskonferens 
19-21 maj, Umeå

GÅVOMEDELSRAPPORT

taCK till alla föreningar oCh grupper!
Bergsbyn, Bodbyn, Bjurholm, Boliden, Bredvik, Bullmark, Bureå, Byske, 
Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark N, Ersmark S, Gafsele-Åsele, Grisbackakyrkan, 
Holmsund, Innersjö-Degersjö, Hörnsjö, Innersjö-Degersjö, Innertavle, Järnäs, 
Jörn, Kågeträsk, Levar, Lycksele, Lögdeå, Lövånger, Medle, Mobacken, Morö 
Backe, Myckle, Nysätra, Nyåker, Ostvik, Pengsjö, Robertsfors, Sjöbotten, 
Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Stortjärn, Svarttjärn, Sävar, Söderkyrkan, 
Sörmjöle, Tväråbäck, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vindeln, Vännfors, Vännäs,
Åbyn, Åkullsjön, Åträsk-Floda, Öre, Öredalen, Örträsk, Östanbäck, Östra 
Falmark, Övre Kågedalen, ÖKSM.
 
taCK till alla ensKilda giVare samt minnes- oCh 
högtidsgÅVor!

Under 10 månader har 5 356 000 kr samlats in, varav 213 000 kr från enskilda 
givare, 174 000 kr från inspirationhelgen Nära Jesus och 12 000 kr från 
Barnkördagar i Skellefteå och Umeå. Vi har samlat in 72% av budgetmålet för 
2022 på 7,5 miljoner kr.

Januari - oKtober 2022
Insamlade gåvor:   5 365 000 kr 
Budgeterade gåvor: 5 680 000 kr 
Differens:    - 315 000 kr

Vi söKer

Konsulent, ermarkskyrkan umeå
100% med inriktning barn och 
unga. Tillsvidare med start i janu-
ari eller efter överenskommelse.
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sommar i roseniusgÅrden

Styrelser möttes på Klippengården
När höstens färger som starkast 
förgyllde fjällvärlden möttes EFS 
distriktsstyrelse och Klippenkam-
raternas styrelse på Klippengår-
den.

efs distriKtsstyrelse samlas vart 
tredje år till styrelsehelg på Klippengården 
och då får även familjemedlemmar följa 
med. Den här gången sammanföll denna 
helg med Klippenkamraternas styrelsehelg 
i Klippen. De båda styrelserna fick en 
värdefull helg tillsammans.

För EFS disktriktsstyrelse var helgens 
fokus en fördjupning i vad det skulle inne-
bära om distriktet går in i EFS riksorgani-
sation. Distriktsårsmötet år 2021 biföll en 
motion om att distriktsstyrelsen ska utreda 
ett samgående med riksorganisationen.

Bakgrunden till motionen är att EFS för 

styrelserutan

några år sedan inrättade en centralt förval-
tad riksorganisation. Distrikt kan övergå 
till att vara anslutna som regioner i denna 
gemensamma förvaltning av bland annat 
ekonomi och arbetsgivaransvar.

Utredningen kring vad det skulle 
innebära för EFS Västerbotten att bli en 
region i denna centralt styrda organisation 
är ett för styrelsen ansvarstyngt arbete. 
Det krävs på flera plan en grundlig analys 
av tänkbara för- och nackdelar. Styrelsen 
ska presentera ett ställningstagande inför 
årsmötet år 2023.

KlippenKamraternas styrelse 
kunde på plats i Klippen meddela att 
det under hösten väntar en extra utgift 
för att säkra gårdens vattenförsörjning. 
På grund av ett ovanligt kraftigt skyfall 
under sensommaren har bäcken som förser 

gården med vatten bytt fåra. Vattenflödet 
skjutsade bort locket på den brunnsring 
som fångar upp vattnet. Ringen fylldes 
med större stenar. Arbetet med att återstäl-
la vattenkällan är påbörjat. 

Vid sidan om styrelsearbetet gjorde 
de båda styrelsesällskapen en gemensam 
utflykt till ett av höstfärger glimrande 
Strimasund. Vi vandrade till Gausjo 
sameviste och Gausjosjön. Urban Gelfgren 
gav oss där en värdefull inblick i livsvill-
koren för de samer från Norrbotten som 
på 1930-talet blev tvångsförflyttade till 
platsen. 

Distriktsföreståndare Mats Lindberg 
samlade hela gruppen till mässa på 
lördagskvällen och till en gudstjänst på 
söndagens förmiddag.

EFS Västerbottens styrelse. Lena Silfverdal, Helena Wikström, Thomas Johansson, Eric Bergner, Mats Lindberg (df ), Mikael Walter, Susanne Jonsson, Kerstin Eriksson, Per Moen,  
Anna Maria Gelfgren. Foto: Eva S Bäckström.
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storforum pÅ nära Jesus
I oktober träffades Klippenkamraterna för 
att ha storforum i samband med  Nära 
Jesuskonferensen i Skellefteå. Mötet var 
välbesökt och Lars-Martin Lund inledde 
med en andakt. Sedan valdes Per Norell 
som ordförande för mötet. 

De ledamötersom var i tur att avgå 
var Markus Strömqvist, Björn Vallin och 
Gunilla Stenberg,  men dessa omvaldes för 
att sitta i styrelsen ytterligare två år. Till ny 
valberedning omvaldes Anna-Lena Lund, 
Erik Bergström och Johan Holmgren.

styrelsen informerade om verk-
samheten och nyheter på gården. Bland 
annat rapporterades det från den styrel-
sehelg som varit under september. Då 
gjordes en inventering av vad som behöver 
åtgärdas, och där framförallt målning av 
logen och översyn av brandskydd är något 
av det som är prioriterat. Just nu är planen 
att ha ett målar-/fixarläger i juni 2023. 

Ordförande Sofia Karlsson informerade 
även om de planer som finns på att bygga 
ett nytt stugområde nedanför Klippen-
gården i backen ner mot älven. Stugorna 
kommer att ligga ca 75m från gården och 
kommer inte att skymma utsikten. Om 
byggnationen blir av kommer förmodli-
gen verksamheten på gården att störas en 
del under byggtiden då t ex. kommunalt 
vatten kommer att dras i ledningar rakt 
över gården.

Klippen

Vi gladdes öVer att få veta att 
lägerdeltagare och gäster verkar ha hittat 
tillbaka till gården igen. Antalet gästnätter 
under 2022 är till och med något större 
nu än innan pandemin, och beläggningen 
på gården ser bra ut även för 2023.

ett förslag som diskuterades under 
årsmötet var om det finns behov av stug-
värdar under högsäsongen (vårvintern). 
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan. Ett annat förslag är att försö-
ka samla in pengar till ett nytt elpiano då 
nuvarande piano både är tungt att flytta 
och fungerar dåligt. Styrelsen informerade 

hälsningar
Klippenstyrelsen 

genom gunilla stenberg

också om kommande läger och inbjöd 
personer som kan tänka sig att vara ledare 
på läger att höra av sig.

Vi frÅn styrelsen vill också passa på 
att tacka för de trasmattor som skänkts till 
gården. Vi ser fram emot ännu ett år och 
hoppas att ni är många som vill komma 
och besöka Klippengården och hämta 
kraft, både i naturen och i gemenskapen 
med Gud och varandra! 

bed gärna för gården och alla som 
kommer dit!

Swish 900 99 03   Bankgiro 900-9903.

Skriv Jul i meddelandet.

Tack för din julgåva till EFS mission som ger  
ljus och hopp till människor över hela jorden!

Född är Herren Jesus Krist,  
vår Frälsare och Gud.

Över stad och land ikväll  
går julens glada bud.
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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 2023. 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 22 februari 2023.

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
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”Adventstid kom till mitt ensamma hus,
Jag sätter i staken ett sparat ljus.
Något skall ske bortom frostig advent,
Jag väntar en gåva som Herren sänt.

 

Carl Bertil Agnestig

Den gåvan är av ett helt annat slag,
Än gåvor vi ger till varann var dag.
Öppna din tillstängda dörr i ditt hus,
Så lyser i mörkret ett litet ljus.”


