EFS Norrbotten 2018
Regionale missionsledaren har ordet

EFS Norrbotten utgörs av de lokala föreningar och grupper som är grunden för EFS arbete.
Genom vårt gemensamma regionala arbete samverkar de lokala sammanhangen kring
arbetsgivarskap, konfirmations- och lägerverksamhet samt utvecklingsarbete.
Inledningen av året präglades av, Bryt ny mark, EFS och Salts årskonferens i Luleå under
Kristi himmelsfärdshelgen. Under några varma vårdagar välkomnade vi hela rörelsen till en
konferens där EFS nya vision presenterades; Människor och samhällen förvandlade av
Jesus.
Mycket bön och arbete föregick konferensen, såväl på kansliet som av många engagerade
medlemmar, stort tack till er alla!
Första advent hade vi glädjen att inviga en ny samarbetskyrka, Tallhedskyrkan tillsammans
med Hortlax församling. EFS Tallhedskyrkan är en sammanslagning av EFS i Bergsviken
och Storfors. Med sin placering i ett stort villaområde så bär man på längtan att få nå barn
och familjer med evangeliet. Extra glädjande är att man i inledningen av detta år fått
välkomna 20 nya medlemmar!
Under året har nyplanteringsarbetet varit i fokus, samtal har skett i regionala utskottet.
Besök har skett i många lokala styrelser där frågan har lyfts, två informationsträffar har
arrangerats. Många samtal och möten har också skett individuellt med intresserade och i
dagsläget så är några områden och personer identifierade där intresse och möjlighet finns.
Med tacksamhet över det gångna året och med förväntan på det nya får vi tillsammans
arbeta vidare för Kristi rikes tillväxt i Norrbotten.
Måluppfyllelse 2018/2019
Lansera EFS förnyade vision: människor och samhällen förvandlade av Jesus.
I samband med EFS årskonferens i Luleå lanserades denna vision, under året har den sedan
varit utgångspunkt för vårt arbete. Successivt har den arbetats in i verksamheten och i
arbetet med mål för kommande år har den varit grundläggande.
Stödja utvecklingsarbetet i lokalföreningar
Genom arbetet med EFS olika utvecklingsredskap
Under hösten gjordes besök och informerades om Sänd i de flesta styrelserna i Norrbotten.
Två föreningar från Norrbotten har kommit med i uppstarten av Sänd som är förlagd till
Storstrand som ett samarrangemang med EFS Västerbotten. Sänd som är ett redskap för
föreningsutveckling är ett program som löper över 2,5 år med en samling per termin. Vi
undersöker intresset tillsammans med Västerbotten för att starta upp ytterligare en Sändprocess.
Genom att främja nyrekrytering av lekmannapredikanter/biträdande medarbetare.
Arbetet med detta har gått långsamt framåt, ett koncept är framtaget och samtal har förts
med Älvsby folkhögskola kring samverkan i denna satsning. Planen är att detta ska lanseras
under 2019.

Särskilt fokus på konfirmanduppföljning och ungdomsarbete
Under året har EFS Norrbottens Saltkoordinator i olika forum undersökt behov och
möjligheter till satsningar kring ungdomsarbetet. Josefin Arenius var upp under hösten och
hade två samlingar kring ungdomskultur och hur vi i kyrkan kan möta unga idag. Vi har
även medverkat i Salt riks stora enkätundersökning med alla tidigare deltagare på Livskraft
och Tejp med mycket intressanta resultat. Under 2019 vill vi nu hitta formerna för att
tillämpa dessa kunskaper i vårt arbete.
Aktivt stödja nyplanteringar och verkan för fler EFS-föreningar i Norrbotten.
Under hösten arrangerades två informationssamlingar kring nyplantering, besök har även
gjorts i de flesta styrelser för att bland annat informera om nyplanteringsarbetet. Samtal har
även förts med ett stort antal enskilda personer som i olika grad bär på en längtan att
nyplantera. Förhoppningen är att vi inom en snar framtid kan se en eller flera
nyplanteringar.
Utveckla formerna för föreningarnas delaktighet i EFS Norrbottens arbete.
Samtal har förts om detta i det regionala utskottet under året och kommer att fortsatt
behandlas på den regionala mötesplatsen.

Mål och prioriterade områden 2019/2020
EFS Vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus.
Uppdraget: Leva mission, växa i lärjungaskap, forma kristna gemenskaper
Fokusområden: Nå nya människor, utrustande ledarskap, nå nya generationer
Med detta som utgångspunkt så sätter vi följande mål för EFS Norrbottens arbete:
Stödja utvecklingsarbetet i lokalföreningar genom
o arbetet med EFS olika utvecklingsredskap
o särskilt fokus på konfirmanduppföljning och ungdomsarbete
o att främja nyrekrytering av lekmannapredikanter/biträdande medarbetare
o att aktivt stödja nyplanteringar och verka för fler EFS-föreningar i
Norrbotten.
Utveckla formerna för föreningarnas delaktighet i EFS Norrbottens arbete.

Verksamhetsberä ttelse 2018
Personal

I december 2018 hade EFS Norrbotten totalt 15 olika personer i tjänst med en tjänstefaktor
på 11,10. Av dessa var 12 kvinnor med en tjänstefaktor på 8,85 och 3 män med en
tjänstefaktor på 2,25. Personalstyrkan fördelas på följande tjänster, tre på det regionala
kansliet (tjänstefaktor 2,25) och resterande ute i föreningarna, regional missionsledare,
organisationssekreterare, distriktskonsulent, husmödrar, assistenter, konsulenter, musiker
och präster.
Under året anställdes följande personer, Carina Berggren, präst Älvsbykretsen, Nadesta
Sidorenko, vikarierande konsulent Rörvikskyrkan samt Hakim Tavakuli, vaktmästare
Rörvikskyrkan.
Under året har följande slutat sina anställningar, Samuel Folkesten, präst Älvsbyn.
Under året har även följande personer jobbat på kortare uppdrag, Gösta Degerman, LarsÅke och Margareta Andersson, Shamir Raoofi och Hamid Ahmadi.
Utöver detta har vi under året haft anställda fritidsledare på Sundet och Storstrand samt
några kortare timanställningar för vakanser och under sommarverksamhet.
Barn & Unga
Den distriktsgemensamma verksamheten för barn och unga dominerades under 2018 som
vanligt av våra läger. Det känns roligt att bredden sträcker sig över såväl åldrar som
inriktning. Lägren riktar sig från 6 åringar till +20 med allt från kojbyggande till
konfirmation och blåsmusik.
Visuell drog. Några dagar under v.2 var Ulrika Stigberg, präst i fryshuset Stockholm på
Norr/Västerbottens besök med anledning av boken ”Visuell drog”. Den har hon skrivit
tillsammans med Maria Ahlin och den handlar om barn, unga och nätporr. Ett viktigt ämne
som rör alla barn och föräldrar samt alla som arbetar med barn, skolor och övriga
verksamheter. Dagens barn har porren en knapptryckning bort i sina telefoner, vad gör det
med våra barn och unga?
Trygga Möten-utbildning för scoutledarna. Det är en utbildning som handlar om att lära
sig att upptäcka och förebygga och bemöta mobbing, övergrepp, och kränkningar. Den hölls
28/1 på Storstrand och ledare för denna dag var Marie Brunnegård, Skellefteå.
På hösten hölls en scoutledardag på Storstrand där vi hade besök av Linda Hamberg,
barnsjuksköterska inom neuropsykiatrin på Sunderby sjukhus. Detta föredrag handlade om
”att möta barn med utmanande beteende” och innehöll många goda råd till de som kom och
lyssnade. Ledarna delade också med sig till varandra av både praktiskt och teoretiskt goda
idéer att göra i sina grupper.

Salt-föreningar: Vi har i dagsläget 13 föreningar, 3 är vilande och en förening har lagt ner.
Det är viktigt att vi har våra Saltföreningar då de allra flesta bedriver scoutverksamhet.
Samarbetet mellan scouterna och Salt innebär att man måste ha en Saltförening för att få
kalla sig scouter.
Ledarkurs: Vi samarbetar nu i en ledarkurs för ungdomar tillsammans med Hortlax
församling, Piteå församling, Norrfjärdens församling, Älvsby församling och Älvsby
folkhögskola.
I höstas blev det fyra anmälda så därför gjordes en speciallösning där Marianne Hellgren
mötte dessa ungdomar under hösten. De anslöt senare till den ledarkurs som startades efter
jul. Ledarkursen är omgjord och det nya upplägget består i att kursen löper under ett
kalenderår, med tanke på att ungdomarna ska kunna delta i sommaraktiviteter. Årets
ledarkurs är 30 deltagare.
Läger och andra arrangemang som genomförts under året:
Barn
Deltagare
Ledare
Blåsarweekend, Storstrand
14
5
Miniorläger, Storstrand
21
6+ unga ledare
Scout- & kompisläger, Lillstrand
15
8+ några unga ledare sommarkyrkan
Blåsarläger, Lillstrand
20
8+ en extra mamma
Kojbyggarläger, Sundet
16
1 anställd, 4 feriearbetare, 3 föräldrar
Ungdom
Deltagare
Livskraft Polar, Älvsby FHS
100
Konfirmation Storstrand
46
Konfirmation Sundet
23
Ledarkursen, Piteå
4

Ledare
25
9
7
1

Information
EFS Norrbotten hade totalt fyra uppslag i tidningen Budbäraren under år 2018. Hemsidan
och facebook-sidan har tjänat som regionens främsta informationskanaler där regionen
regelbundet gått ut med information och nyheter. Arbete pågår med att flytta hemsidan
under samma plattform som riks. Informationsrådet har träffats till ett möte och samtalat
kring våra kommunikativa plattformar samt regionens funktion i föreningarnas
kommunikation och möjlighet att samordna kommunikation.
Missionsrådet

Missionsrådet (MR) har under 2018 haft följande medlemmar: Sigrid Berglund, Luleå, Inger
Bernspång, Luleå, Karin Börjesson, Lillpite, Helena Carlsén, Boden, Anna Näslund,
Älvsbyn och Ingrid Risberg, Blåsmark. EFS Norrbottens representant har varit Lars
Bernspång.
Under EFS årskonferens i Luleå hade missionsrådet det lokala ansvaret för den
internationella eftermiddagen på torsdagen. Mötet hölls i Pingstkyrkan, började med

eritreansk lunch, avbrott för eftermiddagsfika och till sist middag för inbjudna gäster. Det
blev en välsignad eftermiddag med uppskattade programpunkter och goda möten och samtal.
Missionsrådet var delaktiga under Inspirationshelgen på Storstrand i augusti 2018. MR hade
en utställningshörna dit många kom för goda samtal. MR hade också enkla lotterier som
inbringade över 5000 kronor som skickades till EFS internationella arbete ”där det bäst
behövs”. Under lördagskvällens gudstjänst ledde MR en förbön för allt EFS och Salts arbete
i andra länder, alla missionärer och volontärer samt världsläget med många flyktingar.
I oktober hade MR årets missionsdag ”Jesus för världen”, denna gång i samarbete med EFS i
Norrfjärden. Dagen inleddes med eftermiddagsfika och därefter samlades man för att lyssna
på korta delgivningar från olika internationella verksamheter. Carina Stridsman Fjällström
berättade om stickcaféerna i Norrfjärden, Meta Wiborg rapporterade från ”Läkare i världen”verksamheten i Luleå, Jeanette Brännström berättade om seniorvolontärsarbete i Mathema,
Tanzania. Lars Bernspång beskrev vänförsamlingsarbetet mellan lutherska kyrkan i Ilula,
Tanzania och EFS i Luleå, skolpräst Bo Eriksson berättade om Älvsby folkhögskolas
internationella program och Henrik Näslund gav aktuell information från EFS utlandsarbete.
Efter middag med pepparsåsmackor med tillbehör och kaffe så firades en gemensam
gudstjänst med EFS-föreningen i Norrfjärden. Anna Olsson, präst i EFS Norrfjärden,
predikade.
Det blev en välsignad och inspirerande dag och MR är så tacksamma för det fina samarbetet
med EFS i Norrfjärden.
MR uppskattar också att Henrik Näslund kommer att vara med på träffarna framöver och att
det kommer att kunna samplaneras än mer inför 2019.
Under året har MR även träffats i gruppen för att planera Inspirationshelgen och
missionsdagen och varje gång delar man erfarenheter och har goda samtal om sitt
internationella engagemang.
Folkbildning
I folkbildningsfrågor har EFS Norrbotten under året samverkat med såväl Sensus som
Älvsby folkhögskola.
Älvsby folkhögskola har liksom tidigare år bidragit till arbetet med fortbildning för EFS
Norrbottens personal. Nyårslägret Livskraft har också detta år genomförts på Älvsby
folkhögskola. Även EFS Norrbottens konfirmationsarbete på Sundet och Storstrand har
skett i samverkan med Älvsby folkhögskola.
Sedan 2011 genomför EFS Norrbotten årligen en ledarkurs för unga ledare som i samverkan
med Älvsby folkhögskola samt Hortlax, Piteå, Norrfjärdens och Älvsby församlingar.
EFS Norrbotten är representerat i Älvsby folkhögskola genom en plats i skolans
nomineringskommitté.
Bibelfjäll
Under året har EFS Norrbotten fortsatt engagemanget i bibelskolan Bibelfjäll under våren
2018. Läsåret 18/19 har Bibelfjäll pausat och utvärderar upplägg och framtid då antalet
sökande inför terminen var för lågt för start. Bibelfjäll är belägen i Hemavan och
huvudmännen är EFS Västerbotten och Equmeniakyrkan. EFS Norrbotten är medfinansiär
och ingår genom den regionale missionsledaren i projektets styrgrupp.

Samverkan Luleå stift
Två gånger årligen möts EFS Norrbotten och Luleå stift genom sin samverkan till det
regionala samarbetsråd där även representanter från EFS Västerbotten ingår. Ett annat
uttryck för samverkan mellan EFS Norrbotten och Luleå stift är det vardagliga utbyte som
möjliggörs genom EFS Norrbottens kanslis placering på stiftskansliet i Luleå. Särskilt för
2018 kan nämnas samverkan kring EFS årskonferens där stiftet sponsrade både ekonomiskt
och tillhandahöll lokaler samt flera av stiftets medarbetare deltog och medverkade i
konferensen. Under året har vi också fått vara med och avtacka Biskop Hans Stiglund och
välkomna Biskop Åsa Nyström i Luleå stift. Vi känner glädje över det goda samtals och
samverkansklimat vi får dela med varandra såväl till vardags som till fest.
Regionalt utskott
Regionala utskottet för EFS Region Norrbotten bestod under året av samma personer som
distriktsstyrelsen, dvs Håkan Eriksson, Boden, ordförande; Curth Johansson, Bergsviken,
vice ordförande; Sara Rosendahl, Luleå, sekreterare; Erik Persson, Bergsviken; Karl-Henrik
Fjellström, Norrfjärden; Lars Bernspång, Luleå; Margareta Andersson, Blåsmark och
Margit Johansson, Piteå.
Regionala missionsledaren och en representant för Vision Ekumeniska adjungerades till
sammanträdena. Utskottet hade under året sju protokollförda sammanträden samma dagar
som sammanträdena för distriktsstyrelsen. Här avhandlades många ärenden, framför allt
om verksamheten i Norrbotten, dess inriktning och planering. Förutom sammanträdena
blev det mängder av andra kontakter, huvudsakligen mail.
Avslutning
Med tacksamhet får vi se tillbaka på det gångna året, dels det arbete som här har omnämnts
men också allt det arbete som skett ute i föreningar och grupper. Låt oss också lyfta blicken
framåt, lyhörda för Guds Andes ledning i det fortsatta arbetet i EFS Norrbotten. Vår bön och
vår strävan får vara att se vår vision förverkligas, att människor och samhällen förvandlas av
Jesus. Så får vi utmanas av Paulus ord i Romarbrevet:
Jag skäms inte för evangeliet
Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror
Rom 1:16a

