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Styrelsen	
  
Nya personer i styrelsen för
2016 var Gunilla Grenholm,
Peter
Falkman
och
Stig
Lindkvist. Kvarstod från förra
året gjorde Bertil Edström ordf,
Olof Forslund Viklund vice ordf,
Annbritt Marklund sekr, CarlAxel Robertsson ekonomi samt
ledamöterna Mona Johansson
och Göran Sundkvist. Styrelsen
har normalt ett sammanträde i
mitten av varje månad med
undantag för juli och dessutom
har det blivit något extra
sammanträde. Styrelsen har
även träffat Mobackens EFS
styrelse, en gång på våren och
en gång på hösten, för
övergripande
planering
och
utvärdering av sommarverksamheten.

varannan vecka med fokus på
gemenskap och varannan vecka
fördjupningar med samtal och
bibelstudium.

Styrelsens arbete utgår ifrån
verksamhetsplanen som har sin
grund i vår vision med ledorden
Hopp, Omsorg, Utveckling och
Öppenhet.

EFS-kyrkans
anställda
och
styrelsen har genomfört en
teambuildingsdag i augusti för
att svetsa samman det nya
arbetslaget
och
aktualisera
föreningens vision.

Glimtar av ”Frälsarkransen” har
lyfts in konsekvent under året.
Det har även startats en
upptäckar-/fördjupningsgrupp
med Frälsarkransen som utgångspunkt under hösten.

Vi hade en uppskattad föreningshelg
i
Klippengården
under september. Där fick vi en
trevlig och värdefull samvaro
under ett par dagar vilket gav
mersmak.

Den nystartade gruppen Tweens
(barn +10 år) fungerade under
våren
men
under
hösten
saknade vi ledarresurser vilket
känns tråkigt. Vi har nu en
förhoppning om en nystart i
början av 2017.

Styrelsen har arbetat med ett
remissvar
angående
EFS
organisationsutredningen.
I
grunden ansåg vi att förslaget
var bra med vissa farhågor. Risk
för ”toppstyrning” och risken att
en regional särprägel inte
kommer att accepteras i en
centraliserad organisation. Detta
presenterades vid ett föreningsmöte varvid medlemmarna uppmanades att lämna
egna remissvar. Vårt remissvar
finns på hemsidan efskyrkan.nu.

Under hösten har det startats en
grupp ”UngaVuxna”, vilket är
glädjande då det är en
åldersgrupp som lätt ”försvinner”
från kyrkan.
Gruppen träffas
varje söndag på EFS-kyrkan,

	
  

Våra söndagsgudstjänster har i
stort sett fortsatt på samma sätt
som tidigare med iCentrumgudstjänster ungefär varannan
söndag och övriga söndagar mer
traditionella gudstjänster. Som
nämnts
har
glimtar
från
”Frälsarkransen” ofta lyfts in i
gudstjänsterna. ”Mästerskapet”
fortsätter troget att fylla iCentrum
gudstjänsterna
med
musik.
Gudstjänsterna
skapas
av
grupper av frivilliga, även
personer utanför vår förening.
De gör ett otroligt värdefullt
arbete med att dela tro och
tankar kring ämnen som berör
oss i vardagen. Stort tack till er
alla!
Vi har även under detta år haft
en del lördagskvällsarrangemang. Bland dessa kan man
nämna att traditionsenligt har
föreningens körer genomfört en
uppskattad Midvinterfest. Konstnären
Annacarin
Dahlberg
besökte oss en kväll och delade
med sig av sin konst och sina
sånger. Under Berättarfestivalen
i Skellefteå i april gjorde prästen
och litteraturvetaren Anders
Persson en teologisk analys av
Sara
Lidmans
”Tjärdalen”.
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Gospelkören Messengers &
Vasakyrkan Big Band från Umeå
besökte oss en lördagkväll i
samband med att de släppte en
skiva och genomförde en
konsert som kändes både i
kroppen och gick in i hjärtat.
Än en gång kan man konstatera
att tillsammans åstadkommer vi
en hel del. Ingen kan göra allt alla kan göra något och det gör
skillnad! Tack alla för allt ni alla
gör i både smått och stort och på
alla möjliga och omöjliga sätt!

Fastighetsutskottet	
  
Fastighetsutskottet har haft två
protokollförda möten under året
och dessutom förekommer det
flera informella samtal. I början
av året renoverades fönstren i
Arken
och
ungdomslokalen
”Lighthouse”. Undersidan av
brotaket utanför entrén målades
och nya lamparmaturer har
monterats. I övrigt har det inte
varit några större renoveringar.
Man kan än en gång konstatera
att vi har en Gud som hjälper till
och löser olika utmaningar på ett
utomordentligt bra sätt. Tack
även till er som i smått som stort
hjälpt till med olika delar i vår
fastighetsskötsel.

	
  

Personal	
  
Vår präst Lars-Martin Lund
arbetar 50 % i EFS-kyrkan. Den
tjänsten köps av pastoratet.
Andra halvan av sin tjänst har
Lars-Martin kvar i pastoratet, nu i
Sankt Olovs församling. Johan
Lundgren
anställdes
som
ungdomspräst på 65 % till att
börja med, 75 % från juni.
Johannes Bergner var anställd
på 50 % i januari, sedan på 35
% till och med maj, och från juni
på 25 % som ungdomskonsulent. Maria Philipsson är
anställd som projektledare på
60 %
i
integrationsprojektet
”MigrantMammor”
Kattis Koss är anställd på 20 %
för att leda United. Det gjorde
hon tillsammans med Birgitta
Wikström, ideell ledare under
våren. Cecilia Lundmark har
under hösten efterträtt Birgitta
som ledare. Mattias Lindqvist var
anställd på 20 % fram till
månadsskiftet mars/april. Sedan
utökade Solvik hans tjänst där.
Mattias fortsätter att leda Trinity
som förut enligt avtal mellan
Solvik som anställt honom som
körledare och EFS Stationsgatan som tillhandahåller lokaler
för Trinitys övningar.

Fastighetsskötseln och en del
uppdrag på expeditionen sköttes
under våren av Börje Rosendahl.
När han gick i pension
anställdes Anders Brunnegård
fr o m augusti som vaktmästare
på 25 %. Anders andra tjänst är
konsulent åt SALT Riks. Han har
sin arbetsplats i huset. Det gör
att han kan i viss mån styra sin
tid mellan de två tjänsterna. En
del av Börjes tidigare arbetsuppgifter har lagts på frivilliga.
Dagny Stenmark har under året
arbetat
med
i
huvudsak
lokalvård. I december före jul
gick även hon i pension efter
mer än 40 års arbete åt EFS.
Tack Dagny och Börje!
Vi gläds över allt engagemang
och allt arbete som utförts av
både personal och frivilliga
arbetsgrupper och vill tacka
både från föreningen och från
styrelsen.

Ekonomi	
  
Ur ekonomisk synvinkel har
föreningen två skilda verksamheter och de bedrivs i samma
juridiska enhet. Den ideella
delen, som är den primära,
består av mötesverksamhet med
gudstjänster, musik- och körverksamhet samt barn- och
ungdomsarbete.
Den
andra
delen är en näringsverksamhet
med uthyrning av verksamhetslokaler
och
parkeringsplatser.
Det
diakonala
projektet
¨MigrantMammor¨ som startade
under 2015 och pågått hela
2016, där Skellefteå kommun är
projektägare,
finansieras
i
huvudsak med statliga medel.
Totalt sett redovisar föreningen
under 2016 ett överskott på 220
ksek som kan jämföras med
budgeten på 93 ksek. Den
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ideella delen redovisar ett visst
underskott som täcks upp av
överskottet från näringsdelen.
Detaljer i ekonomin finns i
närslutna redovisningsrapporter.
De ekonomiska rutinerna och
ekonomistyrningen har skötts
ideellt av Göran Forslund och
Carl-Axel Robertsson.

Medlemsstatistik
Den 1 januari hade vi 295
medlemmar. Vi har fått 9 nya
medlemmar under året medan 5
har avlidit. 5 medlemmar har
flyttat till annan förening. Vid
årets
slut
hade
vi
294
medlemmar.

PPK	
  -‐	
  Programplanering	
  
Programplaneringskommittén
som består av Jarl Marklund,
Mona
Markström,
David
Normark
och
Lennart
Sandström, har till uppgift att
planera gudstjänsterna i EFSkyrkan och se till att det finns
gudstjänster och program som
motsvarar människors längtan
och behov, både till innehåll och
uttryck.
Vi har hjälp av kyrkoårets rytm
och av EFS-kyrkans formulerade
vision men det måste också
pågå ett ständigt lyssnande efter
besökarnas åsikter och insikter.
Inför varje termin har vi också en
träff med ledare för EFS-kyrkans
körer och de som fungerar som
mötesledare. Ungefär varannan
söndag
är
det
”iCentrum
gudstjänst” och de planeras för
sig av de olika grupperna.
Någon fredagkväll i månaden är
det också The Life – en
ungdomlig lovsång och bönegudstjänst som planeras och
genomförs av ungdomsprästen
och övriga ungdomsledare.

	
  

Under året har Missionen
uppmärksammats med anledning av 150:års jubileet av EFS
internationella mission och det
har också funnits en ambition att
lyfta fram Frälsarkransen i
gudstjänsterna.
Förutom
gudstjänster
på
söndagarna
finns
också
ambitionen att cirka en gång i
månaden erbjuda en gudstjänst
eller
annat
program
en
lördagkväll.
Positivt är att under detta år har
Programutskottet kompletterats
med fler personer och vårt
planeringsdokument fungerar allt
bättre.

Sommarverksamheten	
  
Under sommarperioden har vi
som
tidigare
flyttat
vår
verksamhet till Mobacken och
drivit den tillsammans med
Mobackens EFS. Det har varit
fullt program med olika talare
och sångare som medverkat.
Mötena har varit välbesökta. Vi
har tack vare ansvarsgrupperna
kunnat fortsätta att erbjuda
söndagsskola ”Söndax” varje
söndag vilket har varit mycket
uppskattat.

Sommarprogrammet avlutades
med
EFS
Västerbottens
konferens ”Nära Jesus” i slutet
av augusti. Konferensen rymde
allt från Roseniusspel, diskussion
kring
EFS
organisationsutredning,
SKATTENgudstjänst, körsång av United
och predikan av EFS internationella missionssekreterare
Erik Johansson.
Under sommaren drev Skellefteå
EFS
tillsammans
med
Mobackens
EFS
projektet
”Mobackens
Sommarkyrka”.
Huvudledare
var
Johan
Lundgren.
Åtta stycken ungdomar har fått bibelundervisning, varit på hajk, övat på
andakter och hjälpt till på ett
barnläger. De har även fått
hjälpa till med, och senare helt ta
över ungdomskvällarna som
varit
varje
onsdag
under
sommaren på Mobacken.

iCentrum	
  
iCentrum firar 10-årsjubileum i
år, en gudstjänstform som
föddes ur en dubbel längtan: Att
de som tidigare varit med i våra
sammanhang skulle vilja komma
tillbaka
till
den
kristna
gemenskapen, och att vi skulle
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kunna nå de som aldrig eller
sällan satt sin fot i en kyrka.
Resultatet är en vardagsnära,
”lågtrösklad” gudstjänst som
kombinerar ett tidlöst hopp med
ämnen som ligger i tiden.
Styrgruppen består av Kerstin
Tiburzi, AnnaCarin Falkman,
Mattias Kågström och Roger
Wikström och ett 20-tal personer
är inblandade i planering och
genomförande. Under 2016 har
vi försökt skruva lite i konceptet
och har bl a	
   infört	
   en	
   del	
   som	
  

kallas	
   ”jag	
   tror”, där gudstjänstbesökarna (om de vill) kan få
uttrycka sin tro utan att det ska
kännas påtvingat.
Några temaexempel från året
som gått: • Kärnkraft – en timme
om det goda bränslet • När livet
kraschar – en timme om att gå
vidare • En elefant i rummet – en
timme om det vi inte vågar prata
om • Ensam är stark? – en
timme om att ge och ta emot
hjälp • Trasiga tack & brustna lov
– en timme om att ge och ta
emot oavsett livssituation •
Anonyma Egoister – en timme
om vårt behov av bekräftelse.

Torsdagsträffen	
  
Torsdagsträffen är en träff för

daglediga mellan kl 13.00-15.00,
oftast
varannan
torsdag.
Sammankomsten samlar mellan
15-30 personer, företrädesvis
äldre. Programmet har haft
varierande innehåll med sångare och talare.
Ur programmet kan nämnas
Staffan Lindströms rundresa
bland kyrkor i Amerika, Johan
Holmgrens föredrag om Luther,
Kristin Östlunds sångprogram
om Lina Sandell och Sven
Ershammars bildserie ”Ett år i
naturen”.
Hösten avslutades med Adventsånger och föredrag av Gun-Britt
Norström.
Träffen har avslutats med kaffe
och samtal kring kaffeborden
samt en insamling till EFS
mission.

Samtalsgrupp	
  om	
  
Frälsarkransen	
  
	
  Under	
   hösten	
   träffades	
   en	
  
grupp	
   på	
   10	
   personer	
   under	
   6	
  
onsdagskvällar	
   till	
   en	
   sam-‐
talsgrupp,	
   i	
   studiecirkelns	
   form,	
  
runt	
   Frälsarkransen.	
   Gruppen	
  
lärde	
  
sig	
  
mera	
  
om	
  
Frälsarkransens	
   pärlor	
   och	
   fick	
  
dela	
   erfarenheter	
   om	
   livet	
   och	
  
tron.	
  

Bön	
  för	
  staden	
  
Vi är en liten ekumenisk grupp
som brukar samlas till bön i
EFS-kyrkan en timme varje
lördagsmorgon.
Tyvärr
har
gruppen minskat i storlek. Nu är
vi ofta enbart fyra till fem personer vid våra träffar. Är det då
meningsfullt att fortsätta med
bönesamlingarna? Vi upplever
att det är mycket meningsfullt. Vi
är inte enbart fyra personer som
möts
på
lördagsmorgnarna.
Jesus har ju sagt att där två
eller tre samlas i hans namn är
han själv med. Därför fortsätter
vi! Kan vi göra något för att bli
fler?

Hembesöksgruppen	
  
Gruppen har under 2016 bestått
av två personer. Den huvudsakliga uppgiften har varit att
besöka anhöriga till medlemmar
som avlidit under året. Från
EFS-föreningen har det då överlämnats en blomsteruppsättning.
Gruppen har också, i samband
med julen, besökt medlemmar
som på grund av sjukdom etc
inte kunnat besöka vår kyrka.

Trinity	
  
Trinity tittar tillbaka på 2016 och
känner sig tacksamma över
ännu ett års körgemenskap. Vi
vill speciellt tacka för det stöd
Solviks folkhögskola gett oss
som gjort det möjligt för oss att
fortsätta som kör.
Ett av årets mål var att få en liten
nystart med körrepen och konserter i fokus. Vi är tacksamma
för nya medlemmar och känner
att vi fortfarande utvecklas både
musikaliskt
och
andligt.
Från våren kommer vi bl a att
minnas konserten ”Everybody
praise Him” med bl a Christoffer
Hiding som solist.
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Ett trevligt minne från sommaren
var konserten i Skråmträsk kvarn
där vi verkligen fick sjunga
mycket av den numera stora
repertoaren egna låtar vi samlat
på oss under åren.
Nu färskt i minnet är vi glada
över lyckade julkonserter tillsammans med Henrik Åberg och
ett lyckat Musik i Advent.
Vi i Trinity känner att vi står inför
ett vägskäl med kören nu när vi
inte bara är en EFS-kör utan
också har blivit en solvikskurs. Vi
ser möjligheter till förnyelse på
många plan och ser med
tillförsikt framåt.

Vox	
  Nova	
  
Kören Vox Nova har under
ledning av Tomas Östlund även
detta år sjungit på EFS och i
kyrkor och bönhus runt om i
bygden. Kören gjorde under året
två temagudstjänster i EFS
kyrkan med temat ”Liv att dela”
vilket var mycket uppskattat.
Under hösten genomfördes två
konserter med material från Elvis
andliga repertoar. Konserterna
gjordes på Storstrand och i
Landskyrkan. Båda konserterna
var mycket välbesökta. Året
avslutades som vanligt med att
kören medverkade vid Musik i
advent

Ljud	
  och	
  ljus	
  
Under 2016 har vi varit fyra män
som turats om att sitta bakom
spakarna vid ljud- och ljusbordet
och gjort vårt bästa för att alla
ska kunna ta till sig det som syns
och och hörs i kyrksalen under
gudstjänsterna. Söndagsgudstjänsterna har spelats in och
finns att lyssna på i mp3-format
på
EFS-kyrkans
hemsida.
Teknikergruppen har inför 2016
minskat i antal från tidigare fem
medlemmar till nuvarande fyra,

	
  

vilket har gått förvånansvärt bra,
men vi välkomnar varmt nya
blivande ljud- och ljustekniker att
ansluta sig till vår lilla skara.

www.efskyrkan.nu	
  
Vår hemsida, www.efskyrkan.nu,
är föreningens digitala hemvist.
Den uppdateras flera gånger
varje vecka, dels med referat
från det som händer i vår
förening och EFS-kyrkan, dels
med förhandsinformation kring
våra gudstjänster och andra
arrangemang.
Här finns också information från
styrelsen, programplaneringen
och allmän information om det
mesta av vår förenings verksamhet. Nytt för i år är att medlemsmatrikeln
uppdateras
regelbundet.
Förteckning
över
ansvarsgrupper hittar man också
på hemsidan liksom viktiga
dokument som de behöver i sitt
uppdrag. Hemsidan sköts av
Mattias Steinwall (webbmaster)
tillsammans en webbgrupp i
form av Arnaldo Tiburzi, Roger
Wikström och Gunilla Grenholm.
Hemsidan kompletteras fortsättningsvis med några olika Face-

booksidor, bl a för iCentrum,
MigrantMammor och United.
Johannes Bergner sköter också
ett Instagramflöde, där målgruppen i huvudsak är ungdomar, efs.i.schtaan.

	
  
Närradion	
  
Närradion har fortsatt sända programmet ”Lördagsmorgon från
EFS” under januari till maj och
september till december samt
andakter måndag till fredag och
gudstjänster söndagar var 5:e
vecka
under
hela
året.
Programledare har som tidigare
Håkan Markström varit och
tekniker Håkan Sundqvist, Peter
Vikström och Johannes Bergner
under våren. Under hösten har
Johannes Bergner ersatts av
olika tekniker. De som svarar i
telefon är Harriet Jonsson,
Ingegerd Marklund och Eva
Vikström. I samtal med våra
lyssnare
så
vet
vi
att
”Lördagsmorgon från EFS” är ett
mycket uppskattat program. Vi
når även ut till personer som inte
har en kristen livssyn men ändå
uppskattar programmet.
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gudstjänsten. Alla barn och
ungdomar är till stor glädje för
oss. Vi är också tacksamma för
alla ledare som ställt upp!

	
  

United	
  
United, en kör med mycket
glädje och liv! Under året har
kören sjungit i vår kyrka på
Midvinterfesten och två gudstjänster, bl a den gudstjänst där
Solvikskonfirmanderna hade sin
inskrivning och i all enkelhet vid
grötfesten. Tillsamman med
EFS-kyrkans alla körer har vi
haft ”Musik i Advent” i vanlig
ordning.

MigrantMammor	
  
MigrantMammor har under 2016
fortsatt och utvecklat den
verksamhet som startade under
2015. Navet i verksamheten är
den öppna mötesplats som alla
kvinnor välkomnas till två dagar i
veckan. På tisdagarna är språket
och samtal kring samhällsetablerande teman i fokus.
Intresset och behovet att lära sig
och/eller förbättra sin svenska
både muntligt, skriftligt och för
att få hjälp med läxor har varit
stort.
Dessa
träffar
har
möjliggjorts
av
ett
antal
volontärer/språkstödjare
som
väglett
deltagarna.
På
torsdagarna erbjuder MigrantMammor
mammaträning,
gemensam
matlagning
och
samvaro
där
alla
delar
erfarenheter med samtalet i
fokus. Många av deltagarna
uttrycker stor tacksamhet över
att denna mötesplats finns. De
uttrycker även glädje över att få
möjlighet att lära känna nya
människor, både nya och gamla
Skellefteåbor. För att MigrantMammornas verksamhet ska
fortsätta i denna goda anda så
välkomnas även fortsättningsvis
föreningens alla kvinnor. Utöver

	
  

den öppna verksamheten har
projektledningen även kunnat
stödja
enskilda
kvinnor
i
individuella frågor på vägen mot
deras mål samt arbetat med
information, samverkan och
opinionsbildning.

	
  
SALT/BARN-‐	
   OCH	
   UNG-‐
DOMSARBETE	
  
Söndax	
  och	
  Tweens
Vår söndagsskola, Söndax, är
fortsatt välbesökt. Mellan 4 och
24 barn har varit med! Under
året har det varit söndagsskola
vid nästan varje gudstjänst.
Barnen i åldern 4-12 år har
sjungit sin egen sång ” Mer än
okej” tillsammans med övriga
gudstjänstbesökare och sedan
tänt ljus innan de har gått iväg till
sin samling. Under vårterminen
delades gruppen vid iCentrum"gudstjänsterna. De yngre gick till
Söndax
medan
de
större
barnen/ungdomarna var med på
Tweens, en samling för åldrarna
mellan 10 och 13 år. Det var
uppskattat! Det har också varit 2
familjegudstjänster då barnen
stannade kvar under hela

Vi har sjungit i Kåge kyrka, på
12-12, i Ursvikens kyrka (kyrkan
full av konfirmandfamiljer) och i
Mobackenkyrkan vid två tillfällen,
vår egen konsert vid vårterminens slut och i augusti på
”Nära Jesus”-konferensen, där vi
deltog i öppningsgudstjänsten.
Även i år var United med på
Work2gether. I år, två välgörenhetskonserter, till förmån för
”Water of life” via Compassion.
Vårens
körresa
blev
en
minnesvärd resa! Vi besökte
Umeå stads kyrka, EFS-kyrkan i
Örnsköldsvik och Nordmalings
kyrka. I Nordmaling fick vi
förmånen att vara delaktiga i en
familjedag med asylfamiljer i
området. Vi sjöng, sportade och
åt tillsammans och fina möten
och minnen uppstod.
När sommaren kom slutade
Birgitta Wikström som en av två
ledare. Tack, Birgitta för de tre
åren vi fått ha dig! Glädjande
nog har Cecilia Lundmark klivit
in som ny körledare tillsammans
med Kattis Koss!
Tack för ett gott år i gemenskap!
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Barnkören	
  Hopp	
  

Smågrupper	
  

Barnkören är nu inne på sitt
andra år. Den har under året fått
fler medlemmar och riktar sig till
barn från 4 år och uppåt, Kören
har haft ett flertal bejublade
framträdanden
under
året.
Midvinterfesten och Musik i
Advent har varit höjdpunkterna.
Lina Carlson, Lisa Lundmark,
Stina
Åström
och
Maria
Philipsson är ledare. Barnen
övar varannan söndag i samband
med
iCentrum-gudstjänsterna. Kören har en viktig
uppgift att nå ut till familjer som
ännu inte är medlemmar i vår
förening.

Under våren har vi haft två
smågrupper med ungdomar från
konfirmationslägret 2015 där en
stor del handlar om att mötas
och se varandra men också att
tillsammans växa i den kristna
tron. Ungdomarna har lagat mat
tillsammans, fått möjlighet att
prata om hur veckan har varit
och fått be för varandra. Två nya
smågrupper
startade
under
hösten för konfirmanderna från
2016.	
  

The-‐Life	
  
The-Life är en lovsångsgudstjänst som under 2016 har hållits
en fredagkväll i månaden.
Gudstjänsterna har haft ett fokus
på lovsång, bön (bland annat i
form av bönestationer) och en
längre predikan (20-25 min). The
Life riktar sig främst till
ungdomar men är inte en
ungdomsgudstjänst
utan
är
öppen för alla åldrar. Exempel
på ämnen som tagits upp i
gudstjänsterna har varit: Mission
och religionsdialog i mellanöstern, påskens budskap och
vägen till livet.	
  

Crazynight	
  
Under maj och i sommar
anordnade vi ”Crazynight”. Det
gick ut på att man hade ett
fullspäckat program från klockan
19.00-07.00
med
tävlingar,
sport, andakt, film, lekar, mat,
sällskapsspel och pyssel.

LAN	
  
I april så anordnade vi ett LAN
på EFS. Under LANet spelades
det mycket datorspel, TV-spel
samt sällskapsspel. Med paus
för andakter och gemensamma
mattider så blev det väl mottaget
av de cirka 35 personerna som
deltog.

åldern 19-30. Vi har samlats
varje söndag klockan 14:00 på
EFS. Varannan gång har vi haft
”UngaVuxna-Djupare” där vi har
haft fika, bibelstudium och
samtalsgrupper och varannan
gång ”UngaVuxna-Gemenskap”
där vi träffas för att göra en
gemenskapsaktivitet.
Exempel på bibelstudier har
varit: Tvivel, vem var Jesus,
varför behövde Jesus dö och
hela bibeln på 60 min. Exempel
på gemenskapsaktiviteter: surströmming, taco eftermiddag,
brädspel och Kanotpolo.
UngaVuxna åkte även på en
resa till Livsväg i Uppsala där vi
blev 13 st som körde ner till konferensen.

Ungdomskvällar	
  på	
  
Mobacken	
  
Under sommaren flyttade ungdomsverksamheten
ut
på
Mobacken. Ungdomarna från
sommarkyrkan höll i aktiviteter
och andakter för ungdomar. Det
gjorde det möjligt att få en direkt
uppföljning för konfirmanderna.

UngaVuxna	
  
Under hösten drog vi igång en
ny verksamhet som riktar sig till

Café	
  Lighthouse	
  
Under terminerna har EFSkyrkan haft Café Lighthouse som
är en variant av fritidsgård. Vi
har öppnat upp kyrkan på
fredagkvällar för lek, andakt,
pingis
och
ungdomshäng.
Exempel
på
organiserade
aktiviteter har varit fyrkamp,
”vinter-OS”, tacokvällar, pulkaåkning, melodifestivalen, mörkerlekar, tv-spel och brädspel.
Efter aktiviteterna har det alltid
erbjudits spel och fika.
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SKELLEFTEÅ EFS VERKSAMHETSPLAN 2017	
  
VÅR VISION	
  
Hopp
Vi vill att EFS-kyrkan ska vara en varm kyrka som på evangelisk-luthersk grund presenterar
budskapet om Jesus så att det väcker hopp hos dem som ännu inte upptäckt kristen tro, blir en
nystart för de som av olika anledningar kommit bort från kristen gemenskap och som ger
vardagsnära, andlig fördjupning för dem som deltar i kyrkans verksamhet.	
  
Omsorg
Vi vill betona att kristen gemenskap ska vara en trygg gemenskap där alla är välkomna med
sina frågor, sin längtan och sina behov. Vi vill hitta en sund blandning av engagemang, vila och
kärleksfull omsorg.	
  
Utveckling
Vi vill att EFS-kyrkan ska vara en utvecklingsmiljö inom Svenska kyrkan där vi kan prova mötesoch uttrycksformer som kan nå ut med evangeliet på vår tids språk och uttryckssätt. Bibelns
sanningar är eviga, men hur vi kommunicerar dem förändras över tid.	
  
Öppenhet
Vi välkomnar alla – oavsett ålder, bakgrund och ursprung – och hoppas att vi tillsammans och
över tid får utgöra en positiv kraft i Skellefteå. Gud till ära och våra medmänniskor till tjänst.	
  
FÖRSLAG TILL PLAN FÖR 2017	
  

GUDSTJÄNSTER	
  
Vi vill att EFS får vara en plats där alla hittar en gudstjänst, oavsett ålder och bakgrund:
– genom att vi erbjuder mötesformer för våra olika andliga behov (nyfikenhet, fördjupning,
eftertanke, lovsång, förbön, nattvard etc)
– genom att bevara bredden av gudstjänst- och mötesformer
– genom att uppmuntra våra medlemmar att be för, delta och medverka i våra olika gudstjänster 	
  
	
  	
  
KONKRET 2017	
  
• Vi vill att våra gudstjänster tydligare blir ett verktyg för föreningens evangelisationsarbete
under året
• Vi vill utveckla alla våra gudstjänsttyper så att de väcker nyfikenhet för hur den kristna tron kan
få bli en naturlig och viktig del av vardagen
• Vi vill fortsätta påbörjat arbete att lyfta in glimtar av ”frälsarkransen” i gudstjänsterna, och
koppla detta till en satsning på upptäckar-/fördjupningsgrupper med frälsarkransen som
utgångspunkt
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RELATIONER	
  
Att vår förening får verka för:
– En varm, öppen gemenskap
– Gemenskap över åldersgränserna
– Bra ekumenik där vi är en trygg och bidragande del 	
  
KONKRET 2017	
  
• Vi vill jobba för integration mellan våra medlemmar och nya svenskar genom vårt projekt
MigrantMammor, men också genom att lyfta fram integration i vardagen
• Vi vill uppmuntra till att träffar för daglediga kan genomföras
• Vi önskar erbjuda en dagsutflykt i närområdet våren 2017 och en fjällresa till Klippen vår eller
höst.
• Vi vill fortsätta att uppmuntra våra medlemmar till frivilliginsatser.
•Vi vill anordna aktiviteter som stärker banden mellan medlemmarna. Ett exempel på detta kan
vara en middagsbjudning i likhet med en ”cykelfest”.
• Vi vill uppmuntra till att hitta nya bekantskaper vid fikaborden.

BARN	
  
Att vår förening tar vara på den möjlighet som en växande skara barn och barnfamiljer i EFSkyrkan innebär:
– genom att även erbjuda verksamhet och mötesplatser så att barn, ungdomar i de yngre
tonåren och barnfamiljer trivs på EFS och får lära känna Jesus. 	
  
KONKRET 2017	
  
• Vi vill verka för att gruppen Tweens (barn +10 år) får ledare och att gruppen utvecklas till en
stabil verksamhet i föreningen så att Skellefteå EFS inte ”tappar bort” barn/ungdomar i
mellanåldern (efter barnkör – före United)	
  

UNGDOMAR	
  
Att vår förening är en plats där ungdomar trivs och växer:
– genom ett fortsatt nära samarbete med SALT
– genom att fortsätta utvecklingen av aktiviteter som smågrupper, ungdomsgudstjänster samt
sång och musik.
– genom att erbjuda EFS-kyrkan som en naturlig mötesplats för ungdomar
KONKRET 2017	
  
• Fortsätta lyckade upplägg med konfirmanduppföljning och smågrupper
• Anordna ledarutbildningar så att ungdomar både kan bli förebilder för de yngre och får större
förtroenden och möjlighet att delta i föreningens verksamhet	
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EKONOMI	
  
Att vår förening verkar för en sund ekonomi så att vi klarar alla de åtaganden vi har och har
resurser att fortsätta utveckla vår verksamhet:
– genom att uppmuntra till ökat personligt givande
– genom att uppmuntra till att fler blir månadsgivare
– genom att utveckla de sätt vi kan ge pengar till föreningen
– genom att vårda och förvalta våra lokaler på ett ansvarsfullt och klokt sätt	
  
KONKRET 2017	
  
• Tydliggöra föreningens insamlingsmål så att föreningens medlemmar inspireras att bli
månadsgivare
• Hitta ett bra sätt att presentera mer konkret kollektinformation så att gudstjänstbesökare kan
förstå bredden av vårt engagemang och bli inspirerade att ge kollekt	
  

	
  

MUSIK	
  
Att vi fortsätter att utveckla föreningens musikarbete och ser vilken möjlighet till evangelisation
det är:
– genom att stötta och utveckla föreningens körverksamhet
– genom att skapa möjligheter att få komma och musicera på EFS
– genom att ge yngre möjlighet att växa in i ledarroller 	
  
KONKRET 2017	
  
• Musikcaféer, konserter etc när tillfälle ges.	
  

ANSTÄLLDA	
  
Att vår föreningen får fortsätta att vara en bra arbetsplats med motiverade och engagerade
medarbetare

	
  
KONKRET 2017	
  
• Genomföra personalsamtal med EFS-Kyrkans medarbetare en gång per år 	
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KOMMUNIKATION	
  
Att föreningen ska utveckla information och kommunikation så att vi når ut med evangeliet och
information om vår verksamhet till både medlemmar och skelleftebor i stort:
– genom att fortsätta att utveckla vår hemsida
– genom föreningsmöten där viktiga frågor får ventileras
– genom att skapa en bra blandning av traditionella och nya media så att vi har bra kanaler för
alla åldersgrupper.
– genom att synas mer i sociala medier	
  

	
  
KONKRET 2017	
  
• Utveckla vår utåtriktade kommunikation så att vi når människor utanför kyrkan, både genom
befintliga kanaler (våra gudstjänster, musikarbetet och övrig verksamhet) och genom att hitta
nya sätt att nå ut och nå in
• Satsa på föreningsmöten minst 2 gånger/termin och utveckla innehållet till att också inkludera
t ex ”brainstorming”, samtalsgrupper och visionssamtal. Att ställa oss frågan: Hur ser EFSkyrkan ut om tre år?

	
  

MOBACKEN	
  
Att Skellefteå EFS fortsätter det goda samarbetet med EFS-föreningen i Mobackenkyrkan.
– genom att fortsätta förlägga vår sommarverksamhet på Mobackenkyrkan
– genom att kontinuerligt träffa Mobackens EFS styrelse	
  
KONKRET 2017	
  
• Satsa på onsdagarna under sommaren för att erbjuda konfirmanderna från Solvik en fortsatt
gemenskap
• Undersöka möjligheten att erbjuda en sommarkyrka även sommaren 2017
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EFS  Missionsförening  i  Skellefteå                  Org.nr  894700-0280

Resultaträkning  2016  och  budgetförslag  2017
Belopp  i  KSEK

Utfall  2015

Budget  2016 Utfall  2016

Budget  2017

Intäkter
Kollekter/Gåvor

1  310

1  327

1  261

1  292

1

0

0

0

129

130

141

130

1  076

1  058

1  048

1  027

Medlemsavgifter

69

67

63

63

Bidrag

48

314

342

461

Övriga  intäkter

28

28

65

45

Intäkter,  Saltstation  18

42

44

118

59

2  703

2  967

3  038

3  078

Lokal  mission  (EFS  Vbn)

-862

-852

-820

-852

Global  mission  (EFS  Riks)

-177

-178

-205

-190

-22

-22

-20

-22

Personalkostnader

-331

-591

-548

-624

Fastighetskostnader

-777

-655

-620

-659

Verksamhetskostnader

-165

-198

-209

-236

Adm  kostnader

-51

-53

-50

-53

Kostnader,  Saltstation  18

-27

-29

-85

-37

-203

-202

-202

-202

-2  615

-2  780

-2  759

-2  874

87

187

279

204

-460

-144

-106

0

-3  076

-2  924

-2  865

-2  874

-373

43

174

204

69

65

60

56

-18

-15

-13

-12

51

50

47

44

-322

93

220

248

Avsättning  till  per.fond

0

0

-85

-95

Upplösning/Avsättning  lokalfond

0

-100

-90

-34

-62

1

1

Auktioner
Mötesservering
Hyresintäkter

Summa  intäkter
Kostnader

Övrig  mission

Avskrivningar
Summa  kostnader  exkl  byggprojekt
Bruttoresultat  exkl  byggprojekt
Kostnader  för  byggprojekt

Summa  kostnader
Resultat  efter  avskrivningar
Finansiella  poster
Ränteintäkter  o  dyl
Räntekostnader  o  dyl
Summa  finansiella  poster
Resultat  efter  finans  poster
Bokslutsdispositioner  och  skatt

Inkomstskatt
Nettoresultat

0
-322

93

0
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EFS  Missionsförening  i  Skellefteå

Resultaträkning  2016  och  budgetförslag  2017
EFS-KYRKAN
Intäkter
Kollekter/Gåvor
Tosdagsträffen
Auktioner
Servering
Medlemsavgifter
Statligt  bidrag
Övriga  intäkter
Finansiella  intäkter
Summa  intäkter
Kostnader
Lokal  mission  (EFS  Vbn)
Global  mission  (EFS  Riks)
Övrig  mission
Internhyra
Personal/konsultkostnad
Verksamhetskostnad
Adm  kostnader
Finansiella  kostnader
Summa  kostnader
Resultat

Utfall  2015

per  AVD

Budget  2016 Utfall  2016

Budget  2017

1  152
25
1
101
69
48
3
69
1  469

1  169
24
0
102
67
314
3
65
1  744

1  102
19
0
113
63
342
14
60
1  713

1  152
0
0
102
63
461
8
56
1  843

-730
-177
-22
-378
-16
-144
-51
-18
-1  537
-68

-718
-178
-22
-303
-283
-178
-53
-15
-1  750
-6

-680
-205
-20
-267
-288
-187
-50
-13
-1  710
3

-712
-190
-22
-265
-409
-215
-53
-12
-1  878
-35

42
-27
-105
-90

44
-29
-121
-106

118
-85
-121
-88

59
-37
-97
-75

133
28
25
185

134
28
25
187

140
27
52
219

140
28
37
205

-133
-37
-21
-191
-6

-134
-41
-20
-194
-7

-140
-61
-21
-222
-3

-140
-65
-21
-226
-21

1  076
484
1  559
-278
-777
-203
-1  257
303

1  058
424
1  481
-268
-655
-202
-1  125
356

1  048
388
1  436
-200
-620
-202
-1  022
414

1  027
362
1  390
-150
-659
-202
-1  011
378

SALTSTATION  18
Intäkter
Övriga  kostnader
Internhyra
Resultat

SOMMARVERKSAMHETEN  PÅ  MOBACKEN
Intäkter
Kollekter
Mötesservering
Övriga  intäkter
Summa  intäkter
Kostnader
Lokal  mission  (EFS  Vbn)
Sommarkyrka/Personal/konsultkostnad/resor
Verksamhetskostnader
Summa  kostnader
Resultat

FASTIGHET  ORION  9
Hyresintäkter
Internhyra
Summa  intäkter
Personalkostnader
Fastighetskostnader
Avskrivningar
Summa  kostnader
Resultat  
Totalresultat  före  byggprojekt
Kostnad  för  byggprojekt

Resultat  före  disposition  och  skatt

139

237

326

248

-460
-322

-144
93

-106
220

0
248

0

0

0

0
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EFS  Missionsförening  i  Skellefteå                  Org.nr  894700-0280

Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

2  406

2  609

0

0

Långfristig  utlåning

1  800

2  000

Summa  anläggningstillgångar

4  206

4  609

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

55

39

Skattefordringar

33

22

Förutbet  kostnader/upplupna  intäkter

79

93

Belopp  i  KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheten Orion  9
Inventarier Församlingsverksamhet 1  kr

Kassa,  bank

1  433

1  082

Summa  omsättningstillgångar

1  600

1  235

SUMMA  TILLGÅNGAR

5  807

5  844

4  354

4  676

1

-322

4  355

4  354

EFS  lokalfond  i  Skellefteå

100

0

Övriga  ideella  fonder

100

100

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER    
Eget  kapital
Balanserat  resultat
Årets  resultat
Summa  eget  kapital
Fonder

Periodiseringsfond
Summa  fonder

85

0

285

100

675

795

Långfristiga  skulder
Lån  EFS  i  Västerbotten
Kortfristiga  skulder
Leverantörsskulder

95

175

Upplupna  kostnader/förutbetalda  intäkter

237

230

Övriga  skulder

125

190

34

0

492

595

5  807

5  844

Skatteskuld
Summa  kortfristiga  skulder
SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER  
Skellefteå  2017-01-26
Bertil  Edström

0

Annbritt  Marklund

0

ordförande

sekreterare

vice  ordf

Olof  Forslund  Viklund

Peter  Falkman

Gunilla  Grenholm

Mona  Johansson

Stig  Lindkvist

Göran  Sundkvist

Carl-Axel  Robertsson

kassör
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EFS MISSIONSFÖRENING
I SKELLEFTEÅ

MOTION

2017-01-17

Yrkande om stadgeändring
Vi ser nu att det är svårt att få styrelsekandidater. Kan en väg vara att minska antalet
styrelseledamöter och samtidigt definiera ett antal olika utskott som hanterar mycket av de
löpande frågorna? Utskotten skulle då ha klart definierade uppgifter och ramar. I utskotten
behöver det då inte finnas med någon styrelserepresentant. Därmed förhindrar man att det
blir dubbla "jobb". Styrelsen skulle i och med detta kunna ägna mer tid åt mer övergripande
frågor och fokusera på framtidsfrågor. Kanske skulle det vara lättare få folk till utskott än till
styrelsen? Många verkar tycka det är så "stort" på något sätt att säga ja till styrelsearbete,
men ett utskott kanske känns lättare att säga ja till.
Färre kandidater i styrelsen än 7 st kräver stadgeändring. Stadgeändring kräver 2 på
varandra beslut på årsmöten.
Nuvarande stadgar lyder enligt följande:
§ 4.1 Föreningens styrelse består av 7-9 ledamöter, vilka väljs bland föreningens direkta
medlemmar.
§ 4.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och dessutom när något utskott begärt
det. Den är beslutsmässig när minst fem (5) av styrelsens ledamöter är närvarande och minst
fyra (4) av de närvarande medlemmarna är eniga om beslutet.

Styrelsen yrkar på följande stadgeändring:
§ 4.1 Föreningens styrelse består av 5-7 ledamöter, vilka väljs bland föreningens direkta
medlemmar. .....

§ 4.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och dessutom när något
utskott begärt det. Den är beslutsmässig när minst fyra (4) av styrelsens
ledamöter är närvarande och minst tre (3)av de närvarande medlemmarna är
eniga om beslutet

Skellefteå den 17 januari 2017

Styrelsen
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D A G O R D N I N G 	
  
Årsmöte	
  med	
  EFS	
  Missionsförening	
  i	
  Skellefteå	
  2017-‐02-‐18	
  
1. Andakt

15. Motion

2. Årsmötets öppnande

16. Val av styrelseledamöter

3. Val av årsmötets presidium

17. Verksamhetsplan för 2016

4. Nya medlemmar hälsas välkomna

17.1 Verksamhetsplan

5. Fastställande av dagordning

17.2 Budget

6. Parentation

18. Offergång och bön

7. Val av justerare

19. Tack till avgående styrelseledamöter

8. Val av rösträknare

20. Val av revisorer med ersättare samt
siffergranskare

9. Val av tidningsreferent
10. Fråga om behörig kallelse
11. Styrelsens redogörelse för det gångna
året
11.1 Verksamhetsberättelse
11.2 Ekonomisk redogörelse
12. Revisorernas berättelse
13. Fastställande av balansräkning och
beslut om disposition av resultatet
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

20. Val av valberedning
21. Val av ombud till
21.1 EFS riks årskonferens 3-6 juni
i Alingsås
21.2 EFS Västerbottens årsmöte 6 maj
i Robertsfors
21.3 Studieförbundet Sensus årsmöte
22. Övriga frågor för senare beslut
23. Avslutning
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