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Styrelsen
Nya personer i styrelsen för 2017 var Karolina
Sundström och David Normark. Från förra året
kvarstod Bertil Edström ordf, Annbritt Marklund
sekr, Carl-Axel Robertsson ekonomi samt
ledamöterna Göran Sundkvist och Gunilla
Grenholm. Gunilla fick rollen som vice ordf.
Styrelsen har normalt ett sammanträde i mitten
av varje månad med undantag för juli. Dessutom har det vid behov blivit något extra sammanträde. Styrelsen har träffat Mobackens
EFS styrelse en gång på våren och en gång på
hösten, för övergripande planering och utvärdering av sommarverksamheten. Styrelsens
arbete utgår ifrån verksamhetsplanen som
baseras på vår vision med ledorden Hopp,
Omsorg, Utveckling och Öppenhet.

nämnas att föreningens körer traditionsenligt
genomfört en uppskattat Midvinterfest. Det har
även varit ett ”knytkalas” en lördagskväll med
mat och samvaro. Under ekumeniska
böneveckan för kristen enhet besökte Johanna
Lundström, från Ö-vik oss. Hon berättade om
organisationen Open Doors som engagerar sig
för förföljda kristna.

Glimtar av ”Frälsarkransen” har fortsatt att
lyftas in i gudstjänsterna under året. På samma
sätt som förra hösten har det varit en upptäckar/fördjupningsgrupp med frälsarkransen
som utgångspunkt. När det gäller gruppen
Tweens (barn +10 år) har vi av olika skäl haft
svårt att få till en regelbunden verksamhet. Vi
fortsätter att jobba för att det ska bli en stadig
grupp. Gruppen UngaVuxna har nu funnits
drygt ett år och har blivit en etablerad grupp
som träffas varje söndag på EFS-kyrkan. Varannan vecka är det fokus på gemenskap och
varannan vecka fördjupningar med samtal och
bibelstudium.

I mars hade vi en middag som gjorde gott! Det
blev en trevlig nostalgikväll i 70-talsanda där
behållningen gick till EFS-kyrkans arbete. Vi
fick under våren också njuta av en högklassig
gospelkväll med två gospelkörer, Jakob
Gospel från Jacobstad och Trinity. Under
hösten genomförde Vox Nova ett uppskattat
musikcafé blandat med sång och tävlingar. Ett
nytt grepp gjordes lördagen den första advent
med café och julmarknad. Ett uppskattat
arrangemang med en bra insamling till EFS
internationella arbete.

Under våren sa Kattis Koss upp sig från sin
tjänst som Uniteds ledare. Vi är tacksamma för
allt som Kattis betytt för kören och för att hon
stannade kvar till dess vi hade ny körledare.
Det visade sig inte vara helt enkelt att hitta en
ersättare, men som ofta tidigare har vår Herre
öppnat dörrar. Vi har anställt Hanna Olofsson
som är erfaren gospelledare. Hon har erfarenhet från bl a Gospelverkstan i Stockholm.

Vi är många som bidrar på olika sätt till föreningens verksamhet. Tillsammans gör vi
mycket och hoppas och ber att det vi gör ska
hjälpa människor att finna tron. Tack för allt ni
gör i både smått och stort och på alla möjliga
och omöjliga sätt!

Migrantmammor har varit finansierat under
2017. Fortsättningen har varit oklar. Ett stort
arbete kring finansieringen och personalfrågan
har pågått i slutet av året och vi hoppas nu på
att kunna fortsätta verksamheten under våren.

Fastighetsutskottet
Fastighetsutskottet har haft ett protokollfört
möte under året och dessutom ett antal informella samtal. Inga större åtgärder har gjorts på
fastigheten under året. Däremot har vi under
två lördagar under hösten genomfört två fixardagar med bl a storstädning, målning och byte
till ledlampor i kyrksalen. Vi fick en ny hyresgäst av Arken då Jan och Eva Larsson valde

Även i år hade vi en föreningshelg i Klippengården under september. Vädret var inte på
topp men det var humöret och vi fick en trevlig
och värdefull samvaro under ett par dagar. Vi
har även under detta år haft en del arrangemang på lördagkvällar. Bland dessa kan
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att sälja rörelsen. Nya hyresgäster är Malte
och Anna Tjäder och vi är övertygade om att
samarbetet med dem ska fortsätta i samma
goda anda som tidigare. Pastoratet har sagt
upp avtalet i förtid enligt den möjlighet som
fanns i avtalet. Avtalet räcker till maj 2020.

När det gäller projektet Migrantmammorhar en
rad olika ansökningar om bidrag och projektpengar gjorts. Marlene Mutesis tjänst finansieras av kommunen. Sedan september är Hibo
Gaalib Mohamud i samverkan med
Arbetsförmedlingen anställd i projektet. Maria
Philipssons tidsbegränsade projektledartjänst
avslutades vid årsskiftet. Hon kommer att vara
föräldraledig. Tack Maria för ditt värdefulla
arbete. Anna-Maria Nieman Björk ersätter
henne. Eftersom Anna-Maria redan arbetat
ideellt med Migrantmammor hoppas och tror vi
att det blir bästa lösningen.

Pastoratet har valt att lämna lokalen från
november. De hyr ut den i andra hand till
Alltele under återstående avtalstid. Därefter
går avtalet med Alltele över till oss.

Vi gläds över allt engagemang och allt arbete
som utförts av både personal och frivilliga
arbetsgrupper och vill därför tacka både från
föreningen och styrelsen.
Ekonomi
Ur ekonomisk synvinkel har föreningen två
skilda verksamheter som 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 2016 och 2017,
där Skellefteå kommun är projektägare,
finansieras i huvudsak med statliga medel.
Totalt sett redovisar föreningen under 2017 ett
överskott på 223 ksek som kan jämföras med
220 ksek för föregående år. Den ideella delen
redovisar ett visst underskott som täcks upp av
överskottet från näringsdelen. Detaljer i
ekonomin finns i närslutna redovisningsrapporter.

Tack till er alla 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 delen har Lars-Martin i pastoratet, i
Sankt Olovs församling. Johan Lundgren är
anställd som ungdomspräst på 75 %.
Johannes Bergner är anställd på 25 % som
ungdomskonsulent. Kattis Koss slutade sin
anställning på 20 % som ledare för United
under sommaren, men när hösten kom fortsatte hon i all fall tills hennes efterträdare
Hanna Olofsson kunde börja i oktober.
Välkommen Hanna! Tack Kattis för dina fina
insatser. Uniteds ideella ledare Cecilia
Lundmark finns kvar. Så värdefullt!

Medlemsstatistik
Vid årets början hade föreningen 294 medlemmar. Fyra nya medlemmar har tillkommit under
året medan nio har avlidit. Elva medlemmar
har begärt utträde och fem av dessa har flyttat
till annan förening. Dessutom har sex person
avförts ur medlemsregistret under året som ett
resultat av en kvalitetsgranskning. Antalet
medlemmar vid årets slut var 272.

Anders Brunnegård har en vaktmästartjänst på
25 %. Övrig tid har Anders arbetat som konsulent åt SALT Riks med sin arbetsplats i huset
vilket gjort att han i viss mån kan styra sin tid
mellan de två tjänsterna. Ett fantastiskt
arrangemang! Tyvärr är Anders uppsagd från
SALT från mitten av januari vilket gör det
osäkert om vi får behålla honom som vaktmästare framöver. Jessica Holmgren arbetar
halvtid med lokalvård. De ekonomiska rutinerna och ekonomistyrningen sköts ideellt av
Göran Forslund och Carl-Axel Robertsson.

	
  

	
  
Programutskott
Programutskottet har under året träffats ett
antal gånger för att planera gudstjänstprogrammet. Som grund har förutom kyrkoårets rytm
också föreningens vision med de fyra huvudorden Hopp, Omsorg, Utveckling och Öppenhet funnits. Under terminerna finns ett upplägg
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där ”iCentrum-gudstjänster” och andra gudstjänster alternerar varannan vecka. Vid högtider som allhelgona, jul och påsk bryts detta
mönster. Det finns också en ambition att ha en
mässa i någon form varje månad och att förutom söndagens gudstjänster också använda
lördagskvällarna till gudstjänster eller andra
samlingar någon gång per månad. Programutskottet arbetar aktivt med att föreningens egna
körer ska medverka någon eller några gånger
per termin. Andra sångare och musiker
engageras också. Programutskottet ansvarar
också för att samordna så att det finns predikanter, mötesledare, någon som sköter ljud,
ljus och bilder. Allt detta sammanställs på ett
planeringsdokument som blivit ett viktigt redskap i utskottets arbete.

Aktiviteterna innehöll allt möjligt både ute och
inne. Många kom och inbjudan och information
om kvällarna gick ut via Facebook och Instagram. Där kunde man påminna och peppa
varandra att komma och umgås med varandra
och med Gud.
iCentrum
Efter mycket längtan, bön och samtal provade
vi i januari 2008 en ny gudstjänstform i EFSkyrkan. En gudstjänst där medlemmarna själva
i högsta grad är med och utformar, planerar
och genomför gudstjänsten varannan söndag.
Nu, tio år senare kan vi tacksamt konstatera att
EFS-kyrkan fylls med barn och barnfamiljer,
med ungdomar, och med besökare i alla åldrar
som tilltalas av det vardagsnära språket, musiken, möjligheten att själv delta och det eviga,
tidlösa hopp vi vill förmedla. Med Jesus i Centrum.

Om programutskottet ska kunna göra ett bra
jobb behövs kunskap om vilka behov och
önskemål som finns hos föreningens medlemmar och övriga som kommer till EFS-kyrkan. Vi
vill därför uppmana alla att söka kontakt med
programutskottet för dela sina synpunkter och
goda idéer.

Gudstjänsterna skapas av grupper av frivilliga,
även personer utanför vår förening. Ett 20-tal
personer har varit inblandade i planering och
genomförande under detta år. Vill du också
vara med? Kontakta någon i styrgruppen:
Kerstin Tiburzi, AnnaCarin Falkman, Mattias
Kågström och Roger Wikström. ”Mästerskapet”
fortsätter troget att fylla iCentrum-gudstjänsterna med musik med några få undantag
då andra musikanter har hoppat in. De gör alla
ett otroligt värdefullt arbete med att dela tro
och tankar kring ämnen om berör oss i vardagen. Stort tack till er alla!

Sommarverksamheten
Mycket hände på Mobacken i somras. Vi fick
glädja oss åt många välbesökta och innehållsrika gudstjänster och åt allt ideellt engagemang
som även byarna var delaktiga i. Programmet
har varit bra och några som medverkat utifrån
är Simon Jonsson, Rune Persson, Lars-Olov
Eriksson samt Petter Lundström. Ett speciellt
tack vill vi rikta till värdgrupperna, som även
detta år ansvarade för söndagsskolan.
Under sommaren deltog 8 ungdomar i
sommarkyrkan under ledning av Staffan
Lindström och Oliver Sjöström. Övriga ledare
har varit Linda Lind och Christine Lindström.
Genom ett samarbete med Solviks folkhögskola höll Katarina Eriksson, Elisabeth
Andersson och Lars-Erik Nilsson i undervisningen. Ungdomarna deltog i en kanothajk
som blev mycket uppskattad, där de även fick
tillfälle att lära känna varandra bättre. Det
ordnades seminarier i olika ämnen. Exempel
på detta är Bibelns grunder, ledarskap mm. De
fick medverka i en gudstjänst och ansvara för
söndagsskola vid två tillfällen. Två gånger åkte
sommarkyrkan till äldreboenden, där de sjöng i
samband med andakt. Det hade även ansvar
för en träff med solvikskonfirmanderna.

Några iCentrum under året:
• Enfald eller Mångfald – en timme om
konflikthantering
• Räkna med bråk – en timme om att vara arg
på Gud
• Hallå hallå – en timme om att lyssna i tro
• Plötsligt händer det – en timme om att våga
säga ja
• Trygg i en otrygg värld – en timme om
vägen hem

Under fredagskvällarna var det Ungdomshäng
som Johannes Bergner, Jenny Norberg och
sommarkyrkan ansvarade för. Grundpelare i
upplägget var umgänge, andakt och fika.
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tjänst en söndag på EFS. Vårens stora projekt
var att tillsammans med St Olovs kyrkokör och
Boliden Big band öva in och framföra Duke
Ellingtons Sacred concert i St Olovs kyrka.
Konserten gjordes också i slutet av september
på Storstrand. Under hösten bjöd kören in till
ett uppskattat musikcafé på EFS. Återigen
genomförde kören 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.

Bön för staden
Lördagar kl 10.00 samlas en liten grupp om
4-8 personer i EFS- kyrkan. Vi ber för vår stad
att Gud ska ge oss väckelse, ja att Guds ande
ska få vidröra hela vårt land. Sedan Tage
Bergkvist lämnat oss är vi utan ledare, men vi
fortsätter i tro på Guds löfte att där två eller tre
är samlade i Hans namn så ska Han vara med.
Glädjande är att det tillkommit två nya deltagare. Vi ser gärna att herrar och fler yngre
kommer med. Inga krav på att be högt, Gud
hör ändå. Välkomna!

Ljud och ljus

Hembesöksgruppen

Vid 2017 års början bestod teknikergruppen av
fyra personer som turats om att sköta ljud och
ljus vid EFS-kyrkans gudstjänster. Under våren
skedde en glädjande ökning av antalet gruppmedlemmar, från fyra till fem personer. Under
året har teknikergruppen gjort sitt bästa för att
gudstjänstdeltagare och närradiolyssnare ska
kunna ta del av innehållet i gudstjänsterna.
Söndagsgudstjänsterna har spelats in och
finns att lyssna på i mp3-format på EFS-kyrkans hemsida.

Gruppen har under året bestått av Ulla
Johansson och Birgitta Lundmark. 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

Digitalt

Kören har utvecklats under året vilket innebär
nya låtar, större krav på kören samt egen övning vilket ställer högre krav på körmedlemmarna. Trinity fick möjlighet att sjunga med
Mikael Svarvars kör Vasa Gospel . Det var
både utvecklande och inspirerande. Kören
deltog även i Paul Juukos konsert till förmån
för uppförande av en skola i Uganda. En video
har också spelats in, ”A message of Love”.
Den låten framfördes bl a vid Musik i Advent.
Nya medlemmar har strömmat till, däribland
även ”gamla” körmedlemmar. Kören har haft
ett fantastiskt år. Tacksamhet och tillfredsställelse är ledord under 2017.

Vår hemsida, www.efskyrkan.nu, är föreningens digitala hemvist. Den uppdateras flera
gånger varje vecka, såväl med referat från det
som händer i vår förening och EFS-kyrkan som
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. 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
med Facebooksidor för iCentrum,
Migrantmammor och United. Johannes
Bergner sköter också ett Instagramflöde,
efs.i.schtaan, där målgruppen i huvudsak är
ungdomar. Under hösten har vi också införskaffat en sms-tjänst, där vi snabbt kan få ut
information till alla medlemmar. Ett första test
gjordes när föreningen fyllde 120 år. Ett meddelande gick ut där vi uppmanades att fira
dagen genom att skicka in en födelsedagsgåva.
Till vår glädje gav detta ett mycket positivt
resultat!

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
medverkade som vanligt vid Midvinterfesten
dessutom genomförde kören en musikguds-
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Närradion

tidigare varit svårt att hinna med. Under
vårterminen har Migrantmammor även kunnat
erbjuda simträning och deltagarna har fått
möjlighet att prova på att åka skidor.

Närradion har fortsatt med att sända programmet ”Lördagsmorgon från EFS” under januari
till maj och september till december. Andakter
sänds måndag till fredag och gudstjänster
söndagar var 5:e vecka under hela året. Programledare har Håkan Markström varit och
tekniker Kennet Tjärnström, Gunnar Markström
och Peter Vikström. De som svarar i telefon är
Harriet Jonsson, Ingegerd Marklund och Eva
Vikström under våren. Inga telefonsvarare har
funnits under hösten men man har istället kunnat skickat mail. Vid 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
som ändå uppskattar programmet.

Många av deltagarna visar stor tacksamhet
över att denna mötesplats finns. De uttrycker
även glädje över att få möjlighet att lära känna
nya människor, både nya och gamla skelleftebor. För att Migrantmammors verksamhet ska
fortsätta i denna goda anda välkomnas även
fortsättningsvis föreningens alla kvinnor.
Utöver den öppna verksamheten har
projektledningen även kunnat arbeta med informationsspridning, samverkan och
opinionsbildning, bl a på EFS Västerbottens
medarbetardagar, Arbetsförmedlingens minimässa och på Landstingets regionträff för
”Nämnden för primärvård och folkhälsa”.

Migrantmammor 2017
SALT/BARN- OCH UNGDOMSARBETE
Söndax och Tweens
Söndagsskolan, ”Söndax” är fortsatt populär
med många barn som deltar. Upp till 22 barn i
olika åldrar har deltagit i Söndax aktiviteter
under året. Man kan se en tydlig tendens att
Söndax är ännu mer välbesökt de söndagar då
det är iCentrum-gudstjänst. Söndagsskolan har
förbestämda teman som aktiviteterna utgår
ifrån. Exempel är ”Vi hör ihop”, ”Daniel i
lejongropen” och ”Tacksamhet”. Barnen
sjunger, tänder ljus, lyssnar på bibelberättelser, ber, pysslar och leker. De söndagar då
det är iCentrum-gudstjänst inleds Söndax med
att hela församlingen sjunger barnens sång
”Mer än okej” tillsammans. Söndax har ett tiotal
ledare som tillsammans med barnen gör söndagsskolan till en fin stund varje söndag.

Under 2017 har Migrantmammor fortsatt att
bedriva och utveckla den verksamhet som
startade under 2015. Navet i verksamheten är
den öppna mötesplats som alla kvinnor
välkomnas till tre 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 fortsatt mycket stort. Dessa träffar har möjliggjorts av ett antal volontärer/
språkstödjare som väglett deltagarna. På
torsdagarna erbjuds mammaträning, gemensam matlagning och samvaro där alla delar
erfarenheter med det muntliga berättandet i
fokus. Till vår hjälp i detta arbete har vi under
2017 haft berättarexperten Rose-Mari Lindfors.
Nytt för i år är att vi även hållit öppet på
onsdagar. Onsdagarna har fungerat som ett
komplement till övriga dagars aktiviteter.
Deltagarna har de kunnat komma med sina
individuella frågor och funderingar, något som
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Evelina och Nils Lundkvist har planerat och
erbjudit Tweens under iCentrum-gudstjänsterna men dessvärre har inga deltagare kommit.

aktiviteter men sedan höstterminsstarten har
ett flertal barn tillkommit. För tillfället är sammanlagt 22 barn med i kören. Även om det är
många yngre som tillkommit skapar de barn
som blivit lite äldre en stabilitet i kören. Det
blir därmed lättare att lära in nya sånger. Av
hänsyn till att många av barnen är väldigt små,
varvas nya sånger med mycket rörelsesånger
under övningarna. Detta skapar dynamik, lust
och uthållighet för barnen.

United
Under året har United sjungit i vår kyrka under
Midvinterfesten, gudstjänster i april och
november samt på julmarknaden i december.
Under våren sjöng kören även i Bureå kyrka
och deltog i Marching for love tillsammans med
fler körsångare från Skellefteå och Sydafrika.
Triple and Touch deltog också till förmån för
arbetet med Star for Life. I maj åkte vi på körresa till Vasakyrkan, Ersmark (Umeå) och
Sävar. En resa med mycket glädje, sång och
gemenskap! Terminen avslutades med musikgudstjänst på Mobacken.

Hopp ses varannan söndag och övar i samband med iCentrum-gudstjänsterna. Ledarna
Lina Grenholm, Maria Philipsson, Lisa
Lundmark och Stina Lindberg anser att det
varit ett lyckat upplägg. Hopp har gjort bejublade framträdanden under flertalet gudstjänster samt under Musik i Advent. Favoritsången i repertoaren om barnen själva får välja
är Goliat av Laleh.

Under sommaren fick vi möjlighet att göra ett
besök och på konfirmationslägret på Solvik.
Där gjorde vi en konsert som sprudlade av
energi och hoppades visa konfirmanderna hur
härligt det är att sjunga i United!

The Life
Under året som gått har vi i ungdomsverksamheten en gång i månaden ordnat lovsångsgudstjänster med ungdomlig prägel. Det har
varit en viktig del av vårt tänk för att bjuda in
ungdomarna till gudstjänstliv och till fördjupad
tro på Jesus Kristus. Vi har främst tagit in talare utifrån och ibland har vår ungdomspräst
Johan Lundgren predikat för ungdomarna.
Gudstjänsterna har varit fina och det har varit
en varierad tillströmning med ca 25-40 ungdomar.
Lighthouse
Vi har under våren och hösten haft
vår ”ungdomsgård” Lighthouse öppen på
fredagskvällarna. Där har vi haft roliga aktiviteter, andakter och fika. Under hösten har vi
haft 8-25 deltagare vilket är något färre än
tidigare. Ungdomsledarteamet har därför utvärderat orsaken och funderat över hur vi ska få
verksamheten att fungera bättre och attrahera
flera ungdomar. Positivt för höstterminen är att
vi fått in flera ideella ledare och att de unga
ledarna fått pröva på att hålla i andakter vilket
har fungerat mycket bra. Det är något speciellt
när någon i ungdomarnas egen ålder berättar
om sin tro för dem.

Höstterminen drog igång och vi välkomnade
några nya medlemmar, bland annat från
Solvikskonfan. I oktober slutade Kattis Koss
som en av två ledare. Tack Kattis, du har gjort
en värdefull insats under din tid som ledare! Vi
hade samtidigt glädjen att välkomna Hanna
Olofsson som ny ledare och hon leder nu kören tillsammans med Cecilia Lundmark. Även
denna höst deltog vi i välgörenhetskonserten
Work together som i år ägde rum i Landskyrkan. Höstterminen avslutades traditionsenligt med Musik i advent tillsammans med alla
körer i EFS-kyrkan.

UngaVuxna

Barnkören Hopp

Under vårterminen präglades UngaVuxnadjupare mycket av undervisning från ungdomsprästen Johan Lundgren. Detta var bra men
hade en nackdel att det blev väldigt mycket för

Barnkören Hopp fortsätter att vara en uppskattad del av kyrkans barnverksamhet. Under
året har några barn slutat på grund av andra
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honom att förbereda. Höstterminen förändrades markant då vi lyckats få in många talare
utifrån som behandlat ämnen som psykisk
hälsa, apologetik och sorg. Gruppen är stabil
och under hösten har det på en vanlig ”djupare”
gång deltagit ca 12 personer. UngaVuxnagemenskap leds helt ideellt. Den gruppen har
fungerat bra med resultatet att vi haft flera
trevliga träffar med mat, spel, sport m.m.

Smågrupper / bönegrupper
Under vårterminen hade vi endast en smågrupp med 6 konfirmander som träffades, hade
andakt och åt mat tillsammans. På hösten
startade vi upp en ny smågrupp för de
nykonfirmerade med 6 deltagare. Vi har även
startat smågrupper för gymnasieungdomar
med 6-8 deltagare.

Ledarträffar
Main:stream
Eftersom vi lyckats få fler ideella ledare har vi
under hösten börjat anordna ledarträffar ca en
gång i månaden, med ca 6 deltagare. De är
utmärkta tillfällen att tala om kristen ledarskap,
be tillsammans för varandra och verksamheterna samt att kunna tala strategiskt om
grupperna.

	
  

EFS-kyrkan har tillsammans med SKUR
(Skellefteå kristna ungdomsråd) varit medarrangörer för ett nytt event på höstlovet 1-3
november – Main:stream. Eventet har LAN
som ram med sidospår såsom musik, sport
och bibel. Hur lyckad satsningen blev är i skrivande stund okänt. Ca 27 personer deltog i
eventet. Om man räknar antal besökare under
dagtid blev det totalt 45 personer.
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EFS  Missionsförening  i  Skellefteå                  Org.nr  894700-0280

Resultaträkning  2017  och  budgetförslag  2018
Belopp  i  KSEK

Utfall  2016

Budget  2017 Utfall  2017

Budget  2018

Intäkter
Kollekter/Gåvor
Auktion/Basar
Mötesservering
Hyresintäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga  intäkter
Intäkter,  Saltstation  18
Summa  intäkter

1  261

1  292

1  212

1  224

0

0

33

33

141

130

153

153

1  048

1  027

1  054

1  041

63

63

63

63

342

461

439

281

65

45

23

42

118

59

78

59

3  038

3  078

3  053

2  896

Kostnader
Lokal  mission  (EFS  Vbn)

-820

-852

-839

-848

Global  mission  (EFS  Riks)

-205

-190

-222

-215

-20

-22

-39

-35

Övrig  mission
Personalkostnader

-548

-624

-592

-443

Fastighetskostnader

-620

-659

-712

-759

Verksamhetskostnader

-209

-236

-139

-207

-50

-53

-50

-55

Adm  kostnader
Kostnader,  Saltstation  18
Avskrivningar
Summa  kostnader  exkl  byggprojekt
Bruttoresultat  exkl  byggprojekt
Kostnader  för  byggprojekt

Summa  kostnader
Resultat  efter  avskrivningar

-85

-37

-71

-37

-202

-202

-202

-202

-2  759

-2  874

-2  865

-2  801

279

204

188

95

-106

0

-22

0

-2  865

-2  874

-2  887

-2  801

174

204

166

95

60

56

56

51

-13

-12

0

0

47

44

56

51

220

248

223

146

-85

-95

-90

-71

-100

-90

-63

-20

-34

-62

-69

-54

1

1

1

1

Finansiella  poster
Ränteintäkter  o  dyl
Räntekostnader  o  dyl
Summa  finansiella  poster
Resultat  efter  finans  poster
Bokslutsdispositioner  och  skatt
Avsättning  till  per.fond
Upplösning/Avsättning  lokalfond
Inkomstskatt
Nettoresultat

0
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EFS  Missionsförening  i  Skellefteå

Resultaträkning  2017  och  budgetförslag  2018
EFS-KYRKAN
Intäkter
Kollekter/Gåvor
Tosdagsträffen
Auktion/Basar
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  2016

per  AVD

Budget  2017 Utfall  2017

Budget  2018

1  102
19
0
113
63
342
14
60
1  713

1  152
0
0
102
63
461
8
56
1  843

1  081
0
33
104
63
439
5
56
1  780

1  084
0
33
105
63
281
5
51
1  622

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

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

-709
-222
-38
-293
-425
-132
-50
0
-1  870
-90

-708
-215
-35
-289
-229
-179
-55
0
-1  709
-87

118
-85
-121
-88

59
-37
-97
-75

78
-71
-97
-89

59
-37
-97
-74

140
27
52
219

140
28
37
205

131
49
18
198

140
48
37
225

-140
0
-61
-21
-222
-3

-140
0
-65
-21
-226
-21

-130
-1
-64
-7
-201
-3

-140
0
-65
-28
-233
-8

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

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

1  054
390
1  443
-102
-712
-202
-1  016
427

1  041
386
1  427
-150
-759
-202
-1  111
315

SALTSTATION  18
Intäkter
Övriga  kostnader
Internhyra
Resultat

SOMMARVERKSAMHETEN  PÅ  MOBACKEN
Intäkter
Kollekter
Mötesservering
Övriga  intäkter
Summa  intäkter
Kostnader
Lokal  mission  (EFS  Vbn)
Insänt  till  EFS  Riks  (övrig  mission)
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

	
  

326

248

245

146

-106
220

0
248

-22
223

0
146

0

0

0

0
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EFS  Missionsförening  i  Skellefteå                  Org.nr  894700-0280

Balansräkning
Belopp  i  KSEK

2017-12-31

2016-12-31

2  204

2  406

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheten Orion  9
Inventarier Församlingsverksamhet 1  kr

0

0

Långfristig  utlåning

1  700

1  800

Summa  anläggningstillgångar

3  904

4  206

22

55

7

33

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Skattefordringar
Förutbet  kostnader/upplupna  intäkter

108

79

Kassa,  bank

1  430

1  433

Summa  omsättningstillgångar

1  568

1  600

SUMMA  TILLGÅNGAR

5  472

5  807

4  355

4  354

1

1

4  356

4  355

EFS  lokalfond  i  Skellefteå

163

100

Övriga  ideella  fonder

100

100

Periodiseringsfond  

175

85

Summa  fonder

438

285

0

675

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

Långfristiga  skulder
Lån  EFS  i  Västerbotten
Kortfristiga  skulder
Leverantörsskulder

81

95

Upplupna  kostnader/förutbetalda  intäkter

362

237

Övriga  skulder

166

125

Skatteskuld

69

34

677

492

5  472

5  807

0

0

Summa  kortfristiga  skulder
SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER  
Skellefteå  2018-01-23

Bertil  Edström

Annbritt  Marklund

Gunilla  Grenholm

ordförande

sekreterare

vice  ordf

David  Normark

Göran  Sundkvist

Karolina  Sundström

Peter  Falkman

Carl-Axel  Robertsson
kassör
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SKELLEFTEÅ EFS VERKSAMHETSPLAN 2018
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 mötes- och 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 2018	
  

GUDSTJÄNSTER	
  
Vi vill att EFS får vara en plats där alla hittar en gudstjänst, oavsett ålder och
bakgrund:
– genom att vi erbjuder en bredd av gudstjänster och mötesformer för våra olika
andliga behov, till exempel nyfikenhet, fördjupning, eftertanke, lovsång, förbön
och nattvard
– genom att uppmuntra våra medlemmar att be för, delta och medverka i våra
olika gudstjänster 	
  
	
  	
  
KONKRET 2018	
  
• Vi vill att våra gudstjänster ska vara ett verktyg för föreningens evangelisation
under året
• Vi vill utveckla alla våra gudstjänsttyper så att de ska väcka nyfikenhet för hur
kristen tro kan få bli en naturlig och viktig del av vardagen
• Vi vill fortsätta att lyfta in glimtar av ”frälsarkransen” i gudstjänsterna, och koppla
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detta till en satsning på upptäckar-/fördjupningsgrupper med frälsarkransen som
utgångspunkt

RELATIONER	
  
Vi vill att vår förening får verka för:
– En varm, öppen gemenskap
– Gemenskap över åldersgränserna
– Bra ekumenik där vi är en trygg och bidragande del 	
  
KONKRET 2018	
  
• Vi vill jobba för integration mellan våra medlemmar och nya svenskar genom
vårt projekt Migrationsmammor
• Vi vill uppmuntra till att träffar för daglediga kan genomföras
• Vi vill genomföra en julmarknad även 2018
• Vi vill uppmärksamma besökare och ta hand om nya medlemmar i vår kyrka
• Vi vill anordna aktiviteter som stärker banden mellan medlemmarna
• Vi vill fortsätta att uppmuntra våra medlemmar till frivilliginsatser
• Vi vill uppmuntra till att hitta nya bekantskaper vid fikaborden

BARN	
  
Vi vill att vår förening tar vara på den möjlighet som en växande skara barn och
barnfamiljer i EFS-kyrkan 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 2018	
  
• Vi vill verka för att gruppen Tweens, barn över 10 år, utvecklas till en stabil
verksamhet i föreningen
• Vi vill verka för att Söndax fortsätter sin verksamhet	
  
• Vi vill verka för att barnkören Hopp kan fortsätta som föregående år

UNGDOMAR
Vi vill 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, caféer,
ungdomsgudstjänster samt sång och musik
– genom att erbjuda EFS-kyrkan som en naturlig mötesplats för ungdomar
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KONKRET 2018	
  
• Fortsätta arbeta 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
• Att ge förutsättningar för gruppen ”Unga Vuxna” att utvecklas

EKONOMI	
  
Vi vill 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 utveckla de sätt vi kan ge pengar till föreningen
– genom att vårda och förvalta våra lokaler på ett ansvarsfullt och klokt sätt	
  
KONKRET 2018	
  
• 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	
  
Vi vill fortsätta 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 2018
Musikcaféer, konserter och liknande när tillfälle ges
Satsa på musik i gudstjänster, inbjuda solister och grupper att medverka

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

	
  
KONKRET 2018	
  
• Genomföra personalsamtal med EFS-Kyrkans medarbetare en gång per år
• Styrelsemedlemmar deltar regelbundet på arbetsplatsträffar
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KOMMUNIKATION	
  
Vi vill att föreningen ska utveckla information och kommunikation så att vi når ut
med evangeliet och information om vår verksamhet till både medlemmar och
andra
– 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

	
  
KONKRET 2018	
  
• Utveckla vår utåtriktade kommunikation så att vi når människor utanför kyrkan
• Satsa på föreningsmöten minst 2 gånger/termin och utveckla innehållet till att
också inkludera t ex ”brainstorming”, gruppsamtal och visionssamtal	
  

MOBACKEN	
  
Vi vill att Skellefteå EFS fortsätter det goda samarbetet med EFS-föreningen i
Mobackenkyrkan.
– genom att fortsätta förlägga vår sommarverksamhet på Mobackenkyrkan
– genom att styrelsen kontinuerligt träffar Mobackens EFS styrelse	
  
KONKRET 2018	
  
• Satsa på fredagarna under sommaren för att erbjuda konfirmanderna från Solvik
fortsatt gemenskap
• Undersöka möjligheten att erbjuda en sommarkyrka även sommaren 2018
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D A G O R D N I N G 	
  
Årsmöte	
  med	
  EFS	
  Missionsförening	
  i	
  Skellefteå	
  2018-‐02-‐17	
  	
  
	
  
1. Andakt

16. Val av styrelseledamöter

2. Årsmötets öppnande

17. Verksamhetsplan

3. Val av årsmötets presidium

17.1 Verksamhetsplan

4. Nya medlemmar hälsas välkomna

17.2 Budget

5. Fastställande av dagordning

18. Offergång och bön

6. Parentation

19. Tack till avgående styrelseledamöter

7. Val av justerare

20. Val av revisorer med ersättare samt

8. Val av rösträknare

siffergranskare

9. Val av tidningsreferent

21. Val av valberedning

10. Fråga om behörig kallelse

22. Val av ombud till

11. Styrelsens redogörelse för det gångna året

22.1 EFS riks årskonferens 10-13

11.1 Verksamhetsberättelse

maj i Luleå

11.2 Ekonomisk redogörelse

22.2 EFS Västerbottens årsmöte

12. Revisorernas berättelse

21 april i Robertsfors

13. Fastställande av balansräkning och beslut

22.3 Studieförbundet Sensus årsmöte

om disposition av resultatet

23. Övriga frågor för senare beslut

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

24. Avslutning

15. Motion
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BILAGA 4 (Åsmötesprot 2017)
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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SKELLEFTEÅ EFS MISSIONSFÖRENING

PROTOKOLLSUTDRAG
Årsmötet den 18 februari 2017

§ 13
Motion
Göran Sundkvist presenterade en styrelsemotion angående styrelsens storlek.
En livlig debatt om formuleringen utbröt. Årsmötet enades kring följande
omformulering av § 4.1: ”Föreningens styrelse består av 5-7 ledamöter, vilka
väljs bland föreningens direkta medlemmar …
§ 4.4 får följande omformulering: ”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. Då endast fyra (4) ledamöter är
närvarande krävs att minst tre (3) av de närvarande ledamöterna är eniga om
beslutet.
Motionen bifölls och biläggs protokollet som bilaga nr 4
Allan Forslund
Ordförande

Jarl Marklund
Sekreterare

Kerstin Tiburzi
Justerande

Mats Lundberg
Justerande

Rätt avskrivet intygar:
Gunilla Grenholm
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