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Styrelsen
Nya personer i styrelsen för 2018 var Nils
Lindkvist och Per Norell. Omval gjordes av
Annbritt Marklund, Göran Sundkvist och
Karolina Sundström. Från förra året kvarstod
David Normark och Gunilla Grenholm. Vid
styrelsens konstituerande sammanträde valdes
David Normark till Ordförande, Gunilla
Grenholm till Vice ordförande, Karolina
Sundström till Sekreterare och Annbritt
Marklund till Vice sekreterare. Carl-Axel
Robertsson valdes till extern kassör utanför
styrelsen.
och EFS Västerbotten för att därigenom hitta
en bra lösning på tjänsten och för oss som
förening. Vi är glada och tacksamma att vi
kunde erbjuda en 75% tjänst där EFS Västerbotten bidrar med 25% under 3 år. Vi tackar
vår Gud för Karin och är övertygade om att hon
ingår i Guds plan för vår förening. Karin börjar
sin tjänst den 1 februari.

Styrelsen har normalt ett sammanträde i mitten
av varje månad. Styrelsen har även träffat
styrelsen för Mobackens EFS-förening, en
gång på våren och en gång på hösten, för
övergripande planering och utvärdering av
sommarverksamheten. Styrelsens arbete utgår
ifrån verksamhetsplanen som har sin grund i
vår vision med ledorden Hopp, Omsorg,
Utveckling och Öppenhet.

När vi gick in i verksamhetsåret var det oklart
hur finansieringen av vår del i Migrantmammor
skulle lösas för 2018. I februari beviljade EFS
Västerbotten ett bidrag för upp till en 35%-ig
tjänst under året vilket vi är mycket tacksamma
för.

För att behålla de större barnen i vår verksamhet fyller gruppen Tweens (barn +10 år) en
viktig roll. Tyvärr har vi inte fått den verksamheten att fungera helt som vi önskat. Därför får
vi ta med den i våra böner. Vi fortsätter att
arbeta för att det ska bli en stabil grupp med en
kontinuerlig verksamhet.

Från 2019 kommer Migrantmammor att omdanas då kommunen inte längre kan fortsätta att
bidra med en anställning. Projektgruppen har
även upplevt att vår delaktighet försvårat
bidragsansökningar eftersom vi är en religiös
förening och det då är svårare att få bidrag från
vissa håll. Därför har det nu bildats en förening ”Tusen systrar” som ska driva verksamheten vidare. Vi uppmanar föreningsmedlemmar att fortsätta arbeta som volontärer i
verksamheten. Som förening kommer vi att
fram t.o.m. september bidra med en
sk ”extratjänst” med Hibo Gaalib Mohamud via
arbetsförmedlingen.
Även under detta år har vi haft en del arrangemang förutom söndagar. Bland dessa kan man
nämna att traditionsenligt har föreningens
körer genomfört en alltid lika uppskattad
Midvinterfest. Samma helg som länskonferensen hade vi besök på lördagskvällen
av vår nya missionsföreståndare Kerstin
Oderhem som höll en inspirerande predikan. Vi
fick då även lyssna till sång av Vox Nova.
Under hösten har vi fått lyssna till ett par
gospelkonserter. En tisdagskväll i september
var Gospelverkstan från Stockholm här
tillsammans med Trinity och United.

Under våren blev det aktuellt att tillsammans
med EFS Västerbotten se hur vår prästtjänst
skulle se ut när Lars-Martin Lund gått i pension.
Det resulterade i att en tjänst på 50-100% utannonserades. Ganska snart ansåg styrelsen
att Karin Lindmark var vår huvudkandidat. Vi
förde under relativt lång tid samtal med Karin
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hyresavtal till maj 2020, har Rädda Barnen hyrt
2 kontorsrum på plan 1 under året. Detta
fortsätter de med under 2019.

Old Town Gospel från Luleå höll en konsert en
lördag i oktober.
”Fixardagen” som vi hade i november avslutades på kvällen med ett trevligt knytkalas där vi
fick lyssna till sång av Skellefteås Frank
Sinatra, Mats Bergqvist. I slutet av november
fick vi vara med om en mässa med musik av
gruppen U2 med kören Canorus från Sävar
och med Per Höglund som solist. För andra
året genomfördes lördagen den första Advent
ett julcafé med julmarknad. Ett uppskattat
arrangemang med en bra insamling till EFS
internationella arbete. Musik i advent genomfördes som tidigare på Anderstorpsaulan men
med bara en föreställning. Det resulterade i
näst intill fullsatt lokal och en insamling som
var större än tidigare år. Mats Sundström, tidigare skelleftebo i förskingringen, var uppskattad solist.

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. Från och med mars månad har
han varit anställd av EFS Västerbotten. Tidigare köpte vi tjänsten av Skellefteå pastorat.
Johan Lundgren är anställd som ungdomspräst
på 75 %. Johannes Bergner är anställd på
25 % som ungdomskonsulent. Hanna Olofsson
är anställd på 20 % som ledare för United.
Anders Brunnegård har en vaktmästartjänst på
25 %. Från och med augusti har han haft ett
vikariat på 75 % som distriktskonsulent. Det
har gjort att han i viss mån kan styra sin tid
mellan de två tjänsterna, ett fantastiskt
arrangemang för oss. Jessica Holmgren arbetar halvtid med lokalvård.

Distriktskonsulent Anna-Maria Nieman Björk
fick under våren använda 20 % av sin tjänst för
projektet Migrantmammor. EFS Västerbotten
beviljade ett bidrag som gjorde att när AnnaMarias tid inte räckte till för arbetsuppgifterna
kunde Maria Granstrand anställas på 30 %
under april-juni. Maria blev också anställd på
35 % under hösten då Anna-Maria begärt
tjänstledigt. I Migrantmammor har även Hibo
Gaalib Mohamud arbetat på en extratjänst som
finanseras av Arbetsförmedlingen.

Vi är många som tillsammans bidrar till vår
förenings verksamhet på många olika sätt efter
våra olika förmågor. Vi hoppas och ber att det
vi gör ska hjälpa människor att finna tron. Tack
alla för allt ni gör, både i smått och stort och på
alla möjliga och omöjliga sätt!

De ekonomiska rutinerna och ekonomistyrningen sköts ideellt av Göran Forslund och
Carl-Axel Robertsson. Vi gläds över allt
engagemang och allt arbete som utförts av
både personal och frivilliga arbetsgrupper.
Stort tack från föreningen och styrelsen för
detta arbete.

Fastighetsutskottet
Fastighetsutskottet har haft två protokollförda
möten under året och dessutom ett antal informella samtal. Under våren fick vi en vattenskada i anslutning till den nya takkupan på vårt
kontor på plan 2. Vi hade ett flertal samtal med
Peab kring ansvarsfrågan då de var totalentreprenör vid ombyggnaden för fyra år sedan.
Vi hade inte helt samma syn på ansvarfrågan
men kom till en förlikning som vi kunde
acceptera där Peab tog ansvar för de yttre
felaktigheterna.

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, 2017

Under hösten genomförde vi en fixardag med
bl.a. storstädning, en del målning och annat
fixande.
Förutom uthyrning till Arken och A3 (tidigare
Alltele), som hyr via Pastoratet eftersom de har
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göra ett bra jobb behövs det dels riktlinjer från
styrelsen och dels att vi får veta vilka behov,
önskemål och visioner som finns hos andra
medlemmar i föreningen. Vi vill därför uppmuntra er att dela era synpunkter och goda
idéer med oss.

och 2018 där Skellefteå kommun var
projektägare, finansierades i huvudsak med
statliga medel samt övriga bidrag. Projektet
kommer att organiseras om från och med 2019.
Totalt sett redovisar föreningen under 2018 ett
överskott på 278 ksek som kan jämföras med
223 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.

Sommarverksamheten
Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och
frid: Rom 15:13

Medlemsstatistik

Vid sommarens öppningshelg predikade Leif
Holm, Umeå inspirerande om ”Skörden är stor,
men var finns arbetarna”. Under söndagens
gudstjänst sjöng Mobackenkören och på eftermiddagen hade United en konsert.

Vid årets början hade föreningen 272
medlemmar. Tre nya medlemmar har tillkommit under året medan sex har avlidit. Två
medlemmar har begärt utträde ur föreningen.
Antalet medlemmar vid årets slut var 267.

Det har varit många intressanta gudstjänster
under sommaren och glädjande är att det var
ca 750 fler besökare i sommar jämfört med
sommaren 2017.

Programutskott
Programutskottet samlas ett antal gånger per
år för att planera gudstjänstprogrammet i EFSkyrkan, övriga aktiviteter som t ex konserter,
lördagskvällssamlingar etc. Utskottet träffar
mötesledare och körledare inför varje termin
för att samråda och fördela insatserna. Under
terminerna finns ett upplägg där iCentrumgudstjänsterna och andra söndagsgudstjänster
alternerar varannan vecka. Vid högtider som
jul, påsk och allhelgona kan mönstret brytas.
Det finns också ett mål att vi ska ha minst en
mässa i månaden och att EFS-kyrkans körer
ska medverka någon eller några gånger per

Programmet har varit varierande och några
som medverkat utifrån under olika helger är
Tomas Nygren och Sofia Svensson från
Uppsala. Magnus Hammega, Stadsmissionen
predikade och berättade om deras verksamhet.
I början av juli var även Karin Lindmark Hortlax
här och predikade. Flera av ortens predikanter
har också medverkat. Första lördagen i augusti
var det gudstjänst med vittnesbörd.
Motorcykelklubben ”Ichtys” ansvarade för den.
Sista lördagen för sommaren hade gruppen ”Vademecum” två revivel-konserter. De
var mycket uppskattade och kyrkan var fullsatt
vid båda tillfällena. Esbjörn Hagberg Enköping
avslutade sommarverksamhetens gudstjänster.
Ett stort tack vill vi rikta till värdgrupperna som
även detta år ansvarade för söndagsskolan.
I början av augusti hade Skellefteå och
Mobackens EFS ordnat ett läger ”Livskraft
sommar”. Det var första gången och extra
roligt att det blev på Mobacken. Lägret var
välbesökt och det planeras redan för ett nytt
läger nästa sommar. Några av ämnena som
togs upp var:
- Varför spelar det någon roll om jag tror?
- Varför behöver vi varandra?

termin. Programutskottet vill också att någon
lördagskväll i månaden ska användas för program av något slag: sång, musik, föredrag eller
något annat som skapar gemenskap och sammanhållning. Programutskottet ansvarar för att
kalla talare, sångare, musiker, mötesledare,
någon som sköter ljud och bilder. Allt detta
sammanställs i ett digitalt planerings-dokument
som blivit ett viktigt redskap och som fungerar
allt bättre. Om programutskottet ska kunna

Torsdagskvällar har det varit ”ungdomshäng”
som bl.a. Johannes Bergner och Jenny
Norberg ansvarat för. Grundpelare i upplägget
är umgänge, andakt och fika. Aktiviteterna har
varit varierande - både ute och inne. Många
ungdomar har varit med. Inbjudan och information om kvällarna gick ut via Facebook
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och Instagram. Där kunde man påminna och
peppa varandra att komma och umgås med
varandra och med Gud.

vi ta vara på medan vi har den. Vi skulle gärna
se att fler yngre ville bli med. Inga krav på att
be högt. Varmt välkomna!

Vi får tacka Gud och varandra för sommaren.

Besöksgrupp

iCentrum

Under verksamhetsåret har efterlevande make
eller maka fått ett besök under adventstiden då
EFS-föreningen överlämnat en blomma med
tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.
De har fått ett personligt besök av Birgitta
Lundmark och Ulla Johansson som representerat föreningen.

iCentrum är en gudstjänstform som EFS-kyrkan numera är starkt förknippad med. Det
handlar om gudstjänster med ett enkelt, vardagsnära uttryck med modern musik, där medlemmarna själva kan vara med i såväl utformning som genomförande. Både ämnen och
uttrycksform tar avstamp i vardagslivet med de
utmaningar och de löften vi har där. EFS-kyrkan fylls varannan söndag med såväl barnfamiljer och andra besökare i alla åldrar vilka
tilltalas av det eviga, tidlösa hopp vi vill förmedla, med Jesus i Centrum. Vi är så tacksamma över att iCentrum får fylla en viktig
funktion för både medlemmar och nya bekantskaper.

Trinity
Ännu ett inspirerande och trevligt år med
Trinity har passerat. En rolig och utvecklande
period tillsammans där den musikaliska och
andliga gemenskapen som alltid legat i fokus.
Till vår stora glädje har kören utökats med fem
medlemmar och vi har genomfört ett antal
konserter samt medverkat i flertalet gudstjänster. Året startade med en välgörenhetskonsert tillsammans med Kingsley
Williams på Nordanå och Midvinterfesten på
EFS. Nästa stora evenemang var Work
Together konserten i april. Sommaren och
hösten bjöd på två fantastiska konserter då vi
uppträdde på Luleå Hamnfestival samt en
bejublad konsert på en fullsatt Skråmträsk
kvarn. Efter detta kom det som, för många, kan
betecknas som en av årets höjdpunkter då vi
tillsammans med United uppträdde med
Svenska Gospelverkstaden och de amerikanska gästartisterna Kiralina Salandy, Gerald
T Smith och Jermaine Harris.

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.
Några iCentrum-teman under året:
• Oändligt är vårt stora äventyr – om att våga
• Vilse? – om att hitta tillbaka till vägen
• Invit – om att bjuda in och bjuda till
• Höstpepp – om att tacka eller ta emot
• I sista minuten – om att skjuta upp viktiga
saker
• Såsom i himlen så och på jorden – om han
som öppnar dörren
Ekumenisk bön

Musik i Advent genomfördes traditionsenligt i
december och bjöd på en upplevelse och
stämning som av många, både i kören och
bland publiken, var bland det bästa de upplevt
under något Musik i Advent. Trinity fanns på

Lördagar kl 10 samlas en liten grupp till bön i
EFS-kyrkan. Vi är inte många, 2-7 deltagare,
men vi har Guds löfte att han vill vara med oss
när vi samlas i Hans namn. Det är välsignat att
få vara tillsammans i bön. Den förmånen bör
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Digitalt

scenen tillsammans med körerna från United,
Vox Nova och Hopp. Solist var Mats
Sundström och även Skellefteå Ungdomssymfoniker spelade. Ett utvecklande och
glädjefyllt år avslutades med Julkören på EFS.
Det har varit vissa intensiva perioder, men vi
har utvecklats både musikaliskt och andligt
under året och ser med tillförsikt och glädje
fram mot kommande år.

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 EFSkyrkan 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. Vi har också en sms-tjänst, där vi
snabbt kan få ut information till alla medlemmar.

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

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 Håkan Markström varit. Kennet
Tjärnström, Gunnar Markström och Peter
Vikström har också ansvarat för sändningarna.
Inga telefonsvarare har funnits under året men
man har istället kunnat skickat mail. Vid samtal
med våra lyssnare 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.

medverkade som vanligt vid Midvinterfesten.
Under SM-veckan framförde kören återigen
Duke Ellingtons Sacred concert tillsammans
med Boliden kören St Olovs kyrkokör och
Boliden Big Band. Kören deltog också vid
gudstjänsten där vi fick besök av vår nya
missionsföreståndare. Året avslutades som
vanligt med att kören sjöng vid Musik i Advent
Ljud och ljus
Ljudgruppen har under verksamhetsåret bestått av fem personer som efter bästa förmåga
försökt göra så att gudstjänstdeltagare och
närradiolyssnare ska kunna ta del av innehållet
i gudstjänsterna. Vaktmästaren har varit till
ovärderlig hjälp när det gäller att ansvara för
aktiviteterna under dagtid i samband med
uthyrning av kyrksalen. Vi har även fått hjälp
med att ordna så att de inspelade
söndagsgudstjänsterna är möjliga att ta del av
via EFS-kyrkans hemsida. Sedan lång tid tillbaka har vi brottats med problem kring hörslingan och hoppas nu på en viss förbättring
när styrelsen beslutat att byta ut en viktig del i
detta system.

Migrantmammor 2018
Under 2018 har Migrantmammor fortsatt att
bedriva och utveckla den verksamhet som
startade under 2015. Att utveckla det svenska
språket och samtal kring samhällsetablerade
teman har varit i fokus. Även under detta år har
vi haft ett antal kvalificerade volontärer/språkstödjare som regelbundet besökt
Migrantmammor. Ros-Mari Lindfors har även
detta år haft verksamhet med muntligt berättande. Nytt för i år är att Birgitta Wikström
från Sensus, som också är medlem i vår förening, har hållit i uppskattade sång- och musikpass. Deltagarna har under detta år också fått
tider avsatt för individuella frågor och fun-
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andakt, ber och pysslar utifrån ett givet tema
som någon av Söndax-ledarna förberett.
Söndax engagerar ett 15-tal ledare som alla
bidrar till att Söndax blir en givande stund för
alla barn som besöker EFS-kyrkans gudstjänster.

deringar, något som tidigare varit svårt att
hinna med.
Deltagarna visar stor tacksamhet över mötesplats. De uttrycker även glädje över att få
möjlighet att lära känna nya människor, både
nya och gamla skelleftebor. Vänskap och nya
nätverk skapas hela tiden. Utmaningen för
Migrantmammor har inte varit att hitta deltagare och meningsfullt innehåll. Verksamheten
har också många ”vänner”: volontärer från
EFS, andra ideella som hört talas om Migrantmammor och engagerat sig, tjänstemän och
politiker från kommun och landsting.

Tweens
Tweens har träffats varannan vecka under
hösten, i samband med iCentrum-gudstjänsten.
Varje träff har inletts med en berättelse som
bjudit in till samtal om vem Gud är och vilka vi
är, och sedan har vi gjort någon rolighet ihop spelat in film, bakat, pysslat, gjort teater med
mera.
Till Tweens kommer barn mellan 9-12 år, som
behöver annat innehåll och andra utmaningar
än vad barngudstjänsten för de yngre kan erbjuda. Deltagarantalet brukar vara någonstans
mellan 3-8 barn, en hyfsat stadigt återkommande kärna och med andra barn som kommer
och gästspelar emellanåt.
Ledare för gruppen har varit Nils och Evelina
Lundkvist, samt Elin Norell. För att underlätta
kontinuitet vore det bra med ytterligare någon
ledare. Träffarna brukar vara gemenskapsbyggande och fulla av skratt, och har gjort
skillnaden på att vilja komma till kyrkan eller
inte för flera av barnen i det här åldersspannet.
Och vi är måna om att de ska fortsätta - så
haka på och gör Tweens med oss 2019!

Utmaningen består i att hitta en långsiktig
finansiering. När det i höstas stod klart att
Arbetsmarknadsenheten på kommunen inte
längre ansåg sig kunna finansiera Marlene
Mutesis tjänst och EFS fått nej på några
ansökningar om projektbidrag var tiden inne att
söka nya vägar. Föreningen ”Tusen systrar”
bildades av kvinnor som på olika sätt är engagerade i Migrantmammor. Nu håller den föreningen att etablera sig för att på sikt ta över
ansvaret för Migrantmammor. Detta betyder
inte att EFS drar sig ur arbetet. Verksamheten
kommer även i fortsättningen att bedrivas i
EFS-kyrkans lokaler.

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.

Låt oss omsluta arbetet med våra förböner!

SALT/BARN- OCH UNGDOMSARBETE
Söndax
Varje söndag hålls söndagsskola i samband
med gudstjänsten. Söndax som söndagsskolan kallas, har samlat allt från två till
tjugotvå barn under året som gått. Barnen
samlas och tänder ljus i ljusbäraren längst fram
i kyrkan innan man går ut till Lighthouse där
Söndax håller till. Barnen sjunger, deltar i

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
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Det är värt att notera att detta inte är en renodlad ungdomsgudstjänst utan en gudstjänst till
för alla.

gemenskap! Terminen avslutades med musikgudstjänst på Mobacken.
Under sommaren fick vi möjlighet att besöka
konfirmationslägret på Solvik. Där gjorde vi en
konsert som sprudlade av energi och som
förhoppningsvis visade konfirmanderna hur
härligt det är att sjunga i United!

Lighthouse
Vi har under våren och hösten haft Lighthouse
öppet på fredagskvällarna. Där har vi haft roliga aktiviteter, andakter och fika. Under hösten
har vi prövat att ha en lite större satsning en
gång i månaden. Vi kallar det för ”Kaoshouse”.
Det har fungerat bra. På de träffarna har vi
bland annat lekt bilkurragömma, bowlat och
kört real life angry birds. Vi har i regel 20-30
ungdomar på samlingarna.

Barnkören Hopp
Ungefär 20 barn utgör för närvarande den av
många väldigt uppskattade barnkören HOPP.
Barnen övar varannan söndag i samband med
kyrkans iCentrum-gudstjänster. Under vårterminen var övningen förlagd efter gudstjänstens
slut men från höstterminen genomfördes en
förändring och nu sker övningen istället innan
gudstjänsten. Förhoppningsvis passar detta
barnfamiljerna bättre och kan förenkla för dem
att även besöka gudstjänsten.

UngaVuxna
Gruppen har blivit stabilare och vuxit en aning.
En anledning till detta är att det bildats en avknoppning i form av en hemgrupp där man
läser bibeln ihop. UngaVuxna –djupare har
varit välbesökt. Vi har talat om ämnen som
bibelläsning, mission, att dela tron, relationer
och Rosenius. Den mest välbesökta gången
var när temat var abort. UngaVuxna – gemenskap leds helt ideellt. Den har fungerat bra och
vi haft flera trevliga träffar med mat, spel, sport
m.m.
Ungdomsledarträffar
Johan träffar ungdomsledarna varannan
månad för att be för ungdomsverksamheten,
planera och tänka strategiskt kring grupperna.
Det har resulterat i en omstrukturering av fredagarna (se Lighthouse).

Barnen är fyra år gamla och uppåt. De yngre
barnen övar vanligtvis lite kortare vilket gör att
allas energi räcker hela vägen fram. Under
övningen varvas sånger med rörelselekar som
skapar stor glädje och mycket engagemang.

Smågrupper
Under vårterminen hade vi en smågrupp med
konfirmanderna (2017) och en för gymnasieungdomar. Det är grupper som träffas i

Hopp har gjort bejublade framträdanden tre
gånger under året. Nu senast under Musik i
Advent då man tex sjöng "Dan banan" med
stor inlevelse.
The Life
Under året som gått har vi tillsammans med
distriktet, en gång i månaden anordnat
lovsångsgudstjänster. Det har varit viktigt för
oss 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.
Gudstjänsterna har varit fina och det har kommit 30-40 ungdomar, unga vuxna och äldre.
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Livskraft – Sommar

Lighthouse och äter mat, umgås och har andakt tillsammans. Under hösten startade vi
upp en ny smågrupp för de nykonfirmerade.
Gymnasiegruppen utvecklades till att bli en
ungdoms-alfagrupp där ungdomarna själva lett
gruppen och sett på föredrag online. Det är
väldigt glädjande att de klarat av att leda
gruppen själva.

I somras startade vår förening tillsammans
med Mobackenkyrkan ett nytt ungdomsläger”Livskraft Sommar”. Solvik bidrog med viss
ekonomi och Salt Riks med reklam och hemsida. Vi hade ca 60 deltagare. De sov på
Mobacken, gick på gudstjänster, workshopade
och sportade tillsammans. Det blev mycket
lyckat! Ungdomarna hade det bra. Vi fick höra
att en del hittat tillbaka till Jesus och flera av
våra egna ungdomar fick mindre ledaruppdrag
och vi kunde se hur de växte i sina uppgifter.
Vi planerar ett läger till nästa sommar där vi
tror att vi kommer att få betydligt fler anmälda.

Ungdomsekumenik
EFS-kyrkan har varit medarrangör tillsammans
med SKUR (Skellefteå kristna ungdomsråd)
för ”Main:stream”. Det är ett ungdomsevent på
höstlovet som bland annat ägde rum i vår
kyrka. Eventet har erbjudit LAN, musik, sport
och gudstjänster. SKUR bjöd även in
skolorganisationen ”Ny generation” till EFS. De
hade ett inspirationsevent som hette ”All In”.
Det var lyckat. Vi hade ca 70 ungdomar som
kom och blev inspirerade att ha kristna skolgrupper.
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SKELLEFTEÅ EFS VERKSAMHETSPLAN 2019
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 2019

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 2019
• Vi vill verka för att söndagsgudstjänsterna även attraherar ungdomar och unga vuxna
likaväl som att äldre kan känna det naturligt att delta i ungdomsgudstjänster.
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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
– Uppmuntra våra medlemmar till frivilliginsatser

KONKRET 2019
• Vi vill fortsätta uppmuntra våra medlemmar att vara delaktiga i arbetet med
Migrationsmammor
• Vi vill uppmuntra till att träffar för daglediga kan genomföras
• Vi vill uppmärksamma besökare och ta hand om nya medlemmar i vår kyrka
• Vi vill verka för att öka medlemsantalet med minst 10 nya samt skapa bra
introduktion för dessa.
• Vi vill anordna aktiviteter som stärker banden mellan medlemmarna
• 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 2019
• Vi vill verka för att gruppen Tweens, barn över 10 år, utvecklas till en stabil
verksamhet i föreningen med fler ledare

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 2019
• Verka för att ungdomar tar ledarroller, t.ex. inom barn och ungdomsverksamhet.
• Skapa en ”öppen stol” i styrelsen för ungdomar som en del i att uppmuntra
engagemang och slussa in nästa generation i föreningsarbetet.

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 2019
• Tydliggöra föreningens insamlingsmål.
• Inspirera föreningens medlemmar att bli månadsgivare.

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 2019
• Utveckla och stärka barnkörverksamheten och arbeta för att se över glappet
mellan Hopp och United.

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

KONKRET 2019
• Stötta den nya arbetsledaren och det nya arbetslaget så att teamet utvecklas
och stärks.
• Styrelsemedlemmar fortsätter att delta 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 2019
• Se över och utveckla vår närvaro i sociala kanaler
• Se över hur e-post utskick och annan föreningsinformation ska utvecklas

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 2019
• Satsa på ungdomskvällar under sommaren för att inte tappa bort ungdomarna
över sommaren och för att erbjuda konfirmanderna från Solvik fortsatt
gemenskap.
• Se till att söndagsskoleverksamheten fungerar.
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DAGORDNING
Årsmöte med EFS Missionsförening i Skellefteå 2019-02-16

16. Verksamhetsplan

1. Andakt
2. Årsmötets öppnande

17.1 Verksamhetsplan

3. Val av årsmötets presidium

17.2 Budget

4. Nya medlemmar hälsas välkomna

17. Offergång och bön

5. Fastställande av dagordning

18. Tack till avgående styrelseledamöter

6. Parentation

19. Val av revisorer med ersättare samt
siffergranskare

7. Val av justerare
8. Val av rösträknare

20. Val av valberedning

9. Val av tidningsreferent

21. Val av ombud till
21.1 EFS riks årskonferens 30 maj -

10. Fråga om behörig kallelse

2 juni i Örnsköldsvik

11. Styrelsens redogörelse för det gångna året

21.2 EFS Västerbottens årsmöte

11.1 Verksamhetsberättelse

4 maj i Robertsfors

11.2 Avstämning verksamhetsplan

21.3 Ombud till Studieförbundet

11.3 Ekonomisk redogörelse

Sensus årsmöte

12. Revisorernas berättelse

21.4 Två representanter till Stiftelsen

13. Fastställande av balansräkning och beslut

Tryggheten (ord och vice)

om disposition av resultatet
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

22. Prenumeration av Vårt budskap

15. Val av styrelseledamöter

23. Nominering till styrelsen för Gold Town Radio
2019
24. Övriga frågor för senare beslut
25. Avslutning
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