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Inbjudan till årsmöte
20 februari kl.15.00

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året
bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson
ordf. Sven-Olof Jonsson sekr. Allan
Karlsson, Birgitta Lundmark och Börje
Andersson.
Styrelsen har haft 11 sammanträden
under året.
Styrelsen har arbetat vidare enligt
den verksamhetsplan som antogs vid
förra årsmötet. Målsättningen för vårt
arbete har varit, att allt vi gör skall
medverka till att göra Kristus känd och
älskad som en del av livet.
Vi har satsat på iCentrum-gudstjänster ungefär varannan söndag, dock
inte under sommaren på Mobacken.
Vi upplever att iCentrum-gudstjänsterna har uppskattats framför allt av
den målgrupp som avsetts, nämligen
yngre familjer.
Vi är också mycket tacksamma för
det arbete, som läggs ner av de frivilliga
arbetsgrupperna, för att göra dessa
gudstjänster meningsfulla.
Under året har den tidigare planerade renoveringen av kyrksal och kyrk
torg genomförts.
Det är en stor glädje för oss att nu ha
nymålade lokaler med förbättrat ljud
och ljus, nytt tyg på bänkar och stolar,
fast utrustning för bildvisning, slipat
och nylackat golv samt en ny altartavla.
Under året har det gjorts underhållsarbete på fastighetens norra gavel.
Vidare har det gjorts en avskiljning av
fastighetens värmesystem, som tidigare
varit gemensamt med närliggande fas
tighet.
Ansvariga för genomförandet av renovering och underhållsarbete har varit fastighetsutskottet, som gjort en
förtjänstfull insats.
Allt detta har möjliggjorts genom
ekonomiska insatser från våra medlemmar och sympatisörer samt inte
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minst av en stor mängd frivilliga arbetare, som kraftigt nedbringat kostnaderna för renoveringen.
Strax före årsskiftet drabbades Mobackenkyrkan av en vattenskada. Skadan har åtgärdats och kostnaderna
kommer till största delen att täckas av
försäkringar.
Vi har känt föreningens stöd i vårt
arbete och det är vi tacksamma för och
det har gjort att arbetet känts meningsfullt.
Personal
Arbetet i kyrkan sköts av många frivilliga. Men vi har också en väl fungerande medarbetarstab.
Pastorer är Arnaldo Tiburzi som arbetar 65% av sin tid i kyrkan och Helena
Marksén som heltid ansvarat för ungdomsarbetet t.o.m. sista augusti tillsammans med vår ungdomskonsulent
Markus Fredlander. Markus tjänst har
blivit indragen pga. ekonomiska skäl
och vi tackar honom för det arbete han
utfört i vår förening.
Helena har fr.o.m. 1 september varit föräldraledig.
Hennes tjänst är fr.o.m.
samma datum på halvtid.
Även detta pga. vår svaga
ekonomi.
Ungdomsarbetet har
under hösten skötts av
Gustav Jacobson som arbetar heltid.
Arbetet består till 50%
av ett vikariat för tjänst
lediga Helena Marksén.
Resten är ett projekt på

30% som finansieras av EFS Västerbotten och slutligen 20% som betalas av
vår missionsförening och är speciellt
riktat mot musikverksamheten.
Mattias Lindqvist arbetar 20% med
vår musikverksamhet. Mattias Kågström var under våren anställd till 20%
för musiken på iCentrum-gudstjänsterna och har lämnat den tjänsten på
grund av bristande tid. Mattias medverkar nu i projektet på ideell basis.
För fastighetsskötseln och en del
expeditionsuppgifter ansvarar Börje
Rosendahl, Gerd Larsson och Dagny
Stenmark.
De ekonomiska rutinerna och ekonomistyrningen sköts ideellt av Dan
Sigurdson och Carl-Axel Robertsson.
Som nämndes i början sköts mycket
av arbetet av frivilliga och det är svårt
att tillräckligt tydligt uttrycka vår tacksamhet både från förening och styrelse.
Vi vill i samband med årsberättelsen
uttrycka vår glädje och tacksamhet för
allt ideellt arbete som läggs ner i föreningen.
Medlemsstatistik
Under året har vi välkomnat 6 nya
medlemmar. 4 medlemmar har avlidit
och 8 medlemmar har lämnat föreningen. De flesta av dem har flyttat från
orten och gått över till en annan EFS
förening. Vid årets början var vi 348
medlemmar och vid årets slut 342.
Trots att vi han minskat i antal medlemmar har vi noterat fler medlemmar
i aktiviteter, framförallt genom ungdomskören U-nited och iCentrumgudstjänsterna.
Sommarverksamheten
Sommarverksamheten har planerats av
ett sommar-PPK med representanter
från EFS kyrkan och EFS Mobacken.
Ca 40 frivilliga har arbetat på det
välb esökta sommarcaféet under 6
veckor tillsammans med några skolungdomar. Det har inte varit någon
traditionell sommarkyrka.
Mötesverksamheten har varit ungefär som föregående år. Vi har kallat
färre kända talare men ändå fått många
besökare.
Vi har fortsatt med regelbundna
musikcaféer på torsdagarna som har
samlat mycket folk.
PPK-programplaneringen
PPK planerar gudstjänsterna som äger
rum i EFS kyrkan genom att tinga

t alare och sångare/musiker. Våra egna
körer utgör stommen för musikmedverkan.
Planeringsgruppen har samlats några
gånger under året. Vid 3–4 tillfällen per
termin har vi kallat talare utifrån.
Under året har PPK haft betydligt
mindre att göra pga. iCentrum-gudstjänsterna som hållits nästan varannan
söndag och som planerats av en egen
planeringsgrupp.
Ljudtekniker
Vi är 6 ljudtekniker och kan nu glädja
oss åt en ny ljud- och ljusanläggning
som installerats under året och ger
större möjligheter än tidigare att åstadkomma ett bra ljud i kyrkolokalen.
Med det nya mixerbordet kan vi anpassa ljudet speciellt vid sång och musikframträdanden.
Förstärkaren till hörslingan är ny
vilket förbättrat ljudkvaliten. En viss
störning i slingan finns dock fortfarande kvar beroende på orsaker som ligger
utanför vår kontroll.
Projektorn för att visa bilder och text
sitter nu fastmonterad i taket och kan
skötas både från mixerbordet och
framme i kyrkan.
iCentrum
Detta var året när iCentrum blev en
ordinarie del av EFS-kyrkans verksamhet.
Varannan söndagsgudstjänst byttes
ut mot iCentrum, med tydligt avstamp
i vardagsfrågor och en inbjudan till
människor som normalt
inte brukar gå i kyrkan
eller av olika anledningar
tappat bort den kristna
gemenskapen. Att iCentrum ursprungligen riktat sig mot gruppen mitti-livet hindrade inte att
allt fler besökare och allt

fler ålderskategorier började känna sig
hemma i det vardagsnära uttryckssättet. Efter några månader visade statistiken att vi nu har cirka 70 procent fler
gudstjänstbesökare jämfört med innan
iCentrumsatsningen.
Gudstjänsterna planeras och genomförs av fyra temagrupper med vardera tre eller fyra personer och med
stöd av Kerstin Tiburzi. Musiken – som
är en prioriterad del av iCentrum, sköts
av Mattias & Tobias Kågström, Mikke
Johansson m.fl. Vi är glada för det breda engagemang som möjliggör iCentrum och för att EFS-kyrkan genom
denna satsning åter når ut till unga
vuxna, barnfamiljer och människor
mitt-i-livet. Låt oss be för det fortsatta
arbetet med gudstjänsterna och för att
människor vi når via
iCentrum ska få hitta en
fördjupande gemenskap.
Söndax
Söndax har gått att genomföra tack vare ett
fint samarbete med
iCentrum-gruppen och
berörda föräldrar. Sön
dax har planerats in de
söndagar som har traditionella gudstjänster.
Hembesöksgruppen
Hembesöksgruppen,
som träffas några gånger
per termin för att samtala och fördela upp
gifterna, består av ca 7
p ersoner. Före advent
överlämnar vi en blom-

ma till den som under året förlorat sin
maka eller make samt en julhälsning
till andra som vi besöker. Vi vill gärna
få förslag på personer som bör få
besök. Vi behöver också fler medhjälpare.
Bön för staden
Vi är en ekumenisk grupp om 4–10
personer som samlas till bön varje lördagsmorgon kl. 09.00 på 3:an eller i
bönerummet. Vi bär fram vårt och
andra kyrkors arbete inför vår Herre.
Samlingarna är öppna för alla utan
krav på att man skall be högt.
U-nited
Körledaren Gustav Jacobson säger:
»Det händer saker i U-nited och det är
fantastiskt att få leda den här kören
som ger så mycket glädje och kärlek!
2009 blev ett år då kören växte från 40
till 70 på kort tid. Det stora målet var
Joy is here, gospelkonserterna vi hade i
EFS-kyrkan. Då var det 90 sångare
som var med. Joy is here blev något
som vi aldrig kommer att glömma.«
Vissa beskriver det så här: »Det var
en av de bästa helgerna i mitt liv!«
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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 också
vid EFS rikskonferens där man i en
fullsatt Sankt Olovs kyrka framförde
nutidsmässan Immanuel av Michael
Strand. Under hösten inbjöd kören
intresserade sångare att som ett projekt vara med och öva inför konserten
med Anna-Lotta Larsson och Göran
Fristorp. Det resulterade i att kören
nästan fördubblades till den konserten. Årets final var julcaféet på EFS där
skönsång, fantastiskt fikabröd, lekar
och lotterier gladde besökarna. Kören
har idag ett trettiotal medlemmar.
EFS-kören
Kören är Skellefteå EFS äldsta kör. Kören har anor sedan 1920-talet.
Kören har sedan början av 1970-talet
Bertil Edström som ledare.
EFS-kören har idag 35 medlemmar.
Kören sjunger en blandad repertoar
med tonvikt på traditionell körmusik.
Sång på engelska finns också med på
repertoaren.
Kören har medverkat vid olika gudstjänster vid bland annat EFS-kyrkan,
Mobackenkyrkan, Ostviks Bönhus och
Sjungande dalens kyrka.
Traditionsenligt medverkade kören
tillsammans med Trinity, Skellefteå
Ungdomssymfoniker och solisten Åsa
Granlund-Jonsson vid Musik i Advent
i Anderstorpssalen.
Årets körresa gick till Nordingrå
med sång i kyrkan.
EFS-kören fyller en stor uppgift i
EFS-föreningens verksamhet. Fler körmedlemmar och gärna herrar önskas
för framtiden.
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Trinity
Trinity har haft ett inspirerande år. Många
roliga konserter och
medverkan i gudstjänster. Vi känner att
vi utvecklats både
musikaliskt och andligt. Det är dessutom
en härlig gemenskap.
Från våren kommer
vi bl.a. att minnas vårt
projekt med »The
Crossroad«, en konsert med gospelhistoria som röd tråd.
Den konsert vi hade
på pingstkyrkan under rikskonferensen är också något vi minns med tacksamhet. Under höstterminen for vi på
turné till bl.a. Sundsvall. Turnéer gör
att man kommer varandra ännu närmare.
Vi ser fram emot ett nytt år där vi
kommer att arbeta med personlig musikalisk utveckling, sånglektioner med
mera. Vi får se hur det påverkar körens
»sound«.
En nystart för »Love in Concert«
kommer också att bli av i mars 2010.
Planer för en ny skiva smids och vi
jobbar med ny repertoar.
Collage
Under hösten gjorde vi ett tappert försök att nystarta barnkören Collage
med nya ledare. Tyvärr blev alltför få
barn intresserade och vi lade ner projektet.
Missionsombud
Vårt uppdrag från EFS centralt är att
på olika sätt ta emot och förmedla
information om vårt internationella
arbete. Vi har deltagit vid stiftets internationella konferens i Haparanda en
helg i februari. Tillsammans med Sankt
Olovs församlings
ombud har vi avslutat
arbetet med studie
cirkelmaterialet »Både
här och där«.
Missionshänderna
Är en fortsättning av
Stadens gamla och
Norrböle syföreningar
som gick samman under
ett nytt och gemensamt
namn i samband med

höststarten 1998. Det var ett bra grepp.
Vi samlas varannan onsdag kl. 13.00.
Vi har haft 16 möten under 2009. Därav
2 offerstunder. Olika medverkande
och ämnen som berört mission i hemland och u-land. Antal deltagare håller
sig mellan 15 och 40, både kvinnor och
män. Missionshänderna bidrar till god
avkoppling för daglediga, att få träffas,
samtala, dricka kaffe, sjunga och lyssna
till Gudsordet. Insamlingen är frivillig,
men offerviljan god. Troheten är glädjande. Vi hoppas under kommande år
få uppleva ett generationsskifte. Sammanhållande länk är Erik Berglund.
Torsdagsträffen
Första torsdagen i varje månad, utom
under sommaren, är det samling i
EFS-kyrkan på eftermiddagen. Det är
ett fyrtiotal personer varje gång, framför allt daglediga. Träffen börjar oftast
med gemenskap kring kaffeborden
och fortsätter med andakt i kyrkan.
Att träffas på detta sätt skapar gemenskap kring missionen, vilket också
visas genom generösa gåvor.
Som ansvarig för dessa träffar står
Berndt Hammarstén tillsammans med
en grupp fantastiska ansvarstagande
äldre medlemmar.
Vi önskar att fler medlemmar skulle
ställa upp i våra ansvarsgrupper. Det
gäller då att finnas där och ställa upp
med bak och servering.
Missionsafton
Så har nådens år 2009 passerat och
med Herrens hjälp har vi också i år
genomfört missionsaftnar. Mycket har
vi både sett och hört och en del finns
kvar i minnet
Vi började året med att bl.a. besöka
Luleå domkyrka (Allan Olofsson,
film). Tre f.d. missionärer, kvinnor, har
berättat om sina upplevelser från bl.a.

Etiopien och Tanzania (Aina Holmgren, Elisabeth Rönnbäck och Åsa
Lundman).
Nästa plats vi besökte var Västbanken. Lars-Martin Nygren som på uppdrag av Sveriges kristna råd. varit där
som observatör, gav oss en inblick i den
svåra situationen.
Hur »farmor« hade det när hon var
ung fick vi uppleva då Martha Hellgren
berättade om sin farmor och hennes
samtid.
Om man är både döv och blind, hur
samtalar man då? Tage Stenlund, dövpräst, gav oss inblick i detta. Lena
Lundmark har sjungit för och med oss.
Lena Nyberg berättade om samtalets
svåra konst, Mats Björk från sjukhuskyrkan, om vad nattvarden kan få
betyda. Vi samtalade tillsammans med
Arnaldo om vad en viss person kan få
betyda för oss.
»Ahlen som gick allen i allén?« Vem
var han? Det och mycket mer kunde
Lars Jonsson berätta om. Detta var ett
koncentrat av vårt program och du är
välkommen till våra aftnar om du vill
höra mer.
Avslutningen som följer är samma
som i fjol, men lika aktuell.
Kaffestunden med samtal vid borden är viktig. Till guldkornen hör dock
att likt Maria, få lyssna till »Ordet«.
Talare och sångare har växlat men
Guds ord är detsamma, det tröstar, lär
och förmanar.
Även detta år avslutades med grötfest, bröd- och lotteriförsäljning. Tack
alla ni som skänkt gåvor som vi fått
förmedla till EFS. Äran, äran den skall
Jesus ha också för detta år.
Brasa(k)
Brasa(k) är ungdomsgudstjänsterna
som vi har haft på fredagar, ca en gång
i månaden, för ungdomar 13–25 år.
Det har varit bra talare, spännande
teman, lovsång och bön i olika former.
Huvudansvarig har Gustav Jacobson
varit, tillsammans med en planeringsgrupp bestående av Simon Renström,
Paulina Hedman, Lovisa Fahlgren och
Mariah Gammeddehewa.
I höst såg vi att vi blev fler på dessa
gudstjänster och vi såg en hel del äldre
ungdomar. Därför vill vi 2010 göra om
ungdomsgudstjänsterna och byta namn
till »The Life«.
Vi vill genom namnbytet visa på att
Jesus ska stå i centrum, men att man
får komma precis där man är i livet. Vi

hemmen. Smågruppsarbetet är väldigt
viktigt. Att få träffas i en mindre grupp,
få synas, få dela med sig, få lyssna. Där
växer man i tron och som människa!

vill även att de äldre ungdomarna ska
känna sig hemma.
Focus
Focus är tonårsgruppen som finns i
EFS-kyrkan. Focus har träffats på fredagskvällar för blandade aktiviteter
med Focus på gemenskap och glädje.
Varje kväll har också innehållit café
och en andakt.
Ledare har varit: Simon Renström,
Cajsa Hägglund, Evelina Eriksson,
Erica Hedlund, Johanna Jacobsson och
Gustav Jacobson.
KRIK
Under hela året har vi haft öppna
sportaktiviteter på söndagskvällar. Mitt
på passet har vi avbrutit för andakt och
bön. Kvällarna har varit uppskattade
och många som vi inte annars ser i kyrkan har besökt dem! Ledare har varit
Tobias Andersson och Oscar Jacobson.
Replokal
5 olika musikgrupper bestående av
ungdomar har kontinuerligt nyttjat
vår replokal under året.
Huvudansvarig för replokalen har
varit Gustav Jacobson.
Smågrupper/bönegrupper
Under året har 4 olika smågrupper för
ungdomar träffats 1 gång/vecka för att
prata om livet och tron och be tillsammans. Dessa grupper har antingen
träffats på EFS eller hemma hos varandra. Det finns också ett antal smågrupper för vuxna som samlas mestadels i

Ekumeniskt
Gustav Jacobson berättar: »Jag har
under detta år byggt upp ett väldigt
gott samarbete med Byske EFS. De har
besökt våra tonårskvällar och vi har
åkt och besökt ungdomarna i Byske.
Jag har även känt mycket stöd från
ledarna i Byske. Vi har fått dela erfarenheter med varandra. Samarbetet
med Pingst Skellefteå och Pingst Ursviken har också varit väldigt givande.
Vi, jag Gustav Jacobson, Sebastian
Tarkianen och Philip Sinning, har haft
några ungdomsgudstjänster tillsammans och vi har nästan varje fredag
träffats för att be och samtala. Vi behöver bygga broar mellan församlingar
och föreningar. Det är ett av många
verktyg för att göra Jesus Kristus känd
i Skellefteå.«
Närradion
Närradion har fortsatt att sända programmet »Lördagsmorgon från EFS«
under perioden januari till maj och
september till december. Var 5:e vecka
sänds andakter måndag till fredag följt
av gudstjänst den följande söndagen.
Programledare har Håkan Markström varit och tekniker Håkan Sundqvist och Gustav Nilsson. De som
svarar i närradions telefon har varit
Inga-Britt Nilsson, Harriet Jonsson och
Martin Karlsson.
I samtal med våra lyssnare vet vi att
»Lördagsmorgon från EFS« är ett uppskattat program.
Vi når med detta program till många
utanför vår gemenskap varför programmet står med i uppdraget att göra
Kristus känd.
www.efskyrkan.nu
I början av året flyttade vi vår hemsida
till ett annat webbhotell. I samband
med flytten bytte sidan utseende.
Hemsidan uppskattas av många inte
minst pga. de ständiga uppgraderingarna.
Genom vår hemsida får vi ut mycket
information och gör reklam för våra
aktiviteter. Sidan fick en mängd nya
besökare under vårt renoveringsarbete.
Många kunde följa arbetet i kyrkan
genom den dagliga rapporteringen på
webben.
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d a g o r d nin g
Årsmöte med EFS Missionsförening 2010-02-20

1.

Andakt. Arnaldo Tiburzi

Efter paus

2.

Årsmötets öppnande

3.

Val av årsmötespresidium

4.

Nya medlemmar hälsas välkomna

19. Val av revisorer med ersättare samt
siffergranskare

5.

Fastställande av dagordning

20. Val av valberedning

6.

Parentation

7.

Val av justerare

21. Val av ledamot och ersättare för ett år
i styrelsen för Stiftelsen Tryggheten

8.

Val av rösträknare

22. Val av ombud

9.

Val av tidningsreferent

18. Tack till avgående styrelseledamöter

22.1 EFS Rikskonferens Kalmar 14–16 maj

10. Fråga om behörig kallelse

22.2 EFS Länskonferens Umeå 28–30 maj

11. Styrelsens redogörelse för det gångna året

22.3 Studieförbundet Sensus årsmöte

11.1 Årsberättelse

23. Övriga frågor för senare beslut

11.2 Ekonomisk redogörelse

24. Avslutning

12. Revisorernas berättelse
13. Fastställande av balansräkning
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
16. Verksamhetsplan för 2010
16.1 Verksamhetsplan
16.2 Budget
17. Offergång och fikapaus
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