
 
  

Jesus 
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18–21 nov 2019

Jag vill hälsa dig och ditt arbetslag varmt välkomna till 
EFS och Salt medarbetardagar 18–21 november på Vann 
konferenscenter i Bohuslän.
 
Dagarna kommer att präglas av EFS vision människor och sam-
hällen förvandlade av Jesus och det blir tid för gemenskap, vila 
och god mat. Jag är övertygad om att detta kommer att vara 
viktiga dagar för oss som rörelse då vi tillsammans får fördju-
pas, utrustas och upptäcka vad det innebär att människor och 
samhällen förvandlas av Jesus.
 
Jag vill uppmuntra dig som arbetsledare att tillsammans  
med ditt arbetslag redan nu avsätta tid för dessa dagar.  
De närmaste veckorna kommer vi att göra brevutskick till  
alla anställda med mer praktisk information. 
 
Med önskan om Guds välsignelse!

Kerstin Oderhem
Missionsföreståndare



Om boende på VANN
VANN är ett konferenscenter i Brastad, Bohuslän. 
Anläggningen erbjuder vackra omgivningar och 
möjlighet till bad och bastu. Om inte medicinska skäl 
föreligger bokas dubbelrum. I anmälan kan man ange 
önskemål om rumskamrat i annat fall blir man place-
rad med någon från samma region/distrikt så långt 
det är möjligt. Se gärna mer information om VANN 
på deras hemsida: www.vann.se

Vilka åker på medarbetardagarna?
Om du är anställd av EFS-riksorganisation med en 
100% anställning är det obligatorisk närvaro på med-
arbetardagarna. Medarbetare med en anställning 
mellan 50% och 99% har möjlighet att delta. Frånva-
ro för medarbetare som har en 100% anställning ska 
beviljas av respektive chef. Det är inte möjligt att en-
dast närvara delar av medarbetardagarna. Vid frågor 
kontakta din Regionala Missionsledare.

Undantag
• Samarbetskyrkoanställda av Svenska kyrkan 

erbjuds att delta i mån av plats, mot självkostnads-
pris (7 000 kr).

• Medarbetare som är tjänstlediga deltar inte. För 
medarbetare som uppvisar annan frånvaro är det 
frivilligt att delta (sjukskrivning, föräldraledighet, 
mm).

• Medarbetare som är anställda på folkhögskolor är 
välkomna i mån av plats till självkostnadspris + resa. 

• Observera att timanställda, personer med kortare 
uppdrag än ett år och den med obetalda uppdrag 
inte omfattas. 

• Medarbetare som avslutar sin tjänst inom tre må-
nader efter medarbetardagarna, deltar inte.

Anmälan
Anmälan till medarbetardagarna sker via Tranås re-
sebyrå – mer information följer i kommande informa-
tionsutskick. Anmälan är bindande. 

Resepolicy till medarbetardagarna
Resor kommer att samordnas via Tranås resebyrå. 
EFS erbjuder samordnad resa från utvalda orter för 
alla medarbetare. Bil är möjligt då samåkning sker 
(i möjligaste mån) och om resvägen blir fyra timmar 
eller mindre. (Detta kommer i huvudsak gälla Syd, 
Sydöst och Väst, samt delar av MittSverige). Önskar 
du undantag från ovan – vänligen kontakta Tranås 
för möjliga alternativ.

Kommunikation & Tidsplan
Nedan finns en kommunikationsplan så att man 
lättare kan följa när information är tillgänglig och ut-
skick är planerade. Vänligen observera att alla detal-
jer kring format och innehåll inte är klara i nuläget.

Juni 2019 Informationsutskick om allmänna 
villkor, resor och anmälan.
Digital anmälan öppnar via Tranås 
resebyrå. Preliminärt program 
finns tillgängligt på EFS intranät.

September 
2019

Programmet i sin helhet presente-
ras, inklusive seminarier mm.
Den 2 september räknar vi som 
sista anmälningsdag (inklusive 
bokning av resor).

Oktober 2019 Information om reseplaner och 
transporter.

November 
2019

18–21 medarbetardagar

Praktisk information
Välkommen till medarbetardagarna 2019. Den 18–21 november 
träffas vi på VANN konferenscenter för att fördjupa oss i vår 
vision och dela gemenskap i bön och gudstjänster. 

EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala
018–430 25 00 • info@efs.nu


