
 

Regionale missionsledaren har ordet 
Med stor glädje har vi fått välkomna en ny förening  till EFS Norrbotten. Efter sommaren 

startade en ny EFS grupp med bas i Vittangi församling, under hösten har de börjat sitt 

arbete och börjat hitta formerna för sin lokala kontext i nära samverkan med Vittangi 

församling. EFS Norrbotten som hittills varit starka längs kusten får nu välkomna in den nya 

föreningen i vår gemenskap vid kommande samlingar framöver. 

Glädjande detta år är också att några föreningar har sett betydande medlemsökningar men 

på totalen ändå en knapp minskning.  

Sommarens höjdpunkt för många blev EFS Norrbottens stora scoutläger Klockarträsk. Lägret 

som återkommer vart tredje år är ett spännande äventyr och en fin uppladdning inför 

kommande års Patrullriks. Nytt för detta år har varit en familjesocken till både små och 

storas glädje. 

Vår längtan och fokus i vårt arbete är fortsatt att få se EFS vision förverkligad, Människor och 

samhällen förvandlade av Jesus. Särskilt glädjande har varit att vi sett många från andra 

länder som under året har kommit till tro och låtit döpa sig i flera av våra sammanhang.  

Måluppfyllelse 2019/2020 
 

EFS Vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Uppdraget: Leva mission, växa i lärjungaskap, forma kristna gemenskaper 

Fokusområden: Nå nya människor, utrustande ledarskap, nå nya generationer 

Med detta som utgångspunkt så sätter vi följande mål för EFS Norrbottens arbete: 

-          Stödja utvecklingsarbetet i lokalföreningar genom 

o   arbetet med EFS olika utvecklingsredskap 

o   särskilt fokus på konfirmanduppföljning och ungdomsarbete 

o   att främja nyrekrytering av lekmannapredikanter/biträdande 

medarbetare 

o   att aktivt stödja nyplanteringar och verka för fler EFS-föreningar i 

Norrbotten. 

-          Utveckla formerna för föreningarnas delaktighet i EFS Norrbottens arbete. 

 

Under året har en ny omgång av Sänd EFS redskap för föreningsutveckling startat upp, även 

EFS Norrbottens utvecklingsfond har marknadsförts som en resurs för föreningarna att söka 

medel för satsningar för att nå nya människor med evangeliet. 
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Konfirmanduppföljning och ungdomsarbete, dels har upplägget för konfirmationsarbete setts 

över och kursplanerna reviderats. En utbildningsdag med Marie-Lousie Nilsson arrangerades 

under hösten med yngre ledare inför nyårslägret Livskraft. Sen pågår det en inventering av 

ungdomsarbetet i EFS Norrbotten och hur vi på bästa sätt ska kunna stötta och utveckla. 

Den planerade satsningen under slutet på april och maj innevarande år med dels en introkurs 

och dels en fördjupningskurs med Tomas Nygren tvingas vi ställa in p.g.a. Coronaviruset.  

En nyplantering har under året kommit till inom Vittangi församling vilket vi gläds över, 

några från den nya föreningen kommer att medverka vid inspirationshelgen i augusti.  

I samband med den regionala mötesplatsen 2019 fördes samtal om hur vi skulle kunna 

utveckla formerna för föreningarnas delaktighet. Detta resulterade i en extra regional 

mötesplats i december där nytt PM för mötesplatsen antogs.  

 

Verksamhetsberättelse för 2019 
EFS-föreningarna 
Regionen har 31 föreningar, inklusive EFS-grupperna. Under året har en EFS-förening           

tillkommit. Medlemsskaran sjönk med 12 medlemmar och det var 1 653 medlemmar vid            

årets slut.  

 

Personal 
I december 2019 hade EFS Norrbotten totalt 17 olika personer i tjänst. Av dessa var 12 

kvinnor och 5 män. Personalstyrkan fördelas enligt följande; tre på det regionala kansliet 

(tjänstefaktor 2,25) och resterande ute i föreningarna. Den består i huvudsak av följande; 

regional missionsledare, organisationssekreterare, Salt-koordinator, husmödrar, assistenter, 

konsulenter, musiker och präster. 

Under året anställdes följande personer, Stefan Bergmark, konsulent Tallhedskyrkan, Joel 

Wadström, präst EFS Luleå, Hanna Berglund, ungdomspräst Hortlaxkretsen, Meisam 

Saeedpourabouzar, konsulent Rörvikskyrkan, Karin Arvidsson har även haft ett vikariat som 

präst  i Hortlaxkretsen under första halvan av året. 

Under året har följande slutat sina anställningar, Karin Lindmark, präst Hortlaxkretsen, Lina 

Sundström, konsulent Hortlaxkretsen, Miriam Eriksson, präst EFS Luleå. 

Under året har även följande personer jobbat på kortare uppdrag,  Lars-Åke och Margareta 

Andersson. 

Utöver detta har vi under året haft anställda fritidsledare på Sundet och Storstrand samt 

några kortare timanställningar för vakanser och under sommarverksamhet. 
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Barn och unga 
EFS Norrbottens gemensamma verksamhet för barn och unga dominerades under 2019 som 

vanligt av våra läger. Det känns roligt att bredden sträcker sig över såväl åldrar som 

inriktning. Lägren riktar sig från 6 åringar till +20 med allt från kojbyggande till 

konfirmation och blåsmusik. 

På hösten hölls en scoutledardag på Storstrand där vi delade återblickar från 

Klockarträsklägret och fick info om kommande Patrullriks på Vässarö sommaren 2020 (i 

skrivande stund har vi nåtts av beskedet att Patrullriks 2020 är inställt på grund av 

Corona-viruset). Ledarna delade också med sig till varandra av både praktiskt och teoretiskt 

goda idéer att göra i sina grupper.  

Salt-föreningar: Vi har i dagsläget 15 föreningar, och 3 är vilande (Bergsviken, Blåsmark, 

Älvsbyn) och 1 förening har lagt ner (Bölebyn), 3 föreningar har FGPG, och 2 föreningar 

ingen scoutkår men bedriver scouting (Infjärden, Hortlax). Det är viktigt att vi har våra Salt 

föreningar då dom allra flesta bedriver scoutverksamhet. Samarbetet mellan scouterna och 

Salt innebär att man måste ha en förening för att få kalla sig scouter.  

 

Ledarkurs: Vi samarbetar nu i en ledarkurs för ungdomar. Kursen går i Piteå-området 

tillsammans med Hortlax församling, Piteå församling, Norrfjärdens församling, Älvsby 

församling och Älvsby folkhögskola. Ledarkursen har ett nytt upplägg från 2019 med två 

parallella spår, steg 1 och steg 2. Det har varit ca 20 ungdomar med på ledarkursen. Dom har 

både teori och praktik under sin ledarkurs och behöver sedan bli använda i sina 

sammanhang. De går igenom ledarrollen, men får också prova på kyrkvärdskap. 

 

Läger och andra arrangemang som genomförts under året: 

Barn Deltagare Ledare 

Blåsarweekend, Storstrand Blev inställt med för få deltagare.  

Miniorläger, Storstrand Blev inställt pga. ledarbrist 

Scout- & kompisläger, Lillstrand 15 14 2+ unga ledare sommarkyrkan 

Blåsarläger, Lillstrand 17 7+ en extra mamma 

Kojbyggarläger, Sundet 13 2 anställda, 4 feriearbetare, föräldrar 

Klockarträsklägret 245 inkl. ledare och funktionärer 

 

Ungdom Deltagare Ledare 

Livskraft Polar, Älvsby FHS 144 varav 30 

Konfirmation Storstrand 32 6  

Konfirmation Sundet 8 4 

Ledarkursen, Piteå 23 6 

 

Information 
EFS Norrbotten hade totalt fyra uppslag i tidningen Budbäraren under år 2019. Hemsidan 

och facebook-sidan har tjänat som regionens främsta informationskanaler där regionen gått 

ut med information och nyheter. På grund av pågående arbete med att flytta hemsidan till 

samma plattform som riks har uppdateringen på den gamla hemsidan blivit nedprioriterat. 
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Missionsrådet 

Missionsrådet (MR) har under 2019 haft följande medlemmar: Sigrid Berglund, Luleå, 

Inger Bernspång, Luleå, Karin Börjesson, Lillpite, Helena Carlsén, Boden, Anna 

Näslund, Älvsbyn och Ingrid Risberg, Blåsmark.  EFS Norrbottens representant har 

varit Lars Bernspång. 

Missionsrådet var delaktiga under Inspirationshelgen på Storstrand i augusti 2019. MR 

hade en utställningshörna dit många kom för goda samtal. MR hade också enkla 

lotterier som inbringade över 5000 kronor som skickades till EFS internationella 

arbete ”där det bäst behövs”. Under lördagskvällens gudstjänst ledde MR en förbön för 

allt EFS och Salts arbete i andra länder, alla missionärer och volontärer samt 

världsläget med många flyktingar. 

I oktober hade MR årets missionsdag ”Jesus för världen”, denna gång i samarbete med 

EFS i Arvidsjaur. Dagen inleddes med Gudstjänst i Arvidsjaurs kyrka där 

missionsledare Henrik Näslund predikade. Efter gemensam kyrklunch med 

pepparsåsmackor med tillbehör och kaffe följde korta presentationer: Katarina Wedin 

om sjukvårdsarbete i Kenya, Helena Carlsén om Rörvikskyrkans arbete bland 

invandrare, Ingrid Risberg om insamling av pengar i Blåsmark genom att ta emot 

pantburkar och flaskor från byborna och Henrik Näslund informerade om EFS 

internationella arbete och visade några filmer från EFS play. 

Det blev en välsignad och inspirerande dag och MR är så tacksamma för det fina 

samarbetet med EFS i Arvidsjaur. 

Under året har MR även träffats i gruppen för att planera Inspirationshelgen och 

missionsdagen och varje gång delar man erfarenheter och har goda samtal om sitt 

internationella engagemang. 

Folkbildning 
I folkbildningsfrågor har EFS Norrbotten under året samverkat med såväl Sensus som Älvsby 

folkhögskola. 

Älvsby folkhögskola har liksom tidigare år bidragit till arbetet med fortbildning för EFS 

Norrbottens personal. Nyårslägret Livskraft har också detta år genomförts på Älvsby 

folkhögskola i år med rekordmånga deltagare. Även EFS Norrbottens konfirmationsarbete på 

Sundet och Storstrand har skett i samverkan med Älvsby folkhögskola. 

Sedan 2011 genomför EFS Norrbotten årligen en ledarkurs för unga ledare i samverkan med 

Älvsby folkhögskola samt Hortlax, Piteå, Norrfjärdens och Älvsby församlingar. 

EFS Norrbotten är representerat i Älvsby folkhögskola genom en plats i skolans 

nomineringskommitté. 

 

Samverkan Luleå Stift  
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Två gånger årligen möts EFS Norrbotten och Luleå stift genom sin samverkan till det 

regionala samarbetsråd där även representanter från EFS Västerbotten ingår. Ett annat 

uttryck för samverkan mellan EFS Norrbotten och Luleå stift är det vardagliga utbyte som 

möjliggörs genom EFS Norrbottens kanslis placering på stiftskansliet i Luleå. Särskilt för 

2019 kan nämnas den regionala samverkanskonferensen på Solviks folkhögskola. Vi känner 

glädje över det goda samtals och samverkansklimat vi får dela med varandra. 

 

Regionalt utskott 
Regionala utskottet för EFS Region Norrbotten bestod under året av samma personer som 

distriktsstyrelsen, dvs Håkan Eriksson, Boden, ordförande; Curth Johansson, Bergsviken, 

vice ordförande; Lars Bernspång, Luleå, sekreterare; Erik Persson, Bergsviken; Karl-Henrik 

Fjellström, Norrfjärden; Anna Johnsson, Luleå; Margareta Andersson, Blåsmark och Lennart 

Gustavsson, Norrfjärden, regionala missionsledaren adjungerades till sammanträdena.  

Utskottet hade under året sju protokollförda sammanträden samma dagar som 

sammanträdena för distriktsstyrelsen. Här avhandlades många ärenden, framför allt om 

verksamheten i Norrbotten, dess inriktning och planering. Förutom sammanträdena blev det 

mängder av andra kontakter, huvudsakligen mail. 

Avslutning 
Detta speglar en del av EFS arbete i Norrbotten, större delen av arbetet sker ute i de lokala 

föreningarna med stort engagemang. Med tacksamhet får vi se tillbaka på och lägga det 

gångna året i Herrens hand. Vi får nu gripa oss an detta år som vi är inne i med sina 

utmaningar kring Corona-viruset. Vi får göra det med bön och med budskapet om hopp i 

Jesus får vi söka vägarna för evangeliet även i denna situation. Så får vi uppmuntras av Jesu 

ord i Johannesevangeliet: 

  

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 

Joh 14:1 
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