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Inledning

Vision om vardagsmission

N

en längtan att nå nya människor. På förra årets
årskonferens hände något med många av oss
som var där. Det var bland annat undervisning
av Arne G. Skagen från Norge som handlade om
hur vi var och en på ett enkelt sätt kan berätta
om Jesus i vår vardag. Han påminde oss om Jesu
undervisning när Jesus säger att fälten redan är
mogna till skörd. Vi behöver se vad Gud redan gör
runt omkring oss. För många av oss som var på
årskonferensen i Örnsköldsvik blev det en väldig

är rörelsen var samlad till årsmöte för två
år sedan i Luleå antogs en treårig verksamhetsplan som hade tre punkter. Den
handlade om att utifrån EFS vision, Människor
och samhällen förvandlade av Jesus, fokusera på
tre områden:
• Nå nya människor med evangeliet
• Nå nya generationer med evangeliet
• Utrustande ledarskap på alla nivåer

”Var jag än
tittar ser jag en
längtan att nå
nya människor.”
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När jag nu ser tillbaka på 2019 så ser jag hur stor
påverkan de tre områdena har haft på det som
vi gör. Det handlar både om den regionala- och
centrala nivån och det gäller även EFS internationella arbete.
Det tar tid att ställa om en stor organisation
men väldigt mycket har ändå hänt utifrån de tre
prioriterade områdena. Var jag än tittar ser jag
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uppmuntran. Den bok som Arne skrivit och som
översatts till svenska inför konferensen sålde fort
slut och vi är nu inne på andra upplagan.
Jag tycker mig se en förnyad iver för att berätta
om Jesus. Överallt hör jag vittnesbörden från era
föreningar, från regioner och ser samma längtan i
de kurser och konferenser som anordnas på riksnivå. Jag frågar mig, är det en ny tid?
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UNDER 2019 har det varit riksmedarbetardagar

för alla EFS anställda, temat var detsamma, det
handlade om att nå nya människor med evangeliet. Vi hade några dagar av fin gemenskap och
också där fanns denna längtan av att nå vidare.
En del av kyrkans uppdrag är mission, så det är
i och för sig inget konstigt med att vi vill det och
längtar efter det. Men ibland kommer vi in i tider
då det känns omöjligt, då vi tappar orken, då vi
fastnar i våra föreställningar som säger att det inte
går. Men det går! Vi är en del av en världsvid Jesusrörelse. Våra systerkyrkor växer så det knakar.
Vi behöver se att det överallt finns människor som
längtar efter att höra evangeliet både här hemma
och långt borta.
ATT LÄSA EN verksamhetsberättelse är inte
bara siffror och ord. Bakom allt detta döljer sig
människor som vuxit i lärjungaskap, som fått sina
liv förvandlade under 2019. Vad spännande det är
att vi står tillsammans i detta arbete.

Kerstin Oderhem
Missionsföreståndare, EFS

38

46

Årskrönika47

EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen) bildades år 1856 och är
en missionsorganisation med syfte
att på den evangelisk-lutherska
bekännelsens grund främja Kristi
rikes tillväxt.
Denna uppgift utför EFS som
en självständig organisation inom
Svenska kyrkan, med frihet för
anslutna föreningar att utforma
arbetet efter lokala förhållanden.
EFS bereder tillfälle för föreningar
och enskilda att genom personliga
insatser, gåvor, testamenten och på
annat sätt stödja verksamheten.
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EFS internationella mission
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Hjärta, Jesus och
framtidstro
EFS Internationella mission administreras av
den internationella avdelningen på EFS kansli.
Verksamheten prioriteras utifrån områdena
evangelisation, utbildning och diakoni.
I samarbete med EFS systerkyrkor och samarbetsorganisationer drivs ett 35-tal missionsprojekt. Förutom projekt har EFS under
2019 haft utsända missionärer i Tanzania och
Etiopien samt två inhemska missionärer i
ett muslimskt land.

I slutet av juni invigdes
skolan Happy Valley School
i Padhar. Denna engelskspråkiga skola ger inte bara
barnen fina utbildningsmöjligheter. Den ger också
möjlighet till Padhar sjukhus
att rekrytera kompetent
personal, som ofta kräver att
det ska finnas en bra skola
för deras barn.
– Tack till alla givare som
frikostigt har varit med och
bidragit till ett viktigt missionsarbete i ett samhälle
där bara några få procent
har fått del av frälsningens
gåva i Jesus Kristus, säger
Erik Johansson, internationell missionssekreterare EFS.
BILD: JAKOB ARVIDSSON
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Här arbetar vi
EFS bedriver för närvarande missionsarbete i åtta länder eller områden.
I samarbete med systerkyrkor och
organisationer, genom finansiellt stöd
och missionärer på plats, arbetar vi
med diakoni, evangelisation och
utbildning.

Etiopien

1

EFS huvudsakliga
samarbetspartner är
Etiopiens evangeliska
kyrka Mekane Yesus
(EECMY). Vi arbetar
med teologisk utbildning, en ledarskapsutbildning för kvinnor
samt utbildning av
sjuksköterskor och
barnmorskor. Arbetet
för särskilt utsatta
barn i Rama fortskrider. Genom EECMY
bedrivs radioevangelisation på åtta språk.
EFS samarbetar
även med Hope for
Children in Ethiopia som bedriver ett
holistiskt arbete för
barn och unga som
lever på gatan eller
kommer från fattiga
familjer.
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Eritrea

2

EFS samarbetar med
Eritreas evangelisk-lutherska kyrka
(ELCE). Teologiska seminariet i Beleza utbildar präster, evangelister och barn- och
ungdomsledare. Vid
grundskolorna i Keren
och Asmara utbildas
döva och hörselskadade barn. För att nå
människor på landsbygden med evangeliet sänds kristen
radio på tre språk.
EFS stöder en
hantverksutbildning
för kvinnor som ger
dem möjlighet till
självförsörjning och
ett skolhem för flickor
från landsbygden som
möjliggör för dem att
gå gymnasiet.

Tanzania

3

EFS samarbetar med
den växande evangelisk-lutherska kyrkan i
Tanzania (ELCT).
Den teologiska utbildningen Theological
Education by Extension
(TEE) bedrivs i flera
stift. Genom TEE får
flera tusen ledare på
gräsrotsnivå en grundläggande teologisk
utbildning.
EFS stöder Lutheran
Mission Cooperation
(LMC), ett samordningsorgan för ELCT
och dess partnerorganisationer. LMC förmedlar
bland annat studiestipendier för teologistudier. EFS missionärer
arbetar på olika sätt
med kyrkans diakonala
verksamhet med fokus
på barn och unga.

Malawi

4

Samarbetspartner i
Malawi är den evangelisk-lutherska kyrkan
(ELCM). Huvuddelen av
medlemmarna finns på
landsbygden och lever
under enkla förhållanden. Barn- och ungdomsverksamheten,
som scouting och körer,
är en viktig del av församlingslivet. Kyrkan
har ett omfattande socialt arbete bland dem
som drabbats av torka,
svält, översvämningar samt hiv och aids.
Under 2019 bidrog EFS
finansiellt till humanitärt stöd för
översvämningsdrabmissionärer har
bade.
under 2019 varit
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utsända av EFS.

EFS internationella arbete
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EFS samarbetar med
biståndsorganisationen
Warsan Relief Organisation (WRO). Warsan
betyder på somaliska
”ge mig goda nyheter”.
Somalia har under
senare år drabbats av
allvarlig torka. Detta
har tvingat ett stort
antal internflyktingar
till nya områden för att
hitta mat och försörjning. WRO arbetar i
ett flyktingläger med
matutdelning och med
att skapa försörjningsmöjligheter, däribland
hönsuppfödning. WRO
förser även elever
i en lågstadieskola
med skollunch. Vissa
barn har två timmars
gångväg till skolan,
varför skollunchen är
livsviktig.
EFS årsskrift 2020
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I Indien samarbetar
EFS med evangelisk-lutherska kyrkan i
Madhya Pradesh. Trots
starkt motstånd mot
den kristna tron växer
kyrkan, inte minst på
landsbygden och särskilt bland de fattigaste.
I byn Padhar drivs ett
sjukhus som ger fattiga
människor på landsbygden tillgång till högkvalificerad sjukvård. EFS
ger ekonomiskt stöd
till några studenter på
sjuksköterskeskolan.
Barnhemmet i Shahpur får fortsatt stöd,
numera med fokus på
de unga som finns kvar
där och som får stöd för
sin utbildning för att i
framtiden kunna försörja sig själva.

Mellanöstern 7
och Nordafrika
I samarbete med det
kristna satellit-TV bolaget SAT-7 sänds TV
på arabiska, persiska
och turkiska vilket når
ca 20 miljoner tittare
med evangeliet. En
målsättning för SAT-7
är att uppmuntra
lokala kyrkor och arbeta för att förändra
missuppfattningar om

den kristna tron för
att skapa större förståelse mellan kristna
och muslimer.
I norra Irak samarbetar EFS med den
kristna biståndsorganisationen Capni som
arbetar för människor
på flykt. Under 2019
bidrog EFS finansiellt
till plastpresenningar i ett flyktingläger
samt verksamhet för
att stödja de lokala
kyrkorna.
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Fördelning av
budget för EFS
internationella
mission.
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I fokus 2019

Mobila kliniker
i Somalia

Yusuf Aydin, politiker
och aktiv i Syrisk-ortodoxa kyrkan och
Johanna Lundström,
EFS Örnsköldsvik, var
några av de medverkande i Se Be Ge.

Insamlingsprogrammet
Se Be Ge sändes från Irak
Det här året spelades Se Be Ge in på klostret Mar Mattai i Irak, i
samarbete med Capni. Temat för insamlingen var förföljda minoriteter. Medlen gick till projekt som skolgång för barn i kristna familjer, sjukvård i svåråtkomliga och ofta hårt religiöst kontrollerade
områden, stöd till kyrkor att hjälpa troende att bevara tron i svåra
situationer, hjälp till kristna att komma ut på en arbetsmarknad som
är diskriminerande mot kristna samt till utbildning av präster och
andra församlingsmedarbetare.
Intervjuer av inbjudna gäster och reportage från Irak, varav ett
beskrev utdrivandet av kristna från Mosul, synliggjordes situationen
för förföljda kristna och andra utsatta minoriteter.

Kostnader för projekt och missionärer 2019
Land
Eritrea
Etiopien

Summa

Besök från Indien

678 876

0

678 876

I december hade EFS besök från
Evangelisk-lutherska kyrkan i Madhya Pradesh, Indien. Biskop Emmanuel Panchoo, två församlingspräster,
Stuti Sontake och Ashish Singh,
Vikas Sonwani som är administratör på Padhar sjukhus samt Sylvia
Anand, projektansvarig på kyrkans
huvudkontor besökte under en
dryg vecka fler EFS sammanhang.
Under besöket deltog de också i en
konsultation tillsammans med EFS
internationella råd.

3 383 924

5 717 918

656 730

0

656 730

Malawi

100 000

0

100 000

Mellanöstern

817 550

0

817 550

1 358 460

0

1 358 460

520 354

2 003 091

2 523 445

80 902

39 412

120 314

6 546 866

5 426 427

11 973 293

Tanzania

Summa

8

23

kvinnor deltar i ledarskaps
utbildning i Etiopien

Missionärer

2 333 994

Övrigt

2 033

studenter läser Theological
Education by Extension (TEE) i
Etiopien. TEE är en grundläggande
teologisk utbildning i studiecirkelform som EFS stödjer finansiellt.

Projekt

Indien

Somalia

Under 2019 reste Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, med kirurgerna Peter Cashin och Lina Eklöv
till Somalia och besökte Warsans (WRO) representanter och
landets vice hälsovårdsminister.
WRO driver en mobil klinik
som ger människor på landsbygden tillgång till sjukvård.
EFS hoppas framöver kunna
bidra med utbildning av sjukvårdspersonal och i förlängningen ett projekt för hälsa
och sjukvård på landsbygden
inkluderande ålderskontroller, vaccinationer och enkel
sjukvård.

EFS internationella arbete

Praktikantprogam
Hösten 2019 sände EFS ut
sex unga praktikanter till
Etiopien, Irak och Tanzania.
De gjorde praktik under
fyra månader hos EFS
samarbetsorganisationer.
Praktikantprogrammet
finansierades med stöd
från Sida.
Monica Malmström-Edmark
och Gunnar Edmark avslutade
sina missionärstjänster och kom
tillbaka till Sverige i maj 2019. De
har varit utsända till Aira i västra
Etiopien under två års tid. Monica
och Gunnar är sjuksköterskor och
arbetade tillsammans med Mekane
Yesus-kyrkan med att utveckla
hälso- och sjukvården på sjukhus
och vårdcentraler i västra Etiopien.

”Att åka ut på internationell praktik med EFS var
spännande och
givande! Bara att
få leva vardagslivet i ett så totalt
annorlunda land
är ett äventyr.
Maten var fantastisk, injera är svårt
att tröttna på.”
Rebecka, som gjrode praktik i
Etiopien

Erik Johansson, internationell missionssekreterare, Anna Claesson,
projekthandläggare, Elle Kristiansson, missionsassistent/administratör,
Stefan Rosth, missionärshandläggare (slutade vid årsskiftet).
Saknas: Liselott Olika, missionärshandläggare.
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barn får skollunch fem
dagar i veckan genom
Warsans arbete.
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Missionärer
Sophia och Elias
Tranefeldt, Addis
Abeba, Etiopien
Sophia arbetar med bibel
översättning och Elias
undervisar vid Mekane
Yesus-kyrkans teologiska
seminarium.

Ulf Ekängen,
Dodoma, Tanzania
Ulf Ekängen är lärare
och arbetar i Dodoma
stift med barns rättigheter, kurser för barn- och
ungdomsledare samt med
kontakter med massajer.
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EFS internationella mission

Nora och Hannes
Sandahl, Iringa,
Tanzania

Frida och Andreas
Thornell, Addis
Abeba, Etiopien

Nora är sjuksköterska
och arbetar på Ilula sjukhus samt med stiftets
verksamhet för familjer.
Hannes är socionom och
arbetar med barns rättigheter.

Frida och Andreas arbetar
med diakonalt arbete bland
utsatta människor i Addis
Abeba.

EFS utsända missionärer kom
hem till Sverige för att delta i
medarbetardagarna i november.
Här tillsammans med Kersin
Oderhem, missionsföreståndare,
och Erik Johansson, internationell missionssekreterare.
BILD: JOHAN ERICSON
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Vinjett

Nyplanteringar och
samarbeten för
evangeliet

EFS årskonferens hölls
2019 i Örnsköldsvik
och samlade rörelsen
under temat ”Först
måste evangeliet förkunnas för alla folk”.

12

FOTO: JONATAN KNUTES

EFS Sverigeavdelning arbetar för att
stödja och bistå regioner och distrikt
med missionsinriktat utvecklingsarbete,
processledning och nyplantering.
Avdelningen arbetar i samråd med
regionala missionsledare och distrikts
föreståndare och erbjuder olika verktyg.

EFS Sverige

Tomas Sjödin, pastor
och författare, var en
av talarna på Mission i
Sverige-konferensen.

FOTO: RICKARD L ERIKSSON

I fokus 2019

Mission i Sverige uppmuntrade och utmanade
I oktober samlades 130 kyrkligt anställda och ideella i Lötenkyrkan, Uppsala, för konferensen Mission i Sverige. Temat var ”Goda
nyheter – för alla till alla”. Magnus Persson, inspiratör på EFS och
drivande bakom konferensen, var nöjd efteråt:
– Vi erbjöd ett centralt innehåll som deltagarna kan tillämpa
utifrån sina olika kontexter. EFS är en missionsrörelse inom Svenska
kyrkan, och som sådan vill vi betjäna denna. Det är därför extra kul
när präster, kyrkoherdar och arbetslag ger god respons på innehållet
i konferensen, säger han.

”Om vi inte lyckas dela evangeliet
som individer lyckas
vi heller inte göra
det som kollektiv i
våra nyplanteringar.
Därför är detta den
viktigaste frågan för
oss att jobba med.”
Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent och del av nyplanteringsgruppen som samlats vid
tre tillfällen under året för att
utvärdera de senaste 15 årens
nyplanteringsarbete och ta fram
en strategi för framtiden.

Kurser och verktyg
Sänd – ett verktyg med fokus på det lokala missionsuppdraget – hade under
2019 drygt 15 grupper i
process. Tre grupper har
deltagit i M4 – processhelger för ledargrupper med
inriktning nyplantering.

30

år av samverkansavtal
mellan Svenska kyrkan och
EFS har högtidlighållits
under året. Marie Rosenius,
forskare vid Åbo universitet,
har fått i uppdrag att kartlägga samarbetskyrkorna
och deras förhållande till
församlingarna.

EFS årsskrift 2020

Victoria Vasquez, organisationssekreterare, Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, Magnus Persson, inspiratör och samverkansekreterare. Saknas: Helena Cashin,
operativ verksamhetsledare (vik), Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent, Elin
Redin, musikkonsulent, Margareta Forsberg, administratör, Viola Soto, event- och
projektledare (projekttjänst), Lennart Albertsson, coach regionala missionsledare
(projekttjänst), Margareta Cada, administratör (projekttjänst), Rebecka Cada, operativ verksamhetsledare (föräldraledig).
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Vinjett

18–21 november samlades EFS-anställda
från hela Sverige på Vann konferenscenter
för medarbetardagar. Temat för dagarna var
»Människor och samhällen förvandlade av
Jesus«. Missionsföreståndare Kerstin Oderhem
var mycket positiv:
– Medarbetardagarna väckte en längtan
och iver hos många att leva mission i vardagen.
Det var också viktiga dagar för vila, uppmuntran och goda möten över en kopp kaffe.
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Vinjett
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EFS Norrbotten

Lannavaara minneskyrka,
som har väckelsehistorisk
koppling till EFS rötter, är
en av EFS Nord Sápmis
mötesplatser.

Medlems
utveckling

Nytt initiativ i Sápmi
i området, därför annonserar
vi gärna på både samiska och
svenska, säger hon.
– Men den stora visionen är
att få se väckelse i Sverige och
att verka för Gud i den nordligaste porten.
EFS Norrbotten som hittills
varit starka längs kusten gläds
åt att nu se ett initiativ växa
fram i ett för oss nytt område.

Sommarens höjdpunkt för många blev EFS
Norrbottens stora scoutläger Klockarträsk
med cirka 250 scouter och ledare. Lägret som
återkommer var 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.
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BILD: VERONICA WIKLUND

Under året startades en ny grupp,
EFS Nord Sápmi, med bas i
Vittangi, öster om Kiruna. De har
inlett sitt arbete och börjat hitta
formerna för sin lokala kontext
i nära samverkan med Vittangi
församling. Prästen Maria Smeds
flyttade till området i november
för att stötta pionjärarbetet.
– Det är viktigt för oss att
signalera att vi vänder oss till alla

Flera föreningar minskar i
medlemsantal och vi har
fått besked om att ett större
verksamhetsbidrag kommer
att dras in. Samtidigt har
andra föreningar sett betydande medlemsökning.
Våra föreningar med sina
engagerade medlemmar
är basen i vårt arbete och
vi jobbar vidare med att
inspirera till nytänkande och
utveckling. En viktig resurs
i detta är EFS Norrbottens
utvecklingsfond med avsatta
medel som föreningarna kan
söka till offensiva satsningar för att nå nya människor
med evangeliet. Ett viktigt
redskap i detta arbete är
Sänd, EFS 2,5-åriga program
för föreningsutveckling,
som startade upp i Norrbotten med två föreningar
från Norrbotten och en från
Västerbotten. Vi jobbar för
att starta upp ytterligare
Sändprocesser under kommande år.
Särskilt glädjande har varit
att vi under året sett många
från andra länder som under
året har kommit till tro och
låtit döpa sig i flera av våra
sammanhang. Vår längtan
och bön är att vi ska se fortsatt växt och att fler ska få
lära känna Jesus.

EFS Norrbotten
Norrbottens län
Föreningar/grupper30
EFS Medlemmar
1 653
Deltagare i aktivitet
2 380
Regional missionsledare:
Henrik Näslund

Luleå

Piteå

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.
Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.
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EFS Västerbotten

Organisation och
budget utmanar
En stor utmaning i föreningarna är att finna
frimodighet och former
för verksamheten så att
evangeliet kan tas emot,
bäras och delas av unga
och äldre. Några föreningar
har fortsatt ett påbörjat
utvecklingsarbete, i andra
prövar man sig fram.
Västerbotten har ett
70-tal missionsföreningar. Många av de små har
de senaste åren lagts ner.
Medlemsantalet har också
minskat. Budgeten har underbalanserats och vid årsmötet i maj gavs uppdraget
att till år 2022 skapa en
balans. Detta har legat på
styrelsens bord under året.
Efter drygt ett års vakans
fanns mycket att ta itu
med för den nye distriktsföreståndaren. Med totalt
ett 60-tal anställda fanns
dessutom många ärenden i
personalfrågor som släpat
efter. Detta har präglat
arbetet på kansliet men
mycket återstår och vår
distriktsföreståndare valde
att sluta när provanställningstiden gick ut.

”Jag kommer att
minnas att jag har
kunnat vara mig
själv och fått ökat
självförtroende. Att
jag började tro på
Gud här.”
Deltagare på en av sommarens
tre fullbokade konfirmandläger.
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Stämningsfullt på
Livskraft Norr.

Läger – en livsnerv
Distriktsgemensamma läger är
en livsnerv för ungdomsarbetet
i Västerbotten. Livskraft Norr
hade över hundra deltagare och
övriga läger drygt 1 100. Glädjande var också att Björnkälenlägret fick bjuda in scouter från
EFS Mittnorrland. Inspirationshelgen Nära Jesus samlade

många även i år. Vår bön är att
det som kommer till uttryck
under dessa tillfällen inte stannar vid ett önsketänkande, utan
att möten nära Jesus ska kalla,
forma och ge styrka för våra liv
i Jesus Kristus. Vi ser en stor
längtan efter gudsmöten och att
rustas för livet som kristen.

EFS Västerbotten
Västerbottens län
Föreningar/grupper74
EFS Medlemmar
2 984
Deltagare i aktivitet
7 094
Distriktsföreståndare:
Vakant

Skellefteå

Umeå

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.
Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.
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EFS Mittnorrland

Utrusta för
vardagsmission

Evangelisation i fokus
under årskonferensen
Med stor glädje ser vi tillbaka på den fest vår region fick
bjuda på när vi arrangerande
EFS årskonferens i Örnsköldsvik. Vi samlades utifrån Jesu
ord: ”Först måste evangeliet
förkunnas för alla folk” och fick
utrustas för vardagsmission av
vår norske gäst Arne G. Skagen.

Ett 90-tal ungdomar tränades
på Lärjunga- och evangelisationsspåret och många var de
barn i olika åldrar som åkte från
Barnens konferens nynnandes på
sången Jesus till alla. Välsignelsen av alla de timmar av förberedelse som lagts i Jesu händer
kom verkligen många till del.

Pionjäranda
Under 2019 har vi genomfört de
avslutande delarna av Träning för pionjärer samt M4 som varit utlokaliserade
till vår region. Det är gott att EFS i sitt
nyetableringsarbete har dessa genomtänkta
kurser i sin verktygslåda. Vår förhoppning är
att de nu avslutade träningarna inte ska ha
varit några engångsföreteelser, utan att vi
återkommande ska kunna erbjuda dem i takt
med att nyetableringsarbetet intensifieras.
Vi kan med glädje konstatera att det i nuläget finns tankar om
ytterligare två planteringar med helt nya målgrupper i fokus.
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När vi blickar framåt skall
det bli mycket intressant att
följa vad vårt mer decentraliserade arbetssätt med
fyra missionsområden, kan
komma att skörda för frukter
framöver. Redan nu finns det
exempel där ett missionsområdes visionsbärarteam
tydligt identifierat gemensamma strategier för att nå
nya generationer. Vi ser fram
emot att med Guds hjälp
fortsätta att utforma detta
utifrån de förutsättningar
som råder på respektive
plats.
Till slut står och faller
Guds mission ändå med
att det finns många villiga
händer som är redo att bära
evangeliets stafettpinne till
nya människor. Därför består
en av EFS Mittnorrlands viktigaste uppgifter framöver i
att uppmuntra och utrusta
för vardagsmission på alla de
arenor där vi lever våra liv.

Ny organisation
I övergången till 2020 har
vi anpassat omfånget på
regionkansliets tjänster i
linje med den nya organisationen. Naturligtvis innebär minskade personella
resurser större utmaningar.
Det blir framförallt angeläget att återkommande
stämma av att vi driver
rätt verksamhet i förhållande till visionen att få se
människor och samhällen
förvandlade av Jesus.

EFS Mittnorrland
Jämtlands och
Västernorrlands län
Föreningar/grupper39
EFS Medlemmar
1 366
Deltagare i aktivitet
1 941
Regional missionsledare:
Mikael Artursson

Östersund

Örnsköldsvik

Sundsvall

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.
Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.
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BILD: RICKARD L. ERIKSSON

EFS Mittsverige

Tacksamhet och
längtan
Vi ser med tacksamhet tillbaka
på 2019 då mycket av det som var
vår längtan 2018 sakta börjat ta
form. Strukturer och nya mål har
tagit konkret form och visionsarbetet har slagit allt djupare rötter
i vår verksamhet. Glädjande är
också att medlemsantalet i Mittsverige ökat under året.
Inför 2020 längtar vi efter att

Stockholm har varit missionsområde under 2019
och det är glädjande att
se det fördjupade samarbete som växt fram mellan
flera föreningar både bland
äldre och unga. Under våren
startade också Stockholms
Missionärsskola i S:ta Clara
kyrka i samarbete med Hagabergs folkhögskola och
EFS Mittsverige.

BILD: ERIKA CYRILLUS

Missions
område
Stockholm

gemenskapen i Kristus och
i vårt uppdrag i detta stora
distrikt än mer ska stärkas för
såväl små som stora sammanhang. Att visionen ”Människor
och samhällen förvandlade av
Jesus” ska fördjupas i våra egna
liv så att det tar sig uttryck i allt
vi gör och allt vi väljer att inte
göra i våra sammanhang.

Uppsving för Salt
En stor glädje är att se att
Salt Mittsverige fått ny
luft under vingarna och att
samarbetet mellan lokala
ledare, grupper och Salts
distriktsverksamhet utvecklas och fördjupas. Detta var en av de utmaningar
vi identifierade under förra
året och det är hoppfullt
att se hur Gud öppnar vägar för det vi längtar efter
och ber om!
Men det har också funnits utmaningar runt våra
läger för ungdomar. Svårigheten med att hantera ökande psykisk ohälsa bland
både ledare och deltagare
har varit en utmaning där
tydligt och konkret stöd
från den vuxna generationen behövs framöver.
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Den sista sommarkonferensen
på Åkerögården hölls under
sommaren och under hösten
togs beslut om nedläggning av
gårdens verksamhet, samt att
gården skulle läggas ut till försäljning. Det var ett tungt beslut
som väckt många känslor och
reaktioner, men som också med
tiden landat utifrån den verklighet vi står i. Nu bärs gården av
böner om en fortsättning i samma anda men i annan regi och
att de verksamheter distriktet
haft på gården hittar hem på
nya platser i vårt distrikt.

EFS Mittsverige
Gotlands, Gävleborgs,
Dalarnas, Stockholms,
Södermalands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län
Föreningar/grupper42
EFS Medlemmar
2 997
Deltagare i aktivitet
9 060
Regional missionsledare:
Mia Ström

Falun

Gävle

Borlänge

Uppsala

Örebro

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.

STOCKHOLM

Visby

Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.
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EFS Västsverige

Guds verk
fortsätter

Andakt i
Hjälmareds
kapell.

Under 2019 har vi i påmints
om Guds omsorg när vi går
in i den nya organisationen
samtidigt som vi ser att
vi behöver arbeta med vår
ekonomi i regionen. Det är
en övning i tillit och förtröstan men vi ser även saker
hända ute i föreningarna
med verksamheter, nya
medlemmar och människor
som kommer till tro. Guds
verk fortsätter och där får vi
nåden att vara med.
Under året har vi fått
söka Jesus tillsammans,
arbeta med ett fördjupat
lärjungaskap och se Guds
rike växa. Det visade sig
under NÄRA 2019 – vår årsmötesdag som gav ett fint
avstamp inför det nya. Den
inriktningen vill vi fortsätta
med.

Spännande
utmaning

Läger och ledarskap
Det viktiga arbetet med att forma ungt ledarskap går framåt,
t.ex. genom kommuniteten på
Sandvikengården. Vi ser Guds
rike växa genom våra läger
när vi bland annat under 2019
fick till ett allhelgonaläger på
Hjälmared och när vi har våra
barnläger fulla med längtan efter att kunna ta emot fler. Vi har
tre stora konfirmandläger i regionen: Ekhagen utanför Borås,
24

Sandvikengården och Hjälmared. Vi ser också hur det rör sig
ute i föreningarna med exempelvis många ungdomar i Luthagård
i Borås, samt en ny förening i
Buråskyrkan i Göteborg. Vi gläder oss också åt samarbetet med
Hjälmareds folkhögskola och vår
bön är att bibellinjen där ska få
blomma framöver och vi arbetar
vidare med Luthagårds roll som
lägergård.

Att hitta en ny form som region i
stället för distrikt och att arbeta
i missionsområden och nätverk är
både spännande och en utmaning
som tar tid att landa i. Där går vi
framåt steg för steg. Samtidigt
försöker vi hitta en ekonomi mer i
balans för att arbetet ska bli hållbart i längden och det är en utmaning, inte minst för alla föreningar
som lever av gåvor för att få sin
lokala verksamhet att gå runt.
Be gärna för vårt gemensamma
arbete, för våra föreningar och
gårdar och för Hjälmareds folkhögskola. Sist
men inte minst får ni
gärna be för nya sammanhang som söker
kontakt med
EFS och Salt.

EFS Västsverige
Bohuslän, Dalsland,
Halland, Värmland och
Västergötland
Föreningar/grupper37
EFS Medlemmar
1 941
Deltagare i aktivitet
4 118
Regional missionsledare:
Mikael Landgren

Karlstad

Göteborg

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.
Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.

EFS årsskrift 2020

25

EFS Sydöstsverige

Visionen
genomsyrar

EFS och Salt i Sydöst stod som
arrangörer för Missionsdagen
2019, men alla församlingar i
Växjö bjöds in att vara medarrangörer. De flesta tackade
också ja till erbjudandet, varför
dagen arrangerades i samarbete
med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Ulriksbergskyrkan
(Pingst och EFK), Hope church,
samt de lokala EFS-sammanhangen Västrabokyrkan och
Växjö bönehus.
Dagen samlade cirka 350
deltagare under temat; ”Se, jag
gör allting nytt – människor
och samhällen förvandlade av

Jesus.” Bland talarna kan nämnas Kerstin Oderhem, Magnus
Persson, Hans Weichbrodt och
Cornelia Forsberg. För barnen
fanns två olika spår. Ett med
inriktning på Soul children och
ett med scout-profil. Förutom
traditionella seminarier erbjöds
också en workshop med kreativt återbruk samt outreach på
stadens gator och torg.
Det kommande årets missionsdag förläggs till Kalmar
domkyrka. Förhoppningen är
att även 2020 års upplaga ska
kunna genomföras med stor
ekumenisk bredd.

I samband med att EFS-Sydöst
gick över från att vara distrikt till
att bli region 2018 beslutades det
att lägergårdarna skulle avyttras.
Först såldes Sunnerbogården och
i juni 2019 övergick Gyngegården i
Vasakyrkans ägo.
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FOTO: INGER THOMTE

Ekumenisk bredd på
missionsdagen i Växjö

Den vision som antogs
av EFS under 2018 har
fått prägla det regionala
arbetet under hela 2019.
Alltifrån den regionala mötesplatsen till medarbetardagen och årets missionsdag i Växjö domkyrka har
haft med detta tema att
göra. Det är som att Paulus
ord från Romarbrevets
tolfte kapitel, om att vi ska
låta oss förvandlas genom
förnyelsen av våra tankar,
har blivit ett tilltal rakt in i
vår tid.

Biskop Fredrik Modéus och Dalvikskyrkans präst Martin Fredh.

Samverkan med
Svenska kyrkan
I februari 2019 firade
regionens äldsta samarbetskyrka, Dalvikskyrkan
50-årsjubileum. Detta
uppmärksammades stort,
med såväl missionsföreståndare, biskop, kyrkoherde och regional missionsledare på plats i Jönköping.
Firandet hade också ett
uttalat framtidsfokus, med
inbjudna talare som fick
beskriva sina visioner för
samarbetskyrkans kommande decennier.

EFS Sydöstsverige
Småland, Öland och
Östergötland
Föreningar/grupper18
EFS Medlemmar
1 000
Deltagare i aktivitet
2 528
Regional missionsledare:
Magnus Widholm

Norrköping
Linköping

Jönköping

Kalmar

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.
Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.
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EFS Sydsverige

Ett omdanande år

Rebecka Nordén, ordförande i EFS i Ängelholm
predikar under konferens Riktad i oktober.

Läger och medarbetardag
Under året har det hållits välfyllda konfirmationsläger i Åsljunga och
Åhus. Många barnläger har arrangerats. Konferensen Riktad ägde
rum i oktober i Hässleholm och den gav många goda tillfällen till
undervisning och samling.
En rolig medarbetardag arrangerades vid Bibelns värld i Starby. Där
fick medarbetarna uppleva en nordvästskånsk variant av Golgata kulle och den tomma graven. Vi står i dubbel mening på historisk grund.

EFS är en rörelse där anställda och frivilliga arbetar sida vid sida. Det är
extra viktigt att de som är anställda, som ofta tillbringar mycket tid i ensamt
arbete, mår bra och har rätt resurser för sin uppgift. Kansliet i Hässleholm är
ett nav i Sydsveriges arbete. Tyvärr har vi på kansliet under året drabbats av
sjukskrivningar och därför haft vakanser i olika delar. Detta har hanterats genom kortsiktiga lösningar och att enskilda fått gå utanför sina arbetsbeskrivningar. Vi önskar att personalsituationen går in i en mer stabil fas framöver.
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Vid den regionala mötesplatsen i
Betania, Malmö, i april, ändrades
Sydsverige från att vara ett eget
distrikt till att bli en vital region
inom EFS. Här finns ett 50-tal
missionsföreningar med över
1800 medlemmar i missionsföreningar eller EFS-grupper. Det
regionala utskottet har börjat
formulera vision och långsiktiga
mål. Detta skapar en spänning
för Guds fortsatta verk i Sydsverige.

Göra Jesus
känd
EFS Sydsverige vill göra
Jesus känd för alltfler. Våra
barn- och konfirmationsläger är fortsatt viktiga
redskap för detta. För att
Jesus skall kunna förvandla
människor på djupet krävs
att han är känd och att han
tillåts komma nära varje
människa.
Vi längtar efter att forma
ett arbete och en levande
organisation som står stark
och robust mot allt oönskat
som vi ofta stöter på. Vi
behöver få se andaktsljusen, som ett sätt att skapa
närhet till Jesus, tändas
på fler ställen i Syd. Vi
vill också bygga ett antal
arbetsprocesser som i sig
skapar uthållighet i arbetet
för Guds rike. Dessa går
på regionkansliet under
arbetsnamnet ”BAS”, vilket
står för Besöka-Arrangera-Stödja. När detta väl är
gjort har vi mycket att leva
upp till – en stor positiv
utmaning väntar!

EFS Sydsverige
Blekinge och Skåne
Föreningar/grupper37
EFS Medlemmar
2 463
Deltagare i aktivitet
3 225
Distriktsföreståndare:
Jonas Hallabro

Helsingborg

Malmö

Hässleholm
Kristianstad

Karlskrona

Grupp/förening
1–49 medlemmar.
Grupp/förening
50–99 medlemmar.
Förening 100–199
medlemmar.
Förening 200+
medlemmar.
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EFS styrelse

Styrelse och underorgan
EFS högsta beslutande organ är årsmötet, och det
är årsmötet som utser styrelsen för EFS riksorganisation. Styrelsen består av tolv personer, som
förutom att de är ledamöter i styrelsen även har
ytterligare ett eller flera uppdrag genom att ingå i
något av styrelsens underorgan. Till detta kommer
också tillfälliga utredningsuppdrag och liknande.
Det är EFS styrelse som utser missionsföreståndare, som i samverkan med avdelningscheferna
på rikskansliet och de regionala missionsledarna/
distriktsföreståndarna leder det dagliga arbetet
på kansliet och ute i regionerna/distrikten. Till

30

uppgifterna hör även att representera EFS i olika
sammanhang lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Under 2019 har styrelsen som vanligt haft en
lång rad ärenden att ta ställning till vid sammanlagt åtta tillfällen. Några av de frågor som ägnats
särskild uppmärksamhet och tid är årskonferensens utformning framöver, relationen till Salt, den
framtida organisationen av Johannelunds teologiska högskola samt ekonomiska frågor inklusive
frågor som har med insamling och information att
göra.

EFS styrelse

En hel del tid ägnas vid styrelsens sammanträden åt att ta emot och ställa frågor till de skriftliga
och muntliga rapporter som presenteras. Vid
varje sammanträde avger exempelvis missionsföreståndaren en samlad rapport om EFS arbete i
Sverige och utomlands. Enskilda avdelningschefer
har också oftast möjlighet att kommentera eller
fördjupa de rapporter som styrelsen i förväg tagit
del av.
I samband med årsmötet 2019 avgick Stefan
Svensson som ordförande för EFS styrelse. Vid
det konstituerande sammanträdet utsågs ett nytt
presidium som består av ordförande LarsOlov
Eriksson, första vice ordförande Lillemor Persson
och andre vice ordförande Tomas Andersson.

Styrelsens
representation
i underorgan:
EFS personalnämnd: Maria
Andersson, Marie Larsson.
EFS ekonomiråd: Tomas
Andersson, Jan Hallquist.
EFS internationella råd:
Tomas Andersson, Eyassu
Tesfay.
EFS antagningsråd för
prästantagning i EFS:
LarsOlov Eriksson.
EFS fastighetsråd för
fastigheter som ägs av EFS
centralt (Johannelund/Lötenkyrkan): Börje Lund.
EFS styrelses interna
valberedningskommitté:
Lillemor Persson, Roger
Wikström, Elin Lycklund
Ljunggren.
Johannelunds högskolestyrelse: Per Moen.
Dessutom finns det grupper som inte ligger direkt
under styrelsen, men till
vilka styrelsen utser representanter eller kontaktpersoner:
Samarbetsrådet EFS och
Svenska kyrkan: LarsOlov
Eriksson.
Samtalsgrupp EFS och
ELM-BV: LarsOlov Eriksson.

EFS styrelse 2019 (fr. v.):
LarsOlov Eriksson (ordf.),
Marie Larsson, Elin
Lycklund-Ljunggren,
Roger Wikström, Eyassu
Tesfay, Per Moen, Maria
Andersson, Jan Hellqvist,
Lillemor Persson, Oliver
Sjöström, Börje Lund och
Tomas Andersson.

Till detta kommer naturligtvis andra av styrelsen
invalda ledamöter samt
adjungerade tjänstemän.

FOTO: JOHAN ERICSON
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Vinjett

Johannelunds uppdrag är att utbilda och rusta blivande
präster, andra församlingsanställda och ideellt engagerade för uppgifter främst i EFS och Svenska kyrkan.
Johannelund erbjuder programutbildningar, distans
program, distans- och campuskurser, uppdragsutbildningar samt en bibelskola. Johannelund vill vara en miljö
där arvet från EFS förvaltas i mötet med olika traditioner
och teologier, med fokus på vad som rustar kristna och
bidrar till levande församlingssammanhang idag.
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Utbildar och rustar
för tjänst i kyrkan

Johannelunds teologiska högskola

BILD: KRISTOFFER LIGNELL

Fler resurser och
bättre upplägg

Internationellt utbyte

Magisterprogrammet
”Ledarskap för kyrka i
förändring” sjösattes, i
samarbete med Enskilda
högskolan i Stockholm.
Under hösten erbjöds
praxisterminen med ett
nytt upplägg där kursdeltagare kombinerar sin
placering i en församling
med campusundervisning
på Johannelund. Upplägget bedöms som mycket
lyckat.
För att förbättra
resurser för studenter
på avancerad nivå och
distansstudenter, började
Johannelunds bibliotek
prenumerera på ATLA,
världens största databas med teologiska tidskrifter och
monografier.

Johannelund har under året haft flera internationella gästföreläsare. Däribland Sara Hinlicky Wilson, professor i systematisk teologi,
som numera är affilierad lärare på Johannelund. I januari bidrog
Johannelunds lektor Beth Elness Hanson med undervisning
vid Ethiopian Graduate School of Theology. Dessutom anordnades i samarbete med VID universitet, Stavanger, en
konferens om tidig etiopisk teologi och nutida pastoral
personer har läst
teologi i Afrika. Där deltog bland andra sex afrikanska
högskolekurser eller
kvinnor som doktorerar i Storbritannien och Norge.

280
pastorala kurser
under 2019.

Sex Johannelundsstudenter
gick praxistermin under 2019:
Edvin Näslund, Ola Nilsson, Mattias Nordström, Olof Schelin,
Marcus Sandberg och Karolin
Kristin Baesch. Några av dessa
prästvigs redan 2020.
David Nyström, högskolelektor, Anna Cavrell Frisell, högskoleadministratör,
Tomas Nygren, högskolelektor, Maria Smeds, högskoleadjunkt (vik.), James
Starr, rektor, Gunilla Bäcks, ansvarig för bibelskolan, Per Stenlund, biblioteks
assistent, Klas Lundström, docent (pensionerad 2019), Tommy Mellberg,
högskoleadjunkt, Torbjörn Larspers, högskolelektor. Saknas: Torbjörn Aronson,
docent, Beth Elness Hanson, högskolelektor, Lars-Göran Sundberg, högskole
lektor, Åsa Granath, studierektor för högskoleutbildning, Stefan Lindholm,
högskolelektor, Veronica Widell, adjunkt, Amanda Vadian och Amanda Frankner, kommunikatörer (projekttjänst).
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Under året gavs en
bok ut i serien Acta
Johannelundensia:
Musik och teologi
(Kjell O. Lejon, red.)
samt två nummer
av tidskriften Ingång (#25 & 26)
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EFS kansli

EFS kansli
Missions
föreståndaren
Missionsföreståndaren har
styrelsens uppdrag att
leda EFS centrala arbete,
tillsammans med regionala
missionsledare, distriktsföreståndare och avdelningschefer.
Arbetet i relation till EFS
missionsföreningar sker
genom direkt samverkan
med fyra distrikt samt
tre regioner (Norrbotten,
Mittnorrland och Sydöstsverige). Samarbetet med
Svenska kyrkan sker på
riksnivå bland annat genom
Samarbetsrådet Svenska
kyrkan - EFS, representation i Svenska kyrkans
delegation i Sveriges
Kristna Råd och i övrigt
genom möten och samtal
mellan företrädare i olika
funktioner.
EFS upprätthåller också
ekumeniska kontakter och
andra samverkansrelationer.

208
personer var anställda av EFS riks
inklusive deltids- och utlandsanställda samt kortare anställningar.
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EFS kansli arbetar tillsammans med
styrelse, regionanställda och ideella
för att se människor och samhällen
förvandlade av Jesus.
Personalavdelningen
Personal- och ekonomiavdelningarna bildades 2019 genom
en delning av den administrativa avdelningen.
Delningen har fungerat bra
och möjliggjort ett ökat fokus
på personalfrågor så som
arbetsmiljö, rehabilitering och
framtagande av gemensamma
regler och policys. Ett omfattande förändringsarbete har
påbörjats för att öka effektiviteten och anpassa personalarbetet till den nya större organisationen som bildats i och med
de senaste årens övergång till
regioner som organisatoriskt är
en del av EFS riks.
Prioriterat område under
2019 har varit digitalisering av
löneadministrationen. Alla EFS
anställda rapporterar i och med
digitaliseringen frånvaro, utlägg
mm direkt i lönesystemet.

20
personer arbetar på Johannelunds
teologiska högskola, fördelat på
10,9 tjänster – fler än på flera år.

Digitaliseringen som genomförts har skapat effektivisering
i arbetet och gjort information
kring anställningar och löner
mer tillgänglig för sammanställningar bland annat i samband
med pensionsrapportering och
statistik vidare har förändringen ökat rättssäkerheten då
det blir mindre risker för den
mänskliga faktorn i bedömningar och sammanställningar.

Ekonomiavdelningen
Året har präglats av att integrera de nytillkomna regionerna
i den gemensamma förvaltningen samt av att förenkla och
rationalisera det egna arbetet.
Målsättningen är att vara en
resurs för organisationen i stort
samt att skapa resurser genom
en effektiv förvaltning av de
medel vi har anförtrotts.

20 400
koppar kaffe kokades
på kansliet.

EFS kansli

Avdelningen för
fastighet och service
Avdelningen för fastighet och
service ansvarar för skötsel och
drift av EFS fastigheter i Uppsala, inklusive studenthem och
serviceuppgifter som reception,
fika och IT för personal. Dessutom inryms numera arbetet
med EFS arkiv i denna avdelning. Här arbetar sju personer
varav två tillträtt under 2019.
Glädjande nog klarade sig
fastigheterna utan större skador
under hela 2019 och arbete har
bestått i planerat underhåll
och service. Renoveringar och
ombyggnationer har gjorts för
att anpassa lokalerna för de
nya behoven då både kansli och
högskola är under samma tak.
Tre nya kontor har byggts åt Johannelunds teologiska högskola, en gemensam reception tagit
form på bottenplan och nya
ventilationsaggregat installerats
för delar av huset.
Genom de nya kontoren har
en omfördelning av rum kunnat
ske på EFS kansli. Framförallt
avdelningen för kommunikation
och insamling har fått tillfredsställande lokaler. Responsen på
den planlösningen är mycket
god och den fysiska arbetsmiljön har förbättrats avsevärt.
Även i fastigheten som hyrs
av EFS missionsförening i
Lötenkyrkan har stora investeringar gjorts, främst ett byte av
ventilationssystem.
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Personalavdelningen: Carin Carlsson, konsult lön, Jennie Antonsson,
löneadministratör, Helene Lundgren, personalchef, Ulrika Grönberg,
löneadministratör, Alice Harlin, HR-generalist (vik). Saknas: Linnea
Olsson, HR-generalist (tjl).

Ekonomiavdelningen: Elias Moberg, administratör, Roland Hyving, ekonomichef, David Odebäck, redovisningsekonom. Saknas: Harriet Korvala,
administratör, Lotta Strajnic, administratör.

Fastighet och serviceavdelningen: Markus Holmström, fastighet- och
servicechef, Victoria Vasquez, receptionist, Elle Kristiansson, serviceadministratör, Gunnar Löfgren, vaktmästare, Bosse Temneus, arkivansvarig.
Saknas: George Mark, lokalvårdare.
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Kommunikation och insamling

Kommunikation
viktigare än
någonsin

Under året satsades extra
på insamlingsprogrammet
Se Be Ge som spelades in
på Mar Mattai klostrets
tak i norra Irak. Insamlingen gick till förföljda
minoriteter.
I kameran skymtas
reporter Dagmawit Alemayehu och internationell
missionssekreterare Erik
Johansson.
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BILD: JOHAN ERICSON

Genom bild, ljud och text arbetar kommunikationsoch insamlingsavdelningen med att beskriva EFS mång
skiftande arbete i Sverige och i missionsländerna.
I syfte att informera, inspirera och bidra till kunskap
och uppbyggelse produceras EFS missionstidning Budbäraren, webbsidor samt böcker och andra trycksaker.
Avdelningen ansvarar även för insamlingsarbetet.

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

I fokus 2019

Fokus på
sociala medier

Efterlängtade boksläpp

EFS kommunikations- och
insamlingsavdelning producerar tidningen Budbäraren och
administrerar flera webbsidor,
och sociala media konton. Viktigast är efs.nu, efsplay.nu och
budbararen.nu på webben samt
@efsnu på Instagram, och inte
att förglömma våra sidor på facebook. Avdelningen producerar även böcker, trycksaker och
ansvarar för insamlingsarbetet.
EFS Missionstidning Budbäraren (2019 årgång 186) utkommer med tio nummer per år och
ligger stadigt på en upplaga om
14 500 exemplar per månad.
Vi förstärkte under hösten
teamet med Dan Woodrow med
lång erfarenhet av tv-produktion och Lovisa Fundell som
redaktör för sociala medier.

Under året har ett
flertal böcker släppts
på imprinten EFS
Budbäraren, däribland den efterlängtade Du blir vad du
älskar av James K.A.
Smith samt Äntligen
måndag! av Arne G.
Skagen (senare ny titel Gräv där du står).
Den senare utkom
under årskonferensen
i Övik och sålde slut
på rekordtid.

Året i gåvor
Insamlingsverksamheten
under 2019 nådde inte det
budgeterade målet (läs
mer i årskrönikan på sid
47) men tack vare testamenten så nåddes det
övergripande insamlingsmålet. Vi kan dock notera
att även då givande från
medlemmar och enskilda
föreningar gått ner något
har givandet från privatpersoner som inte är medlemmar ökat markant.

Gåvor till EFS (tkr)
Ändamål
EFS mission – där det bäst behövs

2019

2018

2017

17 445

20 256

20 092

EFS internationella arbete

4 402

4 003

4 390

EFS internationella projekt

3 714

3 279

3 150

Bial

1 736

2 012

1 869

59

87

227

Afrika svälter

489

590

3 957

Salt

731

1 277

28 576

31 505

33 685

8 165

3 879

7 844

331

318

537

Sverige

Totalt
Testamenten till EFS
Johannelunds teologiska högskola

”Detta är en av
årtiondets viktigaste kristna
böcker”
Tidningen Dagens recensent
om Du blir vad du älskar.

3 000

tittare (cirka) nåddes via
livesändningar under EFS
årskonferens 2019 i Övik.

186
år i rad har EFS Missions
tidning Budbäraren getts
ut (2019)
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Lovisa Lo Fundell, redaktör sociala medier och webb, Jakob Arvidsson, redaktör
Budbäraren, Caroline Åkerhielm Edvardsson, projektledare, Johan Ericson, kommunikationschef, Josefin Norstedt, insamlingsstrateg, Dan Woodrow, produktionsansvarig. Saknas: Helena Cashin, projektledare, Jonatan Knutes, art director, Andreas
Lundström, redaktör videoproduktion, Dagmawit Alemayehu, reporter, Matilda
Mäkelä Olofsson, webmaster, Lois Lindholm, redaktionssekreterare, Jonas Abbevik,
administratör.
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Salt – barn
och unga i EFS
Salt vill att barn och ungdomar ska få
lära känna, komma till tro på och följa
Jesus Kristus.

Nytt digitalt
medlemsregister
lanseras
Året har kantats av frimodiga
steg framåt på många håll. Vi
har under många år drömt om
ett digitalt medlemsregister för
att underlätta kontakt mellan
Salt och EFS samt underlätta
för våra lokala föreningar, och
nu är det verkligen på gång.
Större delen av året ägnades
åt att fundera, planera och
strukturera vårt nya system
och övergången till det. Själva
lanseringen sker vårterminen
2020.

Ny bok
Familj och
tro har länge
funnits på
vårt hjärta. Detta
har resulterat i materialet
Hemmakyrka som lanserades inför vårterminen 2020.
Hemmakyrka är hjälpen för
grupper med blandade åldrar,
exempelvis hemgruppen eller
familjen, som längtar efter att
läsa Bibeln tillsammans.
38

Skatten avslutad
En stor förändring har varit
att vi efter åtta år avslutat
avtalet med Norska söndagsskoleförbundet gällande
undervisningsmaterialet
Skatten. Det har inte varit en
lätt process men vi har i bön
och i mötet med nya behov
landat i att att Herren nu
kallar oss in i något nytt.

350

ungdomar och ledare
deltog på våra Livskraftsläger

Salt har under året lagt ner mycket
arbete inför Patrullriks 2020. Tyvärr
måste det ställas in på grund av
myndigheternas rekommendationer
gällande coronapandemin.

Salt

Två uppskattade event

Soul Children-festivalen i
Örebro besöktes av cirka
450 barn och ledare.
– Det är fantastiskt att
få höra hur väldigt glada
och nöjda deltagarna och
ledarna var, säger Maria
Ottestig, samordnare för
Soul Children i Sverige.

Livsväg i Uppsala lockade 140 deltagare och
gästades bland andra av
den amerikanske teologen
Sarah Hinlicky Wilson.

Konferensen Livsväg
arrangeras av Salt tilsammans med EFS och har
fortsatt att växa. För fjärde
året i rad anordnades
konferensen i Uppsala och
i år var det 140 deltagare i
åldrarna 18–35 som deltog
och lyssnade på undervisning med temat ”Livet med
Helige Ande”.
När det kommer till Soul
Children måste vi säga att
vi spände bågen rejält och
satsade på en större och
mer påkostad festival än
tidigare år. Vi firade 5 år
och det var en fantastisk
festival med körer från hela
Sverige. I och med detta
festival-år passade vi på
att öppna upp för start av
Soul Teens-körer i Sverige.

”Till och med personalen som jobbade i teatern blev
väldigt rörda. Det
fanns så mycket
glädje i lokalen,
både socialt och
musikaliskt”
Maria Ottestig, samordnare för
Soul Children i Sverige

#öppnabibeln
Salts fastekampanj #öppnabibeln blev mycket uppskattad på
Instagram. Kampanjen bestod
av en bibelläsningsplan som
varvades med inlägg där Saltare
runtom i landet delade med sig
av hur de helst läser Bibeln!
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Holmsund
Hörnsjö
Hössjö
Innersjö-Degersjö

2054
2055

EFS Norrbotten				

Norrbottens region

Arjeplog

Arvidsjaurbygden

1000

40

1002

1005

Vidsel

Vistträsk

Älvsbyn

1043

1044

1045

77

16

15

22

44

0

77

15

146

12

111

72

198

3

13

11

5

94

12

33

33

455

30

0

216

58

40

20

116

116

37

9

0

0

0

192

5

0

3

0

0

110

40

0

28

19

21

25

22

45

Stöcksjö
Sunnansjö EFS-grupp
Svarttjärn

2125
2126
2127

33

19

8

18

20

20
19

12

0

27

90

37

50

111

21

7

52

37

4

13

560

12

11

20

10

37

7

60

51

35

34

170

50

8

60

39

27

15

45

10

3

45

10

10

38

108

66

32

12

51

266

42

6

6

11

22

25

40

24

31

96

39

53

15

38

30

9

40

5

30

9

35

13

18

7

112

21211 Salt Strand-Berg			

Stortjärn

Sörbyakyrkan

1040

2120

Svensbyn

1039

Stensjön

Storfors (vilande)

2118

Sjulnäs

1038

Skråmträsk

2113

1036

Skellefteå

2111

Rosvik

Sjöbotten

1034

Selet

Piteå

1031

2110

Nybyn-Altersbruk

1030

2109

Norrfjärden

Robertsfors EFS-grupp

2106

1029

Pengsjö

2103

Munksund

1026

Ostvik

2102

Luleå

Nyåker

1024

Nysätra

Lillpite

1022

2098

Kalix EFS-grupp

1020

2097

Järvträsk

Morö Backe

2090

1018

Myckle

2088

Högsböle

1017

Mobacken

2086

Hortlax

Medle

1016

Lövånger kretsförening

28

48

5

9

0

58

93

0

31
2083

Holmträsk

1015

2082

Hemmingsmark

1014

Lögdeå

Nord Sápni EFS-grupp (ny)

2081

Bölebyn

Lycksele

2077

1012

Levar

1011

Kågeträsk

Böle (vilande)

1010

2073

EFS Rörvikskyrkan

1008

2072

Blåsmark

Kåge

2071

1007

Klabböle

2065

13

10052 Scouterna i Arvidsjaur			

Bergsviken (vilande)

Jörn

2061

1006

Innertavle
Järnäs

15
2059

26

22

2056

540
8

18

Saltmedlemmar

2053

Deltagare

2044

Medlemmar

Statistik

Distrikt

Har Saltförening

24
2136

Älvsby lutherska mf

1402
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Bergsbyn

Bjurholm

Bodan

Bodbyn

Boliden

Boviken

Brattsbacka

Bredvik

Bullmark

Bureå

Carlskyrkan

Degernäs

Ersmark Norra

Ersmark Södra

Gafsele-Åsele

Grisbacka

Harrsele

2004

2005

2010

2011

2012

2014

2016

2017

2021

2022

2025

2026

2030

2031

2036

2037

2040

Hissjö

Agnäs

2001

2042

VB distriktsförening

2000

12

2

75

15

95

110

18

170

64

17

17

4

28

95

13

13

55

91

14

24

77

3

254

56

310

162

11

806

251

0

15

20

68

9

109

31

25

644

10

742

12

139

89

65

223

61

27

59

455

42

Åkullsjön
Åträsk-Floda
Ängersjö (vilande)
Öredalen
Örträsk
Östanbäck
Östra Falmark
Övre Kågedalen

2150
2153
2154
2157
2159
2161
2163
2166

Ö. Kågedalens sång & musik 35

2310

Roseniusgårdens vänner

28

117

10

12

0

64

47

0

0

15

0

0

59

22

44

12

27

9

270

196

7

194

20

0

18

17

45

670

-166		

Jmf 18/19

7094

2984

Summa distrikt

20002 Salt Livskraft Norr			

2407

Stödjande förening

Vebomarks scout och bt

2309

3

Sommarhemmet Rödviken

7

25

38

9

1

11

0

15

21

2305

Annan förening

Åbyn

2149

11

Kyrkans Hus Umeå EFS-grp 18

2147

17

48

20

Vännäs

Vännfors

2144

EFS Västerbotten

-81		

75

279

5

37

8

6

11

28

51

68

2145

Vindeln

2143

Jmf 18/19

296
Ursviken

2380
2141

1653

Umeå

2140

Summa region

Täfteå EFS-grupp

2139

Tvärålund

2137

0

0

Tväråbäck

Tomtebo

Tjärn

Sörmjöle

Sörböle

Sävar

10002 Salt Livskraft Polar			

0

Råneå Områdesförening

1401

4

2135

68

2133

275

Stödjande förening			

227

1301

Kustkyrkan

2132

2129
2130

172

17
0

Tallhedskyrkan

1049

12

Annan förening			

Stadsökyrkan EFS-grupp

1048

194

2091

96

32

32

84

111

25

118

Statistik

41

42

EFS i Mittnorrland region

Bjästa

Bredbyn

Domsjö

Gidböle

Framtidsk. Gottne/Mellansel 58

Gullänget

Haffsta

Husum EFS-grupp

Komnäs

Nordingråvallen

Norrflärke

Sidensjö

Sollefteå

Sundsvall

Sörflärke

Timrå EFS-grupp (vilande)

Ullånger

Ås

Önskan

Örnsköldsvik

3006

3010

3016

3018

3019

3020

3022

3026

3039

3040

3047

3051

3053

3055

3056

3057

3060

3061

3062

59

10

42

47

0

0

156

0

21

22

0

26

65

20

65

53

208

30

0

15

42

0

Bönehuskyrkan

3065

36

16
197

96

Brattbäcken (vilande)

Brunflo

Fagerdal-Gisselås

Hammerdal

Havsnäs (vilande)

3082

3084

3085

3090

3091

0

12

10

23

3

0

66

192

9

0

Jämtlands län			

Öviksbygden

3064

30622 ElimScout			

215

3

31

14

7

52

123

32

23

10

40

14

10

14

54

8

21

37

30

Banafjäl

3004

8

0

3001

Västernorrlands län

3000

EFS Mittnorrland

9

45

29

49

26

10

11

65

28

Stensätra-Storvik

35

0

Idre-Särna EFS-grupp (ny)
Hedemora EFS-grupp
Siljansnäs
Stora Skedvi

4031
4033
4034
4035

18

14

40

4

57

21

0

9

0

83

S:ta Clara Kyrka
Sätra
Södertälje

4055
4056
4057

2

20
0

5500

Oromoföreningen EFS-grupp 31

Sävja
Mikaelskyrkan

4072
4074

46

46

343

13

131

286

26

Farsitalande Västerås

4081

82

171

35

238

Sanda
Visby Terra Nova

4093
4095
4097

18

7

11

8

31

37

4

7

7

126

Örebro län			

Södra Gotland
Hejde

4092

Fole

4090

Gotlands län			

Västerås

4080

Västmanlands län			

Lötenkyrkan

4071

Uppsala län

4061

271		

EFS persiska mf

4060

74		

EECMY Norra Europa

4059

113

35

341

35

340

33

5

0

41

0

94

7

17

173

21

Massum

4054

28

157

21

53

Hästängen

4053

148

40572 Kyrkans Ungdom i Hovsjö			

Hammarbykyrkan

4052

414

7
40

254

Betlehemskyrkan

4051

Stockholms län			

Borlänge-Stora Tuna

4030

Dalarnas län			

4015

Statistik
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Sikås (vilande)

Strömsund

Torvalla

Undersåker

Vemdalen EFS-grupp

Yxskaftkälen

Östersund

3102

3104

3106

3108

3109

3111

3113

0

6

20

17

46

0

1

26

32

Prästänget

Mellansels folkhögskola

Wilhelmsberg Norderön

3303

3305

3306

Sela EFS

Nyköping

Katrineholm
4

95

12

16
0

473

Cross Culture

5

0

12

67

70

0

32

595

EFS Västsverige

Jmf 18/19

Summa regionen

9060

0

134

215		

2997

40002 Salt Livskraft Mitt			

4305

EFS Gullis

EFS Fryskyrkans vänner

Olsnäsgårdens vänner

Bjälverud

5002

Edsbyn

Gävle

4005

4007

20

16

18

30

49

39

71

28
10

8

30

9

6

52

51

3

19

0

49

16

16

37

35

0

25

Västra Götalands län			

Värmlands Nysäter

Njutånger-Iggesund

4014

5016

Jättendal

4013

Säffle

5015

Järvsö

Sunne

5013

4012

Stora Backa

5012

40092 Hudik Soul Children			

Hälsingtuna

Kristinehamn

4010

Karlstad
5007

18

5006

28

28
2
25

Arvikabygdens EFS

5001

1

Delsbo

4004

15

Gävleborgs län			

EFS i Västsverige region

Värmland och Norra Dalsland			

156

102

2

5000

EFS Mittsverige region

85

115

4

4000

41

Örebro

Åmmeberg

EFS Mittsverige

-435		

Jmf 18/19

1941

1366

0

0

150

Summa region

0

0

88

-143

Mellanselskamraterna (vilande) 0

3302

330

4303
4304

4302

0

53

8

4

92

Annan förening			

4133

4132

4131

Åredalens folkhögskola

0

17

14

5

54

Södermanlands län			

4120

4119

3301

71

Sabbatsberg

Mosshult

Ingelsby

Askersund

41182 Salt Skrekarhyttan			

4118

4115

4114

4110

Annan förening			

171

2

10

53

30

24

0

3

0

143

0

Rönnöfors

3101

8

15

31132 Salt Sv kyrkan Idre-Särna			

Offerdal

3098

10

0

Krokvåg

3094

9

107

Hara EFS-grupp

3093

58

370

102

978

11

33

13

80

28

44

66

Statistik

43

44

Ljungskile EFS-grupp

Noltorp

Furulunds församling

Orust EFS-grupp

MK Göteborg EFS-grupp

Skärhamn

Skövde

Töllsjö

Ulricehamn

Vårgårda

Vänersborg

Änet

Äsperedsbygden

Ödenäs

Sävedalen

Landala New Life Church EFS 50

5046

5047

5048

5049

5050

5051

5052

5053

5054

5055

5057

5058

5059

5061

5062

18

0

68

503

97

135

5

64

3

46

18

6

23

955

395

0

16

0

56
65

27

274
10

Kungsbacka EFS grupp

5071

166

18

4

64

23

36

12

98

50702 Eldsberga-Tönnersjö scoutkår			

EFS Kornhill

5070

Hallands län			

50631 Salt Johannesbergs församling			

20

14

72

13

14

41

60

50

22

10

6

15

173

72

16

57
9

Lidköping

5045

12

380

0

5044

10

49

168

Kommuniteten Oikos

34

66

5043

27

31

24

EFS mf på Klädesholmen

Floby-Göteve

5038

49

45

163

5042

Falköping

5037

19

218

27

EFS mf på Dyrön

5035

19

273

12

14

Bäve EFS-grupp

5034

0

35

Göteborg

Borås

5033

71

86

5040

Buråskyrkans vänner (ny)

5032

50392 Torslanda Soul Children			

Alingsås

5030
Vimpeltorpet

17

4

Jmf 18/19

Summa region

Stegeborgsgården

EFS i Sydsverige region

2528

70

0

643

-73		

1000

146

1
37

Östra Hästholmen

Sölvesborg

Siretorp

Lister

Kvarnagården

Kopparemåla

Karlskrona

10

19

20

73

8

5

47

Kristofferkyrkans församling 33

Jämjö

Hörvik

5

65

20

59

0

27

3

17

30

15

7045

7044

7042

7041

7039

7037

7036

7035

7034

7031

7030

Kristianstad

Klippan

Jonstorp EFS-grupp

Hörby

Hässleholm

Helsingborg

Glimåkra

Eslöv

Bjärnum

Arild

Allerum

57

27

15

71

82

146

32

10

17

21

12

210

60

0

0

170

206

18

0

16

0

17

Skåne län			

7015

7012

7010

7008

7007

7006

7005

7004

7003

7001

Blekinge län			

7000

EFS Sydsverige

6301

Annan förening			

6073

60721 Salt Ålem			

25

26

16

36

494

8

225

19
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Norrköping

Söderköping

Vikbolandet

Gusum Hammarkind

6004

6005

6006

6007

19

55

25

53

142

28

45

83

222

486

Jönköping

99

221

Appleryd

Kalmar

Kristdala missionsförening

Mossebo

Påryd

Storebro

Vimmerby

6060

6064

6065

6067

6069

6070

6071

12

17

3

23

21

212

10

0

47

0

0

20

157

309

Kalmars län			

20

51

0

0

43

12

265

Växjö Bönehus

74

Växjö

6047

31

6046

52

5
52

Hagakyrkans församling

6044

8

12

19

29

0

60451 Salt Traryd			

Ljungby EFS-grupp

6043

Kronobergs län			

6022

Jönköpings län			

Linköping

6003

Östergötlands län			

0

Örkelljunga

Ängelholm EFS-kyrkan

Vittsjöbygden

Trelleborg EFS-grupp

Tollarp

Svensköp

82

239

15

13

10

17

15

130

34

100

45

22

81

138

59

98

147

90

75

1

3

57

21

160

0

169

16

293

30

0

105

156

0

77

15

Åhusgården EFS

Åsljunga EFS-gården

Fjärlövs missionsförening

EFS Musikkår

Glimåkra folkhögskola

52

222

13

8

0

Höllviksstrand EFS-gården 144

Sundsgårdens folkhögskola

Stenbräcka ideella förening

Tjurkö ungdomsgårdsförening 69

Hultatorps Syförening

55

95

0

0

68

0

0

4

4

95

7400

Jmf 18/19

Summa region

Heljaröds Ungdomsgård

3225

0

32		

2463

22

Stödjande förening			

7314

7313

7312

7311

7310

7308

7307

7306

7305

7303

Annan föreing			

7082

7079

7074

7070

7068

7067

Staffanstorp

7064

6000
515

Ängelholm S:t Mikael

7061

EFS Sydöstsverige

0

Sankt Knut, Lund

EFS i Sydöstsverige
distriktsförening

Röke

Pärup

7060

7055

Malmö United

7058

-54

1220

7054
Råå

4118

83

-27		

1941

68

Malmö Betaniakyrkan

Lund

Lerberget

7057

Jmf 18/19

Summa region

Matteuskyrkan Majorna

7053

5501

125

7052
334

EFS kretsförening i
Värmland och n Dalsland

5301

0

7051

Annan förening			

932

11

140

23

20

43

26

72

Statistik

45

46

277

Därav EFS-föreningar och grupper

30

34

1

0

1

32 (33)

N. botten

*Här är justering utifrån tidigare års felaktiga uppgifter

314

7

-10

3

314 (319)

Antal anslutna till EFS riks 191231

Övriga*

Nedlagda

Nya

Antal anslutna till EFS riks 190101

-54

Avgår stödjande föreningar

Totalt

-84

-376		

Avgår dubbelanslutna medlemmar

Jmf 2018

30346

125		

Jmf 18/19

14634

230		

EFS Riks

Totalt hela EFS/Salt 2019

8000

1

45 (44)

Mittsv.

74

78

1

38 (39)

Västsv.

0

20 (20)

Sydöstsv.

39

45

42

47

37

40

1

18

20

1

-1			 -1

0

46 (44)

Mittnorrl.

2		 1

-6

0

82 (90)

V. botten

37

6072

Centrala medlemmar				

37

50

1

-1

0

50 (48)

Sydsv.

0

0

-1

0

1 (1)

Utomlands

Statistik

Föreningar
anslutna till EFS

Årskrönika

Satsning där evangeliet
behövs allra mest

A

tt sammanfatta ett år innebär att lyfta
fram några händelser och lämna andra åt
sidan. Från den internationella missionens horisont vill jag först och främst nämna det
fantastiska arbete som EFS missionärer i Etiopien
och Tanzania utför. Med stolthet och glädje ser
jag hur de, med sina olika gåvor, uthålligt och
troget tjänar de människor och sammanhang de
anförtrotts.
I SAMBAND MED BOKSLUTET för 2018 stod det

klart att EFS eget kapital är väsentligt större än
vad som tidigare har redovisats. Därmed finns
större resurser till det viktiga missionsarbetet.
Samtidigt ser vi att givarmotivationen helt naturligt minskar, vilket kan bli ett problem i längden.
Styrelsen har ändå beslutat om utökade resurser
för satsningar där evangeliet behövs allra mest.
Därför lägger vi nu mer kraft på områden med få
kristna och där våra trossyskon motarbetas och
diskrimineras för sin tro.
Bland det största
en missionsorganisation kan få vara
med om är att se nya
kyrkor växa fram.
Under det gångna
året har just detta
skett, i ett samhälle
där det är förbjudet
att vittna om Jesus
och där det är förenat med livsfara att
EFS årsskrift 2020

”Bland det största en
missionsorganisation
kan få vara med om
är att se nya kyrkor
växa fram.”
bekänna sig till honom. Den utsattheten tvingar
oss att vara försiktiga med vad vi säger, men vi
gläder oss över hur människor som levt med sin
tro i hemlighet, nu får upptäcka gemenskapens
glädje. I den gemenskapen finns det rum också för
dem som söker sig till evangeliet om Jesus, för att
få sina liv förvandlade.
FÖRUTOM DETTA SER VI många exempel på

Guds godhet i möten med EFS systerkyrkor och
samarbetsorganisationer. EFS ledningsgrupps
besök i norra Irak i mars var ett sådant tillfälle, likaså besöket från Mekane Yesus-kyrkans musikutbildning i samband med årskonferensen.
Mycket mer finns att läsa i Budbäraren
och EFS övriga informationskanaler.
Vi har många anledningar att tacka
Gud för den nåd och godhet han visar oss
och att han fortfarande använder EFS
som sitt redskap i att nå världen med
evangelium!
Erik Johansson
Internationell missionssekreterare, EFS
47

Goda skäl att
vara medlem i EFS
Att vara medlem i EFS är i första hand ett ställningstagande, inte ett åtagande. Du vill helt enkelt stödja EFS
grundtankar och dela den gemensamma visionen:
Människor och samhällen förvandlade av Jesus.
Att vara medlem innebär:

Att du stödjer EFS grundidé
och det arbete som EFS tagit
ansvar för både i Sverige
och utomlands.

Att du kan få stöd att leva nära
Jesus och möjligheter att reflektera
med andra kring din tro.

Att du får verktyg till att
hjälpa och inspirera andra
till att tro på Jesus.
Att du blir en del av något större
och får en grund att stå på i din
kristna tro, en grund som du
delar med många andra.

Att du får uppbyggelse och
inspiration i EFS missionstidning
Budbäraren tio gånger per år.

Bli medlem i din närmaste förening eller besök
efs.nu/medlem för att läsa mer

