
Vi har ett år bakom oss med många nya erfarenheter och

lärdomar, Coronapandemin har verkligen präglat året i alla

delar. Glädjande mitt i allt det svåra och jobbiga är det

vittnesbörd jag mött från olika föreningar hur man ställt om

för att vara kyrka även i denna situation. Hur ni har fortsatt att

dela evangeliet i ord och handling och med kreativitet och

frimodighet också gripit er an nya digitala lösningar.

Vi gläds över att vi även för EFS Norrbottens del har kunnat

genomföra en del av det vi planerade under året även om det

har fått ske i anpassad form, se mer om det nedan.

Särskilt kan nämnas att i början av oktober var vi

medarrangör till Mission i Sverige konferensen på Storstrand

tillsammans med EFS riks. En missionskonferens som tidigare

år varit i Uppsala men som nu är ute i landet och i år med en

begränsning på 50 deltagare. Glädjande är att den kommer

tillbaka även i år och vi hoppas och tror att vi detta år ska

kunna öppna upp för alla som vill vara med.

Arbetet med Patrullriks i Mjösjöliden 2023 har också startat

upp under året vilket kommer att bli en stor satsning inom

EFS Norrbotten de närmaste åren. Lägerkommittén har

utsetts och börjat jobba och är fulla av förväntan på detta

stora äventyr särskilt som Patrullriks 2020 på Vässarö fick

ställas in.

Min bön är att vi inom en snar framtid kan få se ett slut på

denna pandemi och att vi alla kan få mötas igen och att vi tar

med de lärdomar vi gjort under denna tid med bl.a. nya

digitala färdigheter.

De tråkiga nyheterna först, med de förändrade

förutsättningar som varit har vi inte kunnat genomföra allt

som vi hade önskat. När det gäller arbetet med EFS

utvecklingsredskap och barnfamiljers delaktighet i

föreningslivet och fokus på ungdomsarbete så har dessa

blivit starkt begränsade. Vi har under året spelat in och sänt

en del bibeldramatiseringar via EFS Norrbottens

facebooksida riktade till barnfamiljer. Vi har även varit

medarrangörer till en lovsångsledarehelg för ungdomar med

Maria Smeds som medverkande. 

Mer glädjande är att vi har genomfört en tredelad

lekmannapredikantutbildning under hösten med totalt 12

deltagare där några deltog fysiskt, andra digitalt. Första

gången var särskilt riktad till de som var nya eller inte tidigare

hade predikat och det känns roligt med en handfull nya

lekmannapredikanter. För 2021 planeras dels en ny

utbildningsomgång under hösten och redan i vår planeras

en utbildningsomgång för ungdomar och unga vuxna som

funderar på detta kring predikan.

Nyplanteringsarbetet är dock något som har tagit kliv framåt i

det fördolda under året. När hela EFS har ställt om till digitala

samlingar och events så har det inneburit att många fler fått

upp ögonen för EFS. Detta har inneburit nya kontakter på

nya platser, även Mission i Sverige konferensen som vi var

medarrangörer till har betytt mycket då majoriteten av

deltagarna till vardags är verksamma i Svenska kyrkan. Det

känns hoppfullt att vi kan få se en eller flera nya EFS

föreningar och grupper inom Svenska kyrkan i nya delar av

Norrbotten när vi kan få börja mötas igen.

Arbetet med föreningarnas delaktighet har även det

påverkats, den regionala mötesplatsen fick skjutas upp till

september med hopp om att vi skulle kunna genomföras

fysiskt. Men till slut genomfördes den digitalt vilket

fungerade över förväntan. En motion antogs med syfte att

samråda med föreningarna kring framtida prioriteringar i EFS

Norrbottens arbete. Motionen har behandlats och det har

under året förberetts för samråd med föreningarna kring EFS

Norrbottens framtida inriktning och prioriteringar. Samråd

kommer att ske så snart det blir möjligt att samlas.

arbetet med EFS olika utvecklingsredskap 

särskilt fokus på konfirmanduppföljning och

ungdomsarbete 

särskilt fokus på barnfamiljers delaktighet i föreningslivet

att främja nyrekrytering av

lekmannapredikanter/biträdande medarbetare 

att aktivt stödja nyplanteringar och verka för fler EFS-

föreningar i Norrbotten. 

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

Utveckla formerna för föreningarnas delaktighet i EFS

Norrbottens arbete. 

Stödja utvecklingsarbetet i lokalföreningar genom

arbetet med EFS olika utvecklingsredskap 

särskilt fokus på konfirmanduppföljning och

ungdomsarbete 

särskilt fokus på barnfamiljers delaktighet i föreningslivet 

att aktivt stödja nyplanteringar och verka för fler EFS-

föreningar i Norrbotten. 

rekrytering och utbildning av nya scoutledare

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:

MÅluppfyllelse 2020/2021
MÅl och prioriterade
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Missionsledaren har ordet



Regionen har 32 föreningar, inklusive EFS-grupperna. Under

året har en EFS-förening tillkommit. Medlemsskaran sjönk

med 78 medlemmar och det var 1 575 medlemmar vid årets

slut. 

Vi har i dagsläget 10 föreningar (LKP, Tallheds, Norrfjärden,

Hemmingsmark, Altersbruk, Rover, Infjärden, Kustkyrkan,

Rosvik, Blåsmark), och 5 är vilande (Munksund, Hortlax,

Arvidsjaur, Böle, Älvsbyn) och 3 förening är nedlagda

(Sjulsmark, Luleå, Piteå), 2 föreningar har FGPG. 

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. 

Scout/fgpg grupperna har fått ställa om sin verksamhet detta

år p.g.a pandemin, och dom flesta har haft sin verksamhet

ute/eller inställd pga restriktioner. Man har rättat sig efter de

restriktioner som har funnits. 

Personal

I december 2020 hade EFS Norrbotten totalt 16 olika

personer i tjänst. 

Av dessa var 11 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, Marcus Sandberg,

präst i Norrfjärden, Nina Walloschke, vikarierande musiker

Sörbyakyrkan. 

Under året har följande slutat sina anställningar, Hakim

Tavakuli, vaktmästare mm. Rörvikskyrkan och Mona Nykänen

musiker Sörbyakyrkan. Anna Olsson, präst i Norrfjärden har

under året bytt tjänst och tjänstgör nu som

samarbetskyrkopräst i Tallhedskyrkan.

Under året har även följande personer jobbat på kortare

uppdrag, Lars-Åke och Margareta Andersson samt Anders

Lind.

Utöver detta har vi under året haft anställda fritidsledare på

Storstrand.

SaltfÖreningar

Vi samarbetar nu i ledarkursen för ungdomar tillsammans

med Hortlax församling, Piteå församling, Norrfjärdens

församling, Älvsby församling och Älvsby folkhögskola.

Ledarkursen går i Piteåbygden. Ledarkursen har även den

fått följa restriktioner om pandemin. Träffar har varit både

med fysiska träffar och digitala. 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.

Ledarkurs

VerksamhetsberÄttelse
2020

efs-fÖreningarna

barn och unga

IEFS Norrbottens gemensamma verksamhet för barn och

unga dominerades under 2020 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

koj byggande till konfirmation och blåsmusik. Med de

restriktioner som fanns detta år så blev det en del lokala

åtgärder, som t.e.x att barnen sov hemma men hade

lägerverksamhet på dagarna. 

Det blev ingen scoutledardag på hösten p.g.a. pandemin. 

Ledarkurs

Barn                                             Deltagare                           Ledare
Blåsarweekend, 

Storstrand                              Blev inställt pga. pandemin

Miniorläger, Storstrand    14                                         3

Scout- & kompisläger, 

Lillstrand                                18                                         4

Blåsarläger, Lillstrand       16                                         8+ en extra             

mamma

Kojbyggarläger, Sundet  13                                          2 anställda,

några feriearbetare, vuxna

Ungdom                                  Deltagare                              Ledare
Livskraft Polar, Älvsby FHS

Lägret var digitalt detta år pga pandemin. Ca 50 deltagare.

Konfirmation Storstrand  14                                           6

Konfirmation Sundet        Blev inställt pga för få deltagare.

Ledarkursen, Piteå            19                                            6



EFS Norrbotten hade totalt fyra uppslag i tidningen

Budbäraren under år 2020. 

Vi fick under 2020 en ny hemsida under EFS Riks. Detta blev

en uppdatering både vad gäller utseende och funktion och

vi fick göra en revidering av innehållet. 

Hemsidan och facebook-sidan har tjänat som regionens

främsta informationskanaler där regionen gått ut med

information och nyheter. 

En kommunikationsplan lanserades i början av året med ett

helhetstänk på vår kommunikation och mer aktiv närvaro på

sociala medier. 

När pandemin stängde ner många av våra verksamheter fick

kommunikationen ökat fokus, och vi strävade efter

interaktivitet och inspiration framförallt på Facebook. 

Två gånger årligen möts EFS Norrbotten och Luleå stift

genom sin samverkan till det regionala samarbetsråd där

även representanter från EFS Västerbotten ingår. 

Under året flyttade EFS Norrbotten sitt kansli från stiftet till

EFS i Luleå. Bakgrunden är att vi fram till 2020 fått ett

verksamhetsbidrag på 75 000 per år från Luleå stift. Men

stiftets ekonomi har kraftigt försämrats p.g.a. av ett förändrat

utjämningssystem inom Svenska kyrkan vilket inneburit att

det under åren 2018-2021 tvingats minska sina kostnader

med 50 miljoner.

En del i detta var att se över bidrag till olika organisationer

och bland dem fick även vi vårt bidrag indraget. Vi är

tacksamma för de år vi fått detta bidrag och vi noterar

tacksamt att det var först inför det sista året 2021 av deras

besparingar som man drog in bidraget till oss. Det är ett

tecken på att de verkligen värdesätter EFS och det arbete vi

gör som en del av Svenska kyrkan.

Med detta som bakgrund så blev även vi tvungna att se över

våra kostnader då det inte var möjligt att kompensera detta

genom en ökad förväntan på gåvor från föreningarna. EFS

Luleå hade precis förlorat sin hyresgäst och hade tomma

kontor, hyresbesparingen blev 50 000 kronor och genom att

sänka målet för vårt överskott i budgeten från 75 000 till 50

000 kronor så kunde vi kompensera för de förlorade bidraget

från stiftet.

Vi har fortsatt goda relationer med Luleå stift och de har full

förståelse för vårt beslut att flytta och vi har en fortsatt

geografisk närhet till stiftet och kommer regelbundet besöka

dem när smittoläget tillåter det. 

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 i

samverkna med Älvsby folkhögskola. Normalt brukar vi samla

ca 110-120 deltagare. I år när det inte var möjligt blev det ett

digitalt upplägg, förväntningarna var låga då många

ungdomar har suttit mycket vid datorn genom distansstudier

under året och är rätt less det formatet. Men till vår glädje så

var det drygt 50 ungdomar slöt upp och det blev ett mycket

uppskattat upplägg. 

Även EFS Norrbottens konfirmationsarbete på 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

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

Jonsson, Munksund; 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.

Regionalt utskott

folkbildning

Information

MissionsrÅdet

Missionsrådet (MR) har under 2020 haft följande

medlemmar: Sigrid Berglund, Luleå, Inger Bernspång, Luleå,

Karin Börjesson, Lillpite, Helena Carlsén, Boden, Marie Edfast

Luleå och Carl-Sören Edfast Luleå. EFS Norrbottens

representant har varit Lars Bernspång.

Missionsrådet har inte haft några möten under året. De

tillfällen MR brukar vara aktiva, är under Inspirationsdagarna

på Storstrand samt att vi har en eftermiddag om mission

tillsammans med en av regionens föreningar. På grund av

pandemin kunde inget av detta genomföras i år.

EFS internationella avdelning anordnade den 2/11 2020 ett

webinarium. Erik Johansson ville uppdatera

missionsombuden om det aktuella läget i det internationella

arbetet samt få lyssna in frågor och tankar från

lokalföreningarna i Sverige

Avslutning

Ljuset vänder åter, våren och sommaren gör sitt antåg och vi

har fått fira påsk och Jesu seger över ondska, sjukdom och

död. Vår bön och förhoppning är att vi andra halvan av detta

år ska kunna samlas igen till gudstjänster, scouter och körer,

för att dela livet och tron på Gud tillsammans. Vi får

uppmuntras av Jesu ord i Johannesevangeliet.

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

Joh 14:1


