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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:
Stödja utvecklingsarbetet i lokalföreningar genom

Även under 2021 har vi sett olika grad av påverkan på vårt 
arbete på grund av restriktioner relaterade till covid -19. Men 
periodvis och särskilt under sommaren har det varit möjligt att 
genomföra en del arrangemang mer enligt det normala. 

Måluppfyllelse 2021/2022
 



Sommarläger



Regionen har 30 föreningar, inklusive 
EFS-grupperna. 
Medlemsskaran sjönk med 18 medlemmar 
och det var 1 557 medlemmar vid årets 
slut. 

"Det var så roligt 
att kunna vara på 

läger igen"

Verksamheten för barn och unga har 
under 2021 dominerats av pandemin. 
På grund av restriktioner har många 
grupper legat nere eller haft begränsad 
verksamhet.

Vi har ändå kunnat genomföra 
sommarläger. Våra läger har en bredd av 
åldrar såväl som inriktning. Lägren riktar 
sig från 6-åringar till +20 med allt från 
kojbygge till konfirmation och blåsmusik. 
Med de restriktioner som fanns så blev det 
en del lokala åtgärder, som till exempel
konfirmationslägret på Storstrand som ej 
hade övernattning på första konfaträffen, 
utan en utedag. 
Konfirmation på Sundet var uteträffar en 
söndag /månad under hela våren och
sedan dagläger.
 Kojbyggar- och miniorläger var dagläger, 
men scoutläger, kompisläger och
blåsarläger kunde genomföras som 
vanligt, om än blåsarlägret blev en 
weekend. Under sommaren var det två 
korta Livskraft Sommar med 30 deltagare 
på varje läger, och totalt 24 ledare. 
Livskraftlägret under december blev 
inställt, och istället ordnades två 
kvällsgudstjänster för dom som var 
anmälda.

Salt föreningar 
Vi har i dagsläget 10 Saltföreningar (LKP, 
Tallheds, Norrfjärden, Hemmingsmark, 
Altersbruk, Rover, Infjärden, Kustkyrkan, 
Rosvik och Blåsmark) och 5 är vilande 
(Furubergskyrkan, Hortlax, Arvidsjaur, 
Böle, Älvsbyn). 
Det är viktigt att vi har våra Saltföreningar 
då dom allra flesta har scoutverksamhet, 
men 2 föreningar har FGPG.
Samarbetet mellan Salt och Scouterna 
innebär att man måste ha en Saltförening 
för att få kalla sig scouter. Scout/fgpg 
grupperna har fått ställa om sin 
verksamhet detta år på grund av de
restriktioner som funnits. Dom flesta har 
haft sin verksamhet ute eller inställd.

Ledarkurs vi samarbetar i ledarkursen 
med Hortlax församling, Piteå församling,
Norrfjärdens församling, Älvsby 
församling samt Älvsby folkhögskola, men 
denna omgång har ingen från EFS varit 
med då tiden satsades på planering för 
Patrullriks. 
Ledarkursen har även den fått följa 
restriktionerna och det blev ingen under 
våren -21. Under hösten startades den upp 
med ett fåtal ungdomar. 
I Luleå var det 17 ungdomar med 20/21. 
Det är ett samarbete mellan Nederluleå 
församling, EFS Luleå och  
Domkyrkoförsamlingen.

Verksamhetsberättelse 
EFS-föreningarna

I december 2021 hade EFS Norrbotten 
totalt 18 olika personer i tjänst. 
Av dessa var 12 kvinnor och 6 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, 
Ola Bergdahl, pastor i Kiruna pastorat och 
Maria Smeds, 50% prästtjänst Kiruna 
pastorat, samt Stefan Bergmark, 100 %
pedagog i Tallhedskyrkan. 

Under året har följande slutat sina 
anställningar, Henrik Näslund, Regional 
missionsledare EFS Norrbotten.

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.
 

Personal

Barn och Unga

Läger som genomfördes under året:

Blåsarweekenden blev inställd pga pandemin
Miniorläger Storstrand 
 9 st deltagare, 3 st ledare
Scout & Kompisläger Lillstrand  
32 st deltagare, 4 st ledare + sommarkyrkan
Blåsarläger Lillstrand  
18 st deltagare, 7 st
Kojbyggarläger Sundet
24 st deltagare, 2 anställda, feriearbetare

Livskraft Polar  
45 st deltagare, 20 st ledare 
Livskraft Sommar 
 2x30 st  deltagare, 24 st ledare
Konfirmation Storstrand  
34 st deltagare, 3  st ledare + 2 unga ledare
Konfirmation Sundet  
10 st deltagare, 5 st ledare + 3 unga ledare



Library Club

Information

EFS Norrbotten hade totalt fyra uppslag i 
tidningen Budbäraren under år 2021. 
Hemsidan och facebook-sidan har tjänat 
som regionens främsta 
informationskanaler där regionen gått ut 
med information och nyheter. 
När pandemin tidvis stängde ner många av 
våra verksamheter fick kommunikationen 
ökat fokus, och vi strävade efter 
interaktivitet och inspiration framförallt 
på Facebook. 

Missionsrådet
Missionsrådet (MR) har under 2021 haft 
följande medlemmar: Sigrid Berglund, 
Luleå, Helena Carlsén, Boden, Rebecca 
och Samuel Folkesten, Boden, Marie och 
Carl-Sören Edfast, Luleå, Anna Bergeman, 
Sjulnäs och Inger Bernspång. EFS 
Norrbottens representant har varit Lars 
Bernspång.
Missionsrådet har haft tre möten under 
året. Det första mötet handlade om hur vi 
skulle synas under inspirationsdagarna på 
Storstrand i augusti. Eftersom endast en i 
Missionsrådet kunde närvara då fick hon 
uppdraget att i en av gudstjänsterna leda 
en förbön för EFS internationella mission.
Under övriga möten har rådet planerat ett 
besök i norra Norrland, till nystartade EFS 
Nord-Sàpmi i mars 2022. Syftet med 
besöket är att utbyta erfarenheter om 
mission.

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

Nyårslägret Livskraft samt nysatsningen 
Livskraft sommar har genomförts i 
samverkan med Älvsby folkhögskola. 
Även EFS Norrbottens 
konfirmationsarbete på Storstrand och 
Sundet 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.

Folkbildning

Samverkan Luleå Stift

Två gånger årligen möts EFS Norrbotten 
och Luleå stift genom sin samverkan till 
det regionala samarbetsråd där även 
representanter från EFS Västerbotten 
ingår. EFS regionala missionsledare i 
Norrbotten och distriktsföreståndare i 
Västerbotten ingår även i prostmötet.
Återkommande sker även samråd mellan 
stiftet och EFS Norrbotten och EFS 
Västerbotten kring barn och 
ungdomsfrågor.

Regionala utskottet

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.




