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anställts på 20% för att hjälpa till
med satsningen på iCentrumgudstjänsterna, framför allt med
musikdelen.

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året
bestått av 6 ordinarie ledamöter och
haft 14 sammanträden.
Styrelsen har arbetat vidare med att
nå målen från verksamhetsplanen,
som fastställdes på årsmötet 2008.
Våra samtal och visioner har
handlat om hur vi på hur vi på
bästa sätt skall verka för att
göra Kristus känd och älskad
som en del av livet. Satsningen
på iCentrumgudstjänsterna
har fortsatt under året. Under
höstterminen kunde vi inte
starta med dessa gudstjänster
trots att det var vår ambition,
men under 2009 planeras
varannan söndagsgudstjänst
kl 11.00 vara i iCentrum-stil.
Planering av renovering av
kyrksal och kyrktorg har
fortsatt och ett genomarbetat
förslag är färdigt vid årets slut.
Genomförandet av den första
fasen beräknas ske under
2009. Styrelsens arbete har
präglats av god samverkan och
enighet i framtidsfrågor. Beträffande
visionerna och planeringen för
framtiden har vi erfarit att vissa
vägar stängts och andra öppnats och
vi har sett det som Guds ledning i
arbetet. Vi har känt medlemmarnas
förtroende och det har bidragit till att
arbetet känts meningsfullt.
Personal
Som framgår av vår årsberättelse
sköts arbetet i kyrkan av många
frivilliga. Men vi har också en väl
fungerande medarbetarstab. Pastor
är Arnaldo Tiburzi som arbetar 65 %
av sin tid i kyrkan, Stationsgatan 18.
Ungdomspastor är Helena Marksén
som arbetar heltid, det gör även vår
ungdomskonsulent Markus
Fredlander. Mattias Lindkvist
arbetar 20% med vår
musikverksamhet och Mattias
Kågström har under året projekt-

För fastighetsskötseln och en del
expeditionsuppgifter ansvarar Börje
Rosendahl. Gerd Larsson, Dagny
Stenmark och Gunilla Lindström ser
till att lokalerna är städade och
trevliga.
Gunilla Lindström, som varit länge
anställd hos oss, har i december
lämnat oss med pension. Vi tackar
henne för trogen tjänst.
De ekonomiska rutinerna sköts
ideellt av Dan Sigurdsson. Som
nämndes i början sköts mycket av
arbetet av frivilliga och det är svårt
att tillräckligt tydligt uttrycka
tacksamhet både från förening och

något annorlunda. Vi har kallat färre
kända talare. Bland de namnkunniga
kan nämnas vår distriktsföreståndare
Kristoffer Hedman och Tomas
Nygren. Den stora nyheten var
regelbundna musikcaféer på
torsdagarna som har samlat mycket
folk.
PPK – programplaneringen
Programplanerings kommitté har
under året bestått av Bengt
Fridolfsson, Jarl Marklund, Stig
Holmgren samt Arnaldo Tiburzi. De
har sammanträtt några gånger per
termin och grovplanerat
mötesverksamheten för vuxna under
helgerna. Ungdomsgudstjänster och
dyl. har planerats av ungdomarna
själva med Helena Marksén i
spetsen. PPK kallar 3-4 gästtalare per
termin. Sångarna och
musikerna som
medverkar i gudstjänsten
kommer från bygden.
Våra egna körer är
stommen i kommitténs
planering.
Fastighetsutskottet
Föreningens manstarka
fastighetsutskott har
under året förvaltat
föreningens fastigheter.
Förutom löpande drift
har utskottet utfört en
del förbättringar av
lokalerna.

styrelse. Vi vill nu i samband med
årsberättelsen uttrycka vår glädje och
tacksamhet för allt ideellt arbete som
läggs ner i föreningen.
Medlemsstatistik
Föreningen behöver nya
medlemmar, framförallt pga. den
höga medelåldern.
Vi var 371 vid årets början. 12
medlemmar har avlidit, 6 har gått
över till en annan förening och 5 har
lämnat föreningen på egen begäran.
Inga nya medlemmar har tillkommit
under året. Vid årets slut hade
föreningen sammanlagt 348
medlemmar, vilket betyder en
minskning med 23 medlemmar.
Sommarverksamheten
Drygt 40 frivilliga har arbetat på det
välbesökta caféet under 6 veckor.
Lika länge har Sommarkyrkan varit
där. Mötesverksamheten har varit

På Stationsgatan 18 har
delar av golvmattan i
köket till restaurang
Arken bytts ut.
I början av maj fick Sommarhemmet
på Mobacken ny färg på fasaden,
genom ett antal glada herrars
försorg. Tack alla som bidragit till att
hålla fastigheterna i skick!
Ljudtekniker
Vi är en krympande skara som hållit
igång ljudet i kyrkan. Vi är nu fyra
stycken som hjälps åt, men skulle
gärna ha ytterligare någon som är
villig att hjälpa till. Vårt nya
mixerbord fungerar bra. De största
problemen är att få ljudet riktigt bra
för de besökare som nyttjar
hörapparat. Det har visat sig att
hörbarheten fungerar olika beroende
på var i kyrkan man sitter. Kanske
borde märka ut lämpliga bänkar för
hörselskadade?!
Vi kan glädjas åt att vår önskan om
en projektor till kyrkan har gått i

uppfyllelse. Vem vet, efter
renoveringen kanske vi kan sköta den
direkt från mixerbordet?
iCentrum
Vid årsskiftet 2008-2009 var det
också nypremiär på iCentrum, en ny
gudstjänstform som började som en
gemensam dröm hos människor
mitt-i-livet runt om i skelleftebygden
som längtade efter att en
gudstjänstform med tydligt avstamp i
vardagsfrågor och med ett tydligt mål
att nå människor utanför
kyrkväggarna.
Efter en provperiod behövde denna
satsning ett ”ordinarie hem”. Vår
styrelse beslöt därför att iCentrum
skulle komplettera våra ordinarie
gudstjänster på söndagsförmiddagarna. Redan efter några
veckor med de nya gudstjänsterna
ser vi en tydlig positiv trend. Vi ber
och hoppas att denna offensiva
satsning ska kunna nå ut till ännu
fler skelleftebor.
Hembesöksgruppen
Hembesöksgruppen som består av
c:a 7 personer sammanträder 6
gånger per år för att samtala och
fördela uppgifterna. Före advent
delar vi ut en blomma till den som
under året förlorat maka eller maka
samt en julhälsning till andra som vi
besöker. Vi vill gärna få förslag på
personer som bör få besök. Vi tar
också gärna emot fler medhjälpare.

många sätt. När det är 45 ungdomar
på en vanlig torsdagsövnings så blir
man glad!
Ungdomarna får vara en del av, och
ta del av den kärlek och glädje som
infinner sig i U-nited. Det är
fantastiskt! Ungdomarna får även
växa i sig själva och känna sig trygga
på EFS. Det sås frön i hjärtan och
Gud närvarar!
Vi ser fram emot ett nytt år, där United får fortsätta växa. Längtan att
få se ungdomar komma till tro
genom gospelmusiken, genom United, gör att oss riktigt inspirerade
att få fortsätta med detta viktiga
arbete!
Vox Nova

Bön för staden
En ekumenisk grupp om 4-10
personer som samlas till bön varje
lördagsmorgon kl. 09.00 på 3:an
eller i bönerummet. Den bär upp vårt
och andra kyrkors arbete i bön inför
vår Herre.

Kören Vox Nova har
under ledning av Tomas
Östlund även detta år
sjungit på EFS och i
kyrkor och bönhus runt
om i bygden. Kören
deltog också i
körmanifestationen i
SkellefteKraft arena.
Under hösten framförde
kören en nutidsmässa av
Michael Strand med
namnet Immanuel. Kören
har också under advent
medverkat med sång på
Jula. Mot slutet av året
sjöng kören med
Gambyssa i Landskyrkan
tillsammans med Anna-Lotta
Larsson och Göran Fristorp. Årets
final var julcaféet på EFS där
skönsång, fantastiskt fikabröd, lekar
och lotterier gladde besökarna.
Kören har idag ett trettiotal
medlemmar.

U-nited
Vilket fantastiskt år U-nited har haft!
Ett år då kören har vuxit på många,

EFS-Kören
EFS-kören är föreningens äldsta kör
men är fortfarande aktiv. Kören har

c:a 40 medlemmar. Den leds sedan
många år troget och engagerat av
Bertil Edström. Kören har medverkat
i EFS-kyrkan, Mobackenkyrkan och
Bureå kyrka. En del medlemmar från
kören medverkade i
Körmanifestationen i Skellefteå Kraft
arena. Under våren gjorde kören en
resa till Blåsmark och Jävre i
Norrbotten och sjöng vid
gudstjänsterna där.
Adventskonserten tillsammans med
andra körer i Anderstorpsaulan, är
en återkommande ljuspunkt i
vintermörkret och av
publiktillströmning en att döma, en
mycket uppskattad tradition. Kören
känner att den fyller en viktig
uppgift. Tyvärr har en del sångare
slutat och förstärkning behövs
särskilt med mansröster.
Trinity
Trinity deltog i den traditionsenliga
Midvinterfesten tillsammans med
föreningens övriga körer den 19
januari. Året startade med
förberedelser för de musikaliska
insatserna till den 6:e upplagan av
Love In Concert, som hölls den 23
februari i Anderstorpsaulan. Som
vanligt var det ett späckat program,
detta år med gästartister som Sharon
Dyall, Micke Grahn och
konferencieren Åsa Persson.
Under året har kören deltagit vid
några av kyrkans gudstjänster
inklusive sommaruppstarten på
Mobacken. I början av juni åkte
kören till Umeå för att sjunga vid
distriktskonferensen. Detta var
uppskattat bland många.
Höstterminen startades med
intagning av nya medlemmar.
Det stora målet under hösten var den
inlandsturné som gick till Lycksele
och Norsjö, helgen 17-19 oktober.

Vid en av höstens övningar hade
kören ett spännande prova-på-tema;
afrikansk dans. Årets sista
framträdande blev vid Musik i
Advent.

Gudsordet. Insamlingen är frivillig,
men offerviljan god. Troheten är
glädjande. En föryngring vore
önskvärd. Primus motor är Erik
Berglund.

Under året har arbetsgrupper i kören
arbetat med olika projekt. Körens
medlemmar turas även om att hålla
inledningar, bjuda på fika mm.
Mellan övningarna delar man också
livets frågor på ett webbaserat forum.

Torsdagsträffen
Första torsdagen i varje månad, utom
under sommaren, är det samling i
EFS-kyrkan på eftermiddagen. Det är
ett femtiotal personer varje gång,
framför allt daglediga. Träffen börjar
oftast med gemenskap kring
kaffeborden och fortsätter med
andakt i kyrkan. Att träffas på detta
sätt skapar gemenskap och ett
engagemang kring mission, vilket
också visas genom generösa gåvor till
missionen. Som ansvarig, efter Oskar
Pettersson, som med ålderns rätt
avgått efter många år, har Berndt
Hammarsten gått in. Han ansvarar
nu, tillsammans med en fantastisk
ansvarsgrupp, för träffarna.

Collage
Under vårterminen fortsatte Collage
sina övningar varje fredag afton,
under ledning av Birgitta Wikström
samt hjälpledarna Frida Falkman och
Stina Bergman. Man sjöng också vid
ett flertal tillfällen, bl a på
Midvinterfesten i EFS-kyrkan, och på
den stora körmanifestationen på
Skellefteå Kraft Arena. För
höstterminen fick vi tyvärr trycka på
pausknappen för p g a ledarbrist,
men vi hoppas kunna trycka på
”play” igen så fort vi hittat nya ledare
för denna viktiga och uppskattade del
av EFS-föreningens
arbete.
Missionsombud
Vårt uppdrag från
EFS centralt är att
på olika sätt ta emot
och sprida
information om vårt
internationella
arbete. Musik i
Advent på
Anderstorp har varit
ett sådant tillfälle. Vi
har deltagit vid
några gemensamma,
årliga träffar med
missionsombuden i
stiftet och S:t Olovs
församling och har i år arbetat med
studiecirkelmaterialet ”Både här och
där.”
Missionshänderna
Är en fortsättning av Stadens gamla
och Norrböle syföreningar som gick
samman under ett nytt och
gemensamt namn. Detta skedde vid
höststarten 1998. Stig-Lennart
Jonsson och Erik Berglund
medverkade. Det var ett bra grepp. Vi
samlas varannan onsdag kl. 13.00. Vi
har haft 16 möten under 2008. Därav
2 offerstunder. Olika medverkande
och ämnen som berört mission i
hem- och u-land. Antal deltagare
håller sig mellan 20 och 45, både
kvinnor och män. Missionshänderna
bidrar till god avkoppling för
daglediga, att få träffas, samtala,
dricka kaffe, sjunga och lyssna till

Missionsafton
”Du Herre, omsluter oss på alla sidor
och håller oss i din hand.” Så har vi

ännu ett år med Herrens hjälp haft
våra missionsaftnar. Vi började året
med att Laila Jonsson besökte oss
och sjöng gamla väckelsesånger till
gitarr. Andra som medverkat är bl.a.
Arnaldo Tiburzi, Bengt Block, Filip
Johansson. Med filmens hjälp har vi
besökt Europa (Alf Karlsson,
Marianne Johansson) men också
tältmöten i Bureå (Stig-Lennart
Johnson) Kaisu Persson kom och
berättade hur det var att komma som
krigsbarn till Sverige. Greger och
Birgitta Andersson från Älvsbyn
besökte oss i höstas. Greger sjöng
sånger av Einar Ekberg och berättade
till sångerna Birgitta läste dikter och
vid pianot medverkade Anna-Lisa
Berggren. Året avslutades också i år
med julgröt, bröd och lottförsäljning.
Vi tackar alla som ber för oss och
som kommer till våra aftnar och för

alla gåvor vi får förmedla. men ”Äran,
äran den skall Jesus ha, här på
jorden och i himlarna”.
Saltstation 18 och EFS-kyrkans
ungdomsverksamhet
Focus
Focus är Salts ”klassiska
tonårsgrupp”. Focus har träffats på
fredagskvällar för blandade
aktiviteter med Focus på gemenskap
och glädje. Varje kväll har också
innehållit fika och en andakt. Ca 20
deltagare, i snitt, har varit med på
dessa kvällar. Victor Eriksson,
Evelina Eriksson, Erica Hedlund,
Josef Fernberg, Simon Renström,
Helena Marksén och Markus
Fredlander har varit ledare.
Café con Dios
Under vårterminen hade Café con
Dios öppet 20:00-23:00 nästan varje
fredagskväll. Saltstyrelsen själva höll
i några specialkvällar med blandade
teman, som t ex tema ”barnkalas”
och ”pensionärstema”. I övrigt blev
det några musikcafékvällar och enkla
cafékvällar för fika och gemenskap,
som Helena Marksén och Markus
Fredlander höll i.
Café con Dios lades ner efter våren
p.g.a. att det krävdes mycket resurser
och för att det kändes för splittrat
med både Focus och Café con Dios på
samma kväll.
Dessutom blev endast 1 av 8 kvar i
saltstyrelsen efter sommaren. Många
klippor flyttade från schtaan.
Temakvällar
Under höstterminen körde vi igång
med något nytt. Fredagskvällarna
fick vara klassiska tonårskvällar med
mycket olika aktiviteter och en
andakt, men för att möta de lite äldre
ungdomarna startade vi temakvällar
(från 16 år och uppåt) varannan
lördagskväll. Teman som dök upp:
”Antidrogkväll” (ekumenisk), ”Ung
kristen i vardan”, ”Kreativ kväll”, ett
större ”Musikevent” med lokala
talanger och ”Att höra Guds röst”.
Deltagandet har sett väldigt olika
beroende på teman, allt ifrån 80 pers
på musikeventet till 10 pers på den
kreativa kvällen.
BRASA(K) En fredagskväll i
månaden: De klassiska
ungdomsgudstjänsterna har fortsatt.
Det har getts mycket tid för lovsång,
förbön, undervisning och fika. Andra
inslag har varit sång, drama och film.
Huvudansvarig har ungdomspräst
Helena Marksén varit tillsammans
med en Brasa-grupp bestående av
Marie Hörnqvist, Johanna

Jacobsson, Sara Lundström, Simon
Renström och Emelie Pettersson.
Teman har bl.a. varit: Mission och
rättvisa, Himlen, Prioriteringar, Att
leva med Jesus. Gästat oss har bl.a.
Ed Thomas, Anders Hompa
Holmbom och Sofia Svensson gjort.
KRIK
Under hela året har vi haft öppna
sportaktiviteter på söndagskvällar.
Mitt på passet har vi
avbrutit för andakt och
bön. Kvällarna har
varit uppskattade och
många som vi inte
annars ser i kyrkan har
besökt dem! Ledare
har varit Simon
Andreasson, Viktor
Eriksson och Markus
Fredlander.

Övriga aktiviteter
Utöver de rullande aktiviteterna så
har Saltstation18 arrangerat flera
events som t.ex. gåvo-upptäckarhelg,
skidläger, körturnéer och
musikcafékvällar.
Värd lite extra uppmärksamhet är
Vinterrocken som lockade
omkring 300 besökare och artister
som: Daniel Lindström, Andreas

Replokal
7 olika musikgrupper
bestående av
ungdomar har
kontinuerligt nyttjat
vår replokal under året.
Huvudansvarig för
replokalen har Markus
Fredlander varit.
Smågrupper
Under året har 4 olika
smågrupper träffats 1 gr/vecka för
att prata om livet och tron och be
tillsammans. Dessa grupper har
antingen träffats på EFS eller
hemma hos varandra.
Smågruppsledarna har träffats
någon gång per termin för att
inspirerar varandra och kolla av
läget hur det fungerar i de olika
grupperna.

Viberg, Hanna Lindholm och Ellinor
Johansson.
Tobias Kågström, Elias Nygren,
Micke Johansson och Markus
Fredlander planerade detta stora
arrangemang.
Många ledare och ungdomar från
Saltstation18 har också deltagit och
medverkat i läger, konferenser och
andra aktiviteter som Salt
Västerbotten och Salt riks
anordnat.
Närradion
Närradion har fortsatt sända
programmet ”Lördagsmorgon
från EFS” under en period
januari till maj och september
till december samt andakter
måndag till fredag och
gudstjänster söndagar var 5:e
vecka under hela året.

Ekumeniskt
Vi har haft ett gott samarbete med
Pingstkyrkan i stan, Pingst i
Ursviken och under hösten även med
Anderstorpskyrkan. Vi har samkört
flera aktiviteter med dem som t.e.x:
kanothajk, antidrogkväll, snödag och
julavslutning.

Programledare har Håkan
Markström varit och tekniker
Håkan Sundqvist och Gustav
Nilsson. De som svarat i närradions
telefon har varit Anna-Greta
Gustafsson och Ulla Markgren, IngaBritt Nilsson, Harriet Jonsson och
Martin Karlsson. I samtal med våra
lyssnare så vet vi att
”Lördagsmorgon från EFS” är ett
mycket uppskattat program. Vi når
även ut till personer som inte har en

kristen livssyn men ändå uppskattar
programmet.
EFS-kyrkans webbplats
www.efskyrkan.nu fortsätter att växa
både vad gäller innehåll och
betydelse. I samband med en
översyn av utseende och innehåll i
slutet på verksamhetsåret bytte vi
webbhotell för att kunna bli ännu
flexiblare och offensivare i detta
utåtriktade
informationsarbete.
Med hemsidan når vi ut med
information på ett väldigt
kostnadseffektivt sätt. Bland
annat kan vi minimera
portokostnaderna genom att
distribuera en digital version
av vårt månadsblad. Vi gör det
också möjligt för människor
som aldrig satt sin fot på EFSkyrkan att ”smygtitta” på oss
och på så sätt snabbare känna
sig hemma när de tar steget in
i kyrkan. Besökarna på
hemsidan kan kommentera
artiklar och inlägg och enkelt
få direktkontakt med någon av
våra anställda eller med
styrelsen. Vi är övertygade att
betydelsen av hemsidan
kommer att fortsätta att öka
under åren som kommer.

Så kan Han också nu och
för all framtid rädda dem
som nalkas Gud genom
honom, eftersom Han
alltid lever och kan vädja
för dem.
HEB: 7:25

DAGORDNING

Årsmöte med EFS Missionsförening
2009-02-14

1) Andakt, Arnaldo Tiburzi

EFTER PAUS:

2) Årsmötets öppnande

19) Tack till avgående styrelseledamöter

3) Val av årsmötespresidium

20) Val av revisorer med ersättare, samt

4) Nya medlemmar hälsas välkomna

siffergranskare

5) Fastställande av dagordning

21) Val av valberedning

6) Parentation

22) Val av ledamot och ersättare för ett år i

7) Val av justerare

styrelsen för Stiftelsen Tryggheten

8) Val av rösträknare

23) Val av ombud
23.1 Länskonferensen i Skellefteå 21-24 maj
23.2 Rikskonferensen i Skellefteå 21-24 maj
23.3 Studieförbundet Sensus årsmöte

9) Val av tidningsreferent
10) Fråga om behörig kallelse
11) Styrelsens redogörelse för det gångna året
11.1 Årsberättelse
11.2 Ekonomisk redogörelse

24) Övriga frågor för senare beslut
25) Avslutning

12) Revisorernas berättelse
13) Fastställande av balansräkning
14) Motion om stadgeändring paragraf 3:5
– mer flexibel mandatperiod för styrelseval
15) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
16) Val av styrelseledamöter
17) Verksamhetsplan för 2008/2009
17.1 Verksamhetsplan
17.2 Budget
18) Offergång & fikapaus

www.efskyrkan.nu

