
Ske l le f teå  EFS

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2007
Lördag 17/2 kl. 15.00



Som du ser årsberättelsen lite annorlunda ut i år. Vi har nämligen 
gjort den tillsammans. Ansvariga för respektive verksamheter har 
skrivit några rader om vad som kännetecknat året som gått. Tillsam-
mans skapar vi  Skellefteå EFS verksamhetsberättelse 2006. 

Styrelsen har ordet

2006 präglades av många ny- och omstarter i vår verk-
samhet. På ungdomssidan fick vi ett nytt café – Café 
Con Dios (som betyder “med Gud” på spanska). Vi star-
tade också verksamhetsåret med att styrelsen och perso-
nalen gemensamt ställde sig frågan om vi verkligen job-
bade på rätt sätt med ledarekrytering.  Detta fick bl a till 
följd att kören U-nited fick en hel stab av (nya) ledare 
som nu ansvarar för var sin del. Vi inledde samtal över 
föreningsgränserna om en gemensam satsning på unga 
vuxna och folk mitt-i-livet, vilket kommer att mynna ut i 
en ny, kompletterande 
gudstjänst under våren 
2007.  

Styrelsen – som jäm-
fört med 2005 kom-
pletterades både i antal 
personer och ålders-
sammansättning – har 
haft 16 sammanträden 
under året och mål-
medvetet fokuserat på 
helheten: Att vår verk-
samhet ska möta be-
hoven hos gamla som 
unga medlemmar, och 
hos de som deltar eller 
besöker våra olika 
verksamheter. Detta 
har varit fokus både i 
det vi vill behålla och förstärka, och i det vi vill förändra 
och förnya.   

Men det vi gläds mest över detta år, är varken nytt eller 
gammalt. Det är istället Guds tidlösa trofasthet – vårt 
hopp, vår tröst och inspirationen för allt vi gör och vill. 
Vi tackar Herren för alla de 365 dagarna av nåd som 
tillsammans bildat 2006. 

Medlemsstatistik 

Tyvärr blir vi färre i vår förening. Det märks att medel-
åldern är hög. Vi hade 394 medlemmar vid årets början 
och 381 vid årets slut. 15 av våra medlemmar har fått 
komma hem till Gud och 15 nya har tillkommit i vår 
förening. 13 medlemmar har lämnat föreningen. De allra 
flesta av dessa har gått in i andra EFS föreningar.

Det sjunkande medlemsantalet stämmer också till efter-
tanke och är en uppmaning till oss att nå ut till fler män-

niskor i vår omgivning. Flera av våra verksamheter har 
också haft bekymmer att hitta frivilligledare under året, 
bland annat vår söndagsskola Söndax som därför inte 
varit igång under hösten och vintern. Men vi hoppas att 
ledarbristen är tillfällig och att vi fortsättningsvis kan 
satsa fullt ut på de möjligheter som våra olika grupper 
och verksamheter öppnar.

Programplanering 2006

Programplanerings kommittén har under 2006 bestått av 
följande personer: Eivor Ideskog, Stig Holmgren, Kristi-

na Andersson, Johan An-
dersson, Arnaldo Tiburzi 
och Helena Nilsson.

Kommittén har sammanträtt 
ett flertal gånger för att dels 
planera programmet och 
även samtala om mötesfor-
mer och innehåll. Tillsam-
mans har gruppen arbetat för 
att skapa ett brett program 
för EFS-kyrkans verksam-
het. Ett program där alla 
”intresse riktningar” kan 
känna att de får något till 
livs. PPK har kallat talare 
både från närområdet och 
hela landet, allt för att före-
ningens medlemmar ska få 
ta del av en omfattande och 

intressant förkunnelse. De sångare och musiker som 
engagerats vid de olika mötestillfällena har företrädelse-
vis kommit från närområdet. Föreningens egna körer är 
en viktig stomme för PPK vid planeringen av musikala 
inslag vid mötena.

Att planera ett utbud av 
Gudstjänster och möten 
till en bred skara deltaga-
re är ingen lätt uppgift. 
PPK:s ledamöter arbetar 
ständigt med att tillföra 
nya idéer och medver-
kande till vår verksamhet 
och är därför tacksamma 
för alla synpunkter och 
tips inför kommande 
mötesår.
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Missionsafton

Tisdagar jämna veckor kl.18.00 samlas 20-35 damer och 
herrar på EFS till ett varierat program. Talare är predi-
kanter, präster,sångare m.fl.som delar med sig av möten 
med människor, glimtar från resor och delar Guds ord 
med oss. Birgitta Ericson inledde i januari med att berät-
ta och visa bilder från resan till Etiopien. I april besökte 
Frälsningsarmen oss  med sångare och musiker och 
Gudrun Malmén gav oss en inblick om de fattiga i Öst-
staterna.

Andra som besökt oss är bl.a. Filip Johansson, Harry 
Johansson, Lena Lundmark, ja vi kan inte räkna dem 
alla. Året avslutas med julgröt, brödförsäljning och lotte-
rier. Kaffe med fika bjuder vi på och är tacksamma för 
de gåvor vi fått in, att förmedla till EFS mission. Vi 
tackar Herren för det år som gått och hälsar fler välkom-
na till våra ”aftnar”.

Missionsgruppen

Missionsgruppen har under året utarbetat förbönsförslag 
för missionärer i våra missionsländer. Vår tanke är att 
vid varje söndagsgudstjänst ta med ett land i förbön.

Vi har också deltagit i konferenser anordnade av Luleå 
Stift i våras. En dag i Piteå och en helg i höstas i Vilhel-
mina för internationella ombud i kyrkan och EFS.

Vi står också som delansvariga för de auktioner som 
ordnas efter dödsbon och för en paltlunch i början av 
året.

Torsdagsträffen

Torsdagsträffen hålls i EFS-kyrkan första torsdagen i 
varje månad under hösten och vintern. Antalet besökare 
är i genomsnitt ett 50-tal personer. Samlingen börjar med 
en gemytlig gemenskap omkring kaffeborden. Efter kaf-
fet fortsätter programmet i kyrksalen. Det är inget un-
derhållningsprogram, utan i stort sett en vanlig guds-
tjänst. Många trogna besökare ger ofta uttryck för sin 
glädje och tacksamhet för denna samling. Den stora mis-

sionsgåvan vid varje träff är ett uttryck för 
vad träffarna får betyda. En viss minskning 
av antalet deltagare har noterats. Tillström-
ningen motsvarar inte bortfallet. Alla dag-
lediga hälsas välkomna till denna berikande 
gemenskap.

Musiken under året

2006 var ett bra år med många fina inslag på våra guds-
tjänster och samlingar. Körerna har sjungit flitigt i EFS-
kyrkan och i andra kyrkor runt omkring oss.

Midvinterfesten med medverkan av alla våra körer 
samlade mycket folk, både tårtor och smörgåsar tog slut 
så det kom mer mötesbesökare än väntat och det var 
glädjande.

Love in concert med kören Trinity gjordes inför en full-
satt Anderstopsal med skönsjungande gästsångare och en 
förnämlig insats från kören. Körens första skiva har sålts 
under året, med stor framgång.

Förnyelse av gudstjänstmusiken. I höstas så startade 
ett nytt projekt med att förnya den gemensamma sången 
och engagera fler musiker i gudstjänsten. Stråkmusik, 
rockmusik och blåsmusik till gudstjänstsångerna har 
varit nya grepp för oss och har gett mersmak.

”Ta med ditt instrument”  var ett annat projekt i syfte 
att medlemmar som spelar instrument skulle ta med sitt 
instrument och spela tillsammans till psalmsången.

Musik i advent är den stora årliga adventsfesten i de-
cember som fyllde Anderstorpsalen två gånger. Där 
medverkade de flesta av våra körer i en härlig och stäm-
ningsfylld blandning av gamla och nya julsånger.

Sånggudstjänsten i Allhelgonatid som EFS-kören håller 
i var som alltid uppskattad, liksom Vox Novas återkom-
mande julcafe´  i december.

Personal

Under året har det skett några förändringar bland de an-
ställda i vår förening. Peter Marksén slutade som ung-
domskonsulent i somras och Markus Fredlander (bilden) 

tog över. Markus job-
bar heltid. Viviann 
Persson slutade på 
expeditionen. Börje 
Rosendahl har hand 
om fastighetsskötseln 
och fick också ta en 
del av expeditionsupp-
gifterna. 

Dan Sigurdson har 
ideellt tagit på sig de 

dagliga ekonomiska rutinerna kopplat till vår expedition. 
Helena Nilsson jobbar heltid som ung-
domspastor och Arnaldo Tiburzi jobbar 
65 % som pastor. Mattias Lindkvist job-
bar 20 % med vår musikverksamhet och 
Dagny Stenmark, Gerd Larsson och 
Gunilla Lindström ser till att lokalerna 
hålls trevliga och städade. Tack alla an-
ställda för det stora engagemang ni visat 
under årets som gått!

 



Kören har under året medverkat i EFS-kyrkan och  Mo-
backenkyrkans gudstjänster. Även Innerviks och Medle  
bönhus har besökts. Kören känner att den fyller en stor 
uppgift och ser kommande år med tillförsikt och fram-
tidstro.

Vox Nova 

Kören Vox Nova har 
under ledning av 
Tomas Östlund även 
detta år sjungit på 
EFS och i kyrkor 
och bönhus runt om 
i bygden. I våras 
besökte man också 
Tavelsjö under en 
minikörresa och mot 
slutet av året fram-
trädde de tillsam-
mans med Anna-
Lotta Larsson och 
Göran Fristorp på en välbesökt julkonsert på Anderstorp. 
Årets final, och numera också körtradition, var julcaféet 
på EFS där skönsång, fantastiskt fikabröd, lekar och 
lotterier gladde ett hundratal besökare. Kören har idag 
ett trettiotal medlemmar.

Trinity 

Vårterminen börjar alltid med förberedelser för årets 
Love in Concert. 2006 hölls konserten den 25 februari. 
Gästartister var Sälteatern, Jonah Hallberg från tv-pro-
grammet Idol, och Magnus "Ekan" Ericsson. Konserten 
var slutsåld - något vi har blivit bortskämda med.

Under våren var vi inbjudna till den stora Gospelfestiva-
len i Stockholm som ett av gästbanden, en mäktig upp-
levelse för oss i kören, då vi upplevde både fantastisk 
sångglädje och fick ett mycket varmt mottagande av 
publiken. Dessutom upplevde vi att vi fick en hälsning 
från Gud genom en upplevelse som en kvinna i publiken 
hade.  

Trinitys verksamhet har vuxit och kräver en planering 
både i detalj och över tid. Körrådet arbetar därför med en 
fortlöpande långtidsplanering för de olika projekt vi har 
och planerar för. Hösten ägnades i huvudsak åt ny reper-
toar. Våren 2007 ska ägnas åt ”andlig utveckling”, både 
som kör och individer.

U-nited 

Under våren 2006 sjöng United, som då leddes av Mal-
colm Chambers, mest på gudstjänster. Men det blev även 
en avslutande turné till Umeå och Örnsköldsvik. När det 
sedan efter sommaren blev dags för en nystart gjordes en 
satsning på att profilera sig som R'nB kör, vilket lockade 
många nya medlemmar. Det är mycket nytt i kören. In-
slag av dans och koreografi, nytt ledargäng och nytt 
komp. Mattias Lindqvist är mentor för fyra nya körleda-
re; Ove Rotstedt, Johanna Rask, Gustav Jacobson och 
Catarina Nyström. Resultatet har blivit en rejäl nytänd-
ning och kören har gjort ett flertal uppskattade framträ-
danden, både inom och utanför EFS-kyrkans väggar.  

Focus & Café Con Dios

FOCUS är namnet på EFS tonårsgrupp som under året 
träffats varje fredagskväll. På programmet har varit allt 
från pizzakväll och biljardturneringar till tema- och 
gudstjänstkvällar – BRASA (K).

Café Con Dios är namnet på vårt nya ungdomskafé som 
inbjudit till temakvällar, spex och en rad olika gäster och 
musikstilar. Café-kvällarna har avslutats varje gång med 
en andakt klockan 22:00. Varje kväll ges det dessutom 
tillfälle till en lugn stund i kyrkan. Tanken är att caféet 
ska vara en attraktiv mötesplats för ungdomar, tröskel 
ska vara låg så att folk utifrån kan glida in och känna sig 
välkomna.

Caféet har varit relativt välbesökt under hösten, mellan 
20-100 st /gång. Trenden är uppåtgående, så håller vi ut i 
arbetet kan det bli riktigt bra! Detta är vår mest utåtrik-
tade kontinuerliga verksamhet!

Replokalen

Replokalen är en viktig del i ungdomsverksamheten och 
för tillväxt/nyrekrytering i församlingens övriga musik-
verksamhet.

Under våren -06 har några band repat i vår replokal, in-
klusive några band som inte har anknytning till vår verk-
samhet. Tyvärr har några av dessa inte skött sig ex-
emplariskt. Under hösten har verksamheten varit ganska 
liten då lokalen och grejerna varit i dåligt skick. Beslut 
har därför tagits om att rusta upp lokalen och att knyta 
lokalen tydligare till den egna verksamheten.. Restaure-
ringsarbetet är är påbörjat och kommer att färdigställas 
under våren 2007. 

EFS-kören

EFS-kören är föreningens äldsta kör. Körledare under 
året har varit Bertil Edström och Jarl Marklund.  Under 
hösten har Bertil varit ensam ledare då Jarl gått in som 
ledare för en blåsorkester.

Kören har under året fått flera nya medlemmar och har 
43 medlemmar vid årets slut. 



Från mixerbordet

Under det gångna året har vi fått en glädjande förstärk-
ning på ljudteknikersidan. Vi är totalt fem personer som 
delar på uppgiften utifrån tid 
och möjlighet. Vi är alla 
amatörer på ljudområdet 
men vill efter bästa förmåga 
göra så att alla kan höra bra 
vad som sägs och sjungs i 
kyrkan. Vi har köpt in ett 
nytt headset för att förbättra 
ljudåtergivningen när tala-
ren har behov att kunna röra 
sig fritt i samband med 
gudstjänsten. Inför kommande år finns önskemål om ett 
utbildningstillfälle för ljudteknikerna samt kontroll och 
justering av hörslingan.

Mobacken

Sommaren på Mobacken har varit bra. Gudstjänsterna 
har varit välbesökta och den dagliga serveringen har 
varit det största glädjeämnet. Bland många gästtalare 
återfanns Bertil Johansson, Staffan Grenstedt, Hans 
Lindholm och Elisabeth Sandlund. Serveringen var öp-
pen under 5 veckor. Detta uppskattades väldigt mycket 

och gav ett stort överskott. Sommarkyrkan 
var på plats i sammanlagt 6 veckor.

Det märks på många sätt att Mobacken är 
en viktig mötesplats för hela skelleftebyg-
den.

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottet har under året hållit 3 
protokollförda sammanträden. Det som 
genomgående har behandlats är underhåll-
såtgärder av fastigheten på Stationsgatan.

En in- och utvändig besiktning har gjorts 
för att kartlägga aktuella och framtida åt-

gärdsbehov.

Som exempel kan nämnas att beslut tagits om att inford-
ra anbud på en utvändig uppfräschning av fasaderna.

Även ett invändigt underhållspaket diskuteras.

För Mobackens del har en del skog avverkats och röj-
ning och städning utförts i anslutning till husvagnsparke-
ringen. Juniorstugan är nedtagen och tomtplatsen avstä-
dad. När det gäller bygg-
naderna har endast löpan-
de underhåll utförts under 
2006, men ett större åt-
gärdspaket för främst lä-
gergården planeras.

Collage

Collage har under året haft ett drygt 20-tal medlemmar i 
åldern 6 till 12 år. Körledaren Birgitta Wikström har 
under höstterminen haft hjälp av Josef Fernberg på öv-
ningarna och Mattias Kågström har ofta spelat piano och 
ordnat komp när Collage har sjungit upp. Barnkören har 
utökat sin repertoar med sånger på olika språk och med 
att dansa till sångerna.

Hemsidan och närradion

Närradion har under året sänt 36 Lördagsmorgon från 
EFS under en period januari till maj och den andra sep-
tember till december samt andakter måndag till fredag 
och gudstjänster söndagar var 5:e vecka under hela året. 
Programledare har Håkan Markström varit och tekniker 
Håkan Sundqvist och Gustav Nilsson. De som svarar i 
telefon har Anna-Greta Gustafsson och Ulla Markgren 
ordnat om de inte själva har ställt upp. 

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. 

Under året har vi också 
tagit fram en ny hemsida på 
Internet. Vi vet att detta är 
en allt viktigare kanal för 
att nå ut med information. 
Den nya sidan är uppbyggd 
så att vi kan ha ett flertal 
“redaktörer” som enkelt 
kan bidra med material. 
Alla besökare på sidan har 
också chansen att kommen-
tera det de läser, vilket gör 
att sidan inbjuder till en 
dialog.

Bön för staden

Det finns många grupper som bär upp föreningens verk-
samhet på olika sätt. 

En av dessa är gruppen ”Ekumenisk bön för staden” som 
samlas i bönerummet varje lördag morgon. Denna grupp 
består av 10-15 personer från olika samfund som till-
sammans lägger fram vår stad och våra olika kyrkor i 
bön inför vår Herre.

Hembesöksgruppen

Hembesöksgruppen har under 2006 bestått av 7 personer 
som har gjort regelbundna hembesök ungefär var tredje 
vecka. Varje medlem i gruppen besöker minst en person.

Hembesöksgruppen tar tacksamt emot tips på personer 
som behöver hembesök. Man vill inte tränga sig på utan 
invänta en inbjudan eller ett tips från någon anhörig. 


