
Årsberättelse för EFS Västsverige 2019



Inledning
”Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i 

Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.” 

Psaltaren 37: 4-5

Under 2019 har vi 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 samtidigt som vi ser 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. Vi ser också hur arbetet med ledare 

går framåt där t.ex. kommuniteten på Sandvikengården är viktig. Vi ser Guds 

rike växa genom våra läger när vi bl.a. under 2019 fick till ett allhelgonaläger 

på Hjälmared och när vi har våra barnläger fulla. Vi har tre stora 

konfirmandläger och vi ser hur det rör sig ute i föreningarna med exempelvis 

många ungdomar i Lutha i Borås, samt en ny förening i Buråskyrkan i 

Göteborg. 

   Att mitt i detta 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.

// Mikael Landgren, missionsledare Västsverige.



Medlemsinfo   
Medlemsantalet har ökat och det gläder vi oss åt. Vi har även fått en ny 

förening i Buråskyrkans vänner. Det finns föreningar som har en stark bärkraft 

och samtidigt andra sammanhang som kämpar med små resurser. Kontakten 

föreningar emellan och regionens stöd blir då viktigt. 

Regionala utskottets arbete
Det regionala utskottet (RU) jobbar lokalt i region Västsverige som ett utskott 

på EFS riksstyrelse. I praktiken sker kontakten med EFS riksorganisation via 

kansliet som också sitter med på RUs möten.  

EFS i Västsverige 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Föreningar och 

grupper

38 37 40 42 43 42 42

Medlemmar 1941 1842 1858 1852 1805 1816 1818

Personer i aktivitet 6059 6911 6893 5880 6903 5619 5165

Anställda 21 22 21 22 21 24 28

Saltföreningar 18 18 17 19 19 15 15

Medlemmar i 

Saltföreningar

1208 1274 1187

Medlemmar i Salt 

Västsverige 

(distriktsföreningen)

370 310 287 271 258 297 191



   RU tillsattes efter Regional Mötesplats i mars 2019, och efterträdde 

tillförordnat RU som arbetat sedan årsskiftet 2018/2019 i.o.m. EFS 

omorganisation. 

   RU jobbar främst visionärt och sätter därmed riktningen för EFS regionala 

arbete. Medlemmarna ska helst representera regionens olika 

missionsområden: stiften Karlstad, Skara och Göteborg. I nuläget finns 

personlig koppling till alla missionsområden i RU, men representationen från 

Karlstads och Göteborgs stift kan med fördel stärkas. Det är RU som planerat 

regional mötesplats (RM), både för hösten och för våren, och som tillsatt en 

planeringsgrupp för NÄRA 2020. 

   RU (främst Per Gustafsson) har också jobbat med att ta fram en budget 

tillsammans med vår regionala missionsledare, Mikael Landgren. Här finns 

också ett gott samarbete med den gamla distriktsstyrelsen genom Sven 

Karlsson. 

  
Medlemmar: Malena Nilsved, Noltorp, Per Gustafsson, Töllsjö, Josefine 
Fröjmark, Kungsbacka, Mikael Schmidt, Karlstad, Elin Wikström, Göteborg 
(i.o.m. anställning på kansliet blev hon adjungerad), Jonas Lycklund 
Ljunggren, Östadkulle, Jonas Andersson, Borås, Rebecka Gustafsson, 
Ödenäs.

Kansliets arbete 

Kansliets personal har 2019 bestått av Mikael Landgren (regional missionsledare), 

Frida Råkeberg (saltkoordinator, tjänstledig från sept), Sebastian Holmgren 

(saltkoordinator) och Elin Wikström (vik. saltkoordinator fr.o.m sept). 

  Regionens kanslis arbete har i stort gått ut på att arrangera läger, event och 

konferenser (mer om detta nedan) och att besöka föreningar. Det har varit 

predikobesök, besök i missionsföreningarnas samarbetsråd och styrelser, 



saltföreningarnas styrelsemöten och grupper (scout, ungdomsgrupp och Soul 

Children-körer). Det har varit en glädje att få komma ut till de lokala 

sammanhangen och ta del av allt gott som sker! 

    I maj 2019 åkte kansliets personal tillsammans med en stor delegation från EFS 

riks till London för att ta del av Leadership Conference i Royal Albert Hall. 

Leadership Conference anordnas av kyrkan Holy Trinity Brompton (en del av 

anglikanska kyrkan känd för att starta Alpha-kurserna). Det var över 8.000 

deltagare från hela världen som tog del av undervisning. Dagarna gav mycket 

inspiration och tankar för det nuvarande arbetet i EFS Västsverige. 

   I mars var Mikael med EFS ledningsgrupp och besökte norra Irak. Det blev besök 

hos EFS samarbetspartner Capni samt i olika kyrkor och ett kloster. Betydelsen av 

kontakten med EFS för de kristna där blev tydlig, samt även hur det är att leva som 

kristen minoritet i spåren av IS. Att dessutom delvis få se flyktingarnas situation gav 

många tankar och viktiga funderingar. 

   Tillsammans med Magnus Widholm, regional missionsledare i Sydöst, fick Mikael 

leda ett seminarium på OAS sommarmöte i Ljungby där vi delade erfarenheter 

kring att bilda EFS-grupper och föreningar i olika sammanhang. Seminarierna var 

välbesökta med ca 50 deltagare vid två olika tillfällen. Det fanns både de som var 

hemma i EFS och de för vilka EFS var ett nytt sammanhang. 



NÄRA 2019…
Inför 2019 ville vi förnya vår årsmötesdag. Styrelsen ville att hela dagen 

skulle vara en celebration, en fest där alla åldrar får möta Jesus i bön, 

lovsång och mässa. 

   Så blev det också. Matilda Nybo från Borås inledde dagen med en andakt 

för alla åldrar. Våra barn och ungdomar fick större utrymme än tidigare, vilket 

var glädjande för många. Ett tacksamt årsmöte för distriktet hölls sedan. Efter 

en festlig lunch sattes den nya regionsorganisationen igång med Regional 

Mötesplats. Detta nya grepp gav en mer interaktiv form av årsmöte.  

   Under dagen gavs också tillfälle för uppskattade seminarier. Magnus 

Persson från Malmö var kallad som huvudtalare. Han höll i ett seminarium om 

helkyrklighet och predikade på kvällens lovsångsmässa.  

   NÄRA blev en lyckad dag som gav mersmak! Antal anmälda var runt 120 

personer och på kvällsmötet kom det ca 150 personer.



Regional Mötesplats Höst 12 oktober 
  Den 12 oktober samlades över 30 deltagare från alla våra missionsområden 

och samtalade om läget i de lokala sammanhangen, vad vi som föreningar i 

EFS Västsverige längtar efter och kan göra tillsammans. Det var en god, 

konstruktiv dag vars samtal och diskussioner blev till underlag för seminarier 

under NÄRA 2020.  

   Dagen avslutades med en lovsångsmässa där möjlighet till att bli smord 

med olja gavs. Det var en lång kö till förbönsstationen. Dagen var härlig och 

det var gott att se oss i EFS Västsverige komma samman från våra olika 

sammanhang för att be och samtala om framtiden. 

 

Pionjär-, samt barn- och ungdomssatsningar 

Under året har regionen avsatt medel för särskilda satsningar, vilket gjorts i 

distriktet årligen sedan överskottet från Patrullriks 2012. Årligt bidrag till 

konfirmandläger på Ekhagen utanför Borås har utbetalats samt ett 

återkommande bidrag till bibellinjen på Hjälmared. Utöver detta har följande 

bidrag delats ut:

• Soul Teens-satsning i Ulricehamn genom Brunnsnäskyrkan 

• Alphasatsning i Warenbergskyrkan, Falköping 



• Nystart med familjeläger på Luthagård, EFS-gruppen i Kungsbacka 

Medarbetardagar och förändringar av anställda
• 4-5 mars 2019 hölls ett medarbetardygn för de anställda på Luthagård 

där Peter Halldorf kom och undervisade. 

• 18-21 november var det medarbetardagar för alla EFS-anställda på 

Vann kurs- och konferensanläggning i Bohuslän. Det var dagar fyllda av 

gemenskap, undervisning, seminarier och fin mat. 

• Från sommaren anställdes Thomas der Nederlanden på 50% som 

biträdande föreståndare på Sandvikengården för att fr.o.m. 2020 övergå 

till ordinarie gårdsföreståndare. Martin Frykberg arbetade som 

föreståndare hela 2019 för att under 2020 bli biträdande på 50% fram 

till pensionen. 

• I EFS Lutha, Borås, har Björn Svensäter slutat sin prästtjänst och 

efterträtts av Göran Olofsson, Åh stiftsgård. Även ungdomsledare Erik 

Svenungsson har slutat och efterträdare är inte klart ännu.  

• Rebecka Hultqvist i Brunnsnäskyrkan, Ulricehamn har slutat sin tjänst 

och övergått till tjänst i Svenska kyrkan i Jönköping. 

• I Lutherska i Göteborg har Kristoffer Lignell slutat sin prästtjänst och 

övergått till att arbeta i EFS Syd. Han har efterträtts av Einar Schelin 

som är ungdoms och barnledare samt administratör. 

• Mikael Holmqvist-Alsholm prästvigdes i januari i Göteborgs domkyrka 

för tjänst i Kornhill, Halmstad, men arbetar numera i Tyringe och Röke. 

• Fr o m hösten 2019 består en del av Per-Eive Berntssons tjänst av att 

resa på kallelser till olika föreningar, församlingar och arrangemang. Det 

kommer även att fortsätta under 2020. 

• Cecilia Strandberg är sedan anställd i Töllsjö EFS med ansvar för 

verksamheten. 



• Berit Scott, föreståndare på Luthagård, övergick till tillsvidareanställd på 

gården. 

• EFS Karlstad har ingen präst anställd och detsamma är situationen i 

Säffle. I Karlstad hjälper prästen Peter Albertsson med bibelstudier och 

gudstjänster och i Säffle pastor Nils-Eije Stävare på samma sätt. 

• På regionen är nu Emanuel Gillberg tillsvidareanställd för att främst 

arbeta med konfirmationslägret på Sandvikengården. Elin Wikström 

vikarierar på Frida Råkebergs tjänst som Saltkoordinator och Sebastian 

Holmgren prästvigdes i Skara i januari 2019 för att vara ungdomspräst 

på regionen. 

• I Buråskyrkan arbetar nu Timothy de Bernardi, anställd av Svenska 

kyrkan. 

• På Klädesholmen har EFS-föreningen och Svenska kyrkan tecknat ett 

avtal så Håkan Burman kan bistå i arbetet i flera kyrkor. 

• I Äspereds samarbetskyrka har Filip Isacsson slutat men man har fått 

en ny musiker som heter Hanna Åberg. 

• Noltorpskyrkan har en ny fritidsledare: Filip Hjalmarsson. 

• I Norrmalmskyrkan, Skövde har Kristina Kosonen Askolin fått ansvar 

som präst och arbetar med EFS-föreningen. 

Våra missionärer 
Ulf Ekängen är lärare och arbetar i Dodoma stift, Tanzania bland 

massajerna. På hans blogg ulfsliv.wordpress.com kan du följa vad som 

händer och möta många gripande livsöden.  

Familjen Tranefeldt kan vi följa på bloggen bibelbruk.wordpress.com. Där 

kan du läsa om allt från bibelöversättning till hur barnen har det och hur 

vägarna ser ut. Det är vardagskristendom!  



Nora och Hannes Sandahl arbetar i Iringa stift, Tanzania, med barn och 

deras rättigheter.  De har arbetat där sedan 2014. 

Martin Alexandersson fortsätter sina kontakter i Tjeckien och Slovakien med 

flera lokala sammanhang för att hjälpa de lutherska kyrkorna där. 

I EFS praktikantprogram har flera unga vuxna från Västsverige deltagit och 

besökt Irak, Etiopien och Tanzania. De har mycket att berätta, se https://

efspraktikanter.wordpress.com/blog-feed/ 

Vi har även seniorvolontärerna Paul Persson, Ulla Tufvesson-Kagali och 
Fredrik Brosché som fortsätter sina insatser, Paul hjälper synoden Ambo i 
Etiopien, Ulla en sjuksköterskeskola i Tanzania och Fredrik teologiska 
seminariet i Etiopien. 

Salt
2019 var ett gott år för oss i Salt Västsverige. Även i år har vi ökat med 

medlemmar, detta mycket tack vare fler läger men också att 

Hjälmaredslägren Vinter- och SommarSalt har blivit mycket populära. Nytt för 

i år var även ett allhelgonaläger på Hjälmared kallat “HEM” som samlade över 

70 ungdomar!. 

  Detta är lite av det som hänt i vår region (vill du veta mer så får du kolla in 

Salt Västsveriges årsberättelse):  

• Barnläger på Hjälmared: VinterSalt och SommarSalt  

   VinterSalt ägde rum på Hjälmared. Lägret blev välbesökt! Det var ca 65 

barn som kom och deltog i lek, tävling, workshop och andakt. Det hölls även 

en ledarskola för tonåringar som ville hjälpa till på lägret. Temat för lägret var 

bön och under samlingar som bibeltimmar och andakter fick barnen lära sig 

om bön och prova på bön. Under lägrets gång tog vi även upp kollekter till 

BIAL!  

https://efspraktikanter.wordpress.com/blog-feed/
https://efspraktikanter.wordpress.com/blog-feed/


   SommarSalt samlade i år ungefär 130 deltagare och 

ledare på Hjälmareds Folkhögskola. Dagarna var 

händelserika med bibeltimmar, workshops, tävlingar, bad 

och kiosk. Kvällarna rundas av med andakt i kapellet. 

Lägret fick också besök av Sofia Svensson som höll i en 

BIAL eftermiddag med olika aktiviteter. 

• NabbenHajk  

   Vår årliga vårhajk med våra scoutkårer vid 

Sommarhemmet Nabben utanför Ulricehamn skedde i år 

24-26 maj. De var kårer från Göteborg, Falköping, Töllsjö, 

Alingsås och Borås var representerade. På fredagen 

byggde vi upp lägren med matplatser och tält. Lördagen 

blev full av aktiviteter: spårning och bad för vissa. På 

söndagen hade vi en sändningsgudstjänst med Gabriel 

och Åsskar. 

• Soul Children resa till Örebro 

25-27 oktober var ett gäng på 44 barn och ledare på Soul 

Children festival. Bussresan dit sponsrades av Salt 

Västsverige med 5000 kr. Barn och ledare var mycket 

nöjda med den roliga intensiva helgen där man övade och 

uppträdde två gånger, en gång på Hjalmar Bergman 

teatern och en gång i Filadelfiakyrkans söndagsgudstjänst. 

Totalt samlade festivalen uppemot 400 barn från både 

Sverige och Norge. 

• Hem, allhelgonaläger Hjälmareds folkhögskola 

År 2019 var det premiär för ett nytt läger i Salt Västsverige 

- HEM på Hjälmared. Ungdomar konfirmerade från 

Hjälmared och ungdomar från Alingsås, Tanum, Sävedalen 

och Sigtuna kom och hade läger tillsammans. Temat för 



lägret var HEM och handlade himlen. Elin Lycklund Ljunggren och Tobias 

Hadin var inkallade att hålla bibelstudium om himlen.  

   Dagarna var även fyllda med olika workshops (KRIK, Pyssel, 

Lovsångsgrupp och dans). På kvällarna var det lovsångsmässa och Late-

Night Hullabaloo. Natten avslutades med andakt. Totalt kom det ca 75 

ungdomar och 18 ledare, vilket var väldigt roligt.

Luthagård 
Ett axplock från 2019: 

   I mitten av januari var ett gäng 

präster från en församling i 

Göteborg ett dygn på Luthagård. 

Från mars och i stort sett hela 

vårterminen avlöste lägren och 

grupperna varandra. Det var EFS 

medarbetardagar, 

konfirmandläger, församlingsläger av olika slag, Alpha-helg, och även Hela 

Hela Människan-dagar i samarbete med Helhet genom Kristus som 

arrangerades en gång under våren och en gång under hösten.  

  Under midsommarhelgen hade ett gäng före detta Lundastudenter en 

uppskattad träff på Luthagård. 

  Tack till alla som på olika sätt ställer upp för att göra en insats praktiskt på 

Luthagård, både under våra utlysta arbetsdagar och vid andra tillfällen. Utan 

er skulle gården inte kunna fungera! 

   Vid några tillfällen har vi fått bjuda in Eds-borna till gudstjänst i den vackra 

Luthagårdskyrkan, ibland tillsammans med lägergäster, men också till 

exempel vid avslutningen av den Ekumeniska Böneveckan och under 



påskhelgen. Vi började under hösten att bjuda in till konsertkvällar, något som 

varit uppskattat av många. 

  Under året har gården även fungerat som vandrarhem när det inte varit 

grupper inbokade, några har kommit för semester i Dalsland, andra har 

kommit för dagar i stillhet, bön och fasta. Dessa besök har varit mycket 

positiva.  

   Nu har vi avslutat 2019 och ser fram emot 2020. April och maj är ganska 

fullbokade, men vi har gott om plats till sommaren och hösten. Så vi avslutar 

denna tillbakablick med att inbjuda till 2020 på Luthagård -  i hjärtat av 

Dalsland. 

EFS Kretsförening och Sandvikengården 
EFS Kretsförening äger och driver Sandvikengården och det är nu 

föreningens huvudsakliga, om inte enda, uppgift, även om föreningen önskar 

få vara en resurs för EFS missionsföreningar i området. 

När vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2019 noterar vi bland annat: 

• att vi slutligen lyckats få en bra lösning på behovet av en ny 

föreståndare. Under sista halvåret har Thomas der Nederlanden nu 

introducerats i de olika arbetsuppgifter som åligger föreståndaren och 



från årsskiftet tar han över föreståndartjänsten efter Martin, som då går 

ner på halvtid. 

• att de arrangemang vi själva arrangerar fortsätter att locka deltagare. 

Flera av arrangemangen blir fulltecknade. Det gäller i synnerhet Gamla 

Tider som blev fulltecknat efter mindre än 24 timmar! 

• att vi under en tid med minskat antal medlemmar i 

medlemsföreningarna sätter stort hopp till Sandvikengårdens 

sommarkommunitet och det liv och den livskraft som ett stort antal 

ungdomar innebär. Det är av yttersta vikt att vi uppmuntrar och stödjer 

kommuniteten och dess arbete och i deras arrangemang. 

Hjälmareds folkhögskola 

Samarbetet med Hjälmareds folkhögskola ger spännande möjligheter nu när 

skolföreningen genomgår en organisationsförändring där regionen och flera 

lokala föreningar finns med. Det är en viktig mötesplats för många människor, 

inte minst nysvenskar. Folkhögskolan har tillsammans med omgivande 

svenskkyrkliga församlingar och med stöd av EFS satsat på ett bibelprojekt 

där Frank Lorentzon varit ute i församlingarna och undervisat kring bibeln.    

   Det viktiga för det framtida samarbetet mellan EFS och Hjälmared är att fler 

går på bibellinjen på skolan som ju är en idébärare för Hjälmared. 

  
  
Till sist 
Vi befinner oss i en spännande tid där vi försöker bygga nätverk i regionen 

och där vi blir fler medlemmar samtidigt som vi har ekonomiska utmaningar. 

Be gärna för vårt gemensamma arbete, för våra föreningar och gårdar. Be 

också för Hjälmareds bibellinje. Sist men inte minst får ni gärna be för nya 

sammanhang som söker kontakt med EFS och Salt. 



   Vi får bära med oss den hälsning Gud ger oss genom sitt ord som vi 

började årsberättelsen med: “Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han 

kommer att handla.” Ps 37:5.

Missa inget som händer i EFS Västsverige! 
Hitta senaste nytt på hemsidan: www.efsvast.se 
Följ oss på sociala medier: 
Facebook: ”EFS & Salt i Västsverige” 
Instagram: @saltvast

http://www.efsvast.se
http://www.efsvast.se


INTÄKTER

Föreningsbidrag (baserat på 1730 medl) 779 850 kr
Kollekter och gåvor 27 060 kr
Statligs bidrag (SST) 293 522 kr
Landstingsbidrag 396 929 kr
Administrativa inkomster 311 865 kr
Salt 266 971 kr
Övriga intäkter 14 725 kr

SUMMA INTÄKTER 2 090 922 KR

KOSTNADER

Personalkostnader (regionpersonal) 1 676 785 kr
Resekostnader (personal+ volontärer) 209 890 kr
Administrationskostnader riks (2,7%+ 1%) 187 349 kr

Övriga kostnader (hyra, mtrl etc) 236 770 kr
Bidrag 95 000 kr
Salt 211 832 kr
TOTALA UTGIFTER 2 617 626 KR
 RESULTAT AV VERKSAMHETEN

Inkomster minus utgifter −526 704 kr
Använt eget kapital 526 704 kr
Resultat 0 kr

Utfall EFS Väst 2019



Budget EFS Väst 2020

INTÄKTER

Föreningsbidrag (baserat på 1800 medl+ 500 kr/medl) 900 000 kr
Kollekter och gåvor 30 000 kr
Statligs bidrag (SST) 295 000 kr
Landstingsbidrag 400 000 kr
Administrativa inkomster 315 000 kr
Salt 245 000 kr
Övriga intäkter 40 000 kr

SUMMA INTÄKTER 2 225 000 KR

KOSTNADER

Personalkostnader (regionpersonal) 1 730 000 kr
Resekostnader (personal+ volontärer) 150 000 kr
Administrationskostnader riks (2,7%+ 1%) 187 000 kr
Övriga kostnader (hyra, mtrl etc) 240 000 kr
Bidrag 125 000 kr
Salt 290 000 kr
TOTALA UTGIFTER 2 722 000 KR

 RESULTAT AV VERKSAMHETEN

Inkomster minus utgifter −497 000 kr



INTÄKTER

Föreningsbidrag (baserat på 1850 medl med avgift på 600 
kr/medlem)

1 110 000 kr

Kollekter och gåvor 50 000 kr

Statliga bidrag (SST) 295 000 kr
Landstingsbidrag 400 000 kr
Administrativa inkomster 315 000 kr
Salt 205 000 kr
Övriga intäkter 25 000 kr
SUMMA INTÄKTER 2 400 000 KR

Rambudget EFS Väst 2021

KOSTNADER

Personalkostnader (regionpersonal) 1 750 000 kr
Resekostnader (inkl volontärer) 160 000 kr
Administrationskostnader riks (2,7%+ 1%) 190 000 kr
Övriga kostnader (hyra, mtrl etc) 250 000 kr
Salt 240 000 kr
Bidrag 50 000 kr
TOTALA UTGIFTER 2 640 000 KR

 RESULTAT AV VERKSAMHETEN

Inkomster minus utgifter −240 000 kr


