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Inledning
“Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast,

rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan
fly, borgen där jag finner räddning.”

Ps 31:2-3

2021 blev ännu ett pandemiår. Det kanske inte är något vi hade trott
utan många gånger hoppats att livet skulle återgå till det normala.
Sommaren och början på hösten gav oss lite hopp, men sedan blev det
tungt. Vi kunde inte ses på gudstjänster, bibelstudier och föreningsmöten
men även detta år har hjälpt oss att hitta nya vägar till möten, gett oss
kraft att hålla ut så länge det går men även blivit en tid till stillhet och bön
för en del. Många gånger har vi kunnat mötas över webben och det har
fungerat bra ändå. Även detta år har ekonomin gått bättre än väntat och
det får vi tacka Gud för. Samtidigt längtar vi efter att komma igång med
läger och andra samlingar. Guds omsorg om oss har varit påtaglig och
behovet av bön har blivit än tydligare under pandemin.



Medlemsinfo
Medlemsantalet har minskat och ligger nu under 1800 personer.
Minskningen beror på att någon förening upphört samt att någon s k
“Annan förening” fått redovisa på ett sätt som bättre stämmer med
verkligheten. Vad det gäller Personer i aktivitet så bygger siffrorna på
uppskattningar som föreningar gjort även på webbsända gudstjänster,
men vi ser ändå hur pandemin och restriktioner drabbat verksamheten.

EFS i
Västsverige

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Föreningar
och grupper

40 38 38 37 40 42 43 42

Medlemmar 1773 1904 1941 1842 1858 1852 1805 1816

Personer i
aktivitet

3258 4580 6059 6911 6893 5880 6903 5619

Anställda 20 22 21 22 21 22 21 24

Saltförening
ar

18 18 18 18 17 19 19 15

Medlemmar
i
Saltförening
ar

868 709 1208 1274 1187

Medlemmar
i Salt
Västsverige
(regionfören
ingen)

160 50
(230*)

370 310 287 271 258 297

*antal i aktivitet



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.

RU tillsattes efter vår digitala Regionala Mötesplats 27 mars 2021, och
har under 2021 mest träffats digitalt förutom några enstaka fysiska
möten, bl a en visionsdag på Hjälmared 14 juni. RU jobbar främst
visionärt och sätter därmed riktningen för EFS regionala arbete och är
väl representerat från olika missionsområden i vår region.

RU har också jobbat med att ta fram en budget tillsammans med vår
regionala missionsledare, Mikael Landgren. Här har Sven Karlsson
ingått som adjungerad.

Medlemmar: Malena Nilsved, Noltorp (ordf), Per Gustafsson, Töllsjö,
Mikael Schmidt, Karlstad (v ordf), Jonas Lycklund Ljunggren, Östadkulle,
Bo Nilsson, Kristinehamn, Jonas Andersson, Borås och Peter Nyström,
Göteborg.

Kansliets arbete
Kansliets personal har 2021 bestått av Mikael Landgren (regional
missionsledare), samt Sebastian Holmgren (saltkoordinator) och Einar
Schelin (vik. saltkoordinator t.o.m 30 april 2021). Emma Boije anställdes
på Elin Wikströms tjänst fr o m januari 2021. Under året har Sebastian
Holmgren övergått till prästtjänst i Hammarbykyrkan i Stockholm. Marie
Gerdin har gått in som Saltkoordinator från 15 dec 2021.

Regionkansliets arbete har i stort gått ut på att arrangera digitala
mötestillfällen, hålla kontakt med föreningarna och anställda, arbeta med
bönepodden från EFS Väst, att uppdatera hemsida, sociala medier och
administrera till hjälp för föreningarna. Av naturliga skäl har det inte varit
så mycket föreningsbesök och läger, även om det periodvis skett en del
besök och möten. Året har därför präglats av att hitta andra sätt att



kommunicera och mötas och där har regionen på ett tydligt sätt fått vara
stödjande för föreningarna.

Det var fortsatt många digitala möten istället för fysiska. Ändå kunde
sommarens tre konfirmandläger hållas på ett coronasäkert sätt på
Hjälmared, Sandvikengården och Ekhagen. I september anordnades en
scouthajk med Kämpalek i Stora Höga och i oktober genomfördes
ledardagen Salts Peppardag.

Inget NÄRA 2021 men en Regional Mötesplats
Inför 2019 förnyade vi vår årsmötesdag och det gav mersmak.
Pandemin gjorde att vi liksom för NÄRA 2020 fick ha vår Regionala
Mötesplats (RM) nedbantad och digital den 27 mars. RM blev som ett
årsmöte förutom att EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem hade
ett inspirerande föredrag som inledning. Mötesplatsen valde att ha kvar
samma rekommendation kring löftesgåvan (förr föreningsavgiften) från
varje förening på 500 kr/medlem samt i rambudgeten för 2022 ligga kvar
på samma nivå. Det ger en underfinansierad rambudget där regionala
utskottet arbetar vidare för att få en budget i balans framöver.

Pionjär-, samt barn- och ungdomssatsningar
Regionen har inte haft utbetalning medel för särskilda satsningar under
året eftersom ekonomin inte tillåter det. Årligt bidrag till konfirmandläger
på Ekhagen utanför Borås har däremot utbetalats eftersom regionen
bidrar genom personal till konfirmandläger på Hjälmared och
Sandvikengården.
En särskild satsning på sommarevangelisation har genom ekonomiskt
stöd från EFS riks genomförts. Det skedde på Orust tillsammans med
Svenska kyrkan under en fyra-veckorsperiod och gav positiv respons
samt en önskan om en fortsättning.
Värt att notera är att det blev en Mission i Sverige-konferens i
Johannebergskyrkan 8 oktober som ordnades från EFS centralt.
Majoriteten av deltagarna kom från församlingar i Svenska kyrkan vilket
är intressant för EFS utveckling och samarbete här i Väst.



Medarbetardagar och förändringar av anställningar

● Stilla Dag för anställda på Luthagård & online 23 april
● Medarbetardag 30 november i Lutherska i Göteborg där bl a

berättade om sin nya bok.Per-Eive Berndtsson
● Prästfortbildningsdagar anordnades för EFS tre sydliga regioner

på Sundsgårdens folkhögskola 9-11 november.
● I Lutherska i Göteborg började Linda Hallgren under hösten med

arbete riktat mot ungdomar och administration.
● I Kornhill har Elizabeth Fredriksson gått i pension och Hans

Lundaahls anställning har avslutats.
● Cecilia Strandberg har avslutat sin anställning i EFS Töllsjö.
● I EFS Karlstad har Vincent Ihlberg anställts som präst efter att

föreningen under en tid inte haft någon på den tjänsten.

Våra missionärer
Ulf Ekängen och familjen Tranefeldt har är bosatta i Kristinehamn efter
att fullgjort sina uppdrag för EFS. Ulf är i tillbaka i Tanzania då och då
samt på resande fot för andra uppgifter. Elias tjänstgör i Svenska kyrkan
medan Sofia fortsätter som konsult för för översättningsarbetet i
Etiopien.
Nora och Hannes Sandahl arbetar i Iringa stift, Tanzania, med barn och
deras rättigheter. De har arbetat där sedan 2014.
Carl och Marita Hasselberg som har sitt ursprung i Västsverige, är
utsända av EFS och Dansk Luthersk Mission till Mara stift, Tanzania där
de fortsätter sitt arbete.
Martin Alexandersson har varit föräldraledig men har fortsatt sina
kontakter i Tjeckien och Slovakien m fl länder.

mailto:per-eive.berndtsson@efs.nu


Salt
Våra traditionella barnläger ställdes in, men vi hade i alla fall en
Kämpahajk och en Peppardag, samt våra tre konfirmationsläger.

● Konfirmationsläger på Hjälmared,
Sandvikengården och Ekhagen

Det var under 2021 tre välfyllda konfirmationsläger som
kunde genomföras i Västsverige.

● Scouternas Kämpalek med hajk

17-19 september anordnades en hajk med Kämpalek
som vi kallade för Kämpahajk, som en ihopslagning av
Nabbenhajk och Kämpalek. Totalt kom det drygt 200
scouter inklusive ledare.

● Salts Peppardag

Ledardagen Salts Peppardag som hölls 23 oktober, på Evangeliska
Brödraförsamlingen (EBF) i Göteborg. 35 ledare samlades, varav en
majoritet från Svenska Kyrkan.

Dagen planerades i samverkan med EBF. Vår Saltkoordinator Emma
Boije höll i dagen, tillsammans med sin man Mike Boije. Temat var
mission i vardagen. Jakob Axelsson från Saltstyrelsen i väst var med
och berättade om Salt och regionens mål och verksamheter.

● Barnledarråd

Under våren 2021 sammankallade Emma Boije till ett digitalt
barnledarråd, bestående av anställda och ideella barnledare runtom i
regionen. Det blev en startträff, där vi i första hand diskuterade
möjligheten att genomföra Sommarsalt. Samtalet kretsade också kring
pandemiläget och hur man hade det i föreningarna.

● Ungdomsledarnätverk

Under våren 2021 sammankallade Einar Schelin, tillsammans med
Jonas Andersson (från Regionala Utskottet och Hjälmared) till ett



hoppfullt och inspirerande digitalt möte med ungdomsledare i vår region.
Emma Boije gjorde försök att sammankalla nätverket under hösten, men
responsen från föreningarna var låg, vilket hade att göra med att man
just växlat upp i aktivitet lokalt och behövde lägga fokus där.

● Scoutråd

Scoutrådet, som är Salt i västsveriges mest etablerade verksamhetsråd,
samlades digitalt två gånger under våren och två gånger under hösten.
Dessutom tillkom extra planeringstillfällen inför hajken Kämpahajk (med
kämpalek) i september.

Luthagård
Gårdens arbete har präglats av
pandemin med av- och ombokningar. Vi
har, precis som för Sandvikengården fått
permitteringsstöd för att kunna bära
anställning. Mycket av arbetet är annars
beskrivet i distriktets årsberättelse.

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.

● Föreståndare Thomas der
Nederlanden har tillsammans med
styrelsen och Sandvikenutskottet fått
arbeta utifrån de förutsättningar som
gällt under pandemin. Det har ställt
prov på det mesta och utmanat till
kreativa lösningar.



● Det har under året varit tydligt Sandvikengårdens beroende av
gåvor och frivilliga insatser för att kunna fungera.

● Kommuniteten har under året fungerat och varit en stor resurs
sommartid. Det gäller t ex konfirmandlägret, missionsveckan och
ledarutbildning. Annars är många av medlemmarna spridda på
många olika platser under vinterhalvåret.

Hjälmareds folkhögskola
Folkhögskolan har fortsatt haft ett år där man fått ställa om för att göra
undervisningen coronasäker men har ändå kunnat bedriva sin
verksamhet. Bibellinjen har fortsatt och det betonas vikten av den genom
sin existens tydligt visar skolans profil. Både för EFS region och för
folkhögskolan är den en viktig idébärare. Den nya organisationsformen
på Hjälmared håller på att sätta sig där EFS finns med i
representantskapet och den regionale missionsledaren är fortsatt
adjungerad i styrelsen för att kontakten ska vara kontinuerlig.

Handlingsplanen (för 2021)
Vid Regionala Mötesplatsen antogs en handlingsplan som varit svår att
uppfylla under året. Ändå har några av målen delvis uppfyllts. Det
regionala utskottet (RU) har blivit mer aktivt kring verksamhetens
utformning och i kontakt med föreningarna. Visionen om att NÄRA får
fortsätta som en viktig samlingspunkt bärs vidare i planering för 2022
och framöver.

Arbetet med nätverk har betonats av RU och utifrån det har två
nätverksträffar inbjudits till i början av 2021, en för ungdomsledare och
en med fokus på smågrupper. Även en samling för samarbets-
kyrkosammanhang har arrangerats digitalt och den gav mersmak.
Lägerverksamheten, både den som blivit av och den som inte kunnat
förverkligas, har präglats av handlingsplanens målsättning kring
ungdoms- och barnläger samt ledarskola. Sedan har det ordnats
bönesatsningar via webben för att lyfta fram den regionala bönen.



Ekonomiskt stöd från EFS riks gör att en evangelisationssatsning vid
kusten gick att förverkliga sommaren 2021.

Till sist
2021 blev ännu ett pandemiår som påverkade mycket av vår
verksamhet. Ändå har vi kunnat genomföra en del saker och där har den
digitala vanan och förmågan ökat. Det har blivit tydligt att Gud inte är
begränsad till fysiska möten och att bönen når mycket längre. Med
tacksamhet kan vi ändå se på ett flertal ljuspunkter under året och att
Gud funnits med hela tiden. Det ger hopp för framtiden.


