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Händer i
EFS-kyrkan
MARS-MAJ 2019

Expeditionsöppet på EFS-kyrkan
Torsdagar kl. 10:00—12:00
Varmt välkomna in för frågor,
samtal, fikagemenskap och bön.

EFS Luleå är en del av Svenska kyrkan och
står på den evangelisk-lutherska bekännelsen.
Vi tillämpar barndop och ett öppet nattvardsbord. Föreningens vision är:
"Vi vill vara en öppen och växande gemenskap
där livet med Jesus står i centrum"
September—maj hittar du oss i centrala Luleå.
På sommaren flyttar vi ut till vår sommargård
EFS Sundet i Gäddvik..
Du är välkommen till gudstjänster och samlingar, läger m.m.
oavsett om du är medlem eller inte. Har du frågor om medlemskap
eller vill bli en del av en mindre arbets– eller bönegemenskap?

Gud verkar nu
Text och bön från 6:e söndagen efter trettondagen
"Mina kära, ni som alltid varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning,
inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är
Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte."
Paulus skriver till församlingen i Filippi. Han uppmanar församlingen att jobba med sin
tro fast de inte sett Paulus öga-mot-öga på länge. Paulus var för dem en viktigt person
och inspiration för dem. Men han är inte själva tron. Paulus pekar i texten på att det är
Guds verk: "Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar
hans syften."
Den hälsningen i form av uppmaning, uppmuntran och utmaning får vi också ta del av.
Här i vår gemenskap, på vår missionsstation EFS-kyrkan i Luleå.
Det är Gud som verkar i oss så att vi i både vilja och gärning förverkligar hans syfte.
Tänk att vi fått gåvan att vara med i ett sådant arbete i våra liv, med varandra och för
andra.
Gud, du som ständigt verkar i våra hjärtan,
bevara oss i rättfärdighet och trohet,
så att vi gör din vilja
och tar emot livet här i tiden och i evigheten
som en gåva.
Amen

Kontakta Ulrica Lindh , konsulent
/Ulrica Lindh

På gång
Vad är på gång i föreningen?!
Vi i styrelsen vill ge ett litet axplock på frågor som vi arbetat med den
senaste tiden.

Söndagsskola i gudstjänsten
3 mars Skatten
10 mars Skatten
17 mars Skatten
24 mars Familjedag på Sundet

Vi söker en ny präst till vår kyrka och förening.
Vid föreningsmötet i början av januari kom många viktiga tankar och
synpunkter fram. Tydligt framträder en längtan efter att vi ska nå ännu
fler barn och unga. Många betonar också önskan om undervisning och
förkunnelse som får oss att utvecklas och förnyas. I styrelsen har vi sedan dess, tillsammans med missionsledaren Henrik Näslund fortsatt rekryteringsarbetet. Annonser kommer bland annat att finnas i Budbäraren
och på EFS hemsida. I slutet av mars går ansökningstiden ut. Därefter
hoppas vi kunna kalla några intresserade till intervjuer och ge dem möjlighet att besöka oss. Tillträde till tjänsten sker tidigast 1 augusti.
Be att intresserade personer ska skicka in sin ansökan. Be att Gud ska
leda oss i rekryteringen.
Våra fastigheter
Lägerstugan på Sundet har under hösten fått nytt tak. Välbehövligt men
också en stor kostnad som ändå hållits ner tack vare att frivilliga lagt ner
många arbetstimmar.
I kyrkan måste vi byta ut flera delar i vårt värmesystem, bland annat cirkulationspump och expansionskärl som gjort sitt efter lång och trogen
tjänst. Vi får även framöver vara beredda på behov av fastighetsunderhåll eftersom byggnaderna är relativt gamla.
Uthyrning
Att få in hyresintäkter för hela kontorslokalen högst upp i kyrkan skulle
vara positivt för ekonomin, därför söker vi nya hyresgäster. Annonsering
pågår bl.a. via Blocket och Facebook. Sprid gärna informationen och
tipsa oss om ni har förslag på någon förening eller något företag ni tror
skulle vara intresserade.
Givande och budget
Vi har en längtan om att fortsätta vara en öppen och växande gemenskap där livet med Jesus står i centrum. Vår önskan är att kunna anställa
en präst på minst 75% som tillsammans med vår konsulent Ulrica och
oss alla i församlingen arbetar mot detta mål. En viktig pusselbit i detta
är ekonomin som är en återkommande punkt på dagordningen. Vi vill
uppmuntra er alla till regelbundet givande, t.ex. genom att göra en överföring till EFS-föreningens bankgiro varje månad.
Både när det gäller intäkter till kyrkan och till Sundet samtalar vi också
om nya vägar för att få in pengar. Har du någon god idé på hur eller vad
vi skulle kunna göra? Berätta för någon i styrelsen.

(ingen Skatten)

31 mars Skatten
7 april Skatten
14 april Skatten
21 april Skatten
28 april Familjedag på Sundet
(ingen Skatten)

5 maj Skatten
12 maj Skatten
19 maj Skatten
26 maj Familjedag på Sundet
(ingen Skatten)

Övrigt som händ er und er veckan
Forts. Torsdagar
18.00 Station 48
En gång i månaden

Tisdagar
13.00 Psalmboksgruppen
Udda veckor
Kontakt Valborg Englund
17.00 Gemenskapsmåltid
Varje vecka

Lördagar
18.00 Böne– och samtalsgrupp
En gång i månaden
Kontakt Anki Nilsson

Torsdagar
11.00 Bokcirkeln Samtal om tro
En gång i månaden start
Kontakt Birgitta Öberg

Söndagar
11.00 Gudstjänst med
SKATTEN - söndagsskola

EFS Norrbottens årsmöte & Regional mötesplats
27/4

Storstrand, Piteå
mer info kommer på

www.efsnorrbotten.nu

Aktiviteter för ungdomar och unga vuxna
KRIK- innebandy
18-19:30 Luleå energi arena
(D-hallen).
Andakt i periodpausen.
Alla är välkomna!
Kontakt: Samuel Karlsson

Vad är din längtan?
Alla har vi olika gåvor och talanger. Det finns en mängd olika uppgifter i Guds församling och så även i EFS Luleå. Vad är din längtan? Vad
brinner du främst för? Vad vill du satsa din tid och ditt engagemang
på? Under det kommande året önskar vi att ännu fler finner sin uppgift, den som gör att gåvor och talang kommer till sin rätt.
”Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus, gåvorna är
många, Anden är en, vi är ett i honom. ” Sv. Ps 61

Styrelsen gm Kerstin Jonsson, ordf

Hälsning från EFS Sundet
Vi vill tacka för alla insatser under 2018. Det kan handla om förbön,
baka till servering, arbeta på gården, tipsa vänner och bekanta om
fiket eller annat. Alla insatser stora som små är välkomna och har
bidragit till det fina resultat vi fick under året.
Offentliga samlingar som dragit extra mycket folk har varit Valborg
och Midsommar. Gudstjänsterna och Vid strömmen har som vanligt
varit välbesökta.

Jesus sa:

Lördagskvällar - för alla åldrar
9 mars & 6 april
19.00 Lovsång, bibelsamtal och bön
20.00 Kvällsfika
Vecka 10: 9 mars kl.19 Lördagskväll
Vecka 12: 22 mars kl.20 Ungdomskväll
22 mars kl.20 Grupp för unga vuxna +-20
Vecka 14: 5 april kl.20 Café Fredá
6 april kl.19 Lördagskväll
Vecka 18: 3 maj kl.20 Café Fredá
Vecka 20: 17 maj kl.20 Gemensam våravslutning för
Ungdomskvällarna och +-20 på Sundet. Grillning, andakt.
Vecka 23-34 Varje onsdag kl.19 Vid strömmen (Andakt eller mässa),
fika, volleyboll, kubb.

Under sommaren har vi anordnat konfirmandläger och kojbyggarläger.
Senapskornet har fortsatt och anordnat ett”Där
antaler
olika
aktiviteter
skatt
är, som
morgonböner, aftonböner och samtalskvällar
kring
olika
teman.
där kommer

ertgräsmattorna
hjärta
Underhållsarbeten under året har varit att också
återställa
efter
grävningen för nya avloppet, byte av tak på
en
del
av
att vara”
lägerstugan där det ofta läckt in i samband med snösmältningen och
så har en luftvärmepump installerats i lägerstugan. Den gör att vi kan
minska vår elförbrukning.
Under året har EFS Luleå fått överta det
formella ägandet av Sundet då EFS Norrbotten
ska avvecklas som juridisk person. Det är inte
tänkt att det ska innebära någon
förändring av verksamheten. Vi hoppas
därför på ert fortsatta stöd för arbetet. Just nu
letar vi efter ungdomar som kan vara
sommarjobbare på Sundet.
/Sundetgruppen genom Lars Bernspång

MAJ

MARS
3 mars kl. 11

Gudstjänst ”Kärlekens väg”

5 maj kl. 11

10 mars kl. 11

Gudstjänst ”Prövningens stund”
Ulrica Lindh, Håkan Åkerlund

17 mars kl. 11

Gudstjänst ”Den kämpande tron”
Dennis Lundqvist, Sabina Lundbäck & Samuel
Johansson

24 mars kl.11

Gudstjänst ”Guds mäktiga verk”
Thomas Öberg & Josh Armfield

31 mars kl.11

Psalmgudstjänst ”Livets bröd”
Valborg Englund, Fredrik Lundberg

APRIL
7 april kl. 11

Gudstjänst ”Försonaren”
Gudstjänst ”Vägen till korset”
Anna Olsson, Dennis Lundqvist

18 april kl. 11

Skärtorsdagsmässa i Domkyrkan

19 april

Långfredagsudstjänst ”Korset”
i Missionskyrkan eller Svenska kyrkan.
Se predikoturer

21 april kl.11

Påskdagsgudstjänst ”Kristus är uppstånden”
Ulrica Lindh, Tomas Bergström

28 april kl.11

12 maj kl.11

Gudstjänst ”Vägen till livet”
C & Hör

19 maj kl. 11

Gudstjänst ”Att växa i tro”
Mats Berggren, Håkan Åkerlund

26 maj kl. 11

Nattvarsgudstjänst ”Bönen”
Henrik Näslund, Fredrik Lundberg

En torsdag i månaden kl. 18.00 måltid, kl 18:45 program

Thomas Öberg & Ukuleleorkestern

14 april kl. 11

Gudstjänst ”Den goda herden”
Ulrica Lindh, Dennis Lindqvist

Lynnita Bergström, Tomas Bergström

Nattvardsgudstjänst ”Påskens vittnen”
Inga Belani, Elin Persson

EFS Årskonferens
Först måste evangeliet förkunnas för alla folk
Övik 30/5-2/6
www.konferens.efs.nu

14 mars Nya Zeeland, Anna Sellén i ord, bild & sång
11 april
9 maj Röda korsets arbete med flyktningar i
Luleå och världen, Ivan Åkerlund
Vill du dela middagsgemenskapen så anmäl dig till Ulrica Lindh.
SMS 070-533 65 59,
Mail: ulrica.lindh@efs.nu
Föredragen är gratis, middag 60 kr.

Valborgsmässoafton på Sundet
Tisdag 30/4
18.00 Samling i kapellet med
Ukuleleorkestern
ca kl.19.00 Servering
20.00 Stora brasan tänds, allsång
21.00 Kvällsmässa med Viktoria Rumann
Servering, varmkorv och eldar för att grilla medhavd
kommer finnas.

Två bröder, två pianon
Lördag 23/3 kl 18:00
Hans & Lennart Johansson,
Sång och piano
Servering, Fri entré
Kollekt till EFS mission lokalt och globalt.

