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Barn- ungdoms- och musikarbetet  
 
Öppna förskolan med musikprofil i Ursvikens kyrka. 
Under öppna förskolans öppettider har det erbjudits:  
 

Babyrytmik: (0-1 år + förälder) En grupp per termin med sammanlagt 
65 barn och 65 föräldrar. Babyrytmiken har även medverkat i två 
gudstjänster i Ursvikens kyrka.  
 

 
 
 
Småbarnsrytmik: (1-4 år + 
förälder) En grupp per termin 
med sammanlagt 64 barn och 
35 föräldrar.  
Öppna förskolan har 
medverkat på Öppna 
förskolans söndag i Ursvikens 
kyrka och på Gruppernas 
Luciafest/ julavslutning. 
 

 
I EFS Ursviken har följande aktiviteter ägt rum:  
Barnkörlek: (4-6 år + vuxen.) En grupp per termin med sammanlagt 36 
barn och 35 vuxna. De har träffats 15 gånger för att öva och fyra gånger 
har de medverkat i gudstjänsten i Ursvikens kyrka. 
 
 

Hör & Häpna: Barnkör (Förskoleklass - åk 2) Sammanlagt har det varit 
62 barn, 2 körledare i kören under året. De har övat 13 gånger, haft ett 
körläger och sjungit på gudstjänster av olika slag 7 gånger i Ursvikens 
kyrka.. Delar av kören medverkade även på en barnkördag i 
Bergsbykyrkan. 
 
 

MaxiMellan: (Musikalkör. åk 3-6) Sammanlagt har det varit 27 barn och 
2 ledare i kören under året. De har övat 16 gånger och haft en 
övernattning och en halvdag med musikalövningar.  
De har framfört två musikaler: ”Fia med knuff” på våren och 
”Tacksamlaren” på hösten. De har även sjungit på tre gudstjänster i 
Ursvikens kyrka under året samt på vårkonsert i St Örjans kyrka. 
Delar av kören medverkade även på en barnkördag i Bergsbykyrkan. 
På en församlingsresa till Umeå i maj medverkade  delar av körerna i en 
familjegudstjänst och sedan besöktes Tropikens hus.  
På julafton var det julbön i Ursvikens kyrka där MILK och några av barnen 
i barnkörerna medverkade i ett julspel tillsammans med MILK. 
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MILK: (Mitt-i-livet-kören). 
Under året har det varit 38 sångare i MILK. De har träffats 13 gånger för 
övning och 2 gemensamma övningar med Ursvikens kyrkokör/ 
Kustblandning. MILK har medverkat i 6 gudstjänster; 4 stycken i 
Ursvikens kyrka, 1 på EFS i Ursviken och 1 under Ekumeniska helgen i 
Pingstkyrkan samt på vår- och adventskonsert i St Örjanskyrkan 
tillsammans med församlingens körer. 
       MILK sjöng in våren tillsammans med några andra körsångare på 
Valborgsmässofirandet vid Folkets hus i Ursviken. Ett arrangemang som 
Ursvikens föreningar och kyrkor ordnar varje år. MILK har även haft 3 
musikcaféer under året: Bureå EFS, Ursvikens kyrka och Skråmträsk 
bönhus.  

MILK ordnade den 17 
september en gospeldag 
med Annelie och Jon-
Anders Marthinussen. 
Det var ett samarbets 
arr mellan EFS i 
Västerbotten, St Örjans 
församling och Luleå 
stift. Det var drygt 50 
sångare från när och 
fjärran. 
 
 

 
Ursvikens SALT 
Styrelsen för EFS Ursviken är styrelse för Ursvikens SALT 
 
Bibelstudiegruppen   
Bibelstudiegruppen har haft sina träffar var 14:e dag under vår- och 
höstterminen 2011. Gruppen har träffats vid ett 15-tal tillfällen under 
året. "Kommande söndags texter" har varit föremål för genomgångar som 
lett till intressanta och djuplodande samtal och tankeutbyten samt för 
deltagarna fungerat som en god förberedelse inför kommande söndags 
gudstjänst.  
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Eftersom bibelstudiegruppen  
möts torsdagar kl. 11.00, har det 
blivit naturligt för många deltagare att 
efter bibelstudiet gå till café Ankaret 
för ett välsmakande lunchkaffe och 
samvaro med övriga cafégäster. 

 

Bibelstudiegruppen hade vid 
höstterminens slut 10 stycken 
deltagare samt ledaren Arnaldo 
Tiburzi. 
//Nils R 
 
 
Café Ankaret 
Café Ankaret som är ett samarbete mellan EFS i Ursviken och PRO i 
Ursviken har nu snart tio år på nacken.  På Café Ankaret serveras 
kaffe/te, smörgås, bulle och kaka till billigt pris. Hela intäkten går till 
något av EFS biståndsprojekt. 

Under år 2011 har vi haft 
caféet öppet under 24 
torsdagar mellan kl. 12 
och 14. Antalet besökande 
har varierat mellan 12 och 
26 med ett snitt på 19. 
Totalt har vi haft 413 
besökare under året. 
Ungefär 25 personer från 
EFS och PRO har delat på 
ansvaret för serveringen 
med tre ansvariga varje 
gång.  

De ansvariga har bakat eller köpt bröd till serveringen.  
EFS har stått för lokal och kaffe. Sista Caféet före jul fick besök från en 
förskola som sjöng julsånger. 
 
Vid årets början beslöt vi att överskottet även 2011 skulle gå till Ilembula 
Sjukhus i Thanzania. Vårt gåvolöfte till EFS satte vi till 7000 kr. Årets 
resultat blev 9456 kr som via EFS i Ursviken skickas till det aktuella 
projektet.  
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Sedan vi startade caféet har vi skickat totalt 92648 kr till Aidabekämpning 
och sjukvård i Afrika. Vi bruka säga att vi avlönar en sjuksköterska genom 
att fika tillsammans. 
 
Vi tackar alla som varit med i vår verksamhet, PRO och EFS för ett gott 
arbete och hälsar alla välkomna under 2012. 
 
Ursviken 2012-01-30 
 
Margareta Gustafsson                Kurt-Lennart Eriksson 
PRO i Ursviken                 EFS i Ursviken 
 
 
Daglediga  

 
Träff för daglediga har blivit 
en uppskattad 
samlingspunkt, som gången 
när vi hade Rismyrliden 
teatern hos oss var lokalen 
fullsatt, vi har under året 
haft ett snitt på 54 besökare 
vilket är glädjande Vi 
försöker ha ett omväxlande 
program. //Rune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distriktskonferens 
Vi var representerade med två personer på distriktskonferensen. //Roger 
 

Det var mycket ekonomi, i beslut så togs det en budget för 2012 som man 
beräknade till 8 miljoner vilket var en oförändrad budget men att man 
långsiktigt jobbar för en minskad grundbemannig. Gåvorna från 
föreningarna minskar vilket på sikt minskar EFS resurser. En 
programförklaring för EFS Västerbotten för åren 2012-2015 togs i det 
finns 4 led ord "Varma Hjärtan", "Kraft till för ändring", " I tjänst för 
varandra" och " Nå vidare" 
Hälsningar Rune 
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EFS-grupperna  
EFS-grupperna har under året bl.a. anordnat julgröt och tacokväll och 
hållit i fikat till våra medlemsmöten. Grupperna har även varit med och 
städat fastigheten på vårstädningen. EFS-grupperna är grunden för vår 
arbetsgemenskap, ett enkelt sätt för nya medlemmar att lära känna 
varandra. I en av grupperna så storstädade vi vid samma tillfälle och 
efteråt fikade vi tillsammans.  
 
Ekumeniska samarbetet  
Ekumeniska samarbetet har fortgått som vanligt med en rad aktiviteter 
som ekumenisk bönevecka i januari, en ekumenisk helg under vintern, 

Joypeak, ekumeniska gruppen med 1 
träff i månaden, 2 stycken förböns-
kvällar har arrangerats och det har även 
i år varit påsk- och julvandringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familjeträffar:   
Våra familjeträffar har fortsatt under 2011 på EFS. Fredagsmys är ett 
passande ord då vi har träffats en fredag, ungefär 1 gång i månaden. En 
familj har då stått för matlagning till självkostnadspris och ev någon 
trevlig sällskapslek. Vi har avslutat med en andakt i vår fina kyrksal. 
Tanken med dessa träffar är att våra ungdomar ska behålla en relation till 
varandra, en kristen gemenskap. Det är också roligt för oss vuxna att ha 
en avslappnad och trevlig samvaro. //Anna F 

Fastigheten 
Fastighetskommittén har precis som tidigare år ansvarat för det löpande 

underhållet av fastigheten med 
framförallt en stor arbetsinsats av 
Rune Åström. Under året har 
ventilationssystemet reparerats. Vi 
har bytt trasiga takpannor samt 
nockplåtar. Tyvärr finns det ett 
fortsatt behov av att byta 
ytterligare takpannor men vi har 
inte hittat några passande att köpa. 

Under 2011 har fastighetskommittén tittat på olika alternativ kring 
renovering av fastigheten. Bidrag för renoveringen har sökt från EFS 
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Västerbotten. Alla lägenheter har varit uthyrda under 2011, trots att det 
har varit byte av hyresgäst. 

Tack till Lars-Olov Brännströms trogna insats med snöröjning med sin 
maskin utan ersättning, hans insats går istället till EFS mission.           
mvh / Patrik 

Gudstjänsterna 
Gudstjänsterna i Ursvikens kyrka har varit våra huvudgudstjänster. I 
bönhuset har gudstjänster hållits på annandag påsk och annandag jul. 

   
 
Gudstjänstgrupperna  
Sedan höstterminen 2009 är sex gudstjänstgrupper i arbete och 
medverkar i planeringen och genomförandet av gudstjänsterna i Ursvikens 
kyrka. Gudstjänstgrupperna bidrar till en ökad delaktighet inte bara vad 
gäller praktiska ting som att ordna med kyrkkaffet, utan genom mångas 
medverkan i själva gudstjänsten. Ett viktigt inslag i gruppernas arbete är 
också planeringen inför gudstjänsten. Det är intressant att notera hur 
samtalen om söndagens texter får ett allt större utrymme i 
planeringsmötena  till glädje och nytta för den ansvarige prästen och för 
deltagarnas egen förberedelse inför söndagens gudstjänst. // Nils R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemgrupperna    
En hemgrupp eller bönegrupp är en liten grupp på 8-10 personer som 
träffas varannan vecka, mötesplatsen är i hemmet. Det som förenar 
medlemmarna är inte specifikt intresseområdet, utan längtan att få dela 
den kristna tron i vardagen. Förebilden är Jesus själv som samlade sina 
12 närmaste vänner i en grupp. Varje hemgrupp är unik, och bestämmer 
själva upplägget. Oftast väljer man att diskutera livet och trosfrågor 
utifrån en gemensamt vald bok! I en grupp får kanske det sociala stor 
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plats, i en annan avsätter man mycket tid för bön! Tidsramarna är inte 
styrda utifrån, det beror på gruppens sammansättning och deltagarnas 
behov! Varje hemgrupp har 1 eller 2 hemgruppsledare som har det 
övergripande ansvaret. För att få vara med i en hemgrupp behövs inte 
medlemskap i föreningen!  
 
Så här kan en träff se ut i en av grupperna: Vi träffas halv sju och börjar 
träffen runt fikabordet, som kvällens värd ställt i ordning! Den sociala 
biten runt bordet är ett uttryck för samhörighet, en väg till gemenskap! 
Någon leder några sånger från ett lovsångshäfte. Härefter går vi in i det 
aktuella kapitlet i boken som vi valt och som vi förhoppningsvis läst 
hemma. Vi delar tankar och funderingar. Det handlar inte om 
diskussioner. Den bok vi använder denna termin heter ”Brev från en 
skeptiker” skriven av Gregory & Edward Boyd. Boken är en dialog mellan 
far (som är skeptikern) och sonen som är kristen, de diskuterar per 
korrespondens kristendom, kyrka, ondska, helvete mm.  
 
Sedan tar en runda vid där vi får dela våra sorg- och glädjeämnen, det vill 
säga förbönsämnen och tackämnen. Därefter ber vi tillsammans och för 
varandra! Vi har vid terminens början gjort ett schema var vi ska träffas 
de aktuella kvällarna! 
//Kristina 
 
Under 2011 har tre hemgrupper varit igång. Under året har möjlighet 
funnits för inspiration för ledare med träffar i Ursviken. 

 

Vår hemgrupp har träffats varannan 
onsdag mellan 19.30–21.00.  Vi turas 
om att bjuda hem varandra på ett 
enkelt fika.  

Inför varje träff har vi läst ett kapitel 
ur en förvald bok som vi diskuterar 
kring. Våra samtal kännetecknas av en 
öppenhet, där vi kan ifrågasätta och 
säga det vi känner och tycker.  

Mötet avslutas alltid med bön, där vi 
ber för och med varann. Det är fantastiskt att få ingå i en hemgrupp. 
//Anna F 

 

Medlemmar   
När året började bestod föreningen av 92 medlemmar. Under året har vi 
fått en ny medlem, 2 medlemmar har avlidit och en har gått ur föreningen 
så vid årets slut hade föreningen 90 medlemmar. 
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Medlemsmöten  
Under året har vi haft fyra medlemsmöten med information till 

medlemmarna och samtal kring 
aktuella frågor. Vår förening har 
varit representerad vid 
distriktskonferensen och övriga 
medlemmar har fått information 
kring viktiga beslut och 
frågeställningar vid 
medlemsmöten.  
 
 
 

 
Mission  
Basargrupperna/träslöjdsgrupp/kransbindning/trerättersmiddag och 
mycket mer  
 
Och så har vi vår basarverksamhet som ytterligare en gång blev ett 
sådant fint resultat, de är många som jobbar hela året för detta, det är 
inte bara föreningsmedlemmar som finner en gemenskap i detta, även 
andra vill komma och vara med oss i denna fina gemenskap.  
Det är inte förrän fredagskväll dagen före hantverksförsäljningen man ser 
vilket arbete som läggs ner inför denna dag. Det är skönt där på 
fredagskväll få stanna upp till en kopp och få lägga fram basardagen i 
bön. //Rune 
 
Basaren/Torsdagsgrupperna har träffats vår- och hösttermin varje 

vecka. Antalet har varit 4-8 
medverkande per gång. Vi har 
stickat, sytt, tovat, trådtjackat, 
pysslat och pratat.  
Vi har hunnit tillverka en hel del till 
försäljningen och även delat livet 
och tron med varandra i samtalen. 
// Gunilla 
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Här är kransbinderskorna i full gång 
med kransar inför basaren. En glad 
grupp som jobbar hårt med det 
stickiga enriset. 
 
 
 
 
 
 

Snickarboa   
I trägruppen är vi 4 personer, 2 damer och 2 herrar som möts i PRO:s 
snickarlokal varje onsdag, det är en fin slöjdlokal med fina tillgångar av 

maskiner. Vi gubbar tycker det 
är trevligt att det kommit med 
kvinnor som vill jobba i trä, 
dom kommer också med nya 
idéer. Trä är ett härligt material 
att jobba i.  
 
Det finns utrymme för någon 
fler att vara med oss. Det finns 
också plats för en fikapaus och 
en andakt. //Rune 
 

 

Trerättersmiddagen  

Vi i årets trerätterskommitté har all anledning 
att vara glada. Ni gäster som såg det värt att 
betala kuvertavgiften visade stor entusiasm 
både för mat och underhållning. Det gör det 
extra kul för oss som jobbade med kvällen. 
Dessutom - överskottet blev 7000 sek vilket 
oavkortat går till vår missionssatsning.  

 
Peter, Vera och jag Thomas backades 
upp helt suveränt av underhållnings och 
serverings tjejer och kille - Cecilia, 
Jessika, Sofia, Rebecka, Evelina, Moa, 
Marika och Josef. Vilka resurser vi har i 
vår förening!!  
 
I år, 2012, kommer vi att fastställa 
datum för trerättersmiddagen tidigare. 
Det innebär att Ni får bättre möjlighet 
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att boka in tidpunkten och att vi då förhoppningsvis kan fylla alla platser. 
Bjud gärna in vänner och bekanta! Vi tror att det kan vara möjligt att 
rymma ytterligare 15 personer vilket skulle gynna nettointäkten till 
Missionssatsningen. Vi lovar att göra vårt bästa för att ni ska uppleva 
att det är värt kostnaden. Dessutom är underhållarna taggade...!  
Trerätterskommittén genom Thomas 
 
Inkomsterna från tacokväll, glöggkväll, julgröt och försäljning ur 
basarskåpet är ytterligare pengar som gått direkt till missionen.  

Förutom ett bra resultat att kunna skicka vidare till mission så har många 
fått stor glädje av gemenskapen detta gett i föreningen.  

 
Stadsmissionen i Sävenäs.   
Kvällsandakterna på stadsmissionen i Sävenäs återupptogs i början av 
året och var till en början varannan onsdag för att i höst återigen vara 
varje onsdag. En grupp på 6 personer från föreningen och Arnaldo har 
ansvarat för andakt och servering vid fem tillfällen under året. Vid de 
andra andakterna har St:Örjan, Brukskyrkan och Frälsningsarmén varit 
ansvariga. 
Andakterna har haft ca 10-15 besökare per gång 
 
Trivseln  
En gång i månaden har EFS ansvaret för andakten på Trivseln, det är 
också en viktig uppgift för vår förening att visa att vi finns. Det är Arnaldo 
och Rune som gör besöket där, Arnaldo predikar och jag spelar till 
psalmerna och så sjunger jag några sånger. Antalet på andakterna 
varierar, och möts ofta av nya ansikten, det blev en fin samlingsplats på 
trivseln efter ombyggnaden. Så denna uppgift känns viktig att få förmedla 
ett Guds ord på. //Rune 

 
Symöten 
Från Symötesverksamheten i bönhuset under 2011 vill vi rapporttera 
följande. 

Antal samlingar under året var 15 st. varav åtta var förlagda under hösten 
och 7 stycken på våren. Våra insamlingar till projektet 3106 i Eritrea blev 
21 827: kr Budgeten låg på 20.000 Kr.  Ett litet överskott alltså. 

Genomsnittliga besökare under 
året ca 15 personer. 

Symöteskommittén har försökt 
att på olika sätt berätta om 
denna fantastiska verksamhet, 
med lång tradition bakom sig. 

Detta år har vi genom olika 
teman i träffarna velat 
stimulera till större 



Verksamhetsberättelse för EFS Ursviken 2011 
 

Sida 11 av 12 

 

uppslutning. Trots detta har skaran minskat, flera trogna missionsvänner 
och besökare har avlidit och rekryteringen har varit låg.  

Vi är inte missmodiga.  Flera, ja alla, av våra möten har varit intressanta 
och haft ett klart evangeliskt budskap. Vi tror att symötena där både 
kvinnor och män kan finna en gemenskap och meningsfullt utbyte är 
efterfrågat. 

Vision för 2012 Jobba med i första hand 1.Namnbyte. 2. Några fler 
personer i kommittén som kan tillföra nya synpunkter och vinklingar. 3. 
öka missionsintresset i hemland och utland.    

                            Kommitterade för syföreningen 2011 
                                  Sigrid, Ulla A, Elvy och Anna 

 
Vänförsamling  
Den sista söndagen i varje månad fortsätter vi att be för vår 
vänförsamling, Mkwawa i Tanzania.  Det känns härligt att veta att de 

också ber för oss och de har 
dessutom två gudstjänster varje  
söndag.  
 

I Mkwawa har de fått nya präster 
och andra anställda i församlingen. 
Det har medfört att det har varit 
svårare i år med kontakten.  
 

Församlingen fortsätter att bygga 
på sin nya kyrka – men det dröjer 
ännu ett tag innan den är färdig, 
som ni ser på bilden här intill.  

 
Samarbetet med S:t Örjan församling  
Samarbetet med S:t Örjan har fungerat gott både inom grupper och 
gudstjänster och har även integrerats med det ekumeniska arbetet.  Även 
här har det goda samarbetet från tidigare år fortsatt. Vår strävan är och 
har även i år varit att få fler människor att uppleva gemenskap, 
delaktighet och engagemang i sin egen kyrka. Grunden för samarbetet är 
den evangelistisk-lutherska bekännelsen. Inom den omfattande 
verksamheten har det funnits många möjligheter till diskussion och 
delaktighet. Arbetet har fortsatt. Ett verksamhetsråd för Ursviksverksam-
heten har planerats. 
 
Sensus 
Vi har även haft studiecirklar i sex grupper; våra tre hemgrupper, 
bibelstudium, basargruppen och småbarnsrytmik. Sammanlagt   
9 studiecirklar under året. Vi har även rapporterat 14 st. kulturprogram 
och 7 st. annan folkbildningsverksamhet. (Annan fortbildningsverksamhet 
är förenklat en studiecirkel som har fler än 12 medlemmar) 
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Hemsida  
Vi har en egen hemsida där det finns program 
och information om föreningen.  
http://efsursviken.skelleftea.org/.. 
 
Hemsidan har fått nytt utseende under hösten 
och det har blivit enklare att lägga in nyheter på 
den.  
Hemsidan har också fått en lösenordsskyddad 
del där det finns mer information för 
medlemmarna t ex matrikel och medlemmar i 
olika grupper. 
 
Styrelsen  
Styrelsen har 2011 bestått av de sex 
personerna till höger.  
Vi har även haft stor hjälp av våra 
adjungerade – kassören Lars-Olov Lundberg, 
Anna-Lena Lund och Arnaldo Tiburzi. 
Styrelsen har träffats 7 gånger under 2011. I 
övrigt hänvisar vi till föreningens årsrapport 
till EFS i Västerbotten samt till den ekonomiska redovisningen. 
 
Styrelsen tackar för förtroendet vi fått att leda föreningens verksamhet 
under 2011. Vi som tjänat i EFS Ursvikens styrelse under 2011 är: 
 

Roger Lundström, ordförande 
Gunilla Lundmark, vice ordförande 
Rune Åström, sekreterare 
Britt Luckey, ledamot 
Susanne Toppala, ledamot 
Thomas Lundmark, ersättare, vice sekreterare 
Lars-Olov Lundberg, adjungerad kassör 
Anna-Lena Lund, adjungerad 
Arnaldo Tiburzi, adjungerad 
 
Tack  
Vi tackar arbetslag och kyrkopolitiker i församlingen för vårt 
gemensamma arbete för Guds rike. Ett tack också till Ursvikens PRO för 
det samarbete vi har haft i lokaler och verksamhet. 
 
Verksamhetsberättelse 
Inför nästa års årsmöte, 2013, planerar styrelsen att fortsätta den nya 
utformningen av verksamhetsberättelsen och förbättra den. Vi har en 
levande förening som har mycket att berätta om vad vi gör i vår 
verksamhet.  


