
EFS Norrfjärden Mars-April 2023

Mars 
Onsdag 1/3 kl 13 
Symöte 

Söndag 5/3 kl 11 
Gemenskapsmässa i Norrfjärdens 
Kyrka  
Vi firar mässa tillsammans med Norrfjärdens 
församling i Norrfjärdens kyrka  

Tisdag 7/3 kl 18 
Stickcafé  
Lotter och fika finns att köpa.  

Lördag 11/3 kl 11 
Pulkåkning på Kvarnberget 
Ta gärna med egen lunch/fika  å något att åka 
eller sitta på. Ca kl 13 träffas vi på EFS för att 
äta semlor 

Söndag 12/3 kl 18 
Gudstjänst  
Tema: Kampen mot ondskan. Blåsmarkskören, 
Dennis Lundqvist, Sunday Light. 

Onsdag 15/3 kl 13  
Symöte 

Söndag 19/3 kl 18  
Familjegudstjänst  
Anna Olsson med flera. Kyrkkaffe. 

Tisdag 21/3 kl 18  
Stickcafé  
EFS säljer lotter och fika. Ulrica Lindh 
medverkar. 

Söndag 26/3 kl 17  
Middag med Gudstjänst 
Före gudstjänsten serveras en middag till 
självkostnadspris. Efter maten fortsätter 
gemenskapen i gudstjänsten. Tema: Guds 
mäktiga verk. Musik: sju sånger och en soppa. 
Ulrica Lindh, Sunday Light.  

Onsdag 29/3 kl 13 
Symöte 

April 
Söndag 2/4 kl 11  
Gemenskapsmässa på EFS  
Vi firar mässa tillsammans med Norrfjärdens 
församling på EFS. Fika serveras efter 
Gudstjänsten. Sunday Light 

Tisdag 4/4 kl 18  
Stickcafé  
Fika finns att köpa. 

Söndag 9/4 kl 9 
Påskotta  
Ulrica Lindh. Ingen Sunday Light eller fika 

Onsdag 12/4 kl 13 
Symöte 

Lördag 15/4 kl 18 
Musiklördag med Old Town Gospel 
Välkommen till en härlig kväll med svängig 
gospel! Fikaservering. 

Tisdag 18/4 kl 18  
Stickcafé  
Efs säljer fika och lotter, Ulrica Lindh medverkar 

Söndag 23/4 kl 17  
Gudstjänst med middag  
Före gudstjänsten serveras en middag till 
självkostnadspris. Efter maten fortsätter 
gemenskapen i gudstjänsten. Lennart och Mari 
Gustavsson delar med sig av Bilder och 
berättelser från Tanzania. Sunday Light 

Onsdag 26/4 kl 13 
Symöte  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PROGRAM 
VÄLKOMMEN TILL VÅRA SAMLINGAR

Med reservation för ändringar. Senaste versionen finns alltid på www.efsnorrfjarden.se/kalender

Påskhögtiden 
Förutom samlingarna på EFS så anordnas 
flera andra samlingar runt om i bygden.  
Bland annat i Norrfjärdens eller Piteås 
församlingar. 
Läs mer på: 
www.svenskakyrkan.se/norrfjarden 
https://www.svenskakyrkan.se/pitea/program-och-
kalendarium

http://www.efsnorrfjarden.se/kalender
http://www.efsnorrfjarden.se
http://www.efsnorrfjarden.se/kalender
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Fastan 
"Att fasta är att avstå för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke 
och bön, och att växa i tron." (Svenska kyrkans hemsida)  

Vi är inne i fastetiden. I vår kristna tradition, 
den protestantiska, är fastan ingen lag eller 
regel men Jesus uppmanar till det, som ett 
bra verktyg. Jesus fastade ju själv 40 dagar i 
öknen när han förberedde sig för sitt 
uppdrag. 
  
Att fasta ger förutsättningar att fokusera på 
Gud då vi på ett aktivt sätt kan avsätta tid 
för relationen med Gud, satsa tid på vår tro. 
Och vi får be som Jesus; "Gud Fader, ske din 
vilja, inte min." 
  
Fastan kan få vara en uppmaning och en 
utmaning till oss alla att avstå från något. 
T.ex äta vegetariskt, inte kolla på Instagram 
eller ha en godisfri period. 

Att fasta kan också vara att avstå från något 
inköp eller en utgift som går att kapa och 
skänka pengarna till någon som bättre 
behöver dem. 
  
Utmanade och lite modigt från vår sida men 
vi ska inte vara rädda för följderna. 
Gud själv har skapat oss och vet vad som är 
bäst för oss, även om det är nytt och okänt 
för oss.  
  
Vi får be att fastetiden 2023 hjälper oss att 
fördjupa relationen med Gud. Och att det 
ger  ringar på vattnet i vårt kristna liv i vårt 
sammanhang i EFS och i vårt samhälle 
Norrfjärden. 
  
Gud välsigne dig!   / Ulrica Lindh 

Vill du stötta föreningens 
arbete? 
Alla gåvor är välkomna, stora och små, 
regelbundna och spontana. Särskilt 
månadsgivandet ger en ekonomisk stabilitet 
till vår förening och är en viktig del för att vi 
ska klara budget och uppsatta mål. Vi har 
alla olika förutsättningar att bidra 
ekonomiskt, men se gärna över vad du kan 
och vill bidra med.  
Stående överföring görs till vårt bankkonto, 
Clearingnr: 8264-4, Kontonr 43 100 321-9. 
 

EFS Norrbotten söker 
Fritidsledare till 
konfirmationsläger 
Nu är det dags att söka till världens bästa 
sommarjobb! Varje år behöver vi fritidsledare 
till våra konfirmationsläger. 

Mer information finns på EFS Norrbottens 
hemsida: https://www.efs.nu/fritidsledare-

till-konfirmationslager/  
Glöm inte att betala 
medlemsavgiften för 2023: 
200 kr för en vuxen medlem och 100 kr för 
ungdom upp till 26 år. 
Märk inbetalningen med namn 
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