
Juni
Detta händer på EFS i Norrfjärden

närmaste månaden och sommarmånaderna.  Välkommen!
Ansvarig hemgrupp: 4

Söndag 6 juni kl 11

Webbsänd Gemenskapsgudstjänst

Norrfjärdens kyrka. Predikan Marcus Sandberg.

https://www.facebook.com/efsnorrfjarden/live

Måndag 7 juni -

Sommar på Storstrand

EFS Norrfjärdens verksamhet sammanlyses till Storstrand under sommaren. Mer

information nästa sida.

Håll utkik efter förändringar

Ännu finns inga restriktionslättnader, men vid restriktionsändringar kan det tillkomma

aktiviteter i juni, som juli och augusti. Håll därför utkik på EFS Norrfjärdens

informationskanaler (som hemsidan, anslagstavlor och facebook) för aktuell

information.

Vill du delta fysiskt på en gudstjänsten?

Säkra din plats (om restriktioner max 8 deltagare) genom anmälan till Marcus

Sandberg

marcus.sandberg@efs.nu eller 072-187 42 92

Med reservation för ändringar.
Aktuellt program hittar du alltid på vår hemsida:

www.efsnorrfjarden.se/kalender

https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=eqQ87SyRGl3mFQSNeB6MY5X2ReSHnZVdmB4PXmaT9CI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Vmc25vcnJmamFyZGVuL2xpdmUiLCJyIjoiMjQwMWQyMmMtYWRkNy00MzM1LWFkMGEtZjM5MWZiY2E2N2Y4IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMWQ5MTk2OWEtMjQ2Zi00OTBjLTk4MmUtYTkxNDA4ZmU3NGQyIn0
https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=p6BoIP3sdooNKkVvaDN_lwIHBoURz8CHPB1KSfBTDZY.eyJ1IjoibWFpbHRvOm1hcmN1cy5zYW5kYmVyZ0BlZnMubnUiLCJyIjoiMjQwMWQyMmMtYWRkNy00MzM1LWFkMGEtZjM5MWZiY2E2N2Y4IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMWQ5MTk2OWEtMjQ2Zi00OTBjLTk4MmUtYTkxNDA4ZmU3NGQyIn0
https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=nJcfn2NYINmpDHAXRKJiDnD46lqlAAlc6w3WsHK5Yv8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWZzbm9ycmZqYXJkZW4uc2Uva2FsZW5kZXIiLCJyIjoiMjQwMWQyMmMtYWRkNy00MzM1LWFkMGEtZjM5MWZiY2E2N2Y4IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMWQ5MTk2OWEtMjQ2Zi00OTBjLTk4MmUtYTkxNDA4ZmU3NGQyIn0


Sommaren med Storstrand och EFS Norrbotten

Fr.o.m. 7:e juni sammanlyses EFS Norrfjärdens verksamhet till EFS Norrbottens och

den ekumeniska verksamheten på Storstrand i Öjebyn. Där finns ett rikt utbud av

gudstjänster, läger, café, camping och konferenser m.m.

Gudstjänster
Söndagar 11.00 firas gudstjänster. Bland annat predikar vår präst Marcus Sandberg

den 13:e juni tillsammans med konfirmanderna. Mer information om gudstjänsterna

finns på Storstrands hemsida.

Läger och ungdomsverksamhet
EFS Norrbotten arrangerar flertalet läger som exempelvis: miniorläger (Storstrand),

scout- och kompisläger (Lillstrand) och blåsarläger (Lillstrand). Mer information,

anmälan och via länken nedan. Anmäl er innan tiden är ute!

KRIK (Kristen idrottskontakt) anordnar beachvolley måndagskvällarna 19.00 hela

sommaren för ungdomarna. Härlig stämning och andakter utlovas!

Livskraft Polar Sommar, den 11-15 augusti, är lägret på Lillstrand för ungdomar och

unga vuxna utifrån temat 'Väntan längtan, förväntan'. Mer information på EFS

hemsida.

Konferenser
Storstrandskonferensen 22 - 25 juli med temat 'Frimodiga hjärtan' samt EFS

Norrbottens inspirationshelg 13 - 15 augusti med temat 'Guds rike är nära' är båda

två konferenser i sommar på storstrand. Mer information finns i länkarna nedan.

https://www.storstrand.nu/

https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=ne0K80yVY66KhRZJNVcH0--JiDxM1xPSZQQ1i7gmVEY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc3RvcnN0cmFuZC5udS8iLCJyIjoiNzY4ODY5OTctNjBkOC00ZDFiLWUyOWEtZDA2NGYwZTY3NjQzIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMWQ5MTk2OWEtMjQ2Zi00OTBjLTk4MmUtYTkxNDA4ZmU3NGQyIn0
https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=A-WieQ470uGVjV6hJ3L8xgW0Bu_tOoKGOOcrOkrYI-s.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc3RvcnN0cmFuZC5udS8iLCJyIjoiYjM0ZDU3M2QtNDZlOS00MDI0LThjNTAtNTcwODlmNGY5NzQzIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMWQ5MTk2OWEtMjQ2Zi00OTBjLTk4MmUtYTkxNDA4ZmU3NGQyIn0


https://www.efs.nu/sommarlager/

https://www.storstrandkonferensen.nu/

https://www.efs.nu/inspirationshelg-13-15-augusti-2021/

Hälsning från prästen
En åsna föll en dag ner i en brunn. Desperat skrek den på sin bondes hjälp, men

bonden undrade vad han skulle göra. Åsnan var gammal och brunnen hade sinat

sen länge. Bonden tog beslutet att det inte var värt ansträngningen att dra upp

djuret. Bonden kallade på sina grannar, som hjälpte bonden att fylla igen brunnen

med jord. När åsnan insåg vad som höll på att hända, intensifierades först skriken för

att sen tystna, till allas förvåning.

Bonden tittade då ner i brunnen och såg att efter varje spadtag jord som kastats på

åsneryggen, skakades och sen ställde sig åsnan på den. Det upprepades spadtag

efter spadtag: åsnan skakade av sig jorden och klev upp. Slutligen tappar alla

grannar hakan, då de får se en oskadd åsna kliva upp över brunnskanten och glatt

trava iväg.

Den mest realistiska beskrivningen av livet är att det kommer kasta alla möjliga

sorters jord och smuts över dig. Lösningen är att skaka av dig det och gå vidare.

Varje problem är samtidigt en språngbräda. Oavsett framtidsutsikt eller brunndjup,

tar du dig ur det genom att inte ge upp. Skaka därför av dig jorden, lämna det åt

Gud, och ta ett steg uppåt.

Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg

och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Och han som satt på

tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är

trovärdiga och sanna." Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O,

begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets

vatten. (Upp 21 4-6)

Guds frid!

Marcus Sandberg, präst EFS Norrfjärden.

https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=bumVu2abxfoE4hmEYUY48gQdhexjhGXPbJd-phswFmA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWZzLm51L3NvbW1hcmxhZ2VyLyIsInIiOiJiMzRkNTczZC00NmU5LTQwMjQtOGM1MC01NzA4OWY0Zjk3NDMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIxZDkxOTY5YS0yNDZmLTQ5MGMtOTgyZS1hOTE0MDhmZTc0ZDIifQ
https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=VWdDzKBv4OYr4lBg8ulBCgojiEofnuKXGBHmyrUuSc0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc3RvcnN0cmFuZGtvbmZlcmVuc2VuLm51LyIsInIiOiJiMzRkNTczZC00NmU5LTQwMjQtOGM1MC01NzA4OWY0Zjk3NDMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIxZDkxOTY5YS0yNDZmLTQ5MGMtOTgyZS1hOTE0MDhmZTc0ZDIifQ
https://shoutout.wix.com/so/c0NbWscfS/c?w=4zkZU1Ynl4XICrFnFUwd52sQ8yOuil6XqZwV21iGepw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWZzLm51L2luc3BpcmF0aW9uc2hlbGctMTMtMTUtYXVndXN0aS0yMDIxLyIsInIiOiJiMzRkNTczZC00NmU5LTQwMjQtOGM1MC01NzA4OWY0Zjk3NDMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIxZDkxOTY5YS0yNDZmLTQ5MGMtOTgyZS1hOTE0MDhmZTc0ZDIifQ

