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                     Korskyrkan i Umeå                      2021-01-20 

                      En historisk tillbakablick 
        1940 - 2020 

 

Inledning 
 

Den här tillbakablicken på församlingens 80 år bygger på material från årsberättelser, protokoll, övrigt 

material, församlingsmedlemmars egna berättelser och minnen från församlingen och insamlade bilder 

från församlingsmedlemmar. 
 

Det har varit händelserika år som det finns mycket att berätta om och förhoppningen är att denna 

tillbakablick i allt väsentligt beskriver vad som skett och gjorts i församlingen.  
 

Det är också en förhoppning att den här historiebeskrivningen av församlingen Korskyrkan i Umeå*) 

leder till tacksamhet över vad den fått betyda för många människor på olika sätt de senaste 80 åren. 
 

På Korskyrkans hemsida finns de flesta verksamhetsberättelserna inlagda om du vill veta mera. 

 

      
    Elim, Stenmarksvägen 5A Stenmarksvägen             Tältmöte 
 

          
     Elim, Kungsgatan 36                       Kungsgatan                                Norrmjöle 
 

       
   Korskyrkan, Skolgatan 43   Skolgatan                              Nya Korskyrkan 

                              
*) Församlingens olika namn: Umeå Fria Församling (1940-12/3 1944), Umeå Fria Baptist-

församling Elim (1944-16/11 1958), Elimförsamlingen, Umeå (1958-1974, Elimförsamlingen-

Korskyrkan (1974-2014) och från 2014 Korskyrkan Umeå.  
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  Noteringar om det som varit och är karaktäristiskt för församlingen  
 

• Församlingen ville vara en oas för människor på vandringen genom livet. Därför tog man namnet 

Elim som var en oas och lägerplats i öknen för israeliterna under uttåget från Egypten.  
 

• Församlingen kan karakteriseras i orden tro, tacksamhet, frimodighet, villighet och omsorg.  
 

• Församlingens målsättning var redan från början att Gå ut (evangelisation, mission), Gå in 

(bibelstudier och bön) och Gå med (social omsorg) som det formulerades senare på 90-talet. 
 

• Från husförsamling, byte av platser och lokaler till att landa på en fast plats. Egen fastighet på 

Kungsgatan 1960, Korskyrkan på Skolgatan 1974 och nya Korskyrkan på Sveavägen 2019. 
 

• Gemenskap har alltid varit viktig för församlingen i hemmen, i kyrkan och på Norrmjölegården. 

 

      
 

                            Gemenskap i samlingslokalerna i nedre plan på Korskyrkan. 

 
• Det har funnits ett stort engagemang och en hängiven och trogen kärna i med och motgång. 
 

• Församlingen har präglats av stor genomströmning av människor, delvis på grund av många 

studenter de senaste årtiondena. 
 

• Medelåldern var år 2000 mellan 40-45 år, med en genomströmning som motsvarade ett ”utbyte” av 

hela församlingen på 10 år.  
 

• Två ”väckelseperioder” kan noteras. 1965 ökade medlemsantalet dramatiskt, från 82 till 140 

medlemmar. Mellan 1975 och 1987 mer än fördubblades medlemsantalet, från 171 till över 401.  
 

• Mängder av predikanter, evangelister, sångare, missionärer, samfundsledare etcetera har besökt 

församlingen över åren och deltagit i tältmöten, missionsmöten, olika mötesserier (speciellt på 60-, 

70- och 80-talen), konferenser och gudstjänster.  
 

• En välsignad ekonomi och tillgångar. Det finansiella har ordnat sig bra under åren, församlingens 

medlemmar har i allt väsentligt ställt upp med gåvor och många arbetstimmar. 
 

• Församlingens önskan har alltid varit att nå ut med det kristna budskapet med de metoder som 

passar den tid vi lever i.  

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Israeliter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Egypten
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Historik 
 

Nyårsafton 1940 bildades Umeå Fria Församling i makarna Enar och Tora Hablings hem i Branta 

backen på Sandbacka och bestod från början av åtta medlemmar (två män och sex kvinnor): 

Enar och Tora Habling, Emil och Helga Enberg, Hildur Söderholm, Naima Nilsson, Astrid Forsgren, 

Aina Söderudd och Enar Habling blev dess första föreståndare.   
 

  
  

 

 

 

 

 

 
 

En av hörnstenarna i den nya församlingen var dess baptistiska dopsyn, och den 16 april 1941 döptes 

de första nya medlemmarna, Irma Enberg och Ragna Söderholm.  
 

Församlingen valde att samarbeta med Örebromissionen både på det nationella och internationella 

planet. 
 

Församlingens verksamhet tog snabbt fart. I november 1941 kallades församlingens första evangelist, 

Hildur Söderholm, januari 1942 beslöt man att starta barnverksamhet och i mars 1942 valdes den 

första sångledaren, Gudrun Enberg.  

 

 

 

Sångarglädje på 40-talet 

med Elon, Alice, 

Ingemar, Sven-Erik, 

Hjördis, Ulla med flera. 

 

Pionjärerna Emil och Helga Enberg, Irma Enberg, Märta 

Jonsson, Ragna Söderholm och Tora Habling uppvaktas av 

pastor Göran Carlsson vid invigningen av Korskyrkan 1974. 

 

Branta backen 
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Den 8 maj 1943 kallades församlingens första pastor, Karl Andersson, som tillträdde ”sin befattning 

som föreståndare” 24 oktober med en månadslön på 150 kronor.  
 

   
 

Örebromissionen drev bibelskolor på 40-talet med hundratal deltagare årligen som resulterade i att  

många sändes ut som evangelister till olika ”fält” i Sverige som man kallade platserna.  

1943 sände församlingen ut medlemmen Irma Enberg som evangelist, 1944 Gudrun Enberg, 1946 

Beris Strömgren (Boström) till ”Rosviksfältet” och 1947 Johan Hörnström till Småland.  
                                                                                  

 
                                                                                 

Efter församlingsbildandet hade man möten och barnverksamhet i olika lokaler i Umeå. Bland annat i 

Hablings hem i Branta backen nära Sandbacka kyrkogård. De flesta mötena 1943 hölls i Ordenshuset i 

Umeå innan församlingen från slutet på 1943 fick hyra sin första mer permanenta lokal på 

Norrlandsgatan 27 där man höll till fram till september 1953.  I årsberättelsen för 1953 står att läsa; ” 

Om än denna lokal var enkel och ur lämplighetssynpunkt den sämsta tänkbara har vi dock många 

heliga minnen från den tiden”. Därefter hölls mötena i KFUMs lokal till april 1954 då man kunde hyra 

en källarlokal fram till september 1960 på Stenmarksvägen 5A som man kallade Elim.  
 

Man samlades också ofta i hemmen för bibelstudier, bön och gemenskap.  
 

Under 40-, 50- och 60-talen bedrev församlingen regelbunden eller sporadisk verksamhet i det man 

kallade ”utposter”, Nämnas kan Stöcke Missionshus, Öhgrens f.d. affärslokal i Ersmark, Tjälamark, 

Bösta skola, Teg, Yttersjö, Ängersjö, Ström, sanatoriet i Hällnäs, Rödåsel, Strycksele, Hörnefors, 

Täfteå, Hössjöäng och Degernäs.  

Karl Andersson vid sitt skrivbord 1943. 

Notera David-stjärnan, karta över 

Israel, fotobild över Jerusalem, fotot av 

Örebromissionens grundare John 

Ongman och tavlan med hundratal 

nyutexaminerade evangelister! 

Om man i detta sammanhang ska 

nämna någon person som betytt 

mycket för församlingen på olika sätt 

så är det nog Sven-Erik Strömgren. 

Han gick med i församlingen 1945 

och efter 1947 var han äldste och 

vice ordförande t.o.m. 1986.       
 

Här flankeras han av äldstebröderna 

Ingemar Bolander Oskar Granberg, 

Gunnar Nordin och Helmer Björk.                                        
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Man hade också möten och barnverksamhet under perioden 1955-62 i en fastighet som församlingen 

under denna tid ägde i Stöcke. Från början på 60-talet blev möten på nämnda platser färre och 

verksamheten koncentrerades allt mer till Umeå. 
 

Förutom möten i olika lokaler hade man sommartid tältmötesserier i stort sett årligen från 1947 fram 

t.o.m. 1973 på olika platser i Umeå (bland annat Teg, Västra kyrkogården, Hedlundaskolan, 

Mimerskolan). I början ordnades också under några år tältmöten i bland annat Stöcke och Yttersjö. Ett 

nytt eget tält inköptes 1965. 
 

Församlingens ungdomar deltog årligen från 1950 i ungdomskonferenser som arrangerades av 

kustförsamlingarna i Övik, Husum och Nordmaling ända in på 70-talet.  
 

Under en lång tid (från 1950 till mitten på 80-talet) kunde det vara möten på torsdagar, lördagar och 

två-tre möten på söndagarna! 
 

Möten och andakter på bland annat på Fängelset, Lasarettet och Hagaborg har under många år också 

varit ett återkommande inslag i verksamheten.  
 

Allt som har liv växer och utvecklas, så också Elimförsamlingen. Flera pastorer tjänade under 1950- 

och 60-talen (se nedan).  
 

16 juni 1959 inköptes en fastighet på Kungsgatan 36 för 271 000 kronor efter att församlingen under 

drygt 20 år levt i mer eller mindre provisoriska lokaler och efter en genomgående renovering invigdes 

lokalen 1-2 oktober 1960 och fick också namnet Elim. Den 16 oktober hade församlingen glädjen att 

få ha sin första dopförrättning i egen dopgrav. Den första vigseln skedde på midsommarafton 1961 då 

Märta och Åke Jonsson vigdes av Erik Ahlbäck.  
 

1965 fördubblades nästan medlemsantalet, från 82 till 140 medlemmar. Under denna väckelseperiod 

var Emil Dahl föreståndare (1964-68).  
 

1968 inleddes en 14 år lång period med Göran Carlsson som föreståndare.  

Under denna tid inköptes 1969 Norrmjölegården, där församlingen därefter framförallt hade och har 

sin verksamhet under sommarmånaderna. (Läs mer på sidorna 14-17).  
 

I maj 1973 inköptes den gamla Missionskyrkan på Skolgatan 43 för 400 000 kronor, helrenoverades 

och togs i bruk 24 mars 1974. Ombyggnaden kostade ca en miljon kronor, varav ungefär hälften 

utgjordes av 12 000 frivilliga arbetstimmar av församlingsmedlemmar. Bland annat gjordes den gamla 

oljetanken om till dopgrav.  
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På 70-talet och framåt samlades daglediga och pensionärer till det man kallade Ljusglimten varannan 

vecka för bibelsamtal och gemenskap.  
 

Från maj 1979 och 16 år framåt till april 1995 spreds också evangeliet via församlingens närradio, 

Radio Korsvåg. Tusentals människor har varje vecka kunnat lyssna på ”Forum” och ”Brevfrågan”, 

varannan vecka till ”Godnatt Umeå” och ungdomsprogrammet Spotlight. En gång i månaden har 

Lördagsmorgon och söndagsgudstjänst sänts från Korskyrkan. Många av församlingens medlemmar, 

unga och äldre, var engagerade i närradio-arbetet, både med direkta radioprogram och med sociala 

kontakter i samband med programmen. 
 

   
                      Stig Persson, Inga-May och Göran Carlsson i närradiostudion. 
 

Troslöftesoffer började församlingen att praktisera 1971.                 
 

Korsets seger var ett församlings- och kvartalsblad som gavs ut från 60-talet och några år framåt.  

Det utkom igen i mitten på 80-talet och fram till 2009 men med namnet Korstryck. 
 

Församlingen tog under 70- och 80-talen starka intryck av den karismatiska rörelsen i Umeå som tog 

sig uttryck i stora gemensamma konferenser och samlingar med folk från alla kyrkorna, bland annat 

Karisma -74. Människor från många olika håll fann också under denna tid sitt andliga hem i 

Korskyrkan.  
 

Under perioden 1975 till 1987 mer än fördubblades församlingens matrikelförda medlemsantal från 

171 till 401. 
 

Efter att Göran Carlsson 1982 flyttade till Örebro stod församlingen utan stadigvarande pastor under 

ett par år. Under dessa år uppstod en brytning där delar av församlingen tog starka intryck av den 

framväxande trosrörelsen, medan andra ville betona en mer klassisk teologi. Detta kulminerade 1988 

när ett trettiotal medlemmar lämnade församlingen för att gå till en nybildad församling. 
 

Med vakanspastorn KG Johansson och därefter föreståndarna Ralf Dahl och Inga-Märtha Ericsson 

började församlingen återigen närma sig Örebromissionen efter en tid med svagare relationer. 

Församlingen fick under senare delen av 80-talet en tydligare organisation, en från äldstekåren separat 

styrelse inrättades och ett antal råd med ansvar för olika verksamhetsgrenar skapades.  
 

 
 

Styrelsemöte 1994 med bl.a. Lennart 

Edblom, Stig Persson, Eva och Kjell 

Domeij, Leif Andersson, Jan Kollberg, 

Birgit Nilsson, Ingvar Tholin, Inga-

Märtha Ericsson, Per-Anders Lindgren 

och Ulla Britt Ohlsson. 
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Från mitten av 1980-talet började medlemmarna att samlas i hemmen varannan vecka i det som kom 

att kallas gemenskapsgrupper och som längre fram kom att benämnas hemgrupper.  
 

En uppskattad verksamhet som lockade även icke kristna var kvinnofrukostar på lördagar som 

startade med Inga Märtha Ericsson och har därefter arrangerats från och till över åren fram till idag. 

(Noteras bör att det även prövades med några gemenskapsdagar för män 1998-2000!) 
 

Under senare delen av 1990-talet tjänade Stig Bomberhult som föreståndare. Under den tiden startade 

ett pionjärarbete på Tomtebo 1997 med en mindre grupp av församlingsmedlemmar som bodde i 

stadsdelen. Arbetet övergick 1999 i en husgrupp som hade formats i området. 
 

Från 1998 och några år framåt höll församlingen ALPHA- och BETA kurser, nybörjarkurser i kristen 

tron för människor som är intresserade av att upptäcka vad kristen tro handlar om.  
 

Från 2002 till 2007 var Elsmarie Ekman församlingens föreståndare. Även Mirjam Lundgren och 

Anton Carlsson arbetade i församlingen under olika perioder. Efter en vakansperiod på flera år 

tillträdde Peter Samuelsson som ansvarig i februari 2010. Han lämnade sin anställning hösten 2015 

och sedan februari 2017 är Erik Bryskhe församlingens föreståndare. 
 

2006 beslutade församlingen att gå in som huvudman för den kristna friskolan Hannaskolan (senare 

också förskolan Löftet) tillsammans med Björkstakyrkan och Umeå Bibelcenter.  De bedriver 

verksamhet från förskoleklass upp till nionde klass. 
 

Från 2011 har fokus när det gäller byggnader och fastigheter legat på Korskyrkan, vars brister blev 

mer och mer påtagliga. Förberedelser och planering påbörjades för att riva den gamla kyrkan och 

bygga en ny kyrka samt ett antal lägenheter på tomten på Skolgatan. 
 

Korskyrkan är en av bärarförsamlingarna för utbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi 

(ALT) som startades höstterminen 2012. 
 

Under tre år (2016-2019) fick församlingen hyra in sig och ha gudstjänster och andra samlingar i 

Vasakyrkan (EFS). Även i Betelkyrkan hölls under den tiden en del möten, speciellt på kvällstid. 
 

Våren 2017 revs den gamla kyrkan och därefter påbörjades grundarbetet och innan årets slut var den 

första kyrkväggen på plats. I mitten av september 2019 fick församlingen tillträde till den nya kyrkan 

och 8 - 10 november var det stor invigningshelg.  
 

Hösten 2016 anställdes Jesper Kronhamn som studentpastor på deltid. Tjänsten finansieras förutom 

av Korskyrkan även av bland annat EFK (Evangeliska Frikyrkan), Vineyard, Björkstakyrkan och 

Pingstkyrkan i Vännäs. Med Jesper är det för första gången på 18 år som det finns en studentpastor på 

Umeå universitet. Under 2017 började han också som fängelsepastor på deltid. 
 

2018 gick Korskyrkan tillsammans med några av församlingarna i Umeå samman för att tillsammans 

med Folkhögskolan Dalkarså starta Umeå Bible School - en lokalt förankrad bibelskola på 

folkhögskolenivå. 

 

Viktiga områden i församlingen 
 

Missionen har hela tiden legat församlingen varmt om hjärtat och missionssatsningarna genom åren 

speglar ett brett spektrum av missionsarbete i olika former – starta församlingar, göra sociala insatser, 

hjälpa och stötta utvecklingsarbete. Årligen samlandes medel in till Örebromissionens ”yttre” mission 

och en speciell dag varje år tömde medlemmarna sina missionssparbössor.  
 

1950 började man stödja Edit Karlsson i Kongo och 1957 Majlis och Carl-Åke Carlsson i Japan.  
 

Församlingen har varit med i missionsarbetet i 30-tal länder och under åren bland annat understött 65-

tal missionärer under längre eller kortare tid, stöttat närmare 25 olika missionsprojekt, 15 nationella 

medarbetare och gett unga i församlingen stipendier för att arbeta under kortare tid i missionsland.  

(Läs mer på sidorna 18-24.) 



8 

 

Barn- och ungdomsverksamheten har alltid varit en central och viktig del i församlingen vilket bland 

annat betonades i årsberättelsen 1953; ”På olika sätt och i olika sammanhang har vi sökt så den ädla 

säden. Våra söndagsskollärare har flitigt tjänat i en uppgift som säkert varit mycket krävande. Om det 

än synts otacksamt många gånger vet vi att detta arbete är något av det mest betydelsefulla i 

verksamheten.”  
 

       
  

                                
 

   

Gunnar 

Nordin, 

entusiastisk 

söndags-

skollärare i 

många år. 

Glada vinterlägerdeltagare 

och dito J1-are! 
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Över tid har verksamheten varierat i omfattning men den har varit mångfacetterad över de 80 åren där 

söndagsskolor (på senare år kallad Söndagsklubben) hela tiden varit en viktig och stor del. Andra delar 

i det omfattande och livliga barn- och ungdomsarbetet var Barntimmen”, Lördagstimmen, 

kristendomsskola, ”Ungdomsgruppen”, scoutarbete kallat J1-J2 som började i slutet på 60-talet och 

olika barn- och ungdomsläger.   
 

2008 startade KLT (kunskap, längtan, tro) som är den ungdomsgrupp som tidigare hette Bibelgruppen 

och är kärnan i Korskyrkans ungdomsarbete.  

Andra ungdomsverksamheter de senare åren är ”Fredagsklubben”, Loftet (kyrkans ungdomsgård för 

ungdomar på fredagskvällarna) och Tonårsbibelskolan (TB) på Norrmjöle. 

Under nyårshelgen 2018 hade ungdomarna glädjen att tillsammans med mer än 400 ungdomar från 

andra församlingar vara med i nyårskonferensen UNITE i Umeå. 
 

Barn- och ungdomsverksamheten har oftast bedrivits i kyrkan men under åren också på en mängd 

olika platser i och kring Umeå, bland annat Sandbacka (Branta backen), Ålidhem, Carlshem, 

Mariehem, Teg, Rödäng och i Stöcke, Ersmark, Klabböle, Bösta, Anumark och några andra byar. 
 

      
 

      

Barnvälsignelse med Else-May och 

Ralf Dahl, Leif Andersson, Inga-

Märtha Ericsson och familjen Stoltz. 

Glädje och allvar i 

barnarbetet! 
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Sång och musik har också varit en viktig del i församlingens gudstjänster och möten, även om former 

och uttryckssätt har varierat. Sångarna med Elon Stenmark i spetsen tjänade troget under 50-, 60- och 

70-talen. Inte att förglömma är Ungdomssångarna, hornmusikgruppen, körer av olika slag som 

Ungdomskören, Korskören, Gospelkören, Seniorsångarna, Unga Röster, Korsdraget, babysång, 

småbarnsmusik, solister och lovsångs- och musikgrupper. Många yngre har uppmuntrats och fått 

utveckla sina musikaliska talanger i församlingens sång- och musikliv. 
 

   
                                Sångarna med Elon Stenmark på Elim och Korskyrkan. 
 

        

             Hornmusiken med Kut Ögren.                       Ungdomssångarna med Bert-Ove Stenmark. 
 

    
              Söndagsskolan sjunger på Elim och lägerbarnen på Norrmjöle.   
 

       
                       Seniorsångarna med Elon.                              Julkonsert anno 2015. 
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Det ekumeniska samarbetet 
 

Det ekumeniska samarbetet har varit omfattande över åren. Församlingen började delta i alliansmöten 

redan från sommaren 1945 och ända in på 60-talet, bland annat i Döbelns park. Evangeliska Alliansens 

bönevecka började man delta i 1952 och gör så än idag och detsamma gäller Gammliadagen som 

startade i slutet på 50-talet.  
 

Intressant att notera är det fina samarbetet med Betelkyrkan men även Pingstkyrkan och Missions-

kyrkan under speciellt 50-talet med mötesserier, dopförrättningar, nyårsböner och andra typer av 

gemensamma möten och arrangemang.  
 

Under 70- och 80-talen deltog församlingen i stora gemensamma konferenser och samlingar med folk 

från alla kyrkorna, bland annat i Karisma -74. Man samarbetade också med församlingarna i stan med 

arbete bland studenter genom SESG (numera Credo) med bokbord etc. 
 

Från slutet av 80-talet stödde församlingen både studentarbetet och sjukhuskyrkan genom Umeå 

frikyrkoråd (UFR) som bl.a. anställde student- och sjukhuspastor. Studentpastortjänsten kom efter en 

tid att avvecklas men fortsatt stöd till sjukhuskyrkan resulterade då i Umeå Sjukhuspastorsråd (USR) 

där församlingen tillsammans med Pingstkyrkan, Betel och Ekumeniakyrkan är medlemsförsamlingar.  
 

I början på 2000-talet firade Korskyrkan valborgsmässoafton och midsommar med Betelkyrkan och 

Pingstkyrkan ute på Norrmjölegården.  
 

Ett flertal gemensamma arrangemang av olika slag de senaste åren kan noteras, t.ex. barnläger, 

missionskonferenser och nyårskonferensen UNITE 2018 för ungdomar. 
 

Församlingen har alltså haft och har fortsatt goda relationer med andra kyrkor i Umeå genom bland 

annat Umeå ekumeniska råd, Högskoleutskottet, RPG (Riksförbundet Pensionärers Gemenskap), 

Umeå Frikyrkoråd (numera Umeå Sjukhuspastorsråd som stöttar sjukhuskyrkan), Hannaskolan, 

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), Umeå Bible School och är också ansvarig för student- och 

fängelsepastorn i Umeå.  
 

Flera gånger varje år har gemenskapen delats med andra frikyrkoförsamlingar i gudstjänster under 

påsk, sommarveckorna och jul-nyår. 
 

Det ekumeniska samarbetet har nog inte minskat de senaste åren men har förändrats en del med nya 

gemensamma satsningar.  
 
 

                          

                                       Sjukhuskyrkan Umeå 
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                                         Dop på Elim, Korskyrkan och nya Korskyrkan. 

 



13 

 

                            Församlingens anställda över åren. 
 

År     Namn     Funktion 
 

1941 - 42     Hildur Söderholm    evangelist 

1942 - 43     Ingvar Berglund    evangelist 

aug.1943 - okt.1948    Karl Andersson    pastor/föreståndare 

juli 1949 - mars 1951    Elis Larsson    pastor/föreståndare 

kort tid 1951      Rune Söderberg    vakanspastor 

sept.1951 - juli 1954    Carl-Åke Carlsson    pastor/föreståndare  

okt.1954 - okt.1956    Lars Allerth        pastor/föreståndare 

mars 1957 - april 1964    Erik Ahlbäck    pastor/föreståndare 

april-sept.1964    Wohn Lindahl    vakanspastor 

okt.1964 - mars 1968    Emil Dahl     pastor/föreståndare 

april - dec.1968    Örjan Bäckryd    vakanspastor 

dec.1968 - juni 1982    Göran Carlsson    pastor/föreståndare 

1972 - hösten1975    Sune Nordin    evangelist 

1973 - hösten 74    Mariana Boström    evangelist 

sept. 1974 - aug.1975    Anne Mari Norman    evangelist 

aug.1975 - 1979    Eva Johansson    evangelist 

jan. 76 - 1977        Annie Kjöniksen    evangelist 

våren 1980     Gudrun och Bengt Dalid    pastor 

1980 - juni 1984    Roger Sandberg    evangelist/ungdomspastor 

sep.81 - juni 1984    Stig-Olof Jonsson    skolevangelist 

1982 - 1984     K-G Johansson    vakanspastor 

1982 - aug.1985    Imogene Nilsson    närradioproducent, deltid 

aug.1984 - juni 1992    Ralf Dahl     pastor/föreståndare 

1985 - juni 1992    Else-May Dahl    ungdomsledare 

sept.1985 - april 1995    Ann-Britt Björk    närradioproducent 

juli1986 - juni 1992    Inga-Märtha Ericsson    ungdomspastor/andrepastor 

juni 1992 - aug.1995    Inga-Märtha Ericsson    pastor/föreståndare 

sept.1993 - aug.1995    Stig Bomberhult     ungdomspastor  

aug.1995 - juli 2001    Stig Bomberhult     pastor/föreståndare  

Under tiden fram till att Ekman började som pastor var flera behjälpliga bl.a. Leif Andersson. 

nov.2002 - juni 2007 Els-Marie Ekman    pastor/föreståndare 

jan.1997- febr.2002 Mirjam Lundgren    ungdomsledare 

febr.2002 - aug.2006 Mirjam Lundgren    ungdomspastor/stf föreståndare 

sept.2002 - dec.2004 Anton Carlsson    ungdomsledare 

april-dec. 2007 Öjvin Berbres     vakanspastor halvtid 

jan.2008 - 2013 Anton Carlsson    samordnare/pastor 

januari - juni 2008 Gregor Allerth    vakanspastor halvtid 

hösten 2008 - augusti 2009 Mirjam Olsson    50 % som ungdomsledare 

hösten 2009   Ralf och Else-May Dahl    vakanspastorer halvtid 

febr.2010 - nov.2015 Peter Samuelsson    pastor/föreståndare 

dec.2010 - sep.2013 Sara Johansson (Silverdal)    ungdomsledare deltid 

2015-  Sara Tjärnström    ungdomspastor 

sept.2015 - juni.2017 Hanna Cajdert    barnledare 50 % 

januari - juni 2016 Kjell-Göran Westerberg    vakanspastor ca 40 % 

augusti 2016 - Jesper Kronhamn    studentpastor 20 % 

2017 -   Jesper Kronhamn    student- och anstaltspastor, deltid 

febr. 2017 -  Erik Bryskhe     pastor/föreståndare 

hösten 2017 -  Ulrika Englund    barnledare 20% 
 

Övriga personer som varit anställda kortare tider är bland annat: Vera Jonsson (evangelist 1953),  

Åsa Sandström, Sven-Ove Nilsson, Mats Byström, Maj Stenmark, Helena Åström, Jan Kollberg, 

Anette Svensson, Louise Amkoff, Joachim Hugosson, Carin Högman, Mattias Stenmark, Linda 

Nylund, Bernita Perstrand och Carl Lidberg.  
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  Norrmjölegården  
 

        
 

Fram till trettiotalets slut bedrevs jordbruksverksamhet på fastigheten Norrmjöle 59 på 46 hektar. 

Befintlig bebyggelse byggdes längre fram om till att tjäna för koloniverksamhet. Här fick barn med 

särskilda behov vistas och vara några veckor under sommarmånaderna. Sixten Hemmingsson som 

ägde fastigheten var också ansvarig för barnkolonin vilken upphörde 1963. 
 

Församlingen sökte efter en sommargård för barn- och ungdomsarbetet. Av en händelse fick någon i 

församlingen kontakt med Hemmingsson vilket ledde till fördjupad kontakt om hyra eller köp av 

fastigheten. Resultatet blev att församlingen fick hyra fastigheten två år (från 1 juli 1967). I juli 1968 

beslöt man dock att köpa den till ett fördelaktigt pris (125 000 kr). Köpet blev klart 14 januari 1969 

och Norrmjölegården invigdes 18 maj samma år. 
 

     
 

Det förelåg ett intensivt arbete att ställa befintliga byggnader i något så när brukningsskick för 

församlingens olika verksamhetsbehov. Vatten och avlopp ordnades, dasset ersattes med 

vattentoaletter, köket byggdes om och väg och parkeringsplatser anordnades. 
 

Erforderlig röjning utfördes. Befintlig vattenbrunn gav inte tillräckligt med vatten så en ny grävdes 

efter att man lokaliserat en vattenåder med hjälp av slagruta (Anders Lindgren). Den nya brunnen gav 

tillräckligt med vatten. Efter provpumpning visade det sig att den gav hela 8,1kbm/dygn. 
 

De första tre-fyra åren var de mest intensiva. Många i församlingen offrade mycken tid och pengar för 

att iordningställa de olika byggnaderna. Under vår- och försommarkvällarna kunde man höra 

hammarslagen. Det var trivsel i arbetet och vid kaffeborden. 
 

Storstugan blev snart för liten och det mötestält som nyttjades för större samlingar behövde så 

småningom bytas ut mot en större samlingslokal. Församlingen erhöll Norrmjöle missionshus som 

gåva av EFS Västerbotten 1981 och den användes som möteslokal fram till att lägerkyrkan blev färdig. 

Missionshuset såldes i maj 1993. 
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1987 började frågan om en lägerkyrka ta form. En gammal åttakantsloge som varit danspaviljong i 

Jämteböle lyckades Helge Boström få köpa. Efter flytt till Norrmjöle och ombyggnad invigdes den till 

lägerkyrka midsommar1989. Den åttakantiga danslogen hade blivit en kyrka. 
 

  
 

 
 

Under 2006-07 genomfördes en genomgripande renovering av delar av Storgården som omfattade 

sanitetsutrymmen mm.  
 

Årligen har olika service- och förbättringsarbeten utförts på gården, bland annat i samband med de 

årliga BAG-veckorna (Bibel-Arbete-Gemenskap). 
 

Det finansiella har ordnat sig bra under åren, församlingsmedlemmarna har i allt väsentligt ställt upp 

med gåvor och många arbetstimmar. Medel ansöktes om och erhölls från Arvs- och Kempefonderna, 

liksom medel från regleringsmedel. På fastigheten i Norrmjöle fanns en del skog varav församlingen 

sålde en del till ett sågverk. 1979 sålde församlingen 23 hektar i den västra delen av fastigheten till 

Umeå kommun (170 000 kronor) för att finansiella kommande renoveringar på gården. Den 

försäljningen inkluderade även Norrmjöle 57 på ca 4,5 hektar som inköpts 1973 för 4000 kronor. På 

senare år har det också sålts skog vid flera tillfällen. 
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Under åren har det ordnats en mängd aktiviteter på gården som olika läger för barn och ungdomar, 

familje- och semesterläger, retreater, ”Andliga beredskapsveckor”, bibelveckor, 

midsommarkonferenser, kvinnohelger, församlings- och ungdomshelger, BAG-veckor, sommarmöten 

och bröllop.  

 

     
 

 

       
 

 

   
 

             Scoutläger på 70-talet.   Tonårsbibelskolan 2009 

 

 

 

 

Midsommarkonferens i 

början på 70-talet. 
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Gården har varit och är till stor välsignelse och har betytt mycket för många människor, både andligt 

och socialt.  

 

              
 

                                                                                        
 

                             
             

                                

                   Lilian och Aina                                                                   Hjördis Bolander

Berit 

Gudrun  

Ulla  

Elon 

Gunnar 

Birger 

Ulla Britt 

Birgitta  

Barbro  

Ewa 

Rolle 

Birger 
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Gå ut i hela världen! Församlingens missionsengagemang   
 

Den uppmaningen finner vi i det som vi kallar missionsbefallningen. Inför församlingens 70-års-

firande 2010 sökte Ulla Britt Olsson i protokoll och årsberättelser för att se hur församlingen svarat på 

utmaningen. 
 

Sparbössor tömdes vid allhelgonahelgens möten under många år. Från början fick överskottet gå till 

Örebromissionens arbete i Kongo.  
 

1950 beslöt församlingen att delunderhålla sin första ”egna” missionär, Edit Karlsson i Kongo. 
 

I protokoll från oktober 1957 står det att ”församlingen beslöt på äldstebrödernas förslag att delta i 

underhållet för Majlis och Carl-Åke Carlsson ute på missionsfältet i Japan med 800 kr per år”. 

Avskedsmöten hölls i okt 1958. Majlis har sina rötter i Stöckeby. 
 

                  
 

Från 1966 stödde församlingen Britt och Börje Peterson, RCA, med 1500 kr årligen. Britt, som 

kommer från Nordmaling, hade studerat i Umeå.  
 

Oktober 1967 beslöt församlingen att stödja Annie och Alcides Orrigo i Brasilien med 1000 kr per år. 

Annie kom från Husum, reste ut som missionär och gifte sig med Alcides som var brasiliansk pastor. 
 

I årsberättelsen för år 1968 läser vi: ”Vid församlingsmöte den 3/8 beslöts att bidraga med ett årligt 

underhåll om 1000 kr till hjälp för Afrikamissionären Maj-Lis Lundberg. Maj-Lis var sjuksköterska 

och barnmorska, numera gift Sjöberg. Tyvärr blev Majlis sjuk och nödgades avbryta sitt arbete i RCA. 

Underhållet gick i stället till Gunnel Isaksson, som studerat här för att arbeta som tandtekniker och 

missionär i RCA. 
 

1972 beslöts att församlingen skulle stödja Örjan Bäckryd, som blev pastor i Frankrike. Först i Grey, 

därefter i Sens, Amiens och slutligen Roeun fram till 2013. Församlingen hade lärt känna honom då 

han arbetade som vakanspastor mars-december 1968. 1974 gifte Örjan sig med Anita som också fick 

stöd från församlingen. 1977 var Eva Johansson i Frankrike ett tag och hjälpte Bäckryds. 
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Mellan 1974 och 1988 underhölls familjen Gudrun och Bengt Dalid som arbetade som pastorsfamilj i 

Japan och under perioden 1981-88 Alzira och Bertil Ekström i Brasilien.  
 

1981-85 stödde församlingen Kalle Appelfelts evangelisationsarbete, först i Spanien, sedan i Ecuador.  
 

1984 reste Per-Anders och Wiwi-Anne Lindgren till Nepal med två barn för att arbeta med 

skogsplantering och 

kvinnogrupper i sju år.  
 

1987-89 fick också 

Ingrid och Hans 

Olofsson som arbetade 

med bl.a. sjukvård i 

Nepal understöd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1987-88 stöddes Peter Sandström, utsänd av Ungdom med uppgift (UMU) och under perioden 1987-

1997 var Marianne och Sverker Weissglas också utsänd av UMU men med bas i Amsterdam (senare 

Thessaloniki) men med fokus på länderna i och kring Balkanområdet, bl.a. Rumänien och Albanien. 

Framför allt gällde arbetet församlingsgrundande, evangelisation och lärjungaträning. Under perioden 

1997-2003 var de utsända av Evangeliska Frikyrkan (EFK). 
 

1987-92 fick Birgit Karbin stöd för arbete på den kristna radiostationen HCJB i Ecuador. 
 

1994 reste Kjell och Eva Domeij till Bangladesh, Kjell för flygservice (MAF), Eva för arbete i 

Koinonia i Dacca under tre år. 
 

1997-2000 arbetade Mikael och Karolina Peterson i RCA med ungdoms- och kvinnofrågor och var 

också med och startade arbete bland Bayakafolket, pygméerna, i södra delen av landet. 
 

1997-99 understöddes Tobias Fritzon i sitt evangelisationsarbete bland studenter i Murcia, Spanien.  
 

1997 blev också Lisette och Christian Gabre nya missionärer med inriktning mot Östasien och 

understöds av församlingen fram till sommaren 2021.  

                                  
 

1998-2003 stöds Anna och Pekka Mellergård i sitt arbete med kulturcaféer i Kunming, Kina. där 

välutbildade människor, studenter och andra unga fått beröra livets stora frågor. 
  

Gregor och Marie 

Allerth 

 

Lisette och 

Christian Gabre 
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1998-2000 var Ann-Marie och Hans Wiktorsson involverade i missionsarbetet i Mongoliet,  

Ann-Marie med arbete bland kvinnor som barnmorska och Hans som ledare för missionärsgruppen.  
 

2000-06 delunderhöll församlingen Marie och Gregor Allerth, som nysatsade i ett fattigt område i 

Blumenau, södra Brasilien. Här finns nu en fin kyrka och ett daghem som ger hjälp till ensamstående 

mödrar som kan lämna sina barn och själva gå ut i arbete. 
 

2001-02 och 2004-08 stöds Maria och Magnus Alphonce, som en tid arbetade med pionjärmission i 

Turkiet och sedan i Erdenet, Mongoliet. 2008 överlåter de arbetet till mongolerna själva och söker en 

ny utmaning i Mellanöstern. 2011-14 arbetar de med församlingsplantering i Turkiet igen.  
  

2004-06 arbetade Lena och Thomas Mårtensson med bland annat ett pygmé-projekt i RCA.  
 

2004-06 var Alison och Pehr-Gösta Öhrn involverade i arbetet på missionssjukhuset i Tansen, Nepal.  
 

2004-06 var församlingens medlemmar Gudrun och Anders Boström i norra Zambia och arbetade 

med ekonomi respektive underhåll vid sjukhuset i Mpongwe. 
 

2006-08 var bland annat Afghanistan föremål för mångas insatser. Församlingen valde att underhålla 

Ulrika och Jonatan Strömgren som placerades i Lal i norra delen av landet. Jonatan hjälpte till att 

ordna vattenförsörjning och Ulrika arbetade med utbildning av personalen på sjukstugan. Området 

blev allt mer osäkert och de blev tvungna att fly därifrån! 
 

2008-09 arbetade Ulrika och Urban Wijk som samordnare av EFKs insatser till sin systerkyrka i 

Zambia, som bl.a. tagit över ansvaret för sjukhuset i Mpongwe. De avbröt dock sin period efter ett år. 
 

Under perioden 2009-12 var Ragnhild Nyström i Nepal där hon arbetade med undervisning och 

skolfrågor. 
 

        
 

2011-12 arbetade Thomas och Marie Forsberg i RCA med EFKs samarbetskyrka EEB i frågor om 

ekonomi och ledarskap men avbröt sin period efter två år. 
 

Från 2012 stöder församlingen Fredrik och Martine Karlsson i Marseille, södra Frankrike, där de 

arbetar för att nå muslimer som kommer från norra Afrika, arbeta med sociala insatser, samordna 

EFKs insatser i norra Afrika och inspirera de franska församlingarna till invandrararbete bland 

muslimer.  
 

Billy och Eva-Lena Hellmark blev också föremål för stöd 2012 men med arbete på Cypern. Som 

EFKs regionledare i Region Europa – Mellanöstern innebar det att de hade ansvar för strategi, 

planering och ekonomi för EFKs verksamhet i regionen, men också för arbetsledning och omsorg för 

den personal som arbetar i området. De hade också ansvar för projekt och samarbete med lokala 

partners, Hösten 2017 flyttade de till Aten där Billy arbetar med församlingsbyggande och ansvarar för 

östra klustret i regionen. Eva-Lena arbetar med organisationen Threads of Hope som ger kvinnor 

utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning. 
 

2013-16 hade församlingen glädjen att få stödja sina medlemmar Anton och Maria Carlsson. Utifrån 

regionkontoret i Nelspruit, Sydafrika, arbetade Anton som landsansvarig för missionsarbetet i RCA 

och Maria med olika projekt hos olika partners.  Hösten 2014 fick Mirjam Larsson ekonomiskt stöd 

för att undervisa deras barn. 2017-våren 2019 fortsatte Anton arbetet i RCA men med bas i Sverige.   
 

Ragnhild 

planerar 

utbildning och 

skolarbete med 

sina nepalesiska 

medarbetare. 
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2010-11 och 2013-19 arbetade församlingens medlemmar Ingvar och Elisabeth Tholin i Spanien där 

Ingvar var tekniker på radiostationen HCJB.  
 

2015-16 arbetade Sofia och Patrik Fållsten i Laos, men fullföljde inte sin period pga. av problem med 

skolgång för barnen. Arbetet gick ut på att genom utbildning och mentorskap stötta socialarbetare, 

organisationer och en underjordisk församlingsrörelse i bland annat deras arbete mot människo-

handeln. Många socialarbetare och evangelister arbetar i det fördolda och behöver akut hjälp då de 

dagligen står öga mot öga med människohandeln.  
 

 

Från och med 2017 stöder församlingen Magda och Johannes Peters i Laos där de fortsätter det 

arbete Fållstens startade.  

 
Nationella medarbetare runt om i världen.  
 

Församlingen har också stöttat en del av Örebromissionens (Evangeliska Frikyrkan) nationella 

kontakter över åren. Från 1972 har också nationella medarbetare fått stöd ekonomiskt som arbetet med 

organisationer som HCJB, Ljus i Öster (Slaviska missionen), Tältmissionen, Hoppets stjärna och 

Ungdom med uppgift (UMU).  
 

Först ut var Khanna i Indien 1972, en trogen medhjälpare till pastor Biswas i Indien som bland annat 

var på besök på Norrmjöle och berättade om hur Gud räddade honom från en djup brunn!  

Pastorsparet Annie och Alzira Orrigo i Brasilien fick ekonomiskt stödd i omgångar 1967-1980 och 

Bombi Clement i RCA (Berberati) från 1972.  
 

Församlingen hade också glädjen att få stödja Khlaij Phonvat i Thailand 1973-77 och senare, under 

perioden 1987-91, Walankana Siichothong, kallad Eo Ghameng i södra Thailand där hon arbetade med 

församlingsbyggande. 
 

I slutet på 80-talet och in på 90-talet var församlingens ekonomiska stöd och förböner också riktade 

mot Västbengalen där Marhew Baroi och evangelisten Silas Lama i Indien verkade. 

Under samma tid fram till 1994 understöddes Albert och Nahib Babisha i Israel på Västbanken. 

90-talet var förvisso en intensiv period i församlingens missionsåtagande då även de nationella 

medarbetarna pastor Vivian Charles i Indien (1994-96) och riksevangelisten Ngandjou Bernard i RCA 

(1993-97) underhölls av församlingen. 
 

Genom Slaviska missionen kanaliserades ekonomiskt stöd till församlingsbyggande i det muslimska 

Kazachstan i staden Tjimkent genom Nikolaj Kristjev 1992-98 och Serik Kombarov 1999-2004 där de 

fick glädjen att starta ett flertal församlingar i staden och i dess omgivningar. 

 

I Bangladesh underhöll församlingen Pinto Mondol under perioden 2001-14 och Bikash Biswash 

2015-16 där de arbetade i svåra förhållanden med att sprida det kristna budskapet till muslimer.  
 

Efter 2016 stöder församlingen det arbetet genom EFKs projekt “Träna människor för 

församlingsplantering”. 
 

            
                               Familjen Mondol och Bikash Bishwash med sin fru.   
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Missionsprojekt 
 

Församlingen har också samlat in medel till närmare 30-tal olika missionsprojekt över åren. Ibland har 

det gällt ettårs-projekt och ibland projekt över längre tid. En del av projekten har ofta också varit 

kopplade till missionärer som församlingen stöttat eller stöder.  
 

Från mitten på 1980-talet har församlingen också årligen deltagit i Evangeliska Frikyrkans (f.d. 

Örebromission) gemensamma insamlingsprojektet Bröd till bröder, numera benämnt Ge för livet. Det 

har skett genom olika aktiviteter som t.ex. att delta i Björksta-marknaden, loppisar, konserter i kyrkan, 

sparbösseinsamlingar, adventsgröt m.m. 
 

1978-82 Stöd till ett pionjärarbete i Idivuoma, två mil söder om Karesuando där två  

                      evangelister, Raymond Persson och Göran Georgsson arbetade.  
 

1984-86 HCJBs vattenprojekt i Equador stöds genom Korsvågs arbete. 
 

1985 Bidrag till ett kyrkbygge i Dacca. 
 

1992-97 Stöd till evangelisation bland folkgruppen tamangerna i Nepal. 
 

1993-96 Stöd till en bibelskola i Novisad, Serbien. 
 

1993-98 Församlingsbyggande i Mongoliet. 
 

1994-04 Evangelisation i Nepal/Ung kyrka i Nepal. 
 

1995-96 Barn-, ungdoms- och kvinnoarbete i Bangladesh. 
 

     
2001-15 Stöd till pionjärmission bland pygméer i RCA.  

2001-04 Stöd till pionjärmission bland fulbefolket i RCA. 

2001-03 Ungdomsarbete i RCA. 
 

2002-04 Stöd till församlingsplantering i Mongoliet.  
 

2004  Bidrag till arbete bland barn och ungdom i Paraguay. 
 

     
2007-08  Plogning och snöskottning av flygfältet i Lal, Afghanistan. 
 

2009  Bidrag till en ny mast vid HCJB:s radiostation, Portugal. (Den gamla förstörd av  

                     orkanvindar!) 
 

Ulrika Strömgren 
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2011-13 Stöd för sjukvård och utveckling i Tansen, Nepal (ett Ge för livet-projekt). 
 

2014-15  ”Stärka fattigas situation” i RCA (ett Ge för livet-projekt). 
 

2016 ”Arbetslösa och fattiga i RCA får en ny chans” (också ett Ge för livet-projekt). 
 

2016-18  Utbildningsprojektet ”Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar” i RCA som  

                      finansierades med testamentsmedel. Projektet stöder två bibelskolor och en pastorsskola  

som drivs av samarbetskyrkan Eglise Evangéligue Baptiste, EEB. Flera personer får 

också stipendium för högre utbildning. Genom att stödja högre utbildning ges ett viktigt 

bidrag för utvecklingen av landet och kyrkan. 
 

2016-20  Flykting - akutinsatser och utveckling” (Europa/Mellanöstern). 
 

2017-20  Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning” (RCA) (också ett Ge för livet-projekt). 
 

2017-20  Träna människor för församlingsplantering” (Bangladesh).  
 

2019-20 Skolstöd till romer (Serbien) (var också ett Ge för livet-projekt 2019). 

 

2019-20 Barns rätt till skolgång (RCA).  
 

2019-20 Församlingar grundas och växer (Europa). 
 

2019-20 Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete (Sydostasien). 
 

2020 Till insamlingsprojektet Ge för livet samlades det inte in några medel under året på  

grund av pandemin. Men i december såldes material åt EFK- projektet Threads of hope  

som startade 2012 och är ett syprojekt för f.d. prostituerade kvinnor i Aten. 

 

Step Out - en möjlighet att pröva på missionsarbete 
 

Evangeliska Frikyrkans program Step Out hjälper till på olika sätt så ungdomar som har en önskat att 

se och pröva på hur mission fungerar i verkligheten får en möjlighet till det. 

Flera ungdomar i vår församling har fått ett litet ekonomiskt bidrag för att göra detta möjligt.  
 

1987 arbetade Mariana Åhfeldt i Paraguay (besökte också Birgit Karbin i Ecuador). 
 

1992 var David Boström involverad i ett skogsprojekt i Nepal och 1994 arbetade Katarina Shanbhag 

med sjukvård, också i Nepal. 
 

1996 var Mikael och Carolina Peterson involverade i missionsarbete i RCA. 
 

2003 arbetade Elisabeth Edblom i Thailand och Susanna Domeij i Paraguay. 
 

2004 besökte Lydia Jubrant missionsarbete i Sudan. 
 

2005-06 arbetade Johanna Svensson i Kambodja. 
 

2007 besökte Jessica och Josef Rundström Sydafrika. 
 

2008-09 arbetade Kristoffer Olsson i Sydafrika på ett barnhem. 
 

2012 gjorde August Olsson och Stina Persson volontära insatser i Kambodja resp. Argentina. 
 

2013 var Stina Persson ute igen för missionsinsatser men denna gång i Peru. 
 

2015 gjorde Mariana Åhfeldt en kort insats i EFKs flyktingprojekt i Kroatien. 
 

2016 besökte Simon Österlund olika missionsprojekt i Swaziland. 
 

2017 gjorde Sandra Peterson en studieresa till Thailand med Götabro bibelskola. 
 

2019 åkte fyra ungdomar på missionsresa till Serbien under påsken för att se och följa det arbete som  

         EFK gör bland romerna. 
 

2020 åkte en grupp ungdomar till Marseille för att besöka Martine och Fredrik Karlsson och se mission  

         i praktiken.  
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Flera andra ungdomar i kyrkan har dessutom under kortare eller längre tid varit ute i 

evangelisationsteam i världen genom UMU eller OM eller gjort andra missionsinsatser utan direkt 

ekonomiskt stöd från församlingen, bland annat Lars Carlsson, David Robert och Anders Boström, 

Sven Lindahl, Birgitta och Staffan Ödling.  

 

Övrigt 
 

Noteras bör att från 1971 och fram till idag har söndagsskolan och tidigare J1, J2 samlat in pengar till 

bland annat studiemedel till två pojkar i Nepal, barn på barnhem i Brasilien och Thailand. 
 

Våren 2013 åkte ett tiotal av församlingens medlemmar till Turkiet på en resa i Paulus fotspår. Det var 

EFK som ordnade resan. Resenärerna fick bland annat besöka de platser där de sju församlingarna i 

Uppenbarelseboken låg. Dessutom fick man en inblick i det nutida Turkiet, och situationen för 

missionärer och kristna där genom ett besök i Adana hos Alphonces. 
 

I oktober 2013 arrangerade Korskyrkan en mycket lyckad missionskonferens i samarbete med 

Betelkyrkan i Umeå, Nordmalings Baptistförsamling och Elimkyrkan i Ö-vik. Intresset för 

konferensen var stor och ca 150 personer deltog. 
 

I januari 2018 arrangerade Korskyrkan en missionskonferens med temat ”Mission i Fokus”. Fredrik 

och Martine Karlsson från Frankrike och Anneli Dagernäs från EFK centralt ansvarade för seminarier 

och samtal om barns rättigheter, församlingsbyggande och arbete mot människohandel. 
 

I februari 2019 hälsade också några församlingsmedlemmar på Fredrik och Martine Karlsson i 

Frankrike, och fick en inblick i deras arbete. 
 

Ett 20-tal personer från församlingen deltog i en inspirerade missionskonferens i november 2020 som 

EFK arrangerade delvis digitalt på 11 platser i landet samtidigt med temat Att vara sänd som 

församling och som enskild person.  
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