
 

EFS och Salts årskonferens i Kalmar 2021 
Hej vänner! 

Förra årets årsmöte och konferens, som skulle varit i Jönköping, blev som bekant helt digital. Nu står 

vi i förberedelserna inför årsmöte och årskonferens 2021 som kommer att vara i Kalmar. Det är 

beslutat att årsmötet ska sändas digitalt med livesändningar från Kalmar. Om situationen ändras 

hoppas vi öppna upp för fysiska samlingar i lämplig omfattning. Det innebär att vi i dagsläget är 

osäkra på hur det kommer att bli i slutänden. Men vi hoppas att vi kan ses så många som möjligt.  

Salt och EFS Årskonferensen i Kalmar 13–16 maj har samma tema som i fjol. 

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jesaja 43:19  

Salt och EFS vision är “Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Vi vet att vi tillsammans gör 

en hel del för att visionen ska bli verklighet på många olika sätt, inte minst i bön, därför vill vi kalla till 

bön för årsmötet och konferensen. 

● Be att Covid 19 klingar av och att vi får ses så många som möjligt på årskonferens. 

● Be att EFS årsmöte och årskonferens blir som Herren vill ha den. 

● Be att vi får en ännu större kärlek till Jesus och Guds ord. 

● Be att vi ska få en förnyad nöd för att människor ska få möta Jesus. 

● Be att vi ska få se Salt och EFS vision bli verklighet i regioner, distrikt och vårt land. 

Inför den här konferensen har vi tänkt nyttja de digitala verktyg som vi lärt oss använda och kallar till 

bön på söndagskvällar 18.00-19.00 med början den 14 februari. Dessa bönesamlingar kommer att 

ledas av oss i förbönsgruppen. 

Vi brukar ha 40 dagars bön inför konferensen. Under 40 dagars bönen kommer vi att be varje kväll 

från och med den 4 april mellan 18.00 -19.00 

De bönesamlingarna kommer att ledas av bl.a. regionala missionsledare, saltkordinatorer, m.fl.  samt 

av oss i förbönsgruppen. 

Vi vill med detta brev uppmuntra dig att komma med på dessa digitala samlingar. Det är en fantastisk 

möjlighet att kunna be tillsammans över hela landet, kunna se varandra och bli uppmuntrade av det. 

Att vi får stå tillsammans i uppdraget att be för EFS och vår vision att nå ut. Alla böner behövs!  

Vi kommer att använda oss av Google Meet och länken hittar du på EFS hemsida efs.nu. Klicka på den 

så ansluts du till bönesamlingen. Vill du meddela något eller har ett tilltal från vår Herre, kan du mejla 

det till konferensbon@efs.nu 

Herren välsigne dig! Varma hälsningar! 

Förbönsgruppen  

Lillemor Persson, Kicki Löwenham, Mikael Artursson, Elisabeth West, Sandra Åhman. 

http://efs.nu/
mailto:konferensbon@efs.nu

