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Gräv där du står!
Gräv där du står, de orden brukar förekom-
ma i många olika sammanhang. De kan ock-
så säga oss något viktigt om Guds tankar om 
våra liv.
Ofta inbillar vi oss att en kallelse till Guds 
rike skulle vara något mycket världsfrån-
vänt. En uppmaning att dra sig tillbaka från 
världens larm och aktivitet mot ett inre skå-
dande i stilla och upphöjd ensamhet. Eller så 
tror vi att det är frågan om att göra något 
spektakulärt: Åka som missionär till tredje 
världen eller bli präst, diakon eller frikyrko-
pastor.
Så kan det kanske vara för några enstaka in-
divider, men för de allra flesta är nog kallel-
sen till Guds rike en kallelse att leva i kärlek 
och omsorg till varandra just på den plats i 
livet där vi står.

Inte frågan om att leta
Det är aldrig en fråga om att behöva leta 
uppgifter. De finns där redan framför oss i 
de gärningar vi vanligen utför i vår vardag, 
hemma och i skolan eller på arbetet. Det 
är en konstig inbillning att det skulle vara 
märkvärdigare i Guds ögon att vara påve el-
ler generalsekreterare i Förenta Nationerna 

än att vara en mamma eller pappa som lagar 
cykeln eller tvättar kläder åt sina barn. Lika 
tokigt är det att inbilla sig att de uppgifter 
en del av oss har i kyrka eller frikyrka skulle 
vara mer religiösa än våra vardagssysslor 
som bilmekaniker eller lågstadielärare.

Gud bejakar
Nej, istället är det en stor källa till glädje och 
trygghet att veta att Gud bejakar just de upp-
gifter som var och en av oss har fått i livet, 
att Gud inte sitter overksam i kyrkan eller på 
en plats i universum ljusår bort, utan istället 
finns med oss alla i våra vardagsliv. Vi behö-
ver inte omvandla vardagen till något fromt 
och religiöst, den är redan helig genom att 
Gud är närvarande i den, oändligt nära.
När nu under sommaren de flesta gudstjäns-
ter har ämnen som handlar om det kristna 
livets fördjupning skulle ”Gräv där du står” 
kunna vara ett slags underrubrik. I en av 
evangelietexterna läser vi inbjudningsorden 
till att våga leva våra liv i hopp och tillit. Ord 
från den Gud som ger vardagen färg och gör 
den till en fest genom att bejaka våra liv:
”Välkomna, allt är färdigt.” (Luk 14:17)

Tord Larsson

Tord Larsson,
Komminister i Bureå 
församling

Vi arbetar 
för dig
 
Kyrkoherde Lars Wangby 0910-78 16 89
Bostad: 0910-78 01 68 Mobil: 070-374 01 68
Vik. komminister Tord Larsson 0910-78 19 45
Mobil: 070-693 68 80
Diakon Björn Olofsgård 0910-78 01 98
Församlingsassistent Thomas Wikberg
0910-78 03 60 Mobil: 070-329 78 89
Vaktmästeri. 0910-78 19 67

Adress:    Bureå församling
                 Skärvägen 2A, 930 15 Bureå
Tel:           0910-78 03 60, Fax: 78 01 23
E-post:      expeditionen@burekykan.com
Hemsida: www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen: Mån-fre. 08.00-14.00

Adress: Burviksvägen 12, 930 15 Bureå
Tel: 073-825 16 75
E-post: fam.hornqvist@allt1.se

Sommartid på pastorsexpeditionen
Under perioden 16 juni till den 15 augusti hålls 

pastorsexpeditionen öppen kl 08:00-12:00

Redaktion: 
Lars Wangby, Thomas 
Holmström, Lasse Fors-
lund.

Omslagsbild: 
Eivor Tjärngren 
lämnar arbetslaget. 
Läs mer på sidan 6
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Lars Wangby
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Andlig ledare 
och visionär

Tältmöten 
i Bureå
Den 6-10 augusti är 
det tältmöten i Bureå 
hembygdspark. Det 
är Bureå församling, 
EFS och Pingstför-
samlingen som står 
som gemensamma 
arrangörer för denna 
vecka. Huvudtalare blir 
Carl-Erik Sahlberg, 
från Stockholm. Han är 
med fredag - söndag. 
De inledande dagarna 
kommer vi att hålla 
oss till lokala talare. 
Servering alla dagar 
efter Gudstjänsterna. 
Särskilda barnsam-
lingar fredag – söndag.

Programmet ser ut 
enligt följande.

Onsdag 6 aug Kl 19 
Gudstjänst. Sång: Jens 
Fahlgren och Magda-
lena Lundberg
Torsdag 7 aug Kl 10 
Bibelstudium
Torsdag 7 aug Kl 19 
Gudstjänst. Sång: Inger 
och Thomas Wikberg
Torsdag 7 aug Kl 21:15 
Mässa i kyrkan. Tord 
Larsson. Sång: Thomas 
o. Inger Wikberg
Fredag 8 aug Kl 10 
Bibelstudium
Fredag 8 aug Kl 19 
Gudstjänst. Carl-Erik 
Sahlberg Sång: Famil-
jen Blessing
Lördag 9 aug Kl 10
Bibelstudium. Carl-
Erik Sahlberg
Lördag 9 aug Kl 19 
Gudstjänst. Carl-Erik 
Sahlberg Sång: Jenny 
Lindqvist, m.fl.
Söndag 10 aug Kl 11 
Gudstjänst. Carl-Erik 
Sahlberg. Sång av 

Kyrkokören.

å       rets tältmötesvecka i Bureå 
gästas av Carl-Erik Sahlberg, i 
vida kretsar sedd som en andlig 
ledare, inspiratör och visionär. 

Carl-Erik är också en förgrundsfigur när 
det gäller kyrkans sociala engagemang i 
Stockholm. 

Många kristna, framför allt ungdomar från andra 
församlingar och stift, reser numera till Sankta 
Clara kyrka för att träffa Carl-Erik Sahlberg och för 
att hämta inspiration i gudstjänsterna. Carl-Erik är 
domkyrkokomminister i Stockholm och sedan 1989 
verksam som präst och ledare för verksamheten i 
S.ta Clara kyrka. Under den tiden har antalet guds-
tjänstbesökare stadigt ökat och idag är kyrkan ofta 
fullsatt när klockorna kallar till söndagsgudstjänst. 
Men det är inte bara på söndagarna som folk kom-
mer till kyrkan. S.ta Clara, som ligger mellan Cen-
tralen och Sergels torg, är en bedjande kyrka med 

två timmars bön varje dag. 
Det är inte enbart antalet kyrkobesökare som gjort 
att Klarakyrkan uppmärksammats. Man bedriver 
även ett omfattande utåtriktat socialt arbete bland 
missbrukare, hemlösa, prostituerade, psykiskt sköra 
och långtidssjukskrivna. Det som en gång började 
med att några från kyrkan gav sig ut bland de pro-
stituerade på Malmskillnadsgatan, en kväll i veckan 
med kaffe och bullar, växte så småningom till att 
även omfatta narkomaner på ”plattan” vid Sergels 
torg och intagna på Stockholms fängelser. Genom 
årens lopp har flera tusen människor kommit i kon-
takt med kyrkans arbete och många har kunnat 
återvända till ett ordnat liv. Många av dessa har 
också stannat kvar i kyrkan.
Det diakonala arbetet, med uppsökande verksamhet 
utanför kyrkans väggar, de dagliga bönestunderna, 
en öppenhet för den Helige Ande och där Jesus alltid 
står i centrum. De är några av de faktorer som man 
framhåller och som gjort att S.ta Clara de senaste 
åren fått motta många nya besökare. 
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Musik i 
sommarkväll
Under sommaren arrangeras 
som vanligt flera konserter i 
Bureå kyrka. 

Söndagen den 29 juni kl.19 
inleds konsertsommaren av 
familjen Larsson som bjuder 
på ”gott och blandat från mu-
sikens värld”. Johanna Lars-
son, cello och gitarr, Anne-May 
Larsson, sång, piano och orgel 
och Tord Larsson, altsax och 
piano.

Söndagen den 20 juli kl.19 
framträder Trio Arx. Gruppen 
sjunger och spelar allt från 
klassiskt till nutida på ett an-
norlunda sätt och förmedlar 
meditativa toner som berör. 

Fredagen den 1 augusti kl 19 
avslutas Musik i sommarkväl-
len med ett framträdande 
av Jenny Lindqvist, Elisabet 
Wangby och Moa Lundqvist.

Dana Dragomir till Bureå
Förutom de konserter som 
arrangeras av församlingen, 
bjuder sommaren på 
ytterligare ett framträdande i 
kyrkan.  

Fredagen den 11 juli gästas 
Bureå av panflöjtisten 
Dana Dragomir. Dana, som 
brukar kallas för panflöjtens 
drottning, spelar ett varierat 
program. Konserten är 
entrébelagd.

Söndagen efter midsommardagen är det 
av tradition sommargudstjänst i Fal-
marksforsen. Folk från när och fjärran 
brer då ut sina filtar i gräset eller bän-
kar sig runt borden framför byagården. I 
samband med gudstjänsten ordnas oftast 
även kaffeservering och de flesta dröjer 
sig kvar en stund för att umgås.
Ebba Lundgren som bor i Falmarksforsen 
berättar att sommargudstjänster i byn 

är en tradition som sträcker sig långt till-
baka i tiden. Redan på den tiden då hon 
växte upp hölls gudstjänster där som-
martid, även om det inte var på samma 
dag.
Förhoppningsvis så kommer solen att lysa 
även i år när Tord Larson talar från trap-
pen till byagården. Men skulle himlen mot 
förmodan täckas av mörka moln så flyttas 
arrangemanget inomhus istället. 

Traditionsrik 
sommargudstjänst

Söndagen den 22 juni hålls ingen gudstjänst i Bureå kyrka. Då inbjuds istället alla kyr-
kobesökare till Falmarksforsen och den traditionsenliga sommargudstjänsten vid bya-
gården. 

Carina Nyström serverar Göran och Annika Åström hembakt i samband med 
fjolårets sommargudstjänst i Falmarksforsen.
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Frukostgudstjänst – 
en ny tradition i Sjöbotten

Kulturell mångfald och stillhet. 
Ljuvlig miljö och matköer. Café-
et Oyak och en lång bussresa är 

bara en del av det som väntar för dem som 
följer med församlingen till Taizé.

Bureå planerar att i slutet av juni tillsam-
mans med Söderhamns församling åka till 
Taizé, ett kloster i södra Frankrike. Tillsam-
mans med massor av andra, unga som gam-
la, får du följa med i brödernas vardag un-
der en veckas tid. Det handlar bland annat 
om samtal, tid för dig själv och massor av 

Tillit och lugn i 
franskt kloster

sång. Dock är Taizé allt annat än jobbigt och 
slitsamt, det är en plats för ro och vila och 
aldrig har vardagsgöra varit så kul. Tillsam-
mans med ungdomar från andra kulturer, 
med andra traditioner och synsätt får du 
umgås och tillbringa en underbar tid i den 
vackra miljön i Taizé. 
Låter det här intressant? Tveka inte att höra 
av dig till pastorsexpeditionen och Lars 
Wangby för mer information. Kom bara 
ihåg att det gäller att anmäla sig snart för 
att vara säker på att få komma med. 

Text: Paulina Hedman

I Sjöbotten blir det den 18 maj, för tredje 
året i rad en frukostgudstjänst.
Idén kom från en i styrelsen. Han hade varit 
och sjungit på en frukostgudstjänst och tyck-
te att det var något som också Sjöbottens EFS 
borde pröva. Och så blev det. Redan efter tre 
år kan man utan överdrift påstå att det blivit 
en trevlig och uppskattad tradition. 

Upplägget är enkelt. Istället för att ha ser-
vering efter gudstjänsten, inleds samman-
komsten med att man samlas kring serve-
ringsborden klockan 10. Och eftersom det är 
relativt tidig på söndag förmiddag är det en 
rejäl frukost som serveras. Här finns allt som 
ska finnas på ett gott och näringsriktigt fru-
kostbord som gröt, fil, fullkornsbröd, flera 

sorters pålägg och grönsaker. En hel timme 
är avsatt till frukostdelen. Och när klockan 
närmar sig ordinarie tid för söndagsguds-
tjänst samlas besökarna inne i bönhussalen 
för att fira gudstjänst tillsammans.   
I år är frukostgudtänsten tidigt på våren. 
Men när den är i början på juni kan man, 
om vädret så tillåter, äta sin frukost ute i 
försommarvärmen.

Text: Lasse Forslund

Olov och 
Britt-Marie 
Vestermark, 
Margareta och 
Nils Hägglund 
deltog i förra 
årets frukost-
gudstjänst.  
Foto: Annika 
Stenlund
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Församlings-
resa till 
Gammelstad
Årets församlingsresa 
går till Gammelstad 
utanför Luleå den 22 juli. 
Vi besöker Nederluleå 
kyrka som är norr-
lands största medeltida 
kyrka och bekantar oss 
med kyrkstaden som 
finns med på Unescos 
Världsarvslista över för 
mänskligheten omistliga 
kultur- och naturmiljöer. 

På hemvägen gör vi även 
ett besök i Storforsen. 
För mer information och 
anmälan kontakta 
Björn Olofsgård 
tel. 0910-78 01 98.

Burträsk 
Burträsks nya kantor 
heter Anders Wälimäki. 
I mitten av juni övertar 
han taktpinnen från 
Bengt-Ivan Henfrids-
son som går i pension. 
Anders har tidigare 
arbetat som kantor i S:t 
Örjans församling.
– Anledningen till att 
blev Burträsk är i första 
hand kyrkorummet och 
dess rika instrumentarium. 
Jag minns att jag, redan på 
80-talet fascinerades av 
denna kyrka och Burträ-
skbygden. Varje gång jag 

besökt kyrkan har tanken 
kommit för mig, att här 
skulle jag vilja arbeta. Nu är 
jag där. Jag känner en stor 
ödmjukhet inför uppgiften.

Lövånger
I mitten av maj kommer 
biskop Hans Stiglund till 
Lövånger för en biskops-
visitation. Under det tre 
dagar långa besöket kom-
mer biskopen och hans 
medhjälpare att delta i det 
dagliga arbetet för att däri-
genom skapa sig en bild 
av församlingen och dess 
verksamhet.
I slutet av augusti åter-
kommer sedan biskopen 
till Lövånger för att fira en 
festhögmässa tillsammans 
med församlingen. Vid det 
tillfället kommer han att 
träffa förtroendevalda och 
anställda för att lämna 
några sammanfattande 
synpunkter utifrån vad han 
sett, hört och upplevt under 
visitationen.  

Anders Wälimäki, ny kantor i 
Burträsk . Foto: Bert-Ola Burman

Nu får Eivor tid att sticka
Efter 20 år inom posten och nästan åtta år på pastorsexpeditionen är det dags för 
Eivor Tjerngren att varva ner. I september går hon i pension, fast i praktiken sker det 
redan i slutet av sommaren. 

Allt har sin tid
Allt har sin tid och min tid som anställd inom Bureå församling rinner ut under 
hösten. Egentligen är jag ganska häpen över att dessa år bjudit på så många över-
raskningar. Vi har skrattat mycket men också diskuterat och analyserat svåra 
frågeställningar. Styrkan i arbetslaget är förmågan att hålla ihop och öppenheten 
i diskussionerna. Detta gör att det varit lätt att trivas och känna sig accepterad. 
Det jag kommer att sakna är arbetskamraterna – humorn och glädjen. Nu får 
någon annan ta del av detta – och det är ju också bra! Eivor

Hur känns det? 
– Det känns bara bra, man räknar ju inte 
med annat.
Är det något du kommer att sakna?
– Arbetskamraterna naturligtvis. Nog 
kommer man säkert att fundera ibland på 
hur det går för dem. 
Du släpper inte kontakten helt då? 
– Jag är ju med i kyrkokören, så jag kom-
mer även i fortsättningen att åtminstone 
att ha den kontakten. 

Vad ska du nu göra nu när du får en 
massa tid över för dig själv?
– Jag ska göra det jag inte hunnit förut. 
Sedan ska du veta att jag har sju barn-
barn på samma gata. 
Och inga dolda talanger som du tänker 
utveckla? 
– Nej, men sticka är min stora passion. 
Sedan leker jag gärna med lera, drejar 
och så.
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För aktuella program se även predikoturerna i
Norra västerbotten och Västerbottens Mellanbygd

Med reservation för ändringar

Bureå EFS Valter Östlund 070-549 64 44Bureå Kyrka Expedition 78 03 60

MAJ
10/5 Lö 14  Konfirmationsgudstjänst. Lars Wangby, 
   Tord Larsson.
11/5 Sö  11 Högmässa. Lars Wangby, Tord Larsson, 
   kyrkokören, konfirmander. 
15/5   To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Åke Lundgren. 
18/5   Sö 11 Högmässa. Lars Wangby
25/5 Sö 11 Familjegudstjänst. Tord Larsson, barnkören. 
   Barngruppernas avslutning. Kyrkkaffe
25/5   Sö 18 Förbönsgudstjänst. Tord Larsson, 
   Thomas Wikberg.
    
JUNI
1/6 Sö 11 Högmässa. Tord Larsson, ”Tillfälliga kören” 
   från Älvsbyn. Kyrkkaffe
8/6 Sö 11 Familjegudstjänst. Thomas Wikberg, 
   Björn Olofsgård. Dopfest. Servering 
12/6  To 19   Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
14/6   Lö 14   Konfirmationsgudstjänst. Tord Larsson, 
   Lars Wangby
15/6   Sö 11   Högmässa. Lars Wangby, Tord Larsson, 
   kyrkokören, konfirmander. 
21/6   Lö 11 Gudstjänst. Lars Wangby
22/6   Sö 11 Gudstjänst i Falmarksforsen. Tord Larsson 
   (ingen Gudstjänst i kyrkan)
26/6   To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Tord Larsson.
29/6   Sö 11 Familjegudstjänst. Tord Larsson.

JULI
6/7     Sö 11  Högmässa. Tord Larsson.
10/7   To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Tord Larsson.
13/7   Sö 11 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken. 
   Tord Larsson. Musik: Familjen Larsson.
20/7   Sö 11 Högmässa. Tord Larsson.
24/7   To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Tord Larsson.
27/7   Sö 11 Gudstjänst. Tord Larsson.

AUGUSTI
3/8     Sö 11 Högmässa. Tord Larsson.
7/8     To 21:15 Veckomässa. Tord Larsson.
10/8   Sö 11 Gudstjänst i Tältet. Carl-Erik Sahlberg, kyrkokören. 
17/8   Sö 11 Högmässa. Lars Wangby.
21/8   To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby.
24/8   Sö 11 Gudstjänst. Lars Wangby
31/8   Sö 11 Familjegudstjänst, terminsupptakt. Lars Wangby.
31/8   Sö 18 Förbönsgudstjänst. Lars Wangby.

MAJ
17/5  Lö 19  Gudstjänst. Mats Björk, sång Femina Vox, 
    servering. 
27/5  Ti 19  Missionsafton. Ulf Ekängen, servering.
31/5  Lö 19  Gudstjänst i Pingstkapellet. Tord Larsson, 
    servering.
 
JUNI
5-8/6    Länskonferens i Umeå.
15/6  Sö 18  Gudstjänst. Tage Andersson, sång Unison, 
    servering.

AUGUSTI 
6-10  On–Sö  Ekumeniska tältmöten 

Sjöbotten  Annika Stenlund 78 70 82
MAJ
18/5  Sö 10  Frukostgudstänst. Marie Hörnqvist.
31/5  Lö 19  Psalmkväll. Stefan Normark.

JUNI
15/6  Sö 11  Gudstjänst. Jan Andersson, Gideoniterna, 
    Lena Lundmark.

JULI
    Sommarmöte. Se kommande annonsering.

AUGUSTI
24/8  Sö 11  Gudstjänst

Östra Falmark Barbro Lindberg 841 90
MAJ
18/5  Sö 11  Söndagsskoleavslutning. Ledarna och barnen.

JUNI
29/6  Sö 11  Sommarmöte i bönhuset. Jan Nilsson.

Kyrkofullmäktige
i Bureå församling sammanträder

måndagen den 19 maj kl. 19:00. 
i Församlingsgården.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Välkommen!
Martin Jonsson, Ordf

”Alla vägar bär till Rom”
Mellan den 12-17 maj är hela arbetslaget på personalresa till 
Rom. Under vecka 20 kommer Lövångers församling och kyrko-
herde Åke Lundgren att vara de som vi hänvisar till i kontakt 
med församlingen. 

Vill man boka tid för dop eller anmäla dödsfall/boka begravning, 
så kan de ta emot sådan bokning. Behöver man akut kontakt 
med präst, hänvisar vi till Stig-Lennart Jonsson (pensionerad 
EFS-präst i Bureå).  

Telefonnummer att notera med anledning av detta:
Lövångers församling 0913-100 83
Åke Lundgren Kyrkoherde 0913-104 50 , 073-823 30 12
Stig-Lennart Jonsson 0910-78 17 71 , 070-634 34 75
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Den 27:e juli är en stor dag för alla scouter. Då är det nämligen dags för årets höjd-
punkt, Patrullriks. Det är ett läger för scouter från hela landet som arrangeras vart 
tredje år av EFS. I år är det i Mjösjöliden, utanför Piteå, som lägret tar plats.

– Det brukar komma ungefär 2500 scouter, från alla 
delar av Sverige, berättar Stig-Lennart Jonsson, som är 
ansvarig för scouterna i Bureå med omnejd.
Ungefär 30 stycken scouter kommer från Bureåom-
rådet. De delas in i sex patruller (grupper) med fem 
personer i varje.

”… aktiviteter i stil med 
klättring och volleyboll …

Patrullriks - populärt 
bland scouterna
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Sommarskoj 
efter skolan

– Första dygnet ska varje patrull bygga upp var sitt 
läger. De ska sätta upp tält, tvättställ och bygga en 
egen spis, som de sedan under veckan skall tillreda 
sina måltider på, förklarar Stig-Lennart.

När lägret är uppbyggt är det aktiviteter i stil med 
klättring och volleyboll som står på schemat. En dag 
arrangerar scouterna en marknad där syftet är att 
samla in pengar till Barn I Alla Länder och att de anhö-
riga ska få träffa sina scouter och se hur de har det. 
Om det inte räcker med en dag för familjen att träffa 
sina barn, finns det en så kallad familjesocken, i när-
heten av scoutlägret. Där kan de anhöriga t.ex. ställa 
sina husvagnar och på så sätt vara med hela veckan.
 – Detta är mycket uppskattat både bland scouterna 
och de anhöriga, säger Stig- Lennart och fortsäter:
– Trots att jag har varit med i 10 upplagor av patrull-
riks och nu är 67 år gammal, så kan jag inte hålla mig 
därifrån. Det är så roligt.

Text: Johannes Hägglund

Viktor 
Krogh-
Wennemo 
och Julia 
Hellgren 
Wikström 
ser fram 
emot att åka 
på läger i 
sommar. 
Foto: Stig-
Lennart 
Jonsson

Sandra 
Wester-

berg, från 
Övre Bäck, 
var med på 

Sommar-
skoj förra 

sommaren.

Den en 16 juni drar Sommarskoj igång. Det är en dag-
lig aktivitet för alla sommarlediga barn i årskurs ett 
till fem. Under nio dagar i början av sommarlovet träf-
fas man alla vardagar mellan 10 och 14 för att leka och 
ha kul. Ett besök på fotbollsgolfen finns inplanerad 
liksom en utflykt till Lycksele djurpark. Sommarskoj 
avslutas med en hajk den 26-27 juni. 
Ledarduon Thomas Wikberg och Kristina Normark 
och hälsar alla sommarlediga barn välkomna till för-
samlingsgården. 


