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Hösttankar

Björn Olofsgård
Diakon i Bureå
församling

Jag har nu i två år arbetat som diakon i Bureå församling. Under denna tid har jag fått
lära känna en hel del Burebor, fått dela både
glädje och sorg.
Efter en, som jag tycker, fin sommar, går
vi oundvikligt mot höst. I ett tidigare nummer av församlingsbladet beskrev jag lite om
vad diakoni handlar om, kort: kyrkans utåtriktade arbete. Ordet diakoni kommer från
grekiska diakonia, som betyder tjänst. Dia
kan också betyda genomlysa, se: diabild.
Att få finnas till för en annan tycker jag
är fantastiskt. Att få ta del av någon annans
tankar och funderingar. Alla har vi ibland
behov att få prata. Det kan vara när det hänt
något roligt, men också när det hänt något
tråkigt.
Det jag vill ta upp idag är: hur hanterar vi
vår sorg?Allhelgonahelgen är den tid under
kyrkoåret, som infaller i början av november, då vi får minnas och högtidlighålla dem

som gått bort. Vår sorg kan se väldigt olika
ut, men följer ofta ett mönster.

Gud har gett oss
löften om lindring
Kyrkan har stor erfarenhet av att hantera
sorg, via samtal, sorgegrupp mm. Tveka inte
att be om kyrkans hjälp om Du hamnar i en
svår situation, vi finns för Dig.
Gud har gett oss löften om lindring och
tröst när vi har det svårt. Han vet våra innersta tankar, kan scanna av och genomlysa
oss, Gud har gett oss sin utsträckta hand, vi
har möjligheten att ta den.
Ha en skön höst! / Björn

Tord Larsson slutar

Kyrkofullmäktige

I slutet på oktober slutar Tord sin tjänst i Bureå församling.
Han har fått jobb som präst i Skåne. Ett stort tack till Tord
och vi till önskar hela familjen Larson Guds rika välsignelse. I skrivande stund är det inte klart med hans efterträdare, men arbetet att hitta en lösning har påbörjats.

Kyrkofullmäktige i Bureå Församling sammanträder
måndag 3 november, kl 19, i församlingsgården. Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Välkommen hälsar Martin Jonsson, ordförande.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Vivianne Palm och
Stig-lennart Jonsson.
Läs mer på sidan 5.
Församlingstidningen Nära
Ansvarig utgivare: Lars Wangby
Redaktör: Lasse Forslund
Redaktionsråd: Lars Wangby, Thomas
Holmström, Lasse Forslund

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:
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Tipsa oss!

a

Håll kärleken
levande!

tt bli kär är ingen konst. Men att
hålla kärleken levande är inte lika
lätt. Den 19 september kommer Alf
B Svensson på besök i församlingsgården,
och där han delar med sig tips om den svåra
konsten att hålla kärlekens låga brinnande.

Det är ingen överdrift att påstå att Alf är en riktig
expert på området att hålla kärleken levande. I cirka
20 år har han åkt land och rike runt och föreläst för
fler än 100 000 personer.
– En anledning till att jag började var att jag i mitt
arbete som skolpsykolog träffade så många barn
som for illa i samband med skilsmässor. Idag märks
det att folk är mer intresserade att hålla ihop i sina
förhållanden än för 10 år sedan. Antalet skilsmässor har faktiskt också minskat. Det som gör att jag
fortfarande håller på är det stora intresset för föreläsningarna och det starka och positiva gensvar
jag får.
Nu har du alltså möjlighet att bli en av många som
får lyssna på Alfs kloka råd och förslag på konkreta

lösningar i frågor som pengar, sex och samlevnad,
gräl, städning eller kanske bara tidsbrist.
Alfs föreläsning är i församlingsgården, fredag 19
september, kl 19. Föreläsningen sker i samarbete
med studieförbundet Sensus.
Mycket av kunskapen och erfarenheten har Alf
samlat i en liten bok med titeln ”Håll kärleken levande”. Han har även skrivit en bok om den svåra
konsten att vara förälder. ”Våga vara förälder” - en
underhållande och klok läsning för både mammor
och pappor.

Praktik i församlingen
Outi Nordlund ska utbilda sig till präst och från mitten på augusti och
fram till i slutet på september kommer hon att göra praktik i Bureå församling. Som 18-åring var Outi med om en speciell omvändelseupplevelse och har efter det varit aktiv i Pingstförsamlingarna i Kalix/Haparanda
och Umeå. Outis intresse för teologi och diakoni resulterade i att hon gick
Svenska kyrkans grundkurs. Och det var efter den kursen som hon upplevde en stark maning i sitt inre att bli präst.

Jag har den trevliga
uppgiften att arbeta
med Nära. Det är min
förhoppning att du
tycker att den är både
intressant och trevlig.
Du är välkommen
att höra av dig med
synpunkter och förslag.
Det kan också vara
något som ligger nära
ditt hjärta, som ett tips
på en bra bok, cd-skiva
eller film. Eller varför
inte en dikt eller sångtext du skrivit.
Kontaktuppgifter finns i
faktarutan på sidan 2.
Hälsningar
Lasse Forslund

Antalet skiljsmässor har
faktiskt minskat, säger
Alf B Svensson

Tävling!
Någonstans inom
församlingens gränser
finns de här vägskyltarna. Som du kan se finns
det inga uppgifter om
avståndet till Sjöbotten
och V. Hjoggböle. Hitta
vägskyltarna och sedan summera avstånden till de två byarna!
Skicka in ditt tävlingssvar senast den 30 oktober. Adressen finns i
faktarutan på sidan 2.
Det du kan vinna är
ett presentkort på 200
kronor.
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Foto: Pia Fahlgren

Resan
till Rom
I mitten på maj gjorde hela personalgruppen en sex dagars resa
till Rom. En av de som följde med
var Ann-Katrin Wikström. Hon
har varit sjukskriven de senaste
åren, men det var självklart att
hon skulle följa med. Ett beslut
som gjorde Ann-Katrin glad.

Bertil Johansson, Tord Larsson, Rune Hedman, Marie Hörnqvist och Cristoffer Hedman var
med på träffen i mitten på juni.

Svenska Kyrkan
+EFS=Sant

– För mig var nog det bästa att jag
blev tillfrågad om att följa med.
Det betydde jättemycket för mig!
Allting var trevligt! Det var så
mycket som vi fick se och uppleva
tillsammans. Även om vi gjorde
olika saker på dagen så avslutade
vi med en gemensam middag.
För dig som inte fick följa med
finns det ett unikt tillfälle att
”nästan” göra samma resa!
Fredag 17 oktober, kl 19 är du
välkommen till församlingsgården. Då ska personalen berätta
om sin resa till Rom. Och det blir
inte bara med ord. Du kommer att
få se bilder och film, och kanske
får du till och med möjlighet att
äta pizza!
Foto: Per Blind

Under många år har det, främst i samarbetsrådet, pratats om hur samarbetet mellan
Svenska kyrkan och EFS kan utvecklas och fördjupas. Nu har nya steg tagits för att ytterligare fördjupa samarbetet.

Colloseum var en av de historiska
platser som besöktes under vistelsen
i Rom.

I början på maj var ett tjugotal personer
från EFS och Svenska kyrkan samlade
på Bureå EFS för att fritt ventilera tankar och idéer kring hur framtiden kan
se ut.
Ett konkret resultat av den träffen blev
att ett utökat samarbetsråd skulle arbeta vidare med några olika frågor och
idéer. De träffades i mitten på juni under
en halv dag för att försöka konkretisera
en del av tankarna och idéerna.
Pia Fahlgren, Sjöbotten, är en av dem
som var med på träffen i församlingsgården i mitten på juni.
- Träffen var mycket givande och det
var många intressanta och viktiga frågor som vi pratade om under dagen.
Innan dagen var slut fanns det fyra konkreta förslag.
- Jag har skrivit ner fyra punkter, berättar Pia. Punkt nummer ett är att vi
ska sikta på att ha fyra gemensamma
gudstjänster under ett år. Den andra
punkten handlar om att se helheten när
det gäller ungdomsarbetet i hela för-

samlingen. Punkt nummer tre gäller den
gemensamma planeringen. Den kan bli
ännu bättre om det går hitta en lösning
så att Marie Hörnqvist blir en del av kyrkans arbetslag. Den fjärde punkten är en
möjlig lösning när det gäller att eventuellt anställa en person i området. Det behöver inte vara en predikant. Kanske är
det bättre med en person som kan vara
som en lagledare för frivilligarbetarna i
församlingen.
Datum för nästa träff är den 16 september. Då ska arbetet fortsätta med att
hitta arbetssätt och former för ett ännu
bättre och givande samarbete.
Var det fördjupade samarbetet kommer att landa är naturligtvis för tidigt
att säga. Men en sak är klar. Viljan att
samarbetet ska fördjupas finns hos både
Svenska kyrkan och EFS.
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Ledarprofilernas final
Att koka kaffe över öppen eld
är något som Stig-lennart och
Vivianne både kan och tycker
om att göra.

också tillägga att scouting har ett internationellt perspektiv. Det är tack vare det
som vi har haft ett fadderbarn i Tanzania
och att jag själv har fått göra en resa till
Malavi.
Har scouting någom framtid i det moderna digitala samhället?

och lära dem vad bibeln har att säga.
Att vara tillsammans med barn och ungdom gör att man känner sig så ung själv.

Vivianne: Jag tror att det kommer att
fortsätta och jag tror också att det kommer att öka. Jag upplever att barnen trivs
med scouting och även att deras föräldrar tycker det är viktigt. Det ser bra ut på
ledarsidan i Bureå. Det finns många som
tar vid efter mig och Stig-Lennart och de
är mycket duktiga och ambitiösa. Jag är
så tacksam över att ha fått vara med i så
många år.

Stig-Lennart: Jag instämmer med ViviAnn. Det bästa är att umgås med barn och
ungdomar. Det är en högtidsstund att få
lära scouterna att hugga ved på ett säker
sätt och att handskas med kniv. Jag vill

Stig-Lennart: Scouting, med sin speciella
profil, har definitivt en framtid. Ju mer digitaliserat samhället blir desto mer nödvändigt är det att ge barnen möjlighet att vistas
i naturen och uppleva vad den har att ge.

Efter mer än 80 år tillsammans som scoutledare har Vivianne
Palm och Stig-Lennart Jonsson bestämt sig för att lägga scoutmunderingen på hyllan. Den stora finalen på deras ledarkarriär
var Patrullriks i Mjösjöliden i månadsskiftet juli/augusti.
Nära fick en pratstund med de två ledarprofilerna och första frågan de fick svara
på var vad som är bäst med att var scoutledare.
Vivianne: Det bästa är att få vara tillsammans med barn och ungdomar, lära dem
leva i naturen och att leva enkelt. Men
också att peka på att Gud finns i naturen

Glimtar från våra grannar
Burträsk
I mitten av augusti hälsades Inger Wikberg välkommen som kantor inom Burträsks församling. Inger bor i Sjöbotten
tillsammans med sin man Thomas och
har tidigare arbetat inom Bygdeå församling. Den nya tjänsten i Burträsk innebär
att hon övertar huvudansvaret för körverksamheten och musiken i Bygdsiljum
och Kalvträsk.
Inger, som också har ett förflutet som
musiklärare, räknar även med att kunna

ge privatlektioner i orgel, keyboard och
piano vid sidan av sitt kantorsjobb.
– Jag ser fram mot att arbeta i församlingen och att möta många nya människor, säger Inger.

Lövånger
För drygt ett halvår sedan lanserade
Svenska kyrkan sin nya portal på Internet. Den ger församlingarna nya möjligheter att på ett enkelt sätt skapa sina egna

www.svenskakyrkan.se/lovanger

hemsidor. Lövångers församling som tidigare inte haft någon egen sida anammade
den nya möjligheten. Efter en viss väntan
kunde arbetet påbörjas och några veckor
snare sjösattes den nya hemsidan. Att den
ligger ute på nätet innebär inte att jobbet
är avslutat. Arbetet med att utveckla och
finslipa sidan fortsätter.
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Ett värdigt slut

d

et var många som blev
ledsna, upprörda och
besvikna när de såg tvprogrammet i våras om de ovärdiga
gravsättningarna i Vindeln.
– Det var ändå bra att det kom fram, säger Hans Granlund, en av de som arbetar med gravsättningar i Bureå. Vi har
fått en del frågor och det har blivit fler
som vill vara med vid gravsättningen.
Men oavsett om det är anhöriga med
eller inte följer kyrkogårdspersonalen i
Bureå samma rutiner. När begravningsgudstjänsten är slut körs katafalken
med kistan fram till graven, som grävts
samma dag eller dagen före.
– Vi är för det mesta fyra personer som
med hjälp av stroppar firar ner kistan i
graven. Det är bara vid speciella tillfällen, som när en grav är för nära en häck
eller annat hinder, som vi använder en
traktor för att få ner kistan.
Efter det följer ett viktigt moment. De
som är med vid grav sättningen står i
stillhet vid graven en kort stud. De som
har keps eller annan huvudbonad på sig
tar av sig den under den delen.
– För mig handlar det om värdighet och
att visa respekt för den avlidne och dennes familj, förklarar Hans.

När den delen är klar är det dags för
återfyllning av graven. Den första delen
görs för hand.
– Vi fyller för hand runt kistan och till
dess att det intes syns några blomdekorationer. Efter det blir det med traktorskopan varvat med att det trampas
så att det ska bli så lite sättningar som
möjligt.

För mig handlar det
om värdighet och
att visa respekt
Ett par timmar efter att begravningsgudstjänsten är klar är graven helt
återfylld och det sätts dit ett kors med
namnet på den avlidne. Det får sitta där
till den permanenta gravstenen kom-

Ovan. Kristina Norlund, NN, Hans Granlund och Lennart Lindkvist .....
T.v Hans Granlund.....

mer på plats.Ett alternativ till vanlig begravning med kista, och som sakta men säker blir
vanligare, är att den avlidne kremeras och att
askan grävs ner i en minneslund eller asklund. Kyrkogården i Bureå har sedan 2002 en
asklund.

I asklunden
...finns det också ett litet område där det kan ställas blommor och krukor samt en
stor ljuslykta med plats för många ljus.
Har du frågor och funderingar kring hur en gravsättning går till och andra frågor i
samband med dödsfall och begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller personalen på kyrkogården.
Det kan t ex vara frågor om bisättning, var på kyrkogården graven ska vara, om det
finns möjlighet att låna ett bårtäcke och hur gravsättningen går till.

Välkommen till Gravkapellet under Allhelgonahelgen.
Fredag 31 oktober är det öppet kl. 12-18 för samtal, kaffe och eftertanke.
Alla helgons dag, lördag 1 november är öppet kl. 12-15. Kl 13, orgelmusik i kapellet.
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Bureå Kyrka
September
4/9 To 19
7/9 Sö 11
			
14/9 Sö 11
18/9 To 19
21/9 Sö 11
28/9 Sö 11
			
Sö 18

Expedition 78 03 60

Veckomässa (i Församlingsgården) Tord Larsson
Högmässa ”De äldres dag”
Kyrklunch för 65+. Wangby/Larsson
Gudstjänst, Tord Larsson
Veckomässa (i Församlingsgården), Tord Larsson
Högmässa, Tord Larsson
Gudstjänst. SKUT-dag. Kyrkokören, kyrkkaffe. Lars
Wangby
Förbönsgudstjänst, Lars Wangby

Oktober
2/10 To 19
Veckomässa (i Församlingsgården)			
			
Lars Wangby
5/10 Sö 11
Familjegudstjänst. Barnkören. 				
			
Kyrkkaffe. Lars Wangby
12/10 Sö 11
Gudstjänst. Sång av CH.I.LI				
			
Tord Larsson
16/10 To 19
Veckomässa (i Församlingsgården)			
			
Tord Larsson
19/10 Sö 11
Högmässa, Tord Larsson
26/10 Sö 11
Högmässa, LarsWangby
Förbönsgudstjänst, Lars Wangby
30/10 To 19
Veckomässa (i Församlingsgården), Lars Wangby
November
1/11 Lö 16
Olofsgård
2/11 Sö 11
9/11 Sö 11
13/11 To 19
16/11 Sö 11
23/11 Sö 11
		 18
27/11 To 19

Minnesgudstjänst. Sång av Kyrkokören, Wangby/B.
Familjegudstjänst. Barnkören. Kyrkkaffe
Högmässa, Lars Wangby
Veckomässa (I Församlingsgården)
Gudstjänst. Sång av CH.I.LI
Högmässa
Förbönsgudstjänst
Veckomässa (i Församlingsgården), Lars Wangby

För aktuella program se även predikoturerna i
Norra västerbotten och Västerbottens Mellanbygd
Med reservation för ändringar

Bureå EFS
SEPTEMBER
6/9 Lö 18
				
21/9 Sö		
				
25/9 To 18
OKTOBER
3/10 Fr 19
ring.
4/10 Lö 19
5/10 Sö 18
				
9/10 To 18
18/10 Lö 19
23/10 To 18
26/10 Sö 15-17
NOVEMBER
2/11 Sö 18
				
				
6/11 To 18
15/11 Lö 14
16/11 Sö 18
20/11 To 18

Valter Östlund 070-549 64 44
Höstupptakt med surströmming
Glimtar från läger o konferenser.
Föreningsutfärd med gudstjänst
Se kommande annonsering.
Bibelstudium, Sivert Holmberg.		
Gudstjänst, Sång: Lovisa Fahlgren m. fl., serveGudstjänst, Servering.
Samtalsgudstjänst/ Tema Bibeln
Marie Hörnqvist, servering.
Bibelstudium, Sivert Holmberg.
Psalmtoppen, Servering.
Bibelstudium, Sivert Holmberg.
Söndagsmiddag.
Samtalsgudstjänst/ tema: Bönen,
Marie Hörnqvist, tillsammans med
Pingstkyrkan på EFS, servering.
Bibelstudium, Sivert Holmberg.
Missionsauktion, Stig-Lennart Jonsson.
Gudstjänst, Föreningsmöte.
Bibelstudium, Sivert Holmberg.

Sjöbotten		

September
19/9 Fr 19
Höstupptakt
28/9 Sö 11
Bönhusföreningens höstmöte, Bengt Stenlund
Oktober			
4/10 Lö 19
Musikkväll med ungdomar
25/10 Lö 19
Omvänt husförhör, Lars Wangby
November
7-9/11 Mötesserie tillsammans med Östra Falmarks EFS
7/11 Fr 19
Marie Hörnqvist
8/11 Lö
19
Elisabeth o Roland Långström
9/11 Sö 11
Elisabeth o Roland Långström
22/11 Lö 15
Missionsauktion, Ulf Norrby
23/11 Sö 11
Söndagsgudstjänst

Östra Falmark

Nu börjar kören!
Nya och gamla sångare är välkommen till någon
av församlingens tre körer. De tre körerna, Barnkören, CH.I.LI och Kyrkokören börjar sin verksamhet
första veckan i september.
Vill du ha mer information om CH.I.LI, kontakta
Sara Johansson, 78 03 60, 070-236 50 13.
Mer information om Barnkören och Kyrkokören
får du av Lars Palo, 78 03 60, 070-696 31.

Annika Stenlund 78 70 82

Barbro Lindberg 841 90

September
7/9 Sö 11
Familjegudstjänst, Thomas Wikberg
13/9 Lö 18
Surströmming
21/9 Sö 11
Gudstjänst, Marie Hörnqvist
Oktober			
11/10 Lö 19
Cafékväll, Sara Pettersson, Björn Lindberg m.fl
26/10 Sö 11
Gudstjänst, Barbro Lindberg
November
7-9/11 Mötesserie tillsammans med Sjöbottens EFS i Sjöbotten.
Se kalender för Sjöbottens EFS.
22/11 Lö 17
Auktion
V Hjoggböle
12/9 Fr 19

Psalmkväll, Marie Hörnqvist

Sjön
Ev en samling, återkommer senast torsdag
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Mätt på rätt sätt
En gång i veckan träffas en grupp ungdomar på Bunkern för att laga mat, diskutera saker ur bibeln och bara umgås. Tanken är att det ska vara en uppföljning av konfirmationen, berättar Tomas
Wikberg, som är en av ledarna.
– Tanken med »Mätt på rätt sätt» är att de som redan
har konfirmerat sig, fortfarande ska kunna träffas och
diskutera saker ur bibeln. Därför har man valt ett upplägg som ser ut som så att man träffas efter skolan och
tillsammans lagar en middag. Det kan vara allt från
enkel pasta och köttfärssås till något lite lyxigare. Ef-

Efter att man
diskat sätter
man sig ner...

Ska man bli mätt på rätt
sätt kan bibeln var en bra
kokbok att använda.
Text och foto: Johannes
Hägglund

ter att man diskat bort sätter man sig ner och vädrar
sina tankar kring bibeln.
–Intressant att höra vad ungdomarna har att säga. De
har så många härliga åsikter och funderingar kring
bibeln, säger Tomas. När diskussionerna är avslutade
brukar de stanna kvar för att bara mingla och umgås
ett tag.
– Än så länge är projektet bara i sin linda. Från början träffades man var tredje helg, men efterhand valde
man att träffas varje fredag, för att få mer kontinuitet.
Det har varit en lite varierad uppslutning. Vi har en
stomme på 4-5 personer som alltid är där. Vissa gånger är det bara vi, medan de andra gånger till och med
kommer folk från stan. Men det gäller att inte ge upp
bara för att det går tungt i början. Vi tror på det här
och hoppas kunna utveckla idén, berättar Tomas och
fortsätter sedan:
– Och det ska vi göra med hjälp av ungdomarna. Det
är viktigt att ungdomarna får vara med och forma hur
de vill ha det. För vi finns här för dom, dom finns inte
här för oss.

Högt betyg för seriebibeln
Det blev högsta möjliga betyg när syskonen Maria
och Nils Renström, Östra Falmark, skulle betygsätta
seriebibeln. Efter att under en vecka läst, tittat och
funderat var de överens om att ge betyget 5 av 5
möjliga.
Nils: Jag tycker texten är enkel att förstå, det är korta
kapitel och den innehåller det man behöver veta. Tack
vare att kapitlen är så korta hann jag läsa flera saker
jag inte kände till. Berättelserna om domen och den
första skyskrapan, har jag aldrig hört tidigare.
Maria: Den var lätt att förstå och det gick fort att
läsa.

Vad tycker ni om idén att göra bibeln som en serietidning?
Maria: Det tycker jag är en bra idé. Det är smart, man
behöver bara se bilderna för att få ett sammanhang.
Även om berättelserna är nerkortade får man med det
viktigaste och det var jättebra.
Nils: Jag tycker det är en bra idé. Det är lättare att förstå och det är roligare att läsa än om det bara är text.
Man lär sig väl lite grann, alltså hur man ska tänka för
att förstå hur Gud vill ha det.
Det är Ungdomsmissionens vänner som har gett ut
den här versionen av bibeln. Den kan bland annat beställas från Nya Musik, www.nyamusik.se, och priset

Syskonen Maria och Nils
Renström tycker det är
var intressant och lärorikt
att läsa och betygsätta
seriebibeln.

