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Lyckan är en livshållning
Orden i rubriken har jag lånat av Patricia TudorSandahl från hennes bok ”Tid för förändring”
och jag ska återkomma till dem.
Först några tankar med anledning av att vi
nyss firat nyår och dessutom decenniumskifte.
Till nyår tänker vi ofta både bakåt och framåt.
Bakom oss har vi ett år med händelser och upplevelser. Vi har gjort erfarenheter av personlig
art och sådana som har med jobbet att göra. Alla
erfarenheter skulle vi kanske inte ha velat göra,
men vi lär oss alltid något av dem. För min egen
del gjorde jag just en sådan när jag i november hamnade akut på lasarettet. En punkterad
tarmficka ledde till operation och några dagars
sjukhusvistelse för första gången i mitt liv.
När man ligger där och inte kan göra så mycket
så kommer tankarna, de där tankarna om vad
som är viktigt i livet. De flesta av oss anser nog
att det viktigaste är att jag själv och människorna i min omgivning har det bra, och att vi har
bra relationer. Då kan vi känna oss lyckliga.
Men vad är lycka? Nu är jag tillbaka till orden i
rubriken. Ofta lägger vi lyckan någonstans där
den är så gott som ouppnåelig. Om jag fick det
eller det, om allt var si eller så, då vore jag lycklig. Vi jagar efter något som inte låter sig fångas,
blir aldrig riktigt lyckliga.
Då vill jag använda Patricia Tudor-Sandahls ord
igen.
Hon skriver att äkta lycka ”är en livshållning
som man till och med kan öva sig i. Lyckan är
ett sätt att möta livet. Den beror inte så mycket
på vad livet ger oss utan hur vi förmår använda
oss av det som vi får.”
Jag blev inte lycklig när jag hamnade på sjukhus, men den djupa glädjen hör inte ihop med

Christin Östlund,
Bureå

vad som sker i mitt liv utan snarare med vad
jag låter det som sker göra med mig. Är sjukdom och andra motgångar alltid bara olycka?
Nej, jag vill inte se det så. Min kristna tro hjälper mig naturligtvis att klara av att ta emot det
som sker på ett visst sätt. Jag tror på en Gud

”

Tänk om det till
och med är så,
att man bara är
så lycklig som
man har bestämt
sig för att bli.

som bär genom allt, som inte vill det onda eller
åstadkommer det som gör ont. Jag tror på en
Gud som kan hjälpa mig att använda det som
möter mig så att det blir en positiv erfarenhet
och jag får känna lycka, trots allt.
Vi är inne i ett nytt decennium. Låt oss inte se
så långt framåt, utan försöka se att äkta lycka,
den som förankras på djupet, finns inom räckhåll här och nu. ”Tänk om det till och med är
så, att man bara är så lycklig som man har bestämt sig för att bli,” skriver Patricia.
Lycka till med lyckan, och glöm inte att Gud vill
ge dig den sanna lyckan, den som består hur än
allt annat skiftar.
”Gud som haver barnen kär: se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min
lycka i Guds händer…”
Christin Östlund

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Niva Sjöstedt börjar fettisdagsfirandet i Örviken
med skidåkning.
Läs mer på sidan 5.
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Våga
fråga
Den här gången svarar Lars och Tom på
frågan: Har Gud bestämt när jag ska dö?
Det är Tom som börjar, och han funderar
kring ordet ”bestämt”.
Tom: Ordet ”bestämt” tycker jag är väldigt
svårt. Jag fick lära mig när jag läste religionsfilosofi att för Gud så finns det ingen tid.
Tid är något som människorna har skapat
för att i kommunikation och relation med
andra bestämma händelser. För Gud finns
det bara ett evigt nu för både tid och rum.
Jag tror och är av den tanken att Gud vet
när vi dör, hur mitt liv ser ut, kommer att
se ut och vilka vägar vi ska gå.
Om du ska följa någon som leder dig på en
stig, så förutsätter det att den som leder
dig vet var målet är. Jag tror att det är så

med Gud också. Om Gud ska leda oss till livet
så vet han vart vi är på väg, vad som är bäst
för oss och vad som händer i livet.
Lars: Jag tänker så här: Gud vet om mitt liv,
och det som Tom var inne på, att Gud vet vad
målet för mitt liv är. Men förutbestämt, så
att den 14 april 2011 kommer det att hända
någonting, en sådan Gud tror jag inte på.
Jag väljer att citera några kloka ord av Stig
Jonsson från boken ”Som en bro över mörka
vatten”, som handlar om den svåra bussolyckan i Norge där ett stort antal skolbarn omkom.
”Allt som sker kommer inte ur Guds hand,
men allt som sker vill Gud ta i sin hand.” Det
är en himmelsvid skillnad, tycker jag.
Vi lever i en värld där det händer olyckor, där
det finns sjukdomar och lidande, och det är

Ytterviks byagård
Byggnaden blev klar 1892 och från början användes den till skola och samlingsplats för byabönen.
När det byggdes en ny skola i mitten på 1940-talet bildades det en bönhusförening som tog över
drift och underhåll av byggnaden. I samband med
övertagandet renoverades bönhuset.
EFS-föreningen har varit flitiga användare av
bönhuset. De har haft gudstjänster regelbundet
samt söndagskola och barntimme. År 2008 upphörde EFS-föreningen och 5 av de 10 medlemmarna valde att gå med i Östra Falmarks EFS. Det var
i slutet på 1900-talet som bönhuset blev Ytterviks
byagård.
Sedan flera år tillbaka är julfesten ett uppskattat
arrangemang i byagården. Det är ett tillfälle då
det samlas många bybor, både unga och gamla.
Även fettisdagskvällen, då man kan äta sem-

lor och åka skridskor, är ett tillfälle som lockar
många besökare.
Förutom några få gudstjänster under året är används nu byagården till barnkalas och privata
fester. LAN-träffar, pubkväll och bagageloppis är
exempel på andra arrangemang som anordnats i
byagården.
Byagården är väl underhållen och för några år sedan målades utsidan och alla fönster som finns
på huset. Installation av luftvärmepump, nya
tapeter, en upprustning av elsystemet, inköp av
soffor, videoprojektor med duk, ny ljudanläggning och akustikplattor i taket, är exempel på de
förbättringar som gjorts på insidan.
Besöket av tomten är ett uppskattat inslag
under julfesten i Byagården.

något som även möter de som tror. Men
Gud tar allt i sin hand. Därmed vet han om
det, men inte så att det är förutbestämt.
Då kan det lätt bli att man ser på Gud som
en straffande Gud. Nu har man inte lytt
hans bud den senaste tiden, så nu får man
känna på vad det får för konsekvenser.
Nej, det finns inte i min tankevärld, och
inte i den Gud som uppenbara sig i Bibeln
heller.
Tom: Jag vill lägga till att jag inte heller
menar att Gud har bestäm vilket datum,
men däremot att han ser början och slutet
och där råder han över allt. Det som händer i livet är ju också beroende på människans fria vilja. Det vill säga: Vill jag lyssna
på Gud, eller vill jag gå min egen väg?
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Flera nya i
kyrkofullmäktige
I slutet av december träffades ledamöterna i det nya kyrkofullmäktige,
som blev resultatet av kyrkovalet i
september. Det var ett val som innebar ovanligt stora förändringar, hela
9 ledamöter är nya.
En annan förändring, som hade beslutats av
det tidigare fullmäktige, var att antalet ledamöter skulle minskas från 25 till 17.
Att det blev flera nya ledamöter beror till en
del på att några gamla trotjänare valde att
inte ställa upp i höstens val. En av dem är
kyrkofullmäktiges tidigare ordförande, Martin Jonsson. I 39 år var Martin med i Bureå
kyrkofullmäktige, 36 av de åren som ordförande.

I 36 år har Martin Jonsson varit ordförande i
Bureå kyrkofullmäktige. Men nu har han slagit
klubban i bordet för sista gången.

Mycket har naturligtvis hänt under de 36
åren som ordförande. När Martin ska sammanfatta alla åren börjar han med en negativ förändring.
– Antalet personer som är med på gudstjänster har blivit färre. Från början minns jag att
det kunde vara 150-200 personer på en vanlig söndagsgudstjänst, och ännu fler när det
var nattvard. Om vi sedan tittar på de mer

praktiska delarna så har det varit en positiv
utveckling. Då jag började grävdes gravarna
för hand, och idag sker det med maskingrävare. I kyrkan har vi ändrat ganska mycket,
som när vi byggde till toaletterna och gjorde
ombyggnaden av kapprummet.
Utbyggnad av gravkapellet samt reparation
och utbyggnad av församlingsgården, är
andra saker som Martin nämner.
– Så vi har ett mycket bra fastighetsbestånd,
förtydligar Martin.
Till sist får Martin blicka framåt. Under årens
lopp har han många gånger fått höra pessimistiska prognoser för kyrkans framtid.
– Inte minst kring år 2000, när kyrkan skulle
skiljas från staten. Men inga av dem har infriats. Jag är ganska optimistisk för kyrkans framtid. I det nya kyrkofullmäktige är det många
unga och fräscha, så det ser bra ut framöver.
En annan trotjänare som också lämnat sitt
förtroendeuppdrag är Karl-Erik Jonsson.
– Jag tycker det har fungerat bra. Oavsett
partifärg så har vi kunnat prata ihop oss och
hitta lösningar som alla har kunnat ställa sig
bakom.
Även Karl-Erik är positiv inför framtiden.
– Jag hoppas att ungdomen tar över och ser
till att det fungerar ännu bättre. Jag är optimist, jag tror att det kommer att fungera bra.
Om Martin och Karl-Erik är representanter
för de som har lämnat sina uppdrag, så är
Berit Norrby representant för de de nya ledamöterna.
Anledning till att hon ställde upp var en förfrågan från sin svärfar, Leif Wikström, som
själv tidigare varit med i kyrkofullmäktige i
Bureå.
– När jag fick frågan i våras, tänkte jag att
det kan jag väl göra.
Och riktigt ny är faktiskt inte Berit i de här
sammanhangen.
– Jag har varit med en gång tidigare i Bureå
kyrkofullmäktige. Jag tror det var 1997-98,
men det är ju länge sedan.

Att var engagerad i kyrkopolitiken är något
som Berit tycker är intressant och viktigt.
– Det som är viktigt för mig är att det ska
var en öppen kyrka för alla, att alla ska känna sig välkomna.
Att vara ledamot i kyrkofullmäktige är inte
något som Berit tycker känns betungande.
– Det är ganska lagom att börja så här när
man har små barn, för man har inte så mycket extratid.
På fullmäktigemötet i december valdes sju
ordinarie och fem ersättare till kyrkorådet,
som är församlingens styrelse. Även där blev
det flera nya ledamöter. Tre ordinarie och en
ersättare är nya i kyrkorådet under den här
mandatperioden.

Vill du veta mer om kyrkofullmäktige och kyrkorådet finns det information på:
www.burekyrkan.com

Berit Norrby, ny ledamot i Bureå kyrkofullmäktige. Här tillsammans med dottern Tilda, 7
månader.
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Fettisdag
i Örviken
En väl inarbetad tradition sedan minst 20 år tillbaka är för många örvikenbor att fira fettisdag
med att först åka skidor och sedan äta semlor.
Det var Gunhild och Ingemar Pettersson, Örviken, som tillsammans
med dåvarande diakonissan Seija Tulokas, drog i gång det hela.
Från början var firandet i kyrksalen, och då brukade kören som då
fanns i Örviken medverka. För några år sedan såldes huset med kyrksalen, och sedan dess har firandet ägt rum i Folkets hus i Örviken.
Men det är inte alla vintrar som det har varit enkelt att ordna med
ett skidspår.
– En del vintrar har det varit så lite snö att vi har varit tvungna
att skotta för att få ett
skidspår att åka på, berättar Ingemar. Något
år har vi fått ställa in
skidåkningen och gjort
en promenad i stället,
och ett annat år var det
ute på isen.
Nu är det byaföreningen
som ser till att det finns
ett bra skidspår att åka på. Eftersom skidåkningen sker på kvällen placeras det ut ett 30-tal marschaller efter det ca 1, 5 km långa spåret.

Efter skidåkningen samlas man inne i Folkets hus för att äta semlor,
umgås och sjunga lite allsång.
Att det är många som är med visar den stora beställningen av semlor.
– Vi brukar beställa 75-100 semlor, förklarar Ingemar.
Det traditionella fettisdagsfirandet i Örviken med skidåkning och
semlor lär fortsätta ett bra tag till.
– Det känns roligt att vara med och ordna det här. Det kommer
folk och de verkar trivas, så vi fortsätter så länge vi orkar, avslutar
Ingemar.
Välkommen till Folkets hus, tisdag 16/2, kl 18.00.

På fettisdagsträffen förra året sjöng barnen några sånger. Lars Wangby
försöker visa vilka rörelser som de glada körsångarna ska göra.

Det är en strykande åtgång på semlor, saft och kaffe när örvikenbor i
alla åldrar samlas på Folkets hus i Örviken.

”

Det kommer
folk och
de verkar
trivas.

Fettisdagsfirandet i Örviken inleds med att man åker en runda på det
marschallupplysta skidspåret
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Två Burtäskare till kyrkomötet
Burträsks församling blir väl representerat på kyrkomötet under
den kommande mandatperioden. Jan Johansson från Innansjön tar
plats på kyrkomötet inom den socialdemokratiska gruppen. Hans
hjärtefrågor kretsar kring miljö och energi och den psykosociala arbetsmiljön. Även jämställdhetsfrågorna liksom det mångkulturella
samhället är frågor som Jan vill lyfta fram. Aleksander Radler från
Burträsk, representerar Kristdemokraterna. Han tycker att kyrkan,
sedan den skildes från staten, har fokuserat för mycket på organisatoriska och ekonomiska frågor, även om han inser att de är viktiga.
– De senaste åren har de andliga och teologiska frågorna fått stå
tillbaka, men jag tror det är viktigt att kyrkan återigen börjar inse
hur viktiga dessa frågor är. Vi är en Luthersk kyrka och det är nå-

Under hösten
har scoutern
a lärt sig att gö
det är inte de
ra kolbullar,
t som serveras
men
på basaren.

Församlings
afton med Bä
Söndag 7 mars
lgadraget
kl. 19.00 blir de

t en kväll med
spel och sång i
mycket dragFörsamlingsgård
en.
Det blir allsång
med andliga så
nger och för mus
Bälgadraget.
iken svarar

got som vi måste utveckla. Men samtidigt finns vissa sanningar
som vi måste vara beredda att försvara, menar Aleksander.

Solveig Ininbergs
ny stiftsdirektor
Luleå stifts nya stiftsdirektor har sina rötter
i Lövånger. Hon heter Solveig Ininbergs och
började som stiftsdirektor för Svenska kyrkan i Luleå stift den 1 januari 2010.
Solveig har tidigare bott i Lövånger under
många år, där hon bland annat arbetat som
församlingsassistent och husmor på Munkvikens lägergård.
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Expeditionen 78 03 60

FEBRUARI
14/2 Sö 11
			
21/2 Sö 11
25/2 To 19
28/2 Sö 11
28/2 Sö 18

EFS årshögtid Predikan Dan Richardsson.
Tom Randgard. Kyrkkaffe
Gudstjänst. Ulf Norrby
Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Högmässa. Åke Lundgren
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby

MARS
7/3 Sö 11
11/3 To 19
14/3 Sö 11
21/3 Sö 11
			
			
25/3 To 19
28/3 Sö 11
			
28/3 Sö 18
29/3 Må 19
30/3 Ti 19
31/3 On 19

Gudstjänst. Tom Randgard
Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Högmässa. Lars Wangby
Familjegudstjänst. Tom Randgard. Sång av Barnkören. Barnens bibel till 5-åringar.
Kyrkkaffe och Våfflor
Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Gudstjänst. Lars Wangby. Medverkan av
konfirmanderna. Kyrkkaffe
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby
Passionsandakt. Lars Wangby
Passionsandakt. Tom Randgard
Passionsandakt. Lars Wangby

APRIL
1/4 To 19
2/4 Fr 11
			
4/4 Sö 11
			
11/4 Sö 11
18/4 Sö 11
			
22/4 To 19
25/4 Sö 11
			
25/4 Sö 18

Veckomässa. Tom Randgard
Långfredagsgudstjänst. Tom Randgard.
Sång av kyrkokören
Gudstjänst. Lars Wangby. Sång av kyrkokören,
CH.I.LI och barnkören. Stråkorkester.
Högmässa
Familjegudstjänst. Tom Randgard. Sång av
barnkören. Kyrkkaffe
Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Högmässa tillsammans med EFS. Lars Wangby.
Kyrkkaffe
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby

MAJ
2/5 Sö 11
			
6/5 To 19
9/5 Sö 11
13/5 To 08
16/5 Sö 11
20/5 To 19
22/5 Lö 14
23/5 Sö 11

Gudstjänst. Lars Wangby. Medverkan av
Gideoniterna. Kyrkkaffe
Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Högmässa. Tom Randgard
Gökotta på Bureberget. Lars Wangby
Gudstjänst. Tom Randgard
Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Konfirmationsgudstjänst. Wangby/Randgard
Högmässa. Randgard/Wangby. Sång av kyrkokören

Sjöbottens EFS
Februari
13/2 Lö 18
14/2 Sö 11
28/2 Sö 11
			
Mars
5-7/3 			
14/3 Sö 11
April
3/4 Lö 15
5/4 Må 18
17/4 Lö 17
25/4 Sö 11
Maj
8/5 Lö 12
9/5 Sö 11

Annika Stenlund 78 70 82

Årsmöte. Marie Hörnqvist
Årshögtid i kyrkan
Bönhusföreningens gudstjänst. S-L Jonsson.
Sång Unison. Servering. Årsmöte.
Mötesserie i Ö. Falmark. Leif Holm
Isgudstjänst i Holmsvattnet. Åke Hägglund
Påsksupé i Sjön
Påsken i bild i Ö.Falmark
Medlemsmöte med knytkalasmiddag
Kretsgudstjänst i Bureå kyrka
Minibasar
Gudstjänst i V. Hjoggböle

Bureå EFS
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Valter Östlund 070-594 64 44

FEBRUARI
13/2 Lö 13 Årsmöte med middag. Andakt Mari Hörnqvist
14/2 Sö 11 Årshögtid i kyrkan för hela EFS-kretsen
18/2 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
20/2 Lö 9-18 Våga växa-dag i församlingsgården.
			
Missionsföreståndare Stefan Holmström m.fl.
25/2 To 19 Missionsafton med Etiopien-resenärer.
27/2 Lö 11-14 Basar, scoutinvigning, servering
MARS
4/3 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
10/3 On 8.30 Sportlovsutfärd till Bygdsiljum
13/3 Lö 19 Gudstjänst. Clary Drugge. Servering.
18/3 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
27/3 Lö 19 Gudstjänst. Marie Hörnqvist. Sång För-dig-kören.
			
Gideoniterna. Servering
APRIL
10/4 Lö 19 Vittnesbördsmöte. Servering
15/4 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
24/4 Lö 19 Gudstjänst. Gunnar Hedman. Servering
25/4 Sö 11 Gudstjänst i kyrkan för hela EFS-kretsen. Servering
29/4 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
30/4 Fr 19 Valborgsmässofirande. Servering, brasa och andakt.
MAJ
7/5 Fr 19 Seriemöten med bönen som tema. Thorgny Carlsson.
8/5 Lö 19 Gudstjänst. Thorgny Carlsson. Servering
9/5 Sö 18 Gudstjänst/Föreningsmöte. Thorgny Carlsson
13/5 To 8
Gökotta på Bureberget
14/3 Sö 15-17 Söndagsmiddag.
13-16/5		
EFS Rikskonferens i Kalmar
28-30/5		
EFS Länskonferens i Umeå

Östra Falmarks EFS

Susanne Lindberg 842 24

FEBRUARI
14/2 Sö 11 EFS Årshögtid i Bureå Kyrka.
MARS
5-7/3 		 Seriemöten med Sjöbotten i Östra Falmark
5/3 Fr 19 Gudstjänst. Leif Holm
6/3 Lö 19 Gudstjänst. Leif Holm
7/3 Sö 11 Gudstjänst. Leif Holm
14/3 Sö 11 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Åke Hägglund
28/3 Sö 11 Gudstjänst. Johan Holmgren, Daniela Rask m.fl.
APRIL
3/4 Lö 18 Påsksupé. Anmälan.
5/4 Må 18 Bildspel
18/4 Sö 11 Gudstjänst. Marie Hörnqvist
30/4 Fr 19 Majbrasa
MAJ
9/5 Sö 11 SSK-avslutning
13/5 To 9
Gökotta på Stöverberget

Sjön/V Hjoggböle/ Yttervik/Övre Bäck
Sjön	
16/2 Ti 19 Fettisdag med dragspelsgruppen Norrsken.
			
Servering
17/3 Lö 19 Sångkväll med kören Da Capo.
			
Bönhusårsmöte och fika
3/4 Lö 15 Påsksupé. Anmälan: Hedman 801 92
V. Hjoggböle
13/3 Lö 19 Gudstjänst. Bertil Holmgren
18/4 Sö 11 Gudstjänst. S-L Jonsson
9/5 Sö 11 Gudstjänst
Yttervik
14/3 Sö 18 Gudstjänst. Thomas Wikberg
Övre Bäck
21/3 Sö 11 Bönhusföreningens årsmöte. Lars Wangby
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Nya
klimatlöften
Hopenhagen, hoppet om ett bättre klimat var
tydligare än någonsin förr.

Paulina Hedman, Sjön, var en
av fyra ungdomar från Luleå
stift som åkte till Köpenhamn i
december för att vara med och
demonstrera för en värld med
klimaträttvisa. Det här är hennes
berättelse.

Det var många olika budskap på
demonstranternas plakat.

Med ett nytt år sveper alltid förändringens
vind över landet. Mycket ska förändras och
möjligheterna att lyckas anses vara betydligt större såhär vid årsskiftet än vid en vanlig månads början.
I december försökte man dock skapa en
världslig förändring för klimatet. FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn ägde rum och
folk från världens alla hörn samlades för att
på sitt sätt bidra och visa hur viktigt denna
förändring är.
Nyårslöften är inte lätta att hålla, och det är
sannerligen inte heller lätt att komma över-

ens om vem som ska göra vad för att värna
om klimatet, vår jord och dess framtid.
Från Luleå Stift åkte vi fyra ungdomar som
tillsammans med 50 000 personer demonstrerade på Köpenhamns gator, skrek att det
var dags för klimaträttvisa och kyrkklockor
världen över ringde 350 slag med samma
budskap.
Dr. Rowan Williams uppmanade oss i sin
predikan: ”Do not be afraid, act for the sake
of love!” Översatt till svenska: Var inte rädd,
agera av kärlek!
Inget nytt avtal upprättades i Köpenhamn
men hoppets låga tändes för att lysa upp i
vintermörkret. Tillsammans har vi nu möjlighet att med vår konsumentmakt visa vårt
engagemang. Vår vilja att bidra med det lilla
vi kan är allt som behövs i slutändan, och det
tror jag är det viktigaste vi kan ta med oss
ifrån klimatdiskussionerna i Köpenhamn,
december 2009.

Vårens familjeläger i Jäckvik
Den 8-11 april, alltså under
påsklovet, har Bureå församling ett familjeläger i Jäckvik.
Det är ett populärt läger, så
därför rekommenderar vi att ni
anmäler er snarast möjligt!
Varje familj får ett eget rum och gör det man
vill på dagarna; skidor på längden/tvären,
fiske, skoter eller sitta i en snödriva och njuta av vårvintersolen. Under lägerdagarna är
det gemensam morgon- och aftonbön, samt
kvällsprogram.
Nytt för i år är att vi ordnar en gemensam
buss upp till Jäckvik. Man kan också köra
upp med egen bil, vilket är nödvändigt om
man skall ha med en skoter.

Bussresan kostar 200:- för vuxen och 100:för barn/ungdomar 7-15 år. Lägeravgiften är
1.000:- för vuxen, 500:- för barn/ungdomar
5-19 år och gratis för barn 0-5 år. Vi har reserverat 20 platser till förstagångsdeltagare.
Anmälan går till enligt följande: Ni kan anmäla er fram t o m fredag den 19 februari.
Om det är fler anmälda än det finns platser,
lottas om deltagande och samtliga meddelas
omgående om de kommit med. Då får ni även
program, tider och annan information.
Om det finns platser kvar efter den 19 fe-

Man vet aldrig vad som kan hända
på familjelägret i Jäckvik

bruari, tar vi emot anmälan tills alla platser
har fyllts.
Anmälan till pastorsexpeditionen, tfn. 78 03 60
eller e-post: thomas@burekyrkan.com.
Frågor/upplysningar om lägret lämnas av Sara
Johansson 070-236 50 13 eller Lars Wangby
070-374 01 68.

