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Vad är det som fattas?

Dan Rickardsson, komminister i Bureå 
församling. Dan har varit tjänstledig i 
tre år och är tillbaka som komminister 
i januari.

En ung man samtalar med Jesus och frågan föds 
– Vad är det som fattas? (Matt 19:20). Mannens 
fråga är djupt personlig och samtidigt bär den 
en doft av evigheten. För vi är många som någon 
gång frågat – Vad är det som fattas?
I mötet med människans tidlösa frågor faller de 
enkla svaren platt. Frågor om kärlek, mening och 
identitet är något varje människa har att möta 
och ta ansvar för. Vi behöver varandras stöd, 
men ingen får tvinga på någon annan sitt svar. 
Jag kan inte välja åt dig, men jag kan berätta nå-
got om den livsväg som blivit min.

Länge levde jag med känslan att det inom mig 
fanns ett djup jag ännu inte upptäckt. En aning 

En inbjudan 
till dig och 
mig att våga 
resan inåt.

”

om att livet rymde mycket mer än jag bejakat. 
Att det i tillvaron fanns hemligheter som var 
dolda för mig. Frågan hade blivit min – Vad är 
det som fattas? 
Dag Hammarsköld skriver i sin bok Vägmärken 
att ”den längsta resan är resan inåt”. Jag delar 
den erfarenheten. För när jag efter mycket vån-
da tog steget in mot tillvarons djup så öppnade 
sig ett landskap jag aldrig tidigare skådat. Den 
verklighet som länge varit fördold kom mig till 
mötes – oändligt vacker och ljus. Människans 
ord kan aldrig rymma det oändliga, men det var 
förundran och tacksamhet som bubblade inom 
mig. 
Advent hör samman med ankomst. Adventsti-
den är en inbjudan till människan att välkomna 
honom som blivit Gud med oss. Det är en inbju-
dan till dig och mig att våga resan inåt – att 
komma till sig själv. Detta är den livsväg jag 
trevande försöker vandra. Jag frågade – Vad är 
det som fattas? – och Någon kom mig till mötes. 
Den stora Närvaron har blivit mitt svar och med 
stor tacksamhet viskar jag: Kristus i mig. Jag i 
Kristus. 

Adress: Bureå församling Skärvägen 2A, 930 15 Bureå  
Tel: 0910-78 03 60, Fax: 70 80 62
E-post: expeditionen@burekyrkan.com   
Hemsida: www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen: Mån-fre. 08.00-14.00

Nya telefonnumer till 
Bureå församling:
Pastorsexpeditionen, .....................70 80 60
Kamrer Margareta Johansson, ..... 70 80 61
Kyrkoherde Lars Wangby, ............. 70 80 63
Komminister Dan Rickardsson, ....70 80 64
Pastorsadjunkt Maria Ekstedt, ..... 70 80 73
Diakon Björn Olofsgård, ................ 70 80 65
Församlingsassistent 
Sara Johanssson, ............................. 70 80 68
Församlingspedagog 
Helene Lindberg, ............................ 70 80 67
Kyrkmusiker Lars Palo, .................. 78 80 66
Kyrkogårdsföreståndare 
Hans Granlund, ............................... 70 80 70
Vaktmästare Lennart Lindqvist, .. 70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund, ........ 70 80 72
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Våga fråga
Tidigare har det varit Lars Wangby och Tom 
Randgard som har svarat på frågorna i Våga 
fråga. Nu är det Dan Rickardsson och Maria 
Ekstedt som ska svara på din frågor. 
Den fråga hon har fått lyder: Det finns flera 
världsreligioner, som kristendom, bud-
dism och islam. Hur kan ni veta att kris-
tendom är den ”rätta” religionen? 
Maria:
Ja, det finns flera världsreligioner och be-
greppet världsreligion avser en religion 
som har många utövare i världen. 
Kristendomen, judendomen och islam är de 
världsreligioner som är mest närbesläktade.  
Gamla testamentet är också judarnas bibel 
och kallas den hebreiska bibeln. Judar och 
kristna har alltså en lång gemensam tra-
dition men skiljelinjen mellan de båda re-
ligionerna är olika syn på vem Jesus är. För 
judarna är Jesus inte den väntade Messias 
som utlovas i gamla testamentet. För krist-
na är Han Guds Son och världens frälsare. 
Också mellan kristna och muslimer går skil-
jelinjen i synen på vem Jesus är, där musli-
mer betraktar honom som en profet bland 
andra profeter. 

och dem. Men människans ansvar är större 
än så. Vår identitet behöver bottna i något 
mycket djupare. Rädsla finns inte i kärleken, 
utan den fullkomliga kärleken fördriver 
rädslan (1 Joh 4:18). Tilltalet ställer oss inför 
den nödvändiga utgångspunkten  vi är alla 
människor och i den andre möter jag Guds 
avbild. 
Detsamma gäller vår identitet som kristna. 
En kristens identitet bottnar i Gud själv. Där 
har vi vår identitet. Tillhörigheten får aldrig 
begränsas till enbart det egna samfundet, 
utan vi är alla del i Kristi kropp  en världs-
vid kyrka. Därför - var med och ta ansvar i 
det sammanhang (samfund) där du känner 
dig hemma och känn glädje över den tradi-
tion (samfund) du står i. Samtidigt - vårda 
ödmjukheten inför att Kristi kyrka rymmer 
oändligt mycket mer än vi kan överblicka. 
Närma dig den andre med nyfikenhet. Till 
sist - det ligger en stor hemlighet och glädje 
i att kristen tro stavas relation och att kär-
leken till Jesus Kristus därför behöver ut-
tryckas och gestaltas på många olika sätt.
Har du en tro- eller livsfråga du vill ha svar på? 
Lämna den till pastorsexpeditionen. 

Kristendomen är den enda världsreligion 
som förkunnar att Gud utgivit sig själv för 
människan, ända in i döden. Ingen har stör-
re kärlek än den som ger sitt liv för någon 
annan. Den Gud som kristendomen berättar 
om, i ord och handling, är den Gud som sti-
ger ned till oss och delar våra liv. I de andra 
världsreligionerna är vi hänvisade till att 
med vår i grunden otillräckliga förmåga 
själva ”nå upp till” Gud genom att försöka 
uppfylla Guds lag. För att veta att kristen-
domen är den ”rätta religionen” behöver vi 
lära känna Jesus. När vi får en relation till 
Honom som bär i ljusa och mörka dagar kan 
vi bli övertygade.
Om man väljer att bli kristen finns det 
många olika samfund. I Bureå kan jag väl-
ja mellan EFS, Pingst och Svenska kyrkan. 
Varför ska jag välja Svenska kyrkan?
Dan:
I det ögonblick människans identitet i allt-
för hög grad bottnar i den egna kulturen el-
ler nationaliteten föds misstänksamheten 
mot den andre. Ibland begränsar vi vår 
tillhörighet som människor, med följden 
att vi närmar oss den andre utifrån ett vi 

Så utvecklas församlingen
Lördag 29 januari kommer Fredrik Modéus 
till Bureå församling för att föreläsa över temat 
”Mod att vara kyrka”.

Fredrik är en ofta anlitad föreläsare och han 
har varit på ca 170 platser runtom i landet 
under de senaste fem till sex åren, något som 
har fått förändringar att börja ta fart. 

Fredrik menar att Svenska kyrkan står 
idag inför utmaningen att bygga livskraftiga 
gudstjänstfirande församlingar. Ska en 
församling lyckas med det är Fredrik övertygad 
om att man måste utveckla gudstjänstlivet och 
att bygga en församling genom honnörsorden 
delaktighet, igenkännande och relationer. 
Fredrik beskriver gudstjänstlivet som ett nav i 

församlingsarbetet där veckans alla aktiviteter, 
som t. ex. barnkör, sygrupper och studiecirklar 
ska mynna ut i delaktighet i söndagens 
gudstjänst. 

– En annan viktig aspekt är att försam
lingslivet inte får bli ett slutet liv där vi gör 
saker för oss själva. Kyrkan finns inte i världen 
för att människor ska bli kyrkligare, utan för 
att vår värld ska bli mänskligare, slår Fredrik 
fast. 

Fredrik har även skrivit en bok med samma 
titel. Boken innehåller praktiska metoder och 
konkreta modeller från Helgeands församling 
i Skåne, men beskriver också hur församlingen 
tänker framåt teologiskt kring sitt arbete.

Frerik 
Modeus har 
skrivit boken 
”Mod att vara 
kyrka”
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Det var på årsmötet i mars som EFS-föreningen 
tog beslutet att flytta sin verksamhet från loka-
lerna på Munkvägen till församlingsgården. Sedan 
dess har det varit mycket planeringsarbete och 
många praktiska frågor att lösa. Björktapen ger en upplevelse att att man är utomhus.

Scoutledaren Anna Strömqvist förklarar hur 
scouterna ska lösa en chifferuppgift.

EFS har flyttat in

Det mesta har löst sig på ett bra sätt, och nu är all verksamhet i 
församlingsgården. I slutet på november var det föreningens egen 
invigningsfest, och det  första officiella arrangemanget är kyrkkaffet 
efter gudstjänsten 1:a advent. 
Men redan när höstterminen startade var scoutgruppen på plats i 
det som tidigare var ungdomslokal på andra våningen. I mitten på 
oktober hälsade Nära på i de uppfräschade lokalerna för att träffa 
scouterna och deras ledare. 

I början på november byggdes de fem sektionerna till körpodiet i Skel-
lefteå Bygg:s lokal i Becurhuset. Flitiga snickare den kvällen var P-M 
Andersson, Valter Östlund, Tage Eriksson, Bo-Gert Strömqvist och Bert-
Olof Åström.

Markus Strömqvist, en av scoutledarna, tycker att det blev bra och 
han är glad över den hjälp de fått med att fixa till lokalerna.
– Det har varit många timmar av frivilligledare och en grupp pensio-
närer med Karl-Gerhard Lindgren i spetsen. De har tapetserat, målat 
väggar, tak, foder och lister och Hans Granlund har lagt in en hel-
täckningsmatta i stora rummet.
Under hösten har det varit 18-25 barn på scouterna, och det är Mar-
cus glad över. 
– Det är ganska många nya den här terminen, men det finns också de 
som varit med ett eller ett par år. Det som är jobbigt är att det är för 
få ledare. Vi är bara fyra stycken, och det är för lite.
Det behövs fler ledare, så vill du göra en insats under en eller flera 
terminer är du välkommen att kontakta EFS-föreningen.
Markus hoppas att lokalerna ska användas mycket, och då inte bara 
av scoutgruppen.
– Vi är ju bara här en kväll i veckan, så jag hoppas att både kyrkan 
och föreningen använder den flitigt.
Om lokalen där scouterna håller till varit klar ett tag, är det annor-
lunda för de andra delar av församlingsgården som EFS-föreningen 
ska använda. November har varit en intensiv månad för att hinna 
göra allt klart.
De största förändringarna är det körpodium som finns längst fram 
till vänster i samlingssalen. Det har inte byggts på plats, utan de 
snickrades ihop i Skellefteå Bygg:s lokal i Becurhuset. Körpodiet be-
står av fem sektioner.
Till höger, framför trappen och Jerusalemmodellen, är det ett mindre 
podium med en fondvägg. Det podiet har en fondvägg med ett kors 
och ett dekorfönster. Färgerna på fondväggen är i harmoni med kar-
tan över Palestina, som sedan tidgare finns på väggen längst fram i 
samlingssalen.
Dessutom har väggarna i samlingssalen målats och även ute i foajén 
är det en del förändringar.
Men i stället för att berätta om hur det blev, får du istället uppma-
ningen att besöka församlingsgården och med egna ögon beskåda 
hur det ser ut, nu när EFS-föreningen har flyttat till församlingsgår-
den.
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Anslagstavlan

Lenas uppgift är att sjunga

Adventsmarknad i församlingsgården

Välkommen till Adventsmarknaden i församlingsgården, 

lördag 27 nov,  kl 10:00-13:00. 

Dopp i grytan, kaffeservering, lotterier, adventssång.

Konsert med TroendegruppenFramnäs och Peter Tikkanen Triolördag 4 december, kl 18:00. Inträde.OBS! Ej församlingens arrangemang.

Vi har olika gåvor och uppgifter, och att Lena Lundmarks uppgift är att sjunga är något som 
hon själv håller med om. 
– Jo, jag är ingen kaffekokare eller serveringskvinna, utan det jag kan bidra med det är att 
sjunga.
Under de senaste 15 åren har Lena sjungit i kyrkor och bönhus runt om i Skellefteå med omnejd. 
Gamla läsarsånger, men också nya finns i Lenas stora repertoar. De sånger hon helst sjunger är 
de som förmedlar glädje, framtidstro, förtröstan och det slutliga målet: hemmet i himlen.
Gemenskapen på gudstjänsterna är viktig för Lena.
– Jag ser att när jag sjunger blir många glada och det är trevligt när de sjunger med. Kanske kan 
jag bidra till att det kommer några fler till gudstjänsten när det vet att det ska vara sång.
Att Lenas sång har fått betyda mycket för många har hon flera exempel på. 
– ”Precis det där behövde jag höra”, är en vanlig kommentar som jag brukar få efter gudstjäns-
ten. 
En gång blev det mer än så, det blev livsavgörande för en man som nyligen blivit änkeman. 
– Han hade följt med sin svåger till kyrkan, bara för att ha något att göra. Men en mycket speci-
ell sång, som betyder mycket också för mig, rörde honom så mycket att han nu är medlem och 
mycket aktiv i en kyrka. 
Det är sådana gånger som Lena förstår att hon har en viktig uppgift att fylla och det ger henne 
också kraft att fortsätta ett tag till. Och att Lena fortsätter med att sjunga, är det många som 
är glada för. 

Vuxenkonfirmation
Vet du om att Bureå församling erbjuder

Vuxenkonfirmation? Det är för dig som 

av någon anledning inte blev konfirmerad, 

men som nu kan tänka dig det. 

Kontakta i så fall någon av prästerna för 

mer information.

Ekumensiska dagar i BureåVälkommen till den ekumeniska dagarna, 21-23 januari. Fredag, kl 19 
är det gudstjänst i församlingsgården, lördag, kl 19 i Pingstkapellet och 
det avslutas med en gudstjänst i församlingsgården söndag, kl 18. Ser-
vering vi samtliga tillfällen. De ekumeniska dagarna är ett samarbete 
mellan Bureå församling, EFS och Pingstförsamlingen.

Familjeläger i Jäckvik
Notera i vår blir lägret ett Familjeläger i 
Jäckvik, 28 april-1 maj 2011. 
Mer information får du i nästa nr av Nära.

Manusstopp
Manusstopp för Nära nr 1 2011

är måndag den 25 januari

Judendomen i fokus
På högmässan den 13 februari och det efterföljande kyrkaffet medverkar Gö-
ran Larsson, och då delar han med sig av sin stora kunskap om judendom.
Göran Larsson är präst och har ägnat sitt liv åt studiet av judendomen, Gamla 
Testamentet och andra judiska skrifter samt den judisk-kristna dialogen. Han 
har fått en rad utmärkelser och internationella medaljer, bl a ”The 1990 Ra-
oul Wallenberg Humanitarian Award” för sitt arbete med den judisk-kristna 
dialogen. Görans författarskap rör huvudsakligen judendomen, antisemitism 
och den judisk-kristna relationen. Han har även mottagit det prestigefyllda 
Israel Price.

Lena Lundmark, Bureå, sjunger gärna sånger 
som förmedlar glädje och hopp.
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En avgörande faktor till att det byggdes ett skol-
hus i Burvik var att i slutet av 1880-talet ökade 
antalet elever kraftig. Det är troligt att Gabriel 
Annersha, byapredikant och skoltillsyningsman, 
starkt bidrog till att byamännen beslöt att upp-
föra en byggnad, som förutom skola och bostad 
för lärarinnan skulle nyttjas för byaböner.
Byggandet av skolhuset påbörjades under våren 1890 och var slutfört 
före årets slut. Skolhuset finansierades utan lån. Det var möjligt ge-
nom att skatteägare levererade timmer, sågspån, dörrar, fönster och 
tegel. Den totala kostnaden för byggandet av skolhuset uppgick till 
drygt 2 200 kronor.
Förutom skola och byaböner användes lokalerna till det rika fören-
ingslivet i Burvik, som t ex Burviks blåbandsförening och  Burviks 
DUF.
Byggnaden användes till skola fram till 1920, då en nybyggt skolhus 
togs i bruk. Efter det har huset använts till gudstjänster, föreningar-
nas aktiviteter och byastämmor.
När skolverksamheten upphörde var det en bönhusförening, vars 
första protokoll är daterat 29 december 1928, som övertog drift och 
underhåll av byggnaden. 

Burviks bönhus

Under alla år fram till 1958 bestod styrelsen endast av män, men då 
blev Svea Jonsson och Henny Andersson invalda i bönhusstyrelsen. 
Under många år var Eskil Söderlund ordförande och Folke Wikström 
kassör. Sedan 1990 är det Owe Wästermark och Margareta Wäster-
mark som innehar de uppdragen.  
Under årens lopp har bönhuset genom gått många reparationer och 
ombyggnader. Några exempel är brädfordring 1908, ny kamin till 
skolsalen 1914, inköp av el-spis 1957, el-värme monteras 1969 samt 
tilläggsisolering och brädfordring 1990. 
Sedan början på 1990-talet har antalet gudstjänster och andra sam-
mankomster i bönhuset minskat kraftigt. 
De senaste åren har det endast varit ett mindre antal gudstjänster som 
samlat ett fåtal besökare. Ett undantag är julottan, en gudstjänst som 
under många år samlat ett ett fullsatt bönhus. Eftersom uppvärm-
ningskostnaden för det stora bönhuset är mycket hög, togs beslutet 
att ställa in julottan förra året. Det var många som saknade den upp-
skattade traditionen, så i blir det julotta igen!

När bönhuset fyllde 
100 år framfördes ett 
bygdespel om hur det 
gick till när beslutet 
togs att bygga skol-
huset. Bilden är från 
den videofilm som 
spelades in i sam-
band med jubileet.

1990 fick bönhuset sitt nuvarande utsende i samband med tilläggsisole-
ring och ny brädfodring.

 Enkät: Behövs kyrkan i Bureå?
En fredag i slutet av oktober 
fick ett 20-tal burebor svara 
på en enkät. Det var bara en 
fråga, och den löd så här: Hur 
mycket betyder Svenska kyr-
kan i Bureå och den verksam-
het de har för dig? 
Näras reporter var på plats utanför Konsum 
under dryga halvtimmen och hann prata 
med ett 20-tal personer. Av de som svarade 
på enkäten var det fyra personer som angav 
siffran 10. Tre personer svarade med en siff-
ra mellan 7-9 och sex svarade med 5.
Endast två av de tillfrågade svarade med en 
mycket låg siffra, den ene med siffran 0 och 
den andre med 2.

De flesta av de tillfrågade ville svara på enkä-
ten från Näras reporter.

Av de som gav en hög siffra var det vanligt 
med kommentarer. En av dem sa att kyrkan 
är det viktigaste som finns. En annan tycker 
att det var ett dumt beslut att ta bort kris-
tendomsundervisningen  från skolan.
Räknar man genomsnittet på de 17 som gav 
ett svar så blir det 6,23.
Av den här enkäten att döma så är svaret 
tydligt: Ja, kyrkan i Bureå och dess verksam-
het behövs.
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Östra Falmarks EFS       Susanne Lindberg 842 24

Sjöbottens EFS             Annika Stenlund 78 70 82

Bureå  EFS              Valter Östlund 070-549 64 44Bureå Kyrka           Expeditionen 78 80 60

DECEMBER
12/12 Sö 15 Söndagsskolfest
25/12 Lö 11 Juldagsgudstjänst. Maria Ekstedt

JANUARI
22/1 Lö 18 Missionsafton. Pepparsås. Kersti Karlsson
23/1 Sö 11 Gudstjänst. Marie Hörnqvist

FEBRUARI 
4/2 Fr 18 Årsmöte. Marie Hörnqvist
13/2 Sö 11 Årshögtid i Bureå Kyrka

DECEMBER
9/12 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg 
19/12 Sö 16 Julfest tillsammans med scouterna. Stig-Lennart   
   Jonsson. Sång Elin och Emma Lindgren

JANUARI
8/1  Lö 18 Missionsgudstjänst med Johanna Rask. 
   Sång Daniela Rask. Servering
16/1  Sö 18 Cafékväll. MILK-kören
20/1  To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
21-23/1  Ekumeniska gudstjänster. Se separat annons

FEBRUARI
3/2 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
12/2 Lö 13 Årsmöte med middag,andakt
13/2 Sö 11 Årshögtid i kyrkan. Servering
17/2 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
26/2 Lö 11-14 Basar. Scoutinvigning. Servering

DECEMBER 
4/12 Lö 15 Advents- och luciafest
28/12 Ti 19 Tomasmässa, Ulf Norrby o Maria Ekstedt

JANUARI
9/1 Sö 11 Gudstjänst, Marie Hörnqvist
29/1 Lö 19 Gudstjänst, André Jakobsson, Sävar

FEBRUARI
12/2 Lö 18 Årsmöte. Marie Hörnqvist
13/2 Sö 11 EFS årshögtid i kyrkan
25-27/2  Gemensam mötesserie i Ö. Falmark. 
   Se kommande annonsering

NOVEMBER
28/11 Sö 11 Gudstjänst. T Randgard, M Ekstedt.    
  Sång av kyrkokören, Ch.i.li och barnkören. 
   EFS inbjuder till kyrkkaffe i församlingsgården

DECEMBER
2/12 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Tom Randgard
4/12 Lö 18 Adventskonsert med Troendegruppen från Piteå   
   och Peter Tikkanen trio.Inträde. Arr. Sensus
5/12  Sö 11 Högmässa. Tom Randgard
10/12 Fr 20 Ungdomsgudstjänst ”Bereden väg för Herren”.   
   Lars Wangby
12/12 Sö 11 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Barnkörens   
   Lucia och barngruppernas avslutning. Kyrkkaffe
16/12 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
19/12 Sö 11 Högmässa. Tom Randgard
24/12 Fr 19 Julbön. Lars Wangby. Körsång 
25/12 Lö 07 Julotta. Maria Ekstedt. Kyrkokören, 
   Bureå manskör
26/12 Sö 11 Familjegudstjänst. Tom Randgard
31/12 Fr 18 Nyårsbön. Lars Wangby

JANUARI 
1/1 Lö 11 Högmässa. Maria Ekstedt
6/1 To 18 Musikgudstjänst. Dan Richardsson.    
   Kyrkokören, Ch.i.li
9/1 Sö 11 Familjegudstjänst. Dan Richardsson
9/1 Sö 18 Förbönsgudstjänst. Maria Ekstedt.
13/1 To 19  Veckomässa. Lars Wangby
16/1 Sö 11 Högmässa. Maria Ekstedt
23/1 Sö 11 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Låt & lek,   
   Miniorerna. Kyrkkaffe
27/1 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Maria Ekstedt
29/1 Lö 10-15   Föreläsning av Fredrik Modéus i 
   Församlingsgården
30/1 Sö 11 Högmässa. Dan Richardsson. Kyrkokören.   
   Kyrkkaffe

FEBRUARI
6/2 Sö 11 Familjegudstjänst. Maria Ekstedt. 
   Sång av barnkören 
10/2 To 19 Veckomässa. Dan Richardsson
13/2 Sö 11 Högmässa. Predikan av Göran Larsson från   
   Jerusalem. Lars Wangby. 
   EFS bjuder på kyrkkaffe
20/2 Sö 11 Familjegudstjänst. Dan Richardsson. Ch.i.li 
24/2 To 19 Veckomässa. Lars Wangby
27/2 Sö 11 Högmässa. Håkan Holmlund

Burvik, V. Hjoggböle, N Bäck, Yttervik, Ö Bäck

5/12 Sö 11 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Ulf Norrby
11/12 Lö 15 Julfest i Yttervik. Lars Wangby
25/12 Lö 08 Julotta i Burvik. S-L Jonsson
2/1 Sö 11 Gudstjänst i Nedre Bäck, Lars Wangby.
9/1 Sö 11 Gudstjänst i Övre Bäck. S-L Jonsson



Låt å lek i 
Hjoggböle

En kväll i slutet på sommaren fick Simon Ren-
ström, Bureå, en vision.
– Det var en kväll när jag jobbade i lagårn som 
jag fick en vision om att ordna gudstjänster för 
ungdomar.

Tisdag eftermiddag är det Låt å lek i Hjoggböle bönhus. Det är barnen 
i 6-årsgruppen och årskurs 1 som under en timme samlas i bönhuset 
för att sjunga och ha det trivsamt tillsammans. 
Ledare och ansvarig för Låt å lek är församlingspedagog Helene Lind-
berg.
– Vi börjar alltid med att sitta i ring och kolla vilka som är med och 
sjunga en välkomstsång. Efter det sjunger vi ganska många sånger, och 
vi har mest kristna sånger eftersom vi inte hinner med någon andakt. 
I slutet av samlingen är det några gemensamma lekar innan Helene 

Simons vision om ungdomsgudstjänster 
som går över församlingsgränserna, inbjudan gäller också Pingstför-
samlingarna i Ursviken och Skellefteå.
Det är planerat att gudstjänsterna ska innehålla lovsång, undervisning 
och förbön. När den delen är klar i kyrkan fortsätter samlingen med ett 
café församlingsgården.
– Jag tror att det finns ett stort behov av den här typen av gudstjänster. 
Det finns mycket för barn och äldre i församlingen, och med den här 
satsningen finns det något för alla åldrar, förklarar Simon. 
Simon berättar att en annan grundtanke med satsningen är att få krist-
na ungdomar i rörelse. Att ungdomar från de olika församlingarna ska 
besöka och berika varandra.
Den första ungdomsgudstjänsten blir fredag den 10 december, kl 20. Då 
kommer ett lovsångsteam från Skellefteå under ledning av Gustav Ja-
kobsson att medverka. För undervisningen svarar Lars Wangby.
Under våren är ytterliggare ett par gudstjänster planerade. Nästa tillfälle blir 
fredag 18 februari, och då är det Dan Richardsson som har undervisningen. 
Simons vision är att det varje år ska vara tre eller fyra gudstjänster som ska 
samla ett stort antal ungdomar från Bureå och Skellefteå med omnejd.

Simon Renström, Bureå, har en vision om 
speciella gudstjänster för ungdomar.

Simon berättade om sina tankar för 
Lars Wangby, som var positiv till visio-
nen, och bara några veckor senare var 
det mesta ordnat.
– Jag har bjudit in ungdomar från Skel-
lefteå, och det är ordnat med en gratis-
buss som startar i Byske.
Och det är inte bara ungdomar från 
Svenska kyrkan som är inbjudna. 
– Ungdomsgudstjänsterna är något 

följer barnen tillbaka till skolan. 
Det är en kort och intensiv timme, och Helene trivs med att vara till-
sammans med barnen.
– I den här åldern tycker de flesta om att sjunga, och det är det som 
är så roligt.

På församlingens hemsida,www.burekyrkan.com, finns fler bilder och en 
kort film från en av höstens Låt å lek i Hjoggböle.


