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En hälsning från Bureå församling

Helt och fullt accepterad
Har Du någon gång i ditt liv fått vara med om
att känna Dig helt och fullt accepterad och mottagen av en annan människa? Kommer Du ihåg
hur det kändes? Kan Du någonsin glömma det?
Jag kan det inte, då det handlar om några av
de starkaste och mest avgörande ögonblicken i
mitt liv. Jag vill berätta om ett av dem.

”

Någon som
ville mig
väl...

Maria Ekstedt, pastorsadjunkt. Hon
prästvigdes i Luleå domkyrka juni 2010.

Kom ihåg!
Vid dödsfall ring först församlingen

Innan jag blev präst arbetade jag som barnläkare och under några år bodde jag och min familj i
Namibia. Min man och jag arbetade på ett stort
sjukhus där. På barnavdelningen fanns många
undernärda och svårt sjuka barn och tidvis arbetade jag väldigt mycket. Så mycket att jag under en period fick kroppsliga symtom på överansträngning och omgående behövde vila. Men

det krävde en sjukskrivning och jag tyckte inte
att jag hade tid med det. Det var brist på läkare på barnavdelningen och jag var orolig att
fler barn skulle dö om ännu färre läkare skulle
vara i tjänst.
Men en dag, under ett besök på grannsjukhuset, så mötte jag en kollega som jag hade lärt
känna. Och när han frågade ”How are you?”
(”Hur mår Du?”) så såg jag i hans ögon att han
redan hade sett hur det var. Och han sa bara,
utan att jag behövde förklara något ”Jag kan
sjukskriva dig”. För mig blev den möjligheten
till två veckors vila avgörande för att jag sen
skulle orka med nya krafter. Men det som djupast stannade kvar i mig var lättnaden över att
ha blivit sedd och förstådd av någon som ville
mig väl.
Gud behövde bli människa för att komma oss
nära. Jesus kommer ofta till oss genom människor. Känner vi igen Honom? Han har själv
levt ett mänskligt liv. Det är därför Han kan
förstå och möta oss med den hjälp och tröst
som just vi, Du och jag, behöver. Och Han vill
oss alltid väl.

Kyrkofullmäktige

i Bureå Församling sammanträder måndag 23 maj, kl 19.00
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Välkommen! Gunnar Hedman, ordf.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Angelica Berglund är ett av de
barn som är med
i Miniorerna.
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Våga fråga
Den här gången är det Dan som svarar på följande funderingar:
Jag förstår att du inte är nybörjare när det gäller
att leva som kristen. Vad vill du ge för råd till en
person som vill börja leva som kristen? Vad är det
som är svårast och vilka är de vanligaste fallgroparna som man ska se upp med?
Dan: Dina funderingar tar jag på stort allvar,
men inser samtidigt att de övergår mitt förstånd och min andliga förmåga. Jag skulle vilja
skriva till dig brinnande som facklan om natten och med samma friskhet som vinterluften
vi andas. Detta förmår jag inte av egen kraft
och därför är min bön att orden på något sätt
ska få bli en hälsning från Gud till dig.
Från och med det ögonblick en människa sagt
ja till Gud börjar ett nytt liv. För några sker
detta vid en tydlig tidpunkt där de kan säga:

”Från den stunden började jag följa Jesus”. För
andra växer tron under en längre process där
man slutligen finner vilan i ett ovillkorligt ja
till Gud.
Vår nödvändiga utgångspunkt är att vi människor är olika och unika. Vi har olika sätt att
be på och närma oss Gud. Samtidigt är vi människor på många sätt lika och vi kan känna
igen oss i varandras erfarenheter. Därför kan
vi också hämta inspiration och lära oss av
varandra. Just här anar vi det första som jag
vill uppmuntra dig till. Nämligen vikten av
den kristna gemenskapen. Att få samtala, fira
gudstjänst och söka Guds vägledning i de bibliska texterna tillsammans med andra är viktigt för att uthålligt kunna följa Jesus Kristus.
Det andra jag vill uppmuntra dig till handlar
om överlåtelse. En av de vanligaste fallgropar-

na som vi möter på trons väg handlar om missmod. Paulus säger: ”Det goda som jag vill det
gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det
gör jag” (Rom 7:19). I mötet med vår egen svaghet föds ofta missmod. En sorg över vår egen
trasighet och skörhet. Ur denna erfarenhet kan
ett rop efter Gud födas: ”Herre, förbarma dig,
hjälp mig”. Att tro är att släppa taget. I varje
ögonblick säger Jesus: lämna det som varit, lita
på mig, var inte rädd och vandra med mig in
i det nya som jag har i beredskap för dig. Tro
handlar om överlåtelse. Att öva sig i tillit. Så
länge vi inte har gett hela vårt liv åt Kristus
kommer vi inte att finna någon varaktig ro och
frid. Men genom överlåtelsen smakar vi mer
och mer av Guds kärlek och det ofattbara sker
– ”Jag lever, fast inte längre jag själv, utan det
är Kristus som lever i mig” (Gal 2:20).

Mozarts Requiem i Bureå
Under stilla veckan kommer Bureå kyrkokör tillsammans med Anders Lindbergs vokalensemble från Skellefteå Landsförsamling vid två tillfällen att framföra Wolfgang
Amadeus Mozarts storslagna Requiem.
Första tillfället blir onsdagen den 20 april
kl. 19 i Bureå kyrka och det andra tillfället blir på långfredag 22 april kl. 18 i Skellefteå landskyrka. Det är ett stort musikaliskt projekt som kören har jobbat med
under lång tid som nu äntligen ska få bära
frukt. Förutom de båda körerna kommer
även orkester och en kvartett av sångsolister att medverka.
Ett requiem är en dödsmässa, en mässa
som firas vid begravning. Det var vanligt
att vid större begravningar beställa musik
från en kompositör och Mozarts requiem
är ett fantastiskt exempel på detta.
Det är även ett av de sista verk som Mozart arbetade med och tyvärr inte ens

hann fullborda innan han själv avled. Den
traditionella (och första) kompletta versionen fullbordades av Franz Xaver Süssmayr,
och det är denna version som kommer att
framföras. Franz var en elev till Mozart
Lars Palo är ledare för
Bureå kyrkokör.

som anlitades av fru Constanze Mozart.
Många myter och legender har sprungit
fram runt detta verk som du nu har möjlighet att höra framfört i Bureå. Tag chansen
att få en stor musikalisk upplevelse!
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Familjeläger i Jäckvik
Har du funderat på att vara
med på Bureå församlings
familjeläger i Jäckvik? Tveka
inte, anmäl dig! Det blir svaret
om familjen Burman/Stenvall
får bestämma. De har själva
varit med i många år och har
bara lovord att säga om familjelägret.
Första gången de var med på Bureå församlings familjeläger i Jäckvik var 2000, samma
år de flyttade till Bureå. Några år tidigare
hade de följt med familjer från Morön på deras familjeläger, så platsen och upplägget var
bekant.
När Lennart ska berätta om vad han tycker är
bäst, är det både naturen och gemenskapen.
– Förutom den otroliga naturen är det gemenskapen. Den är så fantastisk, från tidig morgon till sent på kvällen. Man sitter och pratar
med varandra, planerar dagen och umgås på
ett enkelt, trivsamt och kravlöst sätt.
Britt Louise lyfter fram den kristna gemenskapen.
–Den kristna gemenskapen gör att man
känner sig väldigt väl omhändertagen. Rutinerna med morgonsamling, bordsbön och
aftonandakt skapar trygghet.
En annan fördel är att lägret ger familjerna
möjlighet att vara tillsammans.
–Man behöver inte alltid vara tillsammans
med andra på dagarna, utan ibland har vi gjort

saker för oss själva, förklarar Britt Louise. Det
har inneburit att vi fått tid för varandra i familjen, och det har också varit jättehärligt.
För Josefin handlar det mycket om trivsel och
gemenskapen med andra ungdomar.
–Jag tycker det känns som om vi är en enda
stor familj under lägret. Vi gör mycket trevligt tillsammans på dagarna, som att åka i
backen eller ta en tur upp till toppstugan. De
senaste åren har inte Lars Wangby varit med
som ledare, och då är det vi ungdomar som
har tagit på oss det här med att ha lekar.
För att inte tala om lördagkväll. Då är det

ungdomarna som gör pizza till alla på lägret.
Mycket uppskattat.
När lägret är slut åker alla lägerdeltagare
hem till Bureå med omnejd; men det slutar
inte där.
Det handlar inte bara om gemenskap och
trivsel under lägret.
– Vi har fått flera vänner som vi även träffar
och umgås med vid andra tillfällen, berättar
Britt Louise.
På nästa sida kan du läsa om hur du gör för att
anmäla dig till vårens familjeläger,
28 april-1 maj.

Josefin Burman, Britt Louise Stenvall, Lennart Buman och hunden Mimmi är samlade kring fotoalbumet för att titta på kort från Jäckvik. Att också Mimmi vill titta korten är inte så konstigt, för
även hon har varit med på familjelägret.

Enkät om Nära

Eskil Morén, Bureå, är en av de som var med i
enkäten om Nära.

En kall men vacker vinterdag gjordes en
enkät om vad församlingsborna tycker om
tidningen Nära. På grund av kylan gjordes
enkäten inomhus, närmare bestämt på Café
Träffpunkten. På plats fanns ett 10-tal besökare, och sju av dem fick frågan om vad de
tycker om tidningen.
Vid ett av borden satt Majken Åberg, Eskil
Morén, Germaine Larsson och Doris Larsson.
På frågan om vad de tycker om tidningen var
det övervägande positiva åsikter. De kan sammanfattas med följande mening: ”En trevlig
och informativ tidning där man får veta vad

som händer i församlingen.” Däremot hade
Doris bekymmer med att de senaste numren
av Nära inte delats ut till henne.
Bland de övriga som fick frågan var det inte
lika positivt. Ingen av dem hade sett och därmed inte heller läst något nummer av Nära.
En förklaring var att reklam och tidningar
kastas på en gång. På följdfrågan: ”Kastas
den därför att det är information från kyrkan?”, kom svaret snabbt ”Nej, inte alls. Jag
går gärna i kyrkan, men jag läser aldrig reklam och tidningar som kommer med posten.”
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I nästa nummer...

I tidigare nummer har vi berättat om bönhus som finns i församlingen. I nästa nummer kommer det sista i serien; nämligen
bönhuset i V. Hjoggböle.
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Fullt hus i församlingsgården
Sedan flera år tillbaka har församlingsgården använts flitigt till olika typer av sammankomster, som
öppen förskola, barngrupper, körövningar, sammanträden, studiecirklar, symöten, cafékvällar och gudstjänster. Dessutom är det ganska vanligt att den hyrs ut i samband med bröllop och minnesstunder.
Sedan EFS flyttat sin verksamhet till församlingsgården i slutet på förra året har det blivit ännu mer som
händer där. Nu kan man utan överdrift påstå att det är fullt hus i församlingsgården. Så här såg det ut
under veckan 31 januari-6 februari, en tämligen typisk vecka.
Måndag 31/1
Öppna förskolan har öppet kl 9-15
Bureå manskör övar kl 18.30-20.30
Tisdag 1/2
Miniorerna, för barn i årskurs 1-2 kl 14.30-16
Öpnna förskolan har öppet för föräldrar och bebisar upp till ett år
kl 9-12
Onsdag 2/2
Morgonbön med Björn Olofsgård, för personalen och
allmänheten kl 9.30

Öppna förskolan har öppet kl 9-15
Barnkören yngre övar kl 13.20-14.05
Barnkören äldre övar kl 14.15-15
Ungdomskören Ch.i.li övar kl 18-19.15
EFS scoutgrupp kl 18-19.20
Kyrkokören övar kl 19.45
Torsdag 3/2
Bilbelstudium med Sivert Holmberg kl 18
Bunker har öppet för ungdomar i årskurs 7-9 kl 18-21
Fredag 4/2
Sammanträde ”Klostergruppen”
Minnesstund
Söndag 6/2
Kyrkkaffe med korv och bröd efter gudstjänsten i kyrkan

Onsdagar är den dag under veckan då det vanligtvis händer mest i
församlingsgården. EFS scouter och Barnkören yngre, är två av de sju
aktiviteterna på onsdagarna.

Boktipset
Den som gillar att läsa om enskilda personers öden och äventyr kommer säkert att
uppskatta den här boken. Den heter ”Andra
chansen” och berättar om Gizachews födelse,
familj och uppväxt i Etiopien och om skeden
i hans liv som lett fram till den verksamhet
han finns i idag. Han är en av de drivande
ungdomar som startade verksamheten Win
souls for God i Addis Abeba i Etiopien. Tusentals barn och unga har genom denna verksamhet räddats från ett liv på gatan till ett

värdigt liv med bostad och skolgång och en
ljusare framtid. I denna bok på knappt 200
sidor, däribland fina foton från Etiopien, får
vi bekanta oss med den unge mannen Gizachew och även få en glimt av ett vardagligt Etiopien. Boken är utgiven av Läkarmissionen och kan beställas därifrån.

Anna-Greta Vallgren, Bureå, har läst boken
”Andra chansen”.

nära
Bureå Kyrka		
MARS
Sö 6 kl 11.00
Sö 13 kl 11.00
Sö 20 kl 11.00
			
			
To 24 kl 19.00
Sö 27 kl 11.00

Expeditionen 78 03 60

Familjegudstjänst. Maria Ekstedt.
Högmässa. Lars Wangby
Familjegudstjänst. Dan Richardsson. Barnens 		
bibelutdelning till 5-åringar. Sång av 			
barnkören. Kyrkkaffe.
Veckomässa i Församlingsgården. Lars W.		
Högmässa. Maria Ekstedt

April
Sö 3 kl 11.00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Sång av 		
			
Örvikenborna. Kyrkkaffe.
Lö 9 kl 20.00 Veckomässa i församlingsgården. Maria E/Johan H
Sö 10 kl 11.00 Högmässa. Maria Ekstedt.
Sö 10 kl 18.00 Förbönsgudstjänst. Maria Ekstedt
Sö 17 kl 11.00 Familjegudstjänst. Maria Ekstedt/Lars Wangby.
			
Sång av konfirmanderna. 				
			
Offergång. Kyrkkaffe.
Må 18 kl 19.00 Passionsandakt. Lars Wangby
Ti 19 kl 19.00 Passionsandakt. Dan Richardsson
On 20 kl 19.00 ”Requiem” av Wolfgang Amadeus Mozart.
				 Bureå Kyrkokör m. fl.
To 21 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa. Lars Wangby
Fr 22 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst. Maria Ekstedt.
Sö 24 kl 11.00 Gudstjänst. Dan Richardsson. Sång av 			
			
barnkören, Ch.i.li och kyrkokören + orkester.
Maj
Sö 1 kl 11.00 Högmässa. Dan Richardsson.
Lö 7 kl 20.00 Veckomässa i församlingsgården. Maria E/Johan H
Sö 8 kl 11.00 Familjegudstjänst tillsammans med EFS-		
			
kretsen. Maria E. Predikan: Johan Holmgren. 		
			
Sång Anna Renström. Kyrkkaffe
Fr 13 kl 20.00 Ungdomsgudstjänst m internationellt tema. Maria E.
Sö 15 kl 11.00 Högmässa. Lars Wangby
To 19 kl 11.00 Veckomässa i Församlingsgården. Maria E.
Sö 22 kl 11.00 Familjegudstjänst. Dan Richardsson.
			
Sång av Barnkören och barngrupper.
			
Kyrkkaffe. Barngruppernas avslutning.
Sö 29 kl 11.00 Högmässa. Maria Ekstedt

Sjön, V. Hjoggböle, Yttervik, Ö. Bäck
SJÖN
To 10/3 kl 19.00 Veckomässa. Maria Ekstedt. Servering.
			
Bönhusföreningens årsmöte
Lö 23/4 kl 15.00 Påsksupé. Anm. till Hedmans, 801 92, senast 19/4
V. HJOGGBÖLE
Ti 8/3 kl 19.00
			
Sö 20/3 kl 11.00
			
Sö 3/4 kl 11.00

Fettisdagsfirande med gruppen Norrsken. 		
Servering
Familjegudstjänst. Björn Olofsgård. Helene 		
Lindberg. Bönhusföreningens årsmöte
Gudstjänst. Torgny Karlsson. Sång Börje V.

Bureå EFS
Mars
To 3 kl 19.00
			
Lö 12 kl 18.00
			
Sö 13 kl 15-17
To 17 kl 19.00
Lö 26 kl 18.00
April
Lö 9 kl 18.00
			
Lö 30 kl 19.00
			
Maj
Sö 1 kl 16.00
			
Fr 6 kl 19.00
Lö 7 kl 18.00
			
Lö 7 kl 20.00
Sö 8 kl 11.00
Lö 21 kl 18.00
			

Passionsspelen i ord och bild. Gerd och 		
Roland Åkerström. Servering
Gudstjänst. Anders Hedström. Sång av 		
Fishermans friends. Servering
Middag för alla – kom och ät!
Missionsafton. Valentin Bergkvist. Servering
Gudstjänst. Yngve Stenlund. Servering
Gudstjänst. Hans Marklund. Sång av André 		
Malmén. Servering
Valborgsmässoafton. Servering, korvgrillning, 		
sång m.m.
Vårbuffé. Anmäl dig gärna (senast 27/4) till 		
Görel Stadin 781340 el. Vivianne P. 781312
Gudstjänst med Johan Holmgren, Bjurholm.
Gudstjänst Johan H. Sång och musik av Isak
Boström, Elin Lindgren, Simon Fahlgren. Servering
Veckomässa. Maria Ekstedt/Johan Holmgren
Gudstjänst i kyrkan. Se Bureå kyrka
Gudstjänst Stig-Lennart Jonsson. Servering 		
och föreningsmöte.

Annika Stenlund 78 70 82

Isgudstjänst, troligtvis i Holmsvattnet. 		
Gunnar Hedman. Ta med fika
Gudstjänst. Servering. Medlemsmöte efter 		
gudstjänsten
Långfredagsgudstjänst. Ulf Norrby
Veckomässa. Lars Wangby.
Barnens dag. Försäljning och uteaktivteter. 		
Servering
Familjegudstjänst.

Östra Falmarks EFS
Mars
Sö 13 kl 11.00
			
April
To 7 kl 19.00
Sö 10 kl 11.00
Må 25 kl 18.00
Lö 30 kl 19.00
Maj
Sö 15 kl 11.00
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Valter Östlund 070-549 64 44

Sjöbottens EFS
Mars
Sö 13 kl 11.00
			
Sö 27 kl 18.00
			
April
Fr 22 kl 11.00
Maj
To 5 kl 19.00
Lö 7 kl 12-14
			
Sö 22 kl 11.00

En hälsning från Bureå församling

Susanne Lindberg 842 24

Isgudstjänst, troligtvis i Holmsvattnet 		
Gunnar Hedman. Ta med fika
Veckomässa. Dan Richardsson
Gudstjänst. Joy och Lars Landin.
Bildspel. Björn Lindberg
Valborgsmässofirande. Servering. Brasan tänds kl 21
Söndagskoleavslutning. SSK-ledarna och
barnen medverkar. Servering

Örviken

YTTERVIK
Lö 26/3 kl 18.00 Gudstjänst. Marie Hörnqvist. Sång Lena L.

Ti 8/3 kl 18.00 Fettisdagsfirande i Folkets hus. Servering av semlor
Må 25/4 kl 11.00 Gudstjänst. LarsWangby

ÖVRE BÄCK
Sö 27/3 kl 11.00 Gudstjänst. Sivert Holmberg

Ibland kan det bli förändringar. För aktuellt program, se predikoturer i Norran på fredagar.

Trivsamt hos Miniorerna
På tisdag eftermiddag samlas ett 15-tal barn i årskurs 1-2 i församlingsgården för att var med på Miniorerna. Ledare är församlingspedagog Helene Lindberg, och hon berättar att träffarna alltid börjar
med dropp-in-fika.
– Först får dom ett mellanmål när de kommer och när de fikat klart
får de diska efter sig.

Ett 15-tal barn är med på Miniorerna. Att sjunga är ett återkommande inslag.

En viktig regel, och något som de ofta pratar om, är hur man ska bete
sig mot varandra. Det kan till exempel vara att inte säga kränkande
ord eller annat som kan såra någon eller några av de som är med.

Klara Böökari och Kalle Böökari gör sitt fika . Isak Richardsson och
Sebastian Åhman väntar på sin tur.

Elinne Nieman och Maja Johansson trivs på Miniorerna.

Emelie Backman och Kalle Böökari diskar efter fikat.

När alla är klara med det samlas de för ett upprop och att sjunga.
Stämningen är glad och uppsluppen, men blir det alltför livat höjer
Helene rösten och påminner om de regler som gäller när man är på
Miniorerna.

Efter samlingen är det någon gemensam lek
eller aktivitet inne eller ute. Miniorerna avslutas alltid med en andakt och innan de skils åt
hjälps de åt att städa och plocka bort.
Helen tycker att det är både trevligt och tacksamt att jobba med barn i lågstadieåldern.
– Det här är en åldersgrupp som tycker att det
mesta är roligt. Och går dom härifrån och är
glada, vilket oftast sker, så känns det bra för
mig, avslutar Helene.
Milla Jansson och Linnea Lindberg.

