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Ordet nära har mer än en betydelse och passar bra 
med det syfte som vi har med tidningen. Dels vill 
vi att den ska nära dig, alltså ge dig näring. Det är 
min förhoppning att tidningens texter inte bara 
ska ge dig information om vad som händer och är 
på gång inom vår församling, utan också ge dig nå-
got som du har användning för både idag och ända 
in i evigheten. 
En annan betydelse som ordet har är att komma 
eller vara nära någon. Att vara nära någon för-
knippar vi ofta med något som är positivt, spe-
ciellt om det är personer som vi tycker om och 
gärna vill vara så nära som möjligt, både själsligt 
och kroppsligt. 

Men om det är någon som vi inte tycker om eller 
på något sätt känner obehag för, kan det vara en 
mycket otrevlig eller obehaglig situation. 
Ett mycket viktigt syfte med både tidningen och 
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Adress: Bureå församling 
Skärvägen 2A, 932 52 Bureå  
Tel: 0910-70 80 60, Fax: 70 80 62
E-post: expeditionen@burekyrkan.com  
Hemsida: www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen: Mån-fre. 08.00-14.00
15/-6 - 15/8, månd-fre 08.00-12.00

Nya telefonnumer till Bureå församling:
Pastorsexpeditionen, .....................70 80 60
Kamrer Margareta Johansson, ..... 70 80 61
Kyrkoherde Lars Wangby, ............. 70 80 63
Komminister Dan Richardsson, ...70 80 64
Pastorsadjunkt Maria Ekstedt, ..... 70 80 73
Diakon Björn Olofsgård, ................ 70 80 65
Församlingsassistent 
Sara Johanssson, ............................. 70 80 68
Församlingsassistent 
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
E-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring
Den 14 augusti planeras en pilgrimsvandring längs Bureälven, ca 10km. Det blir en heldag 
och information om detaljerna får du vid kyrkkaffet i församlingsgården den 19 juni. 
Då medverkar Stiftsadunkt Lennart Lindkvist. Vandringsledare blir Tom Randgard. 
Du kan anmäla ditt intresse till pastorsexp. 0910-70 80 60  

kyrkans verksamhet är att du och jag ska komma 
nära Jesus. Jag är väl medveten om att det är något 
som kan uppfattas mycket olika. En del tycker att 
det är positivt, medan andra tycker tvärt om.
Redan när Jesus gick här på jorden sa och gjorde 
han det som fick människor att tro på eller ta av-
stånd från honom. Och visst är Jesus både radikal 
och utmanande. För han säger inte att han vet vil-
ken väg vi ska vandra, vad som är sanning och vad 
som är liv. Jesus säger att han är vägen, sanningen 
och livet. 
Att att ha en relation till Jesus bygger på samma 
förutsättningar som alla relationer. Det handlar 
om tillit och förtroende. Känner jag mig älskad 
och accepterad av den som jag har en relation till, 
känner jag mig trygg  och vill gärna att relationen 
ska fördjupas ännu mer. 
Uttrycket ”tro på Jesus” handlar för mig väldigt 
lite om tro, utan mycket mer om att ha en person-
lig relation. Men det kan aldrig bli en fungerande 
relation om önskemålet att komma nära bara är 
från den ena parten. Jesus vill inget hellre än att 
ha en nära relation med dig. Så frågan är: Vill och 
vågar du  ha en nära, mycket nära relation med 
Jesus?

Kom ihåg! 
Vid dödsfall - 

ring först församlingen

Lasse Forslund
Sjöbotten

Nära, mycket nära

Omslagsbild:
Öppna förskolan 
i församlings-
gården är en 
uppskattad 
verksamhet.
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Våga fråga

Eftersom frågorna den här gången handlar 
om kvinnliga präster är det Maria Ekstedt 
som svarar. Första frågan lyder så här:
Vad tror du det beror på att det finns så mot-
satta uppfattningar om kvinnliga präster? 
I Svenska kyrkan vigs både män och kvin-
nor till präster, sedan drygt femtio år. Beslut 
om att också prästviga kvinnor togs av Kyr-
komötet i september 1958. Att kvinnor inte 
prästvigdes tidigare tror jag främst handlar 
om vårt samhälles allmänna synsätt på män 
och kvinnor över tid. Det var inte förrän 1888 
som den första kvinnan blev läkare i Sverige 
och kvinnor antogs inte som poliser förrän i 
januari 1958! Prästämbetet är en del i det så 

kallade treledade ämbetet som är gemensamt 
för hela den världsvida kyrkan. Det går tillbaka 
till Jesu tid och den tidiga kyrkan. Prästämbetet 
hör oskiljaktigt samman med både biskopsäm-
betet och diakonämbetet, ingen del är fristå-
ende. I den tidiga kyrkan vigdes både män och 
kvinnor till diakoner. Att på senare år allt fler 
kvinnor vigts till präster och fler män vigts till 
diakoner i Svenska kyrkan är glädjande, liksom 
att tre av våra biskopar nu är kvinnor.
Vilket eller vilka bibelcitat tycker du mest talar för 
kvinnliga präster? 
Kyrkan behöver män och kvinnor i alla åldrar 
för uppdraget att sprida evangeliet om Jesus 
Kristus i ord och handling. I detta uppdrag be-
traktas i den evangelisk-lutherska kyrkan i värl-
den, vari Svenska kyrkan ingår, alla döpta som 
präster, med bland annat 1 Petr 2:9 som grund.
Både män och kvinnor fanns med i Jesu lär-
jungaskara, som var långt större än de tolv 
namngivna apostlarnas. Också Paulus hade 

flera medarbetare inklusive församlingsföre-
ståndare som var kvinnor. Och hans ord i Ga-
laterbrevet 3:28, väger tungt för mig i synen 
på att Gud kallar både män och kvinnor till 
präster. 
Har du mött motstånd eller fått kritik för att du 
är präst och kvinna? 
Jag har inte mött motstånd eller kritik mot 
mig för att jag är präst. Tvärtom har jag känt 
mig både efterlängtad och väl mottagen. Att 
som präst få stå i Kristi tjänst tillsammans 
med hela Guds folk i Hans kyrka på jorden är 
den största fördelen och en outsäglig källa till 
glädje för mig. 
I mitten på juni har Maria gjort sitt pastorsad-
junktsår i Bureå församling. Sist av allt vill Maria 
framföra ett tack. 
 –  Jag vill ta detta tillfälle att här i Nära tacka er 
alla i Bureå församling för en fantastisk tid. Jag 
hade inte kunnat få en bättre start som präst än 
den jag har fått här ibland er. 

Skolhuset i Västra Hjoggböle byggdes 1881. Det 
hade en våning med skolsal samt kök och kam-
mare som bostad för lärarinnan. Skolsalen var 
den enda samlingslokal som fanns i byn och 
den användes därför som gudstjänstlokal, för 
byastämmor och större sammankomster. 
År 1921 byggdes ett nytt skolhus. När skolans 
verksamhet ett år senare flyttade till den nya 
skolan bildades det en bönhusförening som 
övertog drift och underhåll. 
I samband med övertagandet gjordes det en 
större utbyggnad, både på längden och höj-
den, till den storlek som det har idag. Några 
år efter det att bönhusföreningen övertagit 
driften uthyrdes bostadsdelen till Selma 
Granström. Hon bedrev bageri där och sålde 
bullar och kakor. Den verksamheten upphör-
de i mitten på 1930-talet.
Trots att ett nytt skolhus byggdes har skolan 
ofta använt bönhuset för olika ändamål. Efter 
en större renovering 1950, med bl a ny köks-

Västra Hjoggböle bönhus
inredning och installation av avlopp, hyrde 
skolan lokalen som bespisning fram till 1954. 
Under många år var det träslöjd i övre rum-
met och bönhuset fungerade som skollokal 
när den nuvarande skolan byggdes om i slutet 
på 1980-talet. 
Under årens lopp har det gjorts många för-
bättringar. Några av dem är: ny predikstol 
1950, inköp av nya bänkar 1958, installation 
av elvärme 1968 och en omfattande renove-

ring under åren 1987-90.
Även om det under de senaste åren varit få 
gudstjänster används ändå bönhuslokalen ofta 
och till många olika verksamheter. Under 2010 
var det fem gudstjänster, kyrkans barnverk-
samhet vid 13 tillfällen, tre stickcaféer och 10 
andra sammankomster. Den mest omfattande 
verksamheten var att kommunens dagbarn-
vårdare regelbundet samlas i lokalen, hela 75 
dagar under förra året.

Under 2010 
var det fem 
gudstjänster i 
bönhuset.
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Bureå satsar på gudstjänstgrupper
Under ett par års tid har det funnits tankar på att 
göra en satsning på gudstjänstgrupper, och i hös-
tas togs det formella beslutet att arbetet skulle 
prioriteras.

Ett startskott för satsningen var en tema- och inspirationsdag med Fred-
rik Modéus i början på året. Fredrik har många års erfarenhet av guds-
tjänstgrupper, erfarenheter som finns samlade i boken ”Mod att vara 
kyrka”. 
Dan Richardsson är den som har ansvaret för arbetet. 
– Det handlar om att ge fler möjlighet att bli mer praktiskt delaktig i 
gudstjänsten, främst den som är söndag klockan 11, förklarar Dan.
Dan tycker att frågan om vad vi vill med gudstjänsten är viktig, en fråga 
som han hoppas ska fördjupas och ständigt vara levande.
– Det är viktigt att vi hela tiden har ett samtal om vad vi vill med guds-
tjänsten, vad är det vi behöver och vad är det vi längtar efter och dröm-
mer om. 

Att vara med och utforma förbönen för gudstjänsten är exempel på en 
uppgift för gudstjänstgrupperna. Jenny Wikström läste förbönen på 
påskdagen.

Hålls det samtalet levande tror Dan det finns stora möjligheter att guds-
tjänsterna utvecklas och gör fler delaktig.
Även om satsningen på gudstjänstgrupper bara pågått ett kort tag har 
Dan märkt att det finns intresse. Det han hoppas på och ska arbeta för är 
att få tillräckligt många att vilja vara med, och så här ser tidsplanen ut. 
Nu pågår arbetet med att berätta om tankarna med gudstjänstgrupper, 
hitta lämpliga strukturer och former samt få tillräckligt många som vill 
vara med.
I början på nästa år hoppas Dan att att det finns tillräckligt många in-
tresserade så det går göra några grupper, förhoppningsvis fyra eller fem 
med tre eller fyra deltagare per grupp. 
– Min förhoppning är att på Trettondagens gudstjänst kunna välkomna 
det första grupperna, att de får mottas som en del av församlingens 
verksamhet och göra det med förbön.
Ett vanligt arbetssätt är att gudstjänstgruppen samlas en timme en 
kväll i början på veckan. På den träffen är prästen som ska tjänstgöra 
på söndagens gudstjänst med. Förutom att fördela de olika praktiska 
uppgifterna avsätts en stor del av träffen till samtal och funderingar 
kring den kommande söndagens texter. Det är också vanligt att grup-
pen funderar kring vad förbönen i gudstjänsten ska innehålla. Om guds-
tjänstgrupperna i Bureå kommer att fungera på det sättet får framtiden 
utvisa. Det viktiga, säger Dan, är att bygga grupperna utifrån de förut-
sättningar som finns i Bureå församling.
Men, säger kanske vän av ordning: Vi har ju kyrkvärdar, behövs de inte 
längre? Dans svar är att kyrkvärdarna ska ingå i grupperna, kanske som 
en slags arbetsledare. En del av det kyrkvärdarna gör kommer att ingå i 
gruppernas uppgifter, men också några fler.
– Gudstjänstutveckling kan rymma hur mycket som helst, förtydligar 
Dan. Alla som vill och är intresserade är välkomna att höra av sig.
Nu har du som tycker att det här med gudstjänstgrupper låter viktigt en möj-
lighet att visa ditt intresse genom att kontakta Dan. Vill du ringa är numret 
70 80 64, mailadressen är: dan.richardsson@svenskakyrkan.se.  Du kan även 
lämna in en intresseanmälan till pastorsexpeditionen

Byaombud - en resurs i församlingen
Under den gångna vintern har Lars 
Wangby och Björn Olofsgård tillsam-
mans frågat ett 15-tal personer om de 
ville vara byaombud. De som var in-
tresserade blev under februari månad 
inbjudna till en träff där Lars och Björn 
berättade om syftet med byaombud 
och tänkta arbetsuppgifter. 

Byaombuden ska fungera som en ex-
tra resurs för församlingen. Det kan t 
ex vara att hälsa nyinflyttade välkomna 
till byn. 
– Byaombuden blir ett bra bollplank 
för mig. Jag kan få tips om personer 
som vill ha besök, förklarar Björn 
Olofsgård, diakon i Bureå församling.

Byaombuden är tillfrågade utifrån att 
de har god kännedom om sin by och är 
utåtriktade till sitt sätt. Målet har varit 
att få en kvinna och man från varje by.
I nästa nummer av Nära ska du få en 
presentation av alla byaombuden och 
deras arbetsuppgifter.
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En mötesplats 
för barnfamiljer

Det började för drygt fyra år sedan när kom-
munen letade en lämplig lokal för att ha öp-
pen förskola.
Mona Fahlgren, specialpedagog, var med i 
det arbetet och hon berättar att det fanns 
önskemål om att samarbeta med kyrkan, 
men också andra verksamheter som vårdcen-
tralen, folktandvården och socialtjänsten.
Efter en träff med kyrkorådet i juni 2007 blev 
det klart att Öppna förskolan fick hyra loka-
ler i församlingsgården och under hösten 
började verksamheten.
Samarbetet med kyrkan har mest bestått 
i att personalen har sångsamlingar med 
besökarna. Från början var det Björn Olofs-
gård och nu är det Helene Lindberg som har 
sångsamlingar på onsdagarna. Personal från 
kyrkan brukar också komma och berätta i 
samband med de stora kyrkohögtiderna un-
der året.
Ett annat inslag som fungerat ända från 
start är att personal från förskolan och kyr-
kan söker upp asyl- och invandrarfamiljer 
som flyttat till Bureå och hälsar dem väl-
komna till Öppna förskolan.
– Vi berättade var Öppna förskolan fanns och 
vilka tider vi hade öppet, förklarar Mona som 
arbetade på Öppna förskolan i 2,5 år. 

ett och ett halvt år känner hon sig trygg med 
arbetsuppgifterna.
– Nu känner jag mig trygg i den här rollen. 
Det är kul med utmaningar!
Många av besökarna är svenska barnfamil-
jer, men det finns också många med utländsk 
bakgrund. Att kommunicera med de som 
inte lärt sig svenska är givetvis en utmaning. 
Men Linda har en lösning på det.
– Kroppsspråk! Jag har börjat inse vad lite 
svenska de behöver för att förstå. Kropps-
språk fungerar väldigt bra.
Mona och Linda är överens om att Öppna för-
skolan är en mycket viktig verksamhet. Det 
är en mötesplats där barnfamiljer får träffas, 
umgås och lära känna andra, inte minst vik-
tigt för nyanlända barnfamiljer. Under det 
här läsåret har det varit Öppen förskola mån-
dag och onsdag klockan 9-15. Troligtvis blir 
det samma tider till hösten. Dessutom har 
det på tisdag klockan 9 -12 varit öppet för 
bebisar upp till ca 1 år och deras föräldrar.  
Syftet med Öppna förskolan är att föräldrar 
och barn ska kunna umgås under enkla och 
trivsamma former. Det finns också möjlighet 
att köpa gott och hälsosamt fika till ett lågt 
pris. En del dagar är det speciella program-
punkter som utelek, bamsegympa, besök på 
biblioteket och badhuset eller att baka nyt-
tigt bröd.

Mer information finns på www.skelleftea.se/bu-
reaoppnaforskola.

Öppna förskolan 
är en uppskattad 
verksamhet. I ge-
nomsnitt är det ca 25 
besökare per dag.

Samlingar med sång,  fingerlekar och sago-
läsning är stående inslag på Öppna förskolan.

Men trots att Mona slutat har hon fortfaran-
de en del med verksamheten att göra. 
– I mitt arbete som specialpedagog ingår att 
besöka Öppna förskolan och erbjuda samtal 
till de föräldrar som vill, berättar Mona.
När Mona ska sammanfatta sina år på Öppna 
förskolan är det bara positiva minnen.
– Det har varit jätteroligt att arbeta här för 
man kommer så nära familjerna och männis-
korna. Man har känt att man gör skillnad, att 
det är ett viktigt arbete. 
Sedan drygt ett år tillbaka arbetar Linda Ric-
hardsson, förskollärare, på Öppna förskolan. 
När hon fick frågan om att byta jobb insåg 
hon att det skulle innebära stora förändring-
ar. Bland annat från att vara en i ett arbetslag 
till att jobba mycket ensam. Och visst blev 
det en stor omställning för Linda, speciellt 
under de första månaderna. Men efter drygt 
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Gina klipper i Jesu namn
Sedan 12 år tillbaka har Gina Rönnqvist en frisersalong i Bureå, 
och drömmen att bli frisör hade hon redan som liten flicka. 
– Jag började klippa folk när jag var sju år. Det var alla dockor, 
mina syskon och kompisar. 
Så Ginas yrkesval var både naturligt och självklart, och efter ca 
30 år i yrket är det inget hon ångrar. Hon har visserligen gjort 
några kortare avbrott, bland annat jobbat på Anderstorps vård-
central, men alltid återvänt till jobbet som frisör. Under åren som 
frisör har hon arbetat både som anställd och som egen företa-
gare. 

Gina är kristen, men så har det inte alltid varit.
– Jag blev kristen när jag var 29 år. Det sa: pang bom pang, som 
Gina så konkret beskriver det.
Det var i samband med en svår personlig kris som hennes liv 
fick den radikala förändringen. Bibelversen i  Psaltaren 50:15 fick 
betyda mycket: Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska 
prisa mig.
 – Jag blev så glad när jag fick mitt bönesvar!
Gina kommer inte från någon kristen bakgrund, så att leva som 
kristen blev något som helt och hållet förändrade hennes liv.
Under många år har Ginas kristna tro varit av mer privat karak-
tär, men för några år sedan väcktes en längtan att få dela den 
med andra
– Jag kände bara att jag ville söka mig till andra kristna, och 
det var Birgitta Wangby som tipsade mig om att vara med i en 
Alphagrupp.
Och en Alphagrupp blev det, något som resulterat i att Gina se-
dan tre år tillbaka är medlem i Bureå EFS.

Gun Bergman, Lövånger har bokat klippning och slingor hos Gina.

På frågan om Gina tycker det är viktigt att vara med i en kristen 
gemenskap, kommer svaret snabbt.
– Ja, det tycker jag. Det är viktigt att få tillhöra ett kristet sam-
manhang där man får dela sin tro och sina åsikter med de som 
upplevt samma sak. 
Jobbet som frisör ger Gina många möjligheter att prata om tro- 
och livsfrågor.
 –  De flesta människor är ju intresserade och har frågor om reli-
gion och livsåskådningar, avslutar Gina.

Faktaruta 
Namn: Gina Rönnqvist
Familj: Dottern Ramona
Bor: Villa i Skelleftehamn.
Läser: Håller gärna på med flera böcker 
samtidigt. Just nu läser hon bland annat 
Göran Skyttes och Bo Branders bok ”Ett 
år med Jesus” och ”Kungens örnar” av 
debutförfattaren Lilian Andersson. 
TV: Debatter, nyheter, Dokument uti-
från, Korrespondenterna och en bra 
film ibland.

Musik: Hon spelar alltid en CD när hon kör bil. Under vårvintern 
har hon lyssnat mycket på ”Wow Hits 2011”, en samlings-CD med 
kristna grupper som sjunger. Gina gillar också gospel, rock och 
lovsång. 
Dold talang: Spårhund. Hon är bra på att söka saker som andra 
har tappat bort, speciellt det dottern Ramona inte hittar. 
Favoritpsalm i bibeln: Psalm 50:15. Åkalla mig i nöden, så vill 
jag...
Favoritbibelverser: Jesaja 41:10  Frukta inte, ty jag är med dig...
Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin... 
Blir glad: När nära och kära har det bra och solen skiner.
Blir ledsen: När hon ser all misär i världen.

Det sa: 
pang bom pang”
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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 03 60

JUNI
To 2 kl 8.00 Gökotta på kyrkbacken. S-L Jonsson, Dan R   
   Medtag kaffekorg
Sö 5  kl 11.00 Familjegudstjänst. Dopfest för 3-åringar.   
   Dan Richardsson, Björn Olofsgård. Servering.
Lö 11 kl 14.00 Konfirmationsgudstjänst.Lars Wangby,
   Maria Ekstedt
Sö 12 kl 11.00 Högmässa. (Konfirmanderna) Maria
   Ekstedt, Lars Wangby. Sång av kyrkokören. 
To 16 kl 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Sö  19 kl 11.00 Gudstjänst. Lars Wangby
Lö 25 kl 11.00 Sommargudstjänst i Falmarksforsen. Lars W   
Sö 26 kl 11.00 Högmässa. Lars Wangby
To  30 kl 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby

JULI
Sö 3 kl 11.00 Familjegudstjänst. Avslutning av sommarskoj.
    Lars Wangby
Sö 10 kl 11.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. Lars W   
To  14 kl 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Ulf Norrby.
Sö 17 kl 11.00 Högmässa. Ulf Norrby. 
Sö 24 kl 11.00 Gudstjänst. Ulf Norrby.
Sö  24  kl 20.00  Jazz i folkton. Fredrik Ohlsson m fl
To 28 kl 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet. Ulf Norrby
Sö 31 kl 11.00 Högmässa. Hans Lindholm
 
AUGUSTI
Sö   7 kl 11.00 Högmässa. Torgny Karlsson
To 11 kl 21.15 Veckomässa i kyrkan. Lars Wangby, Anne N   
Sö 14 kl 11.00 Gudstjänst i kyrkan. Anne Nordvoll, 
   Lars Wangby. Sång av kyrkokören
Sö 21 kl 11.00 Högmässa. Dan Richardsson
Sö  21  kl 20.00  Gladjazz med Reunion
To 25 kl 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Dan R   
Sö 28 kl 11.00 Familjegudstjänst. Terminsupptakt. Lars Wangby

JUNI
To 2 kl 8.00 Gökotta på kyrkbacken. S-L Jonsson, Dan R
To-Sö  2-5 EFS rikskonferens i Piteå.
Sö 12 kl 18.00 Gudstjänst tillsammans med Pingstkyrkan.   
    Roland Pettersson, sång av Erica Olofsson.
    Servering.

JUNI
To  9 kl 18.00 Lovsång vid Sundsbron
Sö 19 kl 10.00  Frukostgudstjänst. J-E Wikström
JULI
Sommarmöte, se annonsering
AUGUSTI
Sö 7 kl 19.00 Lovsång vid Sundsbron
Sö 21 kl 11.00 Gudstjänst 

JUNI
Sö 19 kl 11.00 Sommarmöte
JULI
Fr 15 kl 18.00 Lovsång Långholmen
Fr  22 kl 18.00 Lovsång Långholmen
AUGUSTI
Må  22  Städning, Bönhuset
Sö 28 kl 11.00 Familjegudstjänst

Ekumeniska tältmötesveckan 
10-14 Aug med Anne Nordvoll
On 10 kl 19.00 Gudstjänst, efter sång Mathilda Lundqvist 
To 11 kl 10.00 Bibelstudium i Hembygdsgården
To 11 kl 19.00 Gudstjänst, efter sång Kors & Tvärs
To 11 kl 21.15 Veckomässa i kyrkan. Wangby, Nordvoll
Fr 12 kl 10.00 Bibelstudium i Hembygdsgården
Fr 12 kl 19.00 Gudstjänst. Sång av Unison
Lö 13 kl 10.00 Bibelstudium i Hembygdsgården
Lö 13 kl 19.00 Gudstjänst. Anne Nordvoll. 
   Sång av Anna Ekman, Ånäset
Lö 13 kl 21.00 Ungdomsgudstjänst. Simon Renström. 
   Sång av Petvin 
Sö 14 kl 11.00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören

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

Norsk präst på tältmötena
Jag heter Anne Nordvoll och är gift med Tor-
björn och vi har fem barn mellan 14 och 29 år. 
Jag har bl a varit lärare och organist, innan jag 
började läsa teologi när jag var 50 år. Nu arbe-
tar jag som kyrkoherde i Skogn i Mid-Norge.
Vad är det jag fått från er i Sverige och som 
jag är så tacksam för? Jo, alla sångare och 
musiker. Jag måste nämna tre av mina favo-

riter; Lina Sandell, Göte Strandsjö och Roland Utbult. De har varit 
med mig på vägen i livet och som ”milstolpar” som har gett mig 
mod, styrka och självförtroende att gå med Gud. 
För mig är det en ära att komma till årets tältmöten i Bureå och 
dela det som Gud har gett mig med er. Vi ses!

Övre Bäck   

JUNI
Sö 19 kl 11.00 Gudstjänst. Maria Ekstedt. Servering



Välkommen på 
sommarskoj

Veckan efter midsommar, 27/6 – 1/7, 
blir det Sommarskoj. Det finns plats 
för 25 barn från årskurs 1-5, så skynda 
att anmäla dig. Under veckan träffas 
vi kl 10-14 för trivsamma aktiviteter. 
Planerna är att vi ska medverka på 

Ansiktsmålning var en aktivitetet  förra sommaren.

Lägersommar
Sommar och läger är definitivt två saker som hör 
ihop. Under sommaren arrangerar EFS i Väster-
botten 11 läger, som t ex Scoutläger i Stortjärn, 
Musikläger i Boliden och Kåge, Barnläger i Byske 
och Bondgårdsläger i Häbbersfors. När du får tid-
ningen i din hand har anmälningstiden gått ut 
för en del av lägren. Mer information hittar du på 
www.efsvasterbotten.se. 
Scouter från hela landet samlas på EFS Patrullriks 

8  nära   En hälsning från Bureå församling

  En resa att minnas hela livet
Olivia Wallström, Olivia Holmström och Fanny Forsman  från Bureå 

följer med på resan till Auschwitz

den 30 juli-6 augusti i Sällerhög i Västergötland. 
Enligt planerna kommer en ungdomsgrupp och 
kanske en mindre scoutgrupp från Bureå att åka 
till Sällerhög.
Tejp är ett läger för dig som är mellan 16 och 30+. 
Platsen är Dekarsön utanför Ö-vik och pågår un-
der tiden 9-14 augusti.  Det är ett läger fyllt med 
aktiviteter och givande gudstjänster. Anmälan till 
Tejp ska göras senast den 15 juli.

Anmälan dig till Helene Lindberg. 
E-post: helene.lindberg@svenskakyrkan.se, 
tfn: 70 80 67 senast måndag 20 juni.

gudstjänsten den 3 juli. Det kostar 
100:-/ barn, då ingår en enkel lunch/
mellanmål, pysselmaterial mm. Om 
det blir utfärd till Leos Lekland eller 
Lycksele djurpark så tillkommer en 
liten summa för detta.

Under sommaren arrangerar Svenska Kyrkans Unga i samarbete 
med Luleå stift, Sensus och Älvsby folkhögskola en resa till förin-
telselägret Auschwitz. Resan ingår som en del i en tematisk ledar-
utbildning för unga ideella ledare och anställda i församlingen.
Från Bureå församling är det fyra personer som deltar, försam-
lingsassistent Sara Johansson samt ungdomarna Fanny Forsman, 
Olivia Holmström och Olivia Wallström.
Utbildningen handlar om tro, ansvar, försoning och människo-
värde. Den ska lyfta fram olika delar som till exempel att kristen 
tro öppnar perspektivet till att se varje människa som en bror 
eller syster och att våra egna liv formas i mötet med andra män-
niskor.
Utbildningen består av fem delar. Den första delen var en upp-
taktsträff  i februari och avslutas med en seminariehelg på Älvsby 
folkhögskola i månadsskiftet september/oktober. 
Höjdpunkten under utbildningen är en resa i början på juni till 
Polen och Auschwitzmuséet, en vecka som troligtvis kommer att 
sätta outplånliga minnen på deltagarna för resten av livet. 
Under hösten är det meningen att deltagarna i olika samman-
hang ska berätta om sina personliga lärdomar av utbildningen. 
För kvartetten från Bureå är planen och förhoppningen att  få 
komma ut i högstadieklasserna på Bureskolan och dela med sig 
av sina erfarenheter och upplevelser.


