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Björn Olofsson 
och nio av 
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byaombuden.

Under sju månader var Josefin 
Hägglund, Sjöbotten, i Tanzania. 
I Ipilili, Nzega träffade hon den 
här pojken.

Kyrkofullmäktige
i Bureå Församling sammanträder måndag 7 november kl 19 i församlingsgården. 

Sammanträdet är öppet för allmänheten.  Välkommen! Gunnar Hedman, ordf.

Att kastas ut i det okända. En helt annan värld, 
ett helt annat liv. Människorna, kulturen, språ-
ket, klimatet - allt är annorlunda. Nya intryck 
och nya erfarenheter färgade vår resa och ger än 
idag eftertanke och värme.    
Jag har alltid haft en längtan att åka till Tanza-
nia, Afrika. Nu har drömmen blivit sann. Jag har 
spenderat sju månader där tillsammans med tre 
vänner från Sverige. Jag arbetade på ett barnhem 
för föräldralösa barn, undervisade engelska och 
jobbade i kyrkan.

Media, ideal, press, stress... Listan kan göras lång 
på saker som påverkar oss i Sverige. I Tanzania 
lever de utan klocka. ”Pole pole” är ett uttryck 
som de ofta använder vilket betyder ”sakta sak-

Så långt borta, men ändå så nära
ta”. De tar allting med ro. Att vänta på mat i 
restaurangen kan ta upp emot fem timmar, att 
gå i kyrkan likaså. I Sverige får vi panik om bus-
sen är tio minuter sen, men i Tanzania kan det 
hända att bussen aldrig dyker upp. Man får vara 
beredd på allting och ständigt överraskas man. 
En gång trodde jag att jag skulle hälsa på en 
kompis i tre timmar - det blev tre dagar...
Ett annat uttryck som de ofta använder är  ”if 
God wish” (om Gud önskar). De lägger hela sitt 
liv i Guds händer och låter hans vilja ske i allt. 
I hemmen är det alltid välbebott. Barn, föräld-
rar, farföräldrar och vänner kan bo tillsammans 
i en liten hydda. De behöver varandra för att 
klara av arbetet och det vardagliga livet. De kal-
lar varandra ”bror” och ”syster”, även till helt 
främmande människor. De lever nära varandra. 
Hela folket. Som en enda stor familj. Guds fa-
milj.
Då man skalar bort allt runt omkring, all yta, är 
det ju det som är det viktigaste. Att leva nära. 
Efter resan i Tanzania har det dykt upp många 
nya tankar och funderingar. Vad är egentligen 
meningen med livet? Det är just att leva nära. 
Nära varandra. Nära Gud.

De lever 
nära 
varandra

”
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Våga fråga

Den här frågan har kommit till Våga fråga: 
I början på maj predikade Johan Holmgren 
i Bureå kyrka. Han hade en som jag tycker 
mycket bra predikan med ett enkelt och 
tydligt budskap. Den framfördes på ett sätt 
som gjorde att jag fick intrycket av att Jo-
han har en gedigen utbildning i retorik och 
även som skådespelare. Tyvärr är inte Jo-
han en typisk representant för präster och 
predikanter. Så min fråga är: Vad får ni lära 
er under prästutbildningen när det gäller 
den svåra men synnerligen viktiga konsten 
att fånga åhörarnas intresse och uppmärk-
samhet?

Lars: Detta med kommunikation i allmän-
het och predikan i synnerhet, är ju den 
vardag som vi som fått det särskilda upp-
draget att predika, dagligen lever i. Frågan 
innehåller många dimensioner och är inte 
tvärenkel att svara på. Men jag skall ändå 
göra ett försök att ge ett svar.
Vad det gäller frågan om prästernas utbild-
ning, kan jag endast svara utifrån hur det 
var när jag läste (25 år sedan). Hur prästut-
bildningen idag ser ut, kan jag inte uttala 
mig om. Ämnet i prästutbildningen som 
berörde detta, kallas för homiletik. Vi kan 
säga att det är läran om predikokonsten. 
Där fick vi lära oss att göra noggranna 
textkritiska undersökningar och ta reda på 
frågor som; till vem sades detta ursprung-
ligen, i vilket sammanhang, av vem, när i 
en viss historisk tid, finns det ord och ut-
tryck som är unika i sammanhanget, är 

texten en liknelse, en historisk berättelse, 
en dikt eller psalm, vem har skrivit ner 
texten, vad säger bibelforskare om tex-
ten och flera frågor av samma slag som 
kan hjälpa till att förstå dess ursprung. 
När detta är gjort, börjar arbetet med att 
sätta in budskapet i dagens situation. Vad 
säger detta idag? Berör detta mig? Hand-
lar det om oss? Någon särskild utbildning 
i retorik eller skådespelarkonst fick vi 
inte. Det jag tydligt minns är att vår lä-
rare i detta ämne jämförde en predikan 
med att flyga. Han sade ungefär så här: 
”Starten och landningen är de mest kri-
tiska momenten i en flygtur. Då är också 
resenärerna som mest fokuserade på vad 
som händer. På samma sätt bör en predi-
kan vara. Var noga med en inledning som 
fångar uppmärksamheten och se till att 
avsluta på ett sätt att de minns.”

Besök av vänförsamlingen i Finland

Terjärv
kyrkokör
övar.

Sedan många år tillbaka är Bureå för-
samling och Terjärv församling i Finland 
vänförsamlingar. Terjärv församling 
finns fem mil inåt landet från Jakobstad 
i en bygd som avviker markant från det 
Österbottniska slättlandskapet. Terjärv 
är  kuperat och sjörikt, med ett sextiotal 
vattensamlingar allt från sjöar till små 
skogstjärnar. 
Antalet församlingsmedlemmar är just 
över 2000 och kyrksamheten är relativt 
god. Musiklivet i församlingen är gan-
ska omfattande även om utvecklingen 
gjort att en hel del grupper upphört. Kyr-
kokören har numera omkring tjugofem 
medlemmar.  Det finns också barn- och 
ungdomskörsverksamhet. 
Utbytet mellan de två församlingarna 
har inte varit så omfattande, men under 
den tid som Bengt Stenlund var kyrko-
herde besökte burebor Terjärv åtmins-

tone ett par gånger och under 1980-talet 
var församlingsbor från Terjärv på besök 
i Bureå. 
Nu är det dags igen. Första helgen i okto-
ber kommer församlingens  kyrkoherde 
Timo Saitajoki och kyrkokören på besök. 
Enligt planerna ska de medverka på en 
gudstjänst i Västra Hjoggböle lördagkväll 
1 oktober. 

Att den gudstjänsten blir i Västra Hjogg-
böle är något som Timo ser fram emot. 
– Sixten Stenmark har varit gift med min 
faster, keramikern Margareta Holmlund 
och vapensmeden P-O Stenmark är mina 
storkusiner, berättar Timo.
Söndag 2 oktober medverkar Timo och 
kyrkokören på gudstjänsten i Bureå 
kyrka. 
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När arbetet med byaombud startade 
var målet att det helst skulle finnas två 
ombud i varje by. Det målet är nästan 
uppnått. För närvarande är det 16 per-
soner i 10 byar som tagit på sig uppgif-
ten att vara byaombud. 
Under de två träffar som varit med bya-
ombuden har det pratas om vilka upp-
gifter de ska ha. En uppgift är att hälsa 
nyinflyttade välkomna och lämna över 
en folder som kort presenterar vad det 
är Bureå församling vill och har att er-
bjuda. 
Andra uppgifter som diskuterats är att 
framföra dophälsningar och ge diako-
nen eller prästerna tips om personer 
som de tror skulle uppskatta att få ett 
besök. Byaombudens uppgifter är inget 
som är statiskt, utan de kan förändras. 
Det är meningen att gruppen med bya-
ombud ska träffas minst en gång per 
år. Vid de träffarna ska de prata om hur 
det fungerar med de uppgifter de har. 
Resultatet kan bli att en befintlig upp-
gift tas bort och kanske ersätts med en 
annan.

Byaombuden har en viktig uppgift

Att dela ut foldern ”Välkommen till Bureå 
församling” till nyinflyttade är en av byaombu-
dens uppgifter.

Under träffen i slutet på maj blev det mycket prat om hur det sociala livet i byarna förändrats. Det 
var annorlunda då det fanns affär och post i byarna, då många var hemmaarbetande och då det 
var både naturligt och självklart att vara med på gudstjänsterna i bönhuset samt då byaålderman-
nen kallade till majstämma.

Ansvarig för byaombuden är försam-
lingens diakon, Björn Olofsgård, och 
han vill att det ska märkas vem det är 
som står bakom satsningen.
– På vad vi gör och hur vi gör det, ska det 
synas att det är Bureå församling som 
står bakom med de värderingar som 
Svenska kyrkan har, förklarar Björn.
För att förtydliga det citerar han början 
på psalmen 212: ”Jag behövde en nästa, 
var du där?” .
– Det är viktigt att kyrkan syns och 
märks och att vi gör det på ett profes-
sionellt sätt.
Några av byaombuden har redan gjort 
en insats. I samband med vårens 
fasteinsamling delade de ut informa-
tionsmaterial till hushållen i en del av 
byarna.
Siv Karlsson, byaombud i Övre Bäck, 
har även fått hälsa ett par nyinflyttade 
bybor välkomna. Det var lite speciellt 
eftersom de har tyska som modersmål, 
men hon fick hjälp av Björn Olofsgråd 
som behärskar det tyska språket. 
För närvarande är det 16 byaombud. 
Det kan ändras i framtiden, nya tillkom-

mer och någon slutar. Aktuell lista med 
byaombud finns på hemsidan under fli-
ken ”Diakoni”.
Det här är de personer som i dagsläget 
är byaombud: 

Ingemar och Gunhild Pettersson, Ör-
viken. Gunilla Norrby, Sjöbotten. Ker-
stin Lindberg, Sjön. Barbro Markström 
och Karin Westermark, Hjoggböle. Siw 
Karlsson, Övre Bäck. Marianne Mark-
lund och Katarina Andersson, Yttervik. 
Leif Westermark och Ann Fahlgren, 
G:a Falmark. Anna-Stina Renström och 
Kurt Brännström, Ö. Falmark. Britt-
Inger Hedenström, Nedre Bäck. Owe 
Westermark och Kristina Markström, 
Burvik. 

Jag behövde 
en nästa,
var du där?

”
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Internationella gruppen

te. Han tror att medlemskapet i ACT-allian-
sen troligtvis kommer att påverka gruppens 
arbete i Bureå. 
– Några i Internationella gruppen kanske be-
höver fortbildas och vi har planer på skaffa 
ett glasskåp på församlingsgården där vi kan 
sälja Fairtrade- och KRAV-märkta produkter.
Förutom Björn Olofsgård är följande personer 
med i Bureå församlings Internationella grupp: 
Gunnar Hedman, Boel Boström, Gunilla Hed-
lund, Birgit Häggmark, Karl-Gerhard Lindgren 
och Kerstin Olofsson.

I Bureå församling finns en Internationell 
grupp som har ansvaret för insamlingar,       
t ex Fasteinsamlingen, och andra satsningar 
inom Svenska Kyrkans internationella ar-
bete, det som tidigare var Svenska Kyrkans 
Mission och Lutherhjälpen. 
Kerstin Olofsson, Östra Falmark, är med i In-
ternationella gruppen. Hon berättar att de har 
pratat om att stärka Internationella gruppens 

I filmen ”På Väg” får vi träffa Jenny som arbe-
tar som volontär på ett barnhem i Thailand

profil. Ett förslag är att arrangera temakvällar 
där de informerar om olika delar av kyrkans 
världsvida arbete. Redan i höst kommer den 
första satsningen. Då blir det en cafékväll fre-
dag den 14 oktober där filmen ”På väg” visas. 
På drygt 20 minuter får vi träffa fyra svenska 
ungdomar som vågat ta steget och bege sig 
ut i den stora vida världen, som Thailand, 
USA, Tyskland och Brasilien. I filmen berättar 
de bland annat om sina upplevelser och erfa-
renheter, men också hur de kommit i kontakt 
med Svenska kyrkan i utlandet och vad det 
har fått betyda för dem.
Enligt Kerstin är filmen mycket sevärd.
– Jag blev klart imponerad när jag såg den, 
berättar Kerstin.
Internationella gruppens arbete handlar inte 
bara om Svenska kyrkans arbete i andra län-
der, det finns även ett lokalt perspektiv.
– Det kan till exempel vara hur vi ska ta hand 
om flyktingar och invandrare som finns här i 
Bureå församling, förklarar Kerstin.
Svenska kyrkan är också med i ATC-alliansen, 
som är en global allians för att kyrkor över 
hela världen på ett nytt och mer kraftfullt 
sätt ska arbeta med katastrof-, utvecklings- 
och påverkansarbete tillsammans. 
Björn Olofsgård, församlingens diakon, är 
ansvarig för Internationella gruppens arbe-

Pilgrimsresa till Jämtlandsfjällen Ska kyrkan 
stängas?
Nu har du möjlighet att tycka 
till om kyrkan ska stängas! 
Men det handlar inte om att 
stänga den för gott. Det är en-
dast under den kallaste tiden 
på året, januari och februari, 
som det gäller.
På församlingens hemsida, 
www.burekyrkan.com, finns 
en enkät där du kan fylla i ditt 
svar. Du kan svara på enkä-
ten t o m 30 september. Har 
du inte dator och Internet kan 
du komma till pastorsexpedi-
tionen och hämta din enkät.

Under sex dagar i slutet på september, 22-27/9, 
har du möjlighet att följa med på en pilgrimsresa 
till Jämtlandsfjällen. Men trots att resan är i 
slutet på månaden är det bråttom med anmälan. 
Sista anmälningsdag är måndag 5 september. 
Det är alla församlingar i Skellefteå kontrakt 
som är inbjudna att följa med, så skynda och 
anmäl dig.
Det blir en resa med vacker natur, intressant 
historia, andlig gemenskap och kultur med bland 

annat en resa till Norge. Logi med mat är på 
Hållandsgården och på kvällarna blir det sång, 
musik och andakt. Under dagarna har du möjlighet 
att vara med på olika typer av arrangemang, 
som utflykter och vandringar på fjället. Priset 
för resa med helpension är 4 650 kr. Vill du bo 
i enkelrum blir priset 5 400 kr. Anmälan gör du 
till pastorsexpeditionen, tfn 70 80 60 eller e-post: 
expeditionen@burekyrkan.com. Frågor besvaras 
av Lars Wangby, tfn 70 80 63

Kerstin Olofsson, Östra Falmarkär med i Inter-
nationella gruppen.
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Helena - ny EFS-präst i Bureå

Faktaruta

Helena 
kopplar 
gärna av 
med att 
spela och 
sjunga. I 
bland får 
hon hjälp 
av dottern 
Ester.

Namn: Helena Marksén. 
Familj: Maken Tommy och dottern  
Ester som fyller 2 år i november.
Bor: För närvarande i Sörmjöle, men 
snart i Bureå. 
Läser: Bibeln och verklighetsskild-
ringar, som t ex ”Starkare än hatet”.
TV: Ser lite på tv, men tycker om mu-
siktävlingar.
Radio: Under sommaren är det pro-
grammet Sommarpratarna.

Musik: T ex Stevie Wonder och Gruppen 
U2
Dold talang:  Är duktig på att spela 
Snabbalfapet.
Favoritpsalm: 249, Blott en dag.
Viktig bibelvers: Filipperbrevet 4:4, Gläd 
er alltid i Herren...
Blir glad: När hon hör människors be-
rättelser om Guds ingripande i deras liv.
Blir ledsen: För att så många barn och 
unga mår psykiskt dåligt i vårt land. 

Söndag 25 september välkomnas 
Helena Marksén som EFS-präst 
i Burekretsen, där de tre största 
EFS-föreningarna är Bureå, Sjöbot-
ten och Östra Falmark. Tjänsten är 
på 75 %, 50 % som en predikotjänst 
och resterande tid med  inriktning 
mot barn och ungdomar. 
Tanken på att Helena skulle ha någon slags 
tjänst i en församling föddes efter att hon 
gått bibellinjen på Hållands Folkhögskola.
– Då fick jag en längtan att prova på att 
jobba i en församling.
Helenas första tjänst var som barn- och 
ungdomskonsulent i Ersmarkskyrkan i 
Umeå. Efter det hade hon under en termin 
en deltidstjänst och kombinerade den med 
att läsa mycket. 

– Jag läste mycket och jag hade tagit beslu-
tet att läsa hela bibeln.
Under den terminen klarnade tankarna 
om hennes framtid, något som resulterade 
i att hon sökte och kom in på Johannelund 
i Uppsala.
– Guds ord måste förkunnas och jag ville 
göra det och det kände jag en enorm läng-
tan och glädje i, men fortfarande en viss 
osäkerhet i om det var präst jag skulle bli, 
berättar Helena. 
Hon hade bland annat tankar på diakon, 
men under tiden på Johannelund blev det 
allt mer klart för henne att det var som 
präst hon ville jobba.
Våren 2005 var studierna avklarade och 
på hösten samma år fick hon ett vikariat 
som ungdomspastor på EFS i Skellefteå, 
en tjänst som blev en fast anställning och 

som hon hade i fyra år. Efter det har Helena 
studerat en del och även blivt mamma till 
Ester som i november fyller 2 år. 
Nästa fråga Helena fick var: Varför Bureå? 
Helena svarar att varken hon eller hennes 
man har någon anknytning till Bureå utan 
det är en längtan som de fått för några år 
sedan och som har vuxit sig starkare och 
starkare.
Helena ser fram mot att få börja och den 
första utmaningen handlar om att lyssna 
in och lära känna människorna och förstå 
vad det finns för behov. Efter det ser He-
lena en större utmaning.
– Den största utmaningen är att få alla som 
är med i EFS eller församlingen att inse att 
vi alla har ett gemensamt missionsupp-
drag av Gud själv, ett uppdrag som vi var 
och en är en del av.

Det bästa med att arbeta som EFS-pastor 
tycker Helena är att få se människor lära 
känna Jesus Kristus och bli fria. Det andra 
är att få se människor växa i sin tro och 
hjälpa dem att se vilken del och uppgift de 
har i Guds rike och som de passar för. 
Hon ser också fram mot att få samarbeta 
med de anställda i Bureå församling.

Guds ord måste 
förkunnas, och 
jag ville göra det

”
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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 70 03 60

V. Hjoggböle, Sjön, Övre Bäck, Yttervik   

SEPTEMBER
Sö  4 kl 11.00 Högmässa. ”De äldres dag”. Dan Richardsson
   Björn O. Sång: Maria Nilsson. Kyrklunch
Sö   11 kl 11.00 Familjegudstjänst. Lars Wangby
   Inskrivning av konfirmander
Sö 18 kl 11.00 Högmässa. Lars Wangby
To 22 kl 19.00 Veckomässa i Församlingsgården. Dan Richardsson
Sö 25  kl 11.00 Gudstjänst tillsammans med EFS-kretsen. 
   Välkomnande av EFS-prästen Helena    
   Marksén. Dan Richardsson. Kyrkkaffe

OKTOBER
Sö  2 kl 11.00 Högmässa. Dan Richardsson
   Sång av kyrkokör från Terjärv
Sö  2 kl 18.00 Förbönsgudstjänst. Björn Olofsgård/Dan Richardsson
Sö  9 kl 11.00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. 
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe
Fr  14  kl 19.00  Cafékväll. SKUT och filmen ”På väg”
Sö 16 kl 11.00 Högmässa. Lars Wangby
To 20 kl 19.00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö 23 kl 11.00 Gudstjänst. Dan Richardsson
Fr  28  kl 19.00  Cafékväll. Vår resa till Auschwitz
Sö  30 kl 11.00 Gudstjänst. Lars Wangby. Sång av Burviksbor. 
   Kyrkkaffe

NOVEMBER
Lö   5 kl 16.00 Minnesgudstjänst. Björn Olofsgård och Dan 
   Richardsson. Sång av kyrkokören
Sö  6 kl 11.00 Gudstjänst. Dan Richardsson
Sö 13 kl 11.00 Högmässa. Lars Wangby
To 17 kl 19.00 Veckomässa i Församlingsgården. Dan Richardsson
Fr  18  kl 19.00  Cafékväll. Tanzaniakväll med Josefin Hägglund
Sö 20 kl 11.00 Högmässa. Lars Wangby
Sö  20 kl 18.00 Förbönsgudstjänst. Björn Olofsgård och Lars Wangby
Sö 27 kl 11.00 Gudstjänst. Dan Richardsson. Sång av kyrkokören,  
    Ch.i.li, barnkören. Kyrkkaffe

SEPTEMBER
To 8 kl 19.00 Veckomässa. Lars Wangby
Lö 10 kl 17.00 Höstupptakt med surströmming
Sö 18 kl 11.00 Gudstjänst. Sara Pettersson
OKTOBER
Sö  2 kl 11.00 Gudstjänst. Mats Lindberg
Fr 14 - Sö 16 Seriemöten i Sjöbotten
Lö 29 kl 18.00 Lovsång
NOVEMBER
Lö 19 kl 15.00 Auktion. Hjördis Brännström. Se annons i NV
Lö  26 kl 18.00 AdventssångSEPTEMBER

Sö  4   Höstupptakt. Utflykt till Strandudden. 
   Samling vid Sjöbottens bönhus kl 10

OKTOBER
Sö   2 kl 11.00 Bönhusföreningens höstmöte
Fr 14 - Sö 16  Seriemöten med Östra Falmarks EFS
Fr 14 kl 19.00 Gudstjänst. Helena Marksén
Lö 15 kl 19.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Sång: Kyrkokören
Sö 16 kl 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén
Sö  23 kl 11.00 Familjegudstjänst. Helena Marksén. Sång av barn

NOVEMBER
Må 7  kl 19.00  Medlemsmöte 
Lö 19 kl 15.00 Missionsauktion. Ulf Norrby
Sö  20 kl 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Sång: Fisherman friends

V. Hjoggböle
Lö 2/10   19.00 Gudstjänst. Sång: Terjärv kyrkokör
Lö 8/10   19.00   Gudstjänst. Göran Holmgren. Sång: Brödrakören
To 3/11 19.00 Veckomässa. Lars Wangby
Sjön
Sö 11/9  18.00  Missionsafton. Aina och Bertil Holmgren. 
   Kollekt till Afrikas Horn
Övre Bäck
To 6/10  19.00 Veckomässa. Dan Richardsson
Yttervik
Lö 22/10 18.00 Gudstjänst. S-L Jonsson

SEPTEMBER
Lö 10   kl 18.00 Höstupptakt. Servering
Sö  11   kl 11.00 Föreningsutfärd med gudstjänst. 
    Se kommande annonsering.  
Ti 20  kl 18.00 Alpha-start på Café Träffpunkten
Lö  24  kl 17.00  G2011. En insamlingskväll med webbsänd festguds- 
   tjänst från EFS Ängelholm. Gemensam middag mm
Sö  25   kl 11.00 Kretsgudstjänst i kyrkan. 
    Helena Marksén hälsas välkommen. Kyrkkaffe.
OKTOBER
Må  3 kl 19.00 Arbetsafton inför auktion.
Fr  7 kl 19.00 Gudstjänst. Helena Marksén, sång Elin Lindgren m.fl.
Lö   8 kl 18.00 Gudstjänst. Helena Marksén, sång    
   Håkan Lindh, servering.  
Sö  9 kl 18.00 Gudstjänst. Helena Marksén, sång Karin Häggmark.
Lö 22 kl 18.00 Gudstjänst. Programansv. Rune Hedman. Servering.
Ti 25 kl 19.00 Arbetsafton inför auktion.
Sö 30 kl 15-17 Söndagmiddag
NOVEMBER
Sö  6 kl 18.00 Gudstjänst tillsammans med pingst-   
   gruppen i Pingstkapellet. Servering.  
Må  7 kl 19.00 Arbetsafton inför auktion. 
Lö 12 kl 14.00 Missionsauktion  
Lö 19 kl 18.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Sång. Unison. 
   Servering med efterföljande föreningsmöte
Sö 27   Kyrkkaffe efter 1.a adventsfirandet i kyrkan 
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FIN anger riktiningen

I Församlingsinstruktionen står det att guds-
tjänsten är församlingens centrum.

Sång och musik är en viktig del av församlingens verksamhet.

En gång varje mandatperiod 
gör kyrkorådet en genomgång 
av Församlingsinstruktionen 
för Bureå församling, det som 
förkortas FIN. De tittar på vad 
som förändrats och lyfter fram 
delar som ska prioriteras under 
de kommande åren. Den nuva-
rande församlingsinstruktionen 
fastställdes av kyrkorådet i april 
och består av nio rubriker.

Vår omvärld. Där beskrivs den allmänna 
situationen som invånarantal, åldersfördelning, 
sysselsättning, social service och föreningsliv.

Församlingens grundläggande uppgift, 
betonar både vikten av gudstjänster, diakoni 
och mission men även uppgifter som står i 
kyrkoordningen som t ex underhåll av fastigheter 
och ansvaret för begravningsverksamheten.

Församlingens pastorala program har fyra 
underrubriker. Gudstjänst, Undervisning, 
Diakoni, Mission. 

Gudstjänst har följande definition: Gudstjänsten 
är församlingens centrum. Där kommer Gud till 
oss i Ordet och sakramenten. I gudstjänsten 
möter församlingen sin Gud i mottagande, 
bön och lovsång. Till den underrubriken hör 
också det kyrkliga handlingarna som dop, 
konfirmation, vigsel och begravning. De kyrkliga 
handlingarna ska firas som gudstjänster, men 
finns det personliga önskemål ska de beaktas så 
långt det är möjligt.

Undervisning. Kyrkans uppdrag är att lära ut 
det kristna budskapet. Det ska göras genom 
predikan, konfirmandundervisning, bibelstudier, 
barngrupper, Alphagrupper, dop-, vigsel- och 
begravningssamtal. Det ska också finnas 
undervisning om miljö-, etik-, internationella 
och moralfrågor.

Diakoni. Där står det att den enskilda människan 
ska var i centrum  och att arbetet med diakoni 
bör vara i samarbete med alla goda krafter i 
samhället som t ex vårdinrättningar, hemtjänst, 
föreningar och ideella organisationer. 

Mission. Missionsuppdraget gäller både lokalt 
och globalt. Vi vill att vårt missionsuppdrag 
ska präglas av helhetssyn, så att det gäller både 

människan och skapelsen och synliggöras genom 
att vi finns till för svaga och utsatta här hemma 
och ute i världen.

Församlingens samverkan med inomkyrkliga 
frivilligorganisationer. Där står det att det är 
naturligt och nödvändigt att när det behövs söka 
stöd av och samarbeta med inomkyrkliga organ 
som t ex EFS, Sensus, Svenska kyrkans unga, 
stiftets folkhögskolor och lägergårdar.

Medarbetare i församlingen. I dagsläget finns 
13 anställda. 10 av dessa är heltidstjänster, två 
deltidstjänster och en säsongsanställd.

Regler för fortbildning, Samverkan med andra 
församlingar, Församlingens verksamhet på 
teckenspråk och andra minoritetsspråk, 
Försam lingsinstruktionens giltighet och 
eventuella revidering är de fyra sista rubrikerna. 
Församlingsintruktionen ska ligga till grund för 
verksamheten i Bureå församling. 
Även om kyrkorådet antagit församlings-
instruktionen och kyrkofullmäktige infor-
merats, så är det domkapitlet i Luleå stift som 
tar det formella beslutet att godkänna Försam-
lingsinstruktionen för Bureå församling.


