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nyårsafton.

Rune Hedman, 
Bureå

För mig är 
hösten trösterik

en föraning om den 
underbara himmel 
som är vårt mål...

”

Höst med regn och blåst, vissnande blöta blad, 
mörka vägar, blött vissnat gräs som snor sig runt 
fötterna så det är svårt gå i skog och mark. Vill 
helst sitta inne vid brasan. 
Jag sitter bland vissnat gräs på älgpass en höst-
dag med klart fint väder, tittar på träd med blad 
i flera färger, några dalar sakta till marken. Ser 
ut över en igenväxt åker med gräs och buskar 
i många olika färger. Bortom gräs, buskar och 
skog ser jag ut över sjön, den ligger spegelblank 
och fridfull. Tänker, att hösten kan vara så fin! 
Ser i växternas uppoffrande död hur de ger plats 
till nytt liv en annan vår. Tänker, Jesus dog för 
oss alla för att ge liv, EVIGT LIV, därför är hösten 
för mig trösterik. 

Tidigare i år läste jag boken ”Himlen finns på rik-
tigt” av Todd Burpo/Lynn Vincent, den gjorde ett 
starkt intryck på mig. Utdrag från bokens bak-
sida:
”Kommer du ihåg sjukhuset, Colton?” frågade Sonja.
”Ja, mamma, jag kommer ihåg”, sa han.
”Det var där som änglarna sjöng för mig.”

När Colton Burpo klarade sig igenom en allvarlig 
bukhinneinflammation efter en sprucken blind-
tarm var familjen överlycklig över hans mirakulösa 
tillfrisknande. Men under månaderna efter opera-
tionen framträdde en berättelse som de inte var be-
redda på - en berättelse lika vacker som storslagen, 
som beskrev deras lille pojkes resa till himlen och 
tillbaka. 
I mitten på oktober lyssnade jag med flera, på 
Malå Gospel som sjöng i Bureå Församlings-
gård. Bland annat sjöng de sången ”Vilken värld 
det skall bli”. Den talar om en fin balanserad 
rättvis värld här på jorden, men också om den 
underbara värld som är vårt hopp, nämligen 
HIMLEN. Låt mig få citera kören ur sången Nu 
ser jag himlen:
Nu ser jag himlen, vilken härlig syn, Himlen, snart 
så brister skyn och det ger mig lust att komma dit, 
Himlen, den är härlig, Himlen, den är evig snart en 
dag så är jag där. 
Om jag mellan grå mulna dagar med mina sinnen 
kan uppleva dessa härliga höga höstdagar, som 
ger mig en föraning om den underbara Himmel 
som är vårt mål. Då har jag ett mål att leva för. 
”Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till him-
len, och den första rösten, som jag hade hört tala 
till mig som en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall 
jag visa dig vad som skall ske härefter.”
Uppenbarelseboken 4:1.
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Våga fråga

Behöver Gud hjälp?

Var med och påverka

Fråga till Markus: I början på bönen 
”Vår Fader” ber vi: Låt din vilja ske på 
jorden så som i himlen. Betyder det att 
Gud får det som han vill i himlen, men 
inte alltid på jorden. Behöver Gud vår 
bön för att det ska bli som han vill på 
jorden? 

Markus svar: ”Herrens bön” innehåller 
ett f lertal ”små” böner, och i lilla ka-
tekesen delar Luther in den i sju delar 

(läs böner). Den tredje bönen är den som 
handlar om Guds vilja. I Bibel 2000 har 
man översatt det med orden ”...låt din vilja 
ske på jorden så som i himlen. I 1917 års 
översättning bad man ”ske din vilja, såsom 
i himmelen, så ock på jorden.” Till grund 
för båda översättningarna ligger den gre-
kiska grundtexten (Nya Testamentet är 
ju skriver på grekiska). I den kan man se 
att orden är uttryck för en önskan; en för-
hopping om att Guds vilja ska få ske. Man 
skulle även kunna översätta det med orden 
”må din vilja ske”. Att Gud har en vilja är 
klart, och därför är det även viktigt att vi 
ber att den ska uppenbaras för oss i våra 
liv. I lilla katekesen skriver Luther: ”Guds 
goda och nådiga vilja sker väl utan att vi 
ber om det, men vi ber i denna bön, att 
den skall ske även hos oss. När vi ber om 

att Guds vilja ska ske både i himlen och 
på jorden, då ber vi att Guds vilja ska få 
”bryta igenom” hos oss här och nu. Vi be-
höver bara slå på tv:n, öppna tidningen 
eller rannsaka våra hjärtan för att inse 
att Guds vilja inte alltid sker här och nu. 
Det är därför vi, om och om igen, ber den 
bönen för att inbjuda Guds vilja att ”bry-
ta igenom” i hela skapelsen - inte minst i 
våra egna liv.

Har du någon fråga om tro eller tvivel? Om 
du lämnar in din fråga kan du få svar här i 
Nära. Du kan lämna frågan på pastorsexpe-
ditionen, skicka den som brev eller e-post. 
Du får naturligtvis vara anonym. Uppgifter 
om e-post och adress finns i faktarutan på 
sidan 2. 

Nästa höst, närmare bestämt söndag den 15 september 2013, är det Kyrkoval. Då väljs de 
personer som ska styra Bureå församling under de närmaste fyra åren. Redan nu är ar-
betet igång med att förbereda valet. En mycket viktig del i det arbetet är att få personer 
till de nomineringsgrupper som ställer upp. I Bureå församling finns för närvarande två 
nomineringsgrupper: Kyrkan och Du i Bureå församling och Socialdemokraterna.

Om du är intresserad av att vara med i en nomi-
neringsgrupp, kontakta Inger Lundmark, 070-
684 54 74, för Kyrkan och Du i Bureå församling 
och Valter Tjärnkvist, 0910-78 17 21, för Social-
demokraterna.

Anna Strömqvist, Bureå, har skickat ett bok-
tips som  hon tycker passar bra som julklapp. 
Så här skriver Anna: ”Nu är den här! Den 
spännande andaktsboken om alla djuren 
från tältmöteseriens barnsamlingar finns 
nu till försäljning vid expeditionen. Boken 
passar barn 3 - 12 år och berättar om Jesus 

Djurens andaktsbok
på ett spännande sätt som barn kan ta till 
sig. Boken gjorde succé på barnsamlingarna 
i augusti och är ett bra julklappstips till barn 
och barnbarn.”
Boken kostar 189 kr och finns att köpa på 
pastorsexpeditionen hos Björn Olofsgård.

Det är också möjligt att skapa en ny nomine-
ringsgrupp. Kanske är ni några personer som 
vill lyfta fram och prioritera andra frågor än 
de som nuvarande grupper gör. Har du frågor 
om det kommande kyrkovalet kan du kontakta 

Gunnar Hedman, Sjön, 070-317 42 67. 
Hemsidan www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
kommer att innehålla mycket information om 
kyrkovalet.
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Simon lever med djuren

– Jag lever med djuren, inte bara av djuren. Jag får ta de utmaningar som dagen ger, men sam-
tidigt är det väldigt fritt, säger Simon Reström när han ska beskriva livet som jordbrukare.

Det var i augusti 2011 som Simon Renström 
tog över driften av föräldrarnas jordbruk och i 
samband med det övertog han också deras bo-
stadshus. Föräldrarna Aina och Sven-Bertil bor 
bara en liten bit från deras tidigare bostad och 
de hjälper även sin son med jordbruket.
När Simon reflekterar över sitt vägval så tycker 
han att han gjorde rätt.
– Just nu så känns det rätt. Det är ständigt nya 
utmaningar!
Vi byter samtalsämne och pratar om kyrkan 
och vad den har att erbjuda dagens människor. 
– För mig handlar det om att kyrkan är den 
plats där jag finner stillhet och känner mig 
trygg. Där får jag ha gemenskap med andra 

Namn: Simon Renström.
Bor: Egen villa på Strömsholm i Bureå.
Familj: Singel. 
Läser: Dagstidningar.
Tv: Hinner inte se så mycket på tv, 
men ibland kan det bli en film.
Musik: Allätare. 

Favoritpsalmer: Klassiska psalmer som t ex
”Tryggare kan ingen vara” och ”Jesus för 
världen”.
Bibelvers: Jeremia 17:14. ”Hela mig Herre så 
blir jag helad! Fräls mig så blir jag frälst!”
Tre typiska egenskaper: Social, praktiker 
och tidsoptimist.

som tror. Simon berättar om samtal han haft 
där han fått svar på frågor om den kristna tron 
han funderat över. Många äldre personer har 
berättat för honom om svårigheter de haft i li-
vet då det har visat sig att det var deras tro som 
bar dem och gav dem kraft.
– Lite vägledning kan man säga.
När Simon tänker på hur många lever idag, ett 
stressigt liv och med almanackor som är full-
tecknade med egna och familjens aktiviteter, 
hoppas han att fler ska hitta det han har fun-
nit.
En fråga som Simon brottats mycket med ti-
digare är hur det kan vara så enkelt och helt 
gratis att bli kristen.

– Det har varit den största tröskeln för mig.  
Nu har Simon kommer över det och vet att han 
inte behöver slösa energi på att prestera något, 
utan han kan lugnt komma med mina bekym-
mer och bara tänka på det. 
Han betonar att livet som kristen inte betyder 
att man inte får problem och svårighetet eller 
att det alltid löser sig på ett enkelt sätt. 
– Men när jag möter problem och svårigheter i 
livet så vet jag att jag har någon med mig.
En annan fråga som Simon brottats med var 
i vilken sinnesstämning han skulle vara i när 
han gick till kyrkan.

– Förut trodde jag att jag måste känna sinnes-
frid för att kunna gå till kyrkan, men sedan 
upptäckte jag att det var där jag fick det!
Att kyrkan håller fast vid sitt uppdrag är nå-
got som Simon betonar. Han tror det är fara på 
färde när kyrkan börjar följa efter vad folket 
tycker istället för att stå fast vid sitt uppdrag 
och budskap.
Något annat som är viktigt för Simon är bemö-
tandet, något som gäller de som ganska ofta 
besöker kyrkan, de anställda och frivilliga som 
hjälper till i församlingens arbete.
– Det kan vara helt avgörande om en person 
som besöker kyrkan kommer tillbaka eller inte  
på vilket sätt som han eller hon blir bemött, 
avslutar Simon.

Att det är så 
enkelt har varit 
den största trös-
keln för mig...

”
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Nya mötesplatser

Under 2013 blir det två nya mötesplatser.  Den 
ena är ”Middag för unga vuxna och barnfamiljer.”  
Det blir tre tillfällen under vårterminen samt 
en avslutande vårfest i mitten på maj. Träffar-
na börjar med en middag kl 16  i församlings-
gården till självkostnadspris. Med start kl 17 

Kanske blir det en god kycklingrätt som serve-
ras på någon av middagarna under våren

Hur är en gudstjänst när den är så bra att 
man inte kan låta bli att gå dit? Med den 
frågan som utgångspunkt vill vi i Bureå 
församling mötas i ett samtal om guds-
tjänsterna. Vi vill etablera ett arbete i 
gudstjänstgrupp, där vi möts, läser Bi-
beln, väljer musik, samtalar och ber. Har 
du åsikter om gudstjänsten och dess inne-

Att dela ut psalmböcker och hälsa välkom-
men kan vara uppgifter för de som är med i en 
gudstjänstgrupp. Den här gången var det två 
konfirmander som gjorde det.

Hur är en bra gudstjänst?

Under hösten har Lisa Parbring och Anna Strömqvist börjat med 
samlingar för de yngre barnen i sakristian. Samlingarna är un-
der tiden de vuxna lyssnar på predikan.
Sång, ljuständning, bön, bibelberätelse och gemensam öppning 
av skattkistan är inslag som finns med i varje samling.
– Vi tycker det är viktigt att barnen får en egen plats i gudstjäns-
ten, med något som passar för dem. Samtidigt kan de vuxna få 
lyssna på predikan i lugn och ro. Vi vill fortsätta utifrån det vi 
gjorde för barnen under tältmötena, och har en skattkista med 
vid varje samling. Bibeln är ju en oändlig skattkista att ösa ur, 
säger Anna.
Under hösten har det varit två tillfällen då barnen samlats under 
predikan. Under de kommande månaderna är fler samlingar in-
planerade. Datum för dem finns på församlingens hemsida.

Den första samlingen var i Kryptan på församlingsgården eftersom 
kyrkan var stängd för att golvet skulle slipas.

Samlingar för barnen i sakristian

håll - och det har nästan alla människor - 
kom då och bidra med dessa i gudstjänst-
gruppen. Du kan vara gammal som ung, 
erfaren eller oerfaren kyrkobesökare, gå 
i kyrkan varje söndag, eller gått senaste 
gången för tio år sedan. Alla är välkomna. 
I januari 2013 drar vi igång arbetet med 
gudstjänstgruppen. Håll utkik på försam-
lingens hemsida, www.burekyrkan.com, 
eller se kommande affischering för mer 
information. Kom med och bidra till guds-
tjänster som blir så bra att vi helt enkelt 
inte kan låta bli att gå dit!

och ca en timme framåt blir det ”Skatten”, en 
barnsamling i lokalen en trappa ner. Det är en 
samling för barn från ca 3 - 10 år med sång, 
bibelberättelse, tävling, pyssel mm. Under ti-
den barnen är med på Skatten får de vuxna 
en stund själva för gemenskap och samtal. Det 
första tillfället är söndag 17 februari, och tiden 
är kl 16.00-18.00. Övriga tillfällen under våren 
är 17 mars, 14 april och 12 maj.
Den andra mötesplatsen är ”Smågrupper - sam-
lingar med lovsång, bön, bibelläsning och samtal.” 
Introduktionen av smågrupper blir söndag den 
3 februari  kl 18 i församlingsgården.  Träffar-
na med smågrupper inleds med lovsång, bön, 

stillhet och en temaintroduktion. Sedan delar 
man in sig i mindre grupper för samtal kring 
kvällens tema, bibelläsning och bön.
Helena Marksén, EFS-präst i Bureå, är överty-
gad om att det finns en oerhörd törst idag i vårt 
land, en törst som längtar efter källan - livets 
källa som det står i Psaltaren 36:10.
– Tänk om vi förstod på djupet vilken Gud vi 
har och vad han har att ge, säger Helena och 
citerar ett bibelord som hon ofta återkommit 
till under sommaren: ”Vänd om och var stilla, 
då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni 
styrka.” (Jesaja 30:15).
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Här är jag!

På basaren kan du bl a köpa gott hembakat bröd. Per 
Parbring var en av besökarna vid fjolårets basar.

För att kyrkans arbetet ska fungera behövs 
frivilliga. Det finns många som redan idag 
hjälper till på olika sätt och nu har också du 
möjligheten. Vill du vara med i en resursbank 
av frivilliga som kan hjälpa till med  serve-
ringar och kyrkkaffe så kan du anmäla dig. 
Det kan du göra på olika sätt. På hemsidan, 
www.burekyrkan.com, finns länken ”Frivil-
lighet”. Där finns ett formulär som du fyller 
i. Du kan även skriva ditt namn och kontakt-
uppgifter på ett papper och lämna in det på 
pastorsexpeditionen. 
En anmälan betyder att du signalerar; ”Här är 
jag - ring mig om ni behöver hjälp.” Då kan du 

Lördagen den 23 februari är det åter dags för 
EFS populära basar i församlingsgården. Då 
kan du passa på och äta en ljuvlig lunch med ry-
kande nykokt palt med de rätta tillbehören. Prö-
va lyckan bland alla lotterier där du har chans 
att vinna finfina priser. Utmana barnbarnen el-
ler syrran på lite roliga tävlingar. Avsluta med 
att köpa dig ett fika med gott hembakt bröd. 
Basaren har öppet mellan kl 11.00-14.00. Som 
vanligt går alla insamlade pengar oavkortat till 
EFS insamling ”Barn i Alla Länder” (BIAL).
Varmt välkommen hälsar vi hela familjen!

Om du missade möjligheten att lyssna på 
de här fyra tjejerna förra nyårsafton så har 
du en ny möjlighet i år. Precis som förra 
året kommer de att bjuda på en överrask-
ning. I fjol var det en extra vers som de 
själva skrivit till psalmen ”Blott en dag”, 
men vad det blir i år vill de inte avslöja. 

Under konfirmationstiden förra året visa-
de det sig att de fyra tjejerna var duktiga 
på att sjunga och spela, så under förra hös-
ten fick de en förfrågan av kyrkoherde Lars 
Wangby om att sjunga några sånger i kyr-
kan på nyårsafton. De var lite tveksamma 
och dessutom vill Lars att de bara skulle 
sjunga sånger med svensk text.
– Först var vi lite tveksamma, men vi tack-
ade ja.
Det är något som de inte ångrar. 
– Det var jättetrevligt, folk uppskattade 
det och vi har fått mycket beröm efteråt, 
intygar alla fyra.
Sedan hoppas de att deras framförande i 
kyrkan ska resultera i att de får möjlighet 
till fler spelningar. Något som de också 
hoppas är att det ska komma många till 
kyrkan.
– I fjol var det mest pensionärer så det 
skulle vara kul med lite fler i publiken 
som är yngre, avslutar de fyra tjejerna och 
återgår till att öva på sångerna.

En ny 
möjlighet!

Amanda Stenman, Magda Andersson, Sanna 
Viklund och Lina Stenman övar inför framfö-
randet i kyrkan på nyårsafton.

bli uppringd av någon anställd i kyrkan och 
få frågan om det passar. Det betyder inte att 
du lovar att ställa upp ett visst antal gång-
er utan endast enstaka inhopp när behoven 
finns. Det skulle vara en stor och viktig hjälp 
i församlingens arbete. 
Det kan också finnas andra saker du kan hjäl-
pa till med, som t ex skjutsa ungdomar, vara 
”hemlig gäst” vid en ungdomssamling, vara 
med i en Gudstjänstgrupp, förbönsfadder för 
en konfirmand eller baka bullar till ett läger.
Har du frågor om detta med frivillighet i för-
samlingen, kontakta diakon Björn Olofsgård,             
tel 0910-70 80 65.

Populär basar

I förra numret av Nära skrev vi att för-
eningar har möjlighet att söka ett bi-
drag från församlingen. Vi väntar med 
spänning på ansökningar eller kanske 
tips, där ett litet ekonomiskt bidrag kan 
göra skillnad. Greppa pennan, telefo-
nen eller din dator och kontakta Lars 

Säg hej till ett bidrag!
Wangby eller någon annan på pas-
torsexpeditionen så får du veta mer 
om hur vi tänker runt bidragskriteri-
erna. Varmt välkommen med din idé! 
Kontakta gärna: 
lars.wangby@svenskakyrkan.se, 
70 80 63.
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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 80 60

Yttervik, Örviken, Sjön

DEcEMBER
Lö   1  kl 18:00 Adventssång. 
Sö 16 kl 15:00 Julfest
Ti 25  kl 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby
JANUARI
Sö  13   kl 13:00 Filmsöndag med TAcO. Narnia.
Sö  27 kl 11:00 Familjegudstjänst, Helena Marksèn
FEBRUARI
Fr 8 kl 18:00  Årsmöte
I slutet av månaden eller början på mars mötesserie tillsammans 
med Sjöbottens EFS

DEcEMBER
Sö   2 kl 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby. Sång av    
   kyrkokören, ch.i.li och barnkören. 
   Kyrkkaffe i Församlingsgården (EFS)
Sö   9 kl 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. 
   Tut & Tjut. Kyrkkaffe
To 13 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Markus Ahlstrand
Sö 16 kl 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
   Barnkörens Lucia. Kyrkkaffe
Sö 23 kl 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Må 24 kl 11:00 Julbön. Lars Wangby. Körsång.
Ti 25 kl 07:00 Julotta. Lars Wangby. Sång av kyrkokören   
   och Bureå manskör
Fr 28 kl 18:00 Julmusik med kyrkokören och ch.i.li
Sö 30 kl 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Må 31 kl 18:00 Nyårsbön. Lars Wangby. 
   Sång av ungdomar.
 
JANUARI
Ti   1 kl 11:00 Högmässa. Lars Wangby 
Sö   6 kl 11:00 Gudstjänst.  Markus Ahlstrand. 
   Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe
To  10 kl 19:00 Veckomässa  i Församlingsgården. 
   Lars Wangby
Sö 13 kl 11:00 Högmässa. Lars Wangby

Ekumeniska gudstjänster med huvudtemat: 

Klara, färdiga, gå!
Fr 18 kl 19:00 Gudstjänst i Församlingsgården. 
   Roland Pettersson. Servering 
Lö 19 kl 19:00 Gudstjänst i Församlingsgården. 
   Lars Wangby. Servering  
Sö 20 kl 18:00 Gudstjänst i Pingstkapellet. Helena Marksén.   
   Kyrkokören. Servering. 
Arr: Svenska kyrkan, EFS och Pingstförsamlingen

Sö  20 kl 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
   Medverkan av Tut och Tjut 
Sö 27 kl 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand

FEBRUARI
Sö   3 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. 
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe 
To   7 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Lars Wangby
Sö 10 kl 11:00 Högmässa tillsammans med EFS-kretsen.   
   Lars Wangby. Helena Marksén. 
   Sång: Vox Nova. Kyrkkaffe
Sö 17 kl 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand. 
   Sång av kyrkokören
Sö 24 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. 
   Miniorerna medverkar. Kyrkkaffe.

Ti 25/12  kl 8:00 Julotta i Burvik. S-L Jonsson
On 26/12  kl 11:00 Gudstjänst i Ö. Bäck. Lars Wangby. Servering
To 24/1  kl 19:00 Veckomässa i Ö. Bäck. Lars Wangby. Serv.
Ti 12/2  kl 19:00 Fettisdagsträff  i V. Hjoggböle. Korsdraget.
    Servering av semlor

DEcEMBER
Sö 2 kl 12:30 Kyrkkaffe i församlingsgården
Sö 9 kl 18:00 Kraftstation. Helena Marksén.
Sö 16 kl 16:00 Julfest. Sång och musik: Bureå spelmansgille.   
    Helena Marksén. Servering. 

JANUARI
Lö 12 kl 18:00 Missionsgudstjänst. Agneta Edström, 
   Helena Marksén. Musik: Bertil Edström.   
   Servering.
Fr 18 - Sö 20 Ekumeniska gudstjänster, se separat annons.

FEBRUARI
Sö 3     kl 18-20 Introduktion av Bön- och smågrupper. 
   Helena Marksén.  
Lö 9 kl 13:00 Årsmöte. Helena Marksén. Servering.
Sö 10 kl 11:00 Årshögtid i kyrkan. Helena Marksén. Lars   
   Wangby. Sång: Vox Nova. Kyrkkaffe.
Sö 17 kl 18-20 Bön- och smågruppsmöte. Helena Marksén. 
Lö 23 kl 11-14 Basar. Försäljning, lotterier, tävlingar och   
   paltservering. 
Sö 24 kl 18:00 Gudstjänst. Kristoffer Hedman. Servering. 

DEcEMBER
Lö  8 kl 15:00 Advents- och luciafest. SALT-gruppen.   
   Helena Marksén
To 27 kl 19:00  Tomasmässa. Ulf Norrby

JANUARI
Sö  13 kl 11:00  Gudstjänst
Lö  26  kl 18:00  Sång och vittnesbörd med LP Ursviken

FEBRUARI
Lö 9  kl 18:00  Årsmöte
Sö 10  kl 11:00  Årshögtid i Bureå kyrka
I slutet av månaden eller början på mars seriemöten i Östra Falmark.

Lö 8/12  kl 14:00 Julfest i Yttervik. Lars Wangby
Ti 12/2  kl 18:00 Fettisdagsfest i Örvikens Folkets hus
To 21/2  kl 19:00 Veckomässa i Sjön. Markus Ahlstrand

Burvik, Ö. Bäck, V. Hjoggböle



8  nära   En hälsning från Bureå församling

Vad betyder O.M.G?

Sara Johansson hade kvällens  andakt  där hon 
lyfte fram att om Jesus, han som är världens 
ljus, får lysa på oss kan vi vara som reflexer 
- vi får sprida hans kärlek vidare till våra 
medmänniskor.

O. m. g är en förkortning med flera betydelser, 
men när det gäller namnet på gymnasiegruppen 
i Bureå församling är både Onsdag Med Gud och 
Oh My God passande och rätt.
– Det är ungdomarna själva som kommit med namnförslaget och 
de är också med och utformar verksamheten, berättar Helene Lind-
berg, församlingsassistent i Bureå församling.
Gruppen O. M. G! träffas varannan onsdagkväll mellan kl 19 och 21. 
Även om innehållet på träffarna är varierande är grundstrukturen 
ganska lika. Efter en stunds inledande prat och mys har de en ak-
tivitet som pågår fram till ca 20.15. Exempel på aktiviteter under 
hösten är film, bakning och massage. 
– Dom tycker också om att göra utflykter, hitta på saker och ha 
övernattningar i samband med något lov, förklarar Helene. 
Den gången Nära hälsade på var det ansiktsmassage, kanske var 
det därför som det inte var med några killar.
– I vanliga fall kan det vara fyra till fem killar som är med, berättar 
Helene. 
Det enda som Helene tycker är svårt är att hitta aktiviteter som 
både tjejerna och killarna tycker lika mycket om. När aktiviteten är 
klar är det dags för ett fika innan kvällen avslutas med en andakt i 
kryptan. Under höstterminen har det i genomsnitt varit ca 10 ung-
domar och ledarna Helene Lindberg och Sara Johansson. 
Att ha en grupp med ungdomar i gymnasieåldern är något som 
Helene tycker är trevligt och stmulerande.
– I den här åldern är de så duktiga, de hjälper till med fikat och 
ordnar olika saker. Vi ger dem ansvar och de är också bra på att ta 
ansvar. Det är roligt, givande och jag får mycket tillbaka från ung-
domarna, avslutar Helene. 

Kvällens gäst, Maria 
Pettersson, Burmoran, 
lärde ungdomarna hur 
man kan ge varandra 
avslappnande ansikts-
massage.


