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Inger Lundmark, 
Sjön

Jag är en 
frömänniska

och alla är vi 
obeskrivligt 
älskade...

”

Jag måste bekänna: Jag är en frömänniska som nju-
ter av att så frön och av att odla. Jag vet att det är 
många av er som har vackrare trädgård, snyggare 
planteringar, frodigare grönsaksland och mindre 
ogräs än vad jag har. Det gör inget.
I februari får jag tjuvstarta våren med att plocka 
fram krukor och fylla dem med såjord. Peta ner frön 
av purjolök och tomat. Senare sår jag broccoli, pe-
tunia och lobelia plus mycket annat. Det är ren och 
sann glädje. Se och förundras över livskraften men 
även sårbarheten i de första små bladen. Jag skolar 
om små plantor och runt första maj kan jag flytta 
ut allt i växthuset. Då har våren börjat hinna ikapp 
så att jag kan njuta av alla under ute i naturen. 

Tänk vilken rikedom Herren ger oss i alla blommor, 
buskar och träd. Det finns så många arter och vari-
anter och vi får älska dem allihop. Nja, kanske inte 
kvickroten och revsmörblomman som invaderar 
mitt trädgårdsland. 

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder 
måndag 20 maj kl 19 i församlingsgården.

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

Fast smörblomman är ju vacker, så på rätt plats 
kan nog den också fylla sin funktion. Precis som 
med oss människor, vi finns också i så många va-
rianter. Alla är vi inte vackra och alla är vi inte 
intelligenta men det finns en rätt plats också för 
oss och bäst av allt: alla är vi älskade.
Jag läste en bok av Barbara Johnson, en ameri-
kansk författare. Hon berättar att hon befann sig 
på en trafikskola för att uppdatera sina kunskaper 
för att få behålla sitt körkort. I ”klassen” fanns, 
förutom hon, ett gäng motorcykelkillar, typ ”Hells 
Angels”. De var stora, buffliga och skrämmande. 
Det var varmt, svettigt och synnerligen obehag-
ligt. När hon på kvällen skulle berätta om sin job-
biga dag för sin man slog det henne. Även de var 
älskade av Herren, även för dem hade Han dött. 
För så är det: Han dog för mig och för dig likaväl 
som för släkt och vänner, grannar och arbetskam-
rater. Han dog för mannen jag möter på gatan, för 
tjejen som jag tycker är oförskämd, för killen som 
får mig att känna mig obehaglig till mods och för 
kvinnan som verkar så arrogant och överlägsen. 
Han gick i döden för oss alla och alla är vi obe-
skrivligt älskade. 
Jag önskar dig en underbar vår, du Guds älskade. 
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Våga fråga

Vad gör clowner i kyrkan?

Lyckat koprojekt

Fråga till Lars: Hur kan ni ha clowner med 
på några av familjegudstjänsterna? Jag 
tycker verkligen inte att det passar med 
sådana inslag på en gudstjänst! Varför 
gör ni det?
Lars svar: Som svar på frågan vill jag ge en 
bakgrund till clownernas närvaro i försam-
lingen i stort. Under höstterminen har våra 
församlingsassistenter under tre veckor 
varit ute på alla förskolor inom försam-
lingens gränser iförd clowndräkt. De har 

där, på clowners vis, försökt att ta upp teman 
som t ex kamratskap,  medmänsklighet och 
ensamhet. Som avslutning på denna clown-
vecka i förskolorna, har de även medverkat i 
Familjegudstjänsten. Tanken är att de under 
veckan skall nå alla barn i en viss åldersgrupp 
och väcka intresse och bjuda in dem till veck-
ans Gudstjänst. Att clownerna är med i Guds-
tjänsten, är alltså ”finalen” på en hel vecka.
Det är inte clownerna som är fokus, utan det 
som de vill förmedla. Liksom clowner i sig 
kommer för att sprida glädje vill vi koppla 
samman detta med kyrkans evangelium som 
ju är glädjens budskap. Detta är ett försök 
att tänka lite utanför traditionella ramar och 
skall endast ses som en pedagogisk metod 
för att fånga barnens intresse och förmedla 
ett budskap. Om detta kan vi ha många upp-
fattningar.  En del tycker att det är olämp-

ligt och andra tycker att det är mycket 
bra. Utmaningen blir att göra detta på rätt 
sätt. Det finns alltid en risk att clownerna 
uppfattas som underhållare, och inte som 
budbärare. Därför är det bra om vi får höra 
församlingsbornas tankar, frågor och syn-
punkter. På det sättet kan vi tillsammans 
sträva efter att våra Gudstjänster blir ett 
Gudsmöte och berör oss så att tron väcks, 
fördjupas och bevaras.

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 pastorsex-
peditionen, skicka den som brev, e-post eller 
lämna den i den lådan vid entrén till för-
samlingsgården.. Du får naturligtvis vara 
anonym. Uppgifter om e-post och adress 
finns i faktarutan på sidan 2. 

Under december månad har clownerna Tut & Tjut, Sara Johansson 
och Helen Lindberg, samlat in pengar vid gudstjänsterna i en sär-
skild ”Ko-bössa”, som ska gå till ett koprojekt i Tanzania.
Det har gått betydligt bättre än vad Tut och Tjut hoppades på.
– Vi trodde att vi skulle få ihop till en kofot eller nåt, men det blev 
nästan 7 000 kronor! Helt otroligt!
En dräktig kviga kostar ca 3 500 kronor, så med ett liiitet bidrag från 
Miniorerna kommer Tut och Tjut att kunna köpa två kossor.

Tut & Tjut framför ett stort tack 
till alla som bidragit till det 
lyckade resultatet.

Som en del av årets fasteinsamling blir det samtal under kyrkkaffet 
den 24 februari mellan Björn Olofsgård och Paulina Hedman kring 
hennes utbytesrea till Indien 2011. Paulina var en av tio personer från 
fem länder som under sju veckor var i den Evangelisklutherska kyr-
kan i Madhya Pradesh. Utbytesresans syfte var att uppmuntra delta-
garna att lära känna varandra, utforska kulturen samt utvecklas som 
ledare. De inbjöds att bo i indiernas hem och dela deras vardagsliv 
för en tid, något som inspirerat Paulina mycket.
– Jag har aldrig tidigare blivit bemött med en sådan gästfrihet, och 
den hjälpsamhet jag fann hos de indiska människorna är häpnads-

väckande, beättar 
Paulina!
Temat för årets 
fasteinsamling är 
”Allt för att utrota 
hungern” och på-
går fram till den 24 
mars.

Under sju veckor 
2011 gjorde Paulina 
Hedman en utbytes
resa till Indien.

Årets fasteinsamling
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Tillsammans kan vi göra mer

Namn: Åsa Holmqvist
Bor: egen villa i Bureå.
Familj: maken Arne, barnen Tea, Nils 
och John
Senast lästa bok: ”Torka aldrig tårar 
utan  handskar” av Jonas Gardell

Hör du till den stora skaran som mer eller 
mindre regelbundet besöker badhuset i Bureå 
har du säker träffat Åsa Holmqvist. Sedan 11 
år tillbaka jobbar hon som badmästare i bad-
huset och en av de stora fördelarna med job-
bet är att träffa många människor.
En viktig del av Åsas livsfilosofi är att ta vara 
på varje dag.
– För mig är det viktigt att vara här och nu. 
Att inte tänka så mycket på vad och hur andra 
gör och tycker, utan göra det som känns och 
är viktigt för mig.
Det handlar inte främst om att tillgodose sina 
egna behov, utan att se till att andra har det 
bra. Åsa betonar att det inte alls behöver vara 
så märkvärdigt. Det kan vara så enkelt som 
att tillgodose ett önskemål som en besökare 
på badhuset har. 
– En liten sak för mig, men som kan betyda 
mycket för den personen.

– Kan man hjälpa och stötta någon annan så 
känns det så bra i hjärtat. Jag tycker också att 
man får så mycket tillbaka när man hjälpt nå-
gon och det är skönt att veta att någon kan 
hjälpa mig om jag behöver hjälp.
När Åsa får uppgiften att beskriva tre egen-
skaper som är typiska för henne refererar hon 
till det dom nyligen gjort på jobbet. Där skulle 
arbetskamraterna beskriva varandra och för 
Åsa blev det: varm, glad och omtänksam. 

Friskvård och hälsa är hjärtefrågor för Åsa, 
så vad passar då bättre än att ha sitt arbete på 
badhuset.

– Jag tog åt mig av det, det kändes jättebra!
När Åsa funderar över hur det är att bo i Bureå 
känns det mesta väldigt bra, men det finns sa-
ker att förbättra.
– Vi har så otroligt mycket i Bureå och allting 
finns så nära, men vi är dåliga på att jobba 
tillsammans och dra nytta av varann. När vi 

planerar för ett arrangemang kan vi involvera 
fler, på så sätt kan vi dra folk från ”olika håll”. 
Hon menar att vi kanske är lite inrutade. Är 
man engagerad i Bureå IF, Väntjänsten eller 
församlingen är det i den miljön man känner 
sig trygg och det är där man har sin krets.
Trots att Åsa sällan besöker kyrkan tror hon 
ändå att kyrkan och församlingen fyller en 
viktig funktion.
– Så klart har kyrkan en viktig funktion att 
fylla. Det jag först och främst känner är att 
kyrkan är bra på att stötta och ordna med ge-
menskap, speciellt viktigt för de som inte har 
det runt om sig på andra sätt.
Åsa återkommer till sin hjärtefråga: att göra 
mer tillsammans. Även när det gäller att stöt-
ta andra och arbeta för en bättre gemenskap 
tror hon att det skulle kunna bli ännu bättre 
om fler krafter samarbetade. För Åsa är det 
viktigt att vi respekterar varandra, för vi både 
tycker och tänker så olika.
– Det är viktigt att skilja på sak och person, 
betonar Åsa. Olika åsikter får inte göra att vi 
tar avstånd från varandra. 
Åsa tycker att Bureå är bra och att vi ska vara 
stolta. 
– Vi bor i ett jättebra samhälle, vi har det ju 
så bra i Bureå. Jag önskar att vi som bor här 
kunde vara stolta över det och visa det.
Ett konkret sätt är att vara med på de olika 
arrangemang som finns, även om det inte 
är ”min förening” som har anordnat det. Att 
även vara med på andras arrangemang är att 
visa att det som finns och händer i Bureå är 
viktigt.
– Du visar din uppskattning genom att vara 
med. Om du gör det så vågar kanske också 
andra besöka ett ställe där de inte tidigare va-
rit. Ta steget och gå någon annanstans. Se det 
som en utmaning, avslutar Åsa. 

Spring aldrig 
fortare än din 
skyddsängel 
hinner flyga

”

Musik: Allätare. 
Tv: hinner ser sällan på tv men i så fall blir det 
film eller hockey
Favoritsång: ”Don t́ Stop Beliving” med grup-
pen Journey.
Visdomsord: ”Just do it! (Gör det, tveka inte!)
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Barnens dag i Sjöbotten

Påsksupé i Sjön

Bureå församling inbjuder till  ett familjeläger i Luleå stifts fjäll-
gård i Jäckvik den 12-15 april.  Varje familj får sitt eget rum och på 
dagarna gör man vad man själv vill; skidor på fjället eller i backen, 
fiske, skoteråkning eller lek och bus i snön. Under lägerdagarna är 
det gemesam morgon- och aftonbön samt kvällsprogram.
Lägret är populärt och uppskattat. Vi har ca 60 sängplatser och 
vi kommer att reservera 15 av dessa till förstagångsdeltagare.  Vi 
tillämpar vanlig turordning vilket innebär att när platserna är 
fyllda, hamnar man på reservlistan och kommer med i händelse 
av återbud. Lägret kostar 1.200:-/vuxen och 600:- för barn/ungdo-
mar. Gratis för barn upp till 5 år.
Anmälan gör du på hemsidan eller till pastorsexp, 70 80 60, senast den 
15 mars. Info. och upplysningar lämnas av Lars Wangby, tel 70 80 63.

Kan det bli bättre än så här?

Årets upplaga av påsksupén i Sjöns bönhus, som 
är den 19:e  i ordningen,  är lördag den 30 mars kl 
15.00. Förutom att det är en trevlig eftermiddag är 
påsksupén ett viktigt arrangemang för att finan-
siera drift och underhåll av bönhuset.   
När det gäller vad som serveras på påsksupén har 
styrelsen enligt en gammal plan olika rätter med 
sig som har påsktema (men inga levande kyckling-
ar). Många av deltagarna har med sig en gåva som 
vinst till ett lotteri som vi säljer. Efter kaffe och 
påsktårtor avslutas det hela med en andakt. 
Vill du vara med på den trivsamma påsksupén i 
Sjöns bönhus så anmäl dig till Marianne och Gun-
nar Hedman på telefon 801 92. 

Sedan några år tillbaka arrangerar SALT-gruppen i Sjöbotten Barnens dag. Ar-
rangemanget som sådant har funnits i många år och har då kallats för Basar. Det 
är en dag med dubbla syften; en dag med trivsel och gemenskap för barn och vuxna 
i Sjöbotten med omnejd, men också en dag då det samlas in pengar till EFS mis-
sionsprojekt Barn i Alla Länder (BIAL). 
Från början handlade det mest om att besökarna kunde köpa slöjdalster, prydnads-
föremål, bröd, goda kakor, lotter och fika samt umgås. Under årens lopp har inrikt-
ningen ändrats. Antalet varor till försäljning har minskat, fikat har kompletterats 
med försäljning av hamburgare. Ett annat uppskattat inslag är möjligheten att vara 
med på olika utomhusaktiviteter. Mumskanonen, labyrinten, ponnyridning och att 
göra mål på den sprattlande målvakten är exempel på det.
Vårens Barnens dag är lördag 4 maj kl 12-14. Välkommen till en trivsam dag då du 
hjälper SALT-gruppen att hjälpa andra!

Påsksupén i Sjöns bönhus är populär.

På Barnens dag 2012 erbjöd Liselott Åström  besökarna att rida på hennes häst  Monsun. Dottern 
Signe var en av dem som tog vara på den möjlighetetn.

Familjeläger i Jäckvik
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Församlingsafton 
om Stadsmissionen
Tisdag 12 mars blir det en församlingsafton 
om Skellefteå Stadsmission. Föreståndaren 
Hans Marklund kommer bland annat att be-
rätta om problematiken med att kunna bryta 
ett missbruk när man inte har en bostad. 
Idag saknar ca 10 procent av missbrukarna 
en bostad.
Stadsmissionens syfte är att i ord och hand-
ling peka på Jesus Kristus som en väg ut ur 
beroende och missbruk. Det är ett arbete 
som Hans, trots svårigheter och problem, 
upplever som meningsfullt.
– Det som gör att man fortsätter att jobba på 
är att det ändå går bra för en hel del, det är 
inte hopplöst. Det finns hela tiden männis-
kor som tar tag i sin situation och kommer 
från sitt missbruk.

Till vänster om huvudingången till Försam-
lingsgården finns det en postlåda som är 
låst. I den lådan kan församlingsbor lämna 
tips och beröm om verksamheten, t ex syn-
punkter på verksamhet som kanske saknas 
eller kan läggas ner, eller beröm till det som 
är bra. Uppmuntran är en viktig drivkraft. 
Det är även en  låda där man kan lämna sin 
fråga till tidningen ”Nära” under rubriken 
”Våga fråga.” Det går också bra att lämna ett 
förbönsämne. Förbönslapparna kommer att 
läggas i en korg i kyrkan och ställas på al-
taret under Gudstjänsten. Då förbönsämnen 
ofta är själavårdsämnen, faller det under 
prästens ämbetsansvar som bl a innebär ab-

Lars Wangby hoppas att många ska ta vara på 
möjligheten att lämna frågor och förbönsäm
nen i lådan.

Hans 
Marklund 

är förestån
dare för 

Skellefteå 
Stads

mission.

Tillsammans håller vi låda

EFS 
årsmöten
EFS Västerbotten har sitt årsmöte i 
Robertsfors lördag den 27 april. 
Två  veckor senare, 9-12 maj, är det 
EFS rikskonferens i Örnsköldsvik.

Gravplatser och 
gravstenar
På Bureå församlings kyrkogård finns ett stort antal grav-
platser som kan användas på nytt. Det är ett tiotal gravplat-
ser som återlämnats och cirka 130 där gravrätten gått ut 
och det saknas gravägare. Det finns även en del gravstenar 
som kan återanvändas. Då slipas den ner och ny text bläs-
tras in.
Kom i håg att vid dödsfall i familjen kan du först kontakta för-
samlingen för att få information om vad  vi hjälper till med. 
Har du frågor, kontakta kyrkogårdsexpeditionen, 70 80 70 eller 
församlingens expedition, 70 80 60.

Sjöbottens Bönhusförening 70 år

solut tystnadsplikt, att hantera dessa lappar 
med omsorg. I kyrkans förbön kommer dessa 
förböner att omnämnas, men självklart inte 
läsas upp. Gud vet ju vad som står på dem. 
Efter Gudstjänsten kommer de att brännas 
upp. 
Syftet med denna låda är att församlingsbor 
som känner att steget är för stort att kon-
takta någon anställd, ska kunna anonymt 
lämna tips, frågor och förbönsämnen och 
att de skall tas på allvar. Tillsammans kan vi 
hjälpas åt att göra vår församling till en le-
vande församling där det finns plats för alla 
livsfrågor som rör tvivel, tro, sorg, glädje och 
längtan. Välkommen med ditt bidrag!

Helgen 2-3 mars firar Sjöbottens 
bönhuföreningen 70 år. På lördag-
kväll 2 mars  blir det ett program 
med musik, historik och minnen. 
Söndag 3 mars kl 11 blir det en ju-
bileumsgudstjänst. 
Det var den 18 april 1942 som Sjö-
bottens bönhusförening bildades.

Det finns 138 gravplatser 
som är återlämnade eller 
där gravrätten gått ut och 
gravägare saknas.
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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, Sjön, V Hjoggböle, Holmsvattnet

MARS
Lö 16 kl 18:00 Lovsång. Helena Marksén
APRIL
Må  1 kl 18:00  Påskens budskap i bild och ton. Björn Lindberg
To 18 kl 19:00 Veckomässa. Markus Ahlstrand. Sång av Ch.i.li
Må 30 kl 18:00   Valborgsfirande.  Brasan tänds kl 20:00
MAJ
To  9 kl 9:00 Gökotta på Stöverberget.  
Sö  26  Ev. föreningsutflykt

FEBRUARI
Sö 24 kl 11:00 Familjegudstjänst.  Lars Wangby. Miniorerna   
   medverkar. Kyrklunch. Samtal med Paulina   
   Hedman 

MARS
Sö    3 kl 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
To    7 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Markus Ahlstrand
Sö  10 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Sång av barn-   
   kören. Kyrkkaffe. Utdelning av Barnens bibel 
   till 5-åringar. 
Sö   17 kl 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö  24 kl 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. Konfir-  
   manderna medverkar. Kyrklunch. Barnsamling  
Må 25 kl 19:00 Passionsandakt. Lars Wangby
Ti 26 kl 19:00 Passionsandakt. Markus Ahlstrand
On 27 kl 19:00 Passionsandakt. Lars Wangby
To 28 kl 19:00 Veckomässa. Markus Ahlstrand
Fr  29 kl 11:00 Långfredagsgudstjänst. Lars Wangby.
   Sång av kyrkokören. 
Sö  31 kl 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av   
   barnkören, Ch.i.li och kyrkokören. 

APRIL
Sö   7 kl 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand
Sö  14 kl 11:00 Högmässa. Lars Wangby. Sång av Ch.i.li 
Sö  21 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Sång av   
   Gamla Falmarks-borna. Barnsamling Kyrkkaffe
Sö  28 kl 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand. Sång av kör   
   från Lycksele församling. Kyrkkaffe.

MAJ
To   2 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö    5 kl 11:00 Temagudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.  
   Lars Wangby. Barnsamling 
To    9 kl 08:00 Gökotta på kyrkbacken.  Markus Ahlstrand,  
   Stig-Lennart Jonsson
Sö  12 kl 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. Barn-
   kören. Terminsavslutning. Kyrklunch
To 16 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Lö 18 kl 14:00 Konfirmationsgudstjänst. Markus Ahlstrand
Sö  19 kl 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand. Sång av   
    kyrkokören. Konfirmationshelg 
Sö  26 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Sång: Ch.i.li

FEBRUARI
Lö  23 kl 11-14 Basar. Försäljning, lotterier, tävlingar och   
   paltservering. 
Sö 24 kl 18:00 Gudstjänst. Kristoffer Hedman. Sång: LAJT. 
MARS
Lö 9 kl 18:00 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson. 
   Sång: Karakaffe. Servering.
Sö 17 kl 16:00 Middag för unga vuxna och barnfamiljer, med   
   efterföljande samling.
Lö 23 kl 18:00 Gudstjänst med OAS-bibelgrupp. Christin   
   Östlund och Gunnar Hedman m fl. Servering.
APRIL
Lö 6 kl 18:00 Gudstjänst med fria vittnesbörd. Rune Hedman  
    och Helena Marksén. Sång. Servering.
Sö 14 kl 16:00 Middag för unga vuxna och barnfamiljer, med   
   efterföljande samling.
Lö 20 kl 18:00 Gudstjänst. Arnaldo Tiburtzi. Sång: MILK.   
   Servering.
Ti 30 kl 17:30 Valborgsmässofirande. Brasa, lekar, tävlingar   
   och servering.
MAJ
Fr 3 kl 19:00 Gudstjänst. Helena Marksén. 
   Sång: Britt-Louise och Josefine Burman. 
Lö  4 kl 18:00 Gudstjänst. Johan Holmgren. 
   Sång: Johanna Vikdahl. Servering. 
To 9 kl 08:00 Gökotta på kyrkbacken. MarkusAhlstrand,
   Stig-Lennart Jonsson
Sö 19 kl 18:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkapellet. 
   Helena Marksén

MARS
To 21 kl 19:00 Veckomässa. Lars Wangby. Kör från Bygdsiljum
Fr  29  kl 18:00  Långfredagsgudstjänst. Ulf Norrby
APRIL
Sö  14  kl 11:00  Gudstjänst. Helena Marksén
MAJ
Lö  4  kl 12-14  Saltgruppens Barnens Dag
Sö  19  kl 11:00  Familjegudstjänst. Helena Marksén.     
   Saltgruppen medv. Servering

To 21/2  kl 19:00 Veckomässa i Sjön. Markus Ahlstrand
Sö 10/3  kl 11:00  Isgudstjänst i Holmsvattnet. Plats: på isen   
   nedanför Pär Marklund, Holmsvattnet 24.   
   Skyltat från vägen.
Lö 16/3  kl 18:00 Gudstjänst i Yttervik. Stig-Lennart Jonsson. 
   Sång: Unison. Servering
Sö 17/3  kl 11:00 V. Hjoggböle. Bönhusföreningens årsmöte. 
   Helena Marksén
Lö 30/3  kl 15:00  Påsksupé i Sjöns bönhus
Må 1/4  kl 11:00 Gudstjänst i Västra Hjoggböle. Lars Wangby
Sö 21/4  kl 11:00   Gudstjänst i Hjoggböle. Bertil Holmgren

Ändringar i programmet kan förekomma. 
Se predikoturer i fredagens tidning

Välkommen till Nya Kraftstation 
Kvällar med sång, bön och samtal. Helena Marksén. 

Följande söndagar kl 18.00: 3/3, 17/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5

22-24 februari Mötesserie tillsammans med Sjöbottens EFS
Mats Bohman, Umeå. Sång. Servering. 
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EFS Scoutgrupp i Östra Falmark
En skoterutflykt till byns jaktkoja är ett stående inslag när EFS Scout-
grupp i Östra Falmark har vårterminens första träff. Framme vid ut-
flyktsmålet görs det upp en eld för korvgrillning. Under tiden elden blir 
till en fin grillglöd gör de en liten skoterutflykt i området. Tillbaka igen 
är det dags för korvgrillning. Innan kvällen avslutas med en enkel an-
dakt bjuds scouterna på varm mjölkchoklad inne i jaktkojan. 
Scoutgruppen består av ett drygt tiotal barn från Östra Falmark, For-
sen/Vikmyran, Hjoggböle och Gamla Falmark. Fem ledare turas om att 
ansvara för träffarna. Innehållet bygger på  scoutrörelsens hjärtefrågor 
som miljö och natur, samhällsansvar och internationella frågor. Syftet 
med träffarna är att ge barnen en gemenskap där alla är  viktiga, arbeta 
tillsammans utifrån den lilla gruppens möjligheter, hjälpa dem till att 
på ett schysst sätt ta ansvar för hela Guds skapelse samt sist, men inte 
minst: visa på Guds kärlek genom Jesus Kristus.

Ungdomshelg med Ed Thomas
Den 12-14 april blir det en ungdomshelg med Ed Thomas som gästtalare. Ed har tidigare jobbat i 

Skellefteå. Sedan några år tillbaka jobbar han i Uppsala, närmare bestämt som präst i Lötenkyrkan.
Håll utkik efter mer information framöver på hemsidan och övrig annonsering.


