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Tänk om...

Lars Wangby
kyrkoherde

Tänk om det är sant när  han säger: ”den 
som tror på mig skall leva om han än dör” 
Tänk om det är sant när han lovar ”jag är 
med er alla dagar...” Tänk om det är sant att 
han skall  ”ge oss kraft.”
Kyrkans tro är att Bibelns budskap är Guds 
tilltal till oss. Budskapet har något att säga 
oss alla. Tänk om det är det tilltalet som fat-
tas i mitt liv eller behöver stärkas i mitt liv. 
Tänk om jag skulle ta mig samman att kom-
ma till kyrkans olika Gudstjänster och sam-
mankomster för att höra. Tänk om jag då 
skulle upptäcka ett större djup och en större 
rikedom i livet. Tänk om församlingens ar-
bete är det som ger mig den största hjälpen 
att få livet att fungera. 

Tänk om jag ändå skulle vara kvar i försam-
lingen. Tänk om jag där möter den Gud som 
jag innerst inne söker men som jag kanske 
förnekar att jag söker. Allt detta gör att det 
finns många skäl att tänka om!

Tänk om jag hade förmågan att kunna spela 
piano obehindrat, bara sätta sig ner och spe-
la, koppla av och njuta av musik som jag själv 
framförde...
Tänk om jag skulle vara en mästerkock som 
till synes enkelt skulle kunna laga den godas-
te mat på kort tid när man kommer hem efter 
en intensiv dag…
Tänk om jag skulle vinna högsta vinsten på en 
trisslott, vad mycket jag skulle kunna göra då; 
resa, byta bil, renovera huset…
Det är lätt gjort att vi tänker: ”Om jag bara 
hade/kunde/orkade... då...”  I vår vardag finns 
det många ”tänk om” i vår längtan efter att få 
livet att fungera och tänker ”om inte om hade 
funnits”.
Kyrkan och församlingen vill vara en plats att 
reflektera över orden: ”Tänk om.”
Tänk om det är sant som det står i Bibeln: ”Ty 
så älskade Gud världen att han gav den sin 
ende son...” Tänk om adventsbudskapet är 
sant; ”Se, din konung kommer till dig!” Tänk 
om det är sanning och mening bakom hans 
ord när han säger: ”Kom till mig alla ni som 
är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.” 
Tänk om det är sant när han säger: ”Var inte 
orolig mitt barn. Dina synder är förlåtna.” 

” Tänk om det är 
sanning och mening 
bakom hans ord...

Omslagsbild:
Anna och Markus 
Strömqvist är an-
svariga för familje-
socken på Patrullriks 
i Gärdsmark nästa 
sommar.

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder 
måndag 16 december kl 19 i församlingsgården.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. 
Välkommen! Gunnar Hedman, ordf.
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Den här gången har en frågeställare fun-
deringar kring nåd och hur det ska tolkas. 
Så här lyder frågan: Det talas ofta i kyrko-
sammanhang om att vi får ta emot nåden. I 
vårt samhälle finns också ordet nåd men det 
ges ju inte till en person bara för att denne 
misstänks ha gjort något dumt, eller är dragen 
inför rätta. Nej, beslut om nåd kan ju faktiskt 
bara utdelas till en person som på riktigt har 
blivit dömd. Kan man på något sätt göra den 
jämförelsen?

Markus Ahl-
strands svar: 
Ord är luriga 
och kan använ-
das på många 
olika sätt. När 
man i kyrkliga 
sammanhang 
talar om att ta 
emot nåden, då 
är det egentli-

gen ett annat sätt att tala om att man får 
ta emot förlåtelsen; Guds kärleksfulla för-
låtelse till oss människor. Ordet används i 
lite vidare bemärkelse än vad vi vanligen 
gör, men likafullt ringar det in vad vi vill 
förmedla: Guds villkorslösa kärlek till oss 
människor! 
Men sedan kommer vi till den mer strikta an-
vändningen av ordet nåd. Att visa nåd gen-
temot någon som inte är dömd i samhällelig 
mening, som frågan lyder, är i strikt språklig 
mening, fel. (Det är lika fel som att säga att 
man döper någon till Torsten, eller Eva. Do-
pet har främst att göra med vår tillhörighet 
till Gud, inte vårt namn, även om det ofta 
missförstås och används på ett felaktigt sätt 
i vardagligt tal.)  
Att vi kan visa nåd mot någon som är dömd 
genom att förmildra eller efterskänka do-
men, är sant. Däremot kan inte själva miss-
tanken kan ligga till grund för nåden. Först 
måste man vara dömd. Därefter kan straffet 

antingen förmildras eller helt tas bort, vil-
ket är den kristna trons övertygelse när det 
gäller vår relation till Gud. 
När Gud väljer att förlåta (läs frikänna) i 
stället för att döma, då visar han oss nåd. 
Precis som när en brottsling i samhället 
döms för sina fel, men senare frias, precis 
så är det med oss människor när Gud visar 
oss nåd. Det är detta som kommer fram så 
tydligt hos Paulus i Romarbrevet 3:23, där 
han skriver: ”Alla har syndat och gått miste 
om härligheten från Gud, och utan att ha 
förtjänat det blir de rättfärdiga av hans 
nåd, eftersom han har friköpt dem genom 
Kristus Jesus.”
”Nåd är att när allt är förlorat, få allting 
tillbaka,” har någon skrivit. Det är precis 
det som händer den förbrytaren som först 
blivit dömd i samhället och sedan blir be-
nådad (frikänd). Friköpt! Det är precis det 
som händer med oss människor inför Gud. 
Det, är nåd!

Våga fråga: Går det att jämföra nåd för en dömd 
person med den nåd det talas om i kyrkan?

Ge alla barn 
en framtid utan våld
Temat för årets julinsamling är: ”Ge alla barn en 
framtid utan våld”. Kampanjen pågår från 1:a advent 
och fram till och med trettonhelgen. 1:a advent kom-
mer det att delas ut foldrar om insamlingen i guds-
tjänsten i Bureå kyrka.
Speciella fokusprojekt är i år: Sydsudan och Colom-
bia. Du kan ge ett bidrag på pg. 90 01 22-3 eller bg. 
900-1223. Målet är att samla in totalt 34 miljoner 
kronor i hela landet.

Internationella gruppen/Bureå församling

Foto: Barun 
Patro, sxc.hu 
/ Bearbetad 
av Per Hård 
af Segerstad

Sedan 1 september är Mats Bäcke församlingens nya kamrer. 
Tjänsten är på halvtid. Mats har tidigare arbetat som kamrer i 
Lövångers församling i 12 år. Han har kvar tjänsten som kam-
rer i Lövånger på halvtid fram till 
nyår, men efter det är det bara 
Bureå som gäller. 
Mats bor med sin familj, hustru 
och två pojkar i tonåren, i Utter-
sjöbäcken. Har han en ledig dag 
som han får disponera som han 
vill är han gärna i skogen med 
hunden. Mats trivs när han får 
jaga och tycker om skidåkning 
och orientering, sporter som 
Mats tidigare utövat.
Han har också många tankar 
kring hur en  församling ska 
fungera och utvecklas.

Församlingens nya kamrer
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 Inger och Gunnar lämnar över klubban
När Inger Lundmark, Sjön, började som ordförande i kyrkorådet 
hade hon tänkt att det bara skulle bli under en mandatperiod, men 
det blev tre under åren 2002-2013! Innan dess hade hon haft upp-
giften som vice ordförande i två år.
– När jag var vice satt jag ordförande en gång. Jag var mycket ner-
vös och tyckte att det gick jättedåligt, men jag fick många klappar 
på axeln av de som tyckte att jag hade klarat det bra.
Så när Inger fick förfrågan om att bli ordförande kände hon sig gan-
ska stolt. 

– Det var kul att dom trodde på mig, men jag hade bara tänkt att 
sitta en mandatperiod.
När Inger får uppgiften att summera åren som kyrkorådets ordfö-
rande är känslorna blandade.
– Det har varit väldigt jobbigt ibland, men för det mesta har det 
varit väldigt roligt och ofta har jag tyckt att det varit kul att gå till 
sammanträdet. 
Ett par veckor före varje kyrkoråd har det varit ett planerings-
möte där man kommit fram till vilka punkter det ska vara på 
dagordningen. Förutom Inger är kyrkoherde Lars Wangby och en 
representant från Socialdemokraterna med. Under den här man-
datperioden är det Helge Lövbom som representerar Socialdemo-
kraterna. Till den träffen har Inger gjort en lista med de punkter 
hon anser ska vara med. Sedan kan även Lars och Helge ha punk-
ter de vill ha med. Till slut har de enats om vad det ska stå på 
kallelsen som skickas ut till ledamöterna i kyrkorådet. Ibland kan 
det vara frågor som ligger i gränslandet mellan att kyrkorådet 
ska besluta om eller om det är de anställda som ska ta beslutet. Då 
kan resultatet bli att frågan tas upp i kyrkorådet för diskussion 
utan att det tas något beslut. 
När Inger blickar framåt kommer funderingen om Bureå församling 
kan fortsätt att stå på egna ben, eller om det snart  måste bli en 
sammanslagning med en eller flera församlingar. Till sist vill Inger 
ge en eloge till personalen.
– Det är jättebra personal i Bureå församling. Dom är duktiga!

Gunnar Hedman, Sjön, har varit ordförande i kyrkofullmäktige 
under den här mandatperioden, 2009-2013. När han får uppgiften 
att sammanfatta de fyra åren börjar Gunnar med att berätta om 
vad som gjorts under de fyra åren. De f lesta är åtgärder som full-
mäktige och kyrkorådet beslutade om under den förra mandatpe-
rioden. Det första Gunnar nämner är det som gjordes i samband 
med att Bureå EFS f lyttade in i församlingsgården. Det är åtgär-
der som ljudplattor i taket i samlingssalen, persienner i fönstren, 
videokanon och projektorduk samt målning och tapetsering. För-
samlingen stod för materialet men det var främst medlemmarna 
i Bureå EFS som gjorde jobbet.
– Fint jobbat, tusen tack!
Utanför församlingsgården har nya skyltställ kommit på plats 
som tydligt visar att det är en samlingsplats för både Bureå för-
samling och Bureå EFS. I kyrkan har golvet slipats och lackats, 
läktarskranket har höjts och kyrkorgeln har fått en ordentlig 
uppgradering. Gunnar är glad för att församlingen är med i styr-
gruppen för projektet kring Bureå Kloster. Under projektet, som 
avslutas i början på nästa år, har det varit f lera seminarier som 
samlat många deltagare.
– Under sommaren hade vi dessutom fyra ungdomar som guider 
till de många turister som besökte kyrkan och Klosterholmen. 

När Gunnar tittar framåt hoppas han att de förslag och idéer som 
finns för både kyrkan och församlingsgården ska förverkligas. 
Sist av allt vill Gunnar framföra ett stort tack och han gör det i 
form av en bön: Tack Gud för kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsla-
get, våra grupper, körer och samarbetet med EFS. 
Att både Inger och Gunnar lämnar sina uppdrag betyder inte att 
det kommer att saknas ordföranden i kyrkoråd och kyrkofull-
mäktige. I nästa nummer av Nära blir det en presentation av de 
personer som tar över uppdraget som ordförande i kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige.

Gunnar Hedman, Sjön, 
har varit kyrkofullmäktiges 
ordförande under mandat-
perioden 2009-2013.

Inger Lundmark, Sjön, 
har varit  ordförande i kyrkrå-
det  under tre mandatperio-
der, 2002-2013
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Antalet personer som röstade i kyrkovalet visade en li-
ten ökning för hela landet. Det gäller dock inte för Bu-
reå församling där valdeltagande minskade med 1,3% 
till 18,9. Det är dock betydligt över riksgenomsnittet som 
var 12,7%.  Antal röstberättigade var 2836 personer och 
angivna röster var 536. Av dessa var 525 giltiga och 11 
ogiltiga. Även om nomineringsgruppen Kyrkan och Du i 
Bureå församling procentuellt sett fick lite färre röster 
än vid senaste valet blir det ingen förändring när det gäl-
ler mandatfördelningen. Precis som tidigare får de tre 
fler mandat än nomineringsgruppen Socialdemokrater-
na. Med 311 röster, vilket är 59,24% av angivna röster får 
Kyrkan och Du i Bureå församling 10 mandat. Socialde-
mokraterna fick 214 röster, vilket är 40,76% av angivna 
röster och det ger 7 mandat.
Det här är de personer som är ordinarie ledamöter i kyr-
kofullmäktige i Bureå församling under mandatperioden 
2014-2017. Plats efter antal ”x” och placering på valse-
deln. Antal ”x” inom parentes.
Johan Lindgren, Kyrkan och Du i Bureå församling (KoD)  (55) 
Valter Tjärnqvist, Socialdemokraterna (S) (21)

Thomas Holmström, KoD ( 37)  
Monica Lindholm, S (6) 
Simon Renström, KoD (36) 
Lars-Ove Forslund, KoD (25) 
Lennart Lundström, S (6)
Marianne Hedman, KoD (24)
Berit Norrby, S (7) 
Kerstin Olofsson, KoD (23) 
Olof Broman, KoD (23)
Helge Lövbom, S (7) 
Hanna Lindgren, KoD (21)
Marith Hällgren, S (5) 
Anette Lindgren, KoD (14) 
Lennart Burwall, S (13) 
Ulrika Forsman, KoD (15) 
Ersättare: 
Ola Fahlgren, Erna Forsman, Niklas Holmqvist, Hans-
Jörgen Kronqvist och Eva Olofsson för Kyrkan och Du i 
Bureå församling. Gun-Inger Burvall, Ann-Sofi Sehl-
stedt, Britt-Marie Lundström och Iris Nilsson för Social-
demokraterna. 

Varje år brukar Bureå församling ordna ett familjeläger i Jäck-
vik till påsk. Det brukar främst vara barnfamiljer och ungdomar 
som åker iväg. Då påsken 2014 infaller väldigt sent, stämmer inte 
skolans påsklov med den vecka som Bureå församling vanligts-
vis har sitt läger. I så fall måste barnen söka ledigt från skolan. 
Vi försöker därför att bredda målgruppen så att alla åldrar kan 
känna sig välkomna. Programmet blir ungefär som tidigare år. 
Det blir gemensam morgon- och aftonbön, samt kvällsprogram. 
Deltagarna gör det man vill på dagarna; åka skidor på längden/
tvären, fiska, åka skoter eller bara sitta i en snödriva och njuta 
av vårvintersolen. 
Vi vill redan nu meddela detta och säga att vi inbjuder till ett 
”Församlingsläger för alla åldrar” 24-27 april 2014. Barnfamiljer 
och pensionärer är lika välkomna. Välkommen med din anmälan 
till pastorsexpeditionen. 
För upplysningar och frågor, kontakta Lars Wangby, tfn: 70 80 63, 
E-post: lars.wangby@ svenskakyrkan.se.

Församlingsläger 
för alla åldrar

Vårens 
församlings-
läger  i Jäckvik 
vänder sig till 
alla åldrar.

Julklappstips
Från Anna Strömqvist kommer två förslag på två cd som hon tycker passar 
bra som julklappar till  barn från ca 4 år.
Äventyr i gamla testamentet, 
av Andreas Petersson, numera Tärnvind. Skivan 
innehåller 14 låtar med handling från olika texter 
i gamla testamentet, med olika musikstilar. Vad 
sägs om en raplåt om Noa eller Daniel i lejongropen, 
framfört med så roliga melodier att de lätt fastnar 
i huvudet. Genom musiken förmedlas det viktiga i 
bibelberättelserna på barns sätt, med ord som barn 
förstår. Gud är med dig varje dag, är temat för ski-
van. Cd:n kan beställas från www.nyamusik.se för 
59 kr plus frakt.  
Munken och Kulan
Texterna är skrivna och framförda av Göteborgspastorn Åke Samuelsson 
och flera av berättelserna är liveinspelningar med barnskratt i bakgrunden. 
Historierna om Munken och Kulan tar upp det mesta av alla saker som barn 
möter i sin vardag, och berättas på ett väldigt un-
derhållande sätt så att även vi vuxna kan skratta. 
Om barnet tycker om att sitta still och lyssna kan 
berättelserna  introduceras från fem år, men ski-
vorna fungerar lika bra för en tioåring. Pris: ca 60 kr 
plus frakt och kan beställas från www.nyamusik.se 
eller www.tomsing.se. Det finns även några böcker 
i samma serie, för den som hellre vill läsa själv.
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En tusendels millimeter 
från döden
Valborgsmässoafton 2013 kl 15.55 är en 
stund som Sven-Bertil Renström, Ströms-
holm Bureå, kommer att minnas hela livet. 
Det var då han råkade ut för en svår olycka 
när han skulle köra en runda med häst och 
vagn. Hästen var orolig och stegrade sig 
när Sven-Bertil skulle ta plats i sulkyn.
– Det slutade med att jag hamnade med 
huvudet där jag vanligtvis har fötterna, 
och så bar det iväg. 
Efter en kort färd krockade ekipaget mot 
dyngskopan och Sven-Bertil föll handlöst 
av och slog huvudet i backen. Med tanke på 
den skada han fick är det helt ofattbart hur 
han sedan kunde sela av hästen, köra trak-
tor hem och ta av sig de leriga kläderna. 
När ambulansen kom blev han placerad på 
en specilabår med stödkrage runt nacken. 
Efter röntgenundersökningen på Skellefteå 
lasarett konstaterade läkaren att nacken 
var bruten och att Sven-Bertil varit i en 
tusendels millimeter från att bli helt förla-
mad eller dött av skadorna. 
Två alternativ
Den svåra skadan medförde att han trans-
porterades till regionsjukhuset i Umeå. 

Mycket svåra smärtor, men inga förlam-
ningssymtom innebar att han fick två al-
ternativ att välja på. Det ena var en opera-
tion där han skulle bli stellagd i nacken och 
det andra alternativet var att under tre må-
nader bära en haloställning; en ring runt 
huvudet fäst med fyra skruvar i skallbenet 
och med fyra kolfiberstavar som är fästa i 
en plastväst som vilar på axlarna. 
Sven-Bertil skulle göra valet och eftersom 

läkaren trodde på att Sven-Bertil skulle bli 
frisk och rekommenderade haloställning-
en blev det så. 
– När jag sedan låg där i sängen med fyra 
bultar inskruvade i skallbenet kan jag 
medge att då är man inte kaxig, men samt-
ligt kunde jag inte heller låta bli att tänka: 
”Vilken tur jag hade! Jag lever och är inte 
förlamad”.
Lyckad rehabiltering
Att Sven-Bertil hade tur, eller ”Jag måste 
vara född under en lycklig stjärna”, som 
Sven-Bertil uttrycker det, är ingen över-
drift. Åtta av tio med en liknande skada 
dör eller blir förlamad från nacken. Visst 
var det kämpigt, speciellt den första tiden.
– Jag måste lita på vad doktorn sagt, koppla 
på tjurskallen och säga till mig själv: ”Det 
här ska jag klara av, det gäller att ta en dag 
i sänder”! 
Att det ändå trots allt gick så bra och att  
även rehabiliteringen går bra gör att Sven-
Bertil fylls av stor tacksamhet, speciellt då 

han tänker på dem han träffat och som har 
det betydligt värre.
Efter 13 veckor var det dags att ta bort  ha-
loställningen, en glädjens dag.
– Det var ännu bättre än att mucka från 
det militära. Nu kunde jag klara mig själv 
igen och att få vila huvudet på kudden var 
otroligt skönt.
Sven-Bertil har alltid haft den uppfattning-
en att människan har en tid på jorden. 
– I bland behövs det nästan ingenting och 
livet tar slut, men på nått vis var inte min 
tid slut. Eller som prästen Lars Wangby sa: 
”Det är nog så att det är något som du har 
ogjort, därför är du kvar”. 
Riktiga vänner
Sven-Bertil har alltid tyckt att det varit vik-
tigt att investera i vänskap, något som han 
sett resultatet av under de senaste måna-
derna. 
– Jag har fått upptäcka att jag har många 
verkliga vänner som verkligen har brytt sig 
om mig, frågat hur jag mår och har det. Ja, 
de har verkligen ställt upp för mig. 
Till sist får Sven-Bertil sammanfatta sina 
tankar, känslor och erfarenheter av tiden 
efter olyckan
– Det är ett trauma man gått igenom, 
men samtidigt är man en erfarenhet ri-
kare och en otroligt mer tacksam män-
niska. Det som händer nu och framöver, 
det är en bonus för mig!

Sven-Bertil valde alternativet med haloställ-
ningen. Den är fäst med fyra skruvar i skallbe-
net och innebär att huvudet är helt fixerat.

Ett halvår efter olycken mår Sven-Bertil gan-
ska bra. I pannan syns märkena efter två av de 
fyra skruvarna.” Jag är 

född under 
en lycklig 
stjärna...
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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

Ändringar i programmet kan förekomma. 
Se predikoturer i fredagens tidning

DECEMBER
Sö   1 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av kyrko-  
   kören, Ch.i.li, Barnkören. EFS bjuder in till   
   kyrkkaffe i Församlingsgården 
Sö   8 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö 15 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Barnkörens   
   Lucia. Terminsavslutning i Församlingsgården   
   med kyrklunch och div. aktiviteter tillsammans  
   med EFS
Sö 22 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Ti 24 11:00 Julbön. Markus Ahlstrand. Körsång
On 25 07:00 Julotta. Markus Ahlstrand. Sång av kyrkokören  
   och Bureå manskör 
Sö 29 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby. Sång: Stina Larsson
Ti 31 18:00 Nyårsbön. Lars Wangby. Sång och musik (piano,   
   gitarr, cello) av syskonen Wangby och Stefan Björling
JANUARI
On   1 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Må   6 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av   
   kyrkokören. Advents- och julinsamlingen till   
   Svenska kyrkans internationella arbete avslutas.  
   Kyrkkaffe. 
To   9 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö 12 11:00 Högmässa. Lars Wangby. Predikan Biskop Hans   
   Stiglund. Kyrkaffe med samtal om mål och visioner
Sö 19 11:00 Ekumenisk Gudstjänst. Markus Ahlstrand
Sö 26 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
To 30 19.00 Församlingsafton med Ulla-Lena Bäckman,   
   stiftsadjunkt. Tema: Ryggsäcken - om vad vi bär   
   med oss och om att - kanske - våga vara den man är.
FEBRUARI
Sö   2 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Sång av   
   barnkören. Kyrklunch.  
To   6 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö   9 11:00 Högmässa tillsammans med EFS-kretsen.   
   Markus Ahlstrand
   Kyrkkaffe i församlingsgården  
Sö 16 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby
Sö 23 11:00 Högmässa. Lars Wangby

Ekumeniska Böneveckan 
13-19 januari

Måndag-fredag kl.12.30 gemensam lunchbön i Kryptan 
(andaktsrummet i källaren på församlingsgården). 

Fredag 17 kl.19.00 Gudstjänst i Pingstkapellet. 
”TILLSAMMANS är vi kallade till gemenskap”
Markus Ahlstrand. Sång: Kors & Tvärs. Servering.

Lördag 18 kl.19.00 Gudstjänst i Församlingsgården. 
”TILLSAMMANS tillhör vi Kristus”
Talare från EFS. Sång. Servering.

Söndag 19 Kl 11.00 Gudstjänst i Bureå Kyrka. 
”TILLSAMMANS förkunnar vi evangelium”
Roland Pettersson, Sång: Kyrkokören. Servering.

V Hjoggböle, Yttervik, Ö Bäck, Örviken

DECEMBER
Sö 1 12:30 Kyrkkaffe i församlingsgården
Lö 7 18:00 Adventsgudstjänst i cafémiljö. Stig-Lennart    
   Jonsson och Christin Östlund. Adventssånger.   
   Servering. 
Sö 8 18:00 Kraftstation. Helena Marksén.
Sö 15 11:00 Gudstjänst i kyrkan. Gemensam termins-
   avslutning med församligen. Julgröt, lekar mm
JANUARI
Lö 11 18:00 Missionsgudstjänst. Åke Hägglund. 
   Sång: Berit Lundberg. Servering.
Fr 18 - sö 20 Ekumeniska gudstjänster. Se separat annons.
FEBRUARI
Lö 8 13:00 Årsmöte. Servering.
Sö 9 11:00 Årshögtid i kyrkan. Kyrkkaffe.
Lö  22 11-14 Paltservering med försäljning, lotterier e t c
Sö 23 18:00 Gudstjänst. Sång: C.H.I.L.I. Mingelfika. 

DECEMBER
Lö 7  15.00   Advents- och luciafest. Servering
Fr  27 19.00  Tomasmässa. Ulf Norrby
JANUARI
Sö 12 11.00 Gudstjänst. Kersti Karlsson. Hembjudarfika   
   Trettondagsoffer
Sö 26 11.00 Gudstjänst. Hans Marklund. Servering
FEBRUARI
Lö 8 18.00 Årsmöte. Servering
Sö 9 11.00  Gemensam årshögtid i kyrkan

DECEMBER
To 12 19:00 Veckomässa i Östra Falmark. Lars Wangby
Sö  15   15.00    Julfest med julgröt och Lucia
On  25  11.00   Juldagsgudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av   
   Anna Aspegren, Björn Lindberg piano.
JANUARI
Sö 19  11.00    Familjegudstjänst  
FEBRUARI
Fr  7    18.00    Årsmöte
Sö 9  11.00    Gemensam årshögtid i kyrkan.
Sö  23  15.00    Missionsgudstjänst. Kersti Karlsson 
   och Monika Lindberg. Pepparsås

Sö 8/12  15.00 Julfest i Yttervik. Lars Wangby
To 26/12 11:00 Gudstjänst i Västra Hjoggböle. Ulf Norrby
Sö 5/1  11:00 Gudstjänst i Örviken. Markus Ahlstrand. Kyrkkaffe
To 23/1 11:00 Veckomässa i Västra  Hjoggböle. Markus Ahlstrand
To 20/2  19:00 Veckomässa i Övre Bäck. Markus Ahlstrand
Sö 23/2  11.00  Gudstjänst i V. Hjoggböle. Marie Hörnqvist. 
   Sång: Trial. Servering

Sportsöndag
Bureå församling har en timme på söndagafton, kl 18-19, i 

Sporthallen i Bureå, där vi vill träffas under enkla former och 
spelar innebandy. Ingen anmälan behövs, och det är gratis. 

Från åk 7 och uppåt! Välkommen.



En del av Patrullriks i Gärdsmark nästa sommar är familje-
socken. Det kan liknas vid en ”by” som är till för familjer med 
barn som är yngre än 10 år.  På familjesocken bor man i tält 
eller i egen husvagn, och lever lägerliv som på det stora lägret. 
Anna och Markus Strömqvist, Bureå, är ansvariga för familje-
socken i Gärdsmark, och det är inte första gången de är med på 
Patrullriks.
– Vi har båda varit på Patrullriks som deltagare och som ledare 
för andra scouter. De senaste två lägren har dock familjesocken 
passat oss bäst eftersom våra egna barn varit med. På familje-
socken är det ett lugnare tempo än på övriga lägret, man deltar i 
det som fungerar för barnen och har trevligt tillsammans, berät-
tar Anna och Markus.

På förmiddagarna har barnen egna samlingar indelade efter ål-
dersgrupper, samtidigt som de vuxna får tid till en egen sam-
ling med t ex bibelundervisning eller samtal om föräldraskap 
på kristen grund. Efter lunch är det barnanpassade aktiviteter 
för dem som vill, eller så kan den som vill passa på att vila eller 
bada. Dagarna avslutas med ett eget litet lägerbål, kallat Båli-
bompa, med sånger och bus för barnen innan det blir aftonbön 
och läggdags.

Att vara med på familjesocken är något som Anna och Markus varmt re-
kommenderar.
– Det är skönt att flytta ut i naturen en vecka och bara umgås nära var-
andra.  Man behöver inte vara scout för att vara med, men det är bra att ha 
ett intresse för friluftsliv, 
eftersom man är utomhus 
dygnet runt i en vecka. 
Som vuxen blir man också 
peppad av att träffa andra 
föräldrar, att få uppmunt-
ran och vägledning i sitt 
föräldraskap känns också 
viktigt. Att vara på läger 
med barn yngre än tio år 
är fantastiskt roligt. Det är 
definitivt värt en vecka av 
semestern att vara med, 
så välkommen till familje-
socken i Gärdsmark nästa 
sommar!

 Välkommen till familjesocken

Nästa sommar, 2-9 augusti, blir det en stor lägerhändelse i 
Gärdsmark. Då kommer ca 2500 barn och ungdomar att vara 
med på EFS Patrullriks. En av de många arbetsinsatser som 
gjorts under hösten är slanhuggning. I mitten på oktober var 
antalet huggna slanor ca 3000.  Behovet är ytterligare ca 2000 st 
som man hoppas kunna få ihop på olika sätt innan lägret. Hör av 
dig till: plats@patrullriks.nu eller ring 072-712 77 31, Stig Lind-
kvist, och berätta om du kan bidra med antingen några slanor 
eller med några arbetstimmar.  Information om lägret hittar du 
på: www.patrullriks.nu.

Under hösten har 
det varit några 
arbetsdagar då 
många har hjälps 
åt och huggit 
slanor till lägret i 
Gärdsmark.

Att titta på 
kort från 
tidigare 
familjesocken 
får Anna och 
Markus att 
längta ännu 
mer till som-
marens läger 
i Gärdsmark.

Sonen David var bara 
några månader när han 
var med på sin första 
familjesocken.

Vill du hjälpa till?

De familjer som är med på Familjesocken 
delas in i matlagningsgrupper med drygt 10 personer 
i varje, som bygger upp bord, spis och diskmöjligheter utomhus.


