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” Ibland glömmer 
man att just 
vardagen ÄR livet.
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Jag är så fantastiskt tacksam och glad över 
att ha ett jobb att gå till! Jag vet att det inte är 
alla förunnat. Det förväntas ofta att man ska 
arbeta heltid, dels för att klara den privata 
ekonomin men också för att förverkliga sig 
själv, vara arbetsgivare och samhälle till lags, 
men samtidigt förväntas vi att ha ett rent och 
modernt hem, vi ska vara goda föräldrar som 
ägnar mycket tid åt barn och barnbarn.
     Att vara aktiv i en förening eller två och hålla 
sej uppdaterad i dagspress och facklitteratur 
är viktigt. Att vara inloggad på Facebook är ju 
bara ett måste, så man inte missar något vik-
tigt. Vi ska börja motionera, eller motionera 
mera, laga god och välbalanserad kost, gärna 
miljö- krav- och rättvisemärkt. Dessutom hin-
na inhandla den, helst efter jobbet då man kör 
rally med kundvagnen för att hinna hem i tid.
     På helgerna måste vi se till att vila så vi or-
kar med att träffa våra vänner och ordna med 
bjudningar. Vi vill hjälpa våra gamla föräldrar 
med inköp, räkningar, läkarbesök och ställa 
upp för vännen som är sjuk, utbränd, eller dep-
pig. Bra också om man hinner kratta tomten, 
städa och besikta bilen, vädra sängkläderna, 
laga taket, hälsa på släkten och komma ihåg 
alla födelsedagar! Ja, listan på allt som vi ska 
eller borde göra kan bli hur lång som helst. 
Dessutom ska man väl hinna tänka lite på sig 
själv också.
     Inte alla, men troligtvis många känner igen
sin vardag i det jag beskriver, eller delar av det. 
Nu är det min tid på jorden. Och din. Hur en 

dag, en vecka, månad eller år ser ut är olika för 
oss alla, men vi har ett gemensamt: LIVET! Ib-
land glömmer man att just vardagen ÄR livet. 
Visst är det mycket ibland. Visst är vi trötta, 
glada, ledsna, sorgsna, stressade mm, men 
vad då? Så är det att vara människa!
     Som kristen har jag ingen bonusgenväg att 
svänga in på. Jag kan inte knäppa med fing-
rarna så betalar Gud månadens räkningar. 
Däremot har han lovat att vara med mig alla 
dagar (Matt 28:20) och uppmanar mig att inte 
bekymra mig för morgondagen (Matt 6:34). 
För mig är det så skönt att få vila i de löften Je-
sus ger, det ger mig en stadig och trygg grund 
att stå på, oavsett var jag befinner mig i livets 
villervalla. Gud Är och Han Bär. 

Jag vill avsluta med orden i en av mina favo-
ritpsalmer: 
I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan 
krav. Klara rymder, öppna dagar: här en strand 
vid nådens hav.
I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, äls-
kad sedd. Övar mig i barnets tillit, prövar höjd 
och djup och bredd.
Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i Hans 
famn. Medan hemligheten djupnar viskar Fa-
dern ömt mitt namn.                             Sv. Ps 522

Kyrkofullmäktige 
i Bureå 

församling 
sammanträder 

måndag 
2 juni kl 19 i 

församlingsgården
Sammanträdet är öppet 

för allmänheten. 
Välkommen! 

Marianne Hedman, ordf.
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Våga fråga: Vad betyder ”inled oss inte i frestelse?”

Kyrkokören reser till Rom

Cafékväll om Sjukhuskyrkan

I slutet på maj åker kyrkokören till Rom. 
Det är 27 körmedlemmar och 11 medföl-
jande som åker på den sex dagar långa 
körresan. Kören har haft som mål att 
med några års mellanrum göra en resa. 
Senast resan gick till Wien år 2008. Ker-
stin Olofsson är ordförande för kören och 

Tisdag 11 mars kl 19 är det en cafékväll 
i församlingsgården om sjukhuskyr-
kans arbete. Det är inte enbart i livets 
slut som sjukhuskyrkan efterfrågas. 
Den är lika efterfrågad mitt i livet. En 
stor del av deras arbete handlar fram-
förallt om möten med människor i den 
situation som de just då befinner sig i. 
Förutom de tre anställda finns en fri-

Torbjörn Degerström och Margareta 
Andersson är två av de tre som arbetar 
på Sjukhuskyrkan. På bilden saknas 
Annika Grahn.

Fråga: I en del av ”Vår fader” står det ”utsätt 
oss inte för prövning” eller som det stod i den ti-
digare översättningen ”inled oss inte i frestelse”. 
Vill Gud att vi ska bli att bli frestad eller prövad 
om vi inte ber honom att låta bli? Kan man även 
använda ordet prövning i betydelsen gransk-
ning eller test, alltså om vi uppfyller de krav Gud 
ställer på oss? Ungefär på samma sätt som vi 
åker till bilprovningen för att få veta om bilen 
är trafiksäker.

Lars svar: Ordet 
”peirasmos” som 
står i Herrens bön, 
liksom på flera an-
dra ställen i NT, 
kan översättas med 
frestelse eller pröv-
ning och ofta är 
det sammanhanget 
som får avgöra. 

Men för att hålla oss till frågan, så lämnar 
jag översättningsfrågan och skall försöka 

att svara med det faktum att lärjungen lever 
i två världar samtidigt. Som en medborgare  
i jordiska riken med jordiska och mänskliga 
principer och samtidigt i himmelriket, där 
Guds vilja råder och som vi ännu inte har sett 
helt och fullt. Genom syndafallet har Guds 
skapelse hamnat i den Ondes makt och denna 
makt ligger i strid mot Guds goda vilja. Den 
ondska vi ser i världen idag, är en följd av det-
ta. Jesus levde själv i bägge dessa världar men 
kom för att åter öppna paradisets port som 
varit stängd sedan syndafallet. Inledningen 
på Herrens bön, riktar blicken mot Gud och 
himmelriket.
När Jesus strax innan korsfästelsen ber till sin 
Fader, ber han att få slippa den prövning som 
väntade honom och som han var väl medve-
ten om. Men han ber också: ”Inte som jag vill 
utan som du vill.” Jesus böjer sig för Faderns 
vilja. Hela detta drama visar att Gud kan till-
låta prövningar, om det tjänar hans syften. 
T o m den Onde själv, tvingas gå Guds ären-

den. Gud vill inte prövningar, men kan till-
låta dem om de  tjänar hans syften. När vi 
ber ”utsätt oss inte för prövning” ber vi att 
Gud skall styra de så att vi inte kommer in 
i prövningar som leder oss bort från Gud. 
Den andra delen av frågan, kan mycket väl i 
detta sammanhang, uppfattas som att hålla 
måttet inför Gud. När vi människor en dag 
i domen skall prövas efter Guds lag, kom-
mer ingen att hålla måttet. Vi är alla syn-
dare. Det finns bara en som håller måttet 
och som i allt uppfyllt Guds lags krav och 
det är Jesus Kristus. ”Han fullgjorde vad 
vi borde och blev vår rättfärdighet...” SvPs 
147:2 På bilprovningen lagar man inte bilar, 
bara prövar. Den bil som inte håller mått-
tet, måste till verkstaden för att repareras. 
Guds lag är som bilprovningen; den dömer 
oss. Vi blir alla underkända. Men evangeliet 
säger oss att Jesus är ”reparatören/verksta-
den” som helar våra brister. I tro på Honom, 
blir vi godkända därför att han är godkänd.

hon är nöjd med valet av resmål.
– Rom har varit ett resmål som många 
pratat om och som vi nu ville förverkli-
ga. Resorna är positiva i många bemär-
kelser, det stärker sammanhållningen 
vilket leder till en glädje och längtan att 
vara med i kören. De är också utvecklan-

de för kören och vi får även möjlighet att 
besöka Svenska kyrkan i Rom och även 
sjunga vid deras gudstjänster, berättar 
Kerstin. 
De räknar också med att få någon guidad 
tur och upptäcka Rom, samt att det under 
hösten blir tillfälle att berätta om resan.  

villiggrupp som bland annat hjälper 
till vid andakter, hämtar och lämnar 
patienter på avdelningarna. 
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Sven-Ingvar - en profil i Yttervik

När det  är julfest i Ytterviks byagård är Sven-Ingvar i 
händelsernas centrum. Han tar emot besökarna, hälsar 
välkommen och delar gemenskapen med byborna.

För Sven-Ingvar är  höjdpunkten på julfesten när han får vara tomte och 
dela ut godispåsar till barnen. 

Även om Sven-Ingvar Wiklund och hans hustru Barbro inte längre bor 
i Yttervik så kommer alltid hans hjärta att klappa för sin hemby. Sven-
Ingvar föddes 1928 och bodde i byn fram till 2007, då hans son med 
familj övertog hemgården. Fast helt och hållet har inte Sven-Ingvar och 
Barbro lämnat byn. De har kvar sommarstugan där de bor stora delar av 
sommarhalvåret. 

Sven-Ingvars barndom var tuff. När han var fem år och hans lillasyster 
Astrid drygt två år dog deras mamma. Tack vare hjälp av pigor, som det 
kallades på den tiden, fungerade det ändå ganska bra. En av pigorna, 
Adele Mikalesson, stannade i fler år och 1941 gifte hans pappa om sig 
med henne. 
– Vi hjälptes åt med att sköta jordbruket, förklarar Sven-Ingvar.
När Sven-Ingvar var 19 år dog hans pappa. Så småningom kom Barbro 
in i Sven-Ingvars liv och de gifte sig i december 1955. Parallellt med jord-
bruket jobbade Sven-Ingvar med att köra lastbil för olika uppdragsgi-
vare. Intresset för motorer och lastbilar växte och 1958 blev Sven-Ingvar 
egen åkare. 
– Det var Barbro som själv fick dra det tunga lasset med att sköta om korna.
Jobbet som egen åkare tog alltmer av tiden och 1964 avvecklade de jord-
bruket. 

Skola, bönhus, byagård
Det som nu är byagården i Yttervik har haft en stor och viktig roll i Sven-
Ingvars liv. Det var där han gick skola i sex år. Han minns väl sin första 
lärarrinna.
– Hon hette Elida Petterson och var min lärare under de två första åren 
i småskolan.
Men skolan fungerade också som byns bönhus.
– När det skulle vara gudstjänster fick vaktmästaren 
flytta skolbänkarna till högra sidan och på vänstra si-
dan fanns långbänkarna utan ryggstöd, berättar Sven-
Ingvar. 

När Sven-Ingvar var barn var det en självklarhet att de följde med på 
gudstjänsterna. Han minns flera predikantprofiler, bland annat Gabriel 
Andersson från Burvik och Anders Viklund från Häbberfors. 
– Det var inga predikningar på 20 minuter. De kunde ta en timma och 
mer än så. I bland var det också två predikanter.
När det senare byggdes ett nytt skolhus i byn väcktes förslaget att bilda 
en bönhusförening som skulle ansvara för underhåll av huset. När man 
enats om stadgarna bildades det 1945 en bönhusförening med Petrus 
Viklund, Vikfors, som ordförande.
I samband med bildandet av föreningen renoverades huset för att upp-
fylla behoven för gudstjänster och annan verksamhet. Precis som i 
många andra byar i trakten var det bönhusföreningen som ansvarade 
för drift och underhåll medan EFS-föreningen hade hand om gudstjäns-
ter samt barn- och ungdomsgrupper. 

Samlingssal och kyrkorum
I mitten på 1950-talet blev Sven-Ingvar bönhusföreningens kassör, en 
uppgift han hade fram till år 2000, då föreningen upphörde. Enligt stad-
garna skulle huset återgå till byamännen, vilket också skedde. Sedan 
sekelskiftet är den f d skolan och bönhuset en byagård, öppen för byns 
alla föreningar och deras aktiviteter. Den hyrs också ut för olika familje- 
och festarrangemang. Några gånger varje år är det gudstjänster. För 
att fungera både som allmän samlingslokal och kyrkorum kom Sven-

Ingvars hustru Barbro med 
förslaget att bygga ett altar-
skåp. Det var ett förslag som 
bifölls, så när det är en guds-
tjänst öppnas dörrarna till 
altarskåpet. Kvar längst fram 
i stora salen finns också or-
geln och predikstolen. Både 

Sven-Ingvar och Barbro är mycket glada över den lyckade lösningen och 
tycker att det fungrar mycket bra. 
Ett arrangemang som samlar mwånga bybor är den årliga julfesten. Den 
inleds med luciatåg och sedan en andakt med någon av församlingens 
präster. Julgröt och lotteri är andra stående inslag. Och sist av allt, en 
höjdpunkt både för barnen och Sven-Ingvar: tomten kommer på besök!
När Sven-Ingvar tänker på framtiden hoppas han att gudstjänsterna får 
vara kvar och även bli fler. 
– Det finns många som säger att det känns hopplöst, men man ska inte 
tappa tron för det, avslutar Sven-Ingvar.

” Man ska 
inte tappa 
tron...



Timothy ska vikariera för Helena
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Nytt kyrkoråd och ny ordförande

Timothy De Bernardi kommer att vikariera för EFS-prästen He-
lena Marksén under tiden hon är mammaledig fram till som-
maren 2015. Timothy börjar sin tjänst den 9 maj och en månad 
senare ska han prästvigas i Luleå domkyrka.
Vem är du?
– Som namnet avslöjar så har jag italienskt påbrå. Min far är 
från Italien och mor är från Sverige. Jag kommer närmast från 
förorten Handen, Församlingsvärd Lisa Parbring, tjl utanför Stock-
holm, och bodde dessförinnan i St. Paul, Minnesota, under 
mitt utbytesår i USA. Mina teologiska studier har jag bedrivit 
på Södertörns Högskola i Flemingsberg utanför Stockholm, 
på Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala och på Luther 
Seminary i  USA. På min fritid tycker jag om att läsa och träna, 
samt så måste jag nämna att både musik och språk är mycket 
viktigt för mig.
Hur ser du på uppgiften som förkunnare?
– Det bästa med att vara förkunnare och pastor är att se hur 
evangeliet talar rakt in i vårt liv idag. Målet med allt jag gör är att 
Jesus Kristus skall bli känd, trodd, lydd och älskad. I rollen som 

Timothy DeBenardi flyttar till 
Bureå i slutet på mars. Kortet är 
taget vid Comosjön i Italien förra 
sommaren.

Det nya kyrkorådet har haft sitt första möte under mandatperioden 
2014-2017. I Bureå församling består kyrkorådet av sju ordinarie leda-
möter och fem suppleanter från de två nomineringsgrupperna Kyrkan 
och Du i Bureå församling (KoD) och Socialdemokraterna (S). Ordförande 
är Johan Lindgren, Bureå (KoD) och vice ordförande är Valter Tjärnqvist, 
Bureå (S). Förutom ledamöterna ingår även församlingens kyrkoherde 
Lars Wangby, som också har rösträtt.

Kyrkorådet i Bureå församling för mandatperioden 2014-2017. Bakre 
readen: Lasse Forslund (KoD), Ulrika Forsman (KoD), Kerstin Olofsson 
(KoD), Valter Tjärnqvist (S), Lennart Burwall (S), Helge Löfbom (S), Britt-
Marie Lundström (S).
Främre raden: Lars Wangby (kyrkoherde), Marianne Hedman (KoD), 
Johan Lindgren (KoD), Hanna Lindgren (KoD).
På bilden sakans Ann-Sofi Sehlstedt (S) och Simon Renström (KoD).

Marianne 
Hedman, 
Sjön är ord-
förande för 
kyrkofull-
mäktige. 

Johan 
Lindgren, 
Bureå, är 

kyrko-
rådets 

ordförande.

förkunnare så brinner jag särskilt för mission, bön och bibel.
Hur har din väg till Västerbotten och Bureå sett ut?
– Den började med min EFS-praktik i Skellefteå EFS året 2011.  
Sedan dess har jag kommit upp varje sommar till Solviks konfir-
mationsläger, i sommar blir 
fjärde gången jag är där. Det 
känns så roligt att få komma 
upp till Burekretsen för det-
ta vikariat! Som nyexamine-
rad från Johannelunds Teo-
logiska Högskola i Uppsala 
blir detta min första tjänst!

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker 
i riktning mot församlingens grundläggande uppgift som är att ”fira 
gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Syf-
tet med kyrkans arbete är att människor ska komma till tro på Kristus 
och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike ut-
bredas och skapelsen återupprättas”, (citat från Kyrkoordningen). Kyrko-
herdens uppgift är att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.
I kyrkorådets ansvarsområden  ingår drift och underhåll av fastigheter, 
arbetsgivaransvar, arbetsmiljö samt kyrkogårdsansvar. För att under-
lätta den delen av arbetet finns två utskott, personalutskottet och fast-
ighetsutskottet. Kyrkorådet har ca 10 möten per år.
Ny ordförande i kyrkofullmäktige är Marianne Hedman, Sjön. Kyrko-
fullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och består av 15 
ledamöter och sju ersättare. Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om 
församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättel-
se, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften.
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Välkommen till Marongas hörna

Barnens bibliotek
Nu finns ”Barnens bibliotek” på plats i 
entrén i församlingsgården! Det är Bureå 
EFS som gör den här satsningen att er-
bjuda alla barn i samhället att gratis låna 
hem kristna cd-skivor och böcker. Initia-
tivtagare till ”Barnens bibliotek”  är Anna 
Strömqvist. 
– Det kostar ingenting att låna och det be-
hövs inget lånekort, man skriver bara upp 
i listan vad man heter och vad man lånat. 
 I biblioteket finns bland annat Bibeln som 
tecknad serie, Djurens andaktsbok och ett 
flertal av de populära berättelserna om 
Munken och Kulan.
–  Jag tror att det finns många som vill 
ge sina barn kunskap om kristen tro men 
man vet inte riktigt hur. Då är de här cd-

Rukia Asdi Sio med dottern  
Fezia Hussen var två av 
besökarna den dag då Nära 
hälsade på.

I lokalen på Munkvägen, där det tidigare fanns en skoaffär, finns sedan 
i somras Marongas hörna som är en mötesplats för burebor; invandrare, 
asylsökande och bofasta. 

Furaha Maronga kom själv på idén med hörnan. Hon hade funderat ett 
längre tag på vad man kunde göra för de som vill skänka kläder och an-
nat utan att behöva åka in till Skellefteå. 
– Jag tänkte att det är kanske lika bra att det också finns här i Bureå. 
Hon började höra sig för efter en möjlig lokal och till slut blev lösningen 
att hyra den f d skoaffären. Det är möjligt tack vare bidrag från Pingst-
kyrkan i Skellefteå och deras sociala kassa. Även Bureå församling bidrar 
med pengar till Marongas hörna. Två dagar i veckan, onsdag och torsdag 

Furaha Maronga är glad att hennes idé blev verklighet.

Anna Strömqvist och dottern Moa kollar utbu-
det i Barnens bibliotek.

kl 10-15, är det öppet. Under den tiden kan man lämna in kläder, sport-
artiklar, leksaker och annat som t ex invandrarfamiljer och asylsökande 
kan behöva. Det finns också möjlighet att fika. Det som är speciellt med 
Marogas hörna är att allting är gratis! Både att hämta kläder och annat 
man kan behöva samt fikat. 
– Men de som tjänar lite grann och har möjlighet kan lägga en liten slant 
i burken, men allting är gratis!  
Det har hänt mycket under de månader Marongas hörna har funnits och 
hon är glad att hennes idé blev verklighet. 
– Det känns väldigt roligt när man gör något och det betyder mycket 
för andra, då blir man glad 
själv, förklarar Maronga. 
Hon är både glad och tack-
sam över det engagemang 
som bureborna har visat.
– Jag vill tacka alla män-
niskor som skänker grejer 
till min hörna. Det är jätte-
roligt att det även kommer 
infödda svenskar hit. Ma-
rongas hörna är öppen för 
alla, understryker Maronga.  

skivorna väldigt bra att låta barnen lyssna 
på. Det finns många sätt att förmedla 
kristen tro till barn, det här är ett sätt som 
Bureå EFS nu vill prova. 
Tanken är att alla barn som passerar här 
själva skall kunna låna hem något, men 
biblioteket vänder sig även till äldre män-
niskor som vill kunna erbjuda något nytt 
och roligt när barnbarnen kommer på 
besök. Det som finns att låna är lämpligt 
från ca fem års ålder, men utbudet kan ut-
ökas i framtiden för både yngre och äldre.  
– Välkommen att botanisera bland hyl-
lorna, hälsar Anna!
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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

MARS
Sö   2 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. 
   Kyrkkaffe 
To   6 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Lars Wangby
Sö  9 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
Sö 16 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. 
   Sång av Ch.i.li. Kyrklunch 
Sö 23 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
   Utdelning av barnens bibel till 5-åringar.   
   Sång av barnkören. Kyrklunch
Sö 30 11:00 Högmässa. Lars Wangby. Sång av Unison.   
   Kyrkkaffe.
APRIL
To   3 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö   6 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö 13 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
   Konfirmanderna medverkar 
Må 14 19:00 Passionsandakt. Lars Wangby
Ti 15 19:00 Passionsandakt. Markus Ahlstrand
On 16 19:00 Passionsandakt. Lars Wangby
To 17 19:00  Veckomässa. Lars Wangby
Fr 18 11:00 Långfredagsgudstjänst. Markus Ahlstrand.   
   Sång av kyrkokören
Sö 20 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby. Sång av kyrkokören,  
   Ch.i.li och barnkören. Orkestermusik
Sö 27 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
MAJ
Sö   4 11:00 Kretsgudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.  
   Mats Björk. Predikan Henrik Näslund.
   Sång: Byakör från Sjöbotten 
Sö 11 11:00 Högmässa. Lars Wangby 
To 15 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö 18 11:00 Högmässa och konfirmation. 
   Markus Ahlstrand/Lars Wangby
Sö 25 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
To 29 08:00 Gökotta på kyrkbacken. Markus Ahlstrand

Ti 4/3 18:00 Örvikens Folkets hus. Fettisdagsfest
To 20/3 19:00 Sjöns bönhus. Veckomässa. Markus Ahlstrand.   
   Därefter bönhusföreningens årsmöte. Servering
Lö 4/4 18.00  Ytterviks byagård. Gudstjänst. S-L Jonsson.   
   Sång: Unison. Servering
Sö 13/4 11.00 V. Hjoggböle. Gudstjänst. Ulf Norrby.
    Sång: Unison. Servering
Lö 19/4   15.00 Sjöns bönhus. Påsksupé, 20-års jubileum.
Må 21/4 11.00 Burviks bönhus. Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
   Servering.

Yttervik, Sjön, Örviken, Burvik, V Hjoggböle 

MARS
Lö 8 18:00 Gudstjänst. Arnaldo Tiburzi. 
   Sång: Lars Långström. Servering.
Lö 22 18:00 Gustjänst. Inga Belani. Sång: Andrea Waller.   
   Servering.
APRIL
Sö 6 18:00 Cafékväll med Christin Östlund. Servering.   
   Föreningsmöte.
Må 21 18:00 Gudstjänst med fria vittnesbörd. S-L Jonsson.   
   Servering.
Lö 26     EFS:s distriktsårsmöte i Robertsfors. 
   Se kommande annonsering.
On 30 18.:45  Valborgsmässofirande. Grillbrasa och servering.
MAJ
Fr 2 19:00 Cafekväll med Tillsammanskören.    
    Serveringskören.
Lö 3 18:00 Gudstjänst. Predikan Henrik Näslund. 
   Sång: Nina Almström. Servering.
Sö 4 11:00 Kretsgudstjänst i kyrkan. Henrik Näslund. Servering.

Välkomstgudstjänst för Timothy De Bernardi
Lördag 17 maj kl 18.00 i församlingsgården. 

Sång: Viktoria Eriksson. Servering.
 
To 29 08:00 Gökotta på kyrkbacken. Medtag fikakorg.
29 maj-1 juni   EFS Rikskonferens i Hässleholm.  

MARS
Sö  9 11.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet, på isen nedanför   
   Pär Marklund. Lars Wangby. Medtag fika
On 12 18.30 Storsamling för hela kretsen. EFS i Västerbotten
Lö  15 19.00 Cafékväll men Håkan och Cathrine Lindh
28-30 mars Gemensam mötesserie i Östra Falmark.
   Se separat annons
APRIL 
Sö 6 11.00  Gudstjänst. Anders”Hompa” Holmbom
Fr 18 18.00  Långfredagsgudtjänst. Ulf Norrby
MAJ
To 1  19.00  Veckomässa. Ulf Norrby
Lö 3  12-14  Barnens dag. Ett arrangemang för hela familjen
Sö 4 11.00 Kretsgudstjänst i Bureå kyrka. Henrik Näslund
Sö 18 11.00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi. Servering

MARS
Sö  9  11.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet, på isen nedanför   
   Pär Marklund. Lars Wangby. Medtag fika
28-30 mars Gemensam mötesserie med Sjöbottens EFS
   Se separat annons
APRIL
Sö 13 10.00  Gudstjänst
Må 21 18:00  Påskens budskap i bild och ton. Björn Lindberg
On  30 18.30  Valborgsmässofirande
MAJ
Sö 4 11.00  Kretsgudstjänst i Bureå kyrka. Henrik Näslund
Sö 25 09.00  Frukostgudstjänst. Barbro Lindberg
To 29 09.00  Gökotta på Stöverberget. Ta med fikakorg

Mötesserie i Östra Falmark 
med Thomas Nygren

Fr 28 mars kl 19.00, lö 29 mars kl 19.00 och 
sö 30 mars kl 11.00. På lördagens gudstjänst 

medverkar sånggruppen Kors & Tvärs



Söndagssport med Bureå församling
8  nära   En hälsning från Bureå församling

Söndagkväll, kl 18-19, har Bureå församling en tid i sporthallen som kall-
las för Söndagssport. Prästen Markus Ahlstrand, flitig deltagare, förklarar 
vad syftet är. 
–  Sportsöndag är ett försök att hitta en mötesplats med låga trösklar som 
vi gör i kyrkans regi.
Satsningen började i höstas och Markus hoppas att det ska utvecklas till 
något som visar att vi är en kyrka i vardagen och att det ska locka alla 
nyfikna att komma med. 
–  Alla som tycker om gemenskap och idrott från åk. 7 och uppåt är väl-
komna att vara med på sina villkor. Invandrare, asylsökande, sjukskrivna 
eller andra människor som kan behöva ett sammanhang att mötas i och 
samtidigt göra något som är bra för både kroppen och själen.
Det är gratis att vara med. Det enda man behöver är kläder att träna i och 

några inneskor.
–  Vi har klubbor för utlåning, så man ska kunna komma och spela utan 
nästan ingen egeninsats alls, förklarar Markus.  
Innan man börjar spela delas kvällens deltagare in i två lag: ”gamlingar” 
och ungdomar, där gränsen för att komma i ”gamlingarnas” lag går nå-
gonstans vid åldern 25+.  Under den timme Sportsöndag pågår böljar spe-
let fram och tillbaka. Intensivt, men i en trevlig atmosfär. Uttalanden hos 
någon av ”gamlingarna” som: ”Idag ska jag ta det lugnt”, är som bortblåst 
efter några minuter.  Hur gick det då den söndag  när Nära hälsade på?
–  Det var jämt, men vi ”gamlingar” vann med 12-11. Tänk att Gud gett oss 
möjligheten att använda våra kroppar på det här trevliga sättet! Att det 
känns i kroppen dagen efter är också något att vara tacksam för, avslutar 
Markus.


