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Nu visar sig gula löv i träden och 
de kommer att falla av under höst-
månaderna. I min nya almanacka är 
bladen fortfarande vita. Eftersom 
jag gillar nya almanackor kommer 
jag antagligen att köpa en ny kalen-
der redan vid årsskiftet. Då kastar 
jag den gamla som är fylld med pla-
nering av händelser som redan varit. 

Vad ska vi fylla vår tid och vårt liv med? 
Finns det något som har värde som består? 

I Bibeln säger Gud att tro, hopp och kärlek finns 

kvar när annat försvinner. Finns det rum för Gud 
i våra liv? Gud vill vara med oss alla dagar som 
finns i vår almanacka. Gud kan hjälpa oss att leva 
den hösttermin som väntar på ett sätt som ger god 
eftersmak.  Det avgörande är inte om solen skiner 
och lyckan ler. Gud vill ge oss nytt mod i det som 
är. Det är hos Gud vi har vår verkliga frihet även 
om semestern för länge sedan är slut. 

Akvarellbilden av hjärtat är min bild av vem 
Gud är. Den påminner mig om att jag är vär-
defull, älskad och underbar i Guds ögon. Guds 
kärlek är inte bara något som gäller andra, den 
gäller även mig. 

Vi får styrka av att ta emot Guds kärlek till 
oss. Ofta känner i alla fall jag mig piggare och 
gladare när jag har varit i kyrkan och läst ett 
ord från Bibeln. 

Vi har fortfarande möjlighet att påverka hur 
höstterminens schema ska se ut för oss. Vad är 
viktigt att fylla vår almanacka med? När vi tar 
oss tid för att möta Gud kan vi få mod att välja 
det som är värdefullt på riktigt. 

Med önskan om en hösttermin fylld av tro, 
hopp och kärlek!

Vi ses i kyrkan!

KARIN CARLSSON
vikarierande
komminister

»Men nu består tro, hopp och kärlek, 
dessa tre, och störst av dem är kärleken.« 

1 Kor 13:13
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Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder måndag 14 nov kl 19.00 i församlingsgården. Mötet är öppet för 
allmänheten och du är varmt välkommen! / Marianne Hedman, ordförande
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Du är viktig
KYRKOVALET 2017

En av förutsättningarna för att få vara en 
egen församling är att det finns tillräckligt 
många personer som vill ställa upp på valsed-
larna till kyrkofullmäktige.   

Nästa gång det är kyrkoval är september 2017, men redan under 
hösten ska församlingen informera Luleå stift om vi har tillräck-
ligt många personer på valsedlarna. I Bureå församling ska det 
väljas ett kyrkofullmäktige som ska bestå av 15 ordiarie ledamö-
ter och 8 ersättare.
  Det är många som visat intresse för att ställa upp på en valsedel 
till kyrkofullmäktige, men det finns plats för ännu fler. 

Informationsträff
Vill du veta mer om vad det innebär att vara förtroende-
vald  i kyrkofullmäktige och andra uppdrag som du kan ha 
är du välkommen till en informationsträff i församlings-
gården onsdag 21 september kl 19.00.
  Då får du information om arbetet i kyrkofullmäktige och 
möjlighet att ställa frågor till de som nu är förtroende-
valda. Vid informationskvällen medverkar t f kyrkoherde 
Peder Jonson och kyrkokören. Dessutom bjuds det på fika. 
Välkommen!

Två nomineringsgrupper
 Har du inte redan fått frågan så hoppas vi att du tackar ”Ja” när 
du blir kontaktad. För närvarande finns det två nomineringsgrup-
per i Bureå församling: Arbetarpartiet Socialdemokraterna och 
Kyrkan och Du i Bureå församling.
  För att vara valbar krävs att du är döpt, medlem i Svenska kyr-
kan, minst 18 år senast på valdagen och folkbokförd inom Bureå 
församling.
  Har du frågor är du välkommen att kontakta oss i valbered-
ningen: Lasse Forslund 070-580 94 15, Marit Hällgren 070-395 
51 84, Valter Tjärnqvist 070-229 59 72, Christin Östlund 070-
549 64 47.

Under Hem-
bygdsdagen 
den 6 juni fanns 
valberedningen 
på plats för att 
informera om 
möjligheten att 
ställa upp på en 
valsedel.

Bureå församling vill veta vilka favoritpsalmer som finns bland 
församlingsbor i alla åldrar. Kanske är det många som har samma 
psalm som favorit? Under några månader har du möjlighet att 
berätta vilken din favoritpsalm är. Det kan du göra på olika sätt. 
Du kan skicka ett mejl till burea.forsamling@svenskakyrkan.
se där du skriver vilken eller vilka, högst tre stycken, som ligger 
närmast ditt sånghjärta. Ett annat sätt är ett brev eller vykort som 
kan skickas med posten eller lämnas in på pastorsexpeditionen. 
Postadressen är: Bureå församling, Skärvägen 2A, 932 52 Bureå. 
Pastorsexpeditionen är öppen tisdag och onsdag 10:00-12:00.
  Du får gärna skriva vad det är som gör att just den eller de psal-
merna betyder så mycket för dig. Om du vill får du vara anonym 
men uppger du ditt namn är du med i en lottdragning om present-
kort på cd-skivor.

 Det hela avslutas med en kväll i början på nästa år där du får 
vara med och sjunga de psalmer som är mest populära i Bureå 
församling.

Vilken är din favoritpsalm?
VINN ETT PRESENTKORT PÅ CD-SKIVOR

Psalm 758 
”Herre till dig får jag 
komma...” är en av de 
favoritpsalmer som 
finns i Bureå försam-
ling. 
Vilken är din?



På två hjul 
för Jesus
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KRISTEN MC-KLUBB

Bureå Manskör
100 år

I år fyller Bureå Manskör 100 år! 
Det ska firas med en jubileums-
konsert i Bureå kyrka söndagen 30 
oktober klockan 18.00.
Förutom traditionella manskörsstyck-
en kommer det att framföras sånger 
tillsammans med Morö Backe Strå-
korkester. De framför också några 
egna stycken.
Per Helgesson, som gjort gästspel i 
Bureå kyrka tidigare, kommer att vara 
solist under några av körens sånger.
Bureå Manskör bildades 1916 av 
folkskolläraren Edvin Åberg, som 
också var körens första dirigent. Kö-
rens nuvarande dirigent sedan 1993, 
Karl-Gerhard Lindgren, är den 15:e i 
ordningen. 

Bureå manskör sjöng vid gudstjänsten 
då Lars Wangby avskedspredikade. 

Du är välkommen att vara med på den 
morgonbön som kyrkans personal har 
måndag till fredag.
  Platsen är Kryptan i församlings-
gården och tiden är kl 8.45, utom 
tisdagar då det börjar kl 8.30. Enklast 
är att använda källaringången  som 
ligger nära kyrkbron. 
  Välkommen att delta och bidra med 
din närvaro och bön – det ger en bra 
start på dagen!

En bra start 
på dagen

Det var sommaren 2015 som 
idén att bilda en kristen MC-
klubb i Bureå föddes. Tomas 
Englund, Bureå, kontaktade 

Björn Olofsgård, diakon i Bureå 
församling.

– Han visste att jag körde hoj, kontaktade 
mig, och berättade om sina planer; att han 
tagit kontakt med en kristen MC-klubb i 
USA, Disciple Christian Motorcycle Club. 
Björn nappade på idén, och han kontak-
tade andra i trakten som han visste körde 
MC och på olika sätt var engagerade i 
kyrkan. 
– Vi fick ihop en handfull personer som vi 
bjöd in till en första träff i oktober förra 
året. Att det var i slutet på MC-säsongen 
gjorde inte så mycket, för då hade vi tid 
att fundera på och planera för vad det 
är vill uppnå med vår MC-klubb, och ta 
reda på mer hur MC-klubben i USA fung-
erar och är uppbyggd.”
Moderklubben i USA har många regler att 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Björn Olofsgård, tfn: 
70 80 65, e-post: bjorn.olofsgard@svenskakyrkan.se.

följa. T ex blir man inte fullvärdig medlem 
på en gång, utan får i några olika steg visa 
att man uppfyller vissa krav. Målet och 
syftet med MC-klubben är att missionera 
och sprida budskapet om Jesus Kristus, 
samt stärka gemenskapen medlemmarna 
emellan.
Något annat som påminner om andra 
MC-klubbar är klädseln. Precis som de 
flesta MC-klubbar har man västar med 
emblem som tydligt visar vilken klubb 
man tillhör. 
Nu är MC-klubben i Bureå medlem i den 
första nivån. 
– Det innebär att vi får bära märket 
”Support 888 Disciple” som betyder att 
vi stöder deras verksamhet, att vi ska 
missionera, och att vi på varje träff ska ha 
ett bibelstudium, förklarar diakon Björn 
Olofsgård.

Fler medlemmar
Under sommaren har MC-klubben träffats 
några gånger och kört till en plats inom 
lämpligt avstånd. Några av medlemmarna 
har också varit med på Tisdagsträffen, och 
har på så sätt få möjlighet att berätta om 
den kristna MC-klubben. För närvarande 
har klubben sex medlemmar och i framti-
den ska det förhoppningsvis bli fler.
  – Innan vi tar in fler medlemmar vill vi 
lära känna varandra djupare och veta att 
vi har en bra fungerande grupp. En viktig 
del av klubbens mål är att deltagarna 
verkligen lär känna varandra på djupet, 
berättar Tomas.
  Under sommaren reste Tomas till USA 
och besökte moderklubben. Där deltog han 
i ett ”USA RUN” - en MC-träff där med-
lemmar från flera olika länder var med. 

Tomas Englund, Bureå,
är initiativtagare till den kristna 
MC-klubben.

Valter Östlund, Björn Olofsgård, Tommy 
Marksén, Tomas Englund, Markus Ström-
qvist och Andreas Granlund, är med i den 
kristna MC-klubben i Bureå.
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Gud är nära i naturen
  – För mig är Gud naturen, säger Stina Sjögren, Örviken. De gånger jag känt att Gud är riktigt 

nära är i naturen. 
Därför är det inte så konstigt att naturen också är hennes stora intresse.

  – Det bästa som finns är att vistas i naturen; att promenera, paddla, plocka bär eller bara att 
sitta under ett träd och läsa en bok.

Under sommaren är paddling en vanlig 
aktivitet. Den här gången tillsammans 
med sonen Anton.

Även kyrkan är en viktig och naturlig 
plats för Stina. Hon är uppvuxen i den 
miljön och känner sig trygg och hemma 
där. När hon i ungdomsåren flyttade 
utomlands fick kyrkan en ny innebörd.
  – Jag var 18 år när jag flyttade utom-
lands och då blev kyrkan viktigare. 
Svenska kyrkan i utlandet står för trygg-
het och fyller en mycket viktig social 
funktion. Jag har själv haft en dröm om 
att få jobba i Svenska kyrkan i utlandet.
Efter några år återvände hon till hem-
landet och utbildade sig till socionom. 
Sedan 2008 bor Stina i Örviken tillsam-
mans med maken Daniel och deras tre 
barn. När de bestämde sig för att flytta 
norrut var Örviken ett naturligt val.
  – Mina bästa vänner bor i Örviken så 
det kändes naturligt att bosätta sig där.
 Nu arbetar Stina som socialsekreterare 
med vuxna som behöver stöd. Ett många 
gånger tufft och krävande jobb.
 – Det är väldigt givande. Man får vara med om mycket som är jobbigt men det 

är härligt att se människors framsteg, 
när de börjar må bättre och kunna göra 
saker de inte gjort tidigare. Det är ett 
jobb med alla känslor. 
  Stina jämför sitt arbete med att jobba i 
kyrkan. 
  – Det är nästan som att jobba i kyrkan. 
Man får se mycket och vara med när 
människor börjar återta kontrollen över 
sina liv. Det är otroligt häftigt!
 Sedan Stina blev förälder har kyrkan 
blivit ännu viktigare. Öppna förskolan, 
Messy Church, perioden när Bureå 
församling hade projektet Tut och Tjut, 
att det finns en barnhörna i kyrkan samt 
att det nu finns en scoutgrupp i Örviken, 
nämner Stina som viktiga delar.
 För Stina är det viktigt att kyrkan är  
tydlig. Att den står för sina traditioner, 
värderingar och tron, men att man också 

måste hitta former som passar människor 
idag. Inte minst viktigt när man tänker 
på barnen. För fortfarande gäller Jesu 
ord: ”Låt barnen komma till mig!”
  Stina tror att kyrkan kommer att bli 
viktigare för ännu fler.
  – Min generation har blivit väldigt 
sökande. Vi har allt när det gäller det 
materiella men det är många som ändå 
inte är lyckliga. Jag tror att andligheten 
kommer att bli större.
  Under den gångna sommaren har vi 
allt för många gånger påmints om att 
det är en orolig värld som vi lever i.
  – Visst kan det kännas jobbigt men jag 
tycker att det finns så många exem-
pel, inte minst på sociala medier, där 
människor visar kärlek och ställer upp 

för varandra. Allt det goda finns, och jag 
tror att det är större än det onda. Det är 
bara det att det negativa får större fokus 
i media. Det är bara att fortsätta att leva 
i kärlek till varandra, avslutar Stina. 

”Det är viktigt att kyrkan är tydlig!”

Stina Sjögrens stora inrtresse är att 
vistas i naturen

Att äta i naturen är vanligt hos familjen 
Sjögren.



Våra telefontider
Telefontiden till pastorsexp. är:
09:30-10:30 måndag, torsdag och 
fredag. Pastorsexpeditionen hålls öppen:
tisdag och onsdag  10:00-12:00. 
Tfn: 0910-70 80 60. Övrig tid kan perso-
nal nås på direktnummer, se sidan 8. 

Begravningsfrågor?
För bokning av begravningar och frågor 
om gravskötsel och kyrkogårdsärenden 
ska du kontakta:
Kyrkogårdsförvaltningen, 
tfn. 0910-70 80 70. 
Besöksadress: Munkvägen 8 B.
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Anmälan till 
konfaläsning

På församlingens hemsida 
finns ett formulär där du 
kan anmäla dig till kon-
firmationsläsning läsåret 
2016-2017. 

Anmälan är öppen fram till den 
11 september, då det är konfir-
mandinskrivning.
Det här är några skäl till varför 
du ska konfirmera dig: Du får 
tid att tänka på vad som är 
viktigt i livet. Vad är viktigt för 
ett gott liv? Är det viktigt hur 
jag ser på mitt och andras liv? 
Vem är jag och vem vill jag 
vara? När du är konfirmand 
finns möjlighet att prata om 
och fundera på sådant som vi 
kanske inte gör varje dag – liv 
och död, glädje och sorg, kär-
lek, rädsla och ensamhet.

Öppet hus i 
gravkapellet

Fredag 3 november är gravka-
pellet öppet kl 12-18 för samtal, 
eftertanke och kaffeservering. 
Alla Helgons dag, lördag 4 no-
vember är det öppet kl 12-15. 
Orgelmusik i gravkapellet kl 13

Kyrkogården i novemberdis. 
Foto: S-O Andersson

Du är med och gör det möjligt!
Istället för att fråga: ”Vad är det jag får för den kyrkoavgift jag 

betalar?” kan du vända på frågeställningen: ”Vad är det jag bidrar 
med genom att vara medlem i Svenska kyrkan?”

  I kyrkoordningen, som gäller för alla 
församlingar, står det att församling-
ens grundläggande uppgift är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. Syftet är att 
människor skall komma till tro på Kristus 
och leva i tro, att en kristen gemenskap 
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas 
och skapelsen återupprättas. Allt annat 
som församlingen utför är stöd för och en 
konsekvens av denna grundläggande upp-
gift. Det här är några exempel på vad din 
kyrkoavgift används till under ett år:
• Ett 60-tal söndagsgudstjänster (högmäs-
sa och familjegudstjänster)
• Ca 50 andakter på äldreboenden och 
sjukhem
• Ca 40 veckomässor, musikgudstjänster, 
gudstjänster tillsammans med EFS och 
eller Pingstgruppen
• Ca 90 dop-, vigsel- och begravningsguds-
tjänster
• Barnkör, konfirmandgrupp, miniorer, 
scoutgrupp, Bunkern, Kyrkis, Sommar-

skoj, kyrkokör, bibelstudier, sorgegrupp, 
söndagssport, församlingsaftnar, familjelä-
ger, församlingsutflykt, bidrag till några 
föreningar och ideell verksamhet
• Besök av diakon eller präst, själavårds-
samtal, församlingstidningen Nära och 
annat informationsmaterial
• Drift och underhåll av en av landets 
vackraste kyrkor, kanske den främsta när 
det gäller den nationalromantiska stilen
• Drift och underhåll av en fin och ända-
målsenlig församlingsgård 
• Drift av underhåll av en vacker och väl-
skött kyrkogård samt gravkapell  
Det är det här du är med och gör möjligt 
genom att vara medlem i Svenska kyrkan i 
Bureå församling. Allt detta för endast ca 
8 kr per dag*. Dessutom har du möjlighet 
att engagera dig som förtroendevald, kyrk-
värd, hjälpa till med serveringar eller ställa 
upp som frivilligledare. 
*Kyrkoavgift om din beskattningsbara 
inkomst efter grundavdrag är ca 250 000 
kronor.
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BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60 BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71

September
Sö 4 11.00 Högmässa med EFS-kretsen. Karin Carlsson
Sö 11 11.00 Familjegudstjänst med konfirmandinskrivning
   Markus Ahlstrand
Sö 18 11.00 Högmässa ”De äldres dag”
   Peder Jonson, Björn Olofsgård
On 21 19.00 Cafékväll. Om kommande kyrkoval och Bureå   
   församlings framtid
Lö 24 18.00 Konsert med Jard Samuelsson
Sö 25 11.00 Familjegudstjänst. Karin Carlsson

Oktober
Sö 2 11.00 Högmässa. Peder Jonson
Sö 9 11.00 Familjegudstjänst. Sång av barnkören.
   Markus Ahlstrand
Sö 16 11.00 Högmässa. Karin Carlsson
Sö 23 11.00 Familjegudstjänst. Karin Carlsson
Sö 30 11.00 Högmässa. Peder Jonson. Sång av Bureå Manskör 
Sö 30 18.00 Musikgudstjänst med Bureå Manskör som firar   
   100-årsjubileum. Peder Jonson

November
Lö 5 16.00 Minnesgudstjänst. Peder Jonson, 
   Björn Olofsgård. Kyrkokören medverkar.
Sö 6 11.00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand
Sö 13 11.00 Familjegudstjänst. Karin Carlsson
Sö 20 11.00 Högmässa. Markus Ahlstrand
Sö 27 11.00 Familjegudstjänst med sång av kyrkokören och   
   barnkören. Peder Jonson

September
Lö 3  17.00  Höstupptakt med surströmming. Andakt   
   Helena Marksén. Avfärd till Stortjärn fr   
   församlingsgården kl 16.30
Sö  4  11.00  Kretsgudstjänst i kyrkan. Helena Marksén  
   Karin Carlsson m fl. Kyrkkaffe
Lö  17  18.00  Gudstjänst. Helena Marksén 
   Sång av Markus Nyström. Servering
Oktober
Lö  1  18.00  Cafékväll. Glaskonstnären Annacarin Dahlberg  
   berättar och sjunger. Servering. Föreningsmöte
Sö  16  15.00  Temadag med middag. Anna-Karin Westman,  
   Sörböle, talar och inspirerar
Sö  16  18.00  Gudstjänst. A-K Westman avslutar dagen
Lö  29  18.00  Cafékväll. ”Lina Sandell i ord och ton”
   Christin Östlund. Servering
November
Sö  6  18.00  Gudstjänst tillsammans med pingstgruppen.  
   Sång av Juliette m fl. Servering
Lö  12  14.00  Missionsauktion. Andakt Helena Marksén.  
   Servering, lotterier m m
Sö  27  12.15 Adventskyrkkaffe
Lö  26  11.00  Dopp-i grytan. Tillsammans med Bureå  församling

SJÖBOTTENS EFS, Annika Stenlund 78 70 82

September
Sö  11 10.00 Föreningsutflykt
Mötesserie i Sjöbotten tillsammans med 
Östra Falmarks EFS
Fr 23 19.00 Ingemar Helmner. Sång. Servering 
Lö 24 19.00 Ingemar Helmner. Sång. Servering
Sö 25 11.00 Ingemar Helmner. Sång. Servering

Oktober
Sö  2 11.00 Bönhusföreningens höstgudstjänst.
Sö 16 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Medlemsmöte
Ti  25  18.00 Glasscafé. SALT-gruppen

November
Lö 12 15.00 Missionsauktion. Andakt Ulf Norrby
Sö  13 11.00  Gudstjänst.
To  17 19.00 Veckomässa. Markus Ahlstrand
Lö 26 18.00 Adventssång i Östra Falmark

ÖSTRA FALMARKS EFS, Susanne Lindberg 842 24

Augusti
Sö 28  11.00   Familjegudstjänst. S-L Jonsson.

September
Lö 10  17.00   Höstupptakt med surströmming

 Mötesserie i Sjöbotten tillsammans med 
 Östra Falmarks EFS. Se Sjöbottens EFS

Oktober
Sö 23 11.00 Gudstjänst. Johan Lundgren. Servering
Sö 30 17.00 Gudstjänst. LP/RIA. Smörgåstårta

November
Lö 12 18.00 Gudstjänst. Birgit o Lars Lundström
Ti 15  18.00 Minimusikal med barn från Östra Falmark 
   och Sjöbotten 
Lö 26 18.00 Adventssång 

Kretsgudstjänster 18-20 nov
med John Derneborg
i Bureå, Sjöbotten och Östra Falmark

Fr  18  19.00  Ö Falmark. John Derneborg. Servering.
Lö  19  18.00  Bureå. John Derneborg. Sång: Linda Blind.  
   Servering.
Sö  20  11.00  Sjöbotten. John Derneborg. Servering.

BURVIK, V. HJOGGBÖLE, SJÖN

Lö 20/9 19.00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Barbro Lindberg.  
   Servering
To 22/9  19.00 Veckomässa i Burvik. Markus Ahlstrand
Lö 8/10 19.00 Musikgudstjänst i V. Hjoggböle. Korsdraget.  
   Servering
To 20/10 19.00 Veckomässa i V. Hjoggböle. Karin Carlsson
Lö 5/11 11.00 Gudstjänst i Sjön. Markus Ahlstrand
Sö 20/11 11.00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Roland Åkerström.
   Servering

Våffellunch
i församlingsgården
On 14/9 11-13 Besök av Lennart ”Lill-Järven” Larsson
On 12/10 11-13  Linus Andersson berättar
On 9/11 11-13  Våffellunch. Kjell Lidström berättar från sitt liv



Expeditionen öppen.....................................................Ti-on 10.00-12.00
Pastorsexpeditionen .........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen ............................................................. 70 80 70
Kamrer Anitha Renström .................................................................... 70 80 61
Kyrkoherde T f kyrkoherde Peder Jonson ........................70 80 63
Komminister Markus Ahlstrand .................................................70 80 64
Vik Komminister Karin Carlsson ..............................070-308 07 02
Diakon Björn Olofsgård .......................................................................70 80 65
Kyrkmusiker Lars Palo .......................................................................70 80 66
Församlingsass Helene Lindberg ...........................................70 80 67
Församlingsass. Andreas Granlund ......................................70 80 68
Vaktmästare Lennart Lindqvist ...................................................70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund ........................................................... 70 80 72
Vaktmästare Anders Mella ..............................................................70 80 74
Församlingsvärd Lisa Parbring ................................................. 70 80 73

BUREÅ EFS
Helena Marksén, EFS-präst
Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel. 070-687 58 57

Det är vi som arbetar för dig. 
Hör gärna av dig!

Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel: 0910-70 80 60, Fax. 70 80 62
E-post: burea.forsamling@svenskakyrkan.se
För de anställdas e-postadresser se hemsidan:
www.burekyrkan.com

Välkommen till våra grupper
MYCKET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Omslag: Fyra av deltagarna i 
den kristna motorcykelklubben 
i Bureå.

Ansvarig utgivare: Peder 
Jonson. 

Redaktionsråd: Markus 
Ahlstrand,  Lasse Forslund, 
Anna-Greta Wallgren.

Bureå församling och EFS 
har många olika grupper 

och aktiviteter för barn och 
ungdomar. Här hittar du 

information om vilka grupper du 
kan vara med i under hösten.

BUREÅ FÖRSAMLING
Kyrkis. Träffpunkt för  föräldrar och små 
barn onsdagar kl 9.30-11.30. 
Startar onsdag 7 september
Barnkör förskoleklass-åk 2 
tisdagar kl 13.15. 
Startar tisdag 6 september. 
Barnkör åk 3-5 torsdagar kl 15.15. 
Startar torsdag 8 september. 
Barnkören övar i musikrummet i församlings-
gården. 
Vill du veta mer, kontakta Lars Palo, 
tel. 70 80 66.
Bunkern. Åk.7-9 torsdagar kl 18-21. 
Startar torsdag 8 september. 
Vill du veta mer, kontakta Helene Lindberg 
70 80 67 eller Andreas Granlund 70 80 68.
Sportsöndag. Innebandy från åk 7 söndagar 
kl 18-19 i sporthallen. Börjar söndag  11 sep-
tember. Klubbor finns för utlåning. 
Miniorerna i Hjoggböle. I Hjoggböle planeras 
det för en fortsättning med miniorerna. 
Scoutgrupp i Örviken. I Örviken planeras 
det för en fortsättning med scoutgruppen. 
Utförlig information finns på hemsidan  och 
annons i Norran vecka 35, 29/8-3/9.

BUREÅ EFS
Scoutgrupp. Salt Scout i Bureå tisdagar 
18:00 - 19:30. Håll utkik efter lappar på 
skolan och anslagstavlor vid skolstart. Vill du 
veta mer, kontakta Anna Strömqvist 
070-259 60 93

SJÖBOTTENS EFS
SALT-grupp. Tisdagar kl 18-19.30. Träffar 
med blandat innehåll som scouting hobby, vi-
deo, pyssel, sång och andakt. Vill du veta mer, 
kontakta  Lasse Forslund, 070-580 94 15.

ÖSTRA FALMARKS EFS
Söndagskola. 5-12 år vissa söndagar kl 11-
12. Vill du veta mer, kontakta Eva Lindgren,  
073-71 6 11 04

FG/PG/Scoutgrupp. Tisdagar kl 18-19.30. 
Vill du veta mer, kontakta  Kurt Brännström, 
840 23.

SAMARBETE
Under hösterminen kommer EFS grupper i 
Bureå, Sjöbotten och Östra Falmark att ha en 
del träffar tillsammans. Mer information om 
det kommer inom kort.

Vårterminen för scoutgruppen i Örviken avslu-
tades med en hajk i Östra Falmark. 

I början på maj har SALT-gruppen i Sjöbotten 
Barnes dag med olika aktiviteter, bl a  ridning.

Ett av de arrangemang som genomfördes under sommaren var ett barnläger i Östra Falmark i början på augusti. 
På församlingens hemsida, under länken ”Fotoalbum & Filmer”, finns en film från lägret.    


