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dörrarna?
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I nästa nummer av Nära får du svaret!

Äppleträdsmänniskor
ANDAKT

Den 26 april 2002 gick den gamla lotten
som heter penninglotten i graven, för
att uppstå i en ny form Penninglott som
skraplott. Vet ni hur gammalt Penninglotteriet är? Sedan slutet på 1800-talet,
men nu har den förändrats. Den har blivit
en skraplott. Tidigare fick man vänta tills
det hade varit dragning, därefter fick man
reda på om man hade vunnit eller inte.
Men det fungerade inte längre. Därför
har man lagt till delen med skraplotten.
Jag tänker att skraplotten får symbolisera vår tid, vårt sätt att leva. Vi är skraplottsmänniskor, vi har inte ro att vänta
på resultatet, utan det skall ske här och
nu. Det finns ju helgkurser för schamanism, sådant som det tog en hel livstid
att lära sig tidigare, det fixar vi nu på 10
timmar. Maten skall gå snabbt att laga,
internet-uppkopplingen är för långsam.
Vinsten skall vara nu, upplevelsen skall
vara nu, annars är det inte intressant.
Det går inte att vänta på resultat om Gud
finns eller inte. Vi vill se Gud här och nu
annars finns han inte.
Det är inte lätt att vara kyrka idag. Vad
händer när skraplottsmänniskan möter
trons värld – den är inte kompatibel som
man säger i datavärlden, de funkar inte
ihop skraplottsmänniskan/ mentaliteten
och trons värld.
I trons värld är det en annan mentalitet
som behövs, nämligen äppleträdets men-

talitet. Hur många av er har planterat ett
äppleträd? För oss, när vi planterade vårt
äppleträd så tog det rejält med tid, många
år, innan det bar frukt. Äppleträdet, måste
först innan det kan bära frukt, ha fått ett
starkt rotsystem, grenverket måste också få
mogna. Trädet måste vara förankrat innan
det kan bära frukt. Profeten Mika i gamla
testamentet visar på denna äppleträdsmentalitet.
Vårt samhälle idag har inte förändrats
speciellt mycket från det samhälle som
fanns på profeternas tid. Profeten Mika
beskriver sin samtid i (7:2); De trofasta
är borta ur landet, människor är oärliga,
man mördar, människor är ivriga att göra
det onda, de rika kräver högre avkastning, vissa låter sig köpas osv.
Mika levde runt 700 talet före Kristus.
Hans och de övriga profeternas budskap
till det israeliska folket skulle kunna sammanfattas med meningen:
”Människa, du har fått veta vad det goda
är, det enda Herren begär av dig: att du
gör det rätta, lever i kärlek och troget
håller dig till din Gud” Mik 6:8.
Mitt i allt detta förmedlar profeten Mika
ett förhållningssätt till trons värld som går
helt emot den tillvaro som kanske fanns
då, men som framförallt kanske finns idag.
Mika 7:7; ”Men jag spanar efter Herren,
jag väntar på Gud, min räddare: min
Gud skall höra mig…………. Han skall
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föra mig ut i ljuset, och jag skall se hans
rättfärdiga verk.”
Min bön är att vi som kyrka och församling kan visa på samma tro och tillit och
att vi kan vara med att skapa de förutsättningar som hjälper dig till denna tillit till
Gud.
Låt oss bli äppleträdsmänniskor så att vi
också kan nås av Jesu härlighet, Amen.

ROBERT KOSS

Kyrkoherde i Bureå Församling

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder måndag 13 november kl 19.00. Mötet är öppet
för allmänheten och du är varmt
välkommen!
Marianne Hedman, ordförande.

Öppettider på
pastorsexpeditionen

Se filmen
om muren

På församlingens hemsida kan du se konfirmandernas dramatisering av bibelberättelsen om den barmhärtige samariern. De
överförde den till nutid, och då handlar
det om muren mellan USA och Mexiko
som president Trump har lovat ska byggas.
Adressen är: www.burekyrkan.com.

Pastorsexpeditionen hålls öppen
måndag-torsdag kl 10:00-12:00.
Tfn: 70 80 60.
Övrig tid kan personal nås på
direktnummer, se sidan 8.

Kyrkogårdsförvaltningen

För bokning av begravningar och
frågor om gravskötsel och kyrkogårdsärenden ska du kontakta
kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen finns
på Munkvägen 8 B och telefonnumret är 70 80 70.

OBS! Du har väl anmält dig till konfirmandläsningen som börjar med inskrivning efter gudstjänsten den 17 september.
Fram till den 10 september kan du göra
det via det formulär som finns på Bureå
församlings hemsida.

Öppet hus i
gravkapellet

Lyckad
avslutning

Vårens terminsavslutning för församlingens
barn och ungdomar i slutet på maj inleddes
med en gudstjänst där barnkören medverkade. Efter den bjöds alla, stora som små på
tacobuffe i församlingsgården. När alla hade
ätit sig mätta avslutades det hela med ett familjerally. Deltagarna fick en vägbeskrivning
till olika stationer de skulle passera. Vid de
olika stationerna hade
ungdomarna
i Bunkern förberett kluriga
uppgifter som
skulle lösas.

Vid en av
stationerna
under familjerallyt träffade
deltagarna
Emil och Edvin,
utklädda till
kamouflerade
militärer.

Skördefest

Du vet väl om
att under 2017 är kyrkkaffet gratis!

Välkommen att vara med på både
gudstjänserna och då det är
kyrkkaffe!

Korsordsvinnare

I nr 2 fanns det ett korsord. Bland
de rätt inskickade lösningarna har
vi dragit en vinnare. Ett stort grattis
till Anders och Elisabeth, Griffelgatan 21. De har ett presentkort på
200 kronor att hämta på pastorsexpeditionen.

Traditionen att tända gravlyktor på anhörigas gravar är för många ett sätt att med
tacksamhet minnas de som lämnat jordelivet. Allhelgona är en helg då vi påminner
oss om att döden finns och drabbar oss alla,
men också om Guds ljus, som räddar oss
från döden, som visar oss på förlåtelsens
väg och som ger oss ett himmelskt hopp.
Förutom att tända ljus på anhörigas gravar
är du välkommen fredag 3 november då
gravkapellet är öppet kl 12-18 för samtal,
eftertanke och kaffeservering.
Alla Helgons dag, lördag 4 november är
det öppet kl 12-15. Orgelmusik i gravkapellet kl 13.
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Söndag den 8 oktober infaller Tacksägelsedagen, och i år vill vi enligt den gamla
traditionen bjuda in till skördefest den
dagen. Tanken är mycket enkel: Vi tar med
oss något från årets skörd (alltifrån bröd
som man bakat, till sylt eller bär, till en
knippe morötter eller något annat som är
odlat och/eller bakat/tillagat). I gudstjänsten bär vi fram våra skördegåvor inför
Gud som ett tack för det vi fått ta emot.
Efter gudstjänsten auktioneras gåvorna ut i
samband med kyrkkaffet. Vad tänker du ta
med dig från årets skörd?

Viktigt att rösta i kyrkovalet
I Bureå församling finns två nomineringsgrupper, Socialdemokraterna (S) samt
Kyrkan och Du i Bureå församling (KOD).
Tidningen Nära träffade en representant från
vardera nomineringsgrupp, Marianne Hedman (KOD) och Valter Tjärnqvist (S), för att
få svar på några frågor inför kyrkovalet.
Den första frågan de fick svara på var:
Varför är du medlem i Svenska kyrkan?
Marianne Hedman: Jag är medlem i Svenska kyrkan för att jag är kristen och vill vara
en aktiv medlem. Det svenska samhället
bygger på en kristen grund och dess värderingar. Kyrkan är också en stor kulturbärare, och det är viktigt i dessa tider.
Valter Tjärnqvist: Även om jag inte går i
kyrkan ofta så tycker jag att kyrkan har en
viktig uppgift i samhället. Jag sympatiserar
mycket med kristendomen och de värderingar den står för, som t ex alla människors lika värde.
Vad är den största utmaningen för Bureå
församling närmaste åren?
Valter Tjärnqvist: Att vi ska bli fler som
vill vara medlemmar i kyrkan är en stor
utmaning. I vårt partiprogram finns rubriken ”Att vårda skapelsen” och det tycker
jag är en viktig uppgift för vår församling.
Det handlar om vilken värld vi ska lämna
till våra barn och barnbarn. Även om vi är
bra på energiförbättringar i våra lokaler
så finns det mycket att göra på det området. Det står ju i bibeln att Gud har skapat
världen, och det gäller för oss att vårda den.
Kyrkan måsta våga vara tuffare när det
gäller sådana frågor.
Det finns många föreningar i Bureå och jag
tror att samarbetet med dem kan utvecklas
och bli bättre. Där finns mycket vi kan göra.

Marianne Hedman: Vi behöver nå ut till
fler med det kristna budskapet. Det ideella
arbetet måste uppmuntras och samarbetet
med EFS och pingstgruppen i Bureå utvecklas. Vi måste se alla goda krafter som finns i
hela församlingen och samarbeta med dem.
En trevlig utmaning är att vår kyrka om
några år fyller 100 år, och det ger oss möjlighet att belysa vår historia och se framåt
hur vi kan utveckla församlingens arbete.
En viktig fråga är att hitta former för
samverkan med andra församlingar där
utmaningen är att hitta svaret på hur vi
blir mest kostnadseffektiva, och samtidigt
tydliga som en självständig församling.
Vad vill du satsa extra mycket på under de
kommande åren?
Marianne Hedman: Jag vill satsa på det
diakonala arbetet, det är grunden för vår
önskan om att nå människor som behöver stöd i form av medmänsklig omsorg
och grundar sig på Kristi kärlek till alla
människor.
Det diakonala arbetet är kyrkans vardagsarbete. Det är viktigt att nå människor i
alla åldrar. Jag gläds åt att vi fortfarande
har så många unga som vill konfirmera sig,
det ger framtidstro.
Det är även viktigt att vi förvaltar vår kyrkogård och byggnader på ett bra miljömässigt och klimatsmart sätt.
Våra anställda är vår absolut viktigaste resurs, därför är arbetet med god arbetsmiljö
och tydliga verksamhetsmål ett prioriterat
område för mig.
Valter Tjärnqvist: Jag vill att vi ska tänka
mer på miljön och frågor som har med det
att göra. Det är en överlevnadsfråga för alla.
Vi ska också förbereda oss för att i framti-

Marianne Hedman och Valter Tjärnqvist
hälsar alla välkomna till kyrkan och det
församlingen har att erbjuda.

den kunna ta emot stora flyktingströmmar,
de som kommer för att det inte längre går
att bo kvar i hemlandet av klimatskäl. Men
även på hemmaplan finns mycket att göra,
man kan ju jobba i det lilla.
En öppen kyrka där alla känner sig hemma
är viktigt för mig. Man ska inte behöva
vara ”jättereligiös” för att vara medlem i
kyrkan. Man kan t ex gå i kyrkan och ha en
andlig upplevelse genom musiken.

Stor samsyn
Marianne och Valter är överens när det gäller många frågor, och båda ser fram mot ett
fortsatt gott samarbete under den kommande mandatperioden.

Kyrkofullmäktiges uppgift
Kyrkofullmäktige är församlingens
högsta beslutande organ, församlingens
“riksdag”. Två eller tre gånger om året
kallas ledamöterna och ersättarna till
sammanträde. Deras uppgift är bland
annat att besluta om församlingens mål,
godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budget,
kyrkoavgift och begravningsavgift samt
besluta i andra ärenden av principiell
vikt. Det är också ledamöterna i kyrko4

fullmäktige som utser de som ska vara
med i kyrkorådet. Det kan vara personer
från kyrkofullmäktige eller andra personer som har det kunnade eller den
erfarenhet som behövs.
Under den kommande mandatperioden
är det 15 personer i kyrkofullmäktige för
Bureå församling. Under den här mandatperioden är Marianne Hedman, Sjön,
ordförande och Lennart Lundström,
Bureå, vice ordförande.

Information om
kyrkovalet
Söndag den 17 september är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet
att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som gäller Bureå församlings
verksamhet och framtid under de kommande fyra åren. På lokal nivå är det direktval till
kyrkofullmäktige. På valsedeln kan du markera de tre personer som du helst vill se valda. Förutom
val till kyrkofullmäktige röstar du också på personer till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på
den nationella nivån. I Bureå församling är det två nominerigsgrupper som ställer upp i valet: ”Kyrkan
och Du i Bureå församling” och ”Socialdemokraterna”.
För att du ska få rösta ska du senast på
valdagen fylla 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige
den 1 augusti 2017.
Du som är röstberättigad får ditt röstkort
i slutet på augusti. På röstkortet finns
uppgifter om vilken vallokal du ska rösta
i, öppettider och vilka val du har rätt att
rösta i. Det här är de lokaler och tider som
gäller i Bureå församling:
FÖRTIDSRÖSTNING
Under tiden 4-9 och 11-15 september kan
du förtidsrösta på pastorsexpeditionen, kl
10-12 och lördag 16 september kl 12-15.
Kvällsöppet torsdag 7 och 14 september,
kl 18-20.

VALLOKALER PÅ VALDAGEN
Församlingsgården, Bureå: kl 9-11, 13-15,
18-20
Folkets Hus, Örviken: kl 9-11
Bönhuset, Sjöbotten: kl 13-15
Bönhuset, V Hjoggböle: kl 16-18
Du ska ta med dig röstkortet till vallokalen. Har du svårt för att ta dig till en vallokal, kan du brevrösta eller rösta med bud.
När vallokalerna stänger görs en preliminär röstsammanräkning. När de preliminära resultaten blir klara presenteras de på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
I nästa nummer av Nära får du information om valresultatet för Bureå församling.

Du blir påmind!
Lördag den 16 sept kl 11.00-15.00 är det
Skörde- och hantverksmässa i Hembygdsparken. Då kommer representanter från de två
nomineringsgrupperna att finnas på plats för
att peppa alla att rösta i kyrkovalet.

Vad är kyrkoval
Känner du dig osäker på vad kyrkovalet
handlar om? På webben finns en film som
förklarar det på ett enkelt sätt.
Det här är adressen:
www.vimeo.com/221401809.

Demokrati överlever inte av sig själv
Söndag 17 september är det
kyrkoval. Då kan du som är
medlem i Svenska kyrkan
påverka färdriktningen de
närmaste fyra åren för Sveriges
största medlemsorganisation.

Förväntningarna är höga på kyrkan: Gudstjänster och riter som tolkar livets mening
från födelse till död, diakonalt arbete, stöd
i kriser. Den är en fristad som ger andrum
och en plats för undervisning och kultur.
Djupast sett handlar kyrkans uppdrag om
att göra Guds kärlek synlig och igenkänd.
Om Gud som blir människa och som
delar vår mänskliga vardag, både i utsatthet och livsglädje. Det är i vardagen som
människors tro och längtan blir synlig, mitt

i livet med dess sorg och lycka.
Din röst påverkar inte bara vardagen
där du bor, du är med och påverkar hur
kyrkans arbete bedrivs på alla nivåer, även
internationellt. Som medlem i Svenska
kyrkan ingår du både i din lokala församlings gemenskap och i en världsvid kyrka.
Att vara kyrka är att stå i ett uppdrag
från Gud, ett uppdrag som omfattar
hela skapelsen. I denna kyrka är du som
enskild människa värdefull och ditt liv och
dina erfarenheter betydelsefulla. Svenska
kyrkan behöver fler människor som med
sin tro och sitt engagemang vill ta ansvar
för sin kyrka. Det är viktigt att de som väljs
både vill, kan och får ta ansvar och har
medlemmarna bakom sig.
Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd
organisation där ledamöterna i beslutan5

de organ utses genom fria val. Här finns
utrymme för ett brett spektrum av uppfattningar i olika frågor. Kyrkan är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Det
som förenar oss är dopet och tron.
Demokrati överlever inte av sig själv. Det
krävs att vi som får rösta också använder
oss av vår rösträtt. Så ta vara på möjligheten att rösta
i kyrkovalet!
Det behövs
många
människor
som bärare av
tro och engagemang.
Hans Stiglund
Biskop

Att bygga relationer
PERSONPORTRÄTT

Det syns inte på utsidan men
det gemytliga skorrandet
avslöjar tydligt att Robert Koss
har sina rötter i Skåne. Han har
visserligen bott i Västerbotten
sedan 1993 men inte påverkats
så mycket av vår dialekt.
Vem är då vår nya
kyrkoherde?
Robert får uppgiften att nämna tre egenskaper som han tycker är utmärkande för honom. Han behöver inte fundera länge innan
han svarar: jag är omhändertagande, framåt
och humoristisk.
När föddes då tankarna på att bli präst?
– Det var under året jag gjorde, det som
kallas diakonala året i Landskrona församling.
Att bli präst var inget självklart val för
Robert. Han växte upp i en familj där kristen
tro och regelbundna besök i kyrkan inte hade
någon hög prioritet. Att Robert skulle konfirmera sig var däremot självklart.
– Det hörde liksom till att nästan alla gjorde det på den tiden, förklarar Robert. Och
det var under konfirmationen som intresset

för den kristna tron väcktes.
Sedan har Robert en mormor som hade en
viktig funktion för hans framtid.
– Jag har en mormor som var med i Frälsningsarmén och det fanns en viss påverkan
från hennes sida, berättar Robert.
Valet att bli präst har Robert aldrig ångrat,
även om det funnits perioder då han har
brottats med sin tro och yrkesval.
– Efter det diakonala året gick jag en
bibelskola och då kom brottningen, och även
sedan jag börjat att läsa till präst.

” Vi pratar alldeles
för lite om Gud
och vår tro.
Det var 1993 som Robert prästvigdes, och
sedan dess har han hunnit arbeta som präst i
många olika sammanhang. Under sina 24 år
som präst har Robert varit med om mycket,
både glädjeämnen och svårigheter. Men det
är en vecka på Kumlaanstalten som gjort det
djupaste intrycket på Robert.
– Det starkast jag varit med om var när
jag var på Kumla i en vecka med interner,
livstidsdömda fångar. Det var fantastiskt
starkt! Tidigare var det mest mina fördomar
som styrde bilden av interner. Mötet jag haft
med några stycken sitter fast och präglar nu
mitt sätt att tänka.
Till det som är svårt för Robert hör brottningen med att vara kyrka i vårt sekulariserade samhälle.
– Hur gör vi för att på bästa sätt visa vem
Jesus Kristus är?
Robert tycker att vi pratar alldeles för lite
om Gud, tron har blivit så privat idag att det
är få som vet att tron kan vara en väg in i
kyrkan.
– Kanske är det vi själva som har sekulariserat kyrkan genom att vi inte pratar så
mycket om Gud och vad tron betyder för var
och en.

Robert och fritiden
Under sommaren tillbringar Robert många
timmar på vattnet.

För några år sedan skaffade familjen Koss
en båt och det har blivit ett stort intresse.
– Under sommarmånaderna är det båten
och att vara ute på vattnet som får en stor del
6

Att vara karatetränare är en av Roberts
sysselsättningar på fritiden.

av fritiden. Även båtklubben i Kåge får en del
av min fritid, förklarar Robert.
Under den mörka delen av året tränar
Robert karate. Det började för drygt tio år
sedan med att han följde en av döttrarna när
hon tränade karate.
– Jag satt på bänken och tittade på när hon
tränade men så tänkte jag: ”Varför sitter jag
här när jag kan vara med och träna?”
Och så blev det. Robert började med
karate och nu tio år senare är han tränare
för Guldstadens karateklubb. En kanske
inte alltför vanlig fritidssysselsättning för en
kyrkoherde.
I mitten på augusti började Robert sin
tjänst som kyrkoherde i Bureå församling,
och naturligtvis tar det ett tag innan han
blivit varm i kläderna.
– Arbetslaget kan ju Bureå bättre än jag,
så jag tänker att det gäller att lyssna in först.
För mig som person handlar det om att
bygga relationer, och finns det några trösklar
så gäller det att montera ner så många av
dem det går. Jag tänker också att det handlar
mycket om att fördjupa tron, och hur vi
presenterar evangeliet för människorna i vår
samtid, avslutar Robert.

BUREÅ KYRKA, Expeditionen 70 80 60
September
Sö 3 11.00
			
			
			
To 7 19.00
Sö 10 11.00
			
Sö 17 11.00
			
			
Sö 24 11.00
			
			

Oktober

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71
September

Terminsupptakt. Mässa. Markus Ahlstrand. 		
Mottagande av kyrkoherde Robert Koss.
Biskop Hans Stiglund medverkar.
Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe.
Veckomässa i Fiskekapellet. Robert Koss.
Gudstjänst med EFS-kretsen i Sjöbottens 		
bönhus. Se Sjöbottens EFS.
Mässa. Markus Ahlstrand. Konfirmand			
inskrivning. Kyrkkaffe för konfirmand			
föräldrar och konfirmander.
Mässa. Robert Koss, Björn Olofsgård.
”De äldres dag”. Kyrklunch för de äldre. 		
Anmälan till Björn Olofsgård, tfn: 70 80 65.

Lö 2 17.00
			
Sö 10 11.00
Ti 19 18.00
Lö 23 18.00
			

Oktober

Lö 7 18.00
			
Lö 14 18.00
Lö 28 18.00
			

Sö 1 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
			 Sång av barnkören. Kyrkkaffe.			
Sö 8 11.00 Gudstjänst (Skördefest) Robert Koss,
			 Joel Wadström. Sång av Cecilia Kyllinge.
			Kyrkkaffe.
Sö 15 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 22 11.00 Mässa. Robert Koss.
Sö 29 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Sång av
			 Barnkören. Kyrkkaffe.

November

Lö 4 16.00
			
Sö 5 11.00
Sö 12 11.00
Sö 19 11.00
Sö 19 18.00
			
Sö 26 11.00

Höstupptakt med surströmming. Andakt Joel
Wadström. Avfärd till Stortjärn från fg kl 16.30.
Gudstjänst för hela kretsen i Sjöbotten.
Lägereko för hela kretsen. Scouterna ansvarar.
Missionsgudstjänst med Erik Johansson.
Sång: Indra Lindkvist. Servering.
Gemenskapskväll för föreningen. 		
Föreningsmöte, servering.
Musikcafé med Morö Backe brass.
Gudstjänst. Joel Wadström.
Sång: Bergsbykyrkans kör. Servering.

November

Sö 5 18.00 Gudstjänst i Pingstkapellet tillsammans med
			 pingstgruppen. Pred. Gunnar Hedman. 		
			Servering.
Lö 11 14.00 Missionsauktion. Andakt Joel Wadström.
			 Servering, lotterier m m.

För hela kretsen lö 30 sep 18.00 Se, Be, Ge!
Webb-sändning i församlingsgården om EFS mission.
Korv och bröd serveras.

Minnesgudstjänst. Robert Koss. Björn Olofsgård. 		
Sång av kyrkokören.
Mässa. Markus Ahlstrand.
Gudstjänst. Robert Koss.
Mässa. Markus Ahlstrand. Kyrkkaffe.
Mozarts Requim-mässa. Sång av St. Olovs
kyrkokör och Bureå kyrkokör.
Mässa. Robert Koss.

SJÖBOTTENS EFS, Pär Marklund 070-693 21 67
September
Lö 2 17.00
Sö 10 11.00
			
			
To 28 17.30
			

SJÖN, BURVIK, V. HJOGGBÖLE, ÖRVIKEN
Lö 21/10 10.00		 Gudstjänst ”Messy Church” i Örvikens 			
			 Folkets hus. Robert Koss, Lars Palo. Kyrklunch.
Lö 28/10 19.00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Göran Holmgren.
			Servering.
To 2/11 19.00 Veckomässa i Burviks bönhus. Robert Koss.
Lö 25/11 19.00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Lars Lundström.
			Servering.

Oktober

Höstupptakt med surströmming i bönhuset.
Kretsgudstjänst. Vik. EFS-präst Joel 		
Wadström hälsas välkommen. Robert Koss
medverkar. Kyrkkaffe.
OBS tiden! Medlemsmöte med soppa.
Andakt Joel Wadström.

Sö 1 11.00 Bönhusföreningens höstmöte.
			 Joel Wadström. Servering.
Fr 20 – sö 22 Mötesserie i Sjöbotten tillsammans med
			 Östra Falmarks EFS.
Fr 20 19.00 Joel Wadström.
			Servering.
Lö 21 19,00 Joel Wadström. Sång: Åkullsjöns gospelkör.
			Servering.
Sö 22 11.00 Joel Wadström. Sång: Nina Almström. 		
			Servering.

Välkommen på våffellunch
Våren 2012 kom David Keise till Bureå från Afrika som flykting. Hur gick
det sen? Hör hans berättelse på våffellunchen on13 sep kl 11-13.
Övriga våffelluncher under hösten är on 11 okt kl 11-13 och on 15
nov kl 11-13 då Burviksgruppen medverkar med sång och musik.

November

Lö 11 15.00 Missionsauktion. Ulf Norrby.
Sö 19 11.00 Gudstjänst. Joel Wadström.
To 30 19.00 Veckomässa. Markus Ahlstrand.

Stöd kampen mot svält i Afrika
Över 20 miljoner människor är drabbade av en
pågående hungerkatastrof.
Människor dör av brist på
mat och vatten. Behoven är
enorma och Svenska kyrkan
finns på plats genom lokala
partners i bland annat Somalia, Etiopien och Sydsudan. Din gåva behövs!

ÖSTRA FALMARKS EFS, Susanne Lindberg 842 24
September
Lö 2 18.00
			
Lö 16 18.00
Sö 24 11.00

Oktober

Höstupptakt med surströmming.
Kersti Karlsson. Sång: Julia Åshjelm
Cafékväll. Anders Lundmark
Gudstjänst. Joel Wadström. Sång: Hilda Rask.		

To 5 19.00 Veckomässa. Markus Ahlstrand
Lö 7 18.00 Filmkväll med Hjördis Brännström.
Fr 20 – sö 22 Mötesserie i Sjöbotten. Se Sjöbottens EFS.

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete genom att swisha
valfritt belopp till 9001223. Du kan också ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3 bankgiro 900-1223, Märk med ”Hungerkatastrofen”.

November

Sö 12 11.00 Scoutgudstjänst. Kurt Brännström m fl.
Lö 25 17.00 Auktion. Hjördis Brännström.
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Tack Peder och Karin
Peder Jonson har under drygt
ett år haft uppdaget att vara
tillförordnad kyrkoherde i vår
församling. När vi nu anställt
en ny kyrkoherde är det dags
för Peder att ta sig an nya
utmaningar. Bureå församling säger ett stort tack till
Peder för hans viktiga insats
och önskar honom Guds rika
välsignelse.

Karin Carlsson har
sedan i början på 2016
och fram till i mitten på
augusti i år vikarierat
som komminister. Bureå
församling säger ett
stort och varmt tack till
Karin för det fina arbete
hon gjort i församlingen
och önskar henne Guds
rika välsignelse.

Välkommen till grupper i församlingen
Bureå församling har många olika
grupper och aktiviteter för barn,
ungdomar och andra. Bland annat
kan nämnas körer för barn och
vuxna, bibelstudiegrupp, Bunkern
för ungdomar och miniorgrupp för
barn i lågstadiet.

Även EFS-föreningarna i Sjöbotten
och Östra Falmark har grupper
för olika åldrar. I Sjöbotten blir
det en bibelstudiegrupp, symöten
och SALT-grupp. På Sjöbottens
Facebooksida finns aktuell information om de olika grupperna.

Vid pressläggningen var det inte
helt klart vilka grupper det blir
samt dag och tid. Men på vår
hemsida www.burekyrkan.com,
finns nu aktuell information om
de olika grupperna. Du kan även
kontakta expeditionen för att få
information. Kontaktuppgifter
finns längre ner på sidan.

I Östra Falmark blir det söndagsskola vissa söndagar, Scoutgrupp och bibelsamtalsgrupp. På
Östra Falmarks hemsida, www.
falmark.net, finns mer information. Du kan också kontakta
Eva Lindgren, 073-716 11 04
(söndagsskola) och Kurt Brännström, 840 23 (scoutgrupp).

Sommarskoj och barnläger
Två av de arrangemang som genomfördes i sommar var Sommarskoj under
fem dagar i juni och ett barnläger i Östra Falmark i mitten på augusti. På
församlingens hemsida, under länken ”Fotoalbum & Filmer”, finns det filmer från
de två arrangemangen.

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

Expeditionen öppen.....................måndag-torsdag 10.00 - 12.00
Pastorsexpeditionen..........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen.............................................................. 70 80 70
Kamrer Anitha Renström..................................................................... 70 80 61
Kyrkoherde Robert Koss...................................................................70 80 63
Komminister Markus Ahlstrand..................................................70 80 64

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
BUREÅ EFS
Vik EFS-präst Joel Wadström
070-550 57 68

Diakon Björn Olofsgård........................................................................70 80 65
Kyrkmusiker Lars Palo........................................................................70 80 66
Församlingspedagog 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
Kanslist/församlingsvärd Lisa Parbring......................... 70 80 73

Omslag: Edvard Jinder
pekar ut riktningen för
kyrkorådets ordförande
Gunnar Hedman.
Ansvarig utgivare:
Robert Koss.
Redaktionsråd: Markus
Ahlstrand, Lasse Forslund,
Anna-Greta Wallgren.

