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Ove Westermark, Burvik, avslöjar vad som finns
i det garageliknande förrådet i utkanten av byn
Burvik.

Gunnar Hedman, Sjön, fick ett samtal
med Martin Luther och hans hustru
Katarina von Bora under inspirationshelgen i Luleå i slutet på augusti.
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Uppdraget som områdespredikant
innebär att Joel Wadström får lära känna
många nya personer.

I Guds hand kan det bli större
ANDAKT

Vid den här tiden för ett år sedan befann jag
mig så långt västerut man kan komma på
Afrikas kontinent, närmare bestämt i Senegals huvudstad Dakar.
Jag kom till Dakar i mitten på oktober
förra året, då jag skulle läsa en tre veckors
franskakurs för att sedan kunna jobba i en
lågstadieskola som volontär. Mina första
veckor präglades mycket av mina språkförbistringar. En av medarbetarna på organisationen sa skämtsamt när språkkursen började
närma sig sitt slut: “Du har gått en tre veckors
privatkurs, och kan fortfarande inte säga en
enda mening korrekt”. Hon hade visserligen
rätt, men jag hade i alla fall förstått vad hon
hade sagt till mig, och det var definitivt ett
steg i rätt riktning.
I slutet av november hade jag kommit en
vecka in i mitt volontärjobb på skolan “Mass
Masser Niane 2”, i en förskoleklass med barn
i 3-5 årsåldern. Jag kände vid den tidpunkten att jag började ifrågasätta syftet med
min vistelse. Jag hade en förhoppning att jag
skulle kunna bidra med någonting av allt jag
lärt mig genom mina år i skolan, men efter
två veckor i klassen så kände jag mig mest i
vägen, och utan uppgift.
De flesta av barnen kom ifrån hem där det
pratades nationella språk som wolof, serer
eller jola, och därför var vår uppgift att lära
barnen det officiella språket franska, vilket
Madame Diagne gjorde på ett utmärkt, men
mycket strängt sätt.

Stämningen i klassrummet var många gånger ganska stökig, speciellt då Madame gick ut
för att prata med någon kollega och jag blev
lämnad ensam med barnen. Då blev det ganska ofta kaotiskt i klassrummet, och många
gånger slutade det med att någon gjorde sig
illa. Efter att jag på någorlunda pedagogisk
franska och med ett lugnande tonfall försökt
förklara att det “aldrig är okej att slå någon
annan” (trots att det generelltt sett inte var
ovanligt att vuxna slog barn i skola och hem),
slutade det ofta med att jag satte mig slutkörd
på en stol medan barnen, genom någon form
av universellt teckenspråk, kommunicerade
med mig när de ville dricka eller gå på toa.
Efter den första veckan bad jag till Gud om
hjälp. Ifall jag i fortsättningen skulle ha svårt
att hitta min uppgift i klassen så bad jag att
han åtminstone skulle se till att jag blev till
välsignelse, trots att jag hade svårt att se vad
jag skulle kunna bidra med.
Innan jag återvände till Sverige hade jag
förstått vad min uppgift var. Barnen hade
redan en kompetent lärare, som älskade sina
elever som sina egna barn, och var den som
skulle ha ansvaret för barnens utbildning. Jag
tog därför rollen som barnens lektant, eller
“Tata”. De kom till mig om de ville ha hjälp
med alldagliga småsaker, t.ex öppna en festis
eller be om lov för ett toabesök. Kanske för
att jag alltid sa ja när de frågade, kanske för
att jag aldrig blev arg när de frågade. När
mina åtta veckor i klassen närmade sig sitt
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slut förstod jag att mitt tålamod med barnen
faktiskt hade smittat av sig, och Fröken Diagne sa att det hade varit inspirerande att se.
Hon tackade och jag fick en gåva i form av
en affisch där alla barnens handavtryck fanns
tryckta i olika färger, som nu är inramad och
hänger i mitt studentrum. Kanske hade jag en
annan bild av allt jag skulle kunna uträtta i
Dakar. Men även det som i mina ögon verkar
obetydligt kan i Guds hand bli till något
större, och få betydelse för någon. Det får vi
påminna oss om varje dag.
Jag önskar er alla en fridfull Jul!

ELIN LINDGREN

Bureå

Extra kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Bureå församling
sammanträder måndag 11 december kl 19.00. Mötet är öppet för
allmänheten och du är varmt välkommen!
Marianne Hedman, ordförande.

Öppettider på
pastorsexpeditionen

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.

Många röstade i kyrkovalet
Bureå församling är den församling i norra
delen av Västerbotten som hade det högsta
valdeltagandet i årets kyrkoval, hela 23,32
procent (18,9% vid valet 2013). Antal röstberättigade var 2624, och av dem var det
612 som röstade. 17 av de avgivna rösterna
var ogiltiga. Glädjande är att det var en
generell trend över hela landet med ett ökat
valdeltagande.
Nomineringsgruppen ”Kyrkan och Du i
Bureå” fick 318 röster (53,6 %) och nomineringsgruppen ”Socialdemokraterna”
270 (46,4 %). Det innebär att ”Kyrkan
och Du i Bureå församling” (KOD) får 8
mandat och ”Socialdemokraterna” (S) 7
mandat i kyrkofullmäktige.
Det här är de personer som är ordinarie
ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige
i Bureå församling under mandatperioden
2018-2021. Vilken plats man fått beror
på antal ”x” och placering på valsedeln.
Antal ”x” inom parentes. Så här ser rangordningen ut för S-ledamöterna:
1. Anna Ulfsparre (36)
2. Valter Tjärnqvist (32)
3. Helge Löfbom (17)

”Jag är ett liv”
Kyrkogårdsförvaltningen finns
på Munkvägen 8 B och telefonnumret är 70 80 70.

Alkoholfritt
nattvardsvin

Sedan flera år tillbaka har det funnits
önskemål om att nattvardsvinet
ska vara alkoholfritt, ett önskemål
som nu blir verklighet. Senast vid
årsskiftet kommer det att vara
genomfört. Den främsta anledningen
är att ingen ska känna sig hindrad
från att ta emot nattvarden.

4. Britt Marie Lundström (6)
5. Lennart Burvall (12)
6. Iris Nilsson (3)
7. Mikael Lidman (1)
Ersättare:
Lennart Lundström (2)
Gun-Inger Burvall (4)
Christina Sandström (0)
Monica Lindholm (2)
Rangordning för KOD-ledamöterna:
1. Lasse Forslund (37)
2. Ulrika Forsman (36)
3. Marianne Hedman (34)
4. Ola Fahlgren (32)
5. Anna Strömqvist (23)
6. Christin Östlund (21)
7. Ingrid Sundman (20)
8. Kurt Lindberg (8)
Ersättare:
Wictoria Moberg (5)
Britt-Marie Erikssson (9)
Ida Tunebro (13)
Martin Oreskovic (18)
Den 11 december kl 19.00 träffas det
nuvarande och nya kyrkofullmäktige för
ett avtacknings- och välkomstmöte.

Rampen i kyrkan

Temat för årets julkampanj, som pågår 3
december 2017 till 6 januari 2018, är ”Jag
är ett liv”. Den har fokus på alla barns rätt
till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Det blir ett extra fokus på vårt arbete
tillsammans med Bahay Tuluyan, där barn
som lever på gatan kan få ett tryggare liv.
I Manilla i Filippinerna arbetar Svenska
kyrkan för att barn ska slippa bo på gatan.

På www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen, kan du läsa mer om
kampanjen och hur du kan ge en gåva.

3

Det gäller att vara ute i god tid om man
vill göra förändringar i kyrkan. Olika
instanser som Länsstyrelsen och Historiska Hus ska yttra sig och även godkänna förändringarna.
Efter en process på nästan ett år är nu
allt klart för att påbörja arbetet med en
ramp som ska finnas framme kyrkan,
och som enligt planerna ska vara på
plats i början på nästa år. Det är Pär
Lundgren, Bureå som ska färdigställa
rampen enligt den ritning som är godkänd.

Vad finns bakom
dörrarna?
I senaste numret av Nära fanns
en bild av ett garageliknande
hus med frågan: vad finns
bakom dörrarna?, samt med
löfte om att svaret skulle
komma i nästa nummer.
Även om huset liknar ett garage kan man
med tanke på placeringen vara tämligen säker på att det inte är en bil som visar sig när
dörrarna öppnas. Men det är inte en alltför
tokig gissning, för det som finns där inne
har nämligen fyra hjul. Dock inte försedd
med en motor eftersom den drogs av en
häst när den var i bruk.
Burviksprofilen Ove Westermark kan
historien om föremålet som finns i huset –
nämligen en likvagn!

Likvagnen har funnits i Burvik sedan 1910.

– Det jag fått mig återberättat är att likvagnen var beställd av en by här i närheten
men att de inte hade råd att lösa ut den. Då
fick byamännen i Burvik möjlighet att köpa
den. Priset de betalade var 227 kronor och
det hela utspelades år 1910. Sista gången
den användes var 1945.
På hemsidan, under länken ”Fotoalbum
& Filmer”, finns en film där du kan beskåda
den ovanliga vagnen och höra Ove Westermark berätta mer intressant fakta om
vagnen och boden.

Luther på besök i Luleå
Den sista helgen i augusti tog
över 600 personer chansen och
tackade ja till Stiftet och EFS
inbjudan till inspirationshelg.
Temat var ”Fri till tro” och
reformatorn Luther själv var
närvarande tillsammans med
sin hustru Katharina von Bora.
Paret bidrog starkt till att
förtydliga bilden av Luther och
hans samtid.

sons föreläsning om Anden. En mycket
inspirerande föreläsning om Luthers liv,
hans teologiska studier och den effekt som
hans teser fick. Ord som lag och evangelium, rättfärdiggörelse och det allmänna
prästadömet fick en fördjupad innebörd.
Mitt andra val blev Tomas Nygren, lektor
vid Johannelunds teologiska högskola, som
pratade om ”Nåden allena”. Spännande
frågeställningar om hur vi förvaltar vårt
lutherska arv och dagens utmaningar och
möjligheter.
Helgen avslutades med nya teser med
stor spännvidd. Från barnens konferens
uppmanades vi att berätta mer om Luther
Kulturhuset var samlingspunkten för gudsoch vikten av fler barnkörer. Miljöfrågan
tjänster, föreläsningar, teater, utställningar
speglades i tesen om ”Kapillärkraft”, att
och tid för samtal. Utifrån helgens tema ”Fri det är viktigt i en tid när allt går fort att vi
till tro” ställdes frågan: hur kan Luther idag vågar vända oss om och se vad vi vänder
inspirera oss till att våga vara kyrka, skriva
ryggen till. Kyrkogårdsarbetarnas varnya teser, tänka i nya banor och tänka
dagliga möten formulerades starkt i tesen:
helhet?
”Upprätta mötesplats Kyrkogården”, som
den plats där många möten sker.
Vi är bärare av hopp, blev Biskop Hans
Stiglunds sändningsord på söndagsförmiddagen. Kyrkans stora utmaning är att
hålla ihop generationerna, möta de unga
familjerna och på lutherskt vis lyfta in
kallelsen i det vanliga livet. Kallelsen att
vara medarbetare och lusten och glädjen
över att bidra bär jag med mig som starka
minnen från denna helg.
Marianne Hedman, Sjön.

En morgonmässa firades i Luelå
Domkyrka

Föreläsningarna hade klassiska Lutherteman som: Nåden allena, Tron allena,
Ordet allena och Anden allena. Men även
inspirerande föreläsningar om nya sätt att
vara kyrka och idealitet – vad innebär det
allmänna prästadömet idag?
Mitt ena val av föreläsare blev prästen
och universitetslektorn Karin Johannes4

Gunnar Hedman i samtal med Martin Luther
och hans hustru Katharina von Bora

Fortsättning följer...
Under nio år har jag haft det
trevliga, intressanta och viktiga
uppdraget att vara redaktör för
Bureå församlings tidning Nära.
Jag har även haft förmånen
att under några år producera
tidningen Örjan, S:t Örjans
församlingstidning.
Syftet med Nära är främst att berätta om
vad som är på gång och ska hända i församlingen de närmaste månaderna. En annan
viktig del är att förmedla olika människors
tankar och erfarenheter av tro och tvivel
under livet olika skeenden. Där har bland
annat andakterna och personporträtten
fyllt en viktig funktion.
Under åren har jag träffat många personer som gjort ett starkt intryck på mig.
Människor som öppenhjärtligt delat med
sig av tankar och erfarenheter. En av dem
är hon som ville ta reda på vad den kristna
tron egentligen handlade om genom att
gå Alphakurs. Men hon sköt upp det flera
gånger eftersom hon, redan innan hon gick
kursen, visste att det skulle förändra hennes
liv. Till slut gick hon kursen, och det visade
sig att hennes föraning stämde – det förändrade hennes liv! Från att vara en sökare
fann hon Gud (eller Gud fann henne) och
efter det är Gud och engegemang i församlingen hennes nya liv.
Hennes berättelse påminner om det journalisten och författaren Elisabeth Sandlund
varit med om, även om det för henne blev
en kort och intensiv livsförvandling. Från
att vara ateist och till att, i samband med
hennes dotters konfirmation, få ett mycket
påtagligt möte med Gud.
Under en sommarvecka läste jag hennes

bok ”Fortsättning följer...”.
Där berättar hon om vad hennes möte med Gud har betytt
och hur det har förändrat
hennes liv. I boken finns ett
kapitel där fokus ligger på
vad som hon tycker ska vara
utmärkande för en levande
och bra fungerande församling. Det är min förhoppning
att alla vi som tillhör Bureå
församling vill vara med och
arbeta för att vår församling
ska kännetecknas av liv, glädje
och gemenskap. Det här är
exempel på punkter som
Elisabeth tycker vi ska ställa
oss: Är Jesus i centrum? Är
det löpande samtalet med Gud
utgångspunkten för all verkDet här är några av de nummar av Nära som Lasse producerat.
samhet? Är atmosfären varm?
Uppmuntras dialog, samtal,
kritik? Finns en gemenskap även utanför
en tuff och jobbig sjukdomsperiod. Men
kyrkorummet och gudstjänsten?
naturligtvis handlar det också om att leva
Jag vet inte vilka associationer du får till
nära Gud. Och det tror jag är det svåraste
tidningens namn ”Nära”? För mig har det
steget. För det handlar om att våga släppa
flera betydelser, och jag vill lyfta fram två
taget och även erkänna för sig själv (och
av dem. Det första är församlingens uppgift
andra) att jag faktiskt inte klarar mig själv;
att ge näring i form av hopp och uppatt jag behöver Gud i livets alla situationer,
muntran till församlingsbor i olika åldrar
i både glädje och sorg.
och livssituationer. Det ska ske genom att
Även om jag nu avslutar mitt uppdrag
förmedla budskapet om att Guds gränslösa
som redaktör finns det en fortsättning. Du
kärlek gäller alla i Bureå församling!
kommer att få Nära i din postlåda även i
Det andra ”nära” handlar om att vara
fortsättningen. Informationsavdelningen
nära - att våga bry sig om och att ge tid till
på Skellefteå pastorat kommer tillsammans
och för varandra. Lever vi nära vandra så
med församlingens personal se till att det
ökar möjligheten att vi vågar dela med oss
blir fyra nummer av Nära under ett år. En
också av det som är tungt och svårt i livet.
tidning som ska berätta om vad som är på
Eller för att citera bibeln: att bära varandras
gång i församlingen men också förmedla
bördor (Galaterbrevet 6:2). Och det är nåtro, hopp och kärlek!
got som under hösten blev synnerligen påLASSE FORSLUND
tagligt för mig personligen i samband med
Sjöbotten

Adventsfirande

Kom och sjung
Nu har du möjlighet att
sjunga med kyrkokören
under julhelgen. Du är
välkommen på ”öppen
övning” onsdag 13 dec
kl 19.30.
Frågor: kontakta Lars
Palo, 70 80 66.

Lördag 2 december kl 11-13
är du välkommen till adventsfirande i försmlingsgården.
Det blir servering av dopp i
grytan och lotterier.
Behållningen tillfaller EFS
och Svenska kyrkans internationella arbete.
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Det bästa är att predika evangelium
PERSONPORTRÄTT

Det var i mitten på augusti
som Joel Wadström började
arbeta som vikarierande EFSpräst i Bureå med omnejd, ett
uppdrag som inneburit en stor
förändring i hans liv.
Joel har sina rötter i Stockholm och
Småland, och förutom att hans fru Karin
vuxit upp i byn Ersmark, visste inte Joel
så mycket om vår del av landet. Efter
några månader har Joel lärt känna många
människor samt fått inblick i tradition och
arbetssätt för EFS och Svenska kyrkan i
bureåområdet.
Innan Joel sammanfattar sina intryck av
de två första månaderna i kretsen, ska han
berätta om fyra egenskaper som han tycker
är utmärkande för honom.
– Jag är inkännande, målinriktad, positiv och att jag kan vara envis ibland.
Nu till Joels intryck av de två första
månaderna som EFS-präst.
– Det är nästa bara positiva intryck.
Folk är väldigt trevliga och välkomnande.
Det är något som både jag och Karin känt
väldigt starkt. Sedan är det kul att få vara i
en trakt med så starka EFS-rötter, histo-

Joel kopplar gärna av med att spela piano.

riskt sett. Det har också känts bra att få
arbeta nära Svenska kyrkan.
På frågan om Joel har några tankar
kring kretsens framtid och utmaningar
nämner han fler gemensamma sammankomster.
– Det jag tänkt på, och även hört andra
uttrycka, är att man skulle kunna ha ännu
mer som är gemensamt för hela kretsen.
Det finns förutsättningar för det då man
bor ganska nära varandra. Jag tror det
skulle vara positivt och finnas många
fördelar med det.
När Joel påbörjade sin teologiska
utbildning på Johannelund i Uppsala var
han inte helt säker på att det var präst han
skulle bli.

”Att vi vågar lita
på att det vi har
är värt något...
– Jag stretade emot ibörjan under utbildningen men successivt blev det mer och
mer naturligt för mig att det var präst jag
skulle bli.
Joel prästvigdes i början på sommaren,
och han är mycket nöjd med utbildningen
på Johannelund.
– Det har mycket att göra med att de valt
att föra samman de pastorala momenten
med de teoretiska. T ex så introduceras
församlingspraktik relativt tidigt i utbildningen.
Precis som alla andra arbeten innebär
uppdraget som präst både glädjeämnen
och svårigheter.
– För mig är det bästa att få predika
evangelium och att hjälpa folk att förstå
den kristna tron på djupet!
På frågan om vad som är svårast med
prästyrket, svarar Joel att det för honom
handlar mycket om utmaningen att förvalta uppdraget på bästa sätt
– Som präst är man kallad av Gud och
bekräftad av kyrkan i uppdraget. Det är
ett stort ansvar, och man får ofta anledning att utvärdera sin insats, något som är
både bra och svårt.
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Joel tycker att det bästa med prästyrket är
att predika evangelium.

Ny erfarenhet
I mitten på oktober fick Joel en ny erfarenhet. Då var det första gången han predikade
på en mötesserie. Det blev tre predikningar,
fredag, lördag och söndag, med ett gemensamt tema. Med anledninga av att det i
höst är 500 år sedan Luther spikade upp sin
tesaer på kyrkporten i Wittenberg valde Joel
att ha ett bibelstudium kring reformationen.
– Det var en givande helg med möjlighet
till både kontinuitet och fördjupning. Jag
inriktade mig mycket på korsets betydelse
och varför Jesus måste dö.
I slutet av intervjun kommer vi in på den
svåra frågan om kyrkans utmaningar de
närmaste åren.
– Det behövs mer av att vi vågar lita till att
det vi har är värt något för människor, att
man inte ber om ursäkt för budskapet.
Joel konstaterar att kunskapen om den
kristna tron är ganska låg, samtidigt som det
finns en stor andlig längtan.
– Där är undervisning en viktig del, att
förklara grunderna i den kristna tron. Det är
ett jätteviktigt uppdrag för kyrkan, förklarar
Joel.
Till sist vill Joel betona vikten av att vi blir
bättre att ta tillvara på varandras gåvor, så
att människor får känna sig betydelsefulla i
församlingen och gudstjänstlivet.

BUREÅ KYRKA, Expeditionen 70 80 60
December

Sö 3 11.00
			
Sö 10 11.00
			
			
Sö 10 18.00
Sö 17 11.00
Sö 24 11.00
Må 25 08.00
			
Sö 31 11.00

Januari

Må 1 11.00
Lö 6 11.00
			
Sö 7 11.00
Sö 14 11.00

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71
December

Lö 2 11.00 Dopp-i-grytan. Tillsammans med Bureå 			
			församling.
Sö 3 12.15 Adventskaffe efter gudstjänsten i kyrkan.
Lö 9 18.00 Gudstjänst. Bettina Radler.
			 Sång av Andrea Waller. Servering.
Sö 10 11.00 Gudstjänst i kyrkan. Joel Wadström, Markus 		
			 Ahlstrand, barnkörens lucia. Julgröt och program i
			församlingsgården
Sö 17 18.00 Vi tänder ljus och sjunger julsånger med 		
			 Christin Östlund.

Gudstjänst. Karin Carlsson. Sång av kyrkokören 		
och barnkören. Adventskaffe.
Gudstjänst med barnkörens luciatåg. Markus 		
Ahlstrand, Joel Wadström. Terminsavslutning för 		
barnkör och konfirmander. Kyrklunch (julgröt).
Julmusik med Simon och Samuel.
Mässa. Markus Ahlstrand.
Julbön. Robert Koss. Sång av kyrkokören.
Julotta. Markus Ahlstrand. Sång av kyrkokören 		
och Bureå manskör.
Gudstjänst. Robert Koss.			

Januari

Sö 7 18.00
			
Fr 19 19.00
Lö 27 18.00
		

Mässa. Markus Ahlstrand.			
Gudstjänst. Dopfest med utdelning av dopdrop-		
par. Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe med doptårta.
Gudstjänst. Joel Wadström.
Mässa. Markus Ahlstrand.

Februari

Lö 10 13.00 Årsmöte med middag. Andakt Joel Wadström.
Sö 11 11.00 Årshögtid i kyrkan. Se Bureå kyrka
Lö 24 11.00 Paltlunch, pepparsås, försäljning, lotterier m m.

Ekumeniska gudstjänster och bönevecka
”Guds hand leder oss”
On 17 8.45 Morgonbön i församlingsgården.
			 ”Du ska älska främlingen som dig själv”
To 18 8.45 Morgonbön i församlingsgården.
			 ”Hör ropet från mitt folk från fjärran land”
Fr 19 8.45 Morgonbön i församlingsgården.
			 ”Låt oss se de andras bästa”
Fr 19 19.00 Gudstjänst i församlingsgården. 			
			 ”Er kropp är den helige Andes tempel”
			 Robert Koss. Servering.
Lö 20 18.00 Gudstjänst i pingstkapellet.
			 ”Inte längre som en slav utan som en kär broder”
			 Joel Wadström. Servering.
Sö 21 11.00 Gudstjänst i kyrkan.
			 ”Hopp och helande” Roland Pettersson.
			 Robert Koss. Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe.
Sö 28 11.00 Mässa. Dan Richardsson.

Februari

Sö 4 11.00
			
Sö 11 11.00
			
Fr 16 18.00
Sö 18 11.00
Sö 25 11.00

Kördag med Kattis Koss
Kördag för hela kretsen i Östra Falmark lördag 3 febr
10.00-16.00 med Kattis Koss. Kretskören sjunger vid
årshögtiden i kyrkan den 11 februari.
SJÖBOTTENS EFS, Pär Marklund 070-693 21 67
December

Lö 9 15.00 Luciafest med SALT-gruppen och
			 Joel Wadström. Servering
To 28 19.00 Tomasmässa. Ulf Norrby.

Januari

Sö 14 18.00
			
			
Sö 28 11.00
			

Mässa. Sång av barnkören.
Kyrklunch till självkostnadspris.
Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Joel Wadström
Sång: Kretskören. Servering i församlingsgården.
Körkonsert med Erik Westbergs vokalensamble.
Mässa. Robert Koss. Sång av kyrkokören.
Mässa. Robert Koss. 		

Missionsmöte med bildvisning av Siri och Lars-		
Peter Isaksson ”Arbete i vinterfjäll”. 			
Andakt Joel Wadström. Trettondagsinsamling.
Gudstjänst med Stadsmissionens Magnus 		
Hammega. Kollekt till Stadsmisssionen.

Februari

To 8 17.30 Årsmöte med mat, årsmötesförhandlingar och 		
			 andakt med Joel Wadström.
Sö 11 11.00 Årshögtid i Bureå Kyrka. Se Bureå kyrka.
Sö 25 11.00 Gudstjänst. Sjöbottens Bönhusförenings 		
			årsmöte.

SJÖN, BURVIK, V. HJOGGBÖLE, ÖRVIKEN
Lö 16/12 10.00
			
			
Må 25/12 9.00
			
Ti 26/12 11.00
Ti
13/2 9.00
			
			
Sö 18/2 18.00
Lö 24/2 10.00
			
			

Missionsgudstjänst med Mats Bohman, Umeå. 		
Sång av Cathrine och Håkan Lindh. Servering.
Ekumenisk gtj. Robert Koss.. Servering.
Gudstjänst. Servering och föreningsmöte.

Gudstjänst ”Messy Church” i Örvikens 		
Folkets hus. Robert Koss, Lars Palo m.fl.
Kyrklunch till självkostnadspris.
Julotta i Burviks bönhus. Stig-Lennart Jonsson.
Sång: Burviksgruppen. Servering.
Mässa i Västra Hjoggböle. Ulf Norrby.
Fettisdag i Sjöns bönhus, musikcafé med
Stefan Normark. Vi sjunger fastans och 		
påskens psalmer. Servering.
Gudstjänst i V. Hjoggböle. Servering.
Gudstjänst ”Messy Church” i Örvikens
Folkets hus. Lars Palo m fl.
		
Kyrklunch till självkostnadspris

ÖSTRA FALMARKS EFS, Eva Lindgren 070-716 11 04
December

Lö 2 18.00 Adventssång. Björn Lindberg.
Sö 17 15.00 Julfest med Luciatåg. Joel Wadström.
			Servering.
Må 25		 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.

Januari

Sö 14		 11.00 Gudstjänst. Jan-Erik Wikström.
Sö 28		 11.00 Familjegudstjänst. Joel Wadström.
		

Våffellunch i församlingsgården

Februari

On 6 dec 11-13 Bureå spelmansgille
On 24 jan 11-13 Siri och Lars-Peter Isaksson visar bilder
			 från fjällen

Fr 9 18.30 Årsmöte.
Sö 11		 11.00 Årshögtid i Bureå Kyrka. Se Bureå kyrka.
Sö 25		 11.00 Gudstjänst. Joel Wadström.
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Att vara hjälpledare
EN VIKTIG UPPGIFT

Emil Törnqvist är en av tolv
unga personer som regelbundet
ställer upp som hjälpledare i
församlingens grupper. För Emil
började det med att han gick en
hjälpledarutbildning.
– När jag gått ut nian fick jag en förfrågan
om jag ville gå en hjälpledarutbildning, något
som jag nappade på direkt.
Emil och de andra hjälpledarna ställer upp
så ofta de kan.
– Jag är med på Bunkern nästan varje torsdag och jag hjälper även till i konfirmandgruppen, berättar Emil.
Vanliga uppgifter för hjälpledarna är att
ansvara för en del lekar och andra praktiska
uppgifter men också att finnas där som en
medmänniska för ungdomarna.
– Ledarna Helene eller Andreas brukar

fråga om vi vill ansvara för en lek eller delar
av kvällens program. Ibland, när vi är många
hjälpledare, har man kanske ingen bestämd
uppgift utan får finnas där som ett extra stöd.
Uppgiften som hjälpledare har fått betyda
mycket för Emil.
– Jag har växt mycket i mitt självförtroende
mer och mer. Jag vågar pröva saker jag inte
gjort tidigare.
Emil trivs med och tycker det är roligt att ha
kontakt med ungdomar. Ett möjligt framtidsjobb?
– Jag kan tänka mig att jobba med det här i
framtiden, förklarar Emil.
Att vara hjälpledare innebär mycket mer än
att leka och “busa” med ungdomarna. Ibland
blir det tillfällen för samtal kring stora och
svåra livsfrågor, något som Emil känner sig
trygg med.
– Jag har hittat det där som kyrkan står för
och känner mig trygg i det, förklarar Emil. Jag

tycker om de tillfällen när det blir samtal och
funderingar kring Gud och andra livsfrågor.
Emil har lagt märke till en förändring i
attityderna jämfört med då han själv var i
konfirmandåldern.
– Jag tycker att nu finns det en större nyfikenhet och intresse för de stora livsfrågorna.
Vissserligen har Bureå församling det ovanligt bra förspänt när det gäller tillgången på
ledare. Det hindrar inte att fler kan komma,
något som Emil gärna rekommenderar.
– Jag tycker dom ska ta chansen och gå ledarutbildningen. Man får så mycket kunskap
och alla kan bidra med något.
Att Bureå församling har tillgång till en stor
grupp med hjälpledere är både trevligt och angenämt, inte minst för församlingspedagogen
Helene Lindberg och församlingsassistenten
Andreas Granlund. Förutom att hjälpledarna
underlättar deras arbete bådar det gott för
framtiden - återväxten av ledare är tryggad!

Det här är åtta av hjälpledarna. Från vänster: Emil Törnqvist, Evelina Törnqvist, Lova Bergmark, Alva Lundmark, Alfred Vikström, Vincent Melander, Elias Vikström.

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: Kasper tänder
första adventsljuset medan
Pontus, Lukas och Valeria
tittar på.
Ansvarig utgivare:
Robert Koss.
Redaktionsråd: Markus
Ahlstrand, Lasse Forslund,
Anna-Greta Wallgren.

