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”Precis som kroppen är en och har många 
delar och alla de många kroppsdelarna 
bildar en enda kropp, så är det också med 
Kristus”
1 kor 12 :12

Varje del i vår kropp har ju en viktig plats och 
funktion. Ingen del gör allt, men alla kan något 
som de andra lemmarna har nytta av. 

Det hade varit svårt att se utan ögon. Om 
ingen hade haft öron så vore det ju väldigt över-
flödigt att ha en mun att prata med! (Ibland har 
jag fått uppmaningen att fundera över varför jag 
har två öron och bara en mun. Ja, säg det?)

Precis som människokroppen är uppbyggd av 
olika delar, är också vår församling uppbyggd av 
olika människor.

Listan för alla våra olikheter kan göras lång, 
eftersom det finns många saker som skiljer oss 
åt. Men det som förenar oss som kristna är tron 
på Jesus. `Vi är grenarna, han är vinstocken´, 
som Johannes skriver i sitt evangelium (jfr.m. 
Joh 15:5f).

I kyrkan finns det både plats, rum och behov 
av varje (med)lem. Varje människa kan bidra 
med något som syftar till att bygga upp försam-
lingen. Det är lätt att tänka att det bara är präs-
ten eller någon annan anställd i kyrkan som kan 
eller ska berätta om Gud och Jesus för andra; att 
man måste ha utbildning och våga stå inför folk 
och predika. Men så ser ju inte verkligheten och 
vardagen ut för de flesta av oss. Och tur är väl 
det!

I stället för att lägga ansvaret på `någon an-
nan ,́ fundera på vilka människor du möter i din 
vardag genom jobb, skola eller fritidsintressen. 
Där du befinner dig kan du få vara till hjälp och 
visa på Guds kärlek genom dina handlingar och 
färdigheter. Börja där du är, i din vardag. För att 
anspela på en amerikansk presidents kända ord: 
`Gör det du kan, med det du har, där du är.´ 

Med Jesus som huvud(person) får vi tillhöra 
Guds kropp – församlingen. I den är vi alla 

viktiga delar. Man behöver inte vara perfekt. 
Kyrkan är inte uppbyggd av perfekta människor. 
Tvärtom. I bibeln kan vi läsa om hur flera av 
(huvud)personerna gång på gång misslyckas. Ett 
exempel är lärjungen Petrus, som tre gånger för-
nekar Jesus – trots att han några timmar tidigare 
hade lovat att gå i döden för honom.  Ändå valde 
Gud använda sig av Petrus och alla dessa andra 
ofullkomliga människor!

När vi tar emot nattvarden så läser prästen 
och församlingen ur instiftelseorden ”Så är vi 
fast än många en enda kropp ty alla får vi del 
av ett och samma bröd” Brödet är Jesus om vi 
tar emot honom så får hans fullkomliga liv gälla 
också för oss. Alla är bjudna, så kom och bli en 
del av Kristi kropp och vår församling! 

Bli en del av Kristi kropp!
ANDAKT

ANDREAS GRANLUND
Församlingsassistent

»I kyrkan finns plats, rum 
och behov av varje (med)lem«
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Sommarens satsningar

Församlingens styrelse

Spretig eldsjäl

Rampfeber i kyrkan?

Biskop lade ned staven

Sommarkampanjen, som är en 
ny satsning från Svenska kyrkans 
internationella arbete, har fokus på 
fotboll som livsviktig insats för barn 
och unga på flykt.

Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer fritidsaktiviteter för 
tjejer och killar i flyktingläger värl-
den om. Organiserad fritid förenar 
flyktingar från olika länder, religio-
ner och kulturer. Under aktivite-
terna lär sig ungdomarna om regler, 
normer och respekt. 

Genom att samarbeta i exempelvis 
ett fotbollslag lär de känna varandra, 
vilket motverkar konflikter och ska-
par en tryggare tillvaro utan våld. 
Läs mer på: https://www.svenska-
kyrkan.se/internationelltarbete/ 
sommarkampanjen 

När fotbollen blir livsviktig



Bureå församling satsar på mer 
utåtriktad verksamhet i sommar.

– Vi vill vara mer närvarande i 
samhället, säger kyrkoherde Ro-
bert Koss.

Församlingen ska bland annat ta Hem-
bygdsparken i Bureå mer i anspråk.

– Vi gör det tillsammans med hem-
bygdsföreningen och caféet som har 
förlängt sina öppettider.

På onsdagarna blir det sommarmusik 
med café och på fredagarna blir grill-
ning.

– Vi vill, tillsammans med personalen 
på fritidsgården Gluggen och FRIS, 
skapa en samlingsplats för ungdo-
marna.

Större medansvar
– Jag tänker att vi behöver ta ett större 
medansvar från kyrkans sida gentemot 
de unga. På fredagarna, när det är 
grillning, så gör vi det i samarbete med 
personal från fritidsgården. Vi kommer 
också att prata med andra föreningar 
om de har möjlighet att vara med. 
Detta som en del i FRIS arbete i Bureå.

FRIS, Förebyggande rådet i Skellef-
teå, arbetar för att skapa en trygg miljö 
för de unga.

– Ungas psykiska ohälsa ökar och 
missbruket likaså. Vi behöver arbeta på 
många olika fronter för att hjälpa och 
stödja dem, säger Robert Koss.

Resa till Umeå
Sommarskoj kommer också tillbaka 
under en vecka – den 17-21 juni – i 
sommar.

– Det finns plats för ungefär 20 
stycken barn.

Det blir aktiviteter i och runt försam-

lingsgården och en resa till ”Stora hopp 
och skoj” i Umeå.

– Tre unga ledare är anställda under 
denna vecka.

Ideella krafter
Församlingen medverkar också vid 
sommarandakterna i Burviks kapell.

– Vi försöker hjälpa till och skapa 
verksamhet på plats genom att planera 
in tre-fyra andakter i sommar.

Annars är det främst ideella krafter 
som drar i kapellverksamheten i byn.

– Dom gör en fantastisk insats. Utan 
dom skulle det här inte gå.

God teolog
Tältmötena i hembygdsparken, till-
sammans med Pingstkyrkan och EFS i 
Bureå, blir av den 2-5 augusti.

– Det blir barnsamling, bibelsamtal, 
sång och musik samt gudstjänster.

Mats Lindberg, kyrkoherde i S:t 
Örjans församling, är inbjuden som 
medverkande under mötena.

– Han är en god teolog och en god 
förkunnare, säger Robert Koss.

3

Sommarens satsningar

Fairtrademärkta produkter säljs i församlingsgården.

I sommar blir det grillkvällsgemenskap i hem-
bygdsparken i Bureå. 

Väntjänsten i Bureå

Konfirmationsläsning?

Väntjänsten i Bureå bildades 2005 i 
samverkan mellan olika föreningar 
för att hjälpa och stödja ”Burebor”.

Två tjänster finns att tillgå:
n att få ett hembesök
n att en ”chaufför” skjutsar dig för 
att handla eller för att få vård.

Att åka inom Bureå kostar 50 
kronor tur och retur. Det betalas 
direkt till chauffören.

Att åka till Skellefteå, Ursviken 
eller Skelleftehamn kostar 100 
kronor tur och retur.

Beställ ett besök eller en chaufför 
från Väntjänsten genom att ringa 
till Träffpunkten. Tele: 0910-78 00 
13. Prata med Lina!

Vill ni ställa upp och hjälpa till, 
så är det bara att höra av sig till 
Lina också. / Väntjänsten

Finns Gud? Vad är meningen med 
livet? Vem var Jesus? Vad innebär 
det att vara kristen? Alla frågor 
som handlar om livet är viktiga. 
Livsviktiga! Du som börjar årskurs 
åtta höstterminen 2018 är välkom-
men att ta med alla dina frågor till 
oss, och dela allt som rör tro och liv 

under ett års konfirmationsläsning. 
Vi leker och lär. Åker på läger både 
här och där.  Anmäl dig redan idag! 
Anmälningsformuläret ligger ute på 
www.burekyrkan.com. Konfirmand- 
inskrivning sker söndagen den 2:a 
september kl 11.00 i Bureå kyrka. 
Vi ses! / Konfirmandteamet
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Kyrkorådet i Bureå församling är 
församlingens styrelse.

– Vi har ett viktigt arbete, säger 
ordföranden Lasse Forslund.

Kyrkorådet, som består av förtroen-
devalda ledamöter från nominerings-
grupperna Kyrkan och du i Bureå 
församling och Socialdemokraterna, 
ska ha omsorg om församlingslivet 
och ha ansvar för att församlingens 
grundläggande uppgift blir utförd.

– Vi ska se till att dom beslut som 
kyrkofullmäktige har tagit verkställs 
och delegera uppgifter till kyrkoherden.

Kyrkofullmäktige är församlingens 
högsta beslutande organ och kyrkorå-
det är verkställande organ.

Ansvarsfrihet
Kyrkorådet träffas cirka tio gånger per 
verksamhetsår.

– Det är ungefär en gång i månaden 
med ett lite längre uppehåll över som-
maren, berättar Lasse Forslund.

Ledamöterna, som utses av kyrko-
fullmäktige, beviljas ansvarsfrihet en 
gång per år.

– Det gäller därför verkligen att vi 
tänker oss för hur vi disponerar för-
samlingens pengar.

Gun-Inger Burvall har suttit som 
ledamot i kyrkorådet för Socialdemo-
kraterna i minst tre mandatperioder.

– Jag tycker att det är roligt att en-
gagera mig. Livet blir också bättre för 
en själv om man kan se till att andra 
mår bra.

Allas lika värde
Hon tycker att alla människors lika 
värde är den viktigaste frågan för 
kyrkan.

– Vi ska göra det så bra som möjligt 
för alla, säger hon.

Ingrid Sundman, som är ersättare i 
kyrkorådet för Kyrkan och du i Bureå 
församling, gör sin första mandatpe-
riod som förtroendevald.

– Det kändes viktigt att engagera sig 
för att församlingen ska finnas kvar. 
Kyrkan är ju viktig för hela samhället.

Svenska kyrkan har alltid varit en 
viktig del av hennes liv och det är sär-
skilt en fråga som ligger henne varmt 
om hjärtat.

– Kyrkan ska vara en mötesplats för 
alla i olika skeenden i livet.

Bygga relationer
Kyrkoherde Robert Koss har själv 
erfarenhet av att sitta i kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige i både Kågedalens 
och Byske-Fällfors församling.

– Jag tänker att det är jätteviktigt 
med ett gott samarbetsklimat i kyrko-
rådet.

Han kommer därför att lägga krut 
på att bygga relationer bland de förtro-
endevalda.

– Vi kommer också att arbeta med 
en gemensam målbild och vision fram 
över. Jag tänker att det är en bra start, 
berättar Robert Koss.

Församlingens styrelse
Kyrkorådet träffas cirka tio gånger per verksamhetsår.

Kyrkorådet ska se till att dom beslut som 
kyrkofullmäktige har tagit verkställs.



Spretig eldsjäl som tänker ekumeniskt
Anna-Greta Wallgren försöker att vara 
måttligt engagerad på olika håll, men det 
går inte särskilt bra med måttligheten.

– Jag är väl bara sån av naturen, säger 
hon.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Den spretiga eldsjälen Anna-Greta 
Wallgren, som alltid tänker ekume-
niskt, heter Vallgren i alla offentliga 
papper.

– Men jag tror att alla här i Bureå 
känner mig med W.

Hon är gift med Hans och inflyttad 
till samhället från Vårgårda i Väster-
götland.

– Gifter man sig med en norrlän-
ning, så hamnar man i Norrland till 
slut. Ofta är det så.

Hon är uppvuxen i pingströrelsen, 
gift med en ”EFS-are” och i Bureå 
har hon lärt sig att tycka om kyrkan.

– Jag kallar mig själv för spretig. 
Jag är ju här och där. I Bureå har det 
också gått väldigt bra. Här får man 
vara den man är och det tycker jag är 
helt fantastiskt.
 
Inget skäl att sluta
Anna-Greta Wallgren har lätt för att 
bli engagerad i olika saker.

– Jag har väl, som man säger, nära 
mellan tanke och handling. Sen håller 
jag ut också. Jag bara fortsätter och 
fortsätter. Och än finns det inget skäl 
att sluta heller.

Hon slutade som lågstadielärare 
2002 och är pensionär sedan 15 år 
tillbaka.

– Det är ganska viktigt för mig att 
jag har engagemang någon stans. Det 
håller mig vid liv. 

Vad ger det ideella engagemanget 
dig?

– Jag får otroligt mycket tillbaka i 
form av väldigt många glada tillrop 
och väldigt många glada människor. 
Det måste jag säga. Då blir man glad 
i hjärtat!

Hennes ideella engagemang i sam-

hället har sina rötter i Hobbygruppen 
för barn i Pingstkapellet.

– Jag följde mina barn, Stefan och 
Maria, dit och blev ganska snart själv 
involverad i verksamheten.

Det är över 40 år sedan och hon 
är fortfarande en av två engagerade 
ledare i Hobbygruppen.

– Jag spelar gitarr och sjunger med 
barnen. Just nu är det mest invand-
rarbarn i gruppen.

Anna-Greta Wallgren och maken 
Hans gick ganska snart med i EFS i 
Bureå också.

– Tillsammans med några vänner 
bildade vi en sånggrupp och sen dess 
har jag varit gruppens ledare.

Sjunger unisont 
Sånggruppen, som har varit igång i 
ungefär 25 år, kallas Unison.

– Det var nog så att någon hittade 
på namnet och jag tyckte att det var 
bra. Vi sjunger ju inte alltid i stäm-
mor. Utan vi sjunger unisont.

Hon ansvarar också för att någon 
kommer och talar eller sjunger på 
våffelluncherna i EFS:s regi.

– För det mesta hittar jag någon 
som vi vill lyssna på.

På hennes lott ligger också att 
skaffa sångare till EFS-gudstjänsterna 
och att skriva mötesreferat i lokaltid-
ningen Norran.

Anna-Greta Wallgren är också 
engagerad i Språkcafé på Marongas 
Hörna.

– Det är spännande att få sitta ned 
och träna svenska språket med någon 
som kanske aldrig har hållit i en 
penna ens.

Drygt tio asylsökande, som inte får 
gå på Svenska för invandrare (SFI), 
brukar komma till caféet varje tisdag.

– Det är alla sorters folk från sam-
hället, bland annat tre pensionerade 
lågstadielärare, som undervisar. Det 
är helt fantastiskt att få vara med.

Skriver protokoll
Hennes engagemang i Bureå försam-
ling handlar främst om att korrektur-
läsa texterna i församlingstidningen 
och att sitta med i redaktionsrådet.

– Jag försöker också vara en flitig 
besökare på prästernas bibelstudier.

Hon är dessutom aktiv inom Krist-
demokratiska Kvinnoförbundet på 
riksnivå. 

– Jag är inte så duktig på att prata 
politik, men jag har skrivit protokoll 
åt förbundet i många år.

– Engagemang håller mig vid liv, be-
rättar Anna-Greta Wallgren.

”Här får man vara 
den man är och 
det tycker jag är 
helt fantastiskt”
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Gravskötsel
För beställning eller frågor om 
gravskötsel kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen på telefon: 
70 80 70.

Priser och avtalsvillkor finns på 
församlingens hemsida: www.
burekyrkan.com.

Den 28 maj påbörjas arbetet 
med gödsling och fräsning av 
inköpta gravar.

Senast veckan innan ska lyktor 
och annan prydnad tas bort från 
blomkullarna.

Plantera gärna penséer i kruka, 
så de kan lyftas undan vid fräs-
ning och gödsling.

Penséer som planteras direkt i 
blomkullen tas bort vid fräsning 
och gödsling.

Sommarblommor
Den 11 juni påbörjas plantering 
av sommarblommor och innan 
dess ska krukor med penséer 
tas bort från blomkullen.

Kvarlämnade 
krukor och 
lyktor kommer 
att samlas 
ihop och 
läggas vid 
närmaste red-
skapsställ/sopställ. Krukor och 
lyktor sparas en vecka, sedan 
slängs de.

Bilkörning
Vi vill åter påminna om att 
bilkörning innanför grindarna 
på kyrkogården inte är tillåtet. 
Undantag gäller för fordon med 
rörelsehindrad. Tack för att du 
respekterar detta!

Begravningsfrågor
För bokning av begravningar, 
samt frågor gällande gravskötsel 
och kyrkogårdsärenden, kon-
takta kyrkogårdsförvaltningen. 
Telefon: 70 80 70.  
Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Tidens tand tuggar även på pas-
torsexpeditionens lokaler, och 
efter många års väntan var det 
slutligen dags för en uppfräschning 
av lokalerna även här.

Förutom ljusmålade väggar och nya 

gardiner ska även ett nytt fint och 
modernt personalkök installeras inom 
kort. 

Detta är mycket uppskattat av perso-
nalen, som gläder sig över att få arbeta 
i ljusa och fräscha lokaler! 

Ljust och fräscht!

Rampfeber i kyrkan?
Eftersom även kyrkans lokaler 
måste uppfylla de krav som ställs 
på tillgänglighet hos andra offentli-
ga aktörer i samhället, har vi under 
fjolåret skyndsamt arbetat med 
detta som ett prioriterat projekt i 
församlingen. 

Anledningen till detta är att vi, för-
utom det generella kravet på tillgäng-

lighet i kyrkan, även har en rullstolsbu-
ren kyrkvärd som behöver kunna röra 
sig i kyrkolokalen, vilket gjorde att 
förre tillförordnade kyrkoherden Peder 
Jonson skyndade på processen. 

Resultatet ser ni på bilden. Den 
smakfullt utformade rampen är ritad 
och uppförd av Pär Lundgren, till 
vilken vi riktar ett stort tack! 



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

Juni
Sö 3 11.00 Temamässa – ”I Välsignan och fröjd.” Karin
  Carlsson. Sång av kyrkokören.
Må 4 19.00 Kyrkofullmäktige i församlingsgården.
To 7 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Markus Ahlstrand. 
Sö 10 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av 
  ungdomskör från Skellefteå pastorat.
Sö 17 11.00 Gudstjänst. Upptakt för sommarskoj. Robert
  Koss. 
Lö 23 11.00 Midsommargudstjänst vid Falmarksforsens 
  byagård. Robert Koss.
Sö 24 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Ti 26 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Robert Koss.
On 27 19.00 Musik i sommarkväll i Hembygdsparken. Lovisa  
  Wangby med vänner. Robert Koss.
To 28 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Robert Koss.
Fr 29 19.00 Grillkvällsgemenskap i Hembygdsparken. 
  Markus Ahlstrand med flera. 

Juli
Sö 1 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.  
On 4 19.00 Musik i sommarkväll i Hembygdsparken. Gustav 
  och Ramona. Stig-Lennart Jonsson. 
Fr 6 19.00 Grillkvällsgemenskap i Hembygdsparken. 
  Markus Ahlstrand med flera.
Sö 8 11.00 Mässa. Tema: Fyra evangelister berättar. Stig- 
  Lennart Jonsson. 
Ti 10 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Stig-Lennart
  Jonsson.
On 11 19.00 Musik i sommarkväll i Hembygdsparken. Dua 
  Ligados – Oskar Axerup och Cim Frode. Stig-Lennart
  Jonsson.
Fr 13 19.00 Grillkvällsgemenskap i Hembygdsparken. 
  Andreas Granlund med flera.
Sö 15 11.00 Gudstjänst i Fiskekapellet. Tema: När Jesus 
  fiskade. Stig-Lennart Jonsson..
On 18 19.00 Musik i sommarkväll i Hembygdsparken. Elin 
  Ström och Frida Gyll. Stig-Lennart Jonsson.
To 19 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Stig-Lennart 
  Jonsson.
Fr 20 19.00 Grillkvällsgemenskap i Hembygdsparken. Björn
  Olofsgård med flera.
Sö 22 11.00 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson.
Sö 22 18.00 Gudstjänst i Burviks bönhus. Stig-Lennart 
  Jonsson.
Sö 29 11.00 Mässa. Yngve Stenlund.
Ti 31 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Robert Koss.

Augusti
To 2 16.00 Familjeträff i Hembygdsparken. Helena Marksén. 
To  2 18.00 Familjegudstjänst i tältet. Helena Marksén.
To 2 20.00 Veckomässa i Bureå kyrka. Robert Koss.
  Mats Lindberg.
Fr 3 10.00 Bibelsamtal i Hembygdsgården. Robert Koss.
Fr 3 18.00 Gudstjänst i tältet. Mats Lindberg.
  Joel Wadström. Sång av Anna Ekman.
Fr 3 20.00 Grillkvällsgemenskap i Hembygdsparken. LP-
  stiftelsens medarbetare med flera. 
Lö 4 10.00 Bibelsamtal i Hembygdsgården. Daniel 
  Wendefors. 
Lö 4 18.00 Gudstjänst i tältet. Mats Lindberg.
  Peter ”Peppe” Eriksson.  Sång av Ingemar Nykvist och
  Stig Örjestad. 
Sö 5 11.00 Gudstjänst i tältet. Mats Lindberg.
  Robert Koss. Sång av kyrkokören.
To 9 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Robert Koss.

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

BUREÅ KYRKA, forts

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

Juni
Lö 2 18.00 Gudstjänst i pingstkapellet. Pred. Joel 
  Wadström. Servering.
Lö 16 18.00 Cafégudstjänst med Lars Lundström och Unison.

Augusti
To- 2 Tältmöten i Hembygdsparken. Se Bureå kyrka!
Sö 5 

Augusti
Sö 12  11.00 MC-gudstjänst i Hembygdsparken. Vittnesbörd
  mm. Robert Koss. Tomas Englund. m.fl.
  Gemensam grillning efteråt. Ta med det du vill grilla 
  och dela gemenskapen.
Sö 19 11.00 Mässa. Hans Marklund.
Sö 26 11.00 Mässa. ”Diakonins dag”. Hans Marklund. Björn
  Olofsgård.

Juni
On 6 15.00 Bön för Sverige. Leif Vestermark. 
Lö 9 18.00 Information av Föreningen Netus Vänner om 
  romernas situation. Sång av Kors och Tvärs. 
Sö 10 10.00 Frukostgudstjänst med Konrad Nyström.

Juli
Sö 15 11.00 Sommarmöte med Ulf Norrby.

Augusti
Sö 12 18.00 Lovsång vid Sundsbron.

ÖSTRA FALMARK, Eva Lindgren 073-716 11 04

Juni
Sö 17 14.00 Sommarmöte med Timothy De Bernardi.

Augusti
To 16 Barnläger.
-Fr -17
Sö 26 11.00 Familjegudstjänst med Joel Wadström.

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

Juni
Fr 2 19.00 Bönhusföreningens årsmöte.

Juli
To 26 19.00 Veckomässa. Robert Koss.

Augusti
To 26 19.00 Veckomässa. Robert Koss.
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Biskopen har lagt ned staven
Hans Stiglund

Expeditionen öppen.............................................Mån-Tor 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
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
Vik EFS-präst 
Joel Wadström
070-550 57 68 / joel.wadstrom@gmail.com

REDAKTIONSRÅD
Robert Koss
(Ansvarig utgivare) 
Markus Ahlstrand
P-O Sjödin
Anna-Greta Wallgren

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

Omslag: 
Fyra unga ledare  
i församlingen.

Den 26 maj 2018 lade Hans Stig-
lund ner staven, som det kallas när 
en biskop slutar sin tjänst, under 
en gudstjänst i Luleå domkyrka. 
Efter 16 år på biskopsstolen väntar 
ett oskrivet blad.
   – Nu går jag bara ut i ett vitt fält 
och det känns bara spännande.

I trapphuset på stiftskansliet i Luleå 
hänger biskopsporträtten på rad. Stora, 
imponerande oljemålningar och fotogra-
fier av allvarliga män i ämbetsdräkt. 

Längst ner i trappen, lite vid sidan 
av, hänger en inramad barnteckning, 
föreställande en glad biskop med lyfta 
armar och en kräkla i handen. På en 
post it-lapp står det: Till Biskop Hans 
från Emmanuel. 

Inga fina titlar
Hans Stiglund vigdes den 2 juni 2002 till 
Luleå stifts åttonde biskop. Nu kommer 
Hans säkerligen att bli ordentligt avfoto-
graferad och få en likvärdig plats bland 
de övriga biskoparna i trapphuset så 
småningom. Men den lilla barnteckning 
är ändå talande för den prestigelöshet 
som präglat hans ämbetstid.

Han hade inga fina titlar, hade aldrig 
doktorerat eller innehaft några högt 
uppsatta tjänster i den kyrkliga hierar-
kin. Det var vanligheten som gjorde tull- 
arsonen från Haparanda ovanlig bland 
biskopar.

Det finns en berättelse i Hans Stig-
lund författardebut ”Gränslandet” från 
2012 som säger något avgörande om 
hans teologiska grundhållning. Det var 

i samband med en biskopsvisitation i 
en inlandsförsamling som han höll en 
gudstjänst på ett äldreboende. Hans blev 
stark berörd när han såg de två kvin-
norna i personalen och deras sätt att 
förhålla sig till de gamla.

– Jag blev så tagen av att se deras 
osjälviska tjänande, deras värme, deras 
medmänskliga närvaro, hur de mötte 
de äldre, inte som gamlingar utan som 
människor.

Gud med oss
Han har under hela sin ämbetstid envist 
förmedlat budskapet om att det mänsk-
liga livet är en del av det heliga. 

Det är ingen slump att hans valspråk 
har varit ”Gud med oss”.

– Du behöver inte skämmas över att 
vara människa. Det är just det som är 
hemligheten med kristen tro. Där möts 

det heliga och det mänskliga som olika 
dimensioner i samma liv. Gud är här 
och delar livet med oss. Delar det som 
skaver, det som gör ont och det som är 
roligt. Allt får plats i tron.

Fredsprojekt
Luleå stift har sedan länge ett starkt in-
ternationellt arbete med många kontak-
ter världen över.

– För mig har de varit en fantastisk 
upplevelse att få möta den världsvida 
kyrkan som biskop.

Ett samarbete som ligger honom 
varmt om hjärtat är det mellan kyrkorna 
i barentsregionen.

– Det är intressant att vi lyckats hålla 
det här luthersk-ortodoxa fönstret öppet 
trots alla teologiska spänningar i värl-
den. Det här är ett viktigt fredsprojekt.

Ulf Boström

Hans Stiglund, biskop i Luleå stift, har lagt ned biskopsstaven och gått ”ut i ett vitt fält”. 
Foto: Emma Berkman
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