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Frivilliga
arbetare



Matt. 6:19-21

Rubrikens text är något som jag funderat en 
del på under hösten. Där vi bor finns en stor 
lada där man lätt kan gömma undan och spara 
många saker. Efter att ha bott på samma plats 
i ganska många år har vi hunnit samla på oss 
en hel del, till slut blir det bara för mycket, en 
belastning.

Nåväl, för några veckor sedan tog jag och min 
fru tag i saken, vi började tömma ladan (och 
vinden), för att ge bort och skänka det mesta av 
det vi sparat under åren. Vad skönt det kändes 
att rensa ut, sakta lättade trycket över bröstet, 
allt som vi samlar här på jorden ska vi ta hand 
om, till slut blir det bara för mycket som tar tid 
från annat.

 Vadå annat? Till exempel umgås med vänner 
och bekanta, göra något som vi verkligen vill 
men inte haft tid till.

Tiden innan jul brukar vara en hektisk tid, vi 

vill få så mycket gjort att vi kan ta det lite lugnt 
över själva julen. Tänk om Du i år skulle stanna 
upp och säga Dig själv, vad är viktigt för mig just 
nu i mitt (vårat) liv. 

Fokusera bara på det du absolut behöver göra, 
då kanske du kan fira en annan slags jul än den 
du är van vid!

Julen är den tid på året då vi minns Jesusbar-
nets födelse i ett litet stall utanför Betlehem. 
Uppmärksamheten är på honom. Han som växer 
upp och blir världens frälsare (räddare).

Begrunda vad det innebär. Hur viktig är julen i 
det perspektivet för Dig?

Samla inte skatter på jorden …
ANDAKT

Björn Olofsgård
Diakon

»Fira en annan slags jul 
än den du är van vid!«
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Hemma på Hemvägen

En flicka är född

De har gröna fingrar

Biskop på upptäcksfärd

Kapell har rustats upp

Julfirandet inleds klockan 11.00 i 
Bureå kyrka. Julbön med julspel. 
Därefter inbjuds till julgemenskap i 
församlingsgården. Bureå försam-
ling bjuder på enkel julmat i form 
av julgröt och skinksmörgås. Du/
ni som kommer och delar gemen-
skapen, tag gärna med dig/er någon 
”julig” maträtt som räcker för dig/
er plus några personer till. På så sätt 
får vi ett trevligt knytkalasjulmats-
bord som vi alla kan kalasa på! Vi 
äter, umgås, leker, sjunger och delar 

gemenskap kring 
julens budskap i 
enkelhet. Firandet 
är öppet för alla – 
gammal som ung. 
Ingen anmälan 
krävs
 
Vill/kan du hjälpa 
till med förberedel-
serna? Kontakta kyrkoherde Robert 
Koss. Kontaktuppgifter finns på 
sista sidan i denna tidning.

Julgemenskap på julafton

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon



Thomas Karlsson känner sig som 
hemma på Hemvägen i Bureå fastän 
att han har bott i Kina i tolv år.

– Jag känner att jag har två hem-
ma och jag hoppas att Bureå ska 
bli mer hemma igen i framtiden.

Universitetsläraren Thomas Karls-
son och hans storebror Fredrik, som 
numera bor i Umeå, flyttade med sina 
föräldrar från Åsele till Bureå 1981.

– Jag föddes på Lycksele BB och var 
bara tre år gammal när vi flyttade hit.

Föräldrarna, som bor kvar i Bureå, 
lät pojkarna hitta sina egna vägar till 
tro i unga år.

– Våra kusiner, som var med i Filadel-
fiakyrkan, har däremot alltid haft mer 
tro och musik på sin sida av släkten.

I de yngre tonåren tog han själv 
beslutet att bli konfirmerad i Svenska 
kyrkan.

– Jag var nyfiken och 
vill lära mig mer om 
kristendomen.

När han var 18 år 
skaffade han sig en bibel 
och läste igenom hela 
boken också.

– Jag är väl inte speciellt religiös, 
men jag tror som dom flesta andra på 
någonting högre än en själv. 

Bästa av livet
Thomas Karlsson berättar att hans tro 
är en ”pushande” drivkraft för att göra 
det bästa av livet.

– Jag är mycket för att hjälpa andra 
och inte bara göra saker för egen vin-
ning. Det är så jag ser på tron för min 
egen del.

Han hävdar vidare att han har glädje 
av sin tro i det vardagliga livet.

– När jag börjar känna mig trött och 
det är kämpigt, så hämtar jag kraft i tron.

Han visste inte riktigt vart han skulle 
ta vägen i livet efter avslutad gymnasie-
utbildning.

– Jag gick Natur i Skellefteå, men jag 
kände att det kanske inte var vad jag 
ville fortsätta med resten av livet.

Han tog beslutet att utmana sig själv 

och försöka läsa något svårt på univer-
sitetsnivå.

– Kinesiska lät himla fräckt. Det 
skulle vara himla roligt att lära sig det 
språket, så jag beslutade mig för att 
flytta ned till Lund och prova.

Efter ett och ett halvt år i skolbänken 
åkte han till Kina för första gången.

– Det var ett sommarläger i fem veckor 
i Kanton i södra Kina och jag trivdes 
riktigt bra, men allt var totalt annorlunda 
än det jag hade upplevt tidigare.

Resan gav blodad tand och han åter-
vände snart för läsa kinesiska i Kanton 
i ett år.

– Jag återvände därefter till Lund, 
avslutade mina studier i kinesiska och 
ekonomi samt skrev senare ett prov i 
kinesiska.

Lära känna landet
Provet gick så bra att han fick ett 
stipendium för att åka till Peking i fem 
veckor.

– Det var en väldigt kort kurs, så 
jag bestämde mig för att stanna kvar 
längre för att lära känna landet bättre.

Han lyckades att hitta sig ett jobb i 
25-miljonersstaden och de fem veck-
orna blev till tolv år.

– Jag undervisar i ekonomiämnen 
på ett universitet med cirka 30 000 
studenter.

Thomas Karlsson har också mött 
kärleken i den kinesiska huvudstaden 
och är numera en gift man.

– Min fru Ke Yan eller Daisy har en 
liten ateljé och designar kläder.

Makarna, som inte har några barn 
än, bor ungefär tio månader i Peking 
och två månader i Bureå varje år.

– Jag har ju mina föräldrar kvar i 
Bureå och vi är här på somrarna.

Små samfund
I Kina är det här med tro inte helt 
okomplicerat och det har, enligt ho-
nom, att göra med historien i landet.

– Alla får ha sin egen tro och det finns 
kyrkor att gå till, men det finns ingen 
huvudreligion eller folkkyrka i landet.

Det är däremot inte tillåtet att sprida 
sin trosuppfattning på allmänna platser.

– Mina internationella studenter, 
som oftast har med sig någon religion, 
brukar bilda sina egna små samfund 
istället.

Thomas Karlsson berättar att det har 
hänt otroligt mycket i Kina under hans 
år på plats.

– Det har hänt mycket på kort tid och 
numera är kineserna faktiskt före oss i 
västvärlden på många sätt.

Kontanter och plastkort är till exem-
pel i stort sett historia.

– Det finns nästan ingen som betalar 
med kort längre. Utan allt betalas med 
mobiltelefoner nu för tiden. Det finns 
till och med folk som tigger på gatan 
med QR-kod.

3

Hemma på Hemvägen

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM

Under sommarmånaderna i Bureå är det främst semester och avkoppling med föräldrar, släkt 
och vänner som gäller för Thomas Karlsson.
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Internationella gruppen i Bureå 
församling går en ny vår till mötes.

– Vi har fått in två nya deltagare 
i gruppen, berättar diakonen Björn 
Olofsgård.

Internationella gruppen är motorn i 
församlingens internationella arbete.

Den ska bevaka internationella 
frågor, engagera, inspirera, informera, 
påverka och ansvara för insamlingsar-
betet.

Uppgiften i församlingen är:
• att hålla uppe och öka det internatio-
nella engagemanget.
• att informera om det internationella 
arbetet.
• att samla in pengar och samordna 
församlingens insamlingsverksamhet.

Superviktigt
Internationella gruppen i Bureå försam-
ling består av åtta medlemmar i vuxen 
ålder.

– Vår målsättning är att få med några 
yngre människor i gruppen också, men 
dagens ungdomar har ju så mycket an-
nat att göra, säger Björn Olofsgård.

Gruppen träffas två gånger per 
termin.

– Den gör ett superviktigt arbete med 
att informera om vad som händer ute i 
världen. Allt från det som är bra till det 
som kan bli bättre.

Stå med bössor
De årligen återkommande kampanjerna 
– Jul- och Fastekampanjen – tar mest 
tid och kraft i anspråk för gruppen.

– Vi brukar stå med bössor och har 
en insamlingsbössa på mötesplatsen 
Café Träffpunkten.

Gruppen gjorde också en lokal insats 
för den nya sommarkampanjen som i år 
hade temat När fotbollen blir livsviktig.

– Den var ju perfekt att göra under 
fotbollsturneringen Myggvalla Cup.

Myskväll
På 1:a advent brukar gruppen samla 
in pengar och sälja Fairtrade-varor på 
torget i samhället.

– Vi har också engagerat oss i After 
Work-kvällarna i församlingsgården, 
berättar Björn Olofsgård.

De är på fredagskvällar mellan 
klockan 17 och 19.

– Arrangemanget vänder sig till alla, 
men mest till barnfamiljer som vill ha 
myskväll och slippa matlagningen.

Hjälper till
Valter Tjärnqvist, Bureå, gör sin andra 
mandatperiod i internationella grup-
pen.

– Det internationella arbetet är fasci-
nerande och jag försöker hjälpa till så 
gott jag kan, säger han.

Han tycker att sommarkampanjen 
var ett bra initiativ och drog sitt strå till 
stacken med en bössa på caféet.

– Jag hade tänkt stå utanför Konsum 
också, men det blev inte av. Jag är så 
mycket engagerad i annat, så jag hinner 
inte vara med över allt.

De går en ny vår till mötes

Internationella gruppen i Bureå församling har planeringsmöte. Från vänster syns Boel 
Boström, Lisa Parbring, Karl.Gerhard Lindgren och Valter Tjärnqvist. 

Mamma Beatrice födde Grace på Selian 
Lutheran Hospital i Arusha i Tanzania.  
Foto: Helen Goldon/IKON

En flicka är född
I årets Julkampanj lyfter Svenska kyr-
kan de orättvisor och övergrepp som 
en flicka kan drabbas av bara för att 
hon är flicka.

Svenska kyrkans internationella arbe-
te stödjer projekt över hela världen för 
att stärka flickors rätt till god hälsa, 
värdighet och makt över sitt eget liv.

– I flera delar av världen anses flickor 

vara mindre värda än pojkar, säger 
projektledaren Claes Anckarman.

– I år har vi den stora möjligheten att 
tillsammans kämpa för att ingen flicka 
ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För 
varje barn är skapad till Guds avbild 
och har samma värde oavsett kön.

Kampanjen pågår från första advent 
till trettondedag jul 2019.



Hjälparbetare med gröna fingrar
– Mission är hjälp till självhjälp. Annars 
blir det bara konstgjord andning.
Det säger makarna Botte och Boel  

Boström, Bureå, som har varit missio-
närer i Zimbabwe i södra Afrika.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Boel Boström, som jobbar halvtid 
som assistent i församlingsarbete i 
Anderstorps kyrka i Skellefteå, och 
Botte Boström, som är pensionerad 
banktjänsteman från Swedbank, 
är engagerade i Svenska kyrkan på 
många sätt.

– Vi är båda med i internationella 
gruppen i Bureå församling. Jag har 
varit med i flera år och Botte har hop-
pat in alldeles nyss, berättar Boel.

De ställer också upp som frivilliga 
arbetare (ideella) i olika samman-
hang.

– Vi brukar sälja rättvisemärkt och 
dela ut julkort på byn under skyltsön-
dagen.

Botte, som inte heter Leif längre, 
hjälpte också diakonen Björn Olofs-
gård med sommarkampanjen När 
fotbollen blir livsviktig under fot-
bollsturneringen Myggvalla Cup i 
somras.

Han brukar också sköta om köket 
vid familjegudstjänster i Anderstorps 
kyrka med glädje.

– Jag tycker att det är så viktigt att 
Boel och dom övriga anställda får 
ägna sig åt besökarna.

Botte hjälper till om det behövs 
och konstaterar i nästa andetag att 
hjälpen behövs.

Makarna brukar även ställa upp 
och sjunga i bönhus och kyrkor vid 
olika tillfällen.

– Sång och musik har väl alltid va-
rit en stor grej för oss, berättar Boel.

Buren av tron
Boel har upplevt att hon har varit 
buren av tron.

– Jag skulle nog inte sitta här om 
det inte var för min tro. Det har varit 
väldigt mycket som har varit käm-

pigt under årens lopp och jag skulle 
nog inte ha klarat mig på egen hand, 
säger hon.

Tåg ur spår
Makarna Boström var missionärer i 
Zimbabwe under fyra år på 1980-ta-
let.

– Det var Sture Normark, präst 
och missionär från Hedensbyn, som 
väckte tanken, berättar Botte.

I en annons i Kyrkans Tidning 
sökte Svenska kyrkan flera ekonomer 
för arbete utomlands.

– Jag skickade in en ansökan och 
på den vägen är det.

Men det dröjde däremot inte länge 
förrän makarna stötte på saker som 
gjorde att de började tvivla.

– Vi skulle åka nattåg ned till 
anställningsintervjun i Uppsala i 
december, men blev varande i Bas-
tuträsk. Ett godståg hade spårat ur 
och det var automatisk nattsänkning 
av temperaturen i väntsalen.

Boel tvekade aldrig att ta rygg på 
Botte.

– Jag följer ju dit han far. Vi har ju 
varit ihop så länge. Vi firade nyligen 
vår 42-åriga bröllopsdag, berättar 
hon.

Ny nation
Det var folk från hela världen på plats 
i Zimbabwe, som blev självständigt 
1980, för att hjälpa till att bygga upp 
landet.

– Det var en alldeles ny nation, full 
av hopp, och med en afrikan – Robert 
Mugabe – som ledare, berättar Boel.

Botte hade fått jobbet som kassa-
förvaltare (ekonomichef) för luther-
ska kyrkan och satt i kyrkans kontor 
i Bulawayo. Kyrkans verksamhet 
innefattade bland annat sex skolor, 
fyra sjukhus och 26 församlingar i 
sydvästra delen av landet.

– Det var rätt mycket att hålla ord-
ning på, berättar Botte.

Makarna Boström avslutar sam-
talet med att konstatera att Svenska 
kyrkan gör mycket gott.

– Det internationella arbetet är så 
fruktansvärt viktigt, säger Botte.

– Vi brukar gå runt – arm i arm – och bara njuta av trädgården, berättar Boel och 
Botte Boström.

”Svenska kyrkan
gör mycket gott”
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Minnen efterlyses

Biskop på upptäcksfärd

Bureå församling efterlyser minnen 
från sin 100-åriga levnadstid.

Som en del i det pågående arbetet av 
att uppmärksamma och att fira att 
Bureå kyrka fyller 100 år – kyrkans 
grundstenar lades 1918, årtalet 1919 
murades in i muren ovanför porten 
och kyrkan invigdes midsommardagen 
1920 – behöver vi all hjälp vi kan få att 
samla in minnen från vår 100-årings 
levnadstid såhär långt. 

Oavsett om det rör sig om bilder, 
protokoll, andra dokument eller 
muntliga berättelser, som kan vara av 

intresse, är allt som kan bidra till att 
teckna ett minnesporträtt av Bureå 
kyrkas första 100 år välkommet! 

Allt som rör församlingens framväxt 
och historia är av intresse! 

Har du något att dela med dig? 
Tveka då inte! 

Kontakta kyrkoherde Robert Koss 
(telefon: 0910-70 80 63) eller  
jubileumsgruppens ordförande Gunnar 
Hedman (telefon: 070-3174267). 

Tillsammans hjälps vi åt att minnas 
och uppmärksamma vår 100-åring!

Biskop Åsa Nyström har varit ute på 
spaning och upptäcksfärd i Luleå stift.

– Jag ville se hur det går för oss, be-
rättade hon under besöket i Skellefteå.

Åsa Nyström, som vigdes till ny biskop 
i Luleå stift i juni, har besökt alla 
kontrakten i stiftet under hösten och i 
slutet av september hade turen kommit 
till Skellefte kontraktet.

Under dagen träffade hon ett 50-tal 
diakoner och präster på Stiftsgården i 
Skellefteå.

– Jag var nyfiken på hur det går med 
vårt arbete. Det arbete som är syftet 
med hela kyrkan. Det som handlar om 
hur människor ska hitta tro och leva i 

tro samt hur kristen gemenskap skapas 
och fördjupas.

Biskop Åsa Nyström medverkade 
också vid en mässa i Landskyrkan och 
ett öppet möte i församlingsgården på 
kvällen.

Bureå kyrka under byggnationen. Bilden är inskickad av Anton Rosendahl.

Biskop Åsa Nyström spelade och sjöng.

Dopfest i januari
Ni (eller ert barn) har under det gångna 
året döpts, och det är värt att fira! 

Därför inbjuder vi till dopfest söndag 
den 13 januari. Dagen inleds med 
gudstjänst i församlingsgården kl 
11.00, där vi delar ut dopdroppar till 
alla som döpts under det gångna året.

Efter gudstjänsten firar vi med 
varmkorv och doptårta.

Anmälan senast den 31 december. 
Vänligen meddela antal deltagare 
samt eventuella allergier.

Anmälan sker via e-post: burea.for-
samling@svenskakyrkan.se eller via 
pastorsexpeditionens telefon 0910-70 
80 60 (vardagar mellan 10-12).

Välkomna!

Kyrkan stängs
Tidens tand sliter på vår kära kyrko-
byggnad, och slitaget har på vissa håll 
blivit så pass kraftigt att det nu måste 
åtgärdas. 

Därför kommer Bureå kyrka att 
stängas efter trettonhelgens gudstjäns-
ter, och hållas stängd under ett antal 
veckor då omfattande målningsarbete 
av sakristian och kyrkbänkarna behö-
ver göras. Arbetet beräknas påbörjas 
under första kvartalet under 2019, 
och pågå till dess att det är klart.

Under tiden då kyrkan är stängd 
kommer huvudgudstjänsterna att firas 
i församlingsgårdens kyrksal. 

Nya tongångar
På pingstdagen 2018 togs den nya 
kyrkohandboken i bruk i Svenska 
kyrkan. 
I den finns bland annat nyskriven 
kyrkomusik som är tänkt att fungera 
som stimulans för fortsatt gudstjänst-
utveckling i de lokala församlingarna.

Som ett led i vårt gudstjänstutveck-
lingsarbete vill vi under våren 2019 
pröva på att fira ett antal gudstjänster 
och mässor med den nykomponerade 
musiken för att låta församlingen 
uppleva och senare utvärdera hur den 
upplevs. 

Kom därför med och fira gudstjänst 
och sjung till nya tongångar under 
våren!



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

December
Lö 1 11.00 Dopp i grytan i församlingsgården. Lotteri mm.
  Björn Olofsgård m.fl.
Sö 2 11.00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören och barnkören.
  Kyrkkaffe.
Ti 4 08.30 Morgonmässa i kryptan. Robert Koss.
Lö 8 18.00 Julkonsert i Bureå kyrka med kyrkokören och
  Bureå manskör.   
Sö 9 11.00 Gudstjänst med barnkörens luciatåg. Termins-
  avslutning. Kyrkkaffe. Markus Ahlstrand. Julgröt med smörgås.
Sö 9 17.00 Lions Lucia i Bureå kyrka. Markus Ahlstrand m. fl.
Lö 15 10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken. Robert
  Koss. Lars Palo. Kyrklunch till självkostnadspris.
Sö 16 11.00 Mässa. Robert Koss. 
Sö 23 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. 
Må 24 11.00 Julbön. Julspel: ”Fest i stallet.” Sång av kyrko-
  kören. Robert Koss. Markus Ahlstrand. Björn Olofsgård.
  Heléne Lindberg. Lars Palo m.fl.
Må 24 12.00 Julgemenskap i församlingsgården. Öppen och
  enkel samkväm med julmat och gemenskap. Se 
  separat annons i Nära för mer information. 
Ti 25 08.00 Julotta. Sång av kyrkokören och Bureå manskör.
  Hans Marklund.
Ti 25 09.00 Julotta i Burvik. Stig Lennart Jonsson. Burviks- 
  gruppen, sång. Servering.
Ti 25 11.00 Gudstjänst i Östra Falmarks bönhus. Hans Marklund.
On 26 11.00 Gudstjänst i Sjöns bönhus. Robert Koss.
Fr 28 18.00 Tomasmässa i Sjöbottens bönhus. Ulf Norrby.
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. 
 

Januari
Ti 1 11.00 Mässa. Robert Koss.   
Sö 6 11.00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören. Dop i gudstjänsten.
  Barnsamling. 
OBS! Efter denna helg stängs Bureå kyrka på grund av målnings-
arbete. Kommande gudstjänster firas alltså i församlingsgården om 
inget annat anges. Se notis i Nära och annonsering på sociala me-
dier, församlingens hemsida samt predikoturerna i lokaltidningarna.
Ti 8 08.30 Morgonmässa i kryptan. Robert Koss.
Sö 13 11.00 Mässa. Dopfest. Utdelning av dopdroppar till
  alla som döpts under året. Robert Koss m.fl. Kyrk-
  kaffe med doptårta. Se notis i Nära.

Sö 27 11.00 Mässa. Introduktion av seriemusik B i nya 
  kyrkohandboken. Robert Koss. Barnsamling.

Februari
Sö 3 11.00 Gudstjänst. Introduktion av seriemusik B i nya kyrko-
  handboken. Sång av barnkören. Barnsamling. Kyrkkaffe.
To 7 19.00 Veckomässa i Sjöns bönhus. Mässan efterföljs
  av bönhusföreningens årsmöte. Markus Ahlstrand.
Sö  10 11.00 Mässa. Årshögtid för Bureå EFS-krets. 
  Predikan av distiktsföreståndare Anders Lindh. Introduktion
  av seriemusik B i nya kyrkohandboken. Barnsamling.
  Robert Koss.
Ti 12 08.30 Morgonmässa i kryptan. Markus Ahlstrand.
Sö 17 11.00 Mässa. Introduktion av seriemusik C i nya kyrko-
  handboken. Sång av kyrkokören. Barnsamling. Robert Koss.
Lö 23 10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken. Robert
  Koss, Lars Palo. Kyrklunch till självkostnadspris.

BUREÅ KYRKA, Forts.

Sö 24 11.00 Gudstjänst. Introduktion av seriemusik C i nya
  kyrkohandboken. Sång av kyrkokören. Predikan av
  Stadsmissionens föreståndare Magnus Hammega.
  Robert Koss.

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

December
Lö 1 11.00 Dopp-i grytan. Tillsammans med Bureå församling.
Sö 2 12.15 Adventskaffe efter gudstjänsten i kyrkan.
On 12 11-13 Våffellunch. Julsånger med Bureå spelmansgille.
Sö 16 18.00 Vi sjunger julens sånger. Christin Östlund och
  Joel Wadström. Glögg, pepparkakor m m.

Januari
Sö 13 18.00 Missionsgudstjänst med Sofia Svensson, Umeå.
  Sång av Cecilia Ahlstrand och Lisa Parbring. Servering.
Sö 20 11.00 Ekumenisk gudstjänst i församl.g. Joel Wadström
  m fl. Kyrkokören, kyrkkaffe.
On 23 11-13 Våffellunch.
Fr 25 19.00 Ekumenisk gudstjänst i pingstkap. Roland 
  Pettersson, servering.
Lö 26 18.00 Cafékväll med bild och musik av Joel Wadström.

Februari
Lö 9 13.00 Årsmöte med middag. Andakt Joel Wadström.
Sö 10 11.00 Årshögtid, kretsen och Bureå församling,
  i församlingsgården. Anders Lindh, Umeå, Joel W. 
  Sång av Anna Wallgren, kyrkkaffe.
Lö 23 11.00 Paltlunch, pepparsås, försäljning, lotterier.

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

ÖSTRA FALMARK, Eva Lindgren 073-716 11 04

December
Lö 8 15.00 Julfest med Lucia. Saltbarnen och Joel Wadström.
Fr 28 19.00 Tomasmässa med Ulf Norrby.

Januari
Sö 13 18.00 Missionsgudstjänst med Joel Wadström. 
  Trettondagsinsamling.
Sö 27 11.00 Gudstjänst med LP.

Februari
To 7 17.30 Mat.
  18.00 Sjöbottens EFS Årsmöte, andakt Joel Wadström.
Sö 10 11.00 Kretsgemensam Årshögtid i Bureå. 
Lö 23 18.00 Bönhusföreningens musikcafé.
Sö 24 11.00 Bönhusföreningens gudstjänst och årsmöte.

December
Lö 1 18.00 Adventssång. Björn Lindberg m fl.
Ti 25 11.00 Juldagsgudstjänst. 

Januari
Sö 13 11.00 Familjegudstjänst. Joel Wadström.
Sö 27 11.00 Gudstjänst. Joel Wadström.

Februari
Fr 8 18.00 Årsmöte. Joel Wadström.
Sö 10 11.00 Årsmöteshögtid i Bureå kyrka. 
Lö 23 19.00 Cafékväll.

7

BIBELSTUDIUM. Vårens träffar äger rum följande 
tisdagar (jämna veckor) kl 13.00-14.30. 5/2, 18/2, 
5/3, 18/3, 2/4 och 15/4. 

Tema för den ekumeniska böneveckan är ”Det rätta, endast det 
rätta, ska vara din strävan”.
Fr 18 19.00 Ekumenisk gudstjänst på Frälsningsarmén i
  Skellefteå. Carl-Erik Sahlberg.
Lö 19 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan i Skellefteå.
  Carl-Erik Sahlberg. 
Sö 20 11.00 Ekumenisk gudstjänst i församlingsgården i
  Bureå. Joel Wadström. Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe.
On 23 08.45 Morgonbön i Kryptan i Bureå. Robert Koss.
To 24 08.45 Morgonbön i Kryptan i Bureå. Markus Ahlstrand.
Fr 25 08.45 Morgonbön i Kryptan i Bureå. Joel Wadström.
  19.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkapellet i Bureå.
  Roland Pettersson. Kyrkkaffe.



Fiskekapellet har rustats upp
Ideellt arbete

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: Makarna 
Boel och Botte 
Boström trivs i sin 
trädgård.

Ett antal frivilliga har rustat upp 
delar av det gamla fiskekapellet i 
Bureå hembygdspark i höst.

Det gamla fiskekapellet har under sin 
300-åriga levnad farit illa genom åver-
kan på många olika sätt.

Kapellet flyttades på frivillig väg från 
Gräsviken till Hembygdsparken under 
mitten av 60-talet.

På 80-talet gjorde en grupp frivilliga 
”ladan” till en användbar plats genom 
målning, nytt golv och utrustning med 
gamla ryssjor och fiskenät 

– Den blev därmed användbar för 
kyrkliga händelser som dop, vigslar, 
smmargudstjänster och musikevene-
mang i den vackra miljön invid Bureäl-
ven, berättar Gunnar Hedman.

Gunnar Lindström göt en fin klocka 
och Sven Holmström byggde klocksta-
peln.

Okantad lockpanel
Efter kontakt med Stiftsantikvarien och 
Skellefteå museum kom ett antal frivil-
liga överens om att sätta upp en okantad 
lockpanel – bräder som är sågade i den 
bredd som de har vuxit – på långsi-
dorna.

– Sagt och gjort. Några gubbar drog 
till skogs och högg, inte alltför grova 
träd, som sågades och fick torka.

Under september har Martin Hägg-
mark, Erik Lundmark, Hans Granlund. 
Ronny Granlund och två stycken Gun-
nar Hedman monterat upp och tjärat 
den brädhög som har legat och väntat på 
att få visa upp sig.

– Den del av huset som inte har fått 
någon brädfodring har alltför många 
bomärken och årtal inskurna i timret för 
att täckas över. 

Ingången har också fått en ny utform-
ning för att vara välkomnande även för 
handikappade.

Erik Lundmark (t v), Gunnar Hedman och 
Martin Häggmark är några av de frivilliga 
som har varit med och rustat upp fiske-
kapellet. Foto: Marianne Hedman
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