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Helena tillbaka i tjänst



Ibland behöver vi ny frisk inspiration och 
hopp om att allt är möjligt. Hur kommer vi 
då vidare när det känns som om vi fastnat i 
tv-soffan? Vem kan vi vända oss till?

Människor som imponerar på mig och inspirerar 
mig i mitt liv är människor som lever efter sina 
övertygelser, även när det är obekvämt, som 
aktivt väljer en väg och inte väntar passivt på att 
andra ska göra saker för dem. Den största före-
bilden i detta är givetvis Jesus själv. Han hade 
med all rätt kunnat bara sätta sig ner på en fin 
tron och invänta att lärljungarna skulle hitta ho-
nom, och betjäna honom med allt han behövde. 
Men Jesus väljer en annan attityd, en annan väg. 
Han var alltid aktiv, uppsökande, framåtdri-
vande. Han sökte upp lärljungarna, han mötte 
de sjuka och ensamma, han vandrade från by till 
by. Även när han behövde vara passiv gjorde han 
det aktivt. När han gick bort i avskildhet för att 
be gjorde han även det medvetet och aktivt. 

Gud Fader själv agerar på samma utåtriktade 
sätt. Istället för att bara se oss springa runt som 
små yra myror gör han allt för att hjälpa oss. 
Han skickar profeter, kungar, änglar, en hel 
bibel fylld av all slags hjälp och vägledning och 
till och med sin egen son. Han är den totala mot-
satsen till en passiv gud. Och jag tror att vi har 
mycket att lära oss av allt detta. 

Vi är inte uppmanade att sitta passivt och 
vänta att andra ska komma och betjäna oss. Det 
är så lätt att bli bitter, besviken och känna sig 

övergiven då. Grip istället varje möjlighet att gå 
framåt, att skapa något nytt, att ge andra din 
tid, dina erfarenheter, dina drömmar och din 
kärlek. Det finns en stor välsignelse i att ge ut 
av sig själv till andra. Nästan vad som helst kan 
hända! Det är helt förtrollande! 

Men var ska vi börja? Börja med dig själv! 
Vilka behov och längtan har du? Vill du att 
något ska hända som kan möta dessa behov, så 
sätt igång att skapa de sammanhangen själv! 
Tuta och kör! Om du vill ha inspiration eller vill 
hjälpa till med något som redan är påbörjat så 
har vi en helt fantastisk möjlighet i vårt när-
område. Be att få vara med på en av Marongas 
många verksamheter, för att se och inspireras! 

Var inte rädd att prova nya vägar. Dröm stort, 
var aktiv och framåt. Men dröm också om små 
saker! En liten förändring kan växa och bli till 
något helt nytt. Det viktiga är att inte stanna av 
och tappa hoppet. Vi lever bara en kort stund 
här tillsammans. Låt oss leva varje dag aktivt 
och närvarande, precis som Jesus gjorde!

Dröm stort och var aktiv!
ANDAKT

Lisa O’Shea
Medlem

»Det finns en stor välsignelse 
i att ge ut av sig själv till andra«
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WILDKIDS 
14-16 AUGUSTI 

FÖR DEJ SOM ÄR FÖDD 06-08 

Vill du vara med om ett äventyr? 
Nu har du chansen! 

Var: Munkviken 
Pris: 1300:- bor du i Bureå församling betalar du bara 
650:- övriga kostnader står församlingen för. 
Anmälan och frågor ställs till Munkviken, tele 0913-
10863 eller info@munkviken.se 
Sista anmälningsdag: 6 augusti 
 

LÄGRET SKER I SAMVERKAN MELLAN: 

SKEPPSBROTTET 13-15 JUNI FÖR DEJ SOM ÄR FÖDD 05-06 Tänk dej att komma i land här på Munkviken som 

den första människor som överlevt ett skeppsbrott 

och tillsammans börja bygga en ny värld. 

Pris: 1300:- bor du Bureå församling betalar du bara 

650:- övriga kostnader står församlingen för. 

Anmälan och frågor ställs till Munkviken, tele 0913-

10863 eller info@munkviken.se 
Sista anmälningsdag:6 juni 

VÄLKOMNA! 
Lägret sker i samarbete mellan: 

MUSIKALFABRIKEN 

14-16 AUGUSTI 

FÖR DEJ SOM ÄR FÖDD 07-10 

Var: Munkviken 

Pris: 1300:- bor du i Bureå församling betalar du bara 

650:- övriga kostnader står församlingen för.  

Anmälan och frågor ställs till Munkviken, tele 0913-

10863 eller info@munkviken.se 

Sista anmälningsdag:6 augusti 

Ett läger där vi gör en musikal 

tillsammans. Vi hinner också 

med vildmarksbad, lägerbål m.m 

 
LÄGRET SKER I SAMARBETE MELLAN: 

Läs mer på 
församlingens 
hemsida eller 

munkviken.se!

Sommarens läger på Munkviken!



Musikern Sara Johansson är till-
baka i Bureå församling.

– Det känns som att komma hem, 
säger hon.

Men det är med lite blandande känslor 
som hon återvänder till församlingen.

– Jag har lärt känna oerhört många 
fina ungdomar i stan genom ungdoms-
kör och annan ungdomsverksamhet, 
så det känns vemodigt att lämna dom. 
Det är samma känsla som när jag läm-
nade Bureå för fyra år sedan.

Att få jobba med ungdomar gör 
henne varm om hjärtat.

– Dom är på en nivå där man både 
kan vara kompis med dom och samti-
digt vara en vuxen som stöttar. Många 
ungdomar mår inte bra i dag och då 
känns det fint om jag faktiskt kan göra 
skillnad i någons liv.

Min församling
Sara är en ingrodd burebo som ”bo-
endemässigt” bara har gjort en liten 
utflykt i världen.

– Det var när jag gick på Musikhög-
skolan i Piteå i fyra år.

Hon trivdes bra med jobbet i Skellef-
teå landsförsamling, men när heltids-
tjänsten som musikpedagog i Bureå 
församling kom ut valde hon att ta 
chansen att vända hemåt.

– Jag har min kyrka och min för-
samling här. Chansen att få jobba på 
hemmaplan lär inte dyka upp allt för 
ofta heller.

Fokusera utåt
Tjänsten som musikpedagog består av 
50 procent inriktning musik och 50 
procent inriktning barn och unga.

– Jag tror att jag har hyfsat kläm på 
vad jag ska göra under fram för allt 
musikbiten.

Tanken med den andra halvan är, 
som hon har förstått det, att fokusera 
utåt och knyta kontakter med andra.

– Det handlar bland annat om att 
jobba mot skolan och fritidsgården.

Vad var det som gjorde att du sökte dig 
till kyrkan och kyrkomusiken?

– Jag kom naturligt in i den här miljön 
eftersom att mamma och pappa var 
engagerade på olika sätt.

 Hon började i barnkören i årskurs 1 
och plinkade ofta på pianot under sina 
besök i församlingsgården.

– En dag knackade dåvarande kyrko-
musikern Stefan Normark på dörren. 
Han tyckte att jag, trots att jag var så 
ung, skulle börja spela piano för ho-
nom. Det gjorde jag och sedan dess har 
Stefan varit min stora förebild.

Förebildens förtjänst
Det var också mycket hans förtjänst att 
Sara bestämde sig för att gå på Musik-
högskolan.

– Jag hade som liten ingen aning om 
att man blev musiklärare på Musik-
högskolan, men jag ville gå i Stefans 
fotspår och visste att han hade gått där. 
Och då blev det så.

Pianot är hennes favoritinstrument 
och hon var i sitt esse vad gäller spelan-
det under gymnasie- och högskoletiden.

– Som anställd blir musicerandet 
utifrån vad tjänsten kräver. Tiden till 
utveckling och eget musicerande på 
fritiden har varit begränsad de senaste 
åren. Men jag ser fram emot att ha mer 
musik i tjänsten.

Vill starta ny kör
Sara har dessutom saknat att få spela 
kyrkorgel.

– Det ska bli roligt att väcka liv i 
orgelspelandet. Det är en annan fördel 
med att få komma hit.

Hon gillar körsång också, men 
hon har inte tid att själv sjunga i kör 
numera.

– Jag har lite trådar kvar genom att 
jag har gjort inhopp som ackompanja-
tör till kyrkokören emellanåt.

Blir det en ungdomskör i Bureå nu?
– Det är väl min förhoppning och jag 
har mina krokar ute. Det är alltid lika 
spännande att försöka starta en ny 
verksamhet för ungdomar.
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Sara har kommit hem

Sara Johansson hoppas kunna starta upp en ungdomskör på nytt. Det har inte funnits någon 
i församlingen sedan 2015.
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– Jag brinner för att hjälpa sjuka 
barn.
Det säger Carola Forsell, Bureå, 
som jobbar ideellt åt Operation 
Smile över hela världen.

Carola Forsell jobbar till vardags som 
barnsjuksköterska åt Region Väster- 
botten (tidigare Västerbottens läns 
landsting).

– Numera jobbar jag halvtid i Umeå 
och halvtid i Skellefteå.

Hon hjälper sjuka barn i sitt vardagli-
ga liv och under sina ideella insatser ute 
i världen tar hon hand om patienterna 
före och efter operation.

– Det mesta jag gör handlar om 
sjukvård.

Ideell organisation
Operation Smile är en ideell organisa-
tion med bas i USA som vill förändra 
världen med ett leende i taget.

– Vi opererar främst barn som har 
läpp-, käk- eller gomspalt i Latin- och 
Sydamerika, Afrika och Sydostasien.

Operationen är ett enkelt ingrepp 
som förändrar livet för individerna.

– Visionen är att inget barn i världen 
ska kränkas eller tvingas leva undan-

gömt på grund av en behandlingsbar 
ansiktsdeformitet.

Sjukhusfartyg
2015 hade hon och ett 30-tal andra 
frivilligarbetare ett uppdrag en sjömil 
utanför Haitis kust.

– Båten USNS Comfort, som till-
hörde amerikanska flottan, var ett 
sjukhusfartyg med större vårdkapacitet 
än hela Västerbottens läns landsting på 
den tiden.

I höstas gjorde hon sin tredje resa för 
organisationens räkning och resmålet 
var Filippinerna.

– Det var en annan förståelse för vår 
insats i Filippinerna.

Genetisk defekt
I Filippinerna anser befolkningen att 
läpp-, käk- och gomspalt är en genetisk 

defekt och en sådan defekt är ingens fel.
– Barnen fick därmed vara med i 

familjerna på ett helt annat sätt än på 
Haiti.

I Centralamerika anser nämligen 
befolkningen att barnens defekt är ett 
straff för att mammorna har syndat.

– Familjerna skäms för barnen och 
gömmer undan dom för omvärlden. 
Dom får helt enkelt inte vara med i 
gemenskapen.

Vart bär det i väg nästa gång?
– Det vet jag inte. Inget är klart än. 
Men jag har några trådar ute, så vi får 
väl se, säger Carola Forsell vid intervju-
tillfället i mars.

Fotnot: Carola Forsell berättade om sitt 
engagemang på After Work i försam-
lingsgården i slutet av april.

Carola vill förändra världen
Barnsjuksköterskan Carola Forsell, Bureå, åker runt i bland annat kyrkor och berättar om sina insatser för Operation Smile.

SOMMARSKOJ 2019
För barn som gått ut åk 1-3 våren 2019

Söndag 16/6 - Torsdag 20/6
Inbjudan och info kommer med posten vecka 21



Helena brinner för nära samtal
Helena Marksén ser fram emot att få 
vara tillbaka i tjänst som EFS-präst i 
Bureå-kretsen i höst.

– Jag har saknat sammanhanget, de 
nära samtalen och människorna, säger 
hon.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Helena växte upp i ett kristet hem i 
Sävar utanför Umeå och hon fick lära 
känna Gud redan som liten.

– Guds-tron har funnits med så 
långt tillbaka som jag kan minnas. 
Men när jag gick i 9:an åkte jag iväg 
på ett kristet nyårsläger och fick ett 
personligt möte med Jesus som för-
vandlade mig på djupet.

EFS-präst
Under ett vikariat i Ersmarkskyrkan 
i Umeå växte beslutet fram att läsa 
teologi och bli präst.

– Jag upplevde det starkt och att 
människor verkligen behöver Guds 
ord, men det är en process och ett 
beslut som måste få mogna fram. 

2002 flyttade hon ned till Uppsala 
för att börja studera på den treåriga 
EFS-prästutbildningen på Johan-
nelunds teologiska högskola i Upp-
sala.

– Jag fick också under denna tid 
jobba och testa på prästyrket på 
Holmön i Sävar-Holmöns församling 
under somrarna.

Ungdomspräst
2005 var hon klar med utbildningen 
och hon fick då tips om en ledig tjänst 
som ungdomspräst i EFS-kyrkan i 
Skellefteå.

– Jag blev prästvigd i Luleå dom-
kyrka i januari 2006.

Helena träffade sin make Tommy 
i Skellefteå och de gifte sig 2008. De 
fick sitt första barn 2009 och tiden 
innan dottern föddes kände Helena 
att det var dags att göra något annat.

– Jag sa upp mig från tjänsten och 
bestämde mig för att läsa komplette-
rande teologistudier.

Familjen flyttade ned till Sörmjöle 

utanför Umeå och hon började läsa 
på Umeå universitet och på distans på 
Johannelund.

– När vi tog beslutet att flytta till 
Bureå, så började det bubbla av glädje 
inombords.

När makarna la ut huset i Sörmjöle 
till försäljning fick hon höra att tjäns-
ten som präst i EFS Bureå var ledig.

– Det är en så kallad kretstjänst 
som i dag omfattar EFS-föreningarna 
i Bureå, Sjöbotten och Östra Fal-
mark.

Familjehem
I februari 2016 kastades familjen in 
i uppdraget att bli familjehem för en 
liten sju månaders baby.

– Jag sökte senare tjänstledigt 
från jobbet för att vara hemma med 
flickan, men placeringen avbröts 
hastigt och oväntat.

Hösten 2016 blev en tung höst 
för Helena, men ett halvår senare 
landade makarna ändå i beslutet om 

att ställa upp som familjehem för ett 
annat litet barn.

– Socialkontoret hörde av sig gan-
ska omgående och vi fick ta emot en 
nyfödd baby.

Pastorsadjunkt
Helena sökte tjänstledigt på nytt för 
att vara hemma med den lille pojken. 

– Min man har diskbråck och 
kunde tyvärr inte vara hemma med 
honom. Så jag blev hemma på heltid 
till det att pojken började på försko-
lan.

Under sin tjänstledighet bestämde 
hon sig för att göra klart sin kom-
pletterande prästutbildning, det vill 
säga göra det avslutande pastors-
adjunktsåret, och det gör hon nu i 
Burträsk-Lövångers pastorat med 
Bettina Radler som handledare.

–  Det är lärorikt att få se prästyr-
ket från en annan synvinkel och det 
har bland annat blivit mer mäss-
sor, konfirmandarbete och begrav-
ningar.

Nära samtal
I september är det dags att återgå till 
den gamla tjänsten.

– Jag tycker om lekmannaengage-
manget som finns inom EFS och att 
få uppmuntra det. 

Hon ser också fram emot att få 
vara med om fler nära samtal i fler 
små grupper.

– Kärt barn har många namn, men 
jag brinner verkligen för dom här små 
grupperna i olika konstellationer där 
vi får lära känna varandra och Jesus 
närmare.

Till hösten hoppas hon också få mer 
tid att verka för att nå nya familjer 
och lägga mer tid på barnen.

– Jag landande verkligen i den jag är 
under året på folkhögskolan utanför 
Åre, berättar Helena Marksén.

”Vi fick ta emot
en nyfödd baby”
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Grusgravar rustas upp
Grusgravarna på kyrkogården i 
Bureå håller på att rustas upp.

– Vår förhoppning är att vi ska 
vara klara till hösten, berättar kyr-
koherde Robert Koss.
De gamla grusgravarna på kyrkogår-
den har farit illa av tidens tand och till 
sist var församlingen tvungen att göra 
något åt saken.

– Vi sökte och fick kyrkoantikvarisk 
ersättning för grusgravsprojektet.

Svenska kyrkan får nämligen ersätt-
ning, så kallad kyrkoantikvarisk ersätt-

ning, från staten för att vårda kultur-
historiskt värdefull egendom.

Lutande gravstenar
–  Det hade försvunnit grus från gra-
varna, gravstenar hade börjat luta och 
det hade börja växa upp ogräs.

Arbetet med att rikta upp stenar, 
fylla på med grus och minimera risken 
för ogräs är i full gång.

– Det är ett gediget arbete och vi har 
två man som jobbar heltid med projek-
tet, berättar kyrkoherde Robert Koss.

Nu blir det prydligt och vackert igen på kyrkogården i Bureå.

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 27 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 10 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 redskaps-
ställ/sopställ. Krukor och lyktor 
sparas en vecka, sedan slängs 
de.

Tvätt av gravstenar
Miljövänlig tvätt av gravstenar 
med hetvatten utförs av kyrko-
gårdsförvaltningen till en kost-
nad av 500 kronor per sten. 
Beställs på tel: 70 80 70

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.



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

Juni
Sö 2 11.00 Temamässa i irländsk folkton. Guds andedräkt. 
  Robert Koss. Kyrkokören. Kyrkkaffe.
Sö 9 11.00 Mässa med konfirmation. Robert Koss.
To 13 19.00 Mässa i Fiskekapellet i Hembygdsparken.
Sö 16 11.00 Gudstjänst. Robert Koss.
Lö 22 11.00 Midsommargudstjänst utanför Falmarksforsens bya-
  gård. Robert Koss. Ta med fikakorg!
Sö 23 11.00 Mässa. Robert Koss.
Ti 25 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Lars Wangby.
  Sång av Burviksgruppen. Servering.
On 26 19.00 ”Musik i Sommarkväll” i Hembygdsparken. Duo
  Ligados. Oskar Axerup och Cim Frode, gitarrer.
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Bertil Holmgren. 

Juli
Ti 2 18.30 Ätliga växter i ”Guds natur” i Burviks bönhus.
  Solgerd Stenberg.
On 3 19.00 ”Musik i Sommarkväll” i Hembygdsparken. Lars
  Långström/Martin Duo, klarinett och piano.
Sö 7 11.00 Mässa. Ulla-Lena Bäckman.
Ti 9 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Markus Ahlstrand.
  Kaffe och the.
On 10 19.00 ”Musik i Sommarkväll” i Hembygdsparken. Fredrik
  Olson trio.
To 11 19.00 Mässa i Fiskekapellet i Hembygdsparken. Ulla-Lena
  Bäckman.
Sö 14 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
On 17 19.00 ”Musik i Sommarkväll” i Hembygdsparken. Lovisa
  Wangby med vänner, sång, cello och violin.
Sö 21 11.00 Gudstjänst. Ulla-Lena Bäckman.
Sö 21 18.00 Sommargudstjänst i Burviks bönhus. Ulla-Lena 
  Bäckman. Sång av Burviksgruppen. Servering.
Ti 23 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Ulla-Lena
  Bäckman. Kaffe och the.
Sö 28 11.00 Mässa. Ulla-Lena Bäckman. 

Augusti
  Tältmöten 1-4 augusti i Hembygdsparken
To 1 18.00 Gudstjänst i Hembygdsparken. Familjekväll.
  Peppe och Rickard Tjernlund m fl. Servering.
To 1 20.30 Sinnesromässa i Bureå kyrka. Robert Koss.
Fr 2 10.00 Bibelsamtal i Hembygdsgården. Morgan Carlsson.
  (Mingelfika från 9.30)
Fr 2 18.00 Gudstjänst i Hembygdsparken. Morgan Carlsson.
  Sång av Ingemar Cederlund. Servering.
Fr 2 20.00 Grillkväll i Hembygdsparken. Peppe och LP-vänner.
Lö 3 10.00 Bibelsamtal i Hembygdsparken. Morgan Carlsson.
  (Mingelfika från 9.30)

BUREÅ KYRKA, Forts.

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Lö 3 18.00 Gudstjänst i Hembygdsparken. Morgan Carlsson.
  Sång av familjen Wigenstam. Servering.
Sö 4 11.00 Gudstjänst i Hembygdsparken. Morgan Carlsson.
  Robert Koss. Sång av Bureå kyrkokör. Servering.
Ti 6 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Robert Koss.
  Kaffe och the.
To 8 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Robert Koss.
Fr 9 20.00 Kvällsandakt i Burå kyrka.
Sö 11 11.00 MC-gudstjänst i Hembygdsparken. Vittnesbörd.
  Robert Koss. Tomas Englund m fl. 
Sö 18 11.00 Mässa. Robert Koss.
Sö 25 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. 

Juni
Lö 15 18.00 Gudstjänst tillsammans med pingstgruppen. Predikan 
  av Peter Eriksson. Sång av Elisabeth Stenlund. Servering.

Augusti
To- 1- Tältmöten i Hembygdsparken. Se annons!
Sö 4

ÖSTRA FALMARKS EFS, Eva Lindgren 073-716 11 04

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

Juni
Sö 2 11.00 Gudstjänst med Joel Wadström.
To 6 15.00 Bön för Sverige. Leif Vestermark.
Sö 9 10.00 Frukostgudstjänst. Ulf Norrby.

Juli
Sö 14 11.00 Sommarmöte med Björn Häggmark. Anna & Co, sång.

Augusti
Sö 18 18.00 Lovsång vid Sundsbron.
Fr- 23- Husvagnsklubben Johannes 3:16. Se annons eller
Sö 25 burekyrkan.com.

Juni
Sö 16 11.00 Sommarmöte. Lars Wangby. Byakör. Servering.

September
Sö 1 11.00 Familjegudstjänst. Servering.
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Bureå församling fortsätter med 
satsningen på mer utåtriktad verk-
samhet i samarbete med bland 
annat fritidsgården och Hem-
bygdsparken i sommar.

Satsningen, som såg dagens ljus i fjol, 
grundar sig på att församlingen vill 
vara mer närvarande i samhället.

Och i år bjuder den in till Musik i 
sommarkväll under fyra onsdagskvällar 
i Hembygdsparken under juni och juli.

– Vi står för musikandakten och 
Hembygdsparken står för caféet, berät-
tar kyrkoherde Robert Koss.

Under juni månad blir det också 

Sommarskoj för de yngre ungdomarna 
i samverkan med fritidsgården.

– En handfull ungdomsledare kom-
mer att jobba med Sommarskoj.

Sommarandakter
Samarbetet med fritidsgården fortsätter 
i augusti med kvällsaktiviteter i parken 
riktade mot de äldre ungdomarna i 
samhället.

– Då stöttar vi fritidsgården och 
hjälps åt med det.

På tisdagskvällarna blir det även i år 
sommarandakter i Burviks kapell.

– De ideella krafterna i byn gör en 
fantastisk insats.

Tältmötena i Hembygdsparken, 
tillsammans med Pingstkyrkan och EFS 
i Bureå, blir den 1-4 augusti.

– Det blir bibelsamtal, sång, musik 
och gudstjänster.

Släktforskning
Släktforskningens vagga, med Rolf 
Granstrand och Barbro Viklund som 
värdpar, landar i Bureå den 9-10 
augusti.

– Det blir åtta föreläsningar om bland 
annat Buresläkten och Klosterholmen 
samt en medeltida kvällsgudstjänst – 
ett så kallat completorium – i kyrkan, 
berättar Robert Koss.

Sommarsatsningar i Bureå



Uppskattad hjälpinsats
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:  Helena 
Marksén är tillbaka  
i tjänst som EFS-präst 
i Bureå-kretsen.

Tolv pensionerade ”lärare” hjälper 
nyanlända barn i Bureå med läx-
orna en gång i veckan.

– Det är så fina och duktiga 
barn, säger Gun-Marie Nordlund.

Marongas hörna – en ideell förening 
med drygt 100 medlemmar som leds 
av ordförande Maronga Furaha – är en 
mötesplats för nyanlända, utsatta och 
pratsugna i en trygg miljö i Bureå.

– Verksamheten är kostnadsfri för 
besökarna, berättar hon på sin hemsida.

På torsdagseftermiddagarna, mellan 
klockan 15.45 och 17.45, fylls lokalen av 
barn från invandrarfamiljer.

– Det brukar vara ungefär 18-20 barn 
i olika åldrar på plats, berättar Jan-Erik 
Lundström.

Hög ljudnivå
Läxhjälpen, som den ideella verksam-
heten kallas, inleds alltid med fika till 
barnen och under fikat är ljudnivån 
ganska hög i den lilla lokalen.

– Vi hade alldeles för många barn 
här tidigare, så nu har vi regeln att dom 
måste ha läxa för att få vara här, berät-
tar Gun-Marie Nordlund.

Vid starten för tre år sedan var även 
vuxna välkomna till verksamheten, men 
eftersom många av de vuxna inte kunde 
språket så bra blev insatsen för övermäk-
tig för seniorerna.

– Barnen kan ju svenska, så nu fung-
erar det jättebra, säger hon.

De glada och livfulla barnen tycks 
även gilla att få hjälp med sina läxor.

– Barnen kommer ju igen varje gång, 

så jag tror att vår insats är väldigt upp-
skattad, säger Carin Carlsson.

Hon och hennes ideella kollegor tror 
att behovet av läxhjälp är stort.

– Många av barnen har ju inga svensk-
språkiga föräldrar hemma, konstaterar 
Gun-Marie Nordlund.

Hjälpande hand
”Lärarna” i lokalen är alla överens om 
att det är jätteroligt att få ge barnen en 
hjälpande hand.

– Belöningen är att det går bra för bar-
nen i skolan, säger Jan-Erik Lundström.

Men Läxhjälpen ger också de frivilliga 
krafterna mer än bara så.

– Vi får ju lära känna barnen också 
och dom är verkligen jättefina, säger 
Gun-Marie Nordlund.

Fotnot: Föreningen Marongas hörna har 
som övergripande mål att verka för bra 
social anpassning och smidig integration 
i samhället.

Gun-Marie Nordlund hjälper de nyanlän-
da skolbarnen med nästa veckas läxor.

Nytt namn på viktigt arbete
Svenska kyrkans internationella arbete 
har bytt namn till Act Svenska kyrkan.

– Det nya namnet ska göra det lättare 
för människor att förstå vilka vi är, 
vad vi gör och vad vi står för. Under 
de kommande åren behöver vi arbeta 
intensivt för att det viktiga arbete som 
vi gör ska bli mer känt. Det behövs 
för att öka engagemang, kunskap och 
insamling, så att vi kan utveckla part-

nerrelationer och tillsammans försvara 
människors värdighet och rättigheter 
runt om i världen, säger Erik Lysén, 
chef för det internationella arbete.

Mot förtryck
Tillsammans med kyrkor och organi-
sationer arbetar Act Svenska kyrkan 
mot fattigdom, förtryck och orättvisor 
samt långsiktigt med att stödja kyrk-
liga ledare. 
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