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Hitta din uppgift!

Jag är glad över mycket, över semestern, värmen 
och just nu så är jag glad över alla ideella krafter 
i vår kyrka och jag är också glad att få vara med 
att stödja vår församlingsassistent i att börja på 
Johannelunds teologiska högskola.

När jag funderar över församlingen och hur 
den skall vara sammansatt, så den enda riktigt 
tydliga principen jag hittar i Bibeln är att vi 
ska fungera nära tillsammans som organen i en 
kropp. Och huvudet i kroppen är Kristus, han 
som också ger all tillväxt (Ef 4:14-16). Vi måste 
ha den tilliten till honom att han förmår kalla 
och utrusta människor just till de uppgifter som 
behöver utföras.

Gud vill ge oss alla var och en vår egen vision om 
hur vi ska fungera i Kristi kropp. Bäst går det när 
församlingen genom bön får nåden att bejaka 
det som Gud redan har lagt ner i olika personer 
istället för att bara göra upp en lista med tjänster 
som man sedan försöker hitta folk till. När Paulus 
och Barnabas skulle ge sig ut som missionärer står 
det så här om hur det gick till:

Apg 13:2-3 När de tjänade Herren och fastade, 
sade den helige Ande: ”Avskilj åt mig Barnabas 
och Saulus för den uppgift som jag har kallat 
dem till.” Då fastade de och bad och lade 
händerna på dem och sände ut dem. 
Gud kallade och församlingen avskilde och 
sände. Att satsa på att göra det möjligt för alla 
lemmar i kroppen att finna sin plats och fullfölja 
det uppdrag Gud har kallat dem till. Detta gör 

vi bäst genom bön och fasta. När vi ber och 
fastar hittar vi också hur vi själva ska stödja de 
andra. I kapitel 6 i Efesierbrevet talas det om den 
andliga kampen och vikten av att ta på sig hela 
Guds vapenrustning, och sedan lägger Paulus till 
detta om att stödja varandra genom bön:

Ef 6:18 Gör detta under ständig åkallan och 
bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll 
ut i bön för alla de heliga.

Att försumma de rika gåvor som Gud har lagt 
ner i olika personer är ett dåligt sätt att förvalta 
det församlingen har fått av Gud. Aposteln 
Petrus ger här ett mycket gott råd:

1 Petr 4:10 Tjäna varandra, var och en med den 
nådegåva han har fått, som goda förvaltare av 
Guds mångfaldiga nåd.

Guds nåd är mångfaldig, inte enfaldig! Försök 
alltså inte tjäna med någon annans gåva, utan 
tjäna med din specifika gåva! På samma sätt 
som Herren ger församlingen gåvor i form av 
apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, 
är också du en gåva till församlingen oavsett vad 
du utför. Det är utrustade människor Gud ger till 
församlingen, inte massproducerade robotar!

Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus 
Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, 
så att vi skall vandra i dem.  
Gud välsigne dig!

Gud kallar – församlingen sänder
ANDAKT

Robert Koss
Kyrkoherde

»Guds nåd är mångfaldig«
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Två temadagar

EFS och församlingen bjuder in till 
Söndagsskola i Församlingsgården 
vid fem tillfällen i höst. 
Det är den 8/9, 22/9, 13/10, 17/11 
och 22/12.
– Första gången samlas vi i 
barnlokalen för extra mycket kul 
och vi avslutar med sopplunch 
för dom som vill, berättar Lisa 
O´Shea.
Alla åldrar är välkomna kl 11.00 i 
stora salen. 
– Vi kommer att ha sång, 
undervisning, lek och pyssel.

Ni kommer väl i håg att anmäla 
er till konfirmationsläsningen som  
börjar i höst? 
Det har skickats ut en personlig 
inbjudan under sommaren till 
de som är aktuella för läsningen 
och än finns det möjlighet att 
anmäla intresse via ett formulär på 
församlingens hemsida: 
www.burekyrkan.com 
– Vi ses till hösten, hälsar 
konfirmationsledarna i 
församlingen.

Söndagsskola Konfirmation



Bureå församling jobbar på att bli 
miljödiplomerad.

– Vi vill ju också vara med och 
bidra till en hållbar utveckling, 
säger kyrkoherde Robert Koss.

Svenska kyrkans miljödiplomering för 
hållbar utveckling är ett ledningssystem 
för församlingarnas långsiktiga arbete 
med hållbarhetsfrågor.

Det unika med ledningssystemet är 
bland annat att det:
n bygger på en pedagogisk grund.
n rymmer ekologiska, sociala, 
ekonomiska och andliga perspektiv.
n leder till en lärande organisation som 
kan utvecklas långsiktigt.

Miljövänligt bränsle
Bureå församling har hållit på med 
miljödiplomeringen i hyfsad takt under 
det här året. 

– Vi har gått igenom 
samtliga områden och gjort en 
nulägesbeskrivning.

Beskrivningen visar att 
församlingen har kommit långt med 
miljömedvetandet på vissa områden.

– Vi köper till exempel miljövänligt 
bränsle till våra fordon på kyrkogården.

Personalen har också tillgång till en 
elbil och cyklar.

– Vi försöker också sopsortera och 
samåka vid resor, men allt bra kan bli 
bättre.

Robert Koss tror att församlingen kan 
komma långt med att bara göra det lilla 
som är möjligt att göra på något sätt.

– Det stora är ju att dra ned på 
energiförbrukningen för våra lokaler.

Gediget arbete
Nu ska en genomlysning av 
förbrukningen göras, så att 
församlingen får se vad det finns för 
möjligheter till åtgärder.

– Vi har borrat för bergvärme 
till kyrkan, men kostnaderna för 
energiförbrukningen för våra lokaler är 
ändå enorma.

Det är, enligt honom, ett 
gediget arbete som personalen och 
förtroendevalda gör tillsammans.

– Det får därför inte bli en 
bokhyllevärmare. Utan det behöver 
integreras i arbetet.

En satsning på laddstolpar till 
elbilar är med i budgeten för nästa 
verksamhetsår.

– Vi för också samtal med Skellefteå 
Kraft om att upplåta plats för en av 
deras laddstolpar.

I budgeten återfinns dessutom 
pengar till inköp av en miljövänlig 
bil för samnyttjande mellan 
personalen på kyrkogården och i 
församlingsverksamheten.

– En del av personalen har också 
utbildat sig i farliga ämnen i allt 
material som vi använder.
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Hållbar satsning

Skördefest 
i Bureå

Stärkande samtal

Den 13 oktober är det dags för 
Skördefest i Församlingsgården i 
Bureå.

– Skördefesten är en god tradition 
och den skapar engagemang, berättar 
kyrkoherde Robert Koss.

Den årliga traditionen har, 
enligt honom, lyfts upp av en av 
kyrkvärdarna och den har ett fint 
tema.

– Det handlar om att i 
gudstjänstform påminna om och 
tacka för allt det goda, för skapelsen 
och för grödorna samt att få rikta 
tacksamheten till Gud på ett litet 
annat sätt.

Grundtanken är att 
gudstjänstbesökarna ska komma 
med det de har skördat och ge det till 
kyrkan.

– Det brukar vara allt från svamp 
och bär till sylt och rotfrukter.

Gåvorna bärs fram under 
gudstjänsten.

– Under förbönen ber vi att gåvorna 
ska komma människor till godo.

 Skördegåvorna säljs därefter på en 
auktion i samband med kyrkkaffet 
och alla pengar går till något projekt i 
församlingen eller i EFS.

– Vi har en fantastisk drivkraft 
bland de ideella i församlingen och 
det är gott, avslutar Robert Koss.

I höst startar Skellefteå Stadsmission 
en samtalsgrupp för anhöriga till 
personer med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa.

– Vi vill avlasta och minska stress 
för anhöriga och i öppna samtal 
dela med oss av våra erfarenheter, 
lära av varandra och stärka vårt 
välbefinnande, säger Katarina 
Larsson, Skellefteå Stadsmission.

Viktiga frågor som medberoende/
skuld och skam och förväntningar på 
anhöriga kommer att tas upp.

Information om anhörigstöd finns 
på hemsidan skelllefteastadsmission.se.

Du kan även ringa  0910- 20 00 98.

Kyrkoherde Robert Koss bakom ratten på församlingens elbil på kyrkogården.
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Deltagarna på Tillsammanslägret i 
Munkviken fick bland annat prova 
på att fiska i en närliggande bäck.

Fiskelyckan var dålig, men 
upplevelsen var desto bättre.

Lägergården Munkviken utanför 
Lövånger, som ägs av en stiftelse, har 
arrangerat läger och konferenser i den 
havsnära och natursköna miljön under 
många år. 

– Jag vet inte hur länge vi har gjort 
det, men det är då långt före min tid, 
berättar verksamhetsansvarige Eva 
Johansson.

Hon och den övriga personalen 
bjuder in till fem-sex läger per år.

– Vi tror att läger är ett bra sätt att 
skapa gemenskap och att lära känna 
nya människor.

Linedance
Det traditionella Tillsammanslägret 
arrangerades på lägergården i början av 
augusti.

– Vi är tillsammans och vi gör lite av 
varje. Det är andakter i kapellet och 
aktiviteter, som till exempel fiske och 
hantverk, av olika slag.

På plats var allt från små barn till 
pensionärer i en salig blandning av 
ensamstående och familjer.

– Barn måste ha med en förälder 
på lägret, men vuxna behöver inte ha 
något barn med sig.

På förmiddagen delas de drygt 80 
deltagarna upp i grupperna små barn, 
barn och vuxna.

– Alla får därmed lite egentid.
Efter lunch bar det av till stranden 

och efter eftermiddagsfikat blev det en 
gemensam aktivitet.

– Vi försökte lära oss att dansa 
linedance.

Eva berättar att lägergården testade 
ett nytt grepp i somras.

– Vi arrangerade, tillsammans med 
några stuggrannar, en jazzkonsert med 
sångaren Claes Janson.

Konserten lockade 200 personer 
till lägergården och nu blir det fler 
konserter fram över.

– I höst väntar annars den vanliga 
lunken med konferenser, konfaläger 
och julbord, avslutar hon.

De går och fiskar tillsammans

Fiskestunden vid den närliggande bäcken blev en gyllene tid för deltagarna på Tillsammans-
lägret.

De yngsta barnen fick börja dagen med att 
göra namnskyltar.

Eva Johansson är ansvarig för verksam-
heten på lägergården i Munkviken.

Lägergården i Munkviken bjuder på en 
havsnära och naturskön miljö.



Sven-Olof värnar om hembygden
Bureå Hembygdsförening är en ideell 
och livaktig förening.
– Vi jobbar för att hembygdsgården 

och parken ska vara en mötesplats för 
alla som vill träffas och umgås, berättar 
ordföranden Sven-Olof Andersson.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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69-årige Sven-Olof, som bor i Bureå 
sedan 1975, har arbetat som lärare 
på grundsärskolan i Skellefteå under 
många år.

– Det var ett jobb som jag trivdes 
väldigt bra med. Det var små och 
ganska välbemannade grupper samt 
trevliga elever.

Han jobbade över i två år och gick i 
pension först vid 67-års ålder.

– Jag tog då taxikörkort och i dag 
kör jag taxi på ungefär halvtid. Jag 
gillar att köra bil och känner mig pigg.

Lokalombud för Norran
Under 90-talet och en bit in på 
00-talet var han också frilansare 
och lokalombud i Bureå för 
lokaltidningen Norran.

– Jag har alltid varit intresserad av 
att fotografera och skriva. Jag fick 
min första kamera – en plastkamera 
som kostade fem kronor – när Tempo 
invigdes i Skellefteå.

Han har också varit engagerad 
i Bureå Hembygdsförening under 
många år.

– Det började med att min fru var 
med i föreningen.

Till en början handlade hans 

engagemang främst om att sköta 
om marknadsföringen åt föreningen 
via hemsidan, sociala medier och 
annonsering på anslagstavlor.

– Det här har legat på mig i många 
år och jag jobbade ganska nära förre 
ordföranden Sune Hedlund.

Nu har han själv varit ordförande 
för föreningen i snart sex år.

– Sune lade över allt mer på mig 
under de sista åren, så jag har väl som 
jobbat mig in i rollen.

Den ideella föreningen har ett nära 
samarbete med Bureå församling och 
flera andra föreningar/organisationer.

– Vi är en förening som märks i 
samhället.

Verksamhetsåret är fullt av 
aktiviteter och arrangemang. 
Hembygdsgården är dessutom öppen 
och tillgänglig året runt för alla som 
vill hyra den.

– Vi håller i trådarna för minnes-
stunder sedan många år tillbaka.

Smedja ska sättas upp
Bureå Hembygdsförening lägger 
också ned en hel del tid på att försöka 
utveckla hela hembygdsområdet.

– Vi satte upp Annagården, som 
har en liten bakugn, med hjälp av 
EU-bidrag för några år sedan.

Den förre byasmeden Kalle 
Eriksson skänkte hela sin 
smidesutrustning till föreningen för 
många år sedan och föreningen har 
fått klartecken till ett bidrag för att 
sätta upp en smedja på området.

– Vi har en lada som ska plockas 
ned, flyttas hit och sättas upp i höst.

Det finns också ett härbre på 
området som ska komma på fötter.

– En dröm är också att Paviljongen 
på Åbacka väster om E4-an ska 
flyttas till hembygdsområdet.

– Det svenska språket ligger mig 
varmt om hjärtat, berättar Sven-Olof 
Andersson.

Bureå Hembygdsförening bildades 1955.
– Initiativtagare var överläraren Karl-Helmer Nyström. Det 

var han som såg till att hembygdsgården flyttades hit från 
Falmarksforsen i början på 50-talet, berättar Sven-Olof Andersson.

Gården invigdes 1955 av dåvarande landshövdingen Elof 
Lindberg och 2018 blev den klassad som allmän samlingslokal av 
Skellefteå kommun.

– Föreningen erhåller årligen ett kulturbidrag på ungefär 8 000 
kronor per år och vi har numera möjlighet att söka bidrag av 
kommunen för investeringar och reparationer.

Föreningen har nästan 200 betalande medlemmar och 
medlemsavgiften är 75 kronor per år.

– Vi försöker hela tiden aktivt värva nya medlemmar för att 
behålla och öka medlemsantalet.

Allt arbete, med undantag av husmors och ferieungdomarnas 
insats, bedrivs ideellt.

– Det utförs gemensamt av en sammansvetsad och väl 
fungerande styrelsegrupp samt många frivilliga.

2016 blev föreningen utsedd till Årets Hembygdsförening av 
Sveriges Hembygdsförbund.

”Bureå Hembygdsförening visar på nytänkande när man med 
hjälp av digital teknik kommunicerar med breda målgrupper”, 
löd inledningen av juryns motivering.

– Vi fick ta emot priset av prinsessan Sofia i samband med 
förbundets 100-årsfirande på Skansen i Stockholm. Det var 
väldigt trevligt att få den här uppskattningen, berättar Sven-Olof 
Andersson.

FAKTA
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Mycket för pengarna
Det är inte ovanligt med frågan: 
vad får jag för pengarna jag betalar 
i kyrkoavgift? Naturligtvis är det en 
befogad fråga. 

Innan jag försöker svara på den vill 
jag lyfta en annan fråga: vad används 
pengarna till som jag betalar i 
kyrkoavgift?

Bureå församling har en omsättning 
på drygt 10 miljoner kronor. Den 
största intäkten är kyrkoavgiften 
på ca 7 miljoner kronor och 
begravningsavgiften på ca 3 miljoner 
kronor. Den största utgiftsposten 
är personalkostnader, nästan 8 
miljoner kronor. För närvarande har 
vi 10,5 tjänster plus säsongs- och 
sommarjobbare på kyrkogården under 
sommarmånaderna. Andra stora 
utgiftsposter är uppvärmning av våra 
lokaler (kyrkan, församlingsgården, 
kyrkogårdsexpeditionen med 
verkstadsdel samt gravkapellet), larm 
och kostnader för verksamheten.

Förtroendevalda i kyrkofullmäktige 
och kyrkoråd bestämmer budget samt 
mål och riktlinjer för den verksamhet 
som församlingen ska ha. Sedan är det 
personalen under kyrkoherdens led-
ning som ser till att verkställa besluten. 
Förutom personal finns det också en del 
frivilliga som hjälper till på olika sätt. 

Korta fakta om församlingens två 
verksamheter. Först begravningsdelen, 
där alla är med och betalar en begrav-
ningsavgift. Det är ett 50-tal begrav-
ningar i vår församling varje år. De flesta 
är i gravkapellet, men en del är i kyrkan. 
Du som har besökt kyrkogården vet att 
den är mycket fin och välskött. Under det 
senaste året har det bland annat arbetats 
med att renovera det stora antalet grus-
gravar som finns på området.

När det gäller den kyrkliga delen har 
vi de senaste åren satsat på barn- och 
ungdom som barnkörer, miniorer, 
kyrkis, Bibeläventyret i skolorna, 
Bunkern, konfirmation, ledarutbildning 
och till hösten startar en ungdomskör. 

Vad får jag för pengarna? 
Under ett år erbjuder vi alla 
församlingsbor att vara med på minst 
75 gudstjänster och mässor. De allra 

flesta samlingarna är i kyrkan, men 
en del av dem är förlagda ute i byarna, 
där också EFS har flera gudstjänster 
och samlingar för barn och ungdom. 
Det finns också bibelstudiegrupp, 
sorgegrupp, sång och musik i 
kyrkan och hembygdsparken samt 
andra sammankomster bland annat 
tillsammans med EFS, Pingstgruppen 
och fritidsgården.  

Förutom möjlighet 
att vara med på alla 
gudstjänster och andra 
sammankomster 
som församlingen 
anordnar, så finns 
det också flera andra 
skäl. Du får se två av det tio skäl som 
finns att läsa på församlingens hemsida 
– www.burekyrkan.com. Klicka på 
fliken på ”Vår församling” och sedan 
på ”Varför vara medlem”.

Motvikt
Församlingen vill vara en röst som 
står som motvikt till tidens röster. I 
tider då människovärdet ifrågasätts, 
droger blir allt vanligare bland unga, 
moraliska värden överges, vill försam-
lingen vara en röst som lyfter fram det 
motsatta. Som medlem är du en röst i 
församlingens gemensamma ”kör” mot 
destruktiva röster i världen.

Kulturbärare 
Församlingen står i en tradition som 
har rötter tusentals år tillbaka. Vi 
lever i ett samhälle som vuxit fram i 
den kultur som i hög grad har präglats 
av kyrkan. Församlingen vill även i 
fortsättningen bära vidare det arv vi 
fått när det gäller andliga värden. Ditt 
medlemskap bidrar till att stödja detta 
kulturarv som visat sig beprövat och 
hållbart i generationer.

En del säger att de har så liten tro 
eller inte allas tror på Gud. Det gör 
inget. För Gud tror på och räknar med 
dig! Du är viktig med den kunskap, 
tro och erfarenhet du har. Välkommen 
att ställa upp som förtroendevald i 
kyrkovalet 2021. 

Lasse Forslund
kyrkorådets ordförande

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.

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.

Ny kyrkoherde 
i Skellefteå
Ulrika Markgren blir ny kyrkoherde i 
Skellefteå pastorat den 1 september.

– Grundkänslan är väldigt bra. Det 
ska bli både roligt och utmanande, 
men jag känner också en stor 
ödmjukhet inför uppdraget.

Ulrika, som har varit 
församlingsherde i Kågedalens 
församling i ungefär ett år, har alltid 
tyckt att det är väldigt roligt att jobba 
med ledningsuppdrag och det var 
också ett av skälen till att hon sökte 
tjänsten som ny kyrkoherde.

– Det började väl som en längtan 
inom mig själv. Sen blev det yttre 
påverkan av människor som 
uppmuntrade mig att söka tjänsten.
Hon avskildes som EFS-pastor 1986 
och blev prästvigd i Svenska kyrkan 
1991.



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

September
Sö 1 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av ungdoms- 
  kören. Kyrkkaffe. Konfirmandinskrivning efter gudstjänsten.
Ti 3 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Robert Koss.
Sö 8 11.00 Mässa. Robert Koss. Söndagsskola. Sopplunch 
  med föredrag (100-årsjubileum).
Sö 15 11.00 Kretsgudstjänst i Sjöbotten.
To 19 19.00 Veckomässa i Burvik. Robert Koss. Sång och 
  musik av Burviksgruppen.
Sö 22 11.00 Gudstjänst. OBS! I Församlingsgården. Helena 
  Marksén. Sång av Erika Larsson. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Fr 27 17.00-19.00 After Work. ”Thank God it´s Friday” i 
  Församlingsgården. Middag och gemenskap.
Sö 29 11.00 Mässa. Robert Koss. Mingelfika. 

Oktober
Ti 1 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Markus Ahlstrand.
Lö 5 10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken. Markus 
  Ahlstrand. Lars Palo m fl. Lunch till självkostnadspris.
Sö 6 11.00 Gudstjänst. ”De äldres dag”. Markus Ahlstrand. 
  Björn Olofsgård. Sång av ungdomskören. Kyrklunch 
  för de äldre. OBS! Anmälan till Björn på tel 70 80 65.
Sö 13 11.00 Gudstjänst. OBS! I Församlingsgården. Robert Koss. 
  Sång av kyrkokören. Söndagsskola. Kyrkkaffe med 
  skördefest. (Ta gärna med skördegåvor till auktionen!)
To 17 19.00 Veckomässa i Östra Falmark. Robert Koss.
Sö 20 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Sång av barnkören. Mingelfika.
Fr 25 17.00-19.00 After Work. ”Thank God it´s Friday” i För- 
   samlingsgården. Middag och gemenskap.
Sö 27 11.00 Mässa. Dan Rickardsson. Mingelfika.

November
Fr 1 11.00-16.00 Öppet hus i gravkapellet.
Lö 2 10.00-15.00 Öppet hus i gravkapellet.
Lö 2 16.00 Minnesgudstjänst. Robert Koss. Björn Olofsgård. 
  Sång av kyrkokören.
Sö 3 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Sång av barnkören. 
  Mingelfika.
Ti 5 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Helena Marksén.
Sö 10 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Sopplunch med före- 
  drag (100-årsjubileum).
To 14 19.00 Veckomässa i Sjöbotten. Markus Ahlstrand.
Sö 17 11.00 Kretsgudstjänst med EFS. OBS!  I Församlingsgården.  
  Robert Koss. Magnus Hammega. Stadsmissionens kör. 
  Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Lö 23 10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken. Markus 
  Ahlstrand. Sara Johansson. Lunch till självkostnadspris.
Sö 24 11.00 Mässa. Torbjörn Degerström. Sång av ungdoms- 
  kören. Mingelfika.

BUREÅ EFS, Forts.

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

September
On 18 11.00-13.00 Våffellunch. Gunnar Lindberg, Umeå, berättar 
  om sitt liv.
Lö 21 18.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Kors och Tvärs. 
  Servering.

Oktober
Lö 5 18.00 Cafékväll ”Skavlan”. Tema: När livet vänder. Robert 
  Koss m fl.
On 16 11.00-13.00 Våffellunch. Cathrine Lindh berättar om 
  Deborahuset i Skellefteå.
Fr- 18- Konferens ”Nära Jesus” i Skellefteå. Se program i Vårt 
Sö 20 Budskap Nr 3.

November
Sö 3 18.00 Gudstjänst i Pingstkapellet tillsammans med pingst- 
  gruppen. Predikan av Helena Marksén. Servering.
Fr 15 18.00-19.00 Förberedelse för missionsauktion.
Lö 16 14.00 Missionsauktion. Andakt Helena Marksén. Servering.
Sö 17 Kretsgudstjänst i Församlingsgården. Robert Koss. Magnus 
  Hammega. Stadsmissionens kör. Kyrkfika.
On 20 11.00-13.00 Våffellunch.
Fr 22 19.00 Föreningsmöte. Servering.
Lö 30 11.00-13.00 Dopp-i-grytan tillsammans med församlingen.

September
Lö 7 17.00 Höstupptakt med surströmming. Helena Marksén m fl. 
  Avfärd till Falmarksforsens byagård från FG kl 16.30.
Sö 15 11.00 Kretsgudstjänst i Sjöbotten. Helena Marksén m fl.  
  Kyrkfika.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Eva Lindgren 073-716 11 04

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

September
Sö 8 16.00 Höstupptakt med surströmming. Helena Marksén.
Sö 15 11.00 Kretsgudstjänst i Sjöbotten. Efteråt blir det 
  gemensam utflykt till Stortjärn.
Sö 29 11.00 Bönhusföreningens gudstjänst.

Oktober
To 3 19.00 Medlemskväll som avslutas med mässa av Ulf Norrby. 
  Helena Marksén medverkar.
Sö 13 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén.

November
Lö 9 19.00 Musikcafé. Helena Marksén.
Sö 17 11.00 Kretsgudstjänst i Bureå.  
  Bureå EFS ansvarar.
Lö 23 15.00 Missionsauktion. Ulf Norrby.
Sö 24 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén.

September
Sö 8 11.00 Familjegudstjänst. Helena Marksén. Servering.
Sö 15 11.00 Kretsgudstjänst i Sjöbotten. Se Sjöbotten!
Sö 22 11.00 Birgit och Lars Lundström. Servering.

Oktober
Sö 6 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Servering.
Sö 20 11.00 Gudstjänst. Lars Wangby. Birgitta Wangby, sång. 
  Servering.
Lö 26 18.00 Gudstjänst. Kristoffer Lindberg. Hilda Rask, sång. 
  Servering. 

November
Sö 10 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Servering.
Sö 17 11.00 Kretsgudstjänst i Bureå.

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

September
Sö 1 18.00 Gudstjänst. Bertil Holmgren. Servering.

November
Lö 16 18.00 Gudstjänst. Jan Nilsson. Servering.
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Bureå församling finns på facebook.
På sidan – https://www.facebook.

com/Bureaforsamling/ – kommer 
främst aktuell information om 
församlingens verksamhet att läggas 
ut av anställda medarbetare.

Och numera också på instagram: 
https://instagram.com/bureaforsamling?igshid=1b2rt19utee86

Hör gärna av er med tips och tankar om vad ni vill läsa 
om på facebook och instagram!



Två temadagar

Burebo ny ordförande i Skellefteå Stadsmission

Expeditionen öppen.............................................Mån-Tor 10.00-12.00
Pastorsexpeditionen .........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen ............................................................. 70 80 70
Administratör 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
Musikpedagog Sara Johansson ............................................... 70 80 75
Församlingsass Helene Lindberg ...........................................70 80 67
Vik församlingsass Lillemor Johansson ..........................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
EFS-präst 
Helena Marksén
070-687 58 57 / helena.marksen@svenskakyrkan.se

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:  Sven-
Olof Andersson är 
ordförande i Bureå 
Hembygdsförening.

Bureå kyrka fyller 100 år nästa år 
och jubileumsfirandet inleds med 
två temadagar i höst.

Den 8 september blir det högmässa med 
Robert Koss, kyrklunch och inledning 
till samtal av Elisabeth Engberg som är 
föreståndare för Centrum för demografi 
och åldrandeforskning (CEDAR) vid 
Umeå universitet.

– Mitt föredrag i samband 
med firandet av Bureå kyrkas 
100-årsjubileum kommer att handla om 
hur världen och samhället såg ut under 
1900-talets första decennier. Det var på 
många sätt en omvälvande tid, berättar 
hon.

Under den tid kyrkan byggdes rasade 
Första Världskriget i Europa.

– Sverige stod utanför 
krigshändelserna, men kom inte 
helt undan krigets konsekvenser. 
Internationella blockader orsakade 
livsmedelsbrist och ransoneringar och 
under 1917 skakades hela Sverige av 
hungerkravaller.

Spanska sjukan
Sverige kom inte heller undan det 
tidiga 1900-talets stora katastrof – 
den fruktade Spanska sjukan – som 
skördade fler liv än kriget och fick svåra 
konsekvenser på samhällets alla nivåer. 

– Mitt i allt detta fanns ändå 

framtidstro och investeringsvilja 
att bygga en kyrka. I anslutning till 
föredraget hoppas jag också att vi kan 
föra en dialog om vilka drivkrafter som 
fanns för att färdigställa detta stora 
projekt samtidigt som världen skälvde.

Den andra temadagen är den 10 
november och då inleder litteraturvetare 
Anders Persson, Umeå, samtalet omkring 
bygdens kända predikanter.

– Anders, som är född i Önnesmark, 
har skrivit en bok om religionens 
betydelse/inverkan på författare som 
Sara Lidman och P-O Enquist, berättar 
Gunnar Hedman i arrangörsgruppen.

Pär Lindström, Bureå, är ny ordförande 
för Skellefteå Stadsmission.

Han, som är pensionär efter att ha 
jobbat 41 år på lokaltidningen Norran, 

och Mathias Sievert, ny vice ordförande 
och aktiv i Frälsningsarmén i Skellefteå, 
blev valda att leda föreningen framåt vid 
årsmötet i slutet av maj.

Skellefteå stadsmission, som är en av 
ett 60-tal föreningar i nätverket Hela 
Människan, driver socialt arbete på 
kristen grund i Skellefteå kommun.

Elisabeth Engberg.  
Foto: Stefan Lindberg

Jag vill låta 
min tro växa
Jag tror att Jesus Kristus är 
Guds son, och att han blev 
levande igen 
efter kors-
fästelsen 
för att ge 
mig och 
dig möjligheten att få leva 
tillsammans med honom här 
på jorden, och i himlen. Jag vill 
låta min tro växa och utvecklas 
i en kristen gemenskap där 
alla är delaktiga. Jag har mitt 
engagemang främst inom 
EFS, som är en evangelisk 
organisation inom svenska 
kyrkan. Därför är jag med! 

Anna Strömqvist
Bureå

Därför är 
jag med!
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