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Pär Lindström på Skellefteå Stadsmission

”Hemlösheten ökar 
trots byggboomen”



Vi närmar oss ett nytt år för oss själva och 
för vår församling, ett mycket speciellt år 
när vår kyrka fyller 100 år på midsommarda-
gen.
När jag tänker på hur det var för hundra år 
sedan känner jag stor beundran, första världs-
kriget hade precis nått sitt slut. Spanska sjukan, 
den mycket svåra influensan som drabbade i 
första hand den vuxna befolkningen, hade under 
hela hösten 1918 slagit hårt mot vår bygd. Trots 
dyrtider stod beslutet att bygga vår kyrka fast 
och under en treårsperiod byggdes kyrka, grav-
kapell och kyrkogård, allt kringgärdat av vackra 
stenmurar.

Alla inblandade hade säkert olika drömmar om 
vad denna vackra kyrka skulle betyda för män-
niskorna som om några år skulle få bilda egen 
församling. Många fick arbete och lön i de stora 
byggprojekten eller engagerade sig i utsmyck-
ningen bl a inköp av den vackra kor- 
mattan redan 1919 och senare under 40-talet 
köptes våra vackra mässkakar in av syföreningen 
för kyrkans prydande.  

Är det då tron på Jesus Kristus, som ligger till 
grund för allt engagemang? Ja, det tror jag! Tron 
i sig skyddar inte mot allt ont som krig, sjukdom 
och nöd, men tron är drivkraften som får oss att 
se och förstå vad som behöver göras, och om vi är 
lyhörda leder tron våra tankar till att handla rätt. 
Den gudstjänstfirande församlingen, om vi tänker 
att det är de som regelbundet kommer till huvud-
gudstjänsten på söndagarna, har alltid varierat i 
antal men är den grund som kyrkan vilar på.

Det är med stolthet och glädje jag ser tillbaka 
på en mängd händelser som pågått under alla 
dessa år. Våra gudstjänster är grunden i allt vårt 
arbete, ett sätt att skapa gemenskap omkring 
Guds ord och varje människa behöver förstå hur 
viktiga vi är för Gud. 

Den musikaliska upplevelsen i vår kyrka är 
mycket viktig för mig, att få sjunga tillsammans 
i våra vackra psalmer, höra fantastiska kör- och 
orgelverk, jazziga toner på munspel, körer för 
alla åldrar.   

Många är med i kyrkans arbete under perioder 
av livet, men förlorar kontakten av olika an-
ledningar, men helt plötsligt händer någonting 
oväntat och man inser behovet av en hjälpande 
hand – då kommer man ihåg ett konfirmandlä-
ger, en ledare i ungdomsgruppen eller ledaren av 
en samtalsgrupp.

Du och de Dina är lika välkomna till vår kyrka nu 
som för 100 år sedan när våra föregångare besluta-
de att bygga Bureå fina kyrka, det var en värdefull 
satsning som vi haft och har stor glädje av.

Är sången svag, tycks bönen stum, och glesnar Guds 
församling -
hör, templet är av änglar fullt - som lovar Gud trefal-
dig.
Så sjung med dem till Guds behag.
Det är Guds änglars dag i dag.

Guds lov ske nu och alltid.

sv.ps.483:5

En tro som bär över generationer
ANDAKT

Marianne Hedman
Ordf i kyrkofullmäktige
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Enligt en lång tradition inleds fas-
tan under askonsdagen vid firandet 
av en enkel askonsdagsmässa. 

Att träda in i fastan genom att 
deltaga i mässan och få ett kors av 
aska tecknat i pannan är ett sätt 
att konkretisera för sig själv att 
gå in i fastetid med en medveten 
hållning av bot, rannsakan och 
avhållsamhet – något som är en 
bristvara i vår tid. Välkommen till 
askonsdagsmässa i Bureå kyrka 
onsdag den 26 februari kl 19.00! 

Söndag den 2 februari bjuds alla 
som döpts under det gånga året in 
till en dopfest där man får komma 
och hämta sin dopdroppe.

Dessutom firar vi med en smarrig 
doptårta. För att beställa antalet 
tårtbitar behövs en anmälan  
gällande antal som kommer  
(gäller endast den döpte samt 
dennes närmaste familj). Anmälan 
skickas till: 
markus.ahlstrand@svenskakyrkan.se
Välkomna!

Askondagsmässa Dopfest

»Vår kyrka fyller 100 år«



Lillemor Johansson är ny försam-
lingsassistent i Bureå församling.

– Vicket för Andreas Granlund är 
på ett år till att börja med, berättar 
hon.

Den 30-åriga Burebon, som är sambo 
och tvåbarnsmamma, är född i Köping 
och uppvuxen i Byske.

– Jag läste samhällsekonomi på An-
derstorps gymnasium i Skellefteå.

Hon tog därefter steget ut på arbets-
marknaden och jobbade som skogsar-
betare, kyrkvaktmästare och försam-
lingsvärd i Byske under några år.

– Jag gillar både att jobba med prak-
tiska grejer och att jobba mer socialt.

Solo i kyrkor
Lillemor valde därefter att sätta sig i 
skolbänken igen och läsa musik, med 
inriktning gospel, på Solviks folkhög-
skola i Frostkåge.

– Jag har sjungit mycket solo i många 
kyrkor under flera år, men numera är 
jag ganska mycket mamma. Vissa saker 
får man låta vila ibland och så får man 

väcka upp det igen när det finns tid för 
det.

Vid sidan av musiken har hon också 
jobbat som försäljare i butik och inom 
äldreomsorgen.

– Nu senast jobbade jag inom 
barnomsorgen i Lövånger, så det blev 
mycket att sitta i bil.

Varför sökte du det här vicket?
– Jag har alltid varit intresserad av 

att jobba åt kyrkan, så när jag snap-
pade upp att församlingen behövde en 
ersättare för Andreas så hörde jag av 
mig direkt.

Vad gör en församlingsassistent?
– Jag jobbar i verksamheterna, med 

barn- och ungdomskören samt med 
ungdomsgården Bunkern. Sen har jag 
lite städning också.

Vad gör du på din fritid?
– Jag tycker om att träna, särskilt 

springa, och så har jag försökt börja 
gymma nu, berättar Lillemor Johans-
son.
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Assistent tar ton

Anders föreläste
om väckelsen
Litteraturvetaren Anders Persson, 
Umeå, föreläste om väckelsen i 
församlingsgården i Bureå i  
början av november.

– Dom mest kända lekmanna-
predikanterna var kringresande i 
stora delar av länet.

Anders Persson är född och uppvuxen 
i Önnesmark utanför Lövånger.
– Vi har fortfarande kvar ett hus i 
byn.

Han jobbade som präst i Norrbot-
ten under tio år innan han påbörjade 
sin doktorandsutbildning.

– Jag har alltid varit väldigt litterärt 
intresserad, så jag disputerade i littera-
turvetenskap och har jobbat på Umeå 
universitet dom senaste 20 åren.

Bureå kyrka fyller 100 år nästa år 
och Anders var inbjuden som förelä-
sare till den andra temadagen inför 
jubileet.

– Jag utgick från P O Enquists 
romaner, så det blev en ganska lokal 
föreläsning om väckelsen.

En av de mest kända lekmanna-
predikanterna i bygden var Gabriel 
Andersson från Burvik.

– Han figurerar i boken Musikan-
ternas uttåg.

Uppstarten av församlingens jubi-
leum fortsätter till våren.

– Vi kommer att ”fylla på” utställ-
ningen i församlingsgården allt efter-
som, berättar Gunnar Hedman.

Söndag den 23 februari blir det 
samtal om ”gamla hederliga” perso-
ner från bygden och söndag den 26 
april blir det samtal om framtiden på 
temat Kyrkan i en föränderlig värld.

– Både tillfällena sker i samband 
med kyrklunchen.

Församlingsassistenten Lillemor Johansson har alltid varit intresserad av att jobba åt kyrkan.

Anders Persson.
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Nu ljuder ungdomliga poptoner i 
församlingsgården i Bureå igen.

En ny ungdomskör har nämligen 
sett dagens ljus.

Musikpedagogen Sara Johansson har 
lyckats få ett tiotal tjejer i årskurs sju på 
Bureskolan att prova på att sjunga i kör.

– Vi började träffas och träna i bör-
jan av september, berättar hon.

De manliga rösterna lyser däremot 
med sin frånvaro.

– Vi har ett helt gäng sångglada 
grabbar i konfa-gruppen som sjunger av 
hjärtats fröjd, men jag har inte lyckats 
få hit dom än.

Den nybildade kören har inget annat 
namn än Ungdomskören.

– Vi har inte kommit så långt än.

Vad är syftet med kören?
– Det är att skapa en plats där alla 

kan få vara sig själva. Man behöver inte 

vara ett proffs på att sjunga. Man duger 
helt enkelt som man är.

Konkurrensen med andra aktiviteter 
för körmedlemmarna är tuff.

– Det har varit ett pusslande med 
träningstider hela hösten.

Nu har ungdomskören landat i att 
träna en timme på tisdagseftermidda-
garna.

– Jag vet att det finns fler som skulle 
vilja vara med, men som inte kan det på 
grund av andra aktiviteter.

Kördag i Luleå
I oktober var ungdomskören på en kör-
dag i Luleå och sjöng tillsammans med 
andra ungdomskörer i Luleå stift.

– Så nu tror jag att tjejerna är redo för 
sitt första framträdande på hemmaplan 
vid månadsskiftet november-december.

Sara har bara lovord att säga om de 
skönsjungande tjejerna.

– Det är ett jätteroligt gäng. Alla är så 

glada och positiva. Så jag tänker att fler 
törs komma, säger hon.

De unga körmedlemmarna gillar att 
ta ton till musik av till exempel Danny 
Saucedo, Darin och Sarah Dawn Finer.

– Det är jätteroligt att sjunga, säger 
Agnes Sandberg.

– Det är så kul, hävdar Esther Deger-
man.

– Jag har alltid gillat att sjunga, berät-
tar Cornelia Melander.

– Det är både spännande och roligt 
att sjunga i kör, avslutar Julia Sjöblom.

Ny ungdomskör i Bureå
Maja Kronqvist (t v), Julia Sjöblom, Cornelia Melander, Wilma Vikström, Lova Sevdin, Moa Strömqvist, Esther Degerman och Agnes Sandberg.

Julia Sjöblom, Cornelia Melander och 
Wilma Vikström tar ton.



Pensionär med stort hjärta
– Vi gör en nytta som vida överstiger 
våra kostnader.
Det säger den pensionerade journa-

listen Pär Lindström, Bureå, som är ny 
ordförande i Skellefteå Stadsmission.
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Pär Lindström gick i våras i pension 
efter 41 år som journalist på lokaltid-
ningen Norran.

– Jag är journalist i själ och hjärta. 
Det lär aldrig gå ur.

Han hänger fortfarande med i 
nyhetsflödet och missar inte dagens 
händelser.

– Jag delar intresset med min 
sambo Karina. Hon är också sam-
hällsintresserad.

Annars är trädgårdsskötsel hans 
stora grej.

– En höjdpunkt på året är älg-
jakten. Jag har jagat i Önnesmark 
utanför Lövånger i över 40 år.

På senare tid tar också hans enga-
gemang i stadsmissionen en hel del av 
hans tid i anspråk.

– Jag lägger ned mer tid än jag 
trodde på uppdraget.

Född i England
Den pensionerade journalisten är 
född och uppvuxen i England.

– Mina föräldrar var på väg till 
Tanzania som missionärer, men 
vår Herre hade andra planer. Dom 
hamnade på EFS Sjömansmission i 
Liverpool istället.

1957 flyttade familjen till Kalix och 
1962 flyttade familjen till Lövånger.

–  Fem år senare öppnade försam-
lingen en ungdomsgård i en gammal 
prästgård. Den blev mitt andra hem 
som tonåring.

Pär gick, precis som alla andra 
ungdomar i samhället, gymnasiet i 
Skellefteå.

– Jag hade inga större läsframgång-
ar och var en ganska usel gymnasist.

1972 valde han att bli utbytesstu-
dent i Tyskland.

– Jag gick i skola och jobbade extra 
med socialt utsatta ungdomar på en 
av kyrkans fritidsgårdar.

Väl tillbaka i Sverige började han 
läsa på Edelviks folkhögskola.

– En kompis drog i väg med mig till 
fritidsgården. Jag blev fritidsledare 
och sedan fritidsgårdsföreståndare.

Han hann också med att gifta 
sig med Solveig under studietiden i 
Burträsk.

– När vi hade gått ut skolan be-
stämde vi oss för att jobba åt sjö-
manskyrkan i Antwerpen i Belgien.

Fritidsgårdsföreståndare
Makarna rev kontraktet med sjö-
manskyrkan och flyttade hem till 
Sverige när det visade sig att de skulle 
bli föräldrar.

– Tjänsten som fritidsgårdsföre-
ståndare i Lövånger var ledig och 
jag fick öppna en ny fritidsgård där i 
december 1976.

1978 började han frilansa lite 
grann för Norran och Folkbladet.

– Jag jobbade bara halvtid åt kom-
munen och det var inte rimligt att 
kunna försörja familjen på det.

Pär fick ganska snart en fast tjänst 
som Norrans lokalredaktör i Lö-
vånger.

– Jobbet var mest en födkrok till 
en början, så det dröjde ett tag innan 

jag själv kunde betrakta mig som 
journalist.

Han hade alla färdigheterna – skri-
va, plåta och snacka med folk – och 
lärde sig yrket genom att göra det.

– Jag har haft nästan alla uppgif-
ter som finns i ett tidningshus under 
mina år på Norran.

Brist på pengar
En volontär på Skellefteå stadsmissi-
on, som hade hört att det var aktuellt 
att få tag på en ny ordförande, tip-
sade föreningen om pensionären Pär.

– Jag hade redan bestämt mig för 
att engagera mig i någonting och när 
stadsmissionen frågade så kändes det 
helt rätt, säger han.

Allt – hans bakgrund, tro och so-
ciala engagemang – talade för att det 
här skulle vara en bra grej för honom.

– Jag har dessutom lång erfarenhet 
av styrelsearbete efter väldigt många 
år i Norrans bolagsstyrelse.

Han blev vald till föreningens nya 
ordförande vid årsmötet i maj i år.

– Skellefteå Stadsmission är en 
verksamhet som är väldigt behövd 
och väldigt bra.

Bristen på pengar är däremot ett 
ständigt återkommande problem.

– Det är en jättestor utmaning att 
matcha utveckling av verksamheten 
mot resurser som är väldigt osäkra.

– Skellefteå Stadsmission är en 
verksamhet som är väldigt behövd och 
väldigt bra, säger Pär Lindström.

Namn: Pär Lindström.
Ålder: 65 år.
Bor: Bureå.
Familj: Sambon Karina och utflugna 
barn.
Fritidsintressen: Trädgårdsskötsel, 
älgjakt, samhällsfrågor, nyheter, stads-
missionen och släktforskning.
Aktuell: Ny ordförande i Skellefteå 
Stadsmission.

FAKTA

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Gravprojekt i graven
Nu är grusgravsprojektet på kyrko-
gården i Bureå klart.

– Vi är jättenöjda med slutresul-
tatet, konstaterar vaktmästaren 
Nils Hägglund.

Det finns ungefär 450 grusgravar på 
kyrkogården.

– Det var ännu fler förut, men vi fick 
tillstånd av Länsstyrelsen att lägga igen 
några rader med gräs. De återstående 
grusgravarna får vi däremot inte röra.

Grusgravar far nämligen illa av 
tidens tand.

– Det var mycket jord och ogräs i 
gruset. Till slut var vi tvungna att göra 
något åt saken.

Säkrat socklar
Församlingen sökte och fick kyrko-
antikvarisk ersättning för ett treårigt 
grusgravsprojekt.

– Vi har projektanställt folk för arbe-
tet. Dom har gjort ett jättebra jobb. Vi 
är så nöjda.

Nils Hägglund tror inte att alla för-
står hur mycket jobb det egentligen är 
som är gjort i projektet.

– Vi har säkrat socklar och gravste-
nar med så kallade jordspett och gjort 
gravarna, enligt Länsstyrelsens riktlin-
jer, med stenmjöl och grus.

En av dem som har varit projektan-
ställd i två år med grusgravsprojektet 
är Slawomir Mezczak.

– Det var svårt från början och 
mycket som jag måste lära mig, men 
sen har det gått bra och till slut är även 
jag nöjd, säger han.

De övriga som har varit inblandade 
i projektet är Lennart Lindqvist, Ove 
Nordlund, Samuel Hägglund, Martin 
Oreskovic, Filip Vestermark och Oskar 
Nyman.

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.

Samtal om tro och liv
Det är inte lätt att vara människa. 
Åtminstone inte om vi ska vara 
ärliga med hur livet är. Därför vill vi  
påminna om att du kan ta kontakt 
med en präst eller en diakon för ett 
enskilt samtal?! Frågorna kan gälla 
allt som har med tro och liv att göra, 
och samtalet sker under tystnadsplikt. 
Kontaktuppgifter hittar du i Nära el-
ler på församlingens hemsida:  
www.burekyrkan.com

Kyrkkaffeavgift 
återinförs
Minskade intäkter på grund av 
vikande medlemssiffror gör att vi 
tvingas se över församlingens omkost-
nader. Detta gör att vi tyvärr tvingas 
återinföra avgifterna i samband med 
kyrkkaffet. Ändringen kommer att 
träda ikraft efter årsskiftet. Nils Hägglund. Slawomir Mezczak.

Foto: Sven-Olov Andersson



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

December
Sö 1 11.00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören och ungdoms-
  kören. Markus Ahlstrand. Kyrkkaffe.
Ti 3 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Robert Koss.
Lö 7 18.00 Julkonsert. Sång av kyrkokören och Bureå manskör.
Sö 8 11.00 Gudstjänst. Barnkörens luciatåg. Robert Koss.
  Julmat. Dans kring granen. Hemlig gäst.
Sö 8 16.00 Lions Luciafirande. Robert Koss.
Sö 15 11.00 Mässa. Helena Marksén. Mingelfika.
Sö 22 11.00 Gudstjänst. OBS! I församlingsgården. 
  Söndagsskola. Robert Koss. Kyrkkaffe.
Ti 24 11.00 Julbön. Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand.
On 25 08.00 Julotta. Sång av kyrkokören och Bureå manskör.
  Markus Ahlstrand.
On 25 09.00 Julotta i Burviks bönhus. Evelina Hermansson.
  Burviksgruppen. Servering.
On 25 11.00 Gudstjänst i Östra Falmarks bönhus.
  Markus Ahlstrand.
To 26 11.00 Gudstjänst i Sjöns bönhus. Robert Koss.
Sö 29 11.00 Mässa. Sång av Ester Arnqvist. Robert Koss.
  Mingelfika. 

Januari
On 1 11.00 Mässa. Hans Marklund. Mingelfika.  
Sö 5 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Mingelfika.
Må 6 11.00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand. 
  Kyrkkaffe.
Ti 7 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Robert Koss.
Sö 12 11.00 Mässa. Robert Koss. Mingelfika.
On 15 08.45 Ekumenisk morgonbön i Kryptan.
To 16 08.45 Ekumenisk morgonbön i Kryptan.
To 16 19.00 Veckomässa i Sjöbotten. Markus Ahlstrand.
Fr 17 08.45 Ekumenisk morgonbön i Kryptan.
Fr 17 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Församlingsgården. 
  Robert Koss. Kyrkkaffe.
Lö 18 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkapellet. Helena
  Marksén. Kyrkkaffe.
Sö 19 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka. Sång av kyrko-
  kören. Söndagsskola. Robert Koss. Roland Pettersson. 
Sö 26 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Mingelfika.

Februari
Sö 2 11.00 Gudstjänst med dopfest. OBS! I församlingsgården.
  Sång av barnkören. Markus Ahlstrand.  Kyrkkaffe med 
  doptårta. Anmälan. Se separat annons i Nära.
Ti 4 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Markus Ahlstrand.
Sö  9 11.00 Mässa. Årshögtid för EFS-kretsen. Sång av Bergsby-
  kyrkans kör. Robert Koss. Helena Marksén. Kyrkkaffe.
Sö 16 11.00 Gudstjänst. Sång av ungdomskören. Markus 
  Ahlstrand. Mingelkaffe.
Sö 16 18.00 Orgelkonsert. Organist Lars Palo bjuder på guld-
  korn ur kyrkomusikens historia.
Sö 23 11.00 Mässa. OBS! I församlingsgården. Söndagsskola.
  Sång av kyrkokören. Robert Koss. Predikan av Anna-Stina 
  Svedberg. Samtal med anledning av 100-årsfirandet av  
  Bureå kyrka. Tema: Personligheter som satt avtryck i Bureå  
  församling under 1900-talet. Christin Östlund m fl. 
  Sopplunch till självkostnadspris.
Ti 25 18.00 Semmelcafé i Folkets hus i Örviken. Se separat 
  annons i Nära. Robert Koss m fl. 
On 26 19.00 Askonsdagsmässa. Robert Koss. Markus Ahlstrand.
Fr 28 17.00 After Work ”Thank God it´s Friday!” Sven-Erik 
  Fjellström delar bilder från sitt mångåriga arbete med 
  kyrkorelationer i Afrika. Medtag gärna någon efterrätt till 
  den gemensamma efterrättsbuffén.
Lö 29 10.00 Bibeldag i församlingsgården med Sven-Erik 
  Fjellström. ”Doldisar i Bibeln”. Slut kl 16.00. 

BUREÅ EFS, Forts.

Lö 14 18.00 Gudstjänst med Helena Marksén. Sång av Alvar
  Lindberg. Servering.
Sö 22 18.00 Vi sjunger julens sånger tillsammans med Christin
  Östlund. Glögg, pepparkakor m m.

Januari
Sö 12 18.00 Missionsgudstjänst med glimtar från Armenien. Johan
  Lundgren. Sång av Erika Larsson. Servering.
Fr 17 19.00 Ekumenisk gudstjänst i församlingsgården. Robert
  Koss. Sång, servering.
Lö 18 18.00 Ekumenisk gudstjänst i pingstkapellet. Pred av Helena
  Marksén. Sång, servering.
Sö 19 11.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan. Roland Pettersson. 
  Sång, servering.
On 22 11.00-13.00 Våffellunch. Eija Andersson berättar om sin
  pappas roll under 2:a världskriget i Finland.

Februari
Lö 8 13.00 Årsmöte med middag. Andakt Helena Marksén.
Sö 9 11.00 Årshögtid i kyrkan med kretsen och Bureå församling.
  Bergsbykyrkans kör, kyrkfika.
Lö 22 11.00-13.00 Lördagslunch. Lotterier, försäljning mm.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Eva Lindgren 073-716 11 04

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

December
Lö 7 15.00 Julfest med Lucia. Saltbarnen och Helena Marksén.
Fr 27 19.00 Tomasmässa med Ulf Norrby.

Januari
Sö 12 11.00 Missionsgudstjänst med Helena Marksén.
Lö 25 18.00 Gudstjänst med Goda Nyheter/”Gideoniterna”.

Februari
To 6 18.00 Årsmöte för Sjöbottens EFS. Helena Marksén.
Sö 9 11.00 Årshögtid i kyrkan. Gemensamt med kretsen.
Sö 23 11.00 Bönhusföreningens gudstjänst och Årsmöte.
Ti 25 19.00 Semmelfest i Sjöns bönhus.

December
Sö 15 15.00 Julfest. Helena Marksén.
On 25 11.00 Juldagsgudstjänst. Markus Ahlstrand.

Januari
Sö 5 11.00 Familjegudstjänst. Helena Marksén.
Lö 25 17.00 Missionskväll med middag. 

Februari
Fr 7 18.00 Årsmöte.
Sö 9 11.00 Årshögtid i kyrkan. Tillsammans med kretsen.
Sö 23 11.00 Gudstjänst.
Ti 25 18.00 Fettisdagsfika tillsammans med scouterna.

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

December
Lö 14 18.00 Gudstjänst. Konrad Nyström. Servering.
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BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

December
Sö 1 12.15 Adventskaffe efter gudstjänsten i kyrkan.
On 11 11.00-13.00 Våffellunch. Julsånger med Bureå spelmans-
  gille.

Visst vet du om att du är välkommen att komma med och sjunga 
julsånger med kyrkokören på julafton? Kom med och sjung – 
gammal som ung. Onsdag den 11/12 och onsdag den 18/12 övar 
vi klockan 19.30. På julafton sjunger vi vid julbönen klockan 
11.00 i Bureå kyrka. Välkommen du med!

Sång i juletid



Julinsamlingen 2019

Semmelcafé, öppet skidspår och femkamp i Örviken

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.efs@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:  Pär  
Lindström, Bureå, är 
ny ordförande i  
Skellefteå  
Stadsmission.

”Act Svenska kyrkan” heter kyr-
kans internationella arbete, hette 
förut Lutherhjälpen. Varje jul har 
Svenska kyrkan en insamling till ett 
behövande ändamål i världen. I år 
går insamlingspengarna till pro-
jektet ”För alla flickors rätt till ett 
värdigt liv”.

Lite kort fakta om flickors livsvillkor kan 
hjälpa oss att förstå varför ACT satsar på 
denna grupp i år:
n 780 miljoner människor över 15 år 
kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och 
kvinnor.
n 30 000 under 18 år blir bortgifta.
n 10 000 flickor könsstympas.

Miljontals flickor i världen lever under 
förtryck och utsätts för hot, våld och 
övergrepp – bara för att de är flickor. Vi 
kan aldrig acceptera att fattigdom och 
normer ger flickor sämre förutsättningar 
för ett värdigt liv.

Humanitära insatser
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära 
insatser och projekt över hela världen för 
att stärka flickors och kvinnors rätt till 
god hälsa, värdighet och makt över sitt 
eget liv. I Julinsamlingen, som startar vid 
första advent och pågår till trettondag 
jul, kan du vara med i kampen för varje 
flickas rätt att påverka sin framtid. Alla 
ska ha rätt att själv få välja med vem de 

vill leva sitt liv. Alla 
äger rätten att be-
stämma över sin egen 
kropp.

Vi lever alla under 
samma himmel och 
har samma rättighe-
ter.

Swisha din julgåva till 900 1223 eller 
Plusgiro 90 01 22-3 alternativt Bankgiro 
900-1223.

Tack för er gåva!
Ps. Bureå församling har en internatio-

nell grupp som arbetar aktivt med bl.a 
insamlingar och föreläsningar. Söndag 
den 1:a advent finns vi på plats under 
skyltsöndagen i Bureå med försäljning 
av varor där pengarna oavkortat går till 
Acts julinsamling. Ds.

Möjlighet ges att åka i upplyst skidspår 
som utgår från Folkets hus. Under kväl-
len säljs semlor och dryck där intäkterna 
går till fasteinsamlingens insamlings-

ändamål. Kl 18.00-ca 20.30 den 25/2. 
Dessutom: Vem ska gå hem som segrare 
från årets upplaga av fettisdagsbucklan – 
barnen eller föräldrarna? I fjol introduce-

rades fettisdagens femkamp med en äkta 
vandringspokal som segersymbol: Fet-
tisdagsbucklan. Kom med i år du också 
till en trevlig kväll för hela familjen!

Naturligt att 
vara medlem
Den kristna tron med dess radi-
kala kärleksbudskap är grunden 
i mitt liv. 
Därför känns 
det både 
naturligt och 
självklart för 
mig att vara medlem i Svenska 
kyrkan, och även ställa upp som 
förtroendevald.  
Som medlem är jag en del av 
kyrkans världsvida uppdrag att 
i ord och handling förmedla 
budskapet om gränslös kärlek, 
trygghet, förlåtelse, hopp och 
evigt liv.  
Därför är jag med! 

Lasse Forslund 
Sjöbotten

Därför är 
jag med!
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