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Vad väcker en inre flammande eld i ditt 
hjärta?

För mig, som både ideell och blivande präst i 
Svenska kyrkan, engagerar, inspirerar och väcker 
begreppet  ”att vara kyrka tillsammans”  en 
flammande eld i mitt inre. Jag känner en otrolig 
glädje, när vi på olika sätt ger uttryck för Guds 
vilja och särskilt när vi gör det tillsammans. 
 
I april anordnade Internationella gruppen i Bureå 
en däckbytardag till förmån för ACT Svenska 
kyrkan.  ACT Svenska kyrkan hjälper människor, 
som dagligen lever i fattigdom, förtryck och andra 
orättvisor. ACT Svenska kyrkan samverkar även 
med andra kyrkor och kan därför agera snabbt, 
när katastrofer inträffar. 
 
Däckbytardagen är ett underbart exempel på 
hur vi är kyrka tillsammans: någon bar på 
en längtan att stödja arbetet som sker i ACT 
Svenska kyrkan, idén hamnade i god mylla, 
idén växte till och många hjälptes åt, genom 
att unga och äldre, frivilliga och anställda 
jobbade tillsammans. Däckbytardagen samlade 
in nästan 10 000 kr. Den längtan, som någon 
kände, har bidragit till att församlingen nu 
kan sända mer pengar till behövande områden 
ute i världen. Behoven är många och nöden är 
stor. Däckbytardagen skapade även debatt i 
församlingen, då människor vågade uttrycka 
sina åsikter för och emot. Det är också att 
vara kyrka tillsammans. Ensam är inte 
stark. Likriktning skapar ingen kreativitet. 
Däckbytardagen blev, i mig, en flammande eld 
utifrån min längtan att vara kyrka tillsammans. 
Jag kände stor glädje över det jag fick vara med 
om.

 ”Att vara kyrka tillsammans” är att leva efter 
Guds uppdrag till oss. I Bibeln står det, att vi har 
fått ett uppdrag ”att bygga upp Kristi kropp” 
(EF 4:12) och att ”Vi ska i kärlek hålla fast vid 
sanningen och i allt växa upp till honom som är 
huvudet, nämligen Kristus” (Ef  4:15). Det kan 
vi göra på olika sätt. Solidaritet med behövande i 
en annan del av världen är ett sätt.  I Bibeln står 
det också ”Ty liksom vi i en kropp har många 
lemmar och alla lemmarna inte har samma 
uppgift, så är vi, som är många, en kropp i 
Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 
Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har 
fått” (Rom 12: 4- 6). Vi människor hör alltså 
ihop. Vi behöver hjälpas åt utifrån de gåvor 
vi fått. På så sätt blir vi, var och en, ”levande 
stenar i ett andligt husbygge” (1 Petr 4:5). Vi 
lever för Gud och bygger tillsammans.

Jag vill därför avsluta med Psalm 721, v 4-5: 
”Glädje – det är att få växa tillsammans, leva 
i dig och hos dig få förbli: Vi som är grenarna 
– du som är stammen! Du ger oss näring och 
grönska och liv.
Glädje – det är att du själv oss förenar, låter oss 
växa med uppgiften här. Då kan vi mogna som 
levande grenar, rika på druvor och frukter och 
bär.” 

Guds rika välsignelse önskar jag er alla.

Tillsammans ger vi uttryck för Guds vilja
ANDAKT

Catrin Marklund
Pastorsadjunkt
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Anettes stora utmaning

Den kristna musikern och 
sångaren Torkel Selin kommer till 
Burvik den 27 maj.

Han, som är född i Bastuträsk och 
brukar kallas för Kyr

Det blir två tillfällen med 
orgelmusik i Bureå kyrka under 
våren 2020.

Musikgudst
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HUR STANNAR MAN 

HEMMA UTAN NÅGOT HEM
svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 

Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 

utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.

Tillsammans gör vi skillnad. 



Catrin Marklund, Skellefteå, blir 
prästvigd i Luleå domkyrka den 14 
juni.

– Jag ska sen jobba som pastors-
adjunkt i Bureå församling i ett år, 
berättar hon.

När Catrin, efter en veckas ledighet, börjar 
sin tjänst i församlingen är hon med andra 
ord prästvigd.

– Det innebär att jag får göra alla prästers 
uppgifter.

Alla pastorsadjunkter har en handledare 
vid sin sida under sista utbildningsåret och 
i hennes fall är det komminister Markus 
Ahlstrand.

– Jag kan rådfråga honom om hjälp och få 
stöd med hur jag ska hantera olika situatio-
ner.

Två önskemål
En tjänst som pastorsadjunkt kan i mångt 
och mycket jämföras med en tjänst som 
AT-läkare.

– Vi kommer ut i en tjänst som kräver 
mycket kunskap och på det här sättet får vi 
en möjlighet att bolla saker med en erfaren 
kollega.

Catrin, som i skrivande stund gjorde 
praktik i Bureå församling i tre veckor, fick 
inte själv välja församling för sitt år som 
pastorsadjunkt.

– Jag hade två önskemål och det ena var 

att jag ville jobba i en församling med ideellt 
engagemang.

Det andra önskemålet var att få en hand-
ledare som tycker om att lära ut och prata 
om liturgin i gudstjänsterna.

– Jag har ju varit i ganska många försam-
lingar i närheten, men jag har faktiskt inte 
varit i Bureå och det tyckte prästrekrytera-
ren i Luleå stift var bra.

Det är nämligen stiftet som betalar pas-
torsadjunktens lön och som ansvarar för att 
placera ut adjunkterna i olika församlingar.

– Jag tänker att det handlar om att ge de 
nya prästerna största möjliga utveckling.

Lediga jobb
Till sommaren 2021 är det dags för Catrin 
att söka tjänst som präst eller komminister 
på riktigt.

– Det finns många lediga prästjobb 
söderut, men här uppe i norr är situationen 
en annan.

Snart är i alla fall en lång väntan över för 
henne.

– Det är ju fantastiskt att man till slut 
ska få börja göra det som man har gått och 
längtat efter i fyra års tid.

Hur känns det att komma till Bureå 
församling och börja jobba?

– Det känns jätteroligt att få komma 
till en mindre församling som jag inte har 
erfarenhet av.

Men med hennes längtan att få börja 
arbeta kommer också ett stort ansvar.

– Det är ju viktiga händelser i en männis-
kas liv som jag hädanefter ska jobba med.

Respekterad
56-åriga Catrin Marklund, som är tjänst-
ledig från sin tjänst som studie- och 
yrkesvägledare på Medlefors folkhögskola 
i Skellefteå, är född och uppvuxen i Skel-
leftehamn.

– Mina föräldrar gick inte i kyrkan, så 
jag har ingen naturlig kyrklig bakgrund 
hemifrån.

Hennes första riktiga kontakt med 
Svenska kyrkan var konfirmationen.

– Jag gick sen med i Kyrkans ungdom. 
Verksamheten var av stor betydelse för mig. 
Där fick jag växa och bli respekterad.

Hon har jobbat två svängar i S:t Örjans 
församling på 80- och 90-talet samt sjungit 
i kör i Morö Backe kyrka.

– Jag har dessutom suttit i kyrkorådet, 
kyrkofullmäktige och församlingsrådet 
samt varit kyrkvärd i Skellefteå landsför-
samling.

Men det var först under 2016 som hon tog 
beslutet att börja studera till präst i Umeå 
och Uppsala.

– Kallelsen eller tilltalet att jag skulle 
bli präst, det är svårt att beskriva det man 
känner och upplever, blev allt tydligare med 
åren, berättar Catrin Marklund.
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Lång väntan snart över
Catrin Marklunds långa väntan på att få börja jobba som präst är snart över. I juni börjar hon jobba i Bureå församling.
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Sven-Erik Fjellström, Uppsala, 
delade med sig av tre bilder som 
aldrig togs i Afrika under vårens 
första After Work i Församlings-
gården i Bureå.

– Jag valde att inte ta bilderna av 
respekt för människorna, berät-
tade han.

Den pensionerade prästen, som är född 
utanför Boliden och uppvuxen på Brännan i 
Skellefteå, var aktiv i Kyrkans Unga i unga år.

– Vi pratade väldigt mycket om vad vi 
skulle göra med våra liv.

I hans fall dröjde beslutet lite grann.
– Men det slutade med att jag läste teologi 

och blev prästvigd för Luleå stift.

Efter fyra år som präst i Sverige flyttade 

han och hans fru Astrid, som arbetade som 

läkare, ned till Afrika.

– Vi jobbade i sex år i södra Zimbabwe på 

80-talet.

Makarna flyttade därefter till Härnösand 

och blev kvar där i 20 år.

– De sista sju åren före pensionen var 

jag i Uppsala och hade ansvar för en del av 

Svenska kyrkans kontakter med ett antal 

kyrkor i Afrika.

Åtta år i Afrika
Sven-Erik är numera pensionär, men det 

betyder inte att han är ledig i betydelsen att 

han inte gör någonting.

– Jag har haft en del uppdrag åt kyrko-

kansliet kopplat till Tanzania. Jag jobbade 

där i ett halvår i fjol.

Han har därmed spenderat sammanlagt 

åtta år i främst östra och södra Afrika.

– De här åren har präglat mycket av mitt liv.

Han är också ute i bland och besöker 

församlingar och nu hade turen kommit till 

Bureå församling.

– Jag ska berätta om tre bilder som jag 

aldrig tog och medverka på en Bibeldag på 

temat Doldisar i Bibeln.

Den första och enda på grund av Corona-

pandemin av vårens tre After Work, som 

hade underrubriken Thank God it’s Friday, 

lockade ett 70-tal besökare.

Komminister Markus Ahlstrand hälsade 

välkommen och på menyn stod lasagne.

Med fokus på livet i Afrika
Den pensionerade prästen Sven-Erik Fjellström, Uppsala, berättade med stor inlevelse om händelser under hans tid i Afrika.

Gudstjänst på is
Den planerade isgudstjänsten på Holms-
vattnet söndag den 8 mars lades på is.
I stället flyttades gudstjänsten, som leddes av 
EFS-prästen Helena Marksén, in i värmen i 
bönhuset i Sjöbotten.



Den första underdåniga begäran om att Bureå och ett antal 
byar skulle få lämna Skellefteå pastorat och bilda ett eget pasto-
rat skickades till Konungen 1892.

Den 22 november 1912 togs beslutet om att vissa hemman 
och lägenheter skulle få bilda Bureå församling samt att en 
kyrka skulle byggas i Bureå senast den 1 maj 1918.

Kyrkostämman valde i februari 1913 en byggnadskommitté 
för Bureå kyrkas uppförande. 

Den föreslog sedan att stämman skulle ansöka om tillsättan-
det av en arkitekt hos Kungliga Överintendentsämbetet.

I juli fick arkitekten Fredrik Falkenberg, Stockholm, uppdra-
get.

1915 godkändes ritningarna till kyrkan. Hela byggnadspro-
jektet med kyrka, begravningsplats och kyrkoherdebostad 
beräknades kosta 180 000 kronor.

I maj 1917 togs beslutet att den så kallade Kläppen intill södra 
änden av landsvägsbron över Bureå älv skulle bli kyrkplats.

Vid en högtidlig ceremoni den 20 april 1918 las grundstenen 
till Bureå kyrka. Ett skrin med diverse handlingar, mynt och 
ransoneringskort las under grundstenen.

Byggmästaren Johan Lagerkvist, Skellefteå, fick uppdraget 
att göra grunden och byggmästaren Jonas Strömberg, Umeå, 
fick uppdraget att leda arbetet med kyrkobyggnaden.

Murningsarbetet tog sin början i september och ett år senare 
var tornspiran på plats med tuppen 56 meter över markytan.

I november 1919 ljöd kyrkklockorna över nejden för första 
gången.

Kyrkan togs i bruk i maj 1920 och på midsommardagen 1920 
invigdes kyrkan av biskop Olof Bergqvist i Luleå stift.

Församlingen blev eget pastorat i maj 1922 och dess första 
kyrkoherde blev Karl J Åkerström.

Kostnaden för kyrkbygget slutade på 1 040 129,02 kronor.
Källa: C-uppsatsen Bureå kyrka – Byggnaden och dess historia 
av Margareta Widmark.

Flygbild från cirka 1935 av Bureå kyrka, som uppfördes 1917-1920, och Klosterholmen. Foto på Skellefteå museum.

Mosaikbilden med 
motivet S:t Göran 
med draken är gjord 
i glaser-tegelplattor 
av Augusto Conté, 
Stockholm. 
Foto: O Forsman

Korfönstret, vars 
motiv är pelikanen 
som mättar sina 
ungar med sitt eget 
blod, tillverkades 
av Stockholms 
Glasmästeri, 
Neumann & Vogel.
Foto: M Forsman

Ett av järnfönstren 
visar aposteln 
Filippus med en 
korsstav i handen.
Foto: O Forsman



Konstnärlig utsmyckning
Koret i Bureå kyrka är rikt dekorerat och innehåller en 
mängd symboler.
En bild av aposteln Petrus samt ett bibelcitat ses till 
exempel på altarets högra sida.
Korets målningar är hållna i en gul färgskala och gjorda 
med kalkfärg av dekorationsmålaren Yngve Lundström 
från Stockholm.
Konstnären David Wallin, Stockholm, har målat 
altartavlan på temat Jesus välkomnar barnen.

Källa: Margareta Widmarks C-uppsats.

100-årsjubileumsgruppen har ställt i ordning en utställning om Bureå 
kyrka i församlingsgården. Den innehåller en hel del smått och gott om 
förberedelserna inför kyrkbygget och den färdiga kyrkan.

Bureå kyrkokör (bilden till höger) 
är en öppen kör för både yngre och 
äldre körsångare.
Den sjunger en mycket varierad och 
bred repertoar, huvudsakligen av 
sakral karaktär, som består av såväl 
ny som äldre musik.

Bureå församlings Ungdomskör 
startade upp under hösten 2019 
och består av ett tiotal sångglada 
ungdomar.

Bureå barnkör består av barn som går 
i klass F-3 och tycker att det är roligt 
att sjunga tillsammans.

1967 installerades en ny orgel i 
kyrkan. Den hade 33 stämmor och 
tre manualer. Tillverkare var Olof 
Hammarberg från Göteborg. 

2019 digitaliserades orgeln 
av Grönlunds orgelbyggeri i 
Gammelstad.  



Barnhörnan, som återfinns längst bak 
till höger i kyrkorummet, är till för 
att de yngsta kyrkobesökarna också 
ska känna sig välkomna till kyrkan.

Här kan de läsa en barnbok eller 
måla en teckning om stunden i 
kyrkbänken blir för påfrestande.

Nu slår lilla kyrkklockan i Bureå kyrka 
varje kvart och stora klockan ringer 
varje heltimme igen.

– Slagverket återstartades efter 30 
års vila på samma dag som för 100 
år sedan tack vare Pär Lundgrens 
insats, berättar komminister Markus 
Ahlstrand.

Jubileum flyttas fram

Motiverade broderier

Det stora firandet av Bureå kyrka 100 år flyttas fram till 
1:a advent i höst.

– Det är med viss sorg som vi i planeringsgruppen har 
tagit det här beslutet, berättar komminister 
Markus Ahlstrand.

Det är naturligtvis den rådande Coronapandemin 
som ligger bakom beslutet i Bureå församling.

– Det är alltför många i riskgrupper som är 
förhindrade att medverka vid ett jubileum i sommar och vi 
vill inte beröva dem den möjligheten.

Församlingen kommer fortfarande att uppmärksamma 
kyrkan på 100-årsdagen under helgen 20-21 juni.

– Men nu blir det i en betydligt mer modest form än vad 
som var planerat tidigare, säger Markus Ahlstrand.

Margareta Widmark har broderat 
sin kunskap om motiven i de tolv 
fönstren i Bureå kyrka.

Det var i 30-årsåldern, då hon flyttat 
till Bureå, som hon upptäckte att de 
stora fönstren inte var likadana.

– På högra väggen kände jag igen bilden med nycklar och 
förstod att den skulle föreställa Petrus som ju har nycklarna 
till paradiset. Andreaskorset kände jag också igen.

När hon skrev sin uppsats om Bureå kyrka läste hon 
om hur arkitekten föreslog att de tolv fönstren skulle 
representera de tolv lärjungarna. 

– Tyvärr kan man inte se alla från kyrkorummet. Ett par 
av dem kan till exempel endast ses från läktaren. Därför 
ville jag gärna dela med mig av min kunskap om de olika 
motiven och efter några år hade jag kommit fram till hur. 
Jag skulle brodera dem.

För att få fram budskapet använde hon ett fint linne som 
rymmer 7 korsstygn på en centimeter.

– Ty jag ville ju inte att bilderna skulle bli alltför stora. Varje 
bild blev på detta sätt cirka 13 cm breda och 18 cm höga. 



”Kyrkan är 
ett viktigt 
sammanhang 
där jag kan 
ge uttryck för 
min kristna tro 
och växa i den. 
Sedan jag och min familj flyttade 
till Bureå har Bureå kyrka blivit 
platsen vi går till för att fira 
gudstjänst. Genom körsången 
i kyrkokören får jag dessutom 
möjlighet vara med och bidra 
med något till gudstjänsten - till 
glädje både för körsångare och 
för övriga gudstjänstdeltagare. 
Att Bureå kyrka är belägen mitt i 
samhället är för mig en tydlig bild 
för att Jesus vill möta oss alla där 
vi är, mitt i vår vardag.” 

Olov Rutschman

”Jag har 
förmånen att 
kunna delta i 
gudstjänster, 
vara kyrkvärd 
och sjunga i 
kyrkokören. 
Kören och dess gemenskap 
betyder mycket för min egen 
hälsa. Kyrkans Internationella 
arbete är viktigt och 
betydelsefullt. På senare åt har 
jag även varit förtroendevald 
och har på så sätt fått möjlighet 
att gemensamt bygga vidare på 
kyrkans roll i samhället. Kyrkans 
roll att förmedla trons budskap 
och att finnas till hands för 
människor i både glädje och sorg 
är viktig och betyder så mycket 
för så många.”

Kerstin Olofsson

”Bureå kyrka 
är viktig för 
mig – och för 
alla andra. Och 
så tror jag att 
den är viktig för 
Bibeln, och för 
Jesus. Jag brukar träffa Robert 
Koss, farmor och farfar där,  och 
ibland mormor och morfar. Jag 
är döpt i kyrkan. Kyrkan är bred 
och lång och hög. Inuti är den 
olika, och det finns mycket att 
titta på i den – som lamporna 
och leksakerna. När jag fyller 9 
år är kyrkan 101 år.”

Hardy Grape

”Bureå kyrka 
är för mig 
dåtid, nutid och 
framtid. Där 
döptes jag, gick 
i söndagsskola, 
konfirmerades 
jag och där gifte vi oss. Idag 
tycker jag om att vara med 
vid gudstjänster, lyssna till 
predikningar, sjunga alla våra 
härliga psalmer, lyssna till musik 
av olika slag och sjunga med i 
kyrkokören. Att få vara med om 
kyrkoårets olika aktiviteter ger 
kontinuitet åt mitt liv. Kyrkan 
har en framtid genom det 
kristna budskapet som aldrig 
förändras och gäller alla! Det 
håller, jag vet!” 

Christin Östlund

Vart är kyrkan på väg?
Bureå kyrka uppfördes i en 
tid i historien då mycket såg 
annorlunda ut jämfört med idag. 

Den moderna och digitala teknik vi idag 

tar för given, hade man knappast kunnat 

drömma om vid den tiden. Modernitet 

var mer synonymt med den framväxande 

industrialiseringen i form av sågverk 

som Bure AB (och så småningom 

Rönnskärsverken). Världen hade nyligen 

genomlevt ett världskrig, och få var de som 

trodde att det skulle hända igen inom bara 

några decennier.

2020 sveper en Coronapandemi 

(Covid-19) över hela världen och skapar 

global osäkerhet i relation till såväl samtid 

som framtid – 1920 härjade Spanska 

sjukan, som åstadkom detsamma. Spanska 

sjukan skördade 38 000 människoliv 

enbart i Sverige. Ändå fanns där likafullt 

framtidstro att en annan värld troddes vara 

möjlig. Kanske var det den samtids- och 

framtidstron som fick dem att våga satsa 

på byggandet av en egen kyrka – ett synligt 

tecken på Gudstrons nutidshopp såväl som 

framtidshopp? Jesu ord om ”Guds rike” som 

en alternativ verklighet var lika sanna för 

dem då som de var för lärjungarna på Jesu 

tid – och är för oss idag.  Därför lät man resa 

denna magnifika byggnad till Guds ära.

Kristi kyrka måste ständigt förvärva 

och underhålla förmågan att orientera 

sig i denna föränderliga värld, och varje 

generation måste återerövra evangeliet 

med sin tids språk. Samtidigt, finns det en 

inbyggd ”tröghetsfaktor” i kyrkan. Man 

ändrar inte vadsomhelst, hursomhelst, 

närsomhelst. Bibeln och traditionen – 

Guds ord och kyrkans samlade erfarenhet 

– ger kyrkan dess fasthet, kontinuitet 

och identitet. Trots att vi är en del av en 

mänsklighet präglad av olikhet, behöver vi 

ett centrum som ger oss identitet, och enhet. 

”Så utgör vi, fast många, en enda kropp i 

Kristus, men var för sig är vi lemmar som är 

till för varandra,” skriver aposteln Paulus i 

Romarbrevet 12:5. 

Att vara medlem i kyrkan innebär alltid 

mer än ekonomisk solidaritet, men aldrig 

mindre. Ökade utträden ger minskade 

intäkter, och minskade intäkter ger minskad 

möjlighet till kyrkans verksamhet. Kyrkans 

uppdrag är Guds rikes upprättande och 

utbredande, men vägen dit går alltid genom 

en personlig tro – oavsett vem vi är. Därför 

är ditt medlemskap viktigt – oavsett vem 

du är. 

Att kyrkan är meningsfull och viktig för 

många, återspeglar sig i församlingens 

gemenskap och engagemang, och som 

ett uttryck för dess mångfald, följer nu 

här några röster från olika åldrar och 

generationer. Tillsammans får deras svar på 

varför kyrkan är viktig staka ut riktningen 

om vart vi är på väg.

Markus Ahlstrand 

Utdelning av barnbiblar i Bureå kyrka.



Anette vill att fler kommer till kyrkan
– Vår absolut största utmaning är att fundera över varför inte fler människor går till 
kyrkan, säger kyrkorådsledamoten Anette Lindgren.
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Anette Lindgren är född, uppvuxen och 
bosatt i byn Östra Falmark.

– Jag växte upp i en gul tegelkåk på 
östra sidan om bron över Bureälven.

Hon är utbildad barnskötare i grunden 
och inledde sin yrkeskarriär med att jobba 
på BB i Skellefteå i tio år.

– Jag har också jobbat som personlig 
assistent åt människor med funktions-
nedsättningar. Det är nog kanske det jobb 
som har lärt mig mest.

Anette har också hunnit med att jobba 
ett antal år inom äldreomsorgen och ett 
antal år med att sköta om bokföringen i 
makarnas byggföretag.

– Jag läste till lärare i Umeå när jag hade 
fyllt 40 år och nu jobbar jag i ”poolen” 
eftersom jag har så många politiska 
uppdrag. Det är svårt att kombinera 
uppdragen med min lärartjänst.

På fritiden är hon gärna ute i skog och 
mark samt i sommarstugan i Björkåsen 
utanför Bjuröklubb.

– Jag älskar att vara med barnbarnen 
ute i skogen och jag plockar allt som går 
att plocka.

Gillar stillheten
Svenska kyrkan har alltid funnits i hen-
nes liv.

– Min far var kantor och från det 
jag kan minnas så följdes vi alltid åt till 
bönhuset i byn. Vid större högtider åkte 
vi dessutom till kyrkan i Bureå.

Hon tycker fortfarande om att gå i 
kyrkan i Bureå.

– Jag gillar stillheten och formerna. På 
söndagarna är det ett sätt att få stanna av 
och finna vila.

Hon har en personlig tro och den har 
hon haft sedan barndomen.

– Jag tog väl personligen ställning när 
jag valde att konfirmera mig på Solviks 
folkhögskola.

Tron är dessutom en stor del av hennes 
liv.

– Den finns där som ett stöd och som 
en tillflykt i alla olika sammanhang.

Anette är också engagerad ideellt och 
som förtroendevald i kyrkan.

– Jag har varit mycket engagerad i 
byns bönhus. Allt från fikaansvarig till 
mötesledare.

Hon har även varit kyrkvärd i kyrkan 
i Bureå.

– Det är ganska roligt att hjälpa till och 
läsa texter, men just nu har jag pausat den 
här sysslan.

Förtroendevald
Under mandatperioden 2010-2014 satt 
hon med som förtroendevald för nomi-
neringsgruppen Kyrkan och Du i både 
kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

– Jag gjorde därefter ett uppehåll på 
fyra år, men nu sitter jag med som leda-
mot i kyrkorådet igen.

Skälet till hennes kyrkliga engagemang 
bottnar i samma grunder som hennes 
politiska engagemang.

– Jag är ganska lösningsfokuserad 
och tycker jag att något är fel så vill jag 
påverka det.

Stort uppdrag
Anette brukar säga att hon blev politiskt 
aktiv när hon gick i årskurs fyra i skolan 
i Östra Falmark och fick beskedet att 
skolan skulle läggas ned.

– Jag tyckte att det var otroligt fel, 
gjorde plakat och anordnade egna demon-
strationer på skolan.

Efter ett antal år som styrelseledamot 

i olika föreningar i byn började hon även 
att engagera sig politiskt.

– Det stora uppdraget har varit social-
nämndens arbetsutskott. Det var också 
därför som jag var tjänstledig från mitt 
lärarjobb i tio år. Uppdraget, i kombina-
tion med att jag också satt med i kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige, 
tog så mycket av min tid.

I dag är hennes politiska uppdrag soci-
alnämnden och kommunfullmäktige.

– Jag sitter också med FRIS – Förebyg-
gande rådet i Skellefteå –  och det gör jag 
för att jag alltid har haft ett stort intresse 
för att minska droganvändningen och 
hjälpa människor som hamnar i utanför-
skap.

Den absolut viktigaste frågan för henne 
som förtroendevald i kyrkan är att fun-
dera över varför inte fler människor går 
till kyrkan.

– Jag tror nämligen att människor har 
ett behov av någon form av andlighet 
och önskar att det skulle födas en längtan 
hos människor efter en personlig tro och 
också efter att söka sig till kyrkan.

Tätare samarbete
Hon är glad över församlingens satsning 
på barn- och ungdomsverksamheten.

– Vi måste däremot bli bättre på att 
fånga upp alla nysvenskar. Det är en 
resurs som jag tycker att vi missar totalt 
egentligen.

Anette önskar också ett tätare sam-
arbete mellan EFS-föreningarna och 
kyrkan fram över.

– Jag tror att det är ett sätt att styrka 
upp varandra på något sätt, avslutar 
Anette Lindgren.

Anette Lindgren är ideell och förtroende- 
vald i Bureå församling samt politiskt 
aktiv i Skellefteå kommun. Foto: Privat

Namn:  Anette Lindgren
Ålder:  59 år
Bor:  Östra Falmark
Yrke:  Lärare
Familj:  Make, fem barn och nio barnbarn
Stora passioner: Fiske, volleyboll och åka 
längdskidor

FAKTA
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Kisthanteringen
måste åtgärdas
Det stora grusgravsprojektet i 
Bureå är avklarat och nu planerar 
församlingen för fler insatser 
på kyrkogården av främst 
arbetsmiljöskäl.

– Vi behöver hitta en bättre lösning för 
hanteringen av kistor i gravkapellet, 
berättar kyrkoherde Robert Koss.

I dag lyfts kistorna in via huvudingången 
och ned till kylrummet i källaren.

– Det är rent arbetsmiljömässigt ingen 
bra lösning, så vi försöker se om vi kan 
bygga om så att vi kan hantera kistorna via 
den gamla ingången.

Församlingen tittar på lite olika 
lösningar som inte stör kapellets 
helhetsintryck.

Även personalutrymmet på kyrkogården 
är undermåligt och i behov av åtgärder.

– Det är tre personer som delar på ett sex 
kvadratmeter stort kontor och i coronatider 
så är det ju långt ifrån rekommenderat 
avstånd.

Den nuvarande personalbyggnaden 
omgärdas dessutom av mark som ägs av en 
fastighetsägare, så församlingen kan inte 
bygga ut byggnaden åt något håll.

– Vi arbetar nu med att ta fram 
underlag för beslut om att bygga en ny 
personalbyggnad, som också ska inrymma 
kyrkogårdsexpeditionen, längst söderut på 
kyrkogården.

Församlingen har tillsatt en liten grupp 
som arbetar med frågan och den har gjort 
studiebesök på andra kyrkogårdar för att få 
tips och idéer.

– Vi är en bit på väg och förhoppningsvis 
så ror vi det här i land också, säger Robert 
Koss.

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.

Sommarskoj
Sommarskoj 2020 genomförs som 
vanligt även i sommar. 

– Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer så långt det är möjligt 
med barnen, och den stora skillnaden  är 
att sommarskoj i år är gratis eftersom den 
årliga utflyktsresan inte blir av på grund 
av rådande reserestriktioner, berättar 
komminister Markus Ahlstrand.

Sommarskoj riktar sig till barn som går 
ut åk 1-3 vt-20.  

Anmälan kan tidigast göras onsdag 
den 3 maj, via formuläret på Bureå 
församlings hemsida (www.burekyrkan.
com). 

– Vi har 20 platser att tillgå per tillfälle, 
så dröj inte med att anmäla er.

Sommarskoj äger rum från söndag den 
14 juni till torsdag den 18 juni. Under de 
dagarna träffas vi och har sommarskoj 
tillsammans mellan 10-14. 

Gravkapellet på kyrkogården i Bureå. 



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

Juni
Sö 7 11.00 Gudstjänst. Magnus Hammega från Skellefteå 
  stadsmission.
Sö 14 11.00 Gudstjänst. Lars-Martin Lund. Upptakt sommarskoj.
To 18 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Markus Ahlstrand.
Lö 20 11.00 Jubileumsgudstjänst. Bureå kyrka 100 år. Robert 
  Koss. Markus Ahlstrand. 

  OBS! Med anledning av statliga restriktioner och 
  rekommendationer till följd av Covid-19, flyttas det 
  stora firandet av Bureå kyrka 100 år fram till 1:a 
  advent. Mer information kommer i nästa Nära.

Sö 21 11.00 Jubileumsmässa. Robert Koss. Markus Ahlstrand.
Sö 28 11.00 Mässa. Catrin Marklund.
Sö 29 11.00 Mässa. Robert Koss.

Juli
On 1 19.00 Musik i sommarkväll. Duo Vox – sång och musik av 
  Ida Persson och Åsa Jönsson.
Sö 5 11.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. Robert Koss. 
  OBS! Vid dåligt väder firas gudstjänsten 
  i Fiskekapellet.
To 9 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Robert Koss.
Sö 12 11.00 Mässa. Catrin Marklund.
Sö 19 11.00 Mässa. Ulla-Lena Bäckman.
Sö 26 11.00 Gudstjänst. Ulla-Lena Bäckman.
On 29 19.00 Musik i sommarkväll. Orgelmusik i sommarens toner. 
  Lars Palo.
To 30 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Ulla-Lena Bäckman.

Augusti
Sö 2 11.00 Mässa. Ulla-Lena Bäckman.

  OBS! Med anledning av den i skrivande stund
  rådande osäkerhet gällande folkmängder och
  samlingar till följd av Covid-19, har beslut tagits om
  att ställa in årets tältmöten i Bureå. Skulle ändringar
  i restriktioner och rekommendationer komma under
  sommaren, kan detta dock komma att ändras. Se
  därför predikoturerna och hemsida för aktuell
  information om tältmöteshelgen i augusti.

Sö 9 11.00 Gudstjänst i kyrkan. Ulla-Lena Bäckman.
  Sång av Bureå kyrkokör.
On  12 19.00 Musik i sommarkväll. Mikael Börresen (klarinett) och 
  Walter Berggren (orgel).
Sö 16 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
On 19 11.00 Musik i sommarkväll. Filip Jers (munspel) och Emil 
  Ernebro (gitarr). 
Sö 23 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund. 
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Robert Koss.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Anette Lindgren 070-659 10 85

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

Juni
Lö 6 18.00 Bön för Sverige med Leif Vestermark, vi håller till runt
  flaggstången på Bönhusgården, medtag gärna något att
  sitta på.
Sö 7 10.00 Frukostgudstjänst utomhus, medtag egen frukost och
  gärna något att sitta på. Predikan Helena Marksén efter
  frukosten.

Juli
Sö 26 Sommarmöte med Konrad Nyström. Medtag gärna något att
  sitta på samt eget fika.

Augusti
Sö 16 18.00 Lovsång utomhus, plats meddelas senare.

Juni
Sö 14 11.00 Sommarmöte.

Augusti
Sö 16 18.00 Lovsång tillsammans med Sjöbotten.

BURVIKS BÖNHUS, Ulla Katarina Hermansson

Juni
To 25 19.00 Sommarandakt. Lars Wangby.

Juli
Ti 14 19.00 Sommarandakt.

Augusti
Ti 11 19.00 Sommarandakt.
Sö 23 18.00 Sommargudstjänst. Robert Koss.
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Följ oss på facebook ...

https://www.facebook.com/

Bureaforsamling/

... och  på instagram:  

https://instagram.com/bureaforsamling/

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Juni
Sö  14  18.00  Gudstjänst tillsammans med pingstgruppen 
  i pingstkapellet INSTÄLLD!

Augusti
To 6- Inställda tältmöten. Se Bureå kyrka för mer information.
Sö 9  

Skrämmande utmaningar
När coronaviruset får fäste i länder utan 
trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger 
står dessa inför skrämmande utmaningar.

Act Svenska kyrkan betonar därför att livsviktigt stöd måste 
upprätthållas även när många länder brottas med egna utmaningar. 

Pandemin förvärrar nämligen en redan svår situation för 
människor som lever i utsatthet. 

”Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt 
eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att 
klara en kris”, skriver organisationen på sin hemsida och fortsätter:

”FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att 
miljontals människor kan komma att mista livet i virusutbrottet 
om det får en okontrollerad spridning, och fattiga länder är särskilt 
utsatta”.

Humanitära katastrofer
Många organisationer som verkar internationellt befarar 
humanitära katastrofer svåra att överskåda. Redan nu saknas det 
på flera håll basala förnödenheter, skyddsutrustning och handsprit 
med mera och det råder brist på rent vatten i kombination med 
undermåliga sanitära förhållanden.

En annan utmaning i flera länder är att försöka hålla kontroll på 
smittspridning samtidigt som system för att smittspåra och testa 
människor på flera håll är undermåliga.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen 
och gåvorna används där behoven är störst.



De fick sina biblar

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

Församlingspedagog 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:  Bureå kyrka 
fotad genom södra 
porten.

Alla femåringar i Bureå församling 
får en personlig inbjudan om att 
det finns en barnbibel att hämta i 

Bureå kyrka på Marie Bebådelse 

dag.

– Det har blivit en liten tradition, 

berättar församlingspedagogen 

Helene Lindberg.

Helene, som har jobbat tio år i för-
samlingen, vet inte säkert hur långt tillbaka 
i tiden som traditionen sträcker sig.

– Jag vet bara att det här har pågått i 
många år innan jag började här.

Svenska kyrkan har provat sig fram vad 
gäller ålder och barnbibel som passar bäst 
för de små liven.

– Man kom fram till att femårsåldern 

är passande. Då tycker barnen ofta om att 
lyssna på berättelser och titta på bilder.

Ta sig tid

Det går också, enligt henne, ganska bra att 
föra en enkel dialog med en femåring.

– En tanke är ju att föräldrarna ska ta sig 
tid att sitta ner och läsa/titta på bilderna 
tillsammans med barnen.

Hon önskar att föräldrarna ska ta ansvar 
för att verkligen läsa barnbibeln med eller 
för sina barn.

– Ett tips är att göra det till en mysig 
”rutin” kring sänggåendet. Något man 
gör tillsammans. Annars är jag rädd för 
att bibelboken inte kommer att användas, 
säger Helene Lindberg.

Femåringarna fick var sin barnbibel av Helene Lindberg och församlingen i Bureå kyrka 

på Marie Bebådelse dag.
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