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Håll avstånd
– håll kontakt!



”Stanna hemma även om du bara känner 
dig lite förkyld.”
”Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.”
”Håll en armlängds avstånd till andra både 
inomhus och utomhus.”
 
Det här är meningar som vi alla med säker-
het har hört inte bara en gång. Vi vet vad 
Folkhälsomyndigheten arbetar med och att 
Anders Tegnell är statsepidemiolog, saker 
som många av oss inte skulle ha känt till om 
det inte hade varit för Covid-19.

Själv önskar jag, och säkert många med mig, 
att vi inte skulle ha behövt veta detta. Så-
klart hade jag velat att detta virus och denna 
pandemi aldrig skulle ha behövt uppkomma, 
men någonstans får vi acceptera att det fak-
tiskt just nu är vår verklighet. 

Trots allt så gör en sådan här pandemi något 
med oss. När vi alla befinner oss i samma 
situation händer det något. Jag upplever det 
som att vi blir mer medmänskliga, vi tar 
tid för varandra. Det borde egentligen vara 
självklart, men livet rullar på och vi är stres-
sade och ska hinna så mycket att vi ibland 
glömmer detta. När allting pausas och vi 
måste stanna upp och fundera går det gan-
ska fort att se vad som blir viktigt för oss. 

Under pandemin har vi ställt in och ställt 
om. När vi inte kan göra som vanligt och 
som vi brukar måste vi hitta nya vägar. Vi 
har blivit digitaliserade och har anpassat 

våra aktiviteter på många olika sätt och 
hittat kreativa lösningar. Kanske har vi hit-
tat nya sätt och nya aktiviteter som vi vill 
fortsätta med även efter pandemin. 

Trots all egen kreativitet och allt engage-
mang är det viktigt att våga stanna av och 
lyssna in vad Gud har att säga. När mycket 
sätts på paus har vi tid och möjlighet att få 
fundera över hur Gud vill leda oss som en-
skilda, förening och församling. Vi behöver 
inte klara av allt själva, utan vi får förtrösta 
och lita på Gud att han leder oss. 

För mig har det under denna tid funnits 
mycket oro om vad som ska hända och hur 
det ska bli med allt. Kommer människor i 

min närhet att bli drabbade av Covid-19?  
Vågar vi träffas och umgås med familj och 
vänner? När ska denna pandemi ta slut? Det 
har då varit skönt att lita på att Gud vet allt 
och att jag får lämna all min oro till honom. 
Jag vill till sist skicka med ett bibelord som 
jag sedan många år alltid har kommit till-
baka till som står i Ordspråksboken 3:5-7. 

“Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och 
lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på ho-
nom var du än går, så skall han jämna vägen 
för dig. Tyck inte att du själv är vis, frukta 
Herren och fly det onda.”

Lita på att Gud leder oss!
ANDAKT

Erika Löfroth
Medlem i Bureå EFS
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Hästar är passionen

Bryt en tradition!

Bureå församling pausar verksamheter 

förutom gudstjänster och förrättningar 

fram till den 8 december. 

Vi vill ge människor säkra miljöer där man 
kan uttrycka sorg och möta evangelium, på 
de sätt som är möjliga, det är vårt bidrag till 
folkhälsan. 
Livsmod och hopp på mänsklig och kristen 
grund är viktigare än någonsin. Vi fortsätter 
att läsa Bibelns texter, lyssna till varandra och 
till Guds röst samt be för våra sammanhang 
och vår värld.
Med detta sagt; vi fortsätter att fira gudstjänst 
med 50-gränsen som max och med glest  

sittande hushåll i kyrkan. Vi ska sitta glest och 
hålla avstånd. 
Smittskyddet har tidigare framhållit att det 
vi framför allt behöver ta hand om är in- och 
utpassering i kyrkan, liksom hur man går 
fram till nattvarden. 
Det är när människor är i rörelse som ris-
kerna uppstår. 
I de momenten behöver vi vara extra för-
siktiga. Så här behöver vi er hjälp.
Var också uppmärksamma på annonseringen 
av våra gudstjänster i tidningen för det kan 
ändras.

Hälsningar Robert Koss, Kyrkoherde

Församlingen pausar verksamheter

»Vi har tid för varandra«



– Det är tillsammans som vi kan 
åstadkomma någonting.

Det hävdar koordinatorn Erna 
Forsman i Företagsnätverket i  
Bureå med omnejd.

Nätverket, som träffas varannan fredag, 
startades 2007.

– Jag startade det här i ett generellt 
utvecklingsprojekt som jag höll på med, 
berättar Erna.

Syftet var främst att värna om en bra 
infrastruktur i Bureå.

– Vi jobbar inte så mycket med företags-
frågor. Det finns det andra aktörer som gör. 
Utan vi jobbar för Bureås bästa och Bureås 
framtid.

Paketutlämning
Företagsnätverket har ett 40-tal adresser 
som får ta del av minnesanteckningarna 
från träffarna.

– Det är inte enbart företagare. Vi har 
bjudit in andra viktiga aktörer, som till 
exempel Bureå församling och PRO, också.

Nätverket har bland annat drivit proces-
ser som utformningen av torget och kämpat 
för att få tillbaka paketutlämningen till 
samhället.

– Vi bildade ett aktiebolag för att kunna 
köpa loss och renovera upp en av fastighe-
terna vid torget. Vår insats räddade fastig-

heten och nu har vi såld den till en enskild 
företagare.

Erna, som har rötterna i Falmarksforsen, 
har bott i Bureå i tre omgångar och hon har 
länge arbetat för Bureås väl.

– Jag brukar säga att Bureå är bäst.
Hon var bland annat engagerad i den 

ideella förening som lyckades få bredband 
till Bureå. Föreningen ombildades sedan till 
en ekonomisk förening.

– Jag var ordförande i den föreningen i 
fem-sex år.

Erna drev också ett treårigt projekt för 
att rädda kvar BURE Arkiv, som är ett 
arbetslivsmuseum om samhällets 200-åriga 
industrihistoria, i början av 2000-talet.

– Jag lyckades få ihop åtta finansiärer på 
tio månader och arkivet är kvar i Bureå.

Hon var dessutom engagerad i starten av 
Bureå Byautvecklingsförening 2003.

– Jag hjälper gärna till om jag kan det, 
men numera håller jag mig bara till att 
vara koordinator i nätverket, säger Erna 
Forsman.

Goda krafter
Bureå församling har valt att engagera sig i 
det aktiva företagsnätverket i Bureå.

– Vi tror att gemensamma krafter når 
längre och ser mer än enskilda aktörer, 
kommenterar komminister Markus Ahl-
strand.

Församlingen visar därmed på ett tydligt 
sätt att den ställer sig bakom dessa goda 
krafters arbete för Burebygdens blomstring 
och utveckling.

– Den Gud vi tror på är lika angelägen 
om ett gott och välfungerande yttre liv i 
samhället som ett gott och välfungerande 
inre – andligt – liv hos människor i försam-
lingen. Därför vi vill vi vara med och främja 
arbetet för Burebygdens bästa.
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Nätverk för Bureås bästa

– Jag brukar säga att Bureå är bäst, berättar 
koordinatorn Erna Forsman.

Valter Östlund (t v), Anders Sjöström, Berth-Olof Åström och Roger Olofsson värnar om Bureås framtid i Företagrsnätverket i Bureå med 
omnejd.
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Söndagen den 19 september 2021 är det val 
i Svenska kyrkan. Alla medlemmar, som är 
16 år eller äldre, får då rösta om hur de vill 
att Svenska kyrkan ska styras.

I skrivande stund är det två nomine-
ringsgrupper – Arbetarpartiet Socialde-
mokraterna samt Kyrkan och Du i Bureå 
församling – som ställer upp i valet på 
lokal nivå.

Båda grupperna återfinns också med 
två ledamöter vardera i en och samma 
valberedning.

– Jag har hört att det är lite unikt att 
nomineringsgrupperna jobbar tillsammans 
i en valberedning, berättar Lasse.

– Vi jobbar ju för samma mål och det är 
kyrkans väl i Bureå, förklarar Helge Löv-
bom, vice ordförande i kyrkorådet.

Samma problem
Både grupperna brottas dessutom med 
samma typ av problem och det är att få 
tillräckligt många personer att ställa upp 
som förtroendevalda.

– Vi har märkt att det bara blir svårare 
och svårare för varje mandatperiod att få 
personer att ställa upp och engagera sig, 
säger Lasse.

Grupperna har därför valt att ”slå sina 
kloka huvuden ihop” för en gemensam sak.

– Vi har också problem med att få fram 
folk. De valbara namnen måste ju vara 

medlemmar i kyrkan. Vi skulle kunna få 
ihop två listor om det inte var för medlem-
skapet, säger Helge.

Samlingslista?
Bristen på förtroendevalda innebär att det 
kan bli aktuellt med en så kallad samlings-
lista, en lista med namn från båda nomi-
neringsgrupperna, till kyrkofullmäktige 
nästa mandatperiod.

– Det ser som sagt mörkt ut för våran 
del, men vi har inte tagit ställning till en 
samlingslista än, påpekar Helge.

Det minsta antalet ledamöter i ett kyr-
kofullmäktige är 15 ledamöter och det är 
så många ledamöter som Bureå församling 
har i dag.

– En samlingslista kan innebära att folk 
som tycker att kyrkan och dess arbete är 
viktigt ställer upp, tror Lasse.

Egen församling
Bureå församling har sedan en tid tillbaka 
sonderat terrängen för ett eventuellt sam-
arbete med någon i närområdet, men inför 
nästa mandatperiod är målsättningen att 
den ska vara kvar som egen församling.

– Det andra är ett långsiktigt arbete, 
säger Christin Östlund, ledamot i kyrko-
fullmäktige.

Vid förra kyrkovalet var valdeltagande i 
församlingen mycket gott.

– Jag tror att vi satte ett nytt rekord, 
säger Helge.

Valberedningen hoppas naturligtvis att 
deras arbete inför det stundande valet åter 
ska göra att församlingsborna både vill 
engagera sig som förtroendevalda och även 
väljer att göra sin röst hörd.

– Det är därför viktigt att vi är ute och 
säljer in valet, säger Helge.

Fotnot: Helge Lövbom och Valter 
Tjernqvist representerar Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna. Lasse Forslund och 
Christin Östlund representerar Kyrkan 
och Du i Bureå församling.

I valet och kvalet

Valberedningen i Bureå församling består av Christin Östlund (t v), Valter Tjernqvist, Lasse Forslund och Helge Lövbom.

Lasse Forslund (t v) och Helge Lövbom 
samtalar om stundande insatser inför 
kyrkovalet nästa höst.

Valberedningen i Bureå församling är redan i full gång med sitt arbete 
inför kyrkovalet nästa höst.

– Vårt mål är att vi ska fortsätta att vara en egen församling, berättar 
kyrkorådets ordförande Lasse Forslund.



Andreas stora passion är hästar
– Nu har jag tagit mig så långt att jag får vara med och utveckla sadlar. Det är  
fantastiskt roligt, berättar sadelinpassaren Andrea Waller.
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Företagaren Andrea Waller är född och 
uppvuxen i Umeå med en mamma från 
Eskilstuna och en pappa, som har gått 
bort, från Åre.

– Vi är tre driva syskon och alla är 
företagare.

Hennes stora passion för hästar började 
redan i unga år.

– Jag var sju-åtta år när jag började rida 
på ridskolan i Umeå.

Hon hade sin första häst ihop med 
mamma och storasyster.

– Det var då som jag blev hästbiten på 
riktigt.

De tre drev också en hästsportbutik i 
Umeå tillsammans under ett antal år.

Andrea gick på Förberedande ridin-
struktörsgymnasiet, som kallades häst-
programmet, på Dragonskolan i Umeå.

– Det var en fantastiskt givande linje. 
Sex av åtta i klassen jobbar fortfarande 
heltid med hästar.

Hon sökte därefter in som solopianist 
på Kappelbergs folkhögskola i Härnösand.

– Jag slutade som andra reserv och 
valde då att satsa på hästar istället.

Hon fick jobb som ridskolechef på en 
ponnyridskola i Örebro.

– Det var kanske inte riktigt allt för 
mig, så jag och min dåvarande pojkvän 
valde att flytta till Skellefteå.

Riktigt hästjobb
Andrea fick jobb som hästskötare hos 
travtränaren Stig Lindmark i Gärdsmark.

– Jag trivdes fantastiskt bra där, men 
det var också ett riktigt hästjobb. När min 
kollega bröt foten så stod jag ensam med 
22 passhästar som skulle skötas och tränas. 
Utmanande och framför allt utvecklande!

Efter ett tag träffade hon sin nuvarande 
sambo och de började söka efter hus i 
hans hemtrakter Bureå.

– Det var en kollega inom travet som 
tipsade oss om gården i Hästkroken som 
vi fick köpa för 16 år sedan.

Hon började efter åren som hästskötare 
att jobba på en hästsportbutik i Skellefteå.

– Jag blev kvar där till 2012. Sen star-
tade jag eget istället.

Butiken Walleŕ s Sadelcentrum ligger i 
hjärtat av Bureå.

– Min tanke var att bara jobba med 
sadelinpassning, som egentligen är min 
huvudsyssla, och jag hade ingen tanke på 
att ha en butik från början.

Hon köpte in en mindre buss, fyllde 
den med hästutrustning och började köra 
mellan Sundsvall i söder och Haparanda 
i norr för att hjälpa folk att hitta rätt 
utrustning till sina hästar.

– Numera har jag minskat ned jätte-
mycket på bussresandet. Jag har nämligen 
varit drabbad av feber nästa varje dag 
sedan januari i fjol.

I stället får kunderna kom till henne.
– Jag hyr in mig i ett ridhus i Gum-

mark. Det funkar jättebra.

Djup kunskap
Sadelinpassning handlar om att hitta rätt 
utrustning för både ryttare och häst.

– Man kan absolut rida i vilken sadel 
som helst, men om inte den passar bra så 
kommer både hästen och ryttaren att fara 
illa.

Yrkeskunskapen, som kräver djup kun-
skap om hästens biomekanik och ständiga 
fortbildningar, går ut på att komma åt den 
minst energikrävande ridningen för båda 
parter.

– Det är väldigt viktigt att sadeln passar 
ryttarens bäcken och balans så att denne 
inte behöver använda kompensatoriska 
muskler för att hålla sig upprätt.

Samarbetet med en leverantör och god 
vän samt två sadeltillverkare har lett till 
att hon nu får vara med och utveckla nya 
sadlar.

– Den första ska förhoppningsvis 
komma ut på marknaden i november.

Ridhus på önskelistan
Hästar är allt och lite till för Andrea.

– Jag träffar mellan 800 och 1 000 
unika hästar per år. Det är nya möten hela 
tiden, så det gäller att vara snabb på att 
läsa av hästens signaler.

Hur ser framtiden ut?
– Den här verksamheten går att ut-

veckla hur mycket som helst.
I dagsläget är hon tämligen övertygad 

om att hon blir kvar i hästbranschen 
under resten av yrkeskarriären.

– Jag har lite innovationer som jag går 
och grunnar på, men som jag inte kom-
mer till skott med.

Hon bär också på en riktig önskedröm.
– Ett ridhus i Bureå står högst upp på 

önskelistan till Tomten varje år, säger 
Andrea Waller.

Den händige han
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Bryt en tradition!
Det är hög tid att bryta skadliga 
traditioner. Tillsammans kan vi 
stoppa tvångsäktenskap, köns-
stympning och andra övergrepp. 
Vi lever alla under samma himmel 
och har samma rättigheter. Men 
beroende på var vi föds, eller vilket 
kön vi har, ser verkligheten olika 
ut. 

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra 
tydligt under julen, vår största kristna hög-
tid. Traditioner är invanda seder och bruk, 
språk och värderingar som förs vidare från 
generation till generation. Ofta skapar de 
en trygg ram runt våra liv, oavsett var i 
världen vi lever. 

Men en del traditioner är skadliga. 
Tvångsäktenskap, könsstympning och 
andra övergrepp drabbar många flickor 
runtom i världen. Varje dag gifts fler än 
30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 
år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för 
våld under sitt liv – bara för att de är flickor.

Skadliga normer
Skadliga sedvänjor, strukturer och normer 
berövar flickor och kvinnor makten över 
sina liv. Det kan vi inte acceptera!

I många länder har människor större för-
troende för religiösa ledare än för politiker 
och myndigheter. 

Därför är det avgörande att religiösa 
företrädare tar avstånd från exempelvis 
tvångsgifte, könsstympning och andra 
övergrepp. 

Unik möjlighet
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet 
att samarbeta med andra religiösa aktörer 
och förändra förtryckande strukturer, oav-
sett om de finns inom kyrkan eller i övriga 
delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, orga-
nisationer och tusentals frivilliga arbetar 
Act Svenska kyrkan för mer rättvisa sam-
hällen, där flickor och kvinnor kan göra 
sina egna val. 

Tillsammans kan vi bryta skadliga 
traditioner! 

Var med i kampen  

för alla flickors rätt  

till ett värdigt liv.  

Swisha din gåva till  

julinsamlingen:  

900 1223!

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.

Jubileum 
flyttas fram
100-årsjubileet för Bureå kyrka flyttas 

fram ytterligare.

Det är så klart den rådande pandemin 
som är orsaken till beslutet.
Se kommande nummer av Nära för in-
formation om nytt datum.

Från första december och fram till jul får vi 
följa berättelsen om Anton och Magdalena 
i en annorlunda adventskalender. Varje dag 
sker en ”lucköppning” i form av en föränd-
ring i ett av fönstren till öppis lokaler i för-
samlingsgården, ut mot hembygdsparken. 
Tag med kompisar, mamma eller pappa 

eller någon annan på en daglig promenad 
förbi fönstret och följ berättelsen om Anton 
och Magdalena på deras färd fram till 
julafton. En ny sak tillkommer i berättelsen 
varje dag. Detta är ett led i att ställa om 
utan att ställa in, för trots Coronapande-
min firar vi jul även i år.  / Anna

Bureå kyrka.

Annorlunda adventskalender



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

December
Ti 1 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Catrin Marklund.
Sö 6 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Lö 12 16.00 Lions Lucia i Bureå kyrka.
Sö 13 11.00 Gudstjänst.
Sö 20 11.00 Mässa.
To 24 11.00 Julbön. Sång av kyrkokören. Catrin Marklund.
Fr 25 08.00 Julotta. Sång av kyrkokören. Catrin Marklund
Fr 25 11.00 Gudstjänst i Östra Falmarks bönhus. Catrin Marklund.
Lö 26 11.00 Gudstjänst i Sjöbottens bönhus. Robert Koss.
Sö 27 11.00 Gudstjänst. Hans Marklund.

Januari
Fr 1 11.00 Gudstjänst. Lars-Martin Lund. 
Sö 3 11.00 Gudstjänst. Dan Richardsson.
On 6 11.00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand.
Sö 10 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund. Markus Ahlstrand.
Ti 12 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Catrin Marklund.
To 14 19.00 Veckomässa i Burviks bönhus. Robert Koss. Sång 
  och musik av ”Burviksgänget.”
Sö 17 11.00 Gudstjänst. Dopfest med utdelning av doppärlor till 
  alla som döpts under året. Markus Ahlstrand m fl.
Fr 22 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka. Robert Koss m fl. 
  Sång av Alvar Lindberg. 
Fr- 22- 19.00 24 timmar bön i Bureå kyrka. Bönedygn där möjlighet
Lö 23 ges att teckna sig för en timmes bön på plats i Bureå kyrka. 
  Utöver bedjare finns personal/ideella på plats i kyrkan under 
  dygnets alla timmar. För anmälan till en bönetimme, kontakta 
  kyrkoherde Robert Koss. (se kontaktuppgifter i Nära)
Lö 23 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka. Roland  
  Pettersson m fl. Sång av Kyrkokören.
Sö 24 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka. Stig-Lennart 
  Jonsson m fl. Sång av Per-Ewerth Lindgren.
Sö 31 11.00 Mässa. Catrin Marklund.

Februari
Ti 2 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Markus Ahlstrand.
Sö 7 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund.
To 11 19.00 Veckomässa i Sjöbotten. Catrin Marklund.
Sö 14 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. 
On 17 19.00 Askonsdagsmässa. Markus Ahlstrand. Catrin  
  Marklund.  
Lö- 20- 10.00 Temahelg: ”Själavård i Coronatid.” Medverkar gör
Sö 21 stiftsadjunkterna för själavård:  Dan Richardsson och Anna 
  Stina Svedberg. Markus Ahlstrand. Lunch ordnas på egen 
  hand. Lördagen avslutas kl 16.00.
Sö 21 11.00 Mässa. Tema: ”Själens dunkla natt.” Dan  
  Richardsson. Anna-Stina Svenberg. Markus Ahlstrand. 
Sö 28 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Predikan av Murray 
  McBride, präst i anglikanska kyrkan. Predikan på engelska 
  som översätts. Efter gudstjänsten föredrag i församlings- 
  gården av Murray och Karin McBride om deras erfarenheter 
  av ett långt liv i kyrkans tjänst.

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

December
Lö 5 15.00 Julfest med Lucia. Saltbarnen och Helena Marksén.
Lö 26 11.00 Svenska Kyrkans Gudstjänst i Sjöbottens Bönhus.
Må 28 19.00 Tomasmässa med Ulf Norrby.

Januari
Sö 10 11.00 Trettondagsinsamlingen. Ulf Norrby predikar.
Sö 24 11.00 Stadsmissionen besöker oss och predikar.

Februari
To 4 18.00 Sjöbottens EFS Årsmöte.
Sö 7 11.00 Kretsgemensam Årshögtid i Bureå Kyrka.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Anette Lindgren 070-659 10 85

December
Sö 13 15.00 Julfest. Helena Marksén.
Sö 25 11.00 Juldagsgudstjänst. Kyrkan medverkar.

Januari
Sö 10 11.00 Familjegudstjänst.
Sö 24 11.00 Missionsgudstjänst.

Februari
Fr 5 18.00 Årsmöte.
Sö 28 11.00 Gudstjänst.
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Följ oss på facebook ...
https://www.facebook.com/Bureaforsamling/
... och  på instagram:  
https://instagram.com/bureaforsamling/

BUREÅ EFS, forts

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Januari
Fr   22  19.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan med predikan av  
  Robert Koss. Sång av Alvar Lindberg.
Lö  23  19.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan med predikan  
  av Roland Pettersson. Sång av Kyrkokören.
Sö  24  11.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan med predikan av Stig 
  Lennart Jonsson. Sång av Per-Ewerth Lindgren.
On  27  11-13  Våffellunch.

Februari
Lö  6  13.00  Årsmöte med middag.
Sö  7  11.00  Årshögtid i kyrkan med kretsen och Bureå församling.
Lö  13 Visionsdag i Munkviken med kretsen och Bureå församling. 
  Se annonsering.
Lö  27 11-13  Lördagslunch med lotterier, försäljning m m.

December
Lö   5 18.00 Gudstjänst med Robert Koss. Sång av Viktoria  
  Sundin.
On  9 11-13 Våffellunch. Julsånger med Bureå spelmansgille.
Lö- 12- Retreathelg med Bureå Församling. 
Sö 13 Se annonsering
Sö  20  18.00 Cafékväll med julen i centrum. Christin Ö och Stig 
  Lennart J. Ta med eget fikabröd.

Januari
Lö   9 18.00 Kretsgudstjänst i församlingsgården med  
  avtackning av Helena M.

”Vi finns här!”
I skrivande stund har res-

triktionerna kring covid-19 

stramats åt och församlingen 

har valt att pausa all ordina-

rie verksamhet terminen ut.

Vi hoppas att vi kan starta 
igång verksamheten för barn- 
och ungdom efter nyår igen. 
Men redan nu vill vi att DU 
ska veta att vi fortfarande 
finns, så hör jättegärna av 
dig om du behöver någon att 
snacka med en stund! 

Möjligheter finns så klart också att ses utomhus eller på andra sätt 
där vi kan hålla avstånd. 

Våra kontaktuppgifter hittar du längst bak i detta blad eller på 
hemsidan. 

/Sara, Lillemor och Helene



Koss kontraktsprost

Marksén tackar för sig

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:  Håll avstånd 
– håll kontakten!

Robert Koss, kyrkoherde i Bureå 
församling, har utsetts till kon-
traktsprost i Skellefte kontrakt.

– Jag är tacksam och stolt över 
uppdraget, säger han.

Det är 56 församlingar i Luleå stift, varav 
ett antal av dessa samverkar i pastorat, och 
församlingarna är indelade i sex kontrakt.

I Skellefte kontrakt ingår Bureå försam-
ling, Skellefteå pastorat, S:t Örjans för-
samling, Norsjö församling och Burträsk-
Lövångers pastorat.

I alla kontrakt finns en kontraktsprost 
som utses av stiftets biskop och i Luleå stift 
är Åsa Nyström biskop.

Hjälp och stöd
Kontraktsprosten ska bland annat biträda 
biskopen med ledning och tillsyn samt på 
biskopens uppdrag visitera församlingar, 
välkomna nya kyrkoherdar och inviga 
kyrkorum.

Robert Koss utsågs till kontraktsprost i  
våras och han efterträdde då Åke Lund-
gren, kyrkoherde i Burträsk-Lövångers 
pastorat, på den posten.

– En av parametrarna för att bli kon-
traktsprost är att man har varit kyrkoherde 
under en längre tid och att man därigenom 
har en del erfarenheter av yrket, berättar 
han och tillägger:

– Grundtanken med att vara biskopens 
förlängda arm är att jag ska hjälpa och 
stötta kyrkoherdarna i församlingarna och 
pastoraten i kontraktet.

Finnas till hands
Han har också fått uppdraget att vara 
tillförordnad kontraktsprost i Södra Lapp-
lands kontrakt, tidigare Lycksele-Sorsele 
kontrakt, till och med sommaren.

– Församlingarna och pastoraten i kon-
traktet har en del vakanser på prästsidan, 
så jag ska finnas till hands där, berättar 
Robert.

Helena Marksén avslutar sin anställning 

som EFS-präst i Bureå med omnejd vid 

årsskiftet.

– Jag känner stor tacksamhet för alla möten 
jag fått med barn, unga och vuxna genom 
alla de olika mötesplatser som EFS i Bureå, 
Sjöbotten och Ö Falmark bjudit in till. Jag 
är så tacksam för alla välsignade gudstjäns-
ter, bibelgrupper, böner, familjeevenemang, 
barnsamlingar, julfester m m, hälsar hon.

Helena tackar Gud för de år hon fått 
verka som präst i detta sammanhang och 
nåden att få så ut i hans rike. Och hon ber 
att det ska få bära frukt.

– Arbetet att på olika sätt sprida Guds 
kärlek och hjälpa människor att få lära 

känna Jesus och växa 
i lärjungaskap fortgår. 
Men inte längre som 
anställd i Bureåkretsen.

Beslutet att avsluta 
sin anställning tog hon i 
början av hösten.

– Det har inte varit ett 
lätt beslut, men jag behöver lyssna till mitt 
hjärta och det jag upplever Gud manar mig 
till, säger Helena och tillägger: 

– Jag vill än en gång säga tack för den tid 
som varit och önska er Guds frid. Herre, låt 
din nåd vila över oss.

Hon kommer att avtackas lördagen den 9 
januari kl 18:00 i Bureå församlingsgård.

Helena 
Marksén.

Snart i din hand!
En aktivitet som församlingens valbe-

redning har är att 1:a advent och vid 

några tillfällen under december finnas 

i centrala delarna av Bureå för att dela 

ut lappar.

På lapparna finns en kort uppmaning om 
vikten att bestämma sig om du vill enga-
gera dig som förtroendevald i kyrkovalet i 
september nästa år.

– Vi planerar att finnas på kyrkbacken 
efter gudstjänsten på 1:a advent, då det 
kommer att vara ett arrangemang där, 
berättar Lasse Forslund, sammankallande 
i valberedningen. 

– Jag hoppas att du tar emot lappen och 
funderar över om det Bureå församling 
gör och står för är viktigt på riktigt för 
dig. Du är viktig och ditt engagemang 
behövs, understryker Lasse!


	Nara_Nr4_2020_01
	Nara_Nr4_2020_02
	Nara_Nr4_2020_03
	Nara_Nr4_2020_04
	Nara_Nr4_2020_05
	Nara_Nr4_2020_06
	Nara_Nr4_2020_07
	Nara_Nr4_2020_08

