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Jag kan ofta förundras över det här 
med tiden. Den är en så självklar del 
av tillvaron att man sällan reflekterar 
över den. Timmar och dagar kommer 
och går. Vi fördriver dem på olika 
sätt. Ibland tycker vi oss ha kort om 
tid och då skulle vi gärna vilja ha mer 
av den, eller få den att sakta ner. Det 
finns också gånger när vi vill att den 
ska gå fortare. Särskilt när vi längtar 
efter något. Även om vi på många sätt 
kan planera och styra över tiden vi 
har fått så ligger den ytterst sett alltid 
utanför vår kontroll. 

I Bibeln beskrivs Gud vara den som 
har tiden i sin hand. Han är själva 
hjärnan bakom hur tiden fungerar. 
Han råder också över att den går. Det 
är någonting svindlande stort. 

En egenskap som tiden har och som 
jag tycker är särskilt intressant, är att 
tiden kan få nytt att bli gammalt. Mo-
dernt att bli omodernt. Kanske har du 
någon gång sett med stora ögon och 
verkligen längtat efter något. Tänkt 
att ”det där är så häftigt och fräscht!” 
Kanske var det ett fordon, klädes-
plagg eller någon annan pryl du var 
intresserad av. 

Sedan går tiden och du vaknar en dag 
och plötsligt är den där grejen inte så 
modern längre, den har liksom gått ur 
tiden. Då kanske du hellre skulle vilja 
byta ut den mot något nytt som är 
modernt just nu.

Jag kan fundera om det måste vara 
så med allting? Eller finns det sådant 
som aldrig tappar sitt värde och aldrig 
blir omodernt? Här kan man tala om 
det tidlösa, det som är lika viktigt 
genom alla tider. 

Jag tänker att vårt behov av Gud pas-
sar in i den kategorin. Bibeln beskri-
ver livet utan Gud som att vara vilse i 
mörkret. Vi får svårt att orientera oss 
i livet. Var kommer jag ifrån? Vart är 
jag på väg?  
Sådana frågor blir svåra att få rätsida 
på utan Guds hjälp. Lyckligtvis är det 
inte enbart våra djupa behov som är 
tidlösa. Guds lösning på våra behov 
är också tidlös. 

Genom Jesus Kristus har Gud gripit 
in i vår tillvaro och öppnat vägen 
hem för oss. Även om Jesus levde här 
på jorden för längesedan så är Hans 
ärende lika aktuellt idag. Jag tycker 
det är otroligt stort att få sätta mitt 
hopp till det tidlösa som Gud ger. Det 
blir då inte lika avgörande vad jag 
hinner med i det liv jag lever nu. Det 
viktigaste har Han redan tagit hand 
om.

Det ligger i tiden
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Svenska kyrkans ursäkt till det samiska 

folket är bara början på en tio år lång 

försoningsprocess.

– Vägen framåt är ännu lång, men jag är glad 
över att vi nu har kommit så här långt, säger 
ärkebiskopen Antje Jackelén på Svenska 
kyrkans hemsida.
– Det är glädjande att Svenska kyrkan aktivt 
arbetar med att erkänna och förstå kon-
sekvenserna av kyrkans mörka agerande 
gentemot det samiska folket genom histo-
rien, kommenterar Ingrid Inga, ordförande i 
Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Den samiska aktivisten Ina Omma, Skellefteå, 
ser hoppfullt på försoningsprocessen.
– Men nu är det handling som gäller. Vi be-
höver faktiskt se att det händer någonting, 
säger hon.
Ina hoppas att Svenska kyrkan ska ta ställning 
för samerna genom att möjliggöra en revita-
lisering (ett återupplivande) av det samiska 
språket och den samiska kulturen.
– Det är en jätteviktig fråga som handlar 
mycket om vår identitet.
Ina och några till håller dessutom på att starta 
upp Skellefteå sameförening.

Lång försoningsprocess

»Guds lösning på våra 
behov är också tidlös«

Simon Norberg
Medlem



Serveringen på mötesplatsen 
Träffpunkten i Bureå drivs numera 
av Skellefteå stadsmission och 
föreningen Träffpunkten.

– Vi har i snitt drygt 70 besökare 
per dag, berättar stadsmissionens 
ordförande Pär Lindström.

Skellefteå stadsmission fick erbjudandet 
att ta över ansvaret för serveringen från 
Solkraft under pandemin.

– Vi sa att vi var intresserade, men att vi 
inte kunde ta över verksamheten så länge 
den låg nere.

När så verksamheten öppnade upp igen 
i augusti i fjol så nappade föreningen på 
erbjudandet.

– Vi drev verksamheten på entreprenad 
under hösten för Solkrafts räkning. De 
stod för lönekostnaderna och vi lärde oss 
verksamheten.

”Dreamteam”
Stadsmissionens första insikt var att per-
sonalstyrkan måste minskas ned för att få 
verksamheten att gå runt.

– Vi har ju inte samma ekonomiska 
möjligheter och muskler som en jättestor 
organisation som Solkraft.

I dag består personalstyrkan av en arbets-
ledare, som jobbar två dagar i veckan, och 
två medarbetare. 

– Personalen är fantastisk. Vi har fått 
ihop ett riktigt ”dreamteam”, säger Pär.

Ny förening
Målsättningen var att stadsmissionen skulle 
ta över driften av serveringen från och med 
årsskiftet, men av olika skäl dröjde det i 
praktiken till den 1 april innan det blev av.

– Vi kom på att vi måste skilja på verk-
samheterna i Bureå och i stan med två olika 
organisationsnummer.

Skellefteå stadsmission och den ideella 
föreningen Träffpunkten, som hyr lokaler-
na i fastigheten Torparen av Skebo, bildade 
därför föreningen Träffpunktens vänner 
under våren och det är den föreningen som 
nu ansvarar för serveringen.

– Nu är det viktiga att lära oss köksdriften 
och få den att bli ekonomiskt hållbar, säger 
Pär.

Järnspett
En viktig del i verksamheten är att kunna 
erbjuda sysselsättning för personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Ungefär 

hälften av budgeten på 900 000 kronor är 
löneutgifter.

– Med tanke på vad stadsmissionen står 
för kommer det förmodligen att påverka 
verksamheten framgent, men först måste vi 
lära oss att driva café.

Inför sommaren har den nya föreningen 
ansökt om att få feriearbetare till serve-
ringen.

– Vi kommer, som det ser ut nu, att ha  
öppet alla vardagar under hela sommaren.

Volontär
Stig Fahlman, som bor i samma fastighet, 
besöker caféet varje dag.

– Jag har som inget annat att göra än att 
sitta här, fika och prata.

Vissa dagar jobbar han ideellt som volon-
tär på serveringen.

– Jag tar betalt, diskar och tar fram 
dammsugaren ibland, berättar han.

Vid Näras besök är arbetsledaren Maria 
Almström och Yazgul Nuriyeva i tjänst 
bakom serveringsdisken. Natalie Bäckström 
var ledig.

– Det är full rulle, går jättebra och är kul 
att jobba här, säger Maria.

– Jag känner nästan alla besökare efter 
sex år här och jag trivs jättebra med jobbet, 
berättar Yazgul.
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Vänner har servering ihop

Stig Fahlman (t v) och Pär Lindström samtalar om Stigs insats som volontär vid ett av fika-
borden på Träffpunkten.

Maria Almström (t v) och Yazgul Nuriyeva 
serverar i snitt ungefär 70 besökare per dag 
på Café Träffpunkten.

Serveringen håller till i fastigheten Torparen i 
centrala Bureå. Det var till en början matsal i 
det dåvarande servicehuset.
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Maria Ekstedt och Nils Renström, 
ledamöter i Globala rådet i Luleå 
stift, kämpar för att fler ska pil-
grimsvandra för klimatet.

– Vi är ju på väg mot en klimat-
katastrof, men än finns det hopp 
och vandringar är ett steg på 
vägen för att hålla fokus på klimat-
frågan, säger de.

Maria, till vardags präst i Burträsk-
Lövångers pastorat, och Nils, frivillig 
kraft i S:t Örjans församling, brinner för 
pilgrimsvandringar.

2015, när båda var aktiva i S:t Örjans 
församling, startade de en årlig pilgrims-
vandring för klimatet mellan Stiftsgården 
i Skellefteå och S:t Örjans kyrka i Skellef-
tehamn.

I spåren efter Biskopbrevet om klimatet 
och Svenska kyrkans färdplan för klimatet 
är pilgrimsvandringar för klimatet ”tydligt 
etablerat på dagordningen” i Globala rådet.

– Pilgrimsvandringar är omnämnt i 
färdplanen som en insats som vi kan göra 
för klimatet, berättar Nils.
 
Praktisk dag
De har valt att lyfta fram Pilgriḿ s Walk 
For Futures och hoppas nu att alla försam-
lingar och pastorat i stiftet ska arrangera 
pilgrimsvandringar för klimatet lördagen 
den 3 september.

– Det är en praktisk dag som ligger i bör-
jan av den tid som den världsvida kyrkan 
kallar för Skapelsetid, berättar Maria.

De vill också att alla steg och vandringar 
rapporteras in till den så kallade Stegräk-
naren på Pilgriḿ s Walk For Futures:s 
hemsida (walkforfuture.se).

– Det är en enkel sak. Man rapporterar 
bara in antalet deltagare och hur långt 
man har gått. Sen omvandlas uppgifterna 
till steg. En pilgrim tar ett steg som är 70 
centimeter långt, berättar Nils.

Skarpt läge
Det budskap som Pilgriḿ s Walk for 
Future vill förmedla delas med ”ungdoms-
rörelsen” Fridays For Future.

– Krav ställs på att politikerna och alla 
ansvariga världsledare ska hålla fast vid 
Paris-avtalet samt att de ska lyssna på den 
bäst förenade vetenskapen och värna om 
global klimaträttvisa, berättar Maria.

De påpekar att det är ”ett väldigt skarpt 
läge nu” och att det nu måste gå fort ett tag 
om utvecklingen ska kunna bromsas.

– Vi tror att det finns hopp om en fram-
tid. Det är ju, precis som FN:s generalse-
kretare säger, inte för sent än, påpekar hon. 

Svenska kyrkans uppdrag är ju dessutom 
att förmedla hopp.

Nils och Maria planerar även att göra 
den ekumeniska pilgrimsvandringen mel-
lan Stiftsgården och S:t Örjans kyrka, som 
S:t Örjans församling är motor för, till en 

angelägenhet för hela Skellefte kontrakt.
De, som båda är med i ett pilgrims-

nätverk i stiftet, vill också passa på att 
marknadsföra pilgrimsledarutbildningen i 
Jäkkvik 19-22 augusti.

– En pilgrimsvandring blir alltid bäst om 
initiativet kommer inifrån 
församlingen, säger Maria.

De vandrar för klimatet

Globala rådet i Luleå stift, som bildades 
den 1 januari 2018, har till uppgift att 
vara referensgrupp för stiftets internatio-
nella arbete, flykting- och integrationsar-
bete samt hållbarhetsarbete.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet, 
som har initierats av Kyrkomötet, inne-
bär att kyrkan ska arbeta för att minska 
sin egen klimatpåverkan och bidra till 
mänsklighetens gemensamma arbete för 
klimatet.
Färdplanen siktar mot tre effektmål som 
ska vara uppfyllda senast 2030.
n Svenska kyrkan ska vara klimatneutral 
och därmed inte lämna något nettobi-
drag till den globala uppvärmningen.
n Svenska kyrkan ska verka för den vär-

deringsförändring som mänskligheten 
behöver åstadkomma samt lyfta andliga 
och existentiella aspekter av klimatkri-
sen.
n Svenska kyrkan ska stärka stödet 
till de människor som drabbas mest av 
klimatförändringarnas effekter trots att 
de bidragit allra minst till dem.
 
Pilgrimś Walk for Future, som har 
sina rötter i Pilgrimscentrum i Vadstena 
och som startades för den långa vand-
ringen till klimattoppmötet i Glasgow, 
är en växande rörelse i fortsatt rörelse. 
Tillsammans har nu pilgrimer registre-
rat över 368 miljoner steg för att nå 1,5 
gradersmålet och förverkligad klimat-
rättvisa.

FAKTA

Maria Ekstedt och Nils Renström planerar att göra den ekumeniska pilgrimsvandringen 
mellan Stiftsgården i Skellefteå och S:t Örjans kyrka i Skelleftehamn till en angelägen-
het för hela Skellefte kontrakt.



Ny präst med dubbla roller
Catrin Marklund är ny komminister i Bureå församling och projektledare för det 
sociala projektet Med gemensamma krafter arbetar vi.
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Catrin, som tidigare har arbetat som 
studie- och yrkesvägledare på Medlefors 
folkhögskola i Skellefteå, är född och 
uppvuxen i Skelleftehamn.

Hon har jobbat två svängar i S:t Örjans 
församling på 80- och 90-talet samt suttit 
i kyrkorådet, kyrkofullmäktige, försam-
lingsrådet och varit kyrkvärd i Skellefteå 
landsförsamling.

Under 2016 tog hon 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.

Delad tjänst
Catrin, som blev prästvigd i Luleå 
domkyrka den 13 juni 2020, jobbade som 
pastorsadjunkt i Bureå församling under 
2020-2021 och hon trivdes mycket bra i 
församlingen.

– Jag tyckte om arbetslaget och försam-
lingsborna. Jag hann lära känna många 
ganska bra faktiskt.

Därefter blev det ett sommarvikariat 
i Sankt Olovs församling i Skellefteå och 
sedan en delad tjänst mellan Kågedalens 
församling och Burträsks församling.

– Jag har jobbat med konfirmander, 
gudstjänster och kyrkliga handlingar i de 
båda församlingarna.

Utvecklingsområde
När Markus Ahlstrand fick tjänsten som 
kyrkoherde i S:t Örjans församling valde 
Catrin att söka den lediga tjänsten som 
komminister efter honom.

– Bureå är ju även ett utvecklings-
område som kommer att växa med tanke 
på Northvolt och Norrbotniabanan.

Under sin tid i församlingen var Catrin 
också i allra högsta grad involverad i 
uppstarten av det sociala projekt Med 
gemensamma krafter arbetar vi. 

– Det känns bra att få vara på plats och 
få jobba med det som projektledare.

Socialt företag
Den 1 april tog nästa steg i projektet fart 
på allvar.

– Vi ska försöka formulera projekt-

tanken och -beskrivningen under det 
första halvåret.

Från och med 1 oktober är det tänkt att 
att projektet ska börja ta emot personer 
med funktionsnedsättning med ambi-
tionen att i slutändan starta ett socialt 
företag.

– I vår ansökan till Allmänna arvsfon-
den så var vi tvungna att ge mer avgrän-
sade arbetsområden och de är lokalvård, 
butik och café.

Ytterområdena
Projektet har tre målgrupper och det är 
de som tillhör LSS 1:3, de med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar och 
personer med psykisk ohälsa. 

– Personer som tillhör LSS 1:3 har inte 
rätt till daglig sysselsättning utan konkur-
rerar om jobb på den öppna arbetsmark-
naden, berättar Catrin och tillägger:

– Att konkurrera om jobb på den öppna 
arbetsmarknaden är den sak som tydligt 
förenar projektets tre målgrupper.  

I projektansökan har församlingen 
angett att den även kommer att arbeta 
ute i kommunens ytterområden som till 
exempel Burträsk och Jörn. 

Mötesplatser
Projektet planerar också att starta diako-
nala mötesplatser, som ska kallas Mötes-
platsen, i Bureå och övriga ytterområden.

– Det ska vara en plats dit människor 
som har svårt att gå direkt in i ett arbete 
eller som på något sätt riskerar att bli 

sjukskriven kan komma till och finna ett 
sammanhang. De ska vara ett stöd för att 
besökarna ska kunna växa.

I Bureå kommer Mötesplatsen att vara i 
församlingsgårdens lokaler.

– Vi ska också försöka få tag på volon-
tärer som kan vara ett stöd på olika sätt 
och olika samarbetspartners. 

Föreningsmänniska
Det sociala projektet kommer naturligtvis 
att ta mycket av Catrins tid i anspråk, 
men hon kommer naturligtvis också 
att jobba med gudstjänster, kyrkliga 
handlingar, konfirmander, ideella och 
själavårdssamtal.

– Jag ska även vara kontaktperson 
gentemot EFS.

På fritiden har Catrin fullt upp med 
föreningsarbete för främst RBU, Riks-
förbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, på både lokal- och riksnivå.

– Jag är en genuin föreningsmänniska.
Hon tycker om att göra många olika 

saker och har många intressen som hon 
skulle vilja odla om bara tiden räckte till.

– Jag skulle vilja skapa hantverk,  
ådringsmåla, jobba i trädgården och 
sjunga i kör.

Fotnot 1: LSS 1:3 omfattar personer som 
har andra stora varaktiga fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande 
och som gör att man har stora svårigheter 
att på egen hand klara daglig livsföring 
som att klä på sig, laga mat, förflytta sig 
eller kommunicera med omgivningen.

Fotnot 2: Neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn 
för många olika tillstånd eller diagnoser. 
Några är adhd, autismspektrumtillstånd 
(AST) och Tourettes syndrom.

Catrin Marklund är en genuin förenings-
människa och hon har fullt upp med 
föreningsarbete för främst RBU, Riks-
förbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, på både lokal- och riksnivå.

Namn:  Catrin Marklund
Ålder:  58 år
Bor:  På Prästbordet i Skellefteå
Yrke:  Komminister i Bureå församling
Familj:  Maken Gary och dottern Wilma

FAKTA
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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 kyrkogårds- och gravrela-
terade frågor, kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen på telefon-
nummer 0910-70 80 70. 
Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Kyrkogårdskalender
30 maj börjar vi fräsa blomkullar 
med inköpt gravskötsel. 
Ta gärna bort lyktor och ris 
innan dess. 
Plantera vårblommor i kruka, så 
att vi enkelt kan ställa dem åt 
sidan när vi fräser.

13 juni börjar vi plantera sommar-
blommor. Ta bort lyktor och 
krukor innan dess. 
Krukor och lyktor som står kvar 
placeras vid närmaste vatten-
ställ.

Sommarvattnet slås på i sam-
band med att vi börjar med 
sommarblommorna.

Området mittemot minnes- 
lunden ska bli ett nytt gravom-
råde med damm och perenna 
växter.

Kriget i Ukraina förstör inte bara 
människors liv i landet självt. Det 
leder även till svåra konsekven-
ser för människor långt därifrån. 
På platser i världen som redan 
drabbats av torka befaras nu till 
exempel förvärrad matbrist. 

När klimatförändringar och coronapan-
demin fått den positiva utvecklingen i 
världen på fall behöver vi fortsätta jobba 
för varaktig förändring för människor 
som lever i utsatthet.

– Vi har alla fått se hur kriget i Ukraina 
förstör livet för ukrainarna själva. Men det 
står nu också klart att Mellanöstern och 
delar av Afrika riskerar brist på mat när 
vete från Ukraina och Ryssland inte kan 
exporteras, säger Erik Lysén, chef för Act 
Svenska kyrkan.

Både Afghanistan och Afrikas horn 
hade redan innan kriget i Ukraina bröt 
ut drabbats av torka i kombination med 
andra svårigheter. Marginalerna är små 
där människor redan lever på svältgränsen 
och miljontals barn riskerar nu undernä-
ring bara på Afrikas horn.

Långsiktigt stöd
Act Svenska kyrkan jobbar humanitärt 
på Afrikas horn för att förhindra det 
allra värsta, men också långsiktigt för att 
människor ska kunna anpassa sitt jord-
bruk och hitta nya försörjningsmöjligheter 
när skördarna slår fel. Gåvor behövs inte 
bara för att stötta i akuta situationer utan 
också för att de inte ska uppstå i framtiden. 

I Afghanistan jobbar Act Svenska kyr-
kan för att befolkningen ska få tillgång till 
sjukvård och mer än 500 hushåll stöttas 

ekonomiskt. I Syrien erbjuds människor 
bland annat psykosocialt stöd och i Ugan-
da får kvinnor möjlighet att öka makten 
över sina liv genom tillgång till kooperativ 
och finansiella tjänster. I Myanmar jobbar 
Act Svenska kyrkan för alla barns rätt till 
utbildning. Kort sagt finns Act Svenska 
kyrkan på plats där det händer – och där 
behoven finns.

Coronapandemin har gjort att den 
tidigare positiva utvecklingen i värl-
den har stannat av och gått bakåt, och 
klimatförändringarna leder till oöver-
skådliga konsekvenser. Men när behoven 
är större än någonsin höjs samtidigt 
röster för att Sverige ska skära ned på det 
statliga biståndet, eller att det nödvändiga 
mottagandet av flyktingar från Ukraina i 
huvudsak ska betalas av biståndsbudgeten, 
något som innebär minskat bistånd till 
övriga världen.

– Det är viktigare än någonsin att Sve-
rige står fast vid ett långsiktigt åtagande 
om ett generöst och modigt utvecklings-
samarbete till stöd för människor i stor 
utsatthet, säger Erik Lysén.

Starkt bistånd
Tillsammans med kyrkor och andra 
organisationer höjer Act Svenska kyrkan 
därför rösten för ett starkt bistånd och 
uppmanar Sverige att ge en hundradel för 
världen.

Det är ett principiellt och långsiktigt 
åtagande för alla människors rätt till ett 
värdigt liv.

Genom att bibehålla enprocentslöftet 
kan vi rädda liv. Men enbart offentlig fi-
nansiering räcker inte, vi måste alla bidra. 
För att göra skillnad behövs alla aktörer.

En hundradel för världen
Foto: Sean Furlonger



BUREÅ FÖRSAMLING, Exp 0910-70 80 60

Juni
Sö 5 11.00 Mässa med konfirmation. Markus Ahlstrand. 
  Konfirmander med ledare.
Sö 12 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Kyrkkaffe.
Sö 19 11.00 Mässa. Robert Koss.
Ti 21 18.30 Pilgrimsvandring i Burvik.
Sö 26 11.00 Gudstjänst. Hans Marklund. 
Ti 28 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Sång och musik.  

Juli
Lö 2 11.00-14.00 Café och loppis i Burviks bönhus.
Sö 3 11.00 Mässa. Yngve Stenlund.
On 6 19.00 Sommarmusik med Duo Vox. Duon består av sång- 
  pedagogerna och multi-instrumentalisterna Ida Persson 
  och Åsa Jönsson. Catrin Marklund. 
Lö 9 11.00-14.00 Café och loppis i Burviks bönhus.
Sö 10 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén. 
Ti 12 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Sång och musik. 
Lö 16 11.00-14.00 Café och loppis i Burviks bönhus.
Sö 17 11.00 Mässa. Helena Marksén.
Ti 19 18.30 Pilgrimsvandring i Burvik. 
Lö 23 11.00-14.00 Café och loppis i Burviks bönhus.
Sö 24 11.00 Gudstjänst. Åke Lundgren. 
Lö 30 11.00-14.00 Café och loppis i Burviks bönhus.
Sö 31 11.00 Mässa. Catrin Marklund. 
Sö 31 18.00 Sommargudstjänst i Burviks bönhus. Sång och 
  musik av Burviksgruppen. Servering.

Augusti
To- 4- Tältmöten i Hembygdsparken.
Sö 7
Ti 9 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Sång och musik.
Sö 14 11.00 Mässa. Robert Koss.
Sö 21 11.00 Gudstjänst. Yngve Stenlund.
Ti 23 18.30 Pilgrimsvandring i Burvik.
Sö 28 11.00 Mässa. Catrin Marklund.

SJÖBOTTENS EFS, Britt-Marie Eriksson 070-288 45 75

ÖSTRA FALMARKS EFS, Anette Lindgren 070-659 10 85

Juni
Må 6 15.00 Bön för Sverige. 
Sö 12 10.00 Frukostgudstjänst. Catrin Marklund. Lasse Forslund.

Juli
Sö  Sommarmöte. Se kommande annonsering.

Augusti
To 25 17.30 Höststart med surströmming. Catrin Marklund, andakt.

Juni
Sö 19 11 Sommarmöte.
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Följ oss på facebook ...
https://www.facebook.com/Bureafor-
samling/
... och  på instagram:  
https://instagram.com/bureaforsamling/

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Juni
Sö  12 18.00 Gemensam gudstjänst i Pingstkapellet. Predikan 
  av Jonas Hedblad. Sång av Elisabeth Stenlund. 
  Servering.

Augusti
To- 4 Tältmöten i Hembygdsparken med EFS missions-
Sö 7 föreståndare Kerstin Oderhem. Se kommande 
  annonsering.

Det blir tältmöten med Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare,  

i Hembygdsparken i Bureå den 4-7 augusti.

Torsdag 4 augusti. Kl 18.00 Tältmöte.
Fredag 5 augusti. Kl 10.00 Bibelsamtal i församlingsgården. Drop-in från 
kl 09.30. Kl 18.00 Tältmöte.
Lördag 6 augusti. Kl 10.00 Bibelsamtal i församlingsgården. Drop-in från 
kl 09.30. Kl 18.00 Tältmöte.
Söndag 7 augusti. Kl 11.00 Gudstjänst i tältet.

Tältmöten i augusti
Hembygsparken i Bureå har en vacker omgivning. 

Den 9 oktober
klockan 11.00

är det dags att
fira församlingens

100-årsdag!



– Hopp är helt klart ett av kyrkans 
stora ord och därmed en av våra 
absolut viktigaste uppgifter.

Det säger Dan Richardsson som 
är stiftsadjunkt för själavård i 
Luleå stift.

Han och kollegan Anna-Stina Svedberg, 
som har sina kontor på Stiftsgården i 
Skellefteå, har i uppdrag att ge själavård 
till personalen i Svenska kyrkan och EFS i 
Norr- och Västerbotten.

– Vi möter de anställda för att de ska ha 
kraft att möta församlingsborna.

De har, precis som många andra, haft 
två tuffa år under pandemins framfart 
och under samtalets gång i början av mars 
ljuder Hesa Fredrik som en påminnelse 
om händelseutvecklingen i Ukraina.

– Vi möter människor där de är och 
ibland kan hoppet vara ganska tilltufsat 

och ganska ansträngt hos de vi möter.
Han konstaterar att hopp är en otro-

lig drivkraft för människan och att det 
utifrån biologisk, nästan evolutionär, 
synvinkel handlar om överlevnad.

– Vi ska se hopp för att inte sätta oss ned 
och ge upp.

Dan hävdar att en av kyrkans viktigaste 
uppgifter, speciellt i dessa orostider, är att 
hålla det så kallade trotsiga hoppet högt.

– Hopp är ju, tillsammans med tro och 
kärlek, kyrkans stora ord och de hör ju 
samman.

Han vet inte om någon kan skapa hopp, 
men han är övertygad om att kyrkan kan 
skapa en mylla eller en god gemenskap där 
hoppet kan odlas och växa.

– Det finns förutsättningar för hoppet 
att spira i gemenskap, i bön och i vårt sätt 
att vara mot varandra, säger Dan  
Richardsson.

Expeditionen öppen.............................................Mån-Tor 10.00-12.00
Pastorsexpeditionen .........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen ............................................................. 70 80 70
Kyrkoherde Robert Koss ..................................................................70 80 63
Komminister Catrin Marklund  ....................................................70 80 64
Organist Lars Palo ..................................................................................70 80 66
Musikpedagog Sara Johansson ............................................... 70 80 75
Församlingspedagog Helene Lindberg ...........................70 80 67
Församlingsass Andreas Granlund .......................................70 80 68
Vaktmästare Klara Lundmark .......................................................70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund ........................................................... 70 80 72
Vaktmästare Anders Mella ..............................................................70 80 74
Församlingsvärd Lisa Skog .......................................................... 70 80 73

BUREÅ EFS
EFS-präst 
Tjänsten är vakant, men ersätts i mån av tid 
av församlingspräst.

REDAKTIONSRÅD
Robert Koss
(Ansvarig utgivare) 
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: Catrin 
Marklund.

”Alla behöver hopp”

– Hopp behövs också som motståndskraft mot allt för negativa tankar och depres-
sion, hävdar Dan Richardsson.

Hoppfull 
bok till alla
Under vecka 25 och 26 i sommar 

kommer alla hushåll i Bureå med 

omnejd att få en bok med Nya 

testamentet i brevlådorna.

Satsningen, som är en del av Brevlåde-
missionen och kallas Summer Camp, 
går ut på att dela ut över 300 000 
exemplar av ”Boken om hopp NT” i 
brevlådorna i norra Sverige under tre 
månader.

Bible for the Nations, som är or-
ganisationen bakom satsningen, har 
även tagit fram ”Boken om hopp för 
barn” och den ska delas ut till hushåll 
med yngre barn hemma.

– Vi är övertygade om att Guds ord 
inte kommer att återvända utan att ha 
verkat, säger Roul Åkesson, som är 
ordförande i Bible for the Nations, i en 
intervju i tidningen Dagen.

”Boken om hopp NT” innehåller 
hela Nya testamentet, vittnesbörd om 
hur Gud har kommit med hopp till 
olika personer samt en liten reklamdel 
på slutet.

Brevlådemissionen kommer till Bureå 
med omnejd i sommar.
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