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Något nytt har
kommit!
”Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” 2 Kor 5:17
”Se, jag gör allting nytt.” Upp 21:5
När dessa rader skrivs ner, har vi just firat nyår.
Vid ett årsskifte blickar vi både framåt och bakåt.
Vi kan ingenting göra åt det år som ligger bakom
och vi vet inte vad året som ligger framför oss har
att ge. 2008 är som ett oskrivet blad som alltefter som dagarna går, fylls med innehåll. Vi skulle
kunna uttrycka detta med ett årsskifte med orden ”det gamla är förbi, något nytt har kommit”.
Lars Wangby,
Kyrkoherde i Bureå
Församling

Nära – Gud, kyrkan, varandra
I din hand har du fått Bureå församlings nya
församlingsblad, som numera blivit en tidning,
och som vi gett namnet ”Nära”. Vi vill med tidningen komma nära våra församlingsbor och
att kyrkan skall upplevas nära. Vi vill också att
kyrkans budskap och innehåll skall nära, det vill
säga ge näring åt vårt inre liv. Vår tanke och förhoppning är att du skall finna tidningen läsvärd
och intressant och vi har för avsikt att skriva om
olika händelser i församlingens liv, rapportera
både från Bureå och byarna, församlingen och
EFS, gammal och ung och ge glimtar från våra
grannförsamlingar. Tidningen är ett resultat av
det gemensamma projekt som Bureå, Burträsk
och Lövångers församlingar driver för att förbättra medlemskommunikationen. Vi vill genom
tidningen visa att det pågår många aktiviteter i
vår församling, aktiviteter som kanske lockar dig
att ta del i. Även om församlingsbladet övergått i
en tidning, så är det fortfarande samma innehåll

och centrum i våra verksamheter; evangeliet om
Jesus Kristus. Vi skulle även här och i detta sammanhang kunna säga att ”det gamla är förbi, något nytt har kommit”.
Nära – himmel och jord förenas
Nu handlar bibelorden ovan, om varken nyår, nyhetsrapportering eller församlingstidningar. Det
handlar om vad Gud vill med människan och världen. ”Det gamla är förbi, något nytt har kommit”
handlar om försoningen som Gud ger genom Jesus.
Det som varit kan påminna oss om smärtsamma
minnen och händelser. Ibland kan det vara svårt
att försonas med det förflutna. Att leva i oförsonlighet kan också leda till bitterhet. Bibelordet vill
påminna oss om att försoningen i Jesus Kristus
innebär att ”det gamla är förbi, något nytt har
kommit”. Ordet vill hjälpa oss att söka Kristus. Vi
får lämna det förflutna och gårdagen till honom.
”Se, jag gör allting nytt” är ett ord från uppenbarelseboken som handlar om den himmelska
staden. Det handlar om en ny himmel och en ny
jord. Det handlar om det kristna hoppet. För även
denna jorden har sin utmätta tid. Men vårt kristna hopp vill lyfta fram att ”Gud gör allting nytt”.
Han skall skapa ”en ny himmel och en ny jord.”
Så vill vi i Bureå församling, med allt vi företar
oss, förmedla försoningens och hoppets budskap.
Världen och vi alla behöver höra detta evangelium. Låt oss gå in i morgondagen och i församlingens olika sammankomster med vissheten om att
”Gud skall göra allting nytt”.
Lars Wangby
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et är två välkända organisationer som nu gör gemensam sak.
Svenska kyrkans mission, SKM,
bildades redan 1874 medan Lutherhjälpen kom till för 60 år sedan. Genom årens
lopp har de betytt mycket för kyrkans
missions- och hjälpverksamhet runt om i
världen, men även när det gällt att synliggöra kyrkans internationella engagemang
ute i församlingarna.
– Inför sammangåendet har det funnits
vissa farhågor om att missionsarbetet
kan komma att hamna i skymundan. Men
det är viktigt att kyrkan har kvar missionsuppdraget När vi nu går samman
måste även vi på det lokala planet verkligen värna om missionsuppdraget, menar
Gunnar.
Hitintills har det lokala insamlingsarbetet
i många fall vilat på bara en eller några

Lutherhjälpen och Svenska
kyrkans mission går samman
och bildar en ny organisation.
Gunnar Hedman i Sjön är en av
fyra ombud för organisationerna
inom Bureå församling. Han ser
sammanslagningen som något
positivt även om det kommer att
innebära en process innan allt
fungerar.
få inom en församling, SKM och Lutherhjälpens ombud. Genom den nya organisationen vill man på sikt försöka göra fler
delaktiga. Det handlar om att samla församlingarnas gemensamma krafter så
att Svenska kyrkan även i fortsättningen
ska kunna finnas med på den internationella arenan.
– I Bureå har vi haft två väl fungerande arbetslag och det är viktigt att vi nu kommer
igång och får arbetet att fungera inom den
nya organisationen.
Gunnar ser positivt på sammanslagningen men menar samtidigt att det innebär
en process där det är viktigt att alla hjälps
åt att forma den nya organisationen. För
Bureås del kommer nog det mesta trots
allt att vara sig likt. Det finns en väl fungerande verksamhet med många som ställer upp och hjälper till när det behövs.

PASSIONSANDAKTER
Under Stilla veckan - dagarna
före påsk - finns en lång tradition att stanna till inför Jesu
sista vecka i Jerusalem. Sedan
vi på Palmsöndagen firat hur
han rider in i Jerusalem, tänker
vi på hur Jesus smörjs av kvinnan i Betania, hur han äter sin
sista påskmåltid med lärjungarna, hur han förråds, hur han
ber i ångest och tillfångatas i
Getsemane, förnekas av Petrus,
förhörs och döms av Stora rådet
och Pilatus, och till sist pryglas
och törnekröns. Allt är en förberedelse för långfredagens gudstjänster, där Jesu död och gravläggning står i centrum.
Sedan många sekler tillbaka läses i kyrkan vid särskilda andakter de evangelietexter som
handlar om det Jesus säger, gör
och lider före sin död. I Bureå
kyrka håller vi passionsandakter kl. 19.00 under Stilla veckan.
Det blir meditativa stunder med
textläsningar ur Matteusevangeliet, stillsam musik, psalmsång
och korta betraktelser. Unna
dig gärna att dessa dagar gå in
i en annan rytm än den vanliga
stressen.
Måndag 17/3, tisdag 18/3, onsdag 19/3, kl. 19.00 i Bureå kyrka

På väg mot Rom
I sju år har det sparats till en
personalresa för församlingens
anställda. Efter alla år är det
nu dags för våra medarbetare
att packa väskorna och resa till
Rom den 12 – 17 maj. Syftet är
att lära känna SKUT-kyrkans

arbete (SKUT = Svenska kyrkan i
utlandet), samt att studera kyrkohistoriskt intressanta platser
och främja god personalvård.
Vid en församlingsafton under
höstterminen kommer resan
att presenteras i ord och bild. Vi

återkommer med rapportering
om detta i kommande nummer
av ”Nära”. Under den vecka som
personalen är borta, kommer
Burträsk/Lövångers församlingar att svara för kontakter
och bokningar.
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Sjung med
KYRKOKÖREN

Isgudstjänsten på Falmarksträsket lockar varje år många
besökare. Aleksander Lindberg var en av dem som förra året
njöt av det vackra vädret och den medhavda matsäcken.

Kantor Per G. Blind efterlyser nya körmedlemmar. Alla
är hjärtligt välkomna att
komma och prova på hur det
är att sjunga i kyrkokören.
Uppsluppna och trevliga
körövningar utlovas. Kyrkokören, som idag har drygt
30 medlemmar, träffas i församlingsgården på onsdagar mellan 19.30 och 21.00.

Minnesfond
för BARN OCH
UNGA
År 2000 instiftades en
barn- och ungdomsfond till
minne av Bureå Lions Club.
Fondens ändamål är att
lämna stöd och bidrag till
handikappade barn och ungdomar inom Bureå församling. Ansökan om bidrag
från fonden görs hos Bureå
församlings kyrkoråd.
Foto: Bia Rask

Du behövs i
SÖNDAGSSKOLAN
”Vi skulle önska att någon fler kände sig manad att
engagera sig i Söndagsskolans arbete”, säger ledarduon Ulla-Carin Lindgren och
Linda Richardsson. Känner
du att det kan vara något för
dig? Tveka inte att kontakta
Ulla-Carin tel. 78 03 45 eller
till Linda tel. 123 40.

Eget fika ett måste
Isgudstjänsten på Falmarksträsket
har blivit en tradition som många ser
fram emot när vårsolen börjar göra sig
påmind. I år går den av stapeln andra
söndagen i mars och som vanligt är
det Efs-föreningarna i Östra Falmark
och Sjöbotten som står som värdar
för arrangemanget. Platsen är också
densamma som tidigare år, södersluttningen vid Rasks stuga.
– De allra flesta brukar köra skoter eller

åka skidor dit, men vi plogar även upp
vägen till stugan så de som inte kan ta
sig dit på något annat sätt kan köra bil.
Parkeringen är dock liten. Bättre med
parkeringsplats finns det på Sjöbosand,
och därifrån kan man gå på isen, informerar Bia Rask.
När gudstjänsten är över fikar alla tillsammans innan det är dags att vända
hemåt. Den medhavda matsäcken är en
del av upplevelsen på Falmarksträsket.
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Trivsamt och populärt
familjeläger

f

Isac Richardsson, Agnes Lindgren, Amanda Lindgren och
Elias Lindberg bland fjällbjörkarna i Jäckvik. Foto: Johan
Lindgren

örsta gången som församlingen arrangerade ett familjeläger i Jäckvik var sommaren 1979. Några år senare flyttades lägret till påsklovet och sedan dess har
det fortsatt av bara farten.
– Fiska, åka skidor och köra skoter kan man göra var som
helst. Men i Jäckvik finns en speciell gemenskap, alla bryr
sig om varanandra och alla tar hand om varandra, menar
Lennart Burman, en trogen lägerdeltagare.
För familjen Burman/Stenvall gick resan till Jäckvik första
gången för åtta år sedan och sedan dess har det pratats läger och Jäckvik hemavid nästan året runt. Lägren har inneburit att man fått många nya vänner som man umgås med
även på hemmaplan och för Lennarts del blev det även inkörsporten till en plats i kyrkokören.
– Det är så enkelt där, man känner sig så bekväm och hemmastadd. Alla hjälps åt och det märks även på barnen som
blir mer aktsamma, medvetna om att alla måste hjälpa till
för att det ska fungera,
Dagarna i Jäckvik inleds med gemensam morgonbön och
frukost. Därefter disponerar familjerna dagen som man vill
fram tills det är dags för middag. Dagen avslutas sedan med
gemensamma aktiviteter, där både gammal och ung kan
delta, aftonbön och kvällsfika.

Fakta om familjelägret i Jäckvik 27 – 29 Mars
Kostnad: 650:-/vuxen, barn/ungdomar
12-19år/325:-, barn 5-11år/325:-,
0-4 år/0:-

Varje familj ordnar själv sin resa.
Detaljerad information kickas ut före
påsk till alla som kommit med.

t

Anmälan fr.o.m. onsdag 6/2 kl. 08:00.
till eivor@burekyrkan.com eller pastorsexp. tel. 78 03 60.

Kerstin, nybliven
värd i kyrkan

rettondedag jul välkomnades
Kerstin Olofsson som ny kyrkvärd i församlingen. När hon
blev tillfrågad behövdes ingen längre
betänketid. Hon har alltid trivts i kyrkan och den kyrkliga miljön och såg
det som en möjlighet att kunna ta en
mer aktiv roll inom församlingen.

Kerstin är sedan tidigare ombud inom
församlingen för SKUT, Svenska kyrkan utlandet, medlem av kyrkokören
och styrelseledamot i Östra Falmarks
bönhusförening. Kerstin bor i Östra
Fahlmark tillsammans med maken
Åke, barnen Mikael, Magdalena och
Rebecka.
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En ny medarbetare i Lövånger och ett samarbetsprojekt i Burträsk. Båda bidrar på sitt sätt
till att utveckla verksamheten i församlingarna.

Kristina
leder
barnkören
Kristina Normark heter
församlingens nya medarbetare. Under vårterminen kommer hon att
leda barnkören och hjälpa till med bland annat
riddarskola och bibeläventyr ute i skolorna.
– Det här känns väldigt
spännande. Jag har aldrig tidigare varit anställd inom kyrkan utan
bara arbetat ideellt med
söndagsskola och barnkörer, berättar hon.
Kristina som är uppvuxen i Skellefteå har
de senaste sju åren varit bosatt i Finspång där
hon arbetat som musiklärare inom musikskolan. Visserligen trivdes
familjen men med tiden
tog ändå hemlängtan
överhand och flyttlasset gick för en tid sedan
norrut igen. Kristina,
hennes man David och
de två döttrarna Klara
och Lisa har nu sin fasta
punkt i Ersmark.

i

Lövånger har det diakonala arbetet under
många år delats mellan flera i arbetslaget och
funnits med som en bland
många andra arbetsuppgifter. Den arbetsfördelningen
har dock förändrats sedan
man i dagarna anställt en
diakon, Elenor Pettersson
Eklund från Burträsk. Att
man nu kunnat utöka personalen har blivit möjligt
genom att församlingen fått
motta en större donation

som dessutom var direkt
riktad mot diakonin. Kyrkoherde Åke Lundgren är naturligtvis nöjd över att man
nu fått ytterligare en medarbetare som kan hjälpa
till att nå ut bättre i både
ord och handling, göra besök, stötta och ta hand om
de frivilliga krafterna inom
församlingen.
Från
Burträskhorisonten kan vi rapportera att
församlingen påbörjat ett
samarbete med Jocke Gus-

tavsson/Btk arr. Jocke, som
är en välkänd profil i musiksammanhang, har under de senaste åren arbetat
med att utbilda ungdomar
i sång, dans och låtskrivande. Samarbetet kommer
bland annat att innebära
att ett flertal konserter under sommaren förläggs till
Komministerparken,
det
gamla komministerbostället som är centrum för församlingens sommarverksamhet.

Samverkan inom
öppna förskolan

s

edan i höstas har kommunen via skolan i Bureå
återtagit huvudansvaret för den öppna förskolan. Verksamheten bygger på ett brett samarbete
där skolan, kyrkan och en rad andra organisationer finns
med.
Specialpedagog Mona Fahlgren som leder verksamheten
berättar att syftet är att skapa en mötesplats för barn och
föräldrar i en stimulerande miljö. På sikt hoppas hon att
den öppna förskolan ska utvecklas till att bli ett informations- och kunskapscentra för alla föräldrar.
Diakon Björn Olfsgård menar att kyrkan är en del av samhället och att det är viktigt att kyrkan är med och stöttar verksamheten. Att ge alla föräldralediga en meningsfull vardag
och en möjlighet att möta andra i samma situation är trots
allt en gemensam målsättning för alla inblandade.

På ”öppis” träffas Alfons
Holmqvist och hans kompisar på måndagar och
onsdagar mellan 10-14.
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Bureå Kyrka
FEBRUARI
3/2 Sö 11
7/2 To 19
10/2 Sö 11
			
17/2 Sö 11
21/2 To 19
24/2 Sö 11
		 18
MARS
2/3 Sö 11
6/3 To 19
9/3 Sö 11
			
16/3 Sö 11
			
17/3 Må 19
18/3 Må 19
19/3 Må 19
20/3 To 19
			
21/3 Fr 11
23/3 Sö 11
			
24/3 Må		
30/3 Sö 11
		 18
APRIL
3/4 To 19
6/4 Sö 11
			
13/4 Sö 11
17/4 To 19
20/4 Sö 11
27/4 Sö 11
		 18
MAJ
1/5 To 08
		 19
4/5 Sö 11
10/5 Lö 14
11/5 Sö 11
			

Expedition 78 03 60

Högmässa. Lars Wangby, kyrkokören
Veckomässa i Församlingsgården. Tord Larsson
Gudstjänst Tord Larsson, Kristoffer Hedman, EFS-kören 		
Skellefteå. EFS-årshögtid. Kyrkkaffe
Högmässa. Aleksander Radler, Björn Olofsgård
Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Familjegudstjänst. Lars Wangby, CH.I.LI.
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby
Högmässa. Lars Wangby
Veckomässa i Församlingsgården. Tord Larsson
Gudstjänst. Tord Larsson, Björn Olofsgård, Bolidens kyrkokör. Kyrkkaffe
Familjegudstjänst. Tord Larsson, Lars Wangby,
konfirmanderna. Kyrkkaffe
Passionsgudstjänst, Tord Larsson
Passionsgudstjänst, Lars Wangby
Passionsgudstjänst, Tord Larsson
Veckomässa i kyrkan. Lars Wangby, Tord Larsson, Björn 		
Olofsgård
Gudstjänst. (Långfredag) Tord Larsson, kyrkokören
Gudstjänst (Påskdagen) Lars Wangby, Tord Larsson, kyrkokören, CH.I.LI, Barnkören.
(annandag påsk) Se Sjöbotten
Högmässa. Lars Wangby
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby
Veckomässa i Församlingsgården. Tord Larsson
Familjegudstjänst. Tord Larsson, barnkören.
Utdelning av barnens bibel till 5-åringarna. Kyrkkaffe
Högmässa. Tord Larsson
Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Gudstjänst. CH.I.LI.
Högmässa, Lars Wangby, Björn Olofsgård
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby, Björn Olofsgård
Gökotta på Bureberget. Lars Wangby
Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Gudstjänst. Lars Wangby
Konfirmationsgudstjänst. Lars Wangby, Tord Larsson
Högmässa. Lars Wangby, Tord Larsson, kyrkokören,
konfirmanderna

Söndagsskola Ulla-Carin 78 03 45, Linda 123 40
Välkomna till Söndagsskola i Församlingsgården
den 10 februari, 9 mars och 20 april kl. 10.45

Kyrkomusiken

Per G. Blind 78 03 60

5/3 On 19 Psalmafton i församlingsgården. Kyrkokören. Servering
9/3 Sö 11 Bolidens kyrkokör gästar Bureå kyrka och medverkar i
			 söndagsgudstjänsten

Pianokonsert i Bureå kyrka
söndag 17/2 kl.18.00

Marcin Gluch
från Polen

För aktuella program se även predikoturerna i
Norra västerbotten och Västerbottens Mellanbygd
Med reservation för ändringar

Bureå EFS
FEBRUARI
9/2 Lö 14
10/2 Sö 11
			
14/2 To 18
23/2 Lö 11
		 11.30
28/2 To 18
MARS
5/3 On 8.45
			
8/3 Lö 19
			
9/3 Sö 11
13/3 To 18
27/3 To 18
APRIL
4/4 Fr 19
			
5/4 Lö 19
6/4 Sö 18
19/4 Lö 19
			
24/4 To 18
30/4 On 19
MAJ
1/5 To 08
1-4/5 		
4/5 Sö 18

Valter Östlund 070-549 64 44
Årsmöte, middag. Andakt av Marie Hörnqvist
Årsmöteshögtid i kyrkan för hela EFS-kretsen. Distriktsförest. Kristoffer Hedman Umeå, Skellefteå EFS-kör
Bibelstudium med Sivert Holmberg
Scoutinvigning med Stig Lennart Jonsson
Basar, servering mm.
Bibelstudium med Sivert Holmberg
Skidutflykt till Bygdsiljum. Anmälan på scoutgruppen 		
eller till Stig Lennart tel. 781771 senast 2 mars
Passionsgudstjänst Marie Hörnqvist
Sång av Berit Lundberg. Servering
”Isgudstjänst” på Falmarksträsket
Bibelstudium med Sivert Holmberg
Bibelstudium med Sivert Holmberg
Gudstjänst. Anders Holmbom, Lycksele
Sång av Afrolinjen fr. Solvik
Gudstjänst. Anders Holmbom, Unison. Servering
Gudstjänst. Anders Holmbom. Fisherman friends
Gudstjänst. Deltagare fr. Alpha och Betagruppen,
Stig Lennart Jonsson. Föreningsmöte, Servering
Bibelstudium. Sivert Holmberg
Valborgsmässofirande, servering och brasa
Gökotta på Burberget med församlingspräst
EFS rikskonferens i Halmstad
Gudstjänst Marie Hörnqvist talar o sjunger

Sjöbotten		
9/2
19/2
17/2
23/2
9/3
14/3
15/3
16/3
24/3
19/4
20/4
3/5
4/5

Annika Stenlund 78 70 82

Lö 18 Årsmöte. Marie Hörnqvist
Sö 11 Årshögtid i Bureå Kyrka. Christoffer Hedman
Sö 11 Gudstjänst. Barbro Lindberg
Lö 		
Ev Sånggudstjänst (se senare annonsering)
Sö 11 Isgudstjänst. Torgny Karlsson
Gemensam mötesserie tillsammans med Ö. Falmark i Ö. Falmark
Fr 19 Gudstjänst. Dan Richardsson. Sång Kors & Tvärs
Lö 19 Gudstjänst. Dan Richardsson
Sö 11 Gudstjänst. Dan Richardsson
Må 11 Gudstjänst. Tord Larsson
Lö 19 Medlemsmöte
Sö 11 Gudstjänst		
Lö 12 Basar
Sö 11 Familjegudstjänst

Östra Falmark
8/2 Fr 18
10/2 Sö 11
24/2 Sö 11
9/3 Sö 11
14 -16/3 		
14/3 Fr 19
15/3 Lö 19
16/3 Sö 11
22/3 Lö 18
13/4 Sö 11
27/4 Sö 11
30/4 On 19
1/5 To 10

Hjoggböle-Sjön
8/2 Fr 19
10/2 Sö 11

Gunnar Hedman 901 92

Hjoggböle. Årsmöte S-L Jonsson, servering
Årshögtid i Bureå kyrka. Christoffer Hedman

Yttervik		
3/2 Sö 11
6/4 Sö 18

Barbro Lindberg 841 90

Årsmöte. Marie Hörnqvist
Årshögtid i Bureå Kyrka
Ungdomsgudstj. Helena Nilsson, Marie Hörnqvist. Serv.
Isgudstjänst
Bibeldagar i Östra Falmark
Se Sjöbotten
Se Sjöbotten
Se Sjöbotten
Påsksupé
Gudstjänst. Stig Lennart Jonsson
Gudstjänst. Marie Hörnqvist
Sista April. Samvaro i bönhuset, brasa
Kr.H.Dag. Gökotta. Johan Lindgren

Barbro Viklund 78 60 43

Gudstjänst med årsmöte. Sivert Holmberg
Gudstjänst
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Jessica och Viktor trivs i Bunkern
Bunkern är namnet på både församlingens ungdomsverksamhet och den lokal
där man håller till. Ungdomar från sjuan och uppåt träffas på torsdagskvällarna
för att umgås, se film, spela spel och leker lekar. Ibland väntar även något extra,
exempelvis ett Boda Borg äventyr eller en resa.
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iktor Nyström,14, är en av ungdomarna som
brukar söka sig till bunkern för att umgås
med sina kompisar.
– Det är faktiskt kul. Det finns så mycket olika saker
att göra. Fast jag brukar nog oftast sitta i soffan och
bara snacka och ta det lugnt, säger Viktor
Varje vecka har ett speciellt tema. Under hösten
fick de bland annat besök av Maja Lundgren, som
berättade på ett mycket gripande sätt om en resa
till Auschwitch. Man har även hunnit med en tvådagarsresa till Örnsköldsvik, med besök på Paradisbadet och Lazerdome. Hösten avslutades med
en julfest som innehäll allt från grötmiddag till lekar och julklappsutdelning. Men Viktors favorit den
gångna säsongen var något annat.
– Det bästa när vi var och åt pizza och sedan bowlade. Det var riktigt roligt, och gott, tillägger han.
Efter juluppehållet är nu verksamheten åter igång
och ungdomarna kan se fram emot både bio och
pulkåkning under våren.
– Det ska bli kul. Jag ska försöka vara där så ofta jag
kan, säger Viktor
Text: Johannes Hägglund
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nder torsdagskvällarna skojas och stojas
det i församlingsgårdens fräscha bunker.
En av dem som brukar hänga i Bunker’n
är Jessica Lindgren. Hon trivs där bland vänner och
bra ledare. Det varierade programmet innehåller en
blandning av sällskapsspel, turneringar och filmer.
– Allt är lika kul, tycker Jessica.

… ett stort plus för
bunkerkvällarna …
Gemenskapen är också viktigt och eftersom gruppen är lagom stor känns det lite extra mysigt.
– De bra ledarna är också ett stort plus för Bunkernkvällarna, fortsätter Jessica.
Bunkern är öppen för alla som vill ha en öppen gemenskap att umgås i.
– Här behöver ingen bli kränkt eller kännas sig dålig, säger Jessica.
Välkommen om du känner dig nyfiken. Det är bara
att ta chansen och prova på!
Text: Paulina Hedman

