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Ett nådens år
Kyrkan är nu inne i adventstiden och ett nytt 
kyrkoår. Som vi lärt oss i skolan är ordet ad-
vent latin och betyder ankomst. För kyrkan 
har advent en tredelad innebörd: Advents 
perfektum, presens och futurum.

För kyrkan, och för dig och mig, är advent en 
förberedelsetid inför firandet av det största 
mysterium världen skådat, Jesu födelse, då 
Gud föddes på jorden som människa av jung-
fru Maria. Detta är Advents perfektum. 

När vi i Högmässan förbereder oss för att ta 
emot sakramentet, Kristi kropp och blod, har 
vi även varit vittnen till Advents presens, 
Kristi ankomst i nutid och in i våra liv.
Advents futurum pekar framåt, fram mot 
Kristi återkomst och mot uppståndelsens 
morgon. 

Nu är också tiden då vi får dra oss till minne 
hur Tage Danielsson läser ur Karl-Bertil Jons-
sons jul: ”Denna saga utspelar sig på den ti-
den då man fortfarande firade jul till minne 
av Kristi födelse…” Det är en väckarklocka 
för oss när vi står mitt i julklappsstressen 
och till armbågarna med pepparkaksdeg.

Låt oss stämma in med folket i Jerusalem och 
jubla: ”Hosianna Davids son. Välsignad vare 
han som kommer i Herrens namn, Hosianna 
i höjden!”

Vi arbetar för dig

Omslagsbild:
Ch.i.li. – mer än en
kryddstark kör 
Läs mer på sidan 5

Församlingstidningen Nära

Ansvarig utgivare: Lars Wangby
Redaktör: Lasse Forslund
Redaktionsråd: Lars Wangby, Thomas 
Holmström, Lasse Forslund

Tom Randgard.
I januari nästa år börjar 

Tom att vikariera som 
komminister i Bureå 

församling.

Adress: Bureå församling Skärvägen 2A, 930 15 Bureå
Tel: 0910-78 03 60, Fax: 78 01 23
E-post: expeditionen@burekykan.com
Hemsida: www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen: Mån-fre. 08.00-14.00

Adress: Burviksvägen 12, 930 15 Bureå
Tel: 073-825 16 75
E-post: fam.hornqvist@allt1.se

Kyrkoherde: Lars Wangby 0910-78 16 89, bostad 0910-78 01 68, mobil 070-374 01 68
Vik. komminister: Tom Rangard 0910-78 19 45, mobil 070-608 89 64.  Diakon: Björn Olofsgård 0910-78 01 98 
Församlingsass: Thomas Wikberg 0910-78 03 60, mobil 070-329 78 89.  Vaktmästeri: 0910-78 19 67
Församlingsass: Sara Johansson 0910-78 19 16.  Kyrkomusiker: Lars Palo, 0914-700 12

Rader från redaktören
Du är välkommen att höra av dig med vad du tycker om innehållet i tidningen. Kom med 
förslag på vad du vill läsa om eller ge ett tips på en bok eller film du tycker är bra. 
Av mig får ni ett boktips, ”Den största nyheten” av Ingela Agardh. Det är en bok som passar 
för dig som är nyfiken på livsfrågor, en intressant livshistoria och vill veta vad som händer 
bakom kulisserna i mediavärlden.

> RÄTTELSE! I förra numret av Nära berättade vi om gravsättningar i Bureå. I den artikeln 
nämndes det felaktigt att de ovärdiga gravsättningarna ägde rum i Vindeln. Rätt ort ska 
vara Vännäs. Jag beklagar den felaktiga uppgiften. 

...hur Tage Danielsson 
läser ur Karl-Bertil 
Jonssons jul...
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Bibliotek blev kök

– Från början var planerna att vi skulle renovera 
källarlokalen där köket och serveringsdelen finns, 
berättar Ingegerd Eriksson och Lisbeth Melander.
Men så blev det inte. När byborna slagit sina klo-
ka huvuden ihop växte ett annat förslag fram. 
Det rum som fanns i anslutning till stora salen, 
och som varit Blåbandsföreningens bibliotek, 
gjordes om till kök. 
– Det har varit opraktiskt att ha kök och serve-
ring i källaren. Trappan dit är inte direkt handi-
kappvänlig, förklarar Ingegerd.
Förutom det nya köket har en del av kapprummet 
gjorts om till en handikappanpassad toalett. 
– Det blev verkligen bra med nya toaletten. Ti-
digare har det bara funnits toaletter nere i käl-
laren, tillägger Lisbeth.
Andra åtgärder som genomförts är att  kapprum-
met fått en nytt tak och det har satts in en ny 
ytterdörr.

Inne i stora salen har det skett en radikal föränd-
ring. De gamla bönhusbänkarna har försvunnit 
och ersatts med bord och tillhörande snygga och 
sköna stolar. 
En praktisk och bra lösning, tycker både Ingegerd 
och Lisbeth.  
– När det är grötfest och surströmming har vi det 
så här och när det är en gudstjänst kan vi flytta på 
en del av borden och göra några rader med stolar.
Ett drygt 10-tal bybor har hjälpts åt med reno-
veringen. Slutsumman för renoveringen med till-
hörande material och inredning blev i samman-
hanget synnerligen blygsam. Hantverkare, som 
elektriker och rörmokare, har ställt upp gratis, 
bybor har jobbat ideellt och det mesta av köks-
inredningen, som tidigare fanns i isladan i Skel-
lefteå, fick de gratis.

Vi börjar med svaret 
på tävlingen i Nära nr 
3. Rätt svar är 20. Från 
korsningen vid E4 är 
det 6 km till Sjöbotten 
och 14 till V. Hjoggböle.
Vinnaren har fått ett 
presentkort på 200 
kronor. 
Tävlingsuppgiften den 
här gången:

Vad heter blommorna 
på bilden? 

Skicka in ditt tävlings-
svar senast den 31 
januari 2009. Adressen 
finns i faktarutan på 
sidan 2.
Det du kan vinna är 
ett presentkort på 200 
kronor.

Tävling!

Ingegerd Eriksson och Lisbeth 
Melander tycker att det blev en 
lyckad lösning med att inreda det 
gamla biblioteket till kök. 

Det har snart gått 50 år sedan bönhuset i Övre Bäck invig-
des. Invigningen var nämligen den 18 oktober 1959. Efter så 
många år började det vara dags för en renovering.

Glimtar från våra grannar

Lövånger
Mellan den 23 och 25 januari arrangeras en 
ekumenisk mötesserie i Lövånger. Arrang-
emanget inleds med ett möte på fredagskväl-
len i Filadelfiaförsamlingens lokaler. Under 
lördagen står EFS som värd för en �bibeltimme� 
med bibelundervisning och en gudstjänst se-
nare på kvällen. Arrangemanget avslutas på 
söndag med en gudstjänst i kyrkan och där-
efter en kyrklunch på församlingshemmet. 
De ekumeniska dagarna gästas i år av Nils 
Lindskog som till vardags arbetar inom Santa 
Klara församling i Stockholm.

 Burträsk
Körverksamheten i Burträsk växer. Under 
hösten har tre nya barnkörer sett dagens ljus. 
I Bygdsiljum barnkören Solstrålar som repe-
terat flitigt och även hunnit med ett framträ-
dande i kyrkan. Burträsks musikliv har beri-
kats med två helt nya körer, en flickkör och 
en gosskör. Sedan tidigare finns kyrkokörer 
i Bygdsiljum och Burträsk, Minikören för de 
allra yngsta och �En himla kör� som sjunger 
gospel och annan moder körmusik. Körlivet i 
församlingen frodas i vintermörkret och an-
talet sångare ökar. 
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En vandring 
genom bibeln

Det här är andra terminen som Marie Hörnqvist leder en bibelstudiegrupp i området. 
Under våren var ett 15-tal personer från Östra Falmark och närliggande byar samlade 
i bönhuset för att göra en vandring genom de fem Moseböckerna. 

Marie Hörnqvist är ledare för bibelstudiegruppen. Eva Renström och Barbro Lindberg  från 
Östra Falmark är trogna deltagare.Även om det finns faror och 

problem med den moderna data- 
och telefontekniken är det mesta 
positivt. Det har också inneburit 
nya möjligheter. 
SMS-bibeln är ett exempel på en 
ny möjlighet. På hemsidan www.
smsbibeln.se kan du prenume-
rera eller ge bort bibelverser. Du 
kan välja vilket tema det ska vara 
på de bibelverser som skickas till 
mobiltelefonen varje dag. Det här 
är några av de teman som finns 
att välja på: Bön, Jesus sa, Ljus 
på min stig, Tuff kärlek, Upp-
muntran och tröst samt Vishet. 
Kostnaden är 30 kronor per 
månad.
Det finns även fler möjligheter. 
Voxbiblia är en hemsida där 
du kan lyssna på stora delar av 
bibeln, köpa din favoritbibel på CD 
och DVD eller lyssna på bibeln i 
din Ipod. Mer information om den 
möjligheten kan du hitta på webb-
adressen www.voxbiblia.se.

En tredje möjlighet är hemsidan 
www.accent.nu. Där kan du köpa 
bibelläsningsplan för ungdo-
mar i åldern 15-19 år. Den ges 
ut för att hjälpa konfirmander 
och ungdomar med sin dagliga 
andakt. Bakom bibleläsningspla-
nen  Accent står ELU, Evangelisk 
Luthersk Ungdom. 

Bibeln 
i tiden

På hemsidan www.smsbibeln.se 
kan du prenumerera eller ge bort 
bibelverser till någon du känner. 

Den här terminen har vandringen gått vi-
dare genom gamla testamentet varvat med 
nedslag i nya testamentet, med inriktning 
på frågor kring nådegåvorna. Eftersom någ-
ra av deltagarna är från Sjöbotten, och de 
två EFS-föreningarna har ett väl fungerande 
samarbete, bestämdes det efter höstens för-
sta träff att övriga träffar under terminen 
skulle äga rum i Sjöbottens bönhus. 
Barbro Lindberg, Östra Falmark, har i 
många år haft en vision och längtan efter 
att det skulle starta en bibelstudiegrupp i 
byn. 
– Det känns jätteroligt att vi nu är inne på 
andra terminen, förklarar Barbro. 
Att det är deltagare från stora delar av 
kretsen är något som Barbro tycker är både 
positivt och negativt.
– Det är tråkigt att det inte finns tillräck-
ligt många här i byn som vill vara med för 
att det ska bli en grupp. Jag har förstått att 
vi måste vara deltagare från hela kretsen 
för att det ska bli en tillräckligt stor grupp. 
Men det är kanske en strategi Gud har att 
samla folk från lite här och där i området. 
Även om Barbro har vandrat många år 
tillsammans med Gud betyder träffarna 
mycket för henne.

– Jag känner en glädje att få vara med. Det 
här att få prata om nådegåvorna är både 
intressant och givande. Jag längtar att det 
ska börja fungera med nådegåvorna i för-
samlingen, att det ska sprida sig och blir 
en begynnelse till en väckelse. Det skulle 
vara fantastiskt! 
Barbro hoppas att det ska bli mer vanligt 
med samtal om andliga frågor i försam-
lingarna. Kyrkkaffet kan vara ett mycket 
passande tillfälle för samtal. Att det säl-
lan eller aldrig är samtal om andliga frågor 
kring kaffeborden tror Barbro kan bero på 
att vi inte vågar, kanske också för att det 
pågår en kamp i andevärlden.
Träffarna i bibelstudiegruppen börjar med 
att deltagarna sjunger några bibelkörer 
tillsammans innan Marie ber för kvällens 
samling. Sedan är studierna och samtalet 
i gång. Och det skulle inte vara alldeles fel 
att kalla träffarna för en samtalsgrupp, för 
det är inte ovanligt att det blir långa sam-
tal kring frågor som kommer upp under 
vandringen genom bibeln.  
När klockan börjar närma sig 21 avslutas 
träffen med en enkel bönesamling.
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– Det blev förslaget Chili som vann, men 
då bestämde jag att vi skulle stoppa in lite 
punkter här och där för att det skulle få en 
djupare betydelse och bli enklare att moti-
vera det nya namnet, berättar Sara.
Med tre punkter, Ch.i.li., blir det förkort-
ningen av Christ is life. Det är engelska 
och betyder: Kristus är livet!
Sara har lång erfarenhet av körsång. Hon 
har själv sjungit i ungdomskören och nu 
är hon sedan några år tillbaka ledare, ett 
uppdrag hon tycker om. 
– Det är jätteroligt! Särskilt när det kom-
mer flera och nya deltagare. 
I höst har det blivit en nästan helt ny kör. 
De flesta av de som var med förra året har 
flyttat och kan inte vara med längre. 
– Det känns lite spännande med så många 
nya, säger Sara.
Den här höstterminen är det drygt 15 

flickor som är med. Så en naturlig fråga 
är: var är killarna? 
– Det är en känslig ålder, förklarar Sara, 
och dom kanske tycker det känns pinsamt. 
Men fick man dom i klunga skulle det gå 
bra. Jag vet att det finns några killar som 
vill vara med, men som inte har vågat ta 
steget ännu. 
Två av de nya kördeltagarna är Julia Han-
sen och Johanna Karlsson.
– Det verkade kul och jag gillar att sjunga, 
är Julias förklaring till varför hon börjat 
sjunga i kören. 
När Julia får frågan om var killarna finns, 
kommer svaret snabbt och bestämt.
– Ja, var är dom? Det är bara att dom kom-
mer hit nu!
För Johanna var bland annat konfirma-
tionstiden en viktig anledning till varför 
hon börjat.

– Det var roligt under konfirmationen för 
då var vi med Sara och sjöng.
Det är Sara som väljer sångerna som ska 
sjungas. Ett arbetsmoment som hon tyck-
er är svårt.
– Om vi inte bara ska sjunga gospel och 
vanliga sånger för kyrkokör är det svårt 
att hitta en lämplig repertoar. 
Det Sara saknar är ett större utbud av 
kristna popsånger, så hon skickar en upp-
maning till alla läsare av Nära. 
– Finns det någon som vill och kan skriva 
bra texter så lovar jag att skriva musiken!

Ch.i.li. är en kör för ungdomar från årskurs 
7 och uppåt. Det är övning i församlingsgår-
den, onsdagar klockan 18.00-19.15. Har du 
frågor och funderingar är du välkommen att 
kontakta Sara, tfn 78 03 60.

Ch.i.li.-mer än en kryddstark kör
För några år sedan fick ungdomskören ett nytt namn.
– Det var ungdomarna själva som fick komma med förslag, 
berättar Sara Johansson, ledare för kören.

Sedan flera år tillbaka är Sara Johansson ledare för Ch.i.li. En uppgift 
hon tycker är mycket trevlig.

Under höstterminen -08 har ett drygt 15-tal flickor varit med i Ch.i.li. 
Flickorna och Sara hoppas att ännu fler ska börja i kören. Killar är 
särskilt välkomna.

EFS årshögtid i kyrkan
Söndag den 8 februari har alla EFS-föreningarna i 
bureområdet en gemensam årshögtid i kyrkan. Det blir 
andra året i rad som det sker och det kan ses som ett 
bra exempel på det ökade samarbetet mellan Svenska 
kyrkan och EFS. Ulf Gustafsson, tidigare predikant i 
bureområdet, kommer att predika och det blir sång 

av Vox Nova. Förslaget med en gemensam årshögtid 
kommer från Lars Wangby. Han fick idén när han förra 
hösten var med på en träff där det visade sig att nästan 
alla EFS-föreningar i kretsen hade planerat att ha sin 
årshögtid samma söndag.
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Från Älvsbyn till Bureå

– Randgard är mormors flicknamn och när 
jag gifte mig tog vi det gamla släktnamnet. 
Jag hette tidigare Andersson och min fru 
hade efternamnet Jonsson, så det passade 
bra med ett byte. Jag tror att det har sitt ur-
sprung från vallonerna. 

Varför blev du präst?
– Under konfirmationstiden fastnade jag för 
bibeln och den symbolik som finns i guds-
tjänsten. Så jag och en annan kille beslutade 
oss för att bli konfirmandledare. Och under 
det året jag var konfirmandledare beslutade 
jag mig för att bli präst och jobba i kyrkan.

Hur blev reaktionerna 
från din familj och vänner?
– Att som 16-åring bestämma sig för att bli 

präst är väl ganska annorlunda. Mina föräld-
rar var väl positiva och glada, men menade 
att jag skulle fundera ett tag eftersom det 
var ett ganska stort steg. Mina kompisar 

tyckte att det var lite knepigt. Det var kom-
mentarer som: Varför ska du bli präst? Du 
får ju inte göra det roliga och så måste du 
gå i kyrkan och sånt. Men det var ju det jag 
gillade, att gå i kyrkan och såń t.

Hur känns det att börja 
arbeta i Bureå församling?
– Det känns väldigt spännande. Jag kommer 
ju från Älvsbyn och där har kyrkan varit en 
viktig del i samhället. I ett samhälle av den 
storleken är det så att alla känner alla. Och 
det innebär också att alla vet vem prästen 
och kantorn är.
Så nu har vi som bor i Bureå församling möj-
lighet att lära känna en ny präst. Första till-
fället då Tom ska predika i Bureå kyrka är på 
Trettondedag jul. 

Kompisarna:
Varför ska du bli präst?

Lördag den 29 november hålls den traditionella Adventsmarkanden. Öppettider är  
kl. 10-13. Det är en dag som lockar många besökare. Där serveras dopp i grytan, 
kaffe och lussebullar. Det är lotterier, brödförsäljning och loppis. Barnkören sjung-
er kl 11 och det blir också möjlighet att tillsammans sjunga in advent. Behållningen 
av adventsmarknaden tillfaller SKM, Svenska Kyrkans Mission. 

Adventsmarknad i församlingsgården

Fo
to

: P
er
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d

Välkommen att fira nyår i 
församlingens gemenskap. 
Nyårsfirandet inleds kl. 18 
i kyrkan med en musik-
gudstjänst. Kl. 19-22 är det 
Öppet hus i församlings-
gården med mat och ett 
enkelt program. Maten är 
gratis, men det tas upp en 
kollekt till Skellefteå stads-
mission, tidigare LP-RIA.

Det passar bra att fotografera Tom utomhus. 
För har han en ledig dag kopplar han gärna av 
med en skogspromenad.

I januari börjar Tom Randgard sitt vikariat som komminister i Bureå för-
samling. Han efterträder Tord Larsson som fram till i mitten på oktober 
vikarierade för Dan Rickardsson. Och enligt planerna ska Tom vikariera 
för Dan fram till i mitten på 2010. 
Tom hälsade på i församlingen samma söndag som Tord Larsson höll sin 
avskedspredikan. Då passade Nära på att få en liten pratstund med Tom. 
Första frågan han fick gäller hans något ovanliga efternamn.

Fredag 28 november kl 19  
Adventskonsert med Skellefteå ungdomssymfoniker.

Torsdag 4 december kl 19 
Skelleftebygdens Lucia

Lördag 13 december kl 18 
Församlingens körers julkonsert.

Torsdag 18 december kl 19 (OBS! ej församlingens arr) 
Konsert Richard Tjernlund, från Istermyrliden. Han upp-
träder tillsammans med Patrik Öhlund. Entré 100:-.

Nyårsafton kl 18 
Musikgudstjänst med Zuzanna & Lars Palo.

Ny söndags-
verksamhet!

Inför vårterminen pla-
neras en ny söndags-
verksamhet för både 
stora och små. Mer 
information
kommer på hemsidan: 
www.burekyrkan.com.

KOMMER SNART...NYÅRSFIRANDE MUSIK I KYRKAN
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Bureå EFS Valter Östlund 070-549 64 44Bureå Kyrka Expedition 78 03 60

NOVEMBER
29/11 Lö 19 Adventsgudstjänst. Bettina Radler.
    Sång Bernt Marklund. Servering. 
30/11 Sö  Kyrkkaffe (efter 1:a adventsfirande i Kyrkan)    
DECEMBER
4/12 To 18  Bibelstudium. Sivert Holmberg  
14/12 Sö  16 Julfest. Mari Hörnqvist. Sång Elin o Emma
    Lindgren m.fl. Julgröt
31/12 On 18 Nyårsfirande i kyrkan och församlingsgården
JANUARI 
10/1 Lö 19 Missionsgudstjänst. Fanny Larsson.
    Sång Mariann Viklund o Britta Vikström.
    Servering
15/1 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
24/1 Lö 19 Gudstjänst. Sång André Malmén. Servering
29/1 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
FEBRUARI 
7/2 Lö 13 Årsmöte med middag.
    Andakt  Sivert Holmberg
8/2 Sö 11 Årshögtid i kyrkan för hela EFS-kretsen
12/2 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg

NOVEMBER
30/11 Sö 11 Gudstjänst, Lars Wangby. Predikan Bengt
    Stenlund. Sång av Kyrkokören, CH.I.LI och
    Barnkören. Kyrkkaffe på EFS
DECEMBER
7/12 Sö 11 Högmässa, Lars Wangby
11/12 To 11 Veckomässa (i Församlingsgården). 
    Bengt Stenlund
13/12 Lö 18 Musikgudstjänst. Kyrkokören, CH.I.LI. 
    Andakt, Bengt Stenlund
14/12 Sö 11 Familjegudstjänst, Lars Wangby. Barnkörens 
    Lucia. Kyrkkaffe
21/12 Sö 11 Högmässa, Bengt Stenlund
24/12 On 11 Julbön i kyrkan. Bengt Stenlund. Körsång
25/12 To 07 Julotta. Lars Wangby. Sång av kyrkokören
    och Bureå manskör
26/12 Fr 11 Gudstjänst, Bengt Stenlund
28/12 Sö 11 Gudstjänst, Lars Wangby
31/12 On 18 Nyårsbön, Lars Wangby. 
    Musik: Lars & Suzanna Palo
JANUARI
1/1 To 11 Högmässa, Bengt Stenlund
1/6 Ti 11 Gudstjänst. Lars Wangby. Predikan Tom
    Randgard. Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe
1/8 To 19 Veckomässa (i Församlingsgården) Lars Wangby
11/1 Sö 11 Gudstjänst. Lars Wangby
18/1 Sö 11 Familjegudstjänst. Sara Pettersson. Medverkan 
    av scouterna Kyrkkaffe
22/1 To 19 Veckomässa (i Församlingsgården) Tom Randgard
25/1 Sö 11 Högmässa, Tom Randgard
25/1 Sö 18 Förbönsgudstjänst, Tom Randgard
FEBRUARI
1/2 Sö 11 Familjegudstjänst, Lars Wangby. Sång av
    Barnkören. Kyrkkaffe
5/2 To 19 Veckomässa (i Församlingsgården) Tom Randgard
8/2 Sö 11 Högmässa och EFS årshögtid.
    Lars Wangby. Predikan Ulf Gustavsson.
    Sång: Vox Nova. Kyrkkaffe
15/2 Sö 11 Högmässa, Tom Randgard. Kyrkokören
19/2 To 19 Veckomässa (i Församlingsgården) Lars Wangby
22/2 Sö 11 Gudstjänst, Tom Randgard. Sång av CH.I.LI

NOVEMBER
29/11 Lö 19 Adventssång m. Sjöbotten 
   i Östra Falmarks bönhus
DECEMBER
14/12 Sö 15 Julfest m. julgröt. Söndagsskolledarna 
   och barnen medverkar
25/12 Fr 11 Gudstjänst
JANUARI
4/1 Sö 11 Gudstjänst.  Marie Hörnqvist
17/1 Lö 17 Gudstjänst. Bengt Berggren. Servering av
   pepparsås. Kollekt till projekt i Israel.
FEBRUARI
6/2 Fr 18 Årsmöte
8/2 Sö 11  Årshögtid i Kyrkan

NEDRE BÄCK
14/12 Sö 11 Gudstjänst. Marie Hörnqvist
ÖVRE BÄCK
27/11 To 19 Adventscafé. Erik Holmgren
6/1 Sö 11 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson. Sång
SJÖN
7/12 Sö 14 Grötfest. Thomas Wikberg
4/1 Sö 11 Gudstjänst Lars Wangby
V. HJOGGBÖLE
28/12 Sö 11 Gudstjänst. Sara Pettersson
31/1 Lö 19 Gudstjänst. Lars Wangby 

NOVEMBER
29/11 Lö 19 Adventssång  i Östra Falmarks bönhus
DECEMBER
13/12 Lö 15 Advents- och Luciafest, Salt-gruppen
    medv. Marie Hörnqvist. Servering
28/12 Sö 19 Thomasmässa. Ulf Norrby
JANUARI
11/1 Sö 11 Gudstjänst. Ulf Norrby
24/1 Lö 19 Gudstjänst
FEBRUARI
7/2 Lö 17 Årsmöte
8/2 Sö 11  Årshögtid i Kyrkan
22/2 Sö 11 Gudstjänst. Lars-Erik Lönnebo

FEBRUARI
14/12 Sö 15 Julfest. Lars Wangby
1/2 Sö 11 EFS årsmöte. Sivert Holmberg

Sjöbotten Annika Stenlund 78 70 82

Östra Falmark Barbro Lindberg 841 90

Yttervik 

Nedre Bäck | Övre Bäck | Sjön | V. Hjoggböle

EKUMENISKA DAgAR 17-19 JAN
Fre Kl 19:00 EFS i Bureå. Lars Wangby
Lör Kl 19:00 Församlingsgården. Roland Pettersson. 
Sön Kl 18:00 Pingskapellet. Marie Hörnqvist. 



8   nära | En hälsning från Bureå församling

Sedan många år tillbaka anordnar Bureå för-
samling ett familjeläger i Jäckvik. Till våren 
blir lägret den 16-19 april.
Varje familj tar sig upp till Jäckvik med egen 
bil eller om man väljer att samåka. Det är ett 
läger med skidåkning i både backe och på 
fjäll, lekar i barnbacken, fiske, skoteråkning 
eller att ”bara” sitta ner i en solgrop och njuta. 
Men varje dag hålls morgon- och aftonbön, le-
kar och program på kvällarna, bastubad efter 
en dag ute på fjället och på lördag kväll en 
nattvardsgudstjänst i Jäckviks kapell.
För att ge alla samma möjlighet att planera le-
dighet och fundera på om man vill vara med, 
är det följande anmälningsregler som gäller:

Anmälan tas emot under vecka 3 (12-16 jan). 
Man kan anmäla sig via e-post: expeditionen@
burekyrkan.com eller telefon 78 03 60. 

Till vårens läger har vi reserverat 20 platser 
till förstagångsdeltagare. Men om inte så 
många nya deltagare anmäler sig, kommer vi 
att fylla på med ”gamla stamgäster”. Så snart 
vi kan meddelas om man kommit med.
Kostnad: 1 000:-/vuxen, 500:- för barn/ungdo-
mar 5-19 år och barn 0-4 år gratis.
Frågor och upplysningar om lägret: Lars 
Wangby och Thomas Wikberg.

Snart har ännu ett år gått! Det är dags att välkomna år 2009. 
Har du redan bestämt hur du ska fira? Om inte, kolla in det 
här! På Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå kommer den 
28 december ett gäng ungdomar att samlas för att delta i 
årets läger, Livskraft Norr.

– Det är så svårt att beskriva men stämningen kan 
inte bli bättre, säger en förväntansfull Lovisa Fahl-
gren som i år ska åka på sitt tredje Livskraft. 
Under lägrets fyra dagar väljer man två seminarier att 
delta på, variationen är stor och det finns något för 
alla. Du kan välja alltifrån jakt och fiske, drama till en 
djupdykning om kärnan i den kristna tron. 
Tillsammans med jämnåriga från Sveriges norra de-
lar, främst Skellefteå, Umeå och Ö-vik, får du växa i 
din tro och byta tankar och åsikter. Dessutom kom-

...skratta 
och ha fyra 
riktigt härliga 
dagar...

mer ni få skratta och ha fyra riktigt härliga dagar där 
ungdomsanpassade gudstjänster varvas med spex, 
lekar, mat och smågruppssamtal.
– Nyårsafton är lite extra och det märks verkligen. 
Lägret överlag är väldigt bra arrangerat där en bland-
ning av fritid och planerade aktiviteter varvas och lä-
gerkänslan är på topp under dessa fyra dagar av härlig 
gemenskap, lovar Lovisa.
Så tveka inte att anmäla dig till årets bästa början! Kolla 
hemsidan: www.livskraft.efs.nu
 

 På Livskraft blir nyår 
verkligen en festhögtid, 

det är helt klart det 
bästa sättet att fira nyår 

på, tycker Lovisa Fahl-
gren från Sjöbotten

Stärkande start

SALT-grupperna i Sjöbotten och Östra Falmark har utökat sitt samarbete. Tidi-
gare år har de hälsat på hos varandra en gång per termin. Men den här terminen 
har de träffats flera gånger. I början av terminen hade de två scoutsamlingar 
tillsammans då ett 25-tal barn från de två grupperna var med. 

Saltgrupper samarbetar 

På familjelägret i Jäckvik kan 
nästan vad som helst hända!

”Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen”
Familjeläger i Jäckvik 16-19 april. 

Ledaren Kerstin Olofsson fick god 
hjälp av Rebecka Olofsson, Ida Viklund 
och Annie Fahlgren att göra upp eld i 
spisen för att steka parisare.
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