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En vanlig dag
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Marie Hörnqvist.
Marie arbetar 

som EFS pastor i 
Bureåområdet

De flesta dagarna är ju faktiskt vanliga dagar, 
alldeles vanliga vardagar. En dag då det kan 
vara tungt att stiga upp, en dag som verkar 
jättelång, eller tvärtom, alldeles för kort.
Jag tycker om att göra en vanlig dag lite fest-
lig, med de enklaste knep. Jag kan t ex tända 
en hel bricka med ljus, mitt på köksbordet, 
då jag stiger upp. Det ger morgonen lite ex-
tra glädje.
Sedan kan jag se till att väckaren ringer 
en halvtimme före den egentligen behöver 
ringa. Då kan jag göra mig en kopp kaffe el-
ler te och krypa ner i sängen en stund till och 
ta min Bibel. 
Där, innan alla intryck har mött mig och 
innan allt kört igång, kan jag få en rad, som 
en hälsning från Gud, att ta med mig genom 
dagen.
Det finns en psalm i psalmboken, vi inte 
sjunger så ofta, men som är just så där var-
daglig och enkel, så den tilltalar.  Psalm 352. 
”En vanlig dag när inget särskilt händer, kan 
ge mig det som jag behöver mest. En dag som 

Kyrkofullmäktige 
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syns mig grå och utan mening, kan himmel-
rikets Herre bli min gäst.”
Så bollar jag över några tankar till Jesus, när 
jag stiger upp och möter dagen: Herre Jesus 
Kristus. Vandra vid min sida, gör mitt hjärta 
brinnande och öppna mina ögon, så jag kän-
ner igen Dig idag.
Och när jag kom ut i morse, hade det snöat 
rätt mycket, så det var lite svårt att ta sig 
ut på vägen. Precis då jag ska köra ut, kom-
mer en traktor och plogar vägen och gör en 
kant, där jag ska ut. Så plötsligt stannar den, 
backar och kommer till min infart och plogar 
upp på min gård, så att jag kommer mig ut 
utan problem! Jag vet inte vem det var som 
körde, men: 
Tack Jesus, för denna vänlighet. Du öppnade 
mina ögon, så jag fick se en glimt av din om-
tanke och kärlek och mitt hjärta blev brin-
nande av tacksamhet och glädje. Himmelri-
ket glimmade fram mitt i en vanlig dag.
 

Med önskan om Guds Välsignelse

”Himmelriket 
glimmade
fram mitt 
i en vanlig 
dag.

”
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Nya steg i samarbetet
Sedan drygt ett år tillbaka pågår arbetet med att utveckla samarbetet 
mellan Svenska kyrkan och EFS. Det finns många tankar och idéer och 
en del känner sig osäkra på vilken lösning som är bäst. Församling-
ens kyrkoherde, Lars Wangby, ser fram mot ett djupare och närmare 
samarbete och så här ser några av hans tankar ut.

- En tanke som jag har är att det ska vara ett av-
tal mellan Bureå församling och EFS i Västerbot-
ten. Då får man en samtalspart och då behöver vi 
inte göra olika avtal om t ex Sjöbottens EFS vill 
ha en speciell lösning och Bureå EFS en annan, 
förklarar Lars.

En annan viktig punkt är gudstjänsterna.
– Vi lägger ner väldigt mycket krut och energi i 
planering av gudstjänster, men det är inte rik-
tigt en samplanering. Jag vill att vi mycket of-
tare är på ett och samma ställe. Jag vill ”fösa” 
ihop Guds folk i Bureå församling och inse att vi 
är i grund och botten en församling. Sedan kan 
vi driva verksamhet på olika håll. 
För att förtydliga det hela tar Lars till en liknelse 
där kyrkan och de olika EFS föreningarna är som 
glödande vedträn. 
– Om man för samman alla glödande vedträn 

kan vi upptäcka: ”Oj, så mycket glöd det finns”! 
Och så tar det låga igen. 
Nästa punkt som Lars betonar är barn och ung-
domsarbetet. 
– Varför inte ha en bas för församlingens barn- 
och ungdomsarbetet i Bunkern, som är bra 
och lämpliga lokaler. Men att man, t ex någon/
några gånger per termin har träffar i någon av 
byarna och att man då får hjälp av de ledare 
som finns där. Det är inte säkert att det kom-
mer fungera, men det är i alla fall min vision. 
Man måste ju få ha drömmar.
Samarbetet gäller många delar av den breda 
verksamhet som Bureå församling och EFS-för-
eningarna har. En del, och en viktig sådan, är 
diakoni. Det har länge funnits önskemål om att 
få en fungerande grupp med personer till en be-
söksgrupp, men det har varit svårt. 
Lars har en förklaring till det.
– Många kan tänka: ”Men, ska jag gå? Jag är ju 
ingen teolog.” Men det är inte det som det hand-
lar om. Det viktigaste är att jag, med den tro jag 
har, vill möta en medmänniska. Det handlar inte 
om att kunna ge svar, utan att finnas där som 
medmänniska.
Lars slutar med att ge ett konkret exempel.
– Det är att hjälpa till med att välkomna de som 
flyttar till Bureå församling. Vi ringer på dörren, 
hälsar dom välkomna och lämnar en lapp med 
vad församlingen och EFS har för verksamhet att 
erbjuda församlingsborna. En ganska enkel men 
viktig uppgift, avslutar Lars.
Under våren fortsätter arbetet med att hitta en 
bra och fungerande lösning för samarbetet mel-
lan Svenska kyrkan och EFS. Enligt det förslag 
som finns ska det utökade samarbetet börja gäl-
la från nästa årsskifte.

Lars Wangby har idéer om 
hur samarbetet med EFS-
föreningarna ska utvecklas.

Boktips
Vivianne Palm, Bureå, har 
ett boktips som handlar om 
Margaretaskolans grundare 
Hanna Lindmark. Bokens 
författare är den tidigare TV-
profilen Ewonne Winblad och 
har titeln ”Frälst Förmögen 
Förskingrad”. Boken är utgiven av 
Albert Bonniers Förlag.
 - En mycket intressant bok, 
tycker Vivianne. 

Valborgsfirande
Det blir traditionsenligt valborgs-
firande på EFS i Bureå. Program-
met, som innehåller vårandakt, 
kaffeservering, korv och brasa, 
börjar kl. 19.

EFS 
Rikskonferens
EFS årskonferensen i år kommer 
att äga rum i Skellefteå under 
Kristi Himmelsfärdshelgen, den 
21-24 maj. Då möts både EFS och 
Salt till en gemensam konferens 
samt till sina respektive årsmöten 
på Expolaris kongresscenter. 
SALT är EFS barn- och 
ungdomsförening

Planeringen är i full gång. Det 
blir en barnens konferens, 
en ungdomskonferens samt 
mycket, mycket mer. Även 
EFS Västerbottens och Salt 
Västerbottens årsmöte hålls 
också under konferensen. 
Västerbottens årsmöte är på 
torsdag och EFS riks årsmöte på 
lördag. 

Mer information kommer på 
www.efsvasterbotten.se 
och på www.efs.nu.
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Nyfiken på kristen tro
Är du nyfiken på vad kristen tro är kan du gå en 
Alphakurs. I flera år har det funnits Alphagrupp 
i Bureå, och så även den här hösten och vintern. 
En av ledarna är Stig-Lennart Jonsson och han 
får förklara hur det fungerar i Bureå.
- Under hösten sprider vi information om att Al-
pha ska börja och i början på oktober bjuder in 
till en ”Känn dig för kväll”. Och finns det då några 
som vill gå vidare blir det en kurs. 
En Alphakurs omfattar 15 träffar och varje träff 
har ett tema. Exempel på teman är: Den kristna 
tron - tråkig, osann, irrelevant? Vem är Jesus? 
Vem är den helige Ande? 
För det mesta inleds träffarna med att man äter 
eller fikar tillsammans. Det följs av  ett föredrag 
kring kvällens tema och efter det är det tid för 
samtal och frågor. 
– Det viktiga är att man får tycka vad man vill 
och ingen har mera rätt än någon annan, förkla-
rar Stig-Lennart.
Alpha är inte bara för dig som vill veta vad kristen 
tro handlar om. Den passar också bra för dig som 
vill återupptäcka grunderna i din tro. 
Så här säger deltagare som varit med på vinterns 
Alphakurs i Bureå
Karl Norén: Jag är med som en motpol, för jag är 
den ende i gruppen som inte är troende.
Britta Lindahl: Det är gemenskapen. Som nyinflyttad 
i Bureå ville jag lära känna fler och då tycker jag att 
det här är ett bra ställe att komma på. Och jag har 
känt mig välkommen, jag får vara den jag är.

Stig-Lennart Jonsson,  
ledare för Alpha och två av 
deltagarna, Karl Norén och 
Britta Lindahl. 

Matilda Wholm flyttade till Bureå för cirka ett år 
sedan och hon såg Alfagruppen en möjlighet att 
lära känna andra i Bureå. 

– Jag vill träffa 
människor och 
känna gemenskap. 
Till kyrkan är man 
alltid välkommen 
och då är det här 
med Alpha perfekt. 
Jag har varit kris-
ten sedan barns-
ben, men tycker 
ändå det är viktigt 
att få samtala om 
den kristna tron. 

För flera år sedan blev Matilda påkörd av en bil, 
låg i koma i 37 dygn och alla sa att hon kommer 
att dö. Så blev det dock inte. Hon vaknade upp ur 
medvetslösheten, men fick en bestående hjärn-
skada.
På frågan hur olyckan har påverkat hennes tro, 
kommer svaret blixtsnabbt. 
– Den har bara blivit starkare. Gud släppte inte 
in mig i himlen för jag hade nått att göra som jag 
inte hade uträttat än. Så nu letar jag bara efter 
vad det är jag ska uträtta, avslutar Matilda.
Alphagrupperna i Bureå är ett samarbete mel-
lan EFS, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Har 
du frågor om Alpha är du välkommen att kon-
takta Stig-Lennart Jonsson, telefon 78 17 71.

Kyrkovalet 
2009
I början på hösten, närmare 
bestämt söndag 20 septem-
ber, är det kyrkoval. Då ska 
det väljas 17 ledamöter till 
kyrkofullmäktige i Bureå 
församling. Men det är också 
ledamöter till stiftsfullmäk-
tige och kyrkomötet som ska 
väljas. 

Det är valnämnden i Bureå 
församling som planerar och 
genomför valet.

Under våren pågår arbetet 
med att nominera personer 
som ska stå på valsedlarna. 
Det är ett arbete som ska var 
klart senast i mitten på maj.

Psalmcafé 
Onsdag 11 mars, kl 19 är du 
välkommen till Psalmcafé i 
församlingsgården. 

Det är Kyrkokören och Ch.i.li. 
som står för den musikaliska 
underhållningen. Tom Rand-
gard har en andakt.

Tävling
Vi börjar med svaret på 
tävlingen i Nära nr 4 2008. 
Rätt svar på vilken blomma 
det är som fanns på bilden 
är lilja. Rätt svar är inskickat 
av Elin Lindgren som har fått 
ett presentkort på 200 kr. 
Grattis!

Tills vidare blir det ingen fler 
tävling, men du är välkom-
men att höra av dig med tips 
och förslag på det som du vill 
läsa om i Nära. 

Kontaktuppgifter finns i fak-

tarutan på sidan 2.



Välkommen till Söndag.kom
Söndag.kom är samlingsnamnet på den nya verksamhet som församlingen 
startat under vårterminen. Den nya satsningen består av två grenar: ”ROST- 
ett röstprojekt för Dig” och ”MIXAT- du och jag tillsammans”. 
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ROST har fem träffar under våren och på de 
träffarna handlar det en hel del om musik. Ett 
bra tillfälle för dig som längtar efter att sjunga. 
Träffarna, som börjar klockan 15.30, inleds 
med en gemensam middag och avslutas med 
en förbönsgudstjänst i kyrkan klockan 18. 
MIXAT har fyra samlingar under våren. Det 
är ett blandat program för stora och små med 

Syftet med den 
nya verksamhe-
ten är att samla 
vuxna och barn 
samtidigt

”

tid och möjlighet till gemensamma aktiviteter, 
men också tid då föräldrar och andra vuxna får 
möjlighet att samtal om frågor som känns vik-
tiga och intressanta. Under tiden har barnen 
egna aktiviteter. Kort sagt: ett tillfälle för hela 
familjen.
Det kommer sammanlagt att vara nio träffar 
innan det hela avslutas med ett familjeläger i 
slutet på maj. Den första träffen var i slutet på 
januari och det här är de sex  träffar som åter-
står: MIXAT: 15/3, 5/4,10/5. ROST 29/3, 26/4,24/5. 
Vårens program avslutas med ett familjeläger 
på Fargerviks lägergård utanför Piteå den 29-30 
maj.
På församlingens hemsida, www.burekyrkan.
com, finns det mer information. Har du frågor 
och funderingar är du välkommen att kontakta 
Sara Johansson. E-postadressen är sara@bur-
ekyrkan.com, mobil: 070-236 50 13.
Det finns ett talesätt som säger: ”En bild sä-
ger mer än tusen ord”. Så de fyra bilderna som 
togs på den första träffen i slutet på januari 
ska förhoppningsvis säga dig mycket om vad 
det var som hände och hur trevligt det var.

trevligheter som pulkåkning och bad. MIXAT är 
klockan 13-15 och avslutas med en andakt.
Syftet med den nya verksamheten är att kunna 
samla vuxna och barn samtidigt. Det ska finnas 

Lövånger
För fem år sedan anlände en buss med den första gruppen 
asylsökande till Lövånger. Denna händelse är något som 
kommer att uppmärksammas den första mars då försam-
lingen tillsammans med bland andra Frivillig gruppen, EFS 
och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en fest i Lö-
vångers Folkets hus. 
Kenneth Lundgren är den som kommer att hålla i trådarna 
och på programmet återfinns bland annat en internatio-
nell buffé, lekar och sång. Det blir ett par timmars trivsamt 
och gränslöst umgänge för att markera femårsjubileet av 
de asylsökandes närvaro i Lövånger.

Burträsk
På påskdagen har musikalen ”Tro” premiär i Bygdsiljums kyrka. 
Bakom projektet står kantor Inger Wikberg och en ensemble med 
anknytning till bygden. Förutom solister och musiker medverkar 
även Bygdsiljums kyrkokör och Åkullsjöns gospelkör.
Musikalen ”Tro” bygger på påskevangeliet och handlar om Jesu död 
och uppståndelse. Den välkända berättelsen levandegörs med sång 
och musik och publiken kommer att få möta flera välkända personer 
från påskens berättelser.
Just nu är det bråda dagar för ensemblen, sånger och texter ska re-
peteras, kläder och annan rekvisita ska fixas till. Men de inblandade 
lovar att allt kommer att bli klart i tid till premiären.
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Nytt arbetssätt i 
Sjöbottens EFS

Att få gör det man tycker om och är bra på, har varit 
ledstjärnan i arbetet med att hitta ett nytt arbetssätt i EFS-
föreningen i Sjöbotten.

Det kan också sammanfattas med kören:
Jag kan inte vad du kan. Du kan inte vad jag 
kan. Men Gud har en uppgift som passar för 
dig och en annan som passar för mig.
Processen med det nya arbetssättet pågick 
under ett par år och i oktober 2008 var det 
dags att sjösätta det hela. Det fanns vis-
serligen redan ett väl fungerade arbetsätt, 
fyra ansvarsgrupper med cirka 10 personer 
per grupp där de olika arbetsuppgifterna 
och ansvarsområdena fördelades på ett  

Det har hänt mycket sedan missionsföreningen 
i Sjöbotten bildades för drygt 100 år sedan. 
Bilden är tagen i samband med en filminspel-
ning i då föreningen fyllde 100 år. 

Det har gått nio år sedan kyr-
kokören gjorde en resa utanför 
landets gränser. Den gången var 
London målet. I vår, månadsskif-
tet april/maj, är det dags igen 
och då går resan till Österrikes 
huvudstad Wien. På programmet 
står bland annat medverkan på 
valborgsmässofirandet i Svens-
ka församlingen i Wien. 

Körresan går till Wien

Kören har fått önskemål om 
att sjunga svenska sånger 
under vistelsen i Wien.

bra sätt. 
Men det fanns också en längtan efter att 
hitta ett sätt där medlemmarnas olika gå-
vor, intressen och kunnande bättre kunde 
komma till användning. För får man göra 
det man tycker om och kan känns det enk-
lare, trevligare och lite lättare. Blir det för 
ofta att göra det man inte är så bra på el-
ler inte tycker om kan det lätt sprida sig en 
känsla av trötthet och uppgivenhet bland 
medlemmarna i en förening.

– Vi kommer även troligtvis att sjunga på 
en katolsk mässa, berättar Lars Palo, kyr-
kokörens dirigent.
Dessutom finns det en mängd olika evene-
mang på programmet.
Kören utsåg några av körmedlemmarna att 
vara med och planera resan. Åke Olofsson, 
Östra Falmark, är en av de tre i gruppen. 
– Vår uppgift är bland annat att ordna det 
praktiska kring resan. Men den första upp-
giften var att föreslå ett lämpligt resmål. 
Och att det blir till just Wien beror mycket på 

Aleksander Radler, kyrkoherde i Burträsk. 
– Det är bra att ha en person som har många 
kontakter där nere och dessutom vill han 
följa med på resan, berättar Åke. 
Till sist får Åke svara på frågan om värdet av 
att få göra en längre körresa.
– Jag tror det är jätteviktigt för en kör. Dels är 
det en uppmuntran och dels är det viktigt att 
få göra något tillsammans. Det skapar sam-
manhållning att ha något att se fram emot.
Resan finansieras genom att kördeltagarna 
betalar en del av resan och körkassan står 
för resten. 
– Vi har ackumulerat ganska mycket pengar 
i kören, för det var väldigt länge sedan vi 
gjorde nånting.  Det är nio år sedan vi var 
till London, så nu är det verkligen dags att 
göra en utlandsresa! Jag tycker personligen 
att det kan vara oftare, avslutar Åke.

Under processens gång har medlemmarna 
bland annat fått uppge vilken eller vilka 
uppgifter de vill göra. Utifrån det har det 
gjort tre grupper; Tro, Hopp, Kärlek, som är 
basen i det nya arbetssättet. 
Det nya arbetssättet har snart varit igång 
ett halvår och i slutet på april är det dags 
för den första utvärderingen. Även om 
mycket är positivt med det nya arbetssät-
tet så finns det delar som ska ändras och 
förbättras. 
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Bureå  EFS Valter Östlund 070-594 64 44

Sjöbottens EFS Annika Stenlund 78 70 82

Östra Falmarks EFS    Barbro Lindberg 841 90

MARS
1/3 Sö 11 Isgudstjänst på Falmarksträsket. S-L Jonsson
13/3 Fr 19 Bibeldagar i Östra Falmark tillsammans med
14/3 Lö 19 Sjöbottens EFS.  Talare under bibeldagarna
15/3 Sö 11 är Mats Björk. Se annons i predikoturerna.
21/3 Lö 18 Lördagsmöte, Lars och Birgitta Wangby 
APRIL
11/4 Lö 18  Påsksupé
13/4 Må 18 Bildspel
26/4 Sö 11 Gudstjänst
30/4 To 19 Valborgsmäss. Brasan tänds kl 21
MAJ 
10/5 Sö 11 Söndagskoleavslutning
21/5  To   9 Gökotta. Sara Pettersson

MARS
1/3 Sö 11 Isgudstjänst på Falmarksträsket. S-L Jonsson
13/3 Fr 19 Bibeldagar i Östra Falmark. 
14/3 Lö 19 Talare under bibeldagarna är Mats Björk.
15/3 Sö 11 Se annons i predikoturerna.
27/3 Fr  18 Knytkalasmiddag. Marie Hörnqvist
APRIL
11/4 Lö 15  Påsksupé i Sjöns bönhus
25/4 Lö 19 Medlemsmöte
MAJ
2/5  Lö 12-14 Minibasar
3/5 Sö 11 Gudstjänst. Barbro Lindberg

MARS
1/3  Sö  11 Isgudstjänst i Östra Falmark
7/3 Lö 19 Gudstjänst. Marie Hörnqvist. Sång av  
   Korsdraget. Servering
12/3 To  18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
21/3 Lö  19 Gudstjänst. Predikan av barnläkare Maria  
  Ekstedt. Sång Lars Långström. Servering
26/3 To  18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
APRIL
3/4 Fr  19  Seriemöten med Melker Stenberg. Sång Inger  
  o Thomas Wikberg. Korvservering
4/4 Lö 19 Melker Stenberg. Sång Erika Olofsson. Serv. 
5/4  Sö 18 Melker Stenberg. Sång CH.I.LI
23/4 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
30/4 To 19 Valborgsmässofirande  med andakt och brasa
MAJ
3/5 Sö 18 Gudstjänst. Predikan och sång av Marie  
   Hörnqvist.
14/5 To 19 Konsert i församlingsgården med Torkel Selin.  
   Servering
16/5 Lö 19 Gudstjänst/Föreningsmöte. Roger  
   Hammarsten. Sång  Unison. Servering 
21/5 To 08 Gökotta på Bureberget. Stig-Lennart Jonsson
31/5 Sö 18 Gudstjänst tillsammans med Pingstkyrkan.  
   Sång Lena Lundmark. Servering

Bureå Kyrka  Expeditionen 78 03 60

MARS
1/3  Sö  11 Högmässa. Tom Randgard
5/3 To 19  Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
8 /3 Sö  11 Gudstjänst. Tom Randgard
15/3 Sö  11 Högmässa. Lars Wangby
19/3  To  19  Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
22/3 Sö  11 Familjegudstj. Barnkören. Barnens bibel-  
  utdelning. Kyrkkaffe. Lars Wangby
29/3 Sö  11  Högmässa. Bengt Stenlund
29/3 Sö  18  Förbönsgudstjänst. Bengt Stenlund
APRIL
2/4 To  19  Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
5/4 Sö  11 Gudstjänst. Medverkan av konfirmanderna.  
  Lars Wangby. Outi Nordlund. Kyrkkaffe
9/4  To 19 Veckomässa. Lars Wangby
10/4 Fr 11 Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören. Lars Wangby
12/4 Sö 11 Gudstjänst. Barnkören. CH.I.LI. Kyrkokören.  
  Tom Randgard
13/4 Må 11 Ingen gudstjänst i kyrkan men i Övre Bäck. 
  Tom Randgard
16/4 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. 
19/4 Sö 11 Gudstjänst.
26/4 Sö 11 Högmässa. Lars Wangby
26/4 Sö 18 Förbönsgudstjänst. Lars Wangby
MAJ
3/5 Sö 11 Gudstjänst. Gideoniterna medverkar. Kyrkkaffe. 
  Tom Randgard
10/5  Sö 11 Högmässa. Lars Wangby
17/5 Sö 11 Familjegudstjänst. Sång av CH.I.LI.   
  Kyrkkaffe. Tom Randgard
21/5 To 08 Gökotta på Bureberget. Tom Randgard
24/5 Sö 11 Högmässa. Tom Randgard
24/5 Sö 18 Förbönsgudstjänst. Tom Randgard
28/5 To  19 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
31/5 Sö 11 Temamässa. Kyrkokören. Lars Wangby

Konsert med Torkel Selin
Torsd 14 maj kl.19 

i Församlingsgården, Servering

Övre Bäck/ V Hjoggböle/ Sjön/ Yttervik

ÖVRE BÄCK
15/3 Sö 13 Bönhusföreningens årsmöte. Åke Hägglund.  
   Sång av Hedvig Löfkvist-Lundmark
13/4  Må  Gudstjänst. Tom Randgard
SJÖN
11/4 Lö 15 Påsksupé
V HJOGGBÖLE
8/3 Sö 11 Gudstjänst och bönhusföreningens årsmöte
   Lars Wangby 
13/4 Må 11 Gudstjänst. Göran Holmgren
YTTERVIK
25/4 Sö 18 Gudstjänst. Marie Hörnqvist



8  nära   En hälsning från Bureå församling

Ett uppskattat inslag under sportlovet är den 
bussresa som Bureå EFS ordnar till Bygdsi-
ljum.  Det har varit ett stående inslag under 
många år och även i år har sportlovslediga 
barn, ungdomar och vuxna möjlighet att få 
en härliga dag i de härliga backarna. Resan 
till Bygdsiljum är onsdag den 4 mars och 

Sportlovsutflykt 
till Bygdsiljum

Möjligheternas
rum
Bönhuset I Östra Falmark har något extra.
Kyrkolokal och fikamöjligheter, javisst, 
men här finns även ett musikrum.

Daniela Rask, Östra Falmark, är en 
av de ungdomar som hjälpte till att 
utforma musikrummet i bönhuset.

Det vore kul om 
fler ungdomar 
vågade sig hit!”

Med många musikaliska ungdomar i byn 
så borde det självfallet också finnas ett mu-
sikrum för dem att ty sig till, det tyckte åt-

minstone Björn Lindberg som för snart två år 
sedan lade fram förslaget till styrelsen. Sagt 
och gjort, och med hjälp av ett antal ungdo-
mar från byn stod rummet klart hösten 2007. 
Ungdomarna hjälpte till att forma rummet i 
bönhuset i Östra Falmark och idag finns där 
ett elpiano, ett trumset, en elbas och ljudan-
läggning, tillgängligt för alla. Daniela Rask, 
16 år, går Estetisk musik på Anderstorp och 
gillar att syssla med just musik, men även att 
rita och umgås. Hon var en av ungdomarna 
som hjälpte till.
Rummet ligger avskilt från gudstjänstlo-
kalen och ett ständigt uppriggat ljud är en 
fördel som tilltalar Daniela. Hon tycker också 
att pianot är riktigt bra och använder musik-
rummet relativt ofta.
–  Men det vore kul om fler ungdomar vågade 
sig hit, säger hon. 
Rummet fungerar både som replokal innan 
framträdanden och för personlig övning. Det 

är lättillgängligt, men det finns exempelvis 
inget band som använder rummet regelbun-
det och tillflödet från andra byar är också 
minimalt. 
Här har du ett rum som väntar på dig, öp-
pet och lättillgängligt, med möjlighet att öva 
med mikrofon och instrument. Välkommen.

Text och foto: Paulina Hedman

bussen avgår kl 8.30 från EFS i Bureå. Priset 
för bussresan är för skolbarn 50:- och vuxna 
70 :-. Liftkort: 100:-.
Ni som bor i Bureå anmäler er till Wiktoria 
Holmström, tfn: 78 19 57. Barn och föräldrar 
från byarna kontaktar någon av ledarna i Salt-
gruppen. Sista anmälningsdag är 1 mars. 


