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En hälsning från Bureå församling

De fyra sädesåkrarna

Martin Jonsson,
kyrkofullmäktiges ordförande.
Martin kopplar gärna av med att
kapa, klyva och stapla ved.

Snart är det sommar. Efter en lång och ovanligt snörik vinter har vi gått mot ljusare och
varmare tider. Snöskottning har bytts mot
att kratta gräsmattan, så frön i jorden och
att sjösätta båten.
Guds skaparkraft är väl aldrig så påtaglig
som på våren och försommaren. Men växandet i naturen påminner oss också om ett
annat växande. Längst fram i Bureå kyrka
på vänster sida finns fyra små fönster med
glasmålningar. Motiven är Jesu liknelse om
de fyra sädesåkrarna. Den säd som såddes på
stengrunden, i dikesrenen, bland törnen gav
ingen skörd. Men den säd som såddes i god
jord bar mycket frukt.
Bilderna predikar för mig. När evangeliet
bärs ut genom predikan, sång, alphakurser, barn- och ungdomsverksamhet blir det
mycket spill, men en del faller i god jord. Och

varje gång vi hör att en människa kommit till
tro så gläds vi. Vi gläds för den människans
skull, men också över att vårt såarbete burit frukt. Jo, visst är det Gud som ger växten,
men vi har ändå fått vara med på ett hörn.
Glasmålningarna på kyrkväggen ställer
mig också inför en annan och allvarligare
fråga. Hur ser mitt hjärtas åker ut? Har det
med åren blivit en stenåker så att ordet inte
längre berör? Förkvävs sådden av ogräs, det
vill säga av allt annat som vill uppta min tid?
Det är väl inte så att Guds utsäde förpassats
till dikesrenen och på den goda jorden växer
törne och tistel?
Min bön inför sommaren blir:
Rannsaka mig Gud och känn mina tankar
Pröva mig och känn min oro
Se om min väg för bort från Dig
Och led mig på den eviga vägen.

På de fyra fönstren längst
fram på vänster sida i Bureå
kyrka är det glasmålningar
med motiv från Jesu liknelse
om de fyra sädesåkrarna. Den
kan du läsa om i Matteus 13.

Sommartid på pastorsexpeditionen
Under perioden 15 juni till den 14 augusti hålls
pastorsexpeditionen öppen kl. 8-12.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Lisa, Niklas och
Elida är tre av årets
konfirmander.
Läs mer på sidan 8.
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Dags för fina webbtips igen.
Den här gången handlar det
uteslutande om tidningar; digitala och av papper:

Trots Allt
Samtal och dialog kring andlighet, kultur och samhälle.
Nättidning.
Mer information:
http://www.trotsallt.se/

Kyrkans Tidning
Kristen veckotidning om tro,
samhälle, debatt och kultur.
Papperstidning och nätupplaga.
Mer information:
http://www.kyrkanstidning.se

Världen idag
Fristående nyhetstidning på
kristen grund. Papperstidning
och nätupplaga.
Mer information:
http://www.varldenidag.se
Dagen.se
Bred nyhetstidning som vilar på
kristen grund. Papperstidning
och nätupplaga.
Mer information:
http://www.dagen.se
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Våga
fråga

Webbtips
om tidningar

Amos
Magasin för livsfrågor och kristen tro. Papperstidning.
Mer information:
http://www.amosmagasin.se/

En hälsning från Bureå församling

Är du en av dem som funderar över tro- och livsfrågor, men samtidigt
är lite för feg för att våga kontakta Lars, Tom eller någon annan i kyrkan för att förhoppningsvis få svar?
Nu får du hjälp att våga fråga! Du kan nämligen lämna in en eller flera frågor till församlingens präster och få svar i Nära. Och naturligtvis får du vara anonym.
Den här gången svarar Lars och Tom på frågor
om den Helige anden. När Lars ska svara på
frågan om vilken funktion den Helige anden
har, tar han till en liknelse med en välkänd
komposition.
Lars: Tittar man på sidorna i Händels ”Messias” är det ett mycket stort antal svarta noter
och notsträck. För den omusikaliske kan det
vara svårt att förstå att de här 300 sidorna är
ett mästerverk. Men kommer det en dirigent
så blir det vacker musik.
Det är ungefär så jag tänker mig den Helige
anden. Jesus är mästerverket, han har gjort
allt komplett. Men det är obegripligt om det
inte kommer en dirigent, den Helige anden,
som hjälper oss att tro.
Varför är det så ovanligt med tungotal och
andra starka och påtagliga andliga kraftyttringar i Svenska kyrkan?
Tom: Jag tror, och det är utan att på något sätt
förringa, att det har att göra med i vilken miljö och förväntan man lever. Finns det en förväntan på att det ska ske, så finns det i människan en förberedelse för att det gör det. Jag
har inte mött den förväntan här i Bureå kyrka,
och då tror jag som Lars att tungtal och andra
andens kraftyttringar tar uttryck på ett annat
sätt och visar sig vid andra tillfällen, som t ex
i mötet med den enskilda människan.
Även den här gången tar Lars till en liknelse
när han ska berätta om hur man blir fylld av
den Helige anden.

Lars: Hur fyller man en kaffekopp? Jo, genom
att koppens öppna sida är vänd uppåt och sedan fyller man på. Det är ungefär samma sak
för oss. Det handlar om att vi vågar släppa taget om det vi kan kontrollera, öppna oss uppåt
och låta oss bli fyllda av den Heliga anden.
Tom: Jag tror att det finns en rädsla för att öppna sig för den Helige anden. För om jag låter
Gud ta mer plats så märker jag att han har en
plan för mitt liv. Och för att återvända till Lars
liknelse om kaffekoppen: Om man inte kommer med kaffekoppen till kaffeautomaten, så
kan inte automaten fylla koppen heller.
Innan frågestunden är klar vill Lars göra ett
förtydligande.
Lars: Jag är övertygad om att den Helige anden rymms och verkar i Svenska kyrkan och
de gudstjänster vi har. Våra gudstjänster bygger på bibelordet och eftersom den Helige anden finns i ordet, finns anden även hos oss.
Vill du ställa en fråga till församlingens
präster om någon tro- och livsfråga, kan du
kontakta expeditionen på valfritt sätt. Kontaktuppgifter finns på sidan 2. För att få svar
i nästa nummer av Nära ska frågan vara inskickad senast 20 juli.
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Församlingsresa
med kaffekokning
Kaffekokning vid Mårdseleforsen är en av de saker
som du får vara med på
om du följer med på den
resa som Bureå församling
arrangerar den 16 juni. Församlingsresan, som är för
alla åldrar, är en heldagsutflykt med buss.
Resan går till Åmsele
och Vindeln via Kalvträsk
och Mårdseleforsarna. Vi
besöker kyrkan i Kalvträsk,
kokar kaffe vid Mårdseleforsen. Resan går vidare till
Åmsele där vi bl a tittar på
och hör om ”Försoningens
plats”. Vi äter middag i Vindeln och sedan går bussresan hem mot Bureå.

Församlingsresan görs med
buss, men det blir inte med
skolbussen som sjutsar skolbarn till Bureå.

Det blir alltså en heldags
utflykt. Vi åker från församlingsgården i Bureå kl. 8 och
beräknas vara tillbaka cirka
kl. 20.
Har du frågor eller vill ha
mer information kan du kontakta Björn Olofsgård, tfn 78
01 98 och Lars Wangby, tfn
78 16 89.
Anmälan gör du senast den
11 juni till pastorsexpeditionen, tfn 78 03 60.

Sjöbottens
bönhus i
vinterskrud
2009, drygt
113 år efter
invigningen i
december
1896.

Sjöbottens bönhus
Det var en kväll i slutet på november 1895 som
byamännen i Sjöbotten var samlade för att
komma överens om att uppföra en byggnad som
skulle användas som skola och gudstjänstlokal.
Byggnaden skulle likna den som fanns i Yttervik, men vara en aln bredare (1 aln är 0.593 meter).
Byamännen levererade virket och redan efter drygt
ett år var huset klart. Den totala kostnaden för
byggnaden uppgick till 1 815 kronor, drygt 110 000
kronor räknat med dagens penningvärde.
Det var prosten Höjer som invigde byggnaden i
december 1896, och som en gåva från församlingen överlämnade han två stora predikoböcker och
en svensk flagga.
Den första reparationen gjordes 1905. Då spändes
säckar på väggarna som tapetserades och tak,
fönster, bänkar och talarstol målades. Sedan dess
har ett stort antal både mindre och större reparationer och förändringar genomförts. Bland de
större förändringarna kan nämnas den utbyggnad av entrén med hall och handikappanpassad
toalett som gjordes 1985.
1926 byggdes en skola i byn och då behövdes inte

Altartavlan i bönhuset är målad av norsjökonstnären Mauritz Lindqvist. Det var kyrkoherde Axel
Ollikainen som invigde altartavlan vid en gudstjänst
söndag den 9 mars 1952.

byggnaden längre som skollokal. Med syftet att
ansvara för drift och underhåll av huset bildades
det en bönhusförening år 1941. Två år senare övergick det formella ägandet till bönhusföreningen
då Sjöbottens byamän beslöt att sälja huset med
tillhörande tomt för 400 kronor.
Det är fortfarande Sjöbottens bönhusförening
som äger och sköter om bönhuset. Det är dock
EFS-föreningen i Sjöbotten som har det mesta av
den verksamhet som förekommer i lokalerna.
I bönhuset finns och också en lägenhet som under många år hyrts ut som vaktmästarbostad.
Hyran har varit förhållandevis låg mot att hyresgästerna ansvarat för en del städning och tillsyn
av bönhuset. I mars flyttade de senaste hyresgästerna, Thomas och Inger Wikberg. Nu är det en av
byns ungdomar, Johan Larsson, som är hyresgäst
i vaktmästarbostaden.
I nästa nummer av Nära presenteras ytterliggare ett
av de 10-talet bönhus som finns i församlingen.
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Tältmöten
i augusti
Tältmötena i början på
augusti är ett uppskattat
mötesarrangemang. Det är
många, från både när och
fjärran, som söker sig till
gemenskapen i tältet i Hembygdsparken.
Sommarens tältmöten är
den 5-9 augusti, och talare
är Klas Johansson från
Norsjö.

Lisbet Rönström broderar
på den nya mässhaken.

Textilier med budskap
Det gulvita tältet har blivit ett
stånde inslag i Hembygdsparken i början på agusti.

Kyrkogårdsvandring
Lördag den 8 augusti inbjuder församlingen till en
kyrkogårdsvandring. Det
blir information om regler
och rutiner som vi tillämpar
vid begravningar.
Under rundvandringen på
kyrkogården visar vi gravasklunden, speciella gravar, planteringar, pågående
byggnationer och annat
intressant.
Välkomna!
Hans Granlund, kyrkogårdsföreståndare.

Gravasklunden är en av de
platser som finns med på kyrkogårdsvandringen.

Du kanske inte vet att Bureå församling har en
ovanligt fin uppsättning med mässhakar och
andra kyrkotextilier. En av församlingens mässhakar har till och med varit utlånad för att visas
på utställningar i Stockholm och Uppsala.
Även om församlingens kyrkotextiler vårdas ömt
och noggrant, sätter ändå tiden sina spår. Så för
ett par år sedan togs det beslut att det skulle beställas en ny grön mässhake. Det blev företaget
Menja i Sundsvall som fick uppdraget.
– Vi fick förfrågan om att tillverka en enkel, grön
mässhake till Bureå kyrka, berättar Marianne
Jonsson på Menja.
När formaliteterna kring uppdraget var klart,
satte arbetet igång.
– Vi har valt ett tyg med tanke på att det ska vara
lättskött, inte skrynkla, falla vackert och vara
behagligt för prästen att bära. Tyget är smidigt
grönt kläde och med foder i grönt siden.

”

Kyrkotextilier
kan tala till oss
på ett djupare
plan.

Att tillverka en mässhake är så långt från sagan
”Kejsaren nya kläder” man kan komma.
– Den är tillverkad av naturmaterial och helt för
hand efter gamla beprövade metoder. Det är höga
krav på kvalitén. Plaggen har ofta mycket lång
livslängd, 50 år eller mer är inte ovanligt, förkla-

rar Marianne. Mässhaken har smyckas med ett
enkelt guldbroderi och den är fodrad med siden i
matchande färg med yttertyget. Det är Britt-Marie
Engström, formgivare åt Menja, som har designat
mässhaken.
En mässhake är mycket mer än ett plagg som
prästen ska bära under gudstjänsten.
– De ska fungera i sitt sammanhang, vara vackra,
passa in i kyrkorummet, anknyta till liturgin och
symbolspråket. Men det finns också en djupare
dimension. Kyrkans textilier bär på en tradition
och en historia som när vi tränger längre in i den
kommer textilierna att tala till oss på ett djupare
plan: om människors relation till Gud och om viljan att ge det bästa från vår egen tid till den Gud
som människor möter i kyrkans gudstjänst, avslutar Marianne.
Söndag 5 juli är det invigning av den nya mässhaken. Vid det tillfället kommer Marianne Jonsson
och Lisbet Rönström från Menja att medverka. Vid
ett senare tillfälle har Marianne lovat att komma
till Bureå och berätta mer om den textilskatt som
församlingen har.

Det är Britt-Marie Engström, som formgivit
den nya mässhaken.
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Nya sommarskoj

Den här sommaren blir det förändringar av
sommarskoj. De stora förändringarna är att det
blir koncentrerat till en vecka, att man måste
anmäla sig och att sommarskoj avslutas med
att barnen får medverka på familjegudstjänsten
den 28 juni.

Under veckan med Sommarskoj blir det många trevliga stunder. Bilden
är från Sommarskoj 2008.

Barnläger i
Östra Falmark
För många är sommar och läger två saker som verkligen
hör ihop. De som är med på ett läger får under några dagar, eller rättare sagt dygn, vara tillsammans med sina
lägerkompisar och uppleva många trevliga saker.
EFS i Västerbotten arrangerar varje sommar ett stort antal läger. Under
sommaren 2009 kommer de att genomföra 13 läger för barn och ungdom. Det blir läger med inriktning mot musik, scouting, idrott och ska-

Under veckan kommer ledare och barn bland annat att jobba med
drama och sång, som kommer att bli en del av innehållet på familjegudstjänsten.
Sommarskoj, som är den 22-26 juni, är en möjlighet för barn i åk.1-5
att ha nåt kul och meningsfullt att göra under en del av sommarlovet. Har du frågor kan du kontakta Sara Johansson, som är ansvarig
ledare. Du når henne på 070-236 50 13.
pande. Dessutom har de tre konfirmandläger i Västerbotten; på Solviks
folkhögskola i Frostkåge och på Strömbäcks folkhögskola.
Ett av lägren under sommaren är det barnläger som ska vara i Östra
Falmark den 2-4 agusti. Och det är inte första gången som det händer.
– Jag tror det är minst sex gånger som det varit barnläger i Östra
Falmark, berättar Eva Lindgren, en av ledarna.
Lägret är för barn födda 1999-2001 och under ett par dagar ska cirka
30 barn få sjunga, lyssna
på bibelberättelser, pyssla, skapa, fika, äta och
även vara med på en hel
del aktiviteter utomhus.
När bönhuset i Östra
Falmark ska fungera som
lägerlokal ser det annorlunda ut än det gör under
resten av året.

Lövånger

Trivselkvällar i Komministerparken

Den första mars startade Lövångers församling och EFS ett gemensamt projekt som vänder sig till unga vuxna och de ungdomar som
konfirmerat sig under de senaste åren. Tanken med projektet är att
det ska bidra till att fördjupa kontakten med dessa grupper och i förlängningen ska fler nås av det kristna budskapet. Projektet syftar
även till att engagera fler ideella krafter samt att hitta mötesplatser
för samtal om livet och tron. Projektledare är Kristina Åberg.
– Under projekttiden ska även en plan utarbetas för hur vi långsiktigt
ska arbeta med barn- och ungdomsverksamheten i församlingen,
med unga vuxna och de som redan konfirmerat sig, säger EFS-prästen Åke Hägglund.

I Burträsks församling förläggs en stor del av verksamheten under
sommaren till Komministerparken. I logen på det tidigare komministerbostället arrangeras varje vecka trivselkvällar med sång och musik,
teater och berättande. Kyrkans öppna förskola flyttar till parken och
ett par dagar i veckan anordnas aktiviteter för sommarlediga barn.
Veckan avslutas alltid med en gudstjänst på söndagskvällen då även
de skolungdomar som arbetar i parken under sommaren medverkar.
Sedan förra sommaren har bland annat den tidigare vedboden genomgått en omfattande förvandling. Med varsam hand har den gamla byggnaden renoverats och anpassats efter barn- och ungdomsverksamhetens önskemål om en egen lokal i Komministerparken.
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Expeditionen 78 03 60

MAJ
31/5 Sö 11 Temamässa med afrikansk musik ”Som det
			 bröd vi delar” Sång av kyrkokören. Wangby
JUNI
6/6 Lö 14 Konfirmationsgudstjänst. Wangby/Randgard
7/6 Sö 11 Högmässa. Medverkan av konfirmanderna.
			 Wangby/Randgard
11/6 To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Randgard
14/6 Sö 11 Familjegudstjänst. Dopfest för 3-åringar. Wangby
20/6 Lö 11 Se Falmarksforsen
21/6 Sö 11 Högmässa. Randgard
25/6 To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Randgard
28/6 Sö 11 Familjegudstjänst. Avslutning av sommarskoj.
			 Randgard
JULI
5/5 Sö 11 Högmässa. Randgard
9/7 To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Randgard
12/7 Sö 11 Gudstjänst i Hembygdsparken. Randgard
19/7 Sö 11 Högmässa. Randgard
23/7 To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Wangby
26/7 Sö 11 Gudstjänst. Wangby
AUGUSTI
2 /8 Sö 11 Högmässa. Wangby
6/8 To 21.15 Veckomässa. Wangby
9/8 Sö 11 Gudstjänst i tältet. Sång av kyrkokören. Wangby
16/8 Sö 11 Högmässa. Randgard
20/8 To 19 Veckomässa i Fiskekapellet. Randgard
23/8 Sö 11 Gudstjänst. Wangby
30/8 Sö 11 Familjegudstjänst. Kyrkkaffe. Wangby
30/8 Sö 18 Förbönsgudstjänst. Wangby

Falmarksforsen/Övre Bäck
FALMARKSFORSEN
20/6 Lö 11 Gudstjänst. Randgard
ÖVRE BÄCK
14/6 Sö 11 Sommarmöte. S-L Jonsson. Sång Unison

Bureå EFS
MAJ
31/5 Sö 18
			
			
JUNI
14/6 Sö 18
AUGUSTI
5-9/8			
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Valter Östlund 070-594 64 44
Gudstjänst på EFS tillsammans med Pingst-		
församlingen. Predikan Roland Pettersson.
Sång Lena Lundmark. Servering.
Gudstjänst. Ulf Norrby
Tältmöten i Hembygdsparken. Se annons nedan.

Sjöbottens EFS
JUNI
7/6 Sö 10
			
JULI
Sö 11
AUGUSTI
12/8 On 18
30/8 Sö 11

En hälsning från Bureå församling

Annika Stenlund 78 70 82

Frukostgudstjänst. Sara Pettersson
Sång/musik Micke Johansson
Sommarmöte. Se senare annonsering.
Lovsång vid Sundsbron
Söndagsgudtjänst

Östra Falmarks EFS Susanne Lindberg 842 24
JUNI
28/6 Sö 11
AUGUSTI
11/8 Ti 18

Sommarmöte.
Bönhusstädning

Tältmöten i
Hembygdsparken
I sommar är tältmötesserien i Hembygdsparken den 5-8 augusti.
Talare är Klas Johansson från Norsjö. Han är Missionskyrkanas
distriktsföreståndare i Övre Norrland.

Under sommaren blir det Musik i sommarkväll vid tre tillfällen.

Förutom gudstjänsterna på kvällarna och söndag förmiddag
är det bibelstudier klockan 10 på torsdag, fredag och lördag.
Om vädret är mindre bra på dagtid hålls bibelstudierna i
hembygdsgården.

Det första tillfället är söndag 12 juli, kl 20. Den gången blir det
sommarmusik på orgel med Lars Palo.

Under gudstjänsterna på fredag, lördag och söndag är det
barnsamlingar.

Musik i sommarkväll
Det andra tillfället är söndag 26 juli, kl. 20 och då har du möjlighet
att lyssna på Apuskvartetten .

Apuskvartetten består av Tamara Russo, violin, Ramona JannertTelcian, viola, Alexandre Foster, violoncell och Gustav Jannert,
orgel och piano.

Det blir också mycket sång och musik under tältmötesserien.
På onsdagkväll sjunger Susanné Hugosson, Norsjö. Kjerstin
och Christer Gradin, som tidigare bott i Bureå, sjunger på
torsdagkväll. Frälsningsarmens sångare från Skelleftehamn
medverkar på fredagkväll. Sånggruppen Korsdraget från
Norsjö sjunger på lördagkväll. På den avslutande gudstjänsten
på söndag blir det sång av Bureå kyrkokör.

Söndag 20 augusti, kl. 20 musikframträdande med Jenny Lindqvist,
Moa Lundqvist och Elisabet Wangby.

Det är Pingstkyrkan, EFS och Bureå Församling som arrangerar
tältmötesserien i Hembygdsparken.

På programmet står bland annat Antonin Dvoraks pianokvartett
i Ess-dur.
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Jag - en
konfirmand
Vad tror du är det vanligaste svaret
när man frågar ungdomar om varför
de ska konfirmera sig?
I år är det ett 30-tal ungdomar som ska konfirmera sig i Bureå församling, och
det är ovanligt få. Det var betydligt fler som hade anmält att de skulle läsa, men
som inte började. Det är även några som hoppat av under läsningens gång.

I slutet på april träffade Nära tre av de ungdomar i Bureå församling som går och läser. En
av frågorna de fick svara på var: Vad är anledningen till att du valt att konfirmera dig?
Lisa: Presenterna och typ att jag är döpt.
Niklas: Läger och presenterna.
Elida: Jag gör det för min farmors mammas
skull, för hon kommer förmodligen bara att

Lisa Morén, Niklas Forsgren och Elida Carlsson är tre av de ungdomar som går och läser i
Bureå församling.

få uppleva mig när jag blir konfirmerad.
Lisa får uppgiften att sammanfatta läsningen så här långt.
Lisa: På lägren har vi inte fått göra så mycket
själva, alltså det har inte varit så mycket fritid. Annars är det bra att det inte är läsning
så många gånger, som när vi slutar tidigt på
onsdagar vill man ju fara hem.
Niklas får svara på frågan om vad de lärt
sig så här långt.
Niklas: Jo, jag har fått många nya kunskaper,
men jag kan inte ge något exempel just nu.
Elida får frågan om vad som varit bäst och
sämst så här långt.
Elida: Det bästa är att hitta på bus och reta
Lars Wangby. Det sämsta är att man måste
gå och lägga sig så tidigt på lägren, och dessutom stiga upp tidigt.
Sista frågan som det tre blivande konfir-

Bibel-myror
Bugtime Adventures är en DVD-film om den modiga myran Emma
som riskerar livet för att rädda sitt folk. Denna historia är dock inte
endast en tecknad saga utan en gestaltning av bibelboken om Ester.
Ur ett spännande perspektiv får barn mellan 5 och 7 år följa med och
upptäcka vem Ester var och vad hon gjorde.
Jakob, 3 år, Simon, 6 år, Elsa, 8 år och Alfred, 5 år, tyckte filmen var
riktigt bra och spännande. Ebba, 4 år, tyckte däremot att den var lite
läskig till en början, men den blev bättre allteftersom. Att hänga med
i svängarna mellan vem som var god eller ond kanske inte var det lättaste, men en spännande film som håller barnen trollbundna under
30 minuter var den definitivt.
Vill du köpa filmen kan du beställa den hos Nya Musik, tfn. 036-16 97
50, www.nyamusik.se. Priset är 99 kronor plus frakt.
Text o Foto: Paulina Hedman
I Esters värld. Jakob, Elsa,
Ebba, Simon och Alfred
spanar in den nya filmen.

manderna får svara på är om de tror att de
kommer att ha nytta av sin konfirmation i
framtiden.
Lisa: Jag vet inte. Man kan ju lite mer, så att
säga. Men om man kommer att ha nytta av
det i framtiden är svårt att säga.
Niklas: Om jag ska vara med i en frågesport
om bibeln eller bli präst.
Elida: Nog tror jag det. Jag vet att om allt går
åt skogen, så är man inte ensam ändå. Det
finns människor som har gått igenom det
här och att det kommer att bli bra. Någon
gång måste det bli bra!
När tidningen kommer i din postlåda är det
bara några korta dagar kvar på konfirmationsläsningen. Det som återstår i juni är en
avslutningssupé med föräldrar och syskon,
konfirmationsgudstjänsten 6 juni och högmässan 7 juni.

