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Tankar från mig till dig

Hjördis Brännström, Östra Falmark.
Hjördis är ledamot i kyrkofullmäktige och suppleant i kyrkorådet.

Jag tänkte gå på gudstjänst i Bureå kyrka
en ”vanlig” söndag (trodde jag). Efter en intensiv arbetsvecka var jag var trött och ville
lugna ner mig. Hade inte läst vad det skulle
vara, eller vem som skulle predika (brukar
annars göra det) utan längtade bara efter
att få höra Guds ord.
Vad är det första jag får syn på inne i kyrkan? Jo, framme vid trappan upp till altaret
står flera trummor och längst bak i kyrkan
står kören beredda att gå in i procession.
Jag och min familj sätter oss ganska långt
fram, då går det lättare att koncentrera sig.
Nu har mina förväntningar ökat och gudstjänsten börjar. Det är afromässa!
Kören kommer gående, ja nästan dansande
fram, under sång och trumspel. Ärligt talat var det länge sedan jag såg en så glad
kyrkokör. Lars Palo i hästsvans, dirigerade
rytmiskt oss alla. Församlingen fick så klart
också sjunga och dansa med. Härligt!
Men jag som var så trött innan, vart tog
tröttheten vägen? Lite trög var jag i början
för jag kunde inte sångerna, men när jag
släppte det tekniska och bara lät mig ledas
in i lovsången dansade hela kroppen lätt till

de rytmiska takterna. Guds glädje fick byta
plats med tröttheten. Just det, tröttheten
byttes ut mot glädje.
När jag i mitt arbete fick vara med om att
vara ”ko” upptäckte jag långsamhetens kvalité. När jag blev less att gå där med juvret
hängande och krökt rygg, så la jag mig ner
och idisslade.
Direkt kom det något barn som klappade
mig och gav mig mer gräs!
I mötet med barn och vuxna, som tillåter
fantasin flöda, växer jag. Att vara en clown
som låter de andra vara de som vet bäst,
släppa på sitt eget kunnande, bara lyssna
och ta emot är för mig både givande och
roligt.
Tröttheten är kanske en hjälp för oss att
stanna upp och bli påfyllda. Ibland behövs
sömn eller bakning, ibland dans eller lek.
Kanske just Du behöver ett barns klara svar
på din fråga. Det behöver inte alltid vara
i ord, utan kanske oftare i handling. Gud
hade nog en tanke med att vi är skapade
med två ögon, två öron och bara en mun.
För att inte tala om våra fötter och händer,
snacka om betydelsefulla verktyg!

Jag avslutar tankar från mig till dig med den här sången:
Gud i dina händer vilar jag i tro,
Nära vill jag leva, nära dig min Gud
vilar i din värme och din ro,
i din omsorg finner själen ro.
varje brustet hjärta varje skadad själ,
Nära vill jag leva nära dig min Gud
famnar du i nåd och gör den hel.
i din kärlek kan min kärlek gro.
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Holmsvattnets
bönhus
För drygt 101 år sedan, närmare
bestämt den 12 juli 1908, bildades
Holmsvattnets bönhusförening och
tre år senare invigdes bönhuset.
Samma år som bönhusföreningen
bildades fick byn ytterligare en
förening, Missionsföreningen.
Bönhusföreningen ansvarade för
att bygga huset och underhålla det,
medan missionsföreningen hade
ansvar för mötesverksamheten.
De två föreningarna hade ett nära
samarbete. Under åren 1911-1938
hade de gemensamma årsmöten
med samma personer i styrelserna.
Andra föreningar som varit verksamma i bönhuset är Blåbandsföreningen Hoppets här och DUF, De
Ungas Förbund.
Den senaste och mer genomgripande renoveringen genomfördes
1993. Nytt vatten och avlopp, ny
toalett, nytt kök, tilläggsisolering,
nytt golv i hallen och nya fönster på
nedre plan var några av åtgärderna. Renoveringen genomfördes
som ett ALU-projekt.
De senaste åren har det varit en
mycket liten verksamhet i bönhuset. Det är bara ett par gudstjänster per år.

Hans Lindholm predikade på sommarens gudstjänst i bönhuset. Atltartavlan är målad av K.O. Hedström.

Hans Lindholm är uppväxt i
Holmsvattnet och bönhuset har
betytt mycket för honom.
– Även om jag växte upp i ett kristet
hem så är det här i bönhuset som
jag fått en mycket viktig del av min
kristna fostran, berättar Hans.
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Våga
fråga
Den här gången handlar ”Våga fråga” om
en av livets svåraste frågor. Det är funderingar om när du själv, en nära anhörig
eller vän drabbats av en livshotande sjukdom.
De som svarar den här gången är två av
församlingens tidigare präster, Bengt Stenlund och Ossian Forsman. Bengt och Ossian jobbade tillsammans i 22 år i Bureå och
under de åren hade de många själavårdssamtal med församlingsbor som befann
sig i en jobbig och svår livssituation.
– För min egen del kan jag säga att man
känner sig ganska liten i det sammanhanget, för vi har inga patentsvar på livets
svåra frågor, förklarar Bengt.
– Man ger de svar man kan, men mest
handlar det om att lyssna, tillägger Ossian. Jag tror inte att svaren är det viktigast,
utan att man får möta en medmänniska
som lyssnar.
Både Bengt och Ossian har under det senaste året drabbats av svåra och livshotande sjukdomar. Bengt har cancer och Ossian
har fått sjukdomen ALS. Ossian får börja
med att svara på frågan om sjukdomen
har fått deras Gudstro att svikta.
– Nej, det tycker jag inte, svarar Ossian.
Två av mina systrar har dött i den här sjukdomen. Det finns i släkten, så det är inte
så mycket att säga om det. Jag läser mina
fyra ställen ur bibeln mest varje dag. Det
får liksom duga, så att säga.
Även Bengt har syskon som drabbats av
samma sjudom som han. Två av hans bröder har dött i cancer inom tre års tid. Så

när Bengt fick beskedet av doktorn var han
väldigt förberedd på svaret. Precis som Ossian tycker inte heller Bengt att tron har
sviktat.
– Om man tänker att jag ska dö i morgon
eller om några månader, så visst känner
man att det är viktigt att det här med tron
och förtröstan på Gud följer med och håller till slutet. Och det är just den förtröstan
och tron som gör att varken jag eller min
hustru har brutit ihop för det här, utan vi
tar varje dag ur Guds hand.
Under sina första år som präst blev arbetsbördan för stor och Bengt var nära att bli
utbränd och mådde psykiskt dåligt. Under
den perioden skickade han in ett korsord
och vann en liten EP-skiva.
– Jag ser det som en Guds ledning. För på
den skivan fanns en textrad som hjälpte
mig mycket då: ”Tack att du ej lämnat oss,
du lever idag och hör mig när jag ropar: Herre, här är jag.” Och att veta att Gud hör mig
när jag ropar, var det jag behövde höra
och veta just då.
Bengt avslutar med att citera första versen
på 217 i psalmboken: ”Gud för dig är allting
klart…” Det är en psalm som han själv
använt många gånger och som han tycker
passar bra när livet är tungt och svårt.
– När jag själv inte orkar får jag vila i Guds
hand och veta att han tänker på mig, avslutar Bengt.
Har du någon tro- eller livsfråga du vill ha
svar på? Lämna in den till pastorsexpeditionen senast 15 oktober, så kommer kanske
svaret i nästa nummer.
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Kyrkovalet 20 september
Kyrkovalet är ett val där det brukar vara ett ganska lågt valdeltagande. Vid kyrkovalet 2005
var valdeltagandet i hela landet ca 15 procent. I Bureå församling var det betydligt bättre, 26
procent eller 813 personer röstade. Men även det ett lågt valdeltagande.
Varför ska man då rösta när det är kyrkoval? Nära har träffat två representanter för de två
nomineringsgrupper som ställer upp i höstens kyrkoval. Den första fråga de fick svara på var
den om varför man ska rösta i kyrkovalet.
Inger Lundmark, Kyrkan och Du i Bureå församling.
– För att få dit de människor man tycker är kloka och
förståndiga och som man tror kan göra bra saker för
Bureåområdet genom kyrkan.

Valter Tjärnqvist, Socialdemokraterna.
– Det är en demokratisk rättighet att gå och rösta. Jag
tycker det är självklart och jag tycker det är skandal att
folk inte går och röstar. I en del länder är folk beredda
att offra sitt liv för de demokratiska rättigheterna.
Innan Inger och Valter får argumentera
varför du ska rösta på just deras nomineringsgrupp, får de svara på frågan om vilken de tycker är den största utmaningen
för Bureå församling under den kommande
mandatperioden.
– Den största utmaningen är att behålla de
medlemmar vi har idag, säger Valter. Jag
tycker det är tragiskt om människor lämnar kyrkan.
– Att vi ska ro i land samarbetet med EFS
och komma närmare varann, säger Inger.
Valter får börja med att argumentera för

varför du ska rösta på Socialdemokraterna
i höstens val till kyrkofullmäktige.
– Vi är kanske lite mer öppna på nått sätt.
Jag kan inte riktigt förklara det, men jag
tror att vi är lite mer öppna för alla, att
alla ska komma till kyrkan på ett lite lättare sätt.
Nu är det Ingers tur att framföra argument
för varför du ska rösta på Kyrkan och Du i
Bureå församling.
– Du som håller med om det vi tycker, som
tillexempel att vi vill stötta personer i svåra
situationer och att vi värnar om en öppen

Ska du rösta i
kyrkovalet?
Sju personer som befann sig i centrala Bureå en dag i slutet
på juli fick svara på två frågor angående kykovalet den 20
september.
Fråga 1: Ska du rösta i kyrkovalet?
Fråga 2: Varför svarar du ja, nej eller vet ej?

folkkyrka, ska rösta på oss.
Inger och Valter tycker det är viktigt att
både de förtroendevalda och anställda syns
ute i samhället, och Valter har ett konkret
förslag.
– Jag tycker att kyrkan ska sponsra en
matchboll när Bureå IF har hemmamatch.
Vi har ju mycket att erbjuda och då kan vi
passa på att berätta om det på nått sätt,
kanske en utställning.
– Det är lättare för folk att ta kontakt med
oss om de ser att vi är vanliga människor, tillägger Inger. Vi ska finnas mitt i samhället.

Gudrun
Lindgren,
Bureå

1. Ja.
2. Det är viktigt att gynna kyrkan.
Snart är det ingen som går dit.

Sören
Hedlund,
Bureå

1. Ja.
2. Ingen speciell anledning.

nära
Det är viktigt att de som är förtroendevalda är stolta över sitt uppdrag och tar
vara på olika tillfällen att diskutera frågor som berör kyrkan och dess verksamhet. Det kan till exempel vara på arbetsplatsen, när man träffar släktingar och
vänner; ett bra sätt att få impulser från
andra än de som är med i partiet eller
gruppen.
– För många ungdomar kan kyrkan ha
en negativ klang och då gäller det att
förklara att kyrkan också gör mycket
gott och att det finns plats för alla, tillägger Valter.
– Vad som är bra är att det i både kyrkoråd och kyrkofullmäktige finns de som är
djupt troende och de som inte är lika aktiva i kyrkan. Det är en bild av hela samhället, och det behövs för att få vinklar
från alla håll, förklarar Inger.
Sist av allt får Inger och Valter möjlighet

att säga vad de skulle göra om de ensam
får bestämma något som de tycker kännas viktigt de närmaste åren. För Inger
handlar det om barn och ungdom.
– Barn och ungdomar är vår framtid, dom
tycker jag vi behöver satsa mycket på.
Hur mycket och på vilket sätt det får väl
framtiden utvisa, men dom är viktiga.
För Valter handlar det om att få med fler,
även de som vanligtvis inte går i kyrkan
så ofta.
– Jag tror de flesta människor har en relation till, eller åtminstone tankar om det
här med livet, döden och allt sånt där.
För mig är det viktigt att hitta ett forum
där också dom kan uttrycka sina tankar.
Kyrkan är väl lite grann statisk och högtravande många gånger, och det kanske
skrämmer bort folk. Det kan förstås vara
svårt att hitta tid och utrymme, men jag
har många tankar om det där.

Inger och Valter är
överens om många
sakfrågor och de ser
fram mot ett fortsatt
gott samarbete under den kommande
mandatperioden.

I början på september delar de två nominerigsgrupperna, Socialdemokraterna samt Kyrkan och Du i Bureå församling, ut valinformation till alla hushåll. Där kan du läsa mer
om deras visioner, vad de vill arbeta för och satsa på de närmaste åren.
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Fakta om
kyrkovalet
RÖSTRÄTT
För att få rösta måste du vara minst 16 år,
upptagen i röstlängd och medlem i Svenska
kyrkan.
VALDAG
Söndag 20 september 2009
FÖRHANDSRÖSTNING
Under tiden 7-16 september kan du förhandsrösta på pastorsexpeditionen, kl 8-13,
måndag-fredag. Kvällsöppet torsdag 10
september, kl 18-20.
VALLOKALER PÅ VALDAGEN
Församlingsgården, Bureå;
kl 9-11, 13-15, 18-20
Folkets Hus, Örviken; kl 9-11
Bönhuset, Sjöbotten; kl 13-15
Bönhuset, V Hjoggböle; kl 16-18
Du ska ta med dig röstkortet till vallokalen.
Har du svårt för att ta dig till en vallokal, kan
du brevrösta eller rösta med bud.
NYHET!
Den här gången kan du kryssa tre av kandidaterna. Du får alltså sätta kryss i rutan
framför de tre personer som du vill ska vara
med i kyrkofullmäktige. Naturligtvis får du
låta bli att kryssa eller bara sätta ett eller
två kryss. Om du sätter fler än tre kryss eller
stryker en kandidat blir din valsedel ogiltig.
TRE VAL
Förutom att välja personer till Bureå församlings kyrkofullmäktige kan du även
rösta på kandidater till stiftsfullmäktige och
kyrkomötet.

Mikael
Söderlund,
Bureå

Britt-Inger
Talsjö,
Bureå

Wictoria
Moberg,
Sjöbotten

1. Eventuellt.
2. Inte riktigt insatt i frågan.

1. Vet ej.
2. Har inte röstat tidigare. Är
dåligt insatt i frågan.

1. Ja.
2. Ett självklart måste. Det
gäller alla val.

Dessutom var det två personer som inte ville vara
med på bild. Det var två
män och båda svarade nej
på frågan om de skulle
rösta. På följdfrågan svarade den ena att det är
inget som bryr honom och
den andre sa att han inte
är så intresserad.
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I nöd och lust
När brudparet avger sina vigsellöften är naturligtvis målet att
de vill leva tillsammans ända till dess att döden skiljer dem åt.
Men det är inte alltid det blir så.

Även om det har varit en
liten minskning av antalet
skilsmässor de senaste
åren, skiljer sig ändå nästan hälften av alla par som
ingått äktenskap.

I höst kommer Bureå församling att ha en kurs i hur par kan hålla
kärlekens låga brinnande, och därmed inte behöva bli en siffra i
den dystra skilsmässostatistiken.
Det blir en helgkurs på Munkvikens lägergård och syftet med kursen är att förebygga relationsproblem i framtiden.
Alltså först och främst en möjlighet för par där det mesta fungerar
ganska bra. En av de som ansvarar för kursen är församlingens
diakon, Björn Olofsgård.
– Det är inte en terapi, utan en handledningskurs i att må bra som
par helt enkelt, förtydligar Björn. Vill ett par vara med på kursen
så betyder det inte alls att man har det dåligt på något sätt, utan
det handlar mer om att man vill fortsätta att ha det bra även i
framtiden.
Kursen kan genomföras på olika sätt. Det kan vara en kurs där

man träffas en gång i veckan under en termin eller som en intensivkurs under en helg. I Bureå församling väljer man det senare.
– Vi tror att det är enklare för de flesta par att kunna vara med under en helg. Det blir en helg när man får äta gott och i lugn och ro
jobba med de olika frågeställningar, så de som har barn ska ordna
med barnpassning.
Kurshäftet innehåller 11 avsnitt. Varje avsnitt inleds med en introduktion och sedan får man parvis samtala kring den aktuella
frågeställningen. Det här är några av rubrikerna som kommer att
bearbetas under kursen: Kärlek, förväntningar och roller. Trygghet, struktur och kommunikation. Problemhantering. Värderingar
och livssyn. Intimitet och sexualitet. Förlåtelse.

Arbetsbok för par,
är det material som
ska användas under
kursen.

Men ger då kursen resultat? Kursmaterialet har används i många
länder och undersökningar visar att de par som gått kursen har
färre skilsmässor.
Kurshelgen är den 9-11 oktober och det finns plats för 5-6 par. Vill
du anmäla dig till kursen eller om du har frågor är du välkommen att kontakta kursledarna Björn Olofsgård och Lars Wangby.
Kontaktuppgifter hittar du i faktarutan på sidan 2.

Lövånger

Burträsk

Under Mikaelihelgen, den 3-5 oktober, arrangeras några inspirationsdagar i Lövånger. Bland de medverkande återfinns bland
annat Elisabeth Långström, redaktör på tidningen Dagen, före
detta domprosten i Stockholm, Hakon Långström och Berit Simonsson, inspiratör inom Oas-rörelsen. Arrangemanget inleds
med ett kvällsmöte i kyrkan på fredagskvällen. Efter mötet inbjuds alla till samtal på EFS under rubriken ”avkristning eller
påkristning?” Lördagen inleds med en morgonmässa i kyrkan.
Därefter fylls dagen med bibelundervisning, seminarier och gemensamma måltider innan den till sist avslutas med ett kvällsmöte i kyrkan. Inspirationsdagarna avslutas sedan med laudes i
kyrkan på söndagsmorgonen, högmässa och kyrklunch.

Gudstjänst mellan himmel och jord. Under den rubriken har man
på söndagskvällarna under de senaste åren arrangerat gudstjänster
med lite friare former. Platsen har varit kapellet på Edelviks folkhögskola i Burträsk. En grupp intresserade har tillsammans med komminister Bettina Radler utarbetat innehållet. Oftast har det handlat om
kortare dramatiseringar, dikter, lovsång, dans och musik. En viktig
ingrediens har även varit det gemensamma fikat efteråt, där man
haft möjlighet att prata kring innehållet. Gudstjänsterna har blivit
omtyckta och hittat sin publik bland både gammal och ung. Utifrån
de goda erfarenheter som ”Gudstjänster mellan himmel och jord”
gett kommer man under hösten även att prova konceptet i Bygdsiljums kyrka. Eventuellt förläggs fler liknande gudstjänster dit.

nära
Bureå Kyrka		

Expeditionen 78 03 60

SEPTEMBER
3/9
To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Randgard
6/9
Sö 11 Högmässa. De äldres dag. Kyrklunch
			
Randgard/Olofsgård
13/9 Sö 11 Gudstjänst. Wangby
17/9 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Wangby
20/9 Sö 11 Högmässa. Sång av CH.I.LI. Randgard
27/9 Sö 11 Gudstjänst. Medv. av hjoggböleborna.
			
Wangby. Kyrkkaffe
		 18 Förbönsgudstjänst. Randgard
OKTOBER
1/10 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Randgard
4/10 Sö 11 Högmässa. Randgard
8/10 To 19 Församlingsafton i Församlingsgården.
			
Birgit Hedman
11/10 Sö 11 Familjegudstjänst. Sång av barnkören.
			
Wangby/Randgard. Inskrivning av
			
konfirmander. Kyrkkaffe
15/10 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Wangby
18/10 Sö 11 Högmässa. Wangby
25/10 Sö 11 Gudstjänst. Wangby
		 18 Förbönsgudstjänst. Wangby
29/10 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Wangby
31/10 Lö 11 Gudstjänst i Örviken. Wangby
		 16 Minnesgudstjänst. Sång av kyrkokören. Wangby
NOVEMBER
1/11 Sö 11 Familjegudstjänst. Sång av barnkören. Wangby
8/11 Sö 11 Högmässa. Randgard
12/11 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Randgard
15/11 Sö 11 Gudstjänst. Randgard
22/11 Sö 11 Högmässa. Wangby
		 18 Förbönsgudstjänst. Wangby
26/11 To 19 Veckomässa i Församlingsgården. Randgard
28/11 Lö 10-13 Adventsmarknad i Församlingsgården
29/11 Sö 11 Gudstjänst. Barnkören, CH.I.LI, Kyrkokören.
			
Wangby/Randgard

Sjön/V Hjoggböle/Övre Bäck
Sjön
17/10 Lö 19 Gudstjänst. Lars Wangby
V. Hjoggböle
8/11 Sö 11
Gudstjänst
Övre Bäck
20/9 Sö 		 Gudstjänst. Se predikoturerna
November Adventskafé. Se predikoturena

Församlingsaftnarna i Församlingsgården
23/9 On 19
8/10 To 19
			
10/11 Ti 19
			
			

Kyrkokören berättar om sin resa till Wien.
Ambassadörer i Guds rike. Om frivillighet i
församlingen. Birgit Hedman
Textilskatten i Bureå kyrka. Marianne Jonsson
berättar om mässhakarna i kyrkan och särskilt Sten
Kauppi. Servering vid alla tillfällen.

Seriemöte på nytt sätt

Som en del i det utökade samaretet mellan Bureå församling
och EFS blir det höst seriemöte på ett nytt sätt. Nyheten
är gudstjänsterna under seriemötet är på olika platser i
församlingen.
Temat för seriemötet i oktober är ”Bara i dig” och det är Lars
Wangby som predikar på de tre gudstjänsterna.
Fredag 16 oktober, kl 19:00 i Östra Falmarks bönhus
Lördag 17 oktober, kl 19:00 i Sjöns bönhus
Söndag 18 oktober, kl 11:00 i Bureå kyrka

Bureå EFS
SEPTEMBER
5/9
Lö 18
20/9 Sö		
			
22/9 Ti 18
24/9 To 18

En hälsning från Bureå församling

Valter Östlund 070-594 64 44

Höstupptakt med surströmming
Föreningsutfärd med gudstjänst.
Se kommande annonsering.
Alpha-start på Café Träffpunkten
Bibelstudium. Sivert Holmberg

OKTOBER
2/10 Fr 19 Gudstjänst. Sång: Matilda Lundqvist. Servering
3/10 Lö 19 Gudstjänst. Marie Hörnqvist. Sång av
			
Inger och Thomas Wikberg. Servering
4/10 Sö 18 Gudstjänst. Sång: Fanny, Simon, Victor, Jessika
22/10 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
24/10 Lö 19	Cafékväll. Nils Renström visar bilder och berättar
25/10 Sö 15-17 Söndagmiddag
NOVEMBER
1/11 Sö 18
			
5/11 To 18
6/11 Fr 19
14/11 Lö 14
15/11 Sö 18
			
19/11 To 18
28/11 Lö 19
29/11 Sö

Gudstjänst tillsammans med Pingstgruppen
i Pingstkapellet. Sång: fam. Blessing. Servering
Bibelstudium. Sivert Holmberg
Tanzainakväll. Anna-Lena Lundh. Servering.
Missionsauktion
Gudstjänst, föreningsmöte.
Marie Hörnqvist talar och sjunger
Bibelstudium. Sivert Holmberg
Adventsgudstjänst. Sång: Maria Nilsson. Servering.
Kyrkkaffe, efter adventsfirande i kyrkan

Sjöbottens EFS

Annika Stenlund 78 70 82

SEPTEMBER
4/9
Fr 18 Höstupptakt
OKTOBER
23/10 Fr 19
			
24/10 Lö 19
25/10 Sö 11

Seiemöte tillsammans med Östra Falmark
Lars-Erik Lönnebo
Lars-Erik Lönnebo
Lars-Erik Lönnebo

NOVEMBER
8/11 Sö 11
14/11 Lö 19
20/11 Fr 18
22/11 Sö 11
28/11 Lö 18

Gudstjänst i V. Hjoggböle
Medlemsmöte. Marie Hörnqvist
Missionsauktion
Missionsgudstjänst
Musik i advent i Östra Falmark

Östra Falmarks EFS Susanne Lindberg 842 24
SEPTEMBER
6/9
Sö 11 Familjegudstjänst. Thomas Wikberg
19/9 Lö 19 Surströmming och film
OKTOBER
3/10 Lö 19
4 el 11/10		
16/10 Fr 19
23/10 Fr 19
			
24/10 Lö 19
25/10 Sö 11

Lovsång
Ev ungdomsdag. Se predikoturer
Gudstjänst. Lars Wangby
Seriemöte tillsammans med Sjöbotten EFS
i Sjöbotten. Lars-Erik Lönnebo
Lars-Erik Lönnebo
Lars-Erik Lönnebo

NOVEMBER
8/11 Sö 11 Gudstjänst. Inge Rönnbäck
20/11 Fr 18 Auktion. Hjördis B.
28/11 Lö 18 Sång i advent
DECEMBER
13/12 Sö 15 Julfest
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Många
föranmälningar till Mittpunkt
Den 28-31 oktober kommer omkring 500
ungdomar från församlingar i Luleå stift att
vara med på lägret Mittpunkt i Skellefteå. Att
det blir så många visar det stora intresset
med föranmälningar. I början på juni hade
476 ungdomar och ledare från 28 av stiftets
församlingar anmält att de planerar att komma på lägret. Under lägerdagarna blir det en
mängd aktiviteter och seminarier för inspiration, glädje, utbildning och fördjupning som
berör kropp, själ och ande. Det slutgiltiga
programmet är inte fastställt ännu men projektgruppen och lägerstaben har formulerat
några punkter om vad de vill med lägret. En
av punkterna är att erbjuda samtal, vägledning och själavård.
Dan Rickardsson, som för närvarande är tjänstledig från
sitt arbete som komminister
i Bureå församling, kommer
att ha en viktig funktion under lägret. Han är nämligen
ansvarig för att samordna hur
enskilda samtal, vägledning
och själavård ska organiseras under lägret.
– Under planeringen av lägret har ungdomar
fått komma med önskemål om vad de vill ska
hända, berättar Dan. Det ska vara ett stort
läger, det ska var glädje och fest, men också

”

Att placera Dan på Tallbackas mittpunkt
får vara en passande illustration för den
viktiga uppgift han har under lägret
Mittpunkt.

Svar på svåra frågor
I höst kan du få svar på dina svåra frågor.
Då blir det en Alphakurs på Café Träffpunkten vid torget i Bureå. Det är en kurs på tio
träffar där du får möjlighet att samtala om
tro- och livsfrågor. Kursen är ett samarbete
mellan Café Träffpunkten, EFS i Bureå, Bureå
församling och Pingstgruppen. Stig-Lennart
Jonsson är en av ledarna för Alphakursen.
– Det bästa med Alpha är att man får ställa
alla frågor, förklarar Stig-Lennart. Ingen
fråga är för dum eller för känslig. Det är
också så att allas synpunkter värderas lika.

På Alpha kan många syn- och ståndpunkter stå där sida vid sida och det är upp till
var och en att reflektera och söka sin väg.
Första träffen är tisdag den 22 september,
kl 18 på Café Träffpunkten.
– Det är en introduktions- och ”känn dig
för”-kväll. Då serveras det ingen soppa, utan
bara ett enklare fika, tillägger Stig-Lennart.
Har du frågor om kursen kan du kontakta Stig-Lennart Jonssson, tel. 78 17 71,
Thomas Wikberg, tel. 78 03 60 eller Gina
Rönnqvist, tel. 124 77.

möjlighet att prata med någon enskilt.
Flera präster och diakoner har tackat ja till
att ställa upp, så redan nu klart att det kommer att finnas möjlighet till enskilda samtal
under stora delar av lägerdagarna. Dessutom efter gudstjänsterna på kvällarna.
– Vi kommer att vara ett par stycken som
dröjer kvar lite extra efter gudstjänsten om
det är någon som vill samtala med någon.
Vad är det då för typiska frågor som ungdomar brukar ta upp under ett samtal?
– Det är vanligt att det handlar om hopp och
om meningen med tillvaron i stort. Relationer, problem i familjen och andlig vägledning
om hur man ska leva som kristen är andra
frågor som är vanliga.

Att få ha ett själavårdssamtal är
ett av de finaste
förtroenden man kan få
Och att träffa ungdomar och vuxna i enskilda samtal är något som ger Dan mycket.
– För mig betyder det väldigt mycket. Att få
ha ett själavårdssamtal är ett av de finaste
förtroenden man kan få, avslutar Dan.

