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Tom Randgard,
Vikarierande komminister
i Bureå församling. 

Han är redan här
Ordet Advent är latin och betyder ankomst. 
Vi brukar också översätta det med väntan; 
väntan på att Jesus skall komma, att Han ska 
födas till människa på jorden. Men vi behöver 
inte vänta på Jesus. För Han är redan här, i sin 
Kyrka och mitt ibland sitt folk! Jesus står vid 
vår dörr och bultar, såsom Han sedan länge 
har gjort, för att få komma in och leva med 
oss. Det står t.o.m. uttryckligen i Uppenba-
relseboken 3:20: ”Se, jag står vid dörren och 
bultar. Om någon hör min röst och öppnar 
dörren skall jag gå in till honom och äta med 
honom och han med mig.” Men nu är tiden 
då vi måste ställa oss själva frågan: ”Låter jag 
Jesus stiga in i mitt liv eller håller jag Honom 
utanför?” Det är nu dags, inte minst när vi 
fortfarande befinner oss i en global finans-
kris, att fråga oss: ”Varför firar vi jul i Sverige 
egentligen?” Är det för att vi har någon slags 
skyldighet gentemot statistiken att på nytt 
slå rekord i att handla? Att köpa mer saker än 

Kyrkofullmäktige
i Bureå Församling sammanträder 

tisdag 29 december, kl 19, i församlingsgården.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 Välkommen! Valter Östlund, ålderspresident.

vad som behövs, för pengar vi kanske inte 
ens har? Är det för att ta lån för kunna köpa 
julklappar, för att ge oss själva ångest i jak-

ten på  den perfekta julklappen? Eller är det 
kanske för att vi nu har tillfälle att fira och 
minnas att Jesus, Guds Son, är född  Han som 
är ljuset i en mörk värld? ”Se jag står vid dör-
ren och bultar!” Släpper du in Honom till ditt 
julfirande i år?

Varför 
firar vi jul i 
Sverige 
egentligen.

”
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Sjöns 
bönhus
På minnesstunden efter P-O En-
quists pappas begravning 1935 
gjordes det en insamling på 719 
kronor, som blev grundplåten till 
att bygga ett bönhus. Det var Elof 
Enquists önskan att det skulle byg-
gas ett bönhus i byn, och  midsom-
marhelgen 1937 var det klart att 
tas i bruk. 
Driften och underhållet av bönhu-
set sköttes av bönhusföreningen. 
För att klara ekonomin hade de un-
der många år en bönhusauktion.
Det var en missionsförening som 
hade mötesverksamhet och träffar 
för byns ungdomar i bönhuset.
Moderniteter som elvärme och 
en toalett inomhus tillkom under 
början av 1960-talet. I samband 
med 50-årsjubiléet 1987 gjordes 
en större renovering av bönhuset, 
då även entrén flyttades från södra 
sidan till den västra gaveln. 
Men som i många andra byar har 
verksamheten minskat under se-
nare delen av 1900-talet. Nu är det 
bara några få sammankomster i 
bönhuset varje år. Påsksupén är 
exempel på det.

Det som gör Sjöns bönhus så unikt 
är författarutställningen. 2005 fick 
byn möjlighet att köpa P-O:s barn-
domshem. Efter en förstudie och 
hel del funderande valde man att 
tacka nej till det erbjudandet. Istäl-
let valde man att göra en utställ-
ning om byns fyra stora författare 
i en del av bönhuslokalen. Det blev 
en lyckad lösning. Varje år har det 
kommit ca 400 personer för att titta 
på utställningen.

Det har kommit tre frågor till ”Våga fråga”. 
I det här numret svara Lars och Tom på två 
av dem. 

Den första frågan handlar om vi är skapade 
av Gud eller om vi är en del av hans skapelse. 
Frågeställaren hänvisar till en bön som ofta 
förekommer på gudstjänsterna och där en 
av raderna lyder: ”Du som ville mitt liv och 
har skapat mig efter din vilja…”  
Så här skriver frågeställaren: Har jag fel när 
jag säger att Gud inte har skapat mig efter sin 
vilja? Jag tycker det är mer korrekt att säga 
att jag är ett barn till min mamma och pappa 
och det är deras gener och arvsanlag som gör 
att jag blev den jag är. Även om det mesta 
fungerar fick jag ärva en del både fysiska 
och psykiska defekter. För om det är Gud som 
skapat mig så innebär det han är en dålig 
skapare som gör människor som föds, ofta 
med flera konstruktionsfel. 

Så här svarar Tom och Lars på den frågan.
Tom:  Jag skulle vilja säga både och. Däremot 
förstår jag frågeställarens fundering om vi 
är skapade efter Guds vilja. Jag tror att det 
är Guds vilja att vi finns till, vi är skapade 
av Gud genom mannen och kvinnan. Men 
som frågeställaren skriver så finns det både 
fysiska och psykiska defekter och det är tyvärr 
en del av skapelsen. Vi är alltså skapade av 
Gud genom det som redan finns, nämligen 
mamman och pappans gener.
Lars: Jag säger som Tom: både och. Vi är 
både skapade av Gud och en del av hans 
skapelse. Gud är livets källa, som bibeln 
säger, och då vill Gud liv. Han sa till de 
första människorna att de skulle vara 

Våga 
fråga

fruktsamma och föröka er, men det sa han 
före syndafallet. Sedan kom syndafallet som 
gjorde att hela skapelsen fick sig en knäck 
på något sätt, den haltar. Och det tar sig 
uttryck i olika saker som vi varken vill eller 
önskar. Men själva livet tror jag Gud har 
skapat. Att det finns fysiska och psykiska 
defekter hör till själva syndafallet. 

Den andra frågan har rubriken: Är du frälst?
Man ska vara frälst, andedöpt, Guds barn och 
gå i kyrkan. Räcker det inte med att tro på 
Gud; att han finns och på något sätt bryr sig 
om mig?

Lars: Om frälsningen säger jag: den är 
redan klar! Den skedde för 2 000 år sedan 
när Gud försonade världen med sig genom 
Jesus. Det skedde utanför vår vilja, vårt 
förnuft och förstånd och vår möjlighet att 
påverka. 
Sedan vill Gud att den ska landa i oss på 
något sätt, han vill erbjuda den till oss. Kort 
sagt är det genom dopet och tron som vi 
kommer in i frälsningens sammanhang och 
bevaras i den.  
Tom: Absolut räcker det att tro på Gud. 
Däremot vill jag säga att gå i kyrkan är en 
del i att tro. För om jag tror på Gud och vill 
leva mitt liv i gemenskap med honom är 
jag också ute efter att utveckla min tro och 
att dela min tro med andra och vara en del 
av dem som tror. Annars blir det väldigt 
ensamt och svårt att tro. Precis som på 
samma sätt att  jag är en del i en familj så 
vill jag träffa mina föräldrar,  syskon och 
min släkt, för att jag är en del av dem och 
vill dela mitt liv med dem. 
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Så gick kyrkovalet 
Söndag den 20 september var det kyrkoval. Av 
församlingens 3 022 personer som har rätt att rösta 
var det 612 som tog vara på den möjligheten. I procent 
räknat blir det 20,3. Om man jämför med förra valet, 
2005, är det en minskning med 6,1 procent. Av de 
inlämnade röstsedlarna var nio ogiltiga. 
Innan vi tittar närmare på resultatet av kyrkovalet ska vi få veta vad 
det är som händer sedan vallokalerna har stängt och möjligheten 
för väljarna att rösta har upphört. 
En person som kan den delen är Gunnar Hedman i Sjön, 
sammankallande i Bureå församlings valnämnd. Han berättar 
att alla röster som lämnats in under valdagen transporteras 
till församlingsgården i Bureå. När vallokalen stängt och alla 
röstsedlar som inte använts städas bort börjar räkningen av 
rösterna. Först räknas rösterna till riksvalet, de gula röstsedlarna. 
Rösterna prickas av mot röstlängden så att antalet röster och 
röstande stämmer. Röstsedlar som avviker, som blanka eller de 
som är skrivet något på, läggs i ett särskilt kuvert. 
Resultatet skrivs ner och innan den gula påsen stoppas in i 
kassavalvet ringer man in valresultatet till Luleå stift. Sedan 
upprepas samman procedur för stiftsfullmäktige, blå valsedlar, 
och det lokala valet till kyrkofullmäktige i Bureå församling, vita 
valsedlar.

När Pär Marklund, 
Holmsvattnet, lämnat sina 
kuvert med röstsedlar 
till valförrättarna har han 
fullgjort sin demokratiska 
rättighet att rösta. 

Om planerna håller och allt det praktiska faller på plats 
kommer en grupp ungdomar från Bureå att göra en resa till 
Monchegorsk på Kolahalvön i Ryssland i början på januari.

Olga Likhtina från Ryssland  berättade om Ryss-
land och den ryska ortodoxa kyrkan. 

På väg till 
Monchegorsk

Det är församlingsassistent Sara Johansson som är spindeln i nätet 
för den planerade resan. 
–  Under många år har ryska barn kommit till Munkviken och varit 
med på läger anordnat av Luleå stift, och jag tycker det skulle vara 
spännande om våra ungdomar kunde besöka Ryssland. Det skulle 
vara lärorikt för ungdomarna att få veta mer om den ryska ortodoxa 
kyrkan och även träffa ryska ungdomar, förklarar Sara.
Som en del i förberedelsearbetet var i mitten på oktober Olga Likhti-
na från Ryssland med på en träff med ungdomarna där hon berättade 
om Ryssland och den ryska ortodoxa kyrkan. Det framgick med stor 
tydlighet att det är stora skillnader mellan den ryska ortodoxa kyr-
kan och svenska kyrkan. Det gäller gudstjänsternas utformning, vad 
man ska och inte ska göra när man är i kyrkan, körsång och musik, 
synen på Gud och Jesus och hur man ber.
Under resten av höstterminen ska resplanerna finslipas och finansie-
ringen ordnas. Och blir resan av innebär det bland annat att ungdomar-
na kommer att få vara med och fira den ortodoxa julen. För den ortodoxa 
kyrkan i Ryssland har en annan almanacka när det gäller kyrkoårets 
högtider. Den ryska ortodoxa kyrkan firar jul den 7 januari. 
Under vårterminen kommer ungdomarna att hålla i en församlings-
afton, där de visar film, bilder och berättar om sin resa.

Det är de tre ordinarie och tre ersättarna i valnämnden som 
genomför räkningen och redovisningen av röstsedlarna. 
Dagen efter åker två representanter till Stiftsgården i Skellefteå för 
att överlämna och redovisa valresultatet. Sedan övergår ansvaret 
till stiftet som kontrollräknar rösterna och räknar om det blivit 
förändringar av valresultatet på grund av kryssningar. Ungefär 
en månad efter valet får de personer som valts in till de olika 
uppdragen ett brev från stiftet.
Så här blev resultatet av valet till Bureå kyrkofullmäktige.
Det finns två nomineringsgrupper och så här fördelades rösterna 
mellan dem. Arbetarpartiet Socialdemokraterna fick 39.14 procent 
av rösterna. Det är 236 röster och det ger 7 platser i fullmäktige. 
Kyrkan och Du i Bureå församling fick 60.87 procent. Det är 367 
röster och det ger 10 platser i fullmäktige.



  nära    En hälsning från Bureå församling  5 

20 år som kyrkvärd
Innan Aina Renström blev till-
fråga om att ställa upp som kyrk-
värd hade hon aldrig funderat i 
de banorna.

– Jag blev tillfrågad av Berndt Söderlund 
och före dess hade jag aldrig tänkt tan-
ken själv.  
Trots att Aina kände sig mycket tveksam 
behövde hon inte speciellt lång betänke-
tid för att tacka ja till uppgiften att vara 
kyrkvärd, och i januari 1989 började hon. 
– Den första tiden gick jag tillsammans 
med Marta Lindberg från Östra Falmark, 
och hon var en duktig handledare.
Men vad är det då för uppgifter som ingår 
i uppdraget som kyrkvärd?
Att dela ut psalmböcker och hälsa väl-
kommen, ta upp kollekt, räkna och re-
dovisa den, ta fram kalken, bröd och vin 
när det är nattvard och läsa texter och 
förbönen, är exempel på uppgifter Aina 
nämner. Men det finns fler uppgifter.
– En kyrkvärd är egentligen inte en värd 
eller värdinna, förklarar Aina. Det hand-
lar mest om att vårda och ta hand om 
det som används i gudstjänsterna, som 
mässhakar och prästens alba. Dels ska vi 
se till så de är rena och snygga och även 
hjälpa till så att de sitter rätt och bra på 
prästen.

Att det under årens lopp har tillkommit 
fler arbetsuppgifter är något som Aina 
tycker är positivt. 

Förbönsguds-
tjänster i kyrkan 
En söndagkväll i månaden är det för-
bönsgudstjänst i kyrkan. Det är en stund 
för stillhet, meditation och bön.
Förbönsgudstjänsterna har funnits i 
några år, så när Tom Randgard började 
i församlingen var det redan en etable-
rad gudstjänstform.  
– Formen är enkel men samtidigt väldigt 
innehållsrik. Och just att det finns olika 
”stationer” man kan gå till gör att det 
passar bra för både unga och äldre. Den 
innehåller allt man behöver, förklarar 
Tom. 
Förbönsgudstjänsten har i stort sett sam-
ma upplägg varje gång och den  inramas 
av mycket sång. Dessutom är det läsning 
av bibeltexter och en kort andakt. 
Under själva förbönsstunden kan du 
besöka några olika stationer. Längst 
bak i kyrkan finns det ett bord med lap-
par där du kan skriva ner saker du vill 
att prästen ska be för.  
Nedanför altaret finns en station där du 
kan tända ljus, meditera en stund eller 
be en tyst bön. En annan station är den 
där du får en doppåminnelse. Där finns 
en person som ritar ett kors med ett 
finger på din panna.
När det gäller förbön finns det två möj-
ligheter. Du kan gå fram till altaret där 
det finns två personer som ber en skri-
ven förbön. Den andra möjligheten är 
att gå till den andra sidan av altarring-
en där Lars, Tom eller diakonen Björn 
sitter. Där kan du nämna något som du 
vill ha förbön för.
– Naturligtvis kan man sitta kvar i kyrk-
bänken hela tiden om man vill det, un-
derstryker Tom. 
Till sist berättar Tom om sina tankar 
om vårt behov att be.
– Jag tror att alla människor ber, det lig-
ger liksom i människans natur. Man rik-
tar sina frågor, sin ilska och besvikelse 

mot något som är 
större. Och efter-
som vi är kristna 
är det till Gud vi 
riktar våra böner.

Aina Renström slutar som kyrkvärd efter 20 år. 
Ett uppdrag som hon tycker har varit intressant 
och givande.

– Man blir mer delaktig i gudstjänsten på 
det sättet. 
Trots att det var ganska jobbigt från bör-
jan har uppgiften att läsa texterna blivit 
en av de uppgifter hon tycker bäst om.
– Det var ganska jobbigt från början, 
måste jag säga. Att läsa texterna känner 
jag har blivit mer och mer viktigt.
Det enda som Aina har tackat nej till un-
der åren som kyrkvärd är att vara med 
och dela ut nattvarden.
– Men det känner jag att jag inte vill och 
passar till, förklarar Aina.
Till sist får Aina uppgiften att samman-
fatta de 20 åren som kyrkvärd. 
– Det är en mycket positiv uppgift att 
vara kyrkvärd. Man är mycket mer del-
aktig i gudstjänsten än som vanlig guds-
tjänstbesökare.
Förutom vanliga söndagsgudstjänster 
tycker Aina  mycket om veckomässorna 
och förbönsgudstjänsterna. Det är fina 
och givande stunder som hon hoppas fler 
ska komma och vara med på.
Du som är intressserad av att bli kyrkvärd 
är välkommen att kontakta församlingen. 
Kontaktuppgifter finns på sidan 2.

Det är en 
mycket 
positiv 
uppgift 
att vara 
kyrkvärd

”
Förbönsgudstjänsten 
avslutas med att präs-
ten läser välsignelsen.
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Vuxen-
konfirmation 
- en ny möjlighet
Oavsett vilken anledningen var 
till att du inte konfirmerade dig 
som tonåring, har du nu en ny 
möjlighet. Bureå församling in– 
bjuder till vuxenkonfirmation 
under vårterminen 2010. Det blir 
sju lördagsträffar med frukost, ett 
helgläger på Munkviken i början på 
augusti och konfirmationshelgen är 
i slutet på augusti.
Förutom samtal om djupa frågor 
blir det också tid för lekar och 
skratt.
Vuxenkonfirmation är en möjlighet 
till gemenskap och ett tillfälle att 
lära känna andra som är med av 
samma anledning.
Det kostar inget, mer än eget 
engagemang och tid. Det gäller även 
för lägret och avslutningssupén.
Är du intresserad av den här 
möjligheten eller vill veta mer, är 
du välkommen att kontakta oss. 
Kontaktuppgifter finns på sidan 2.

Anmäla till vuxenkonfirmation ska 
göras senast den 31/12.

Anslagstavlan
Adventsmarknad i HembygdsgårdenVälkommen till adventsmarknad i Hembygdsgården lördag den 28/11, kl 10-13. Du kan köpa dopp i grytan, fika och lotter. Sång av barnkören. Behållningen från adventsmarkna-den tillfaller Svenska kyrkans inter-nationella arbete.

Våga växa-dag
Lördagen den 20 februari arrangerar EFS 

i Västerbotten en Våga växa-dag på för-

samlingsgården. Det börjar kl 9 på mor-

gon och pågår fram till kl 19  då dagen 

avslutas med middag. Under dagen är 

det programpunkter som gudstjänster, 

seminarier, diskussioner, förbön samt 

fika och mat. 

En av de medverkande är Stefan Holm-

ström, EFS missionssekreterare.  

Anmälan sker senast 8/2 till distriktsexpe-

ditionen i Umeå, tfn 090-12 58 10 eller med 

e-post till: info@efsvasterbotten.se

Uppge ditt namn och adress, samt ev. aller-

gier/specialkost.

Manusstopp
till nästa nummer av 

Nära är den måndag 11/1

Nyårfirande 
Även i år inbjuder församlingen till nyårsfirande i församlings-gården. Firandet börjar med en nyårsbön i kyrkan kl. 18. Efter det är det öppet hus på för-samlingsgården kl 19-22. Ingen anmälan behövs men det blir en kollekt till Skellefteå stadsmission.

Den som vill ha skjuts till och från firandet och bor i Bureå församling kan kontakta pastors-expeditio-nen, tfn 78 30 60.

Personalnytt
Lars Palo är föräldraledig på 
halvtid i två år. Under den 
tiden vikarierar Bertil Ed-
ström för honom. 

Lövånger
Sista dagarna i januari kommer Torsten Åhman till Lövånger för att 
leda ett flertal möten under den ekumeniska helg som arrangeras 
Övergripande ämne för alla samlingar är ”Vårt ärende är frihet”.  
Torsten Åhman har tidigare arbetat som riksevangelist inom 
Svenska Missionskyrkan och pastor i Vårgårda. Idag beskriver 
han sig själv som ”pensionerad pastor utan temposänkning”. Han 
är en eftertraktad talare, evangelist, debattör och skribent. Han 
har även blivit utsedd att leda Svenska Missionskyrkans partile-
darutfrågning inför kommande hösts riksdagsval.  
Torsten har sina familjerötter i Lövångersbygden. På gården i 
Blacke blev hans farfarsfar omvänd i den Rosenianska väckelsen 
när Carl-Olof Rosenius kom på besök. Denna händelse har sedan 
des påverkat familjen och bidrog till att även Torstens far valde 
en bana som missionspastor.

Burträsk - ny dramagrupp
Under hösten har en ny dramagrupp tagit form i Burträsk. Deltagarna 
träffas en kväll i veckan på församlingshemmet för att arbeta med drama, 
improvisationer och rolltolkningar. Ledare för gruppen är Angelika Lind-
berg, teaterpedagog med en hel del egen skådespelarvana i bagaget.
Just nu arbetar gruppen med siktet inställt på julaftonen och det årli-
gen återkommande julspelet i kyrkan. Inför den uppgiften har grup-
pen breddats för att kunna besätta alla roller. Bland annat har man 
fått förstärkning av några konfirmander.
Julspelet i samband med julbönen har blivit en tradition och under 
årens lopp har såväl klassiska stycken som modernare uppsättningar 
spelats. I år är det åter ett klassiskt julspel som repeteras och som 
vanligt samarbetar skådespelare, musiker och sångare tillsammans 
för att på julaftonen kunna presentera ett stämningsfullt julspel för 
kyrkobesökarna i Burträsk. 
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Östra Falmarks EFS Susanne Lindberg 842 24

Sjöbottens EFS  Annika Stenlund 78 70 82

Bureå  EFS        Valter Östlund 070-594 64 44Bureå Kyrka  Expeditionen 78 03 60

Sjön/V Hjoggböle/Övre Bäck/Nedre Bäck, Yttervik

Ekumeniska 
gudstjänster i Bureå
Fredag 15/1 kl 19 i Pingstkapellet. Marie Hörnqvist
Lördag 16/1 kl 19 på EFS. Lars Wangby
Söndag 17/1 kl 18 i Församlingsgården. Roland Pettersson.
Kaffeservering vid varje tillfälle.

NOVEMBER
28/11 Lö 10-13 Adventsmarknad i Församlingsgården
29/11 Sö 11 Gudstjänst. Barnkören, CH.I.LI, kyrkokören. 
   Wangby/Randgard. Kyrkkaffe på EFS

DECEMBER
6/12 Sö 11 Högmässa. Randgard
10/12 To 19 Veckomässa i församlingsgården. Wangby
12/12 Lö 18 Musikgudstjänst. ”Resa mellan tvivel och tro”. 
   Kyrkokören, CH.I.L.I och kompgrupp
13/12 Sö 11 Familjegudstjänst. Barnkörens Lucia. Wangby
20/12 Sö  11 Högmässa. Randgard
24/12 To 11 Julbön. Körsång. Randgard
25/12 Fr 07 Julotta. Sång: kyrkokören och manskören. Randgard
25/12 Fr 11 Gudstjänst i Östra Falmark. Randgard
26/12 Lö 11 Gudstjänst. Randgard
27/12 Sö 11 Gudstjänst i Holmsvattnet. Randgard
31/12 To 18 Nyårsbön. Wangby. Sång av Kurt Buström
31/12 To 19-22   Nyårsfirande. Öppet hus i församlingsgården

JANUARI
1/1 Fr 11 Högmässa. Wangby
3/1 Sö 11 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Wangby
6/1 On 11 Gudstjänst. Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe. Wangby 
10/1 Sö 11 Högmässa. Randgard
14/1 To 19 Veckomässa i församlingsgården. Randgard
17/1 Sö 11 Familjegudstjänst. Scouterna medv. Kyrkkaffe. Wangby 
24/1 Sö 11 Högmässa. Randgard
28/1 To 19 Veckomässa i församlingsgården. Wangby
31/1 Sö 11 Gudstjänst. Wangby
31/1 Sö  18 Förbönsgudstjänst. Wangby

FEBRUARI
7/2 Sö 11 Familjegudstjänst. Barnkören. Kyrkkaffe. Randgard
11/2 To 19 Veckomässa i församlingsgården. Randgard
14/2 Sö 11 EFS årshögtid. Dan Rickardsson. United

NEDRE BÄCK
13/12  Sö 11 Gudstjänst. Marie Hörnqvist predikar och sjunger.

YTTERVIK
13/2 Sö 15 Julfest. Lars Wangby. Julgröt

V. HJOGGBÖLE
3/1 Sö 11 Gudstjänst.  Lars Wangby

ÖVRE BÄCK
6/1 To 11 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson

SJÖN
16/2 Ti  19 Fettisdagsträff. Norrsken spelar och sjunger.  
   Servering

NOVEMBER
28/11 Lö 19 Adventsgudstjänst. Åke Lundgren. 
   Sång Maria Nilsson. Servering
29/11 Sö  Kyrkkaffe efter gudstjänsten i kyrkan

DECEMBER
3/12 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
13/12 Sö 16 Julfest. Stig-Lennart Jonsson. 
   Scouternas luciatåg. Julgröt

JANUARI
9/1 Lö 19 Missionsgudstjänst. Gunilla Hedlund, 
   Stig-Lennart Jonsson. Sång Ove Rotstedt  
   m.fl. Servering
15-17/1   Ekumeniska gudstjänster. Se sep. annons
21/1 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
30/1 Lö 19 Gudstjänst. Mari Hörnqvist, Lars Wangby. 
   Sång Fanny, Jessica, Simon, Victor. Servering. 

FEBRUARI
4/2 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
13/2 Lö 13 Årsmöte med middag. Marie Hörnqvist
14/2 Sö  11 Årshögtid i kyrkan. Servering.

NOVEMBER
28/11 Lö 19 Musik i advent i Östra Falmark
DECEMBER
12/12 Lö 15 Advents- och Luciafest. Barnen medverkar. Wangby
28/12 Må 19 Thomasmässa. Ulf Norrby
JANUARI
10/1 Sö 11 Gudstjänst. Marie Hörnqvist
23/1 Lö  19 Musikkväll
FEBRUARI
7/2 Sö  18 Medlemsmöte. Film
13/2 Lö 18 Årsmöte. Marie Hörnqvist
14/2 Sö  11 Årshögtid i kyrkan

NOVEMBER
28/11 Lö 19 Musik i advent.

DECEMBER
13/12 Sö 15 Julfest. Eva, Hjördis och söndagskolbarnen
25/12 Sö 11 Gudstjänst. Rangard

JANUARI
16/1 Lö 17 Missionsafton, film
31/1 Sö 11 Familjegudstjänst

FEBRUARI
5/2 Fr 18 Årsmöte
14/2 Sö  11 Årshögtid i kyrkan
20/2 Lö 19 Ungdomsgudstjänst

EFS årshögtid
Söndag 14/2, kl 11 har EFS sin årshögtid i kyrkan. Det är tredje 
året i rad som EFS-föreningar i bureområdet samlas i kyrkan för 
att fira en gemensam årshögtid.  Dan Rickardsson kommer att 
predika och det blir sång av United.



8  nära   En hälsning från Bureå församling

Att en scout alltid är redo, är det 
nog många som känner till. Det är 
också många som vet att de har en 
blå scoutskjorta med gul scarf, är 
duktiga på knopar och kan mycket 
om naturen.

Det är kanske inte lika många som känner 
till att sedan många år tillbaka har Bureå 
EFS en scoutgrupp. 
I mitten på september var Nära med på 
en scoutträff och då stod bland annat 
tillagning av kolbullar på programmet. På 
plats fanns ett 15-tal scouter, några ledare 
och experten på både tillagning av och 
historien om kolbullar, Tage Eriksson.
En av scoutledarna i Bureå är Olov Broman. 
För några år sedan blev han tillfrågad om att 
ställa upp som ledare.
– Jag blev tillfrågad av 
Vivianne Palm och Stig-
Lennart Jonsson att hjälpa 
till som ledare, berättar 
Olov.  Mitt mandomsprov 
som scoutledare var att 
vara med på Patrullriks 
förra sommaren. Det var 
en stor händelse tycker jag. 
Fantastiskt trevligt!
Och Olov trivs med uppdraget som ledare.
– Man ser att de lär sig lite färdigheter, men 
också  delen med frågor och funderingar 
om Gud och den biten.
Olov tycker att hans styrka ligger på den 
praktiska delen, som att t ex lära dem slå 
knopar. Han tror också att det finns plats 
för scouting i dataåldern.
– Jag tror att det finns många som vill 
komma ut och tälta och lära sig mer om 
naturen. Men det är klart det finns en 
konflikt, fortsätter Olov, det finns mycket 
annat som lockar. 

Alltid redo!
Olov tror att scouting är ett mycket bra 
alternativ för de som inte idrottar men 
ändå vill vara aktiva. 
– Är man inte med i en uppstyrd verksamhet 
är det lätt att det blir mycket data och tv-
tittande, avslutar Olov.
Scoutgruppen i Bureå träffas en gång 
i veckan under höst- och vårterminen. 
Förutom veckoträffarna är det några 
miniläger med övernattning och under 
sommaren finns det möjlighet att var 
med på scoutläger, både nära och långt 
bort. 
Ebba, Nora och Elsa är tre av scouterna 
och de får i uppgift att berätta om vad de 
brukar göra på träffarna. 
– En gång färgade vi garn med sådant som 
finns i naturen. Av lingon blev det rött 
garn, förklarar de tillsammans. 

Några dagar senare skulle scoutgruppen  ha 
en hajk med övernattning. Att prognosen 
visade på tämligen kallt väder var inget 
som oroade flickorna.
– Det är bara att ta med sig mycket kläder 
och så eldar man för att hålla värmen.
Till sist får de uppgiften att berätta vad de 
tycker är bäst med scouting.
– Det är roligt, man får göra annorlunda 
saker, tälta, vara med på övernattning, vara 
i naturen och lära sig mer om Gud. Men 
bäst är nog det här med övernattning.
Vill du vara med i scoutgruppen är du 
välkommen till Bureå EFS, onsdagar kl 18.

Det bästa är att se 
ungdomarna växa 
i det lilla.”


