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Vägen till hela relationer

Maria Ekstedt, pastorsadjunkt i Bureå
församling från juni och ett år framåt.
Bilden är tagen i andaktsrummet på
Skellefteå lasarett, Marias tidigare
arbetsplats.

När jag skriver denna andakt är det ännu påsktid.
Jesus har visat sig för sina vänner efter sin uppståndelse. De är glada och uppfyllda av att Han lever
igen. Att Han lever har revolutionerat och vänt upp
och ner på deras liv och invanda föreställningar.
Döda blir vanligtvis inte levande och ändå finns
deras mästare och vän mitt ibland dem igen. Vad
säger Han till dem när Han första gången visar sig
för dem? Han säger ”Frid åt er alla”. Sedan visar Han
dem sina händer och sin sida; såren som spikarna
och spjutet vållade Honom vid korsfästelsen. Och
säger ”Frid åt er alla” igen. (Se Johannes-evangeliet
kap 20, v 19 – 20!)
Ingen annan Gud bär sår för vår skull. Jesus lät sig
frivilligt såras och till och med dödas för att vi skulle få frid och läkedom. Jesu korsdöd har för tid och
evighet öppnat vägen till hela relationer med Gud,
oss själva och varandra. Att få leva i hela relationer
är livsavgörande. Olösta konflikter och bitterhet påverkar våra liv och vår hälsa på ett negativt och destruktivt sätt. Omvänt kan försoning och förlåtelse
förlösa nytt livsmod och ny kraft i våra liv.
Snart är det
pingst och
den tid som
på ett särskilt
sätt sjuder av
liv och skaparkraft i naturen. Vi får glädjas över växtkraften i spåren av
vårregn och ljusa sommarnätter. Guds Heliga Ande

”

Frid åt er
alla

Under tiden 15 juni tom 15 augusti är
det sommartid på pastorsexpeditionen.
Öppettider: måndag–fredag, kl 8-12.

skapar och upprätthåller oförtröttligt livet, också i
oss människor. Vi får förundras och låta oss påminnas om att livets Gud är verksam i varje andetag
och hjärtslag. Livet är en gåva som vi bara kan ta
emot. Den frid och läkedom som följer i Jesu spår är
också en gåva. Kanske kan följande psalm få vara
till hjälp i vår bön. Jag tycker mycket om den.
Blås på mig skaparvind,
eviga andedräkt,
så att till kropp och själ jag blir
renad och hel och läkt.
Gud sänder Anden ut.
Jorden förnyas då.
Låt också genom mig idag,
Herre, din livsström gå.
Stridiga viljor bryts,
söndrar och river ner.
Rakt genom allting,
ont och gott,
Gud, låt din vilja ske.
Blås på mig skaparvind,
eviga andedräkt.
Död finns ej då. Ur stoft till liv
skall jag av dig bli väckt.
Sv Ps 368
/Maria Ekstedt

Kyrkofullmäktige i Bureå Församling
sammanträder måndag 24 maj , kl 19, i
församlingsgården. Sammanträdet är
öppet för allmänheten. Välkommen!
Gunnar Hedman, ordf.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Emebet Yate, elev
på Entoto Freedom
School i Addis Abeba.
Läs mer på sidan 8.
Församlingstidningen Nära
Ansvarig utgivare: Lars Wangby
Redaktör: Lasse Forslund
Redaktionsråd: Lars Wangby, Thomas
Holmström, Lasse Forslund
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Våga fråga
Konfirmanderna brukar vara frågvisa, och
den här gången ska Lars och Tom svara på två
frågor som finns på en lista som konfirmander brukar ställa. Lars börjar med frågan:
Hur vet man att Gud finns?
Lars: Jag vill svara på tre sätt. Vi kan ana
skaparen i skapelsen. Allt det vackra som
finns i naturen, förundran över det storslagna, själva livet är sådant som för mig stärker tron att det finns en skapare bakom allt.
Denna skapare som jag kallar Gud.
Men det som framförallt hjälper mig att tro
att Gud finns, är Bibelns vittnesbörd. Gud uppenbarar sig, ger sig till känna, talar om vem
han är och vad han vill. Gud är verksam i tiden
och historien och detta vittnar Bibeln om.
Sedan finns en till dimension som hjälper
mig att tro. Det är den Helige Ande. Anden
påminner mig om Jesus och vad han sagt

och gjort. Anden är Guds närvaro inom mig.
Det kristna livet; bönen, gudstjänsten, tjänandet hjälper mig att tro att Gud finns och är med
mig.
Den här lilla berättelsen säger också en del om
hur man kan veta att Gud finns. Två personer
träffades och följande konversation följde:
Jag klarar mig bra utan Gud. För mig är han
bara luft. Den andra svarade: Jag kan inte leva
utan Gud, för jag kan inte leva utan luft.
Den fråga som Tom väljer att svara på är:
Kan man tro på Jesus utan att tro på Gud?
Tom: Det finns två svar på denna fråga, en
historisk-profan och en trosgrundande. Det
finns historiska källor som skriver om det. En
person vid namn Jesus som levde och samlade
stora skaror av anhängare och korsfästes kring
år 33 i den romerska provinsen, det som idag
är Israel.

I den kristna tron bekänner vi oss till EN Gud
men som verkar och uppenbarar sig i TRE
gestalter; Fader, Son och Helig Ande, vilket
inom kristendomen benämns som Treenigheten. Jesus är alltså Guds Son, Gud inkarnerad i mänsklig gestalt.
Jesus är alltså en del i och av Gud. Tror man
på Jesus så tror man på Gud. Dock är bibeln
tydlig med att vi människor inte kan ha annan kunskap om Gud än den han har uppenbarat för oss människor genom profeterna
men framförallt genom Jesus Kristus.
Det är alltså lättare för oss människor att tro
på Jesus eftersom det finns så mycket skrivet
om honom i evangelierna och i breven i Nya
testamentet.
Tom slutar med att hänvisa till följande bibelställen: Matt3:17, Joh16:28, Joh1:1ff, Joh1:18,
1Joh4:2 och Joh3:6.

Östra Falmarks bönhus
1925 var frågan om att bygga ett bönhus i Östra
Falmark upp för första gången. Från början fanns
det planer på att bygga bönhuset tillsammans med
byborna i Falmarksforsen, och då skulle Lundstedtsbacken vara en lämplig plats. Eftersom intresset
från Falmarksforsen inte var tillräckligt stort övergav man planerna på att bygga öster om älven.
Istället förberedde man en plats på Dalbacken, men
eftersom den var för liten blev beslutet att bygga på
den tomt som Nanny Lundmark skänkte.
Tomten gjordes klar och hösten 1932 göts grunden
till bönhuset. I november samma år valdes en styrelse på fem personer som skulle ansvara för byggandet av bönhuset. Ett av deras uppdrag var att
ta in anbud på uppförandet av ytterväggar och tak.
Lägsta anbud på 239 kronor, som var inlämnat av
Sigurd Lundmark, Sjöbotten, antogs. Virket skänktes av byborna.

I mars 1934 var en stor skara bybor samlade för
att vara med på den högtidliga invigningen, en
högtid som började med att två barn från byn
döptes.
Fram till i slutet av 1964 var det bönhusföreningen som ansvarade för drift och underhåll av
Gruppen Praise Ablaze medverkade med sång och musik under
gudstjänsten på Palmsöndagen.
Daniela Rask, Östra Falmark, är
en av gruppens medlemmar. De
övriga i Praise Ablaze är Oliver
Sjöström, Tobias Andersson,
Clas Knutsson och Simon Mellergård. Sång och musik är en
viktig del av den verksamhet
EFS-föreningen har. Sedan
några år tillbaka finns ett speciellt musikrum i bönhuset.

lokalen. På ett extra sammanträde beslöts det att
bönhuset skulle övergå i EFS-föreningens ägo.
Sedan dess har bönhuset både renoverats och
byggts ut. EFS-föreningen, med ett drygt 30-tal
medlemmar, har en omfattande verksamhet med
gudstjänster och barngrupper i olika åldrar.
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Det är kyrkorådet som styr
Det här är de övriga ordinarie ledamöterna:
Ulf Norrby, Sjöbotten, tel 78 71 03.
Marianne Hedman, Sjön, tel 801 92.
Kerstin Olofsson, Östra Falmark, tel 840 05.
Helge Lövbom, Bureå, tel 78 03 16.
Britt-Marie Lundström, Bureå, tel 78 11 42.
Lennart Burvall, Bureå, tel 78 04 07.
Ersättare: Valter Östlund, Bureå, tel 78 05 54.
Anette Lindgren, Östra Falmark, tel 840 50.
Thomas Holmström, Bureå, tel 78 19 57.
Ann-Sofi Sehlstedt, Bureå, tel 78 00 69.
Lennart Lundström , Bureå, tel 78 15 95
Kyrkorådet i Bureå församling består av åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare. På bilden
saknas Anette Lindgren och Lennart Lundström.

Wikipedia, ett av de uppslagsverk som finns på Internet, har följande förklaring till vad ett kyrkoråd är:
”Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings styrelse och
ledamöterna utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är att
ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd. Och de grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni
och mission.”
I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot och har även rösträtt. Kyrkorådet
har till uppgift att styra församlingens arbete
så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i
församlingen i enlighet med målen.

Hur ser det då ut i Bureå församling? I Bureå
består kyrkorådet av sju ordinarie ledamöter
och kyrkoherde Lars Wangby. Ordförande är
Inger Lundmark. Hon bor i Sjön och har tel
802 04. Förutom de ordinarie ledamöterna
finns det fem ersättare i kyrkorådet.

Kyrkorådet har två utskott; personalutskott och
fastighetsutskott. Ordförande i personalutskottet är Marianne Hedman och Valter Östlund är
ordförande i fastighetsutskottet.
Har du frågor som du tycker är viktiga för vår församling är du välkommen att kontakta de personer som är med i kyrkorådet.

När kyrkorådet har möte är Margareta Johansson, församlingens kamrer, med som sekreterare. Kyrkorådet har ungefär 10 möten per år.

Nya och gamla kyrkvärdar
En av de första uppgifterna för det nya kyrkorådet var att välja de personer som ska vara
kyrkvärdar under mandatperioden 2010-2013.
Fyra av kyrkvärdarna är nya, och som en ge-

Margareta Lindmark,
Övre Bäck

Catrine Lundgren,
Bureå

mensam nämnare har de att det började med
att de blev tillfrågade av Lars Wangby. Margareta Lindmark och Catrine Lundgren behövde
bara en kort betänketid innan de tackade ja.

Gunilla Norrby,
Sjöbotten

Jenny Wikström,
Bureå

Även Gunilla Norrby behövde en kort betänketid. Hon har tidigare erfarenhet av uppdraget som kyrkvärd och som pensionär har hon
också den tid som behövs. Jenny Wikström
prövade att vara kyrkvärd några gånger förra
året. Med den erfarenheten i bagaget kände
hon att det var dags att ta steget fullt ut.
Förutom ”nykomlingarna” är det sju personer
till som är kyrkvärdar. De har varit med i flera
år och här har du namn och bostadsort på
dem: Kjell Lidström, Bureå. Gunnar Hedman,
Sjön. Simon Renström, Bureå. Kerstin Olofsson, Östra Falmark. Annika Bergmark, Bureå.
Anette Englund, Bureå. Kristina Åström, Östra Falmark.
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Bureå kyrka 90 år

Den 7 mars 1919 hade kyrkbygget hunnit så
långt att taket var täckt och tornspiran var på
plats.

På midsommardagen fyller
Bureå kyrka 90 år. Det är ett
jubileum som ska firas med
en musikgudstjänst där Kyrkokören, Ch.i.li, Bureå manskör och Unison medverkar.
Att vi har en kyrka som fyller hela 90 år har
förstås sin egen historia. Redan 1892 sändes
en skrivelse till Konungen med ”underdånig
begäran om att Bureå jämte ett antal byar
skulle få bilda eget pastorat.” Efter en del
utredningar, blev det dock avslag. År 1900
sändes en ny begäran om delning av Skellefteå församling. Under det följande utredningsarbetet uppstod delade meningar
om platsen för en ny kyrka, Bureå eller Sjöbotten. Den regelbundna ångbåtstrafiken,
bedömningen av sågverkets gynnsamma
framtid och närheten till många byar, avgjorde till Bureås fördel.
Utredningarna tog många år, men den 22
november 1912 beslöt Kunglig Majisteet att
församlingen skulle delas. En byggnadskommitté tillsattes som skulle utse arkitekt,
lämplig plats för kyrka och begravningsplats,
samt kyrkoherdeboställe. Till arkitekt utsågs
Fredrik Falkenberg, Stockholm.

Våren 1918 påbörjades arbetet med grunden.
Den 8 mars 1919 kunde man fira taklagsfest
och i november hördes för första gången
kyrkklockorna ljuda över nejden.
Kyrkan togs i bruk 1 maj 1920, och midsommarhelgen samma år invigdes kyrkan av
den dåvarande biskopen i Luleå stift, Olof
Bergqvist.
Från början var byggprojektet beräknat
till 180.000 kronor, men när kyrkbygget
var klart uppgick den totala kostnaden till
drygt 1.000.000 kronor. Kyrkans längd är
32 m och bredden 24,5 m. Takhöjden inne i
mittskeppet är 16 m och kyrktuppen sitter
56 m över marken.
Inskriptionen på den stora kyrkklockan lyder: ”Upp, låt oss gå upp till Jakobs Guds hus,
för att han må undervisa oss om sina vägar,
så att vi må kunna vandra på hans stigar”
och på den lilla klockan: ”Loven Gud i hans
helgedom. Allt vad anda har love Herren.”
Texten är hämtad från ”Bureå kyrka - byggnaden och dess historia” Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet 1989, Margareta
Widmark.
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Till minne
av
Ossian
Forsman
Ossian Forsman, en trogen medarbetare i
Bureå församling har lämnat oss. Under 33
år var han verksam i församlingen som komminister. I sin prästtjänst framstod han som
en sann tjänare; lojal, lyssnande och trogen
sina uppgifter. Med bl a sitt intresse för teologi och klassisk musik bidrog han till ett djup
i församlingens liv. Det är i många sammanhang som vi mött Ossian och många som med
tacksamhet kan minnas tillbaka på en trogen
tjänst; syföreningen, ungdomsgruppen och
kyrkokören är alla exempel där han funnits
med och med sina gåvor bidragit till församlingslivet. Men även hans personlighet har
gett oss många ljusa minnen. I arbetslaget har
han många gånger lockat till skratt med sin
säregna humor. Med tacksamhet ser vi tillbaka på Ossians liv och gärning i Bureå församling och lyser frid över hans minne.
”Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen.
Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot
Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd.” Ps
123:1-2 (Minnesordet vid Ossians begravning)

Församlingsresa
till Jämtland
Den 3-8 sep. ordnas en församlingsresa till Jämtland. Vi åker med buss och kommer att bo på
hotell Hållandsgården. Åreskutan, Leif Wikners
konsthantverk i Persåsen och Frösön med sommarhagen är exempel på vad vi kommer att besöka. Resan är öppen för alla åldrar och vi har
förhoppningar om att kunna ta emot resenärer
även från våra grannförsamlingar Lövånger och
Burträsk, eftersom vi sedan några år tillbaka
har ett visst samarbete med dem. Vi hoppas att
många har möjlighet att åka med på denna resa
och att vi får några underbara höstdagar i den
jämtländska fjällvärlden. Priset för resan blir
högst 4000 kronor.
Frågor och upplysningar lämnas av Lars Wangby, 78 16 89, 070-374 01 68 eller Björn Olofsgård
78 19 98.
Den originella
stavkyrkan
finns i närheten
av hotell
Hållandsgården.
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Från sjukvård till själavård
Redan som tonåring ville Maria Ekstedt bli
präst men hon ville också åka till Afrika. Hon
och hennes kompis skulle åka till något missionsfält och arbeta på barnhem. Inspirationen till det fick hon av de missionärer som
hon lyssnade på redan som barn.
– Jag blev väldigt fascinerad av deras bilder
och berättelser om sjukvård i missionssammanhang, berättar Maria.
Under gymnasietiden bestämde sig Maria för
att bli läkare, så drömmen om att bli präst
lades tills vidare på hyllan. Men längtan att
jobba i Afrika hölls levande. Maria träffade
mannen i sitt liv, och han hade samma vision
och drömmar som hon.
– Vi förenade dem och fick några år tillsammans I Tanzania och senare i Namibia.
Under den tid familjen växte med fyra barn
har de omväxlande bott i Sverige och Afrika
och sedan 1999 bor de åter på Morö backe i
Skellefteå. Maria har arbetat som barnläkare
på Skellefteå lasarett, de senaste åren inom

barn- och ungdomspsykiatrin
och som skolläkare. För sju år
sedan väcktes tanken på nytt att
bli präst.
– Det var väl en kombination av
olika saker som gjorde att tanken
på att bli präst kom tillbaka.
Maria bestämde sig för att ta
första steget som blev att läsa en
5-poängskurs på teologiska programmet i Umeå.
Kursen gav mersmak och nästa
steg blev Svenska kyrkans grundkurs på distans. Det var under Under ett år ska Maria Ekstedt arbeta som pastorsadjunkt i
Bureå församling, något som hon ser fram emot med glädje.
det läsåret som Maria bestämde Familjen Ekstedt består av Maria, hennes man och fyra barn,
sig för att bejaka sin längtan att 12-19 år. Maken, Bertil Ekstedt, arbetar som läkare på vårdbli präst, och nu prästvigs hon i centralen i Skelleftehamn och Bureå.
Maria växte upp i Norrköping, mamma är smålänning och
sommar.
pappa kom från Värmland.
Ibland får Maria frågan om varför hon sadlat om. Då brukar hon svara att ett helhetsperspektiv.
det mer handlar om hennes väg.
Maria tar med sig sin erfarenhet som läkare
– Människan består av kropp, själ och ande i in i yrket som präst och själavårdare.

Kom som du är
Kom som du är, är en central tanke i kyrkans budskap. Vi behöver inte göra oss till,
klä oss på ett speciellt sätt eller bete oss
på ett visst sätt för att vi skall vara sedda
av Gud. Vi får komma just som vi är. Detta
vill vi synliggöra genom ett projekt för hela
församlingen där tanken är just denna:
Kom som du är.
Vi har för avsikt att varje termin besöka
en by vid 2-3 tillfällen, då vi äter, fikar och
samtalar om det som känns angeläget att
samtala om. Vid dessa tillfällen kommer

vi också att sjunga tillsammans. Vi tänker
oss att den by vi besökt skall vara med i en
gudstjänst i Bureå kyrka. Kanske kan det
bli till en byakör som sjunger i kyrkan. Yttervik är en by som redan provat på detta
och det kändes inspirerande på många
sätt. Nästa by som står på tur är Övre Bäck
och det blir i höst.
Man behöver alltså inte vara körsångare eller spela något musikinstrument för att få
komma med sin by till kyrkan. Kom som du
är med din röst. Vi hoppas att detta projekt
skall öppna för nya möjligheter och stärka gemenskapen
och enheten i församlingen.
På söndagsgudstjänsten i slutet
av januari medverkade den
tillfälliga byakören från Yttervik.
Byakören fick förstärkning med
sång av Lars Wangby, Björn
Olofsgård på cello och körledaren
Bertil Edstöm spelade piano.

Bureå EFS flyttar in

På Bureå EFS årsmöte i februari togs
det historiska beslutet att flytta föreningens verksamhet från den nuvarande lokalen på Munkvägen till Församlingsgården.
Diskussionen om att flytta har pågått
i många år och på årsmötet var det en
klar majoritet av medlemmarna som
ställde sig bakom förslaget att flytta
till Församlingsgården. Vad som ska
hända med lokalen på Munkvägen är
ännu inte klart.
Mer information om EFS flytt kommer
i nästa nummer.
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MAJ
22/5 Lö 14
23/5 Sö 11
			
30/5 Sö 11
30/5 Sö 18

Expeditionen 78 03 60

Konfirmationsgudstjänst. Wangby/Randgard
Högmässa. Randgard/Wangby.
Sång av kyrkokören
Familjegudstjänst. Sång av barnkören. Wangby
Förbönsgudstjänst. Lars Wangby

JUNI
3/6 To 19
6/6 Sö 11
			
13/6 Sö 11
17/6 To 19
20/6 Sö 11
26/6 Sö 17
			
27/6 Sö 11

Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Familjegudstjänst. Dopfest för 3-åringar. 		
Tom Randgard
Högmässa. Tom Randgard
Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Gudstjänst. Predikan av Maria Ekstedt. Wangby
Bureå kyrka 90 år. Sånggudstjänst. Maria Ekstedt.
Kyrkokören, Ch.i.li, Unison och Manskören
Gudstjänst i Falmarksforsen. Wangby/Ekstedt

JULI
1/7 To 19
4/7 Sö 11
			
11/7 Sö 11
15/7 To 19
18/7 Sö 11
25/7 Sö 11
29/7 To 19

Veckomässa i Fiskekapellet. Wangby/Ekstedt
Familjegudstjänst. Avlutning av Sommarskoj.
Wangby/Ekstedt
Högmässa. Wangby/Ekstedt
Veckomässa i Fiskekapellet. Tom Randgard
Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. Randgard
Högmässa. Tom Randgard
Veckomässa i Fiskekapellet. Tom Randgard

AUGUSTI
1/8 Sö 11
5/8 To 21:15
8/8 Sö 11
			
12/8 To 19
15/8 Sö 11
22/8 Sö 11
26/8 To 19
29/8 Sö 11

Högmässa. Tom Randgard
Veckomässa. Tom Randgard
Gudstjänst i tältet. Sång av kyrkokören. 		
Tom Randgard
Veckomässa i Fiskekapellet. Randgard/Ekstedt
Högmässa. Randgard/Ekstedt
Familjegudstjänst. Wangby/Ekstedt
Veckomässa i Fiskekapellet. Wangby/Ekstedt
Högmässa ”De äldres dag”. Randgard/Ekstedt

Bureå kyrka fyller 90 år och det firar vi med en sånggudstjänst söndag 26 juni, kl 17.
Kyrkokören, Ch.i.li, Unison och Bureå manskör medverkar. Andakt Maria Ekstedt.
Övre Bäck
Sommarmöte vid Boel och Leif Boströms sommarställe, Daglösten. Marie Hörnqvist. Medtag fika
och stol. Vid regn i bönhuset

Ibland kan det bli förändringar. För aktuellt program, se
predikoturer i Norran på fredagar.

7

Valter Östlund 070-549 64 44

MAJ
23/5 Sö 18
			
28-30/5		

Gudstjänst i Pingstkapellet. Sivert Holmberg.
Servering
EFS Länskonferens i Umeå

JUNI
5/6 Lö 19
			

Gudstjänst. Mari Hörnqvist. Sång Birgitta
Wangby. Servering

AUGUSTI
4-8/8 On–Sö

Tältmöten i Hembygdsparken. Se separat annons

Sjöbottens EFS
JUNI
6/6 Sö 10
			
13/6 Sö 18

Annika Stenlund 78 70 82

Frukostgudstjänst. Marie Hörnqvist predikar.
Björn Olofsgård info om diakoni.
Lovsång och bön vid Sundsbron

JULI
Sö 11
AUGUSTI
11/8 On		
			
21/8 Lö 		

Sommarmöte. Se annonsering
Lovsång och bön vid Sundsbron.
Tid, se annonsering
Musikkväll. Tid, se annonsering

Östra Falmarks EFS

Bureå kyrka 90 år

JUNI
13/6 Sö 11
			
			

Bureå EFS

En hälsning från Bureå församling

Susanne Lindberg 842 24

JUNI
20/6 Sö 11

Sommarmöte, Dan Rickardsson

JULI
16/7 Fr 18

Lovsång på Långholmen

AUGUSTI
29/8 Sö 11

Familjegudstjänst

Sommarens tältmöten

David Sundström, Luleå, är huvudtalare vid sommarens tältmöten i hembygdsparken.
Tältmötesserien börjar onsdag kväll den 4 augusti och
avslutas söndag den 8 augusti.
4/8
5/8
5/8
5/8
6/8
6/8
6/8
7/8
7/8
8/8

On
To
To
To
Fr
Fr
Fr
Lö
Lö
Sö

19
9.30
19
21.15
9.30
19
21.30
9.30
19
11

Gudstjänst. David Sundström
Bibelstudium. Marie Hörnqvist
Gudstjänst. David Sundström
Veckomässa i kyrkan. Tom Rangard
Bibelstudium. David Sundström
Gudstjänst. David Sundström. Barnmöte
Ungdomsgudstjänst
Bibelstudium. Tom Rangard. Barnmöte
Gudstjänst. David Sundström. Barnmöte
Gudstjänst. David Sundström. Barnmöte

Volontär i
Etiopien
I slutet av augusti 2009 åkte Johanna Rask,
Östra Falmark, till Etiopien för att jobba
som volontär på olika förskolor. Hon åkte
på uppdrag av SALT, barn och unga i EFS,
och organisationen Win Souls for God.

Johanna Rask, Östra Falmark,
arbetade som volontär i Etiopien
under sex månader.

I mitten av januari fick Nära en hälsning från
Johanna.
Det är en helt vanlig tisdagmorgon i början av januari. Mobilen har precis surrat, det är dags att
stiga upp. Sängen knarrar och det känns lite jobbigt att lämna det varma täcket, rummet är kallt.
Inte så konstigt – huset saknar uppvärmingssystem och det blir faktiskt riktigt kallt även på den
åttonde breddgraden. I alla fall om man bor på
2 600 meters höjd.
På den höjden har jag tillbringat de senaste månaderna. Här ligger nämligen Etiopiens huvudstad
Addis Abeba och hit åkte jag samt en tjej från
Uppsala i slutet på augusti för att under ett halvår
jobba som volontär.
De senaste månaderna har gått väldigt fort, och
det känns lite sorgligt att jag bara har några veckor
kvar i denna fantastiska stad. Givetvis har det varit tunga veckor också, Etiopien är ett av världens
fattigaste länder och det finns mycket misär.
Men också så mycket mer. Här har jag mött mängder av människor som inspirerat och fascinerat
med sin styrka och generositet. Här har jag mötts

av mer kärlek än jag kunnat drömma om.
Varje morgon när jag smyger in genom skolgrindarna kommer eleverna rusande emot mig. De
vill kramas och pussas, sliter i min väska för att
få bära den till lärarrummet och vill hemskt gärna
berätta en hel massa saker. Att jag kan ytterst lite
amharinja är inga problem, de berättar ändå. Pratar och skrattar, samt kramar om mej ytterligare
några gånger.
Nu har Johanna varit hemma i Östra Falmark
några månader. När hon tänker tillbaka på månaderna i Etiopien fylls hennes hjärta med både
glädje och tacksamhet.
– Tänk att man kan åka så långt bort, och ändå
bli så välkomnad. Jag är otroligt tacksam för att
jag fick åka, för att jag har fått lära känna den etiopiska kulturen och dessa fantastiska människor.
När hon i mitten på februari satte sig på planet
för att återigen bege sig till Östra Falmark, som
fortfarande är hemma på riktigt, kunde hon
inte riktigt säga säga hej då till Etiopien.
– Det fick bli ett ”på återseende”. Frågan är
bara: när?

Sommarskoj
Även i sommar blir det samma koncept för kyrkans
Sommarskoj, för barn i klass 1-5, som det var sommaren 2009. Det innebär att vi håller på endast en
vecka, från måndag 28 juni till söndag 4 juli.

Sommarskoj 2009
avslutades med att
barnen medverkade på
gudstjänsten i kyrkan.

För att vara med på Sommarskoj ska du anmäla dig, och
anmälan gäller för alla dagar hela veckan. Mycket av det
som händer under veckan syftar nämligen mot söndagens
gudstjänst, där barnen kommer att medverka med till
exempel sång, drama m m. Dagarna fylls naturligtvis med
lekar och en massa annat skoj också, och natten fredag till
lördag blir det en övernattning någonstans. Kostnad för hela
veckan är 300 kronor. I priset ingår luncher under veckan
och mat på övernattningen. I början på juni delas det ut
information till barnen i skolan och du kan anmäla dig fr o m
11 juni på tel. 78 03 60. OBS! Antalet platser är begränsat.

