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Leva livet!
När melodiradion står på kanske du känner
igen låttiteln ”Leva livet”. Lill-Babs sjöng en
sång med den titeln i melodifestivalen 1964
och den yngre generationen kanske hellre förknippar denna låttitel med Gyllene tider. Samma titel men två olika låtar. I Gyllene tiders låt
heter det i texten ”jag har fyllt 21 kom och visa
mig vägen fram” och vi anar där ung människas längtan efter verkligt liv.
Vad är det att leva livet? Är det jobb, tvätt,
betala räkningar och
allehanda plikter och
måsten? Är det pengar,
nöjen och kroppsliga
njutningar? Är det jakten på lyx och ägodelar? Är det att ligga på
en badstrand och lyssna till vågornas brus eller
att sitta på en fjälltopp och njuta av utsikten?

”
Lars Wangby, kyrkoherde i Bureå
församling.

Visa
mig
vägen
fram...

”Visa mig vägen fram…”
”Du skall välja livet…” säger Mose i slutet av
sin levnad till det folk han lett genom vandringen i öknen. Mose hade sett och förstått
att Guds löften håller, att Gud välsignar när
vi söker honom och att livet finns där Gud
är. Innanför budordens ramar, som vi brukar
sammanfatta i det dubbla kärleksbudet (Matt
22:37-39), finns den verkliga friheten och livet med stort L. Det är detta budskap som är
kyrkans svar till ropet som i låten heter ”Visa
mig vägen fram.” Vår tro vilar på honom som
stigit ner till oss och som genom sitt liv visar
oss vägen fram. Att välja honom är att välja
livet. Att leva med honom, är att leva livet.
”Visa mig vägen,
och gör mig villig att vandra den”
Bön av den heliga Birgitta (1303-1373)

Kyrkofullmäktige
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Våga fråga
I ett temanummer om begravning passar det bra
att Lars och Tom får svara på frågor om döden.
Tom börjar med att svara på frågan: Vad står det
i bibeln om vad som händer när jag dör?
Tom: Bibeln beskriver två scenarier. Men
först är det viktigt att förklara att när bibeln
beskriver tid och rum så är det något som
bara gäller i vår värld, för i Guds existensvärld
finns varken tid eller rum.
Det ena scenariot talar om att när vi dör,
alltså när själ och ande lämnar vår kropp,
så upphör tid och rum att gälla och vi
blir en del av Guds existensvärld. Några
bibelställen som talar för det är när Jesus
säger: Sannerligen, jag säger er att jag ska
gå till Fadern och bereda rum för er i min
Faders hus. Sedan kommer jag och hämtar
er, för jag vill att ni ska vara där jag är. Och i
Lukasevangeliet när Jesus säger till rövaren
på korset: Sannerligen säger jag dig: idag

ska du vara med mig i paradiset!
Det andra scenariot är att döden liknas vid en
en vila; att vi ligger och vilar och väntar på att
Jesus ska komma tillbaka och uppväcka oss
från det döda. Men för båda scenarierna gäller
att döden inte är slutet och att sorg, mörker,
sjukdom och smärta är något som bara finns i
den här världen. Det är ingenting man tar med
sig när man lämnar det jordiska.
Jag är av den meningen att jag mer tror på det
första scenariot, alltså att när vi slutar andas så
lämnar vi det jordiska och går tillbaka till vårt
ursprung, det vill säga till Gud och lever där.
Lars får svara på frågan:
Kan man tro på ett liv efter döden?
Lars: Det finns för mig tre starka skäl till att
faktiskt säga ”ja” till denna fråga. För det första
därför att Gud har sagt det i sitt ord. Både i
Gamla testamentet och Nya testamentet finns
ord som talar om en uppståndelse, t ex Hos 6:2

EFS Ungdomshem i Bureå
Vid ett föreningsmöte i april 1975 togs beslutet att bygga ett nytt ungdomshem. Det
dåvarande ungdomshemmet på Disponentvägen, som invigdes 1953, hade blivit för litet och behövde renoveras. I valet mellan att
renovera eller bygga nytt på en ny tomt var
medlemmarna i EFS-föreningen enhälliga i
valet av det senare alternativet.
Arbetet påbörjades under våren 1976 och den
31 januari 1977 var det högtidlig invigning
av det nya ungdomshemmet på Burviksvägen, det som nu heter Munkvägen.
Sedan dess har det bedrivits en omfattande
verksamhet i de trevliga och ändamålsenliga
lokalerna. Förutom gudstjänster har EFS-föreningen inbjudit till trivselkvällar, tematräffar,
missionsaftnar, sångkvällar och scouting.

Under sommaren 1976 sattes takstolarna på plats.

Men snart är epoken på Munkvägen ett
avslutat kapitlet i EFS-föreningens snart
108-åriga historia. Vid föreningens årsmöte
i våras togs beslutet att flytta verksamheten
till kyrkans församlingsgård.
Därmed blir cirkeln sluten. För det var i ett
bönhus på samma tomt som församlingsgården finns idag som föreningen hade sin verksamhet i början på 1900-talet.

När höstterminen börjar finns EFS-föreningens scouter på plats i församlingsgården.
Mer om EFS flytt till församlingsgården kommer i nästa nummer av Nära.

och Joh 11:25. Det Gud har sagt det håller.
Över huvud taget är Guds ord grunden för vår
tro. För det andra också för att Bibeln berättar
om hur Gud blir synlig i historien, Gud är
verksam i tiden. Denna historia berättar om
Jesus som levde i tiden. Han uppstod och
många mötte honom efter uppståndelsen.
Det finns många vittnen till att Jesus uppstod.
Det tredje skälet är lärjungarnas förvandling
och att kyrkan idag finns. Lärjungarna var
rädda och uppgivna men efter mötet med
den uppståndne Jesus, blev de frimodiga och
var t o m beredd att bli martyrer, vilket ofta
innebar att de fick dö för sin tro på Jesus. Idag
finns kyrkan över hela världen och den består
av människor som upptäckt det nya livet med
den uppståndne Jesus. Därför kan vi tro på ett
liv efter detta.
Har du något du vill fråga om? Skicka eller
lämna in din fråga till pastorsexpeditionen.

Familjegudstjänst
varannan helg
Från och med september och minst ett år
framåt blir det varannan helg högmässa och
familjegudstjänst. En viktig anledning till
satsningen är att få fler familjer att döpa sin
barn i kyrkan under familjegudstjänsten.
För många, och det gäller inte bara vi som
bor i Bureå församling, har dopet blivit en
familjehögtid.
– Dopet är inte i första hand en familje- och
släktangelägenhet, utan först och främst en
angelägenhet för församlingen, förklarar
Tom Randgard.
I dopet blir man inte medlem i en biologisk
familj, utan man blir medlem i kyrkan och
i Guds stora familj. Därför är gudstjänsten
den naturliga platsen för dopet.
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Du får hjälp av kyrkan

När döden kommer nära genom att någon i familjen eller nära släkting avlider, kan man lätt
bli vilsen och kanske t o m handlingsförlamad.
Förutom sorgen, saknaden och känslorna, så är
det många praktiska frågor att ta tag i. I det här
numret av Nära får du veta vad församlingen vill
och kan göra för att vara ett stöd i sorgen.
När ett dödsfall inträffat kan du så fort det är möjligt kontakta pastorsexpeditionen, församlingens präster eller diakon. Ju tidigare vi
får kännedom om dödsfallet, desto mera stöd och hjälp kan vi ge.
Om vi vet att någon är svårt sjuk och döende, kan vi komma på besök
för att vara ett stöd redan här. Ett enda telefonsamtal till pastorsexp,
78 03 60, är det som behövs. Då kan du boka kapell/kyrka, präst,
begravningstid, gravplats, och lösa andra praktiska frågor. Eller så
ringer du och ber en präst komma hem så kan du i lugn och ro i den

miljö du känner dig trygg i, gå igenom sådana saker.
Bisättning är ett tillfälle för avsked och en stund då man kan samlas
i familjen för att se den avlidne. Detta kan ske i hemmet, om dödsfallet skett hemma eller vanligast i gravkapellet. Då är prästen med
och det finns en enkel ordning för hur detta går till. Även detta är
kostnadsfritt.
Om du först kontaktar församlingen, kan vi ordna det mesta kostnadsfritt. Förutom det som redan nämnts kan vi även föra samtal om
t ex musik, tryckta agendor för begravningsgudstjänsten och lokal för
minnesstund. Det vi inte ordnar är beställning av kista och blomsterdekoration. Däremot kan du utan kostnad låna församlingens
bårtäcke. Använder man det, behöver man inte ha så påkostad och
dyr kista. Man behöver inte heller ha blomsterdekoration på kistan,
då bårtäcket i
sig utgör dekoration.
Sorgegrupp är
en grupp som
församlingen inbjuder till någon
månade
efter
begravningen.
Det är en samtalsgrupp som
leds av diakon
och präst där vi
tillsammans delar erfarenheter
och hjälper varandra vidare.

Fakta om begravningar
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet. I varje län
har Länsstyrelsen en begravningskontrollant som ska bevaka och se
till att kyrkan sköter detta enligt gällande regler.
Alla svenska medborgare betalar via skattsedeln en begravningsavgift. Detta gäller även de som inte tillhör Svenska kyrkan eller har annan religionstillhörighet. I Bureå församling är den 28 öre/hundra kr.
Begravningsgudstjänst med präst och musiker ingår inte för den
som gått ur Svenska kyrkan eller som inte är tillhörig.

Jordbegravning i kista

Det vanligaste är jordbegravning i kista. En gravplats för två personer ingår i begravningsavgiften.
Vi vill informera om att det kanske är så att det finns gamla släktgravar som inte använts på 40-50 år eller som har plats för fyra
men bara nyttjats av två. Det är bra om de gamla gravarna kan
användas när det är möjligt.

Efter begravningsgudstjänsten eller annan ceremoni erbjuder Bureå
församling tre alternativ.

Gravsättning i urna

Efter begravningsgudstjänsten eller annan ceremoni transporteras
kistan till krematoriet. När detta är klart läggs askan i en urna och
gravsättning kan ske i befintlig grav eller på urngravområdet.

Gravsättning i askgravlunden

Det innebär att askan gravsätts av kyrkogårdspersonalen men
att platsen är anonym. En namnskylt på en minnessten talar om
vilka som vilar i askgravlunden.
Har du frågor om de olika alternativen är du välkommen att kontakta
pastorsexpeditionen eller kyrkogårdsvaktmästaren. Det finns också mer
information på hemsidan: www.burekyrkan.com
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Ett stöd i sorgen
Siv Granberg och Robert Marklund är två personer som kan berätta om det stöd i sorgen som de
har fått av Bureå församling. Vi börjar med Siv, som tidigare bodde i Hjoggböle med sin nu bortgångne make Lars-Robert.
– Både Lars-Robert och jag har alltid trott på Gud, även om vi inte har
varit i kyrkan så ofta. Men när Lars-Robert blev allvarligt sjuk ville
han lämna sig åt Gud. Och då sa jag att det måste vi göra så bra som
möjligt, så jag pratade med Lars Wangby om det.
Lars tyckte att det var fantastiskt att Lars-Robert orkade tänka på det
och ville göra allt han kunde för att tillmötesgå Lars-Roberts önskemål. Efter en del samtal beslöt de att göra en enkel ceremoni hemma
hos familjen med sång och nattvard.
För Siv blev den enkla ceremonin med familjen ett minne för livet.
– Det är ett vackert minne, nu när man tittar tillbaka. Vi satt där
i soffan, vi sjöng,
det var ljus tända
och det blev så att
alla var med och tog
nattvarden. Det var
otroligt vackert.
Siv är glad och tacksam för det stöd hon
fått av Lars Wangby.
Under Lars-Roberts
sista månader kom Lars ofta och hälsade på.
– Det var ofta som han kom och hälsade på. Ibland stannade Lars i
tio minuter och nästa gång kunde det bli två timmar. Lars har varit
ett fantastiskt stöd. Även efter Lars-Roberts dödsfall har Lars varit
ett stöd, något som Siv verkligen behövde. Dels som ett stöd under
sorgens olika faser, men också för den cancer som Siv drabbats av
under slutet av Lars-Roberts sjukdomstid.
– Så nu var det mig han fick hälsa på för att ge stöd och uppmuntran.
Det var en tuff behandling som Siv
fick gå igenom. Sedan ett år tillbaka är hon fri från sin sjukdom.
Det råd som Siv vill ge är att du
inte ska tveka med att ta kontakt
med en präst. Stämmer personkemin är Siv övertygad om att
det är det bästa stöd du kan få.
– Det är inte så enkelt att prata
med barnen om sådana här frågor och det är inte heller alltid
som vännerna har tid och ork att
lyssna. Men Lars hade tid och ork
att lyssna. Vi pratade också om
sådant som vi kunde skratta åt.
Sorgen finns alltid kvar, men för
Siv Granberg har flyttat från
att orka måste man hitta glädje- Hjoggböle. Nu bor hon i Skellefteå
ämnen i vardagen, avslutar Siv.
och har en fin utsikt över Nygatan.

”

Jag fick ett
fantastiskt
stöd.

Det stöd som Robert Marklund i Båtvik fick när han hustru Kristina avled
den 6 november 2008 handlade mest
om praktiska frågor kring begravningen.
– När Kristina avlidit ringde jag till
Lars Wangby för att höra mig för om
tillvägagångssättet vid begravning
och runt om de frågorna.
Under telefonsamtalet fick Robert
uppmaningen att vänta med att beställa tills de fick träffas och prata. Ett
par dagar senare träffades de, och då
fick Robert veta vad kyrkan vill och
kan göra.
– Lars berättade hur kyrkan arbetar Robert Marklund, Båtvik, är
med de här frågorna och vilka resur- mycket nöjd med den hjälp
ser de har, och det visste jag inte om. han fick av Bureå församling.
En sak som Lars berättade om var
bårtäcket som man gratis får låna av
församlingen.
– När kistan ska kremeras känns det inte bra att köpa en dyr kista
som bara visas på begravningen en kort stund.
Dottern
Emma var
lite skeptisk till att
använda
bårtäcket, så
Lars uppmanade dem att
komma och
titta på det.
– Efter vi tittat på det tyckte Emma det var OK och när vi sedan såg
resultatet på begravningen blev det jättefint. Suveränt, det går inte
att få bättre!
Förutom hjälpen av kyrkan med att ordna mycket av det praktiska
kring begravningen blev det också betydligt billigare än om en begravningsbyrå ska sköta allt.
– Fort kan du spara in ett antal tusenlappar och inte få ett dugg
sämre resultat, förklarar Robert.
Begravningsakten blev en fin stund för Robert och hans familj. Och
när han jämför med sin mammas begravning året före, då en begravningsbyrå ordnade det mesta, kan han konstatera:
– Slutkontentan är att det blev en minst lika bra, om inte bättre begravning.

”

Jag visste inte att
kyrkan hade
sådana resurser.
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Till minne av
Bengt Stenlund
Bureå församlings förre kyrkoherde, Bengt Stenlund, avled i slutet
av juni efter en tids sjukdom. Han var under 22 år verksam som kyrkoherde i sin hemförsamling. Bengt har därför under sin tid i församlingen efterlämnat många spår efter sig. Han har gjort sig känd
för sin höga arbetskapacitet; alltid verksam och på språng mot nya
utmaningar i sann entreprenörsanda. Hans intresse för både ekonomiska och teologiska frågor, gjorde att han efterlämnade sig en församling med god ordning. Bussresor, föreläsningar, familjeläger och
studiecirklar har varit uppgifter han tagit sig an med glädje.
Bengt var även verksam utanför församlingen; kontraktsprost, styrelseordförande i Jäckviks fjällgård, drivande i Luleå stifts miljövärn,
som präst i andra församlingar, engagerad i organisationen ”Shalom
över Israel” och senast även kopplad till universitetet där han framlade en magisterexamen i teologi.
Ända till slutet var Bengt nyfiken på hur det var i församlingen och
kom så länge han orkade och hälsade på personalen på pastorsexpeditionen och deltog i gudstjänster
in i det sista.
Med tacksamhet bevarar vi Bengt
och hans gärning i Bureå församling i ljust minne.
”Herre, min Gud, du har börjat visa
din storhet och din väldiga makt för
din tjänare. Vilken gud i himlen och
på jorden utför sådana väldiga dåd
som du? Låt mig gå över Jordan till
andra sidan och se det rika landet
där.”
5 Mos 3:24-25
(Minnesord vid Bengts begravning)

Personalnytt på
pastorsexpeditionen
Sedan i början på sommaren arbetar Ingalill Persson, Uttersjön, som
kyrkobokföringsassisten på pastorsexpeditionen. Ingalill har en
tjänst på 25 %, fördelat på tre dagar
i veckan.
Att arbeta på en pastorsexpedition
är en ny erfarenhet för Ingalill.
– Det känns roligt att få jobba för
bureborna, förklarar Ingalill som
före en lång sjukskrivning jobbat
Ingalill Persson,
som sjuksköterska. Kyrkan har
Uttersjön
ända sedan barndomen varit en
naturlig plats för Ingalill och hon har under många år varit kyrkopolitiskt aktiv.

Ikoner ett fönster mot himlen

Margareta
Vidmark och
Tom Randgard
samtalar om
en av de ikoner
Tom målat under det år han
varit med.

Ikon betyder bild, men ikonmålning är mycket mer än en bild. De
kristna ikonbilderna kan liknas vid de ikoner som finns på dagens
dataskärmar. Ikonerna är bilder som står för något och att det finns
mer bakom. De kristna ikonerna är ett tecken för något oerhört
stort som man kan få en försmak av. Det är inte ikonen som är det
viktiga, utan det som bilden symboliserar.
Margareta Vidmark, Bureå, har under många år varit fascinerad
av ikonmålning. Men hennes första ikon var inte en målning, utan
ett broderi.
– Jag beställde ett ikonbroderi från en firma i Tyskland, och stygnen
på den ikonen är de minsta jag någonsin sett, förklarar Margareta.
1991 är ett viktigt år för Margareta. Då kom biskop Johannes från
Holland till Solvik och hade en kurs på några dagar i ikonmålning.
Den kursen blev starten på Margaretas ikonmålning. Och för att
göra en lång historia kort: det har blivit många ikoner för Margareta sedan dess.
När hon får frågan om vad som är mest positivt med ikoner kommer svaret snabbt.
– Det är att få lära andra!
Och under flera år har Margareta haft många kurser.
– Men man kan inte bara börja att ha kurser, så jag frågade biskop
Johannes och han gav mig tillstånd att börja.
Tom Randgard är den nyaste deltagaren i Margaretas kurser. Hans
intresse för ikoner föddes under studietiden i Uppsala. När Tom
började att vikariera som komminister i Bureå fick han veta att det
fanns en grupp som samlades på tisdagarna och målade ikoner.
– Jag hälsade på en tisdagkväll förra hösten och frågade om det
skulle starta en ny kurs den närmaste tiden. Det svar jag fick av
Margareta var att nästa tisdag skulle jag börja.
Och så blev det. Nu har Tom varit med i två terminer och det har
bland annat resulterat i två ikoner.
Under samtalet berättade Margareta och Tom många intressanta
fakta kring ikoner. Tyvärr ryms bara en del av det i det här numret
av Nära. Margareta har en hemsida, www.ikonerna.se, där du kan
se många bilder och läsa mer.
Är du intresserad av att vara med i en kurs är du välkommen att kontakta Margareta. Du når henne på tfn. 78 90 80.
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SEPTEMBER
5/9
Sö 11
			
9/9
To 19
12/9 Sö 11
19/9 Sö 11
23/9 To 19
26/9 Sö 11
			
			
26/9 Sö 18
OKTOBER
3/10 Sö 11
			
7/10 To 19
10/10 Sö 11
			
			
17/10 Sö 11
21/10 To 19
24/10 Sö 11
31/10 Sö 11
			
NOVEMBER
4/11 To 19
6/11 Lö 11
6/11 Lö 16
			
7/11 Sö 11
14/11 Sö 11
18/11 To 19
21/11 Sö 11

Expeditionen 78 03 60

Familjegudstjänst. SL Jonsson. Terminsupptakt. 		
Kyrkkaffe.
Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Högmässa. Tom Randgard
Familjegudstjänst. Lars Wangby. Sång av Ch.i.li
Veckomässa i Församlingsgården. Maria Ekstedt
Högmässa. T. Randgard/B. Olofsgård. 			
Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe i församlingsgården
med information om kyrkotextilier.
Förbönsgudstjänst. Maria Ekstedt/B. Olofsgård
Familjegudstjänst. Lars Wangby/Maria Ekstedt. Sång
av Barnkören. Inskrivning av konfirmander. Kyrkkaffe
Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Högmässa tillsammans med EFS-kretsen. 		
M. Ekstedt, B. Olofsgård. Predikan S-L Jonsson.
Kyrkkaffe
Familjegudstjänst. Tom Randgard
Veckomässa i Församlingsgården. Maria Ekstedt
Högmässa. Tom Randgard. Sång av kyrkokören
Familjegudstjänst. Lars Wangby/Maria Ekstedt. 		
Medverkande av Övre Bäck-borna. Kyrkkaffe
Veckomässa i Församlingsgården. Tom Randgard
Gudstjänst i Övre Bäck. Lars Wangby
Minnesgudstjänst. T. Randgard/M. Ekstedt/		
B. Olofsgård. Sång av kyrkokören
Högmässa. Tom Randgard
Familjegudstjänst. Lars Wangby/Maria Ekstedt
Veckomässa i Församlingsgården. Maria Ekstedt
Högmässa. Maria Ekstedt/Lars Wangby

Information om kyrkotextilier
Efter högmässan den 26 september blir det under
kyrkkaffet i församlingsgården information om
kyrkotextilier, symbolik och liturgi.
Det är Tom Randgard och Marianne Jonsson som
berättar om församlingens kyrkotextilier, dess värde
och nvändningsområde i kyrkan och gudstjänsterna.

Bureå EFS

SEPTEMBER
11/9 Lö 18 Höstupptakt med surströmming
20/9 Må 19 Arbetsafton inför auktion
26/9 Sö		
Föreningsutfärd med gudstjänst.
			
Se kommande annonsering.
21/9 Ti 18 Alpha-start på Café träffpunkten
30/9 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
OKTOBER
8/10 Fr 19 Gudstjänst. Birgitta Kågström, sång 			
			
Futures Fever, servering
9/10 Lö 18 Gudstjänst. Robert Birgergren, sång 			
			
Jessica och Hanna Lindgren, servering.
14/10 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
24/10 Sö 18 Gudstjänst med tema om relationer 			
			
Elisabeth Strand, sång Erling Wallsson
26/10 Ti 19 Arbetsafton inför auktion
28/10 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
31/10 Sö 15-17 Söndagmiddag
NOVEMBER
1/11 Må 19 Arbetsafton inför auktion
7/11 Sö 18 Gudstjänst tillsammans med pingstgruppen		
			
Roland Pettersson, servering
11/11 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
13/11 Lö 14 Missionsauktion
20/11 Lö 18 Samkväm med temat: Tack för vad som varit.
21/11 Sö 18 Invigning i Församlingsgården. Tema: Se jag gör
			
allting nytt. Mari Hörnqvist, Lars Wangby m.fl.
			
Servering
25/11 To 18 Bibelstudium. Sivert Holmberg
28/11 Sö
Kyrkkaffe, efter 1:a adventsfirande i kyrkan

Sjöbottens EFS
5/9
Sö		
11/9 Lö 19
			
15/10 Fr 19
16/10 Lö 19
17/10 Sö 11
3/10 Sö 11
20/11 Lö 15
21/11 Sö 11

12/9
9/10
30/10
6/11

11/9 Lö 18
19/9 Sö 11
25/9 Lö 18
			
15-17/10		
13/11 Lö 17
27/11 Lö 18

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

Annika Stenlund 78 70 82

Höstutflykt till Munkviken. Surströmming. 		
Sånggudstjänst med Mobackenkören.
Mötesserie i Sjöbotten tillsammans med Ö. Falmark
Dan Rickardsson
Dan Rickardsson
Dan Rickardsson
Familjegudstjänst med sopplunch, Marie Hörnqvist
Missionsauktion
Gudstjänst, Marie Hörnqvist. Efter fikat medl.möte.

Östra Falmarks EFS

Gudstjänst i Sjöns bönhus. Marie Hörnqvist
Gudstjänst i Hjoggböle. Lars Wangby
Gudstjänst i Yttervik. Maria Ekstedt
Gudstjänst i Övre Bäck. Lars Wangby

7

Valter Östlund 070-549 64 44

Sjön, Hjoggböle, Yttervik, Övre Bäck
Sö 11
Lö 11
Lö 18
Lö 11

En hälsning från Bureå församling

Susanne Lindberg 842 24

Surströmming
Gudstjänst. Lars-Erik Lönnebo
Lovsångsgudstjänst. Marie Hörnqvist, 			
Gustav Jacobsson
Bibeldagar i Sjöbotten
Jan-Erik Vikström
Adventssång. Marie Hörnqvist

Thomas tittar
i backspegeln
Under Sommarskoj i början på sommaren gjorde Thomas Wikberg
sin sista arbetsvecka som församlingsassistent i Bureå församling.
Det fattades bara några veckor så hade Thomas Wikberg jobbat 21
år i församlingen. Under Sommarskoj fick ”Nära” en pratstund med
honom. Den första frågan Thomas fick var: Hur vill du sammanfatta
dina år i Bureå församling?
– Det har varit fantastiskt! Jag har haft det väldigt kul, en bra församling att jobba i och alltid haft bra medarbetare i arbetslaget. Det
har aldrig känts jobbigt att åka till arbetet.
Vad är det bästa med att vara församlingsassistent?
– Jag tycker det är
fantastiskt roligt att
arbeta med människor i alla åldrar. Här
i Bureå hart jag fått
träffa dem som är
mellan 0 och 100 år.
Jag har haft barntimmar, miniorer, konfirmander och ungdomsgrupper. Sedan har jag ibland fått ta hand om symöten och haft andakter
på äldreboendena här i Bureå. Det är väldigt privilegierat och stimulerande att även få den delen med att träffa de äldre i församlingen. I
arbetet med människor får man ge och ta emot så mycket.
Innan Thomas blev församlingsassistent jobbade han på en industri
med att laga maskiner.
– Då var dagarna ganska lika, samma fel att laga på alla maskiner.
Men att jobba med människor är helt annorlunda.

”

Alla människor
är unika

Thomas tycker det är viktigt att kyrkans verksamhet för barn och ungdomar har en tydlig kristen profil.

Vad är den största utmaningen?
– Den största utmaningen när man jobbar i kyrkan är att kunna förmedla något av det budskap som kyrkan har. Jag hoppas att jag har
lyckats med att förmedla något av vem Gud och Jesus är. Den verksamhet som vi har för barn och ungdomar ska inte vara samma som
en vanlig fritidsgård eller ett fritids, utan det ska märkas att det är
kyrkan som har den. Därför är det viktigt att vi prioriterar sådan
delar som andakter.
Under flera år har Thomas haft det mycket jobbigt med sin njursjukdom. Även under de åren fick han ett stort stöd från Bureå församling, andra kristna vänner och sin tro på Gud.
– Det kanske låter som en klyscha, men hade jag inte haft min tro på
Gud hade jag inte klarat av det!
Innan Thomas och hans hustru Inger flyttade till Herrljunga i Småland,
fick han skicka en hälsning till oss som är kvar i Bureå med omnejd.
– Först vill jag tacka för åren i Bureå, de har betytt oerhört mycket
för mig och jag hoppas att jag har kunnat ge något tillbaka. Bureå
kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta. Sedan vill jag önska
er det allra bästa man kan ge: Guds välsignelse.

Helene - ny församlingspedagog
Helene Lindberg, Medle, är den som tills vidare ska ersätta Thomas och även vikariera för
Sara, som är föräldraledig under höstterminen.
”Nära” träffade Helene hemma i Medle och bad
henne berätta lite om sin bakgrund.
– Jag har vuxit upp här i Medle och ända sedan
18-årsåldern har jag jobbat i Svenska kyrkan.
Min senaste fasta anställning var som församlingspedagog i Byske församlig i tio år.
Helene har även en utbildning som undersköterska, och under våren och sommaren jobbade
hon på ett gruppboende för psykiskt sjuka.
När Helene fick frågan om vilken del av jobbet
eller vilka åldrar som ligger henne varmast om
hjärtat, var det något som hon inte kunde svara
på.
– Det är otroligt svårt att välja ut en viss del
och jag tycker att alla åldrar har sin tjusning.

Det är roligt att ha med olika åldrar att göra,
dels blir det inte enformigt och det är roligt
med omväxling. Jag vill erbjuda barn och ungdomar bra fritidssysselsättningar med kristen
profil.
Helene betonar vikten av att kyrkan söker sig
ut i samhället.
– Idag kommer inte folk till kyrkan som tidigare, så därför måste vi komma ut till dem.
Under de drygt 20 år som Helene har arbetat har
både kyrkan och samhället ändrats mycket.
Helene tycker att samhället har blivit mer sekulariserat och att kunskapen hos barn och
ungdomar om bibeln och kristen tro har blivit
Helene Lindberg, ny församlingspedagog i
Bureå församling. Helene bor i Medle, där hon
från familjens hus har en vacker utsikt över
Skellefteälven.

sämre. Även om samhället förändrats så är uppdraget det samma som tidigare.
– Vårt uppdrag är, och har alltid varit, att på
olika sätt nå ut med budskapet, avslutar Helene.

