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”Advent är mörker och kyla”, så börjar psalm 609 i 
psalmboken. I psalmen beskrivs hur det ser ut på 
vår jord. Det finns mycket som är oroligt här. 

Vi människor behöver mer av ljus och värme. 
Som en symbolisk handling tänder vi ljus i ad-
vent, ett ljus för varje söndag fram till jul.
Jesus beskrivs ofta som ljuset i mörkret, han föds 
in i en värld full av nöd och förtvivlan. Jesus, 

Ett ljus i mörkret

Björn Olofsgård, 
diakon i Bureå församling

vi ska leva i frid 
och fred med 
varandra, bry 
oss om och stå 
på de svaga och 
förtrycktas sida.

”
Guds son, kommer till oss för att rädda oss från 
mörkret.
Nu råkar julen infinna sig när det är som mör-
kast här uppe i norden, därför blir ljuständning-
en som symbol än starkare.
Bibelns budskap är tydligt; vi ska leva i frid och 
fred med varandra, bry oss om, stå på de svaga 
och förtrycktas sida. Ibland behöver vi förmin-
ska oss själva och förstora andra, tänka mindre 
på våra egna behov och se andras.
Julen är en tid då många av oss träffar nära och 
kära. Vi ger varandra julklappar; bra, men låt 
det inte stanna vid det, fortsätt att ge varandra 
goda tankar, vänliga ord, en hjälpande hand, då 
får vi en ljusare och bättre värld att leva i.
I början av Johannes evangelium kan vi läsa: 
”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte 
övervunnit det”.
Jag får på Bureå församlings vägnar önska en 
ljus och varm Adventstid och en God Jul.

Björn Olofsgård
diakon

Lediga tjänster 
Nu söker vi husmor/vaktmästare på 100%. Mer info på hemsidan efter nyår.
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Våga fråga

Olle Anderson tycker 
att samarbete mel-
lan kyrkan, EFS och 
Pingstgruppen fung-
erar mycket bra.

Vad betyder ekumenik?
Fackuttryck är vanligt i de flesta samman-
hang.  Kyrkans verksamhet är inget undan-
tag, där finns många fackuttryck som är 
svåra att förstå innebörden av. Ekumenik är 
ett ord som nog inte alla vet vad det betyder. 
Wikipedia har följande förklaring: Ekumenik 
är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kris-
tus mellan de splittrade kristna kyrkorna. En-
heten skall vara synlig och i någon grad också 
strukturell. Det handlar alltså om samarbete 
mellan kyrkor och samfund. 
Olle Andersson, Bureå, är med i Pingstkyr-
kan och han fick uppdraget att ge sin syn på 
hur ekumeniken fungerar i Bureå.
– Ekumenik är för mig ett väldigt positivt 
ord, betonar Olle. 
Att det är ett positivt ord  beror mycket på hur 

Fråga till Lars: Att predika över texter 
från Gamla och Nya Testamentet så att 
de berör min vardag och verklighet är 
viktigt för att predikan ska fungera och 
bli trovärdig. Men ofta är det inte så. Vad 
har du för synpunkter på hur en predi-
kan ska vara för att jag som lever i Bu-
reå församling i början på 2000-talet ska 
känna igen mig i texter som är flera tu-
sen år gamla? 

Lars svar: Den här frågan kan man samtala 
länge om och det är svårt att ge ett enkelt 
svar på eftersom det finns så många fakto-
rer att räkna med. Låt mig ställa några mot-

frågor för att ge en bild av frågans djup. Vem 
avgör om en predikan är bra? Den kanske inte 
gav en besökare särskilt mycket men en annan 
kan efteråt säga att ”detta var ett budskap just 
för mig.” Hur stort ansvar ligger på predikan-
ten och hur mycket ligger på åhöraren? 
Även Jesus hade kommunikationsproblem då 
vi t ex läser att ”lärjungarna förstod inte vad 
han menade” och i Gamla Testamentet läser 
vi om hur profeten Jeremia framför ett bud-
skap från Gud själv, och folket svarade ”det 
är inte sant det du säger”. Är predikan ”äkta” 
i den meningen att det lyser igenom att detta 
har också predikanten själv brottats med och 
bett om vägledning för? För många år sedan 
sade en konfirmand om en gammal predi-
kant som var med på deras läger: ”Man fattar 
ingenting av det han säger. Han har så svåra 
ord, men vi förstår att det är viktigt, för han 
blir så rörd och vi tycker om honom för han 
är så äkta.”
Frågor som dessa, får oss att inse att det 
handlar om något mer än teknik, rätt ord el-

ler sättet det förmedlas på.  För mig som 
regelbundet predikar, är det viktigt att 
också ge utrymme för Guds Ande. Guds ord 
är ju ”levande och verksamt” som det står 
i Bibeln, och jag är bara en bräcklig budbä-
rare. Min bön är därför att Guds Ande skall 
vidröra människornas hjärtan, liksom mitt 
eget, så att predikan också blir ett tilltal 
som föder, bevarar och stärker tron på Je-
sus Kristus.
Sedan kan man ju utvidga begreppet ”pre-
dikan” till att inte endast handlar om ord 
och tal utan om en hel livsstil. Tron omsatt i 
vardaglig handling, kan vara en ”predikan” 
som dagens människa lättare kan ta till sig. 
Hoppas att mitt svar kan vara till hjälp.
 
Har du någon fråga om tro eller tvivel? Om du 
lämnar in din fråga kan du få svar här i Nära. 
Du kan lämna in frågan på pastorsexpeditio-
nen, skicka den som brev eller som e-post. Upp-
gifter om adress och e-post finns i  faktarutan 
på sidan 2.

ekumeniken har förändrats under de många 
är han varit med i kyrkliga sammanhang. De 
osynliga murar som förr fanns mellan kyrkor 
och samfund är nästa helt borta,  och det är 
något som glädjer Olle. Det viktigaste är det 
som förenar kyrkor och samfund, och inte 
det som skiljer. 
– Fastän olika så är vi lika, för vi har samma  
bas och samma mål.
En del av samarbetet som Olle betonar är 
tältmötena i Hembygdsparken. Att arbeta  
tillsammans mot ett gemensamt mål är bra 
ur flera synpunkter, det stäker gemenskapen 
och man lär också känna varandra.
Ekumenik är något som berör Olles allra in-
nersta. När han tänker på sin vision kommer 
tårarna.

– Nästa väckelse som kommer tror jag kom-
mer att gå rakt genom alla kyrkor och sam-
fund, och då tycker jag att det är både natur-
ligt och praktiskt att det är i den stora och 
fina kyrkan i Bureå som vi då kommer att 
samlas. Då kommer det inte att finnas några 
gränser mellan sam-
funden, det är Olle 
övertygad om. 
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Kom med bidrag till Nära
Ända sedan första numret av Nära har det funnits en ambition att ni som läser tidningen ska 
bidra med material till Nära. Tyvärr har det inte blivit så mycket av det, så nu tar vi ett nytt 
krafttag och uppmanar er att skicka in kort, tips på böcker, filmer eller varför inte ett recept. 
Det kan också vara några korta rader om något som du varit med om och som berörde dig. Har 
du en dikt som du skrivit, så är det också ett välkommet bidrag. Om du skickar in ett kort så 
kolla med dem som är med att de godkänner att bilden eventuellt kommer i tidningen Nära.
Vi i redaktionen hoppas att du tar vara på möjligheten att komma med bidrag till Nära. 
Enklast gör du det genom att E-posta. Har du inte den möjligheten går det bra att posta eller 
lämna in det på pastorsexpeditionen. Post- och E-postadress finns i faktarutan på sidan 2.
Vill du ha med ditt bidrag i nästa nummer ska det vara inlämnat senast den 25 januari 
2012. 

Här kommer två små bidrag som du förhopp-
ningsvis ska uppskatta och även bli inspirera 
till att själv skicka in något som du vill dela 
med dig av. Det första bidraget är ett film-
tips.

Tycker du om 
skådespelaren 
Maria Lund-
qvist rekom-
menderar jag 
filmen ”Den 
bästa av möd-
rar”. Det är en 
film om den 
finska pojke 
Eero om skick-
as som krigs-
barn till Sve-

rige från det krigsdrabbade Finland under 
andra världskriget. Mamman i den svenska 

Resultat av enkäten

Stängd kyrka 
i vinter?
Under september månad hade församlings-
bor möjlighet att svara på en enkät om kyr-
kan ska stängas under den kallaste delen 
av året, januari och februari. 21 personer 
tog vara på den möjligheten, och en klar 
majoritet svarade ”ja” på frågan. Av de som 
svarade på enkäten var det 18 som svarade 
”ja” och 3 ”nej”. Av dessa var det sju perso-
ner som skrev en kommentar. Det här är 
några av kommentarerna:
”Kyrkans pengar bör i första hand användas 
till verksamhet inte till hus. Jag tror också att 
gudstjänsterna kan upplevas som mer ”le-
vande” i en lite mindre lokal där deltagarna 
kommer lite närmare varandra.

”Vore bra inte bara för kyrkans ekonomi, utan 
även för att de få gudstjänstbesökare som finns 
kommer närmare varandra i en mindre lokal, 
det blir trevligare! Jättebra att utnyttja den nya 
gudstjänstlokalen som nu finns i församlings-
gården. Det är även lättare för alla barn att i 
framtiden gå på söndagsskola/gå ner o leka om 
gudstjänsten är i församlingsgården.

”Självklart. Det är ju tämligen svårt att moti-
vera att kyrkan, som säkerligen kostar en hel 
del att värma upp, ska hållas varm och öppen 
under den kallaste tiden på året, när alla be-
sökare även ryms i den nu uppfräschade för-
samlingsgården. Pengarna som sparas kan 
användas bättre t. ex. till ungdomsverksam-
het eller i missionens tjänst.

Nu är det kyrkorådet som ska ta beslut hur 
det blir med en stängning av kyrkan.

Tack från Anne
Anne Nordvoll, som predikade under tältmö-
tesserien har skickat en hälsning. Det var ein 
flott oppleving å vere hjå dykk i Bureå. Det 
var som det står i Apostlane sine gjerningar 
20. 35. Der siterar Paulus, Jesu ord og seier: 
Det er saligare å gje enn å få. Og eg følte at eg 
bar med meg velsigninga frå søndagens gud-
steneste og heim til mi eiga teneste her i Nor-
ge. Gje akt på dykk sjølve seier Paulus. Han 
overgav dei åt Gud og hans nåderike ord.

familjen spelas av Maria Lundqvist. Med på 
rollistan finns en annan duktig och omtyckt 
svensk skådespelare, nämligen Michael Ny-
qvist. I filmen spelar han pappa i familjen, 
där han är en ganska tillbakadragen och för-
siktig rollfigur. 
Den bästa av mödrar är baserad på en bok av 
Heikki Hietamies. Filmen skildrar hur Eero 
slits mellan två länder och två mammor; 
svenska Signe och finska Kirsti. Genom en 
ramberättelse i nutid får vi även uppleva hur 
Eero som 60-åring äntligen pratar ut med sin 
gamla mamma Kirsti om minnena från åren 
som krigsbarn, och hur han försonas med 
sitt öde.
Det andra bidraget är ett kort från somma-
ren. Ett fint sommarminne var när Daniela 
Rask och Björn Lindberg medverkade med 
sång och musik vid gudstjänsten på bönhus-
gården i Sjöbotten.
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Nya utmaningar väntar Dan

Så firas jul i Kongo

Nu lämnar Dan 
sin tjänst i Bureå 
församling för att 
arbeta med frivil-
ligarbete i Luleå 
stift.

Nu väntar nya utmaningar för 
Dan Richardsson. Efter nästan 
sex år som komminister i Bu-
reå församling börjar han en 
tjänst som stiftsadjunkt i Luleå 
stift inom området idealitet och 
frivillighet. 

För fem år sedan kom familjen 
Rugenyeka till Bureå. Fyra år 
tidigare hade de flytt från kri-
get i Kongo till Malawi, innan de 
slutligen kom som flyktingar till 
Skellefteå.
Nu bor familjen, som består av mamma Ma-
ronga, pappa Kitebwini, fem barn och pap-
pas brorson, i en lägenhet på Klostervägen.
Nära har hälsat på familjen för att få veta hur 
de firade jul när de bodde i Kongo. 
Maronga berättar att före jul samlas många 
i kyrkan där barn och ungdomar spelar jul-
spel. Det är föreställningar om Jesu födelse,  
allt från det att Maria fick veta att hon skulle 
föda Guds son till det som hände i Betlehem.
Själva julfirandet i kyrkan börjar vid midnatt och 
håller på till klockan 6 på juldagens morgon.
– Det är vanligt att ungdomarna brukar sova 
över i kyrkan så de ska ha en bra plats under 
gudstjänsten, berättar Maronga.
När gudstjänsten är slut går de hem för att 
laga mat och bjuda vänner och grannar. Det 
är inga speciella maträtter under julen, utan 
det handlar mer om att krydda maten lite 
extra och se till så att det ser festligt och 

Han har visserligen varit både tjänstledig 
och pappaledig under några år, men kän-
ner ändå att han varit en del av och trivts 
väldigt bra med hela arbetslaget. Och det är 
inte bara Dan, utan hela familjen Richards-
son trivs med att bo i Bureå. 
 – Här finns många engagerade människor 
som är och vill vara en del i kyrkan och dess 
arbete och att skapa ett bättre samhälle. 
Under första året kommer Dan att arbeta 
med ett projekt som heter ”Svenska kyrkan 
öppnar portarna”.
– Det handlar om att hjälpa församlingarna 
att bli ännu bättre på att välkomna och ta 
emot människor som står utanför arbets-
marknaden av olika anledningar.
Andra uppgifter blir att vara med i nätverket 
”Ideellt forum”, arbeta med rekrytering av 

blivande medarbetare.
– Det är viktigt att redan där få in tänket att 
vill man jobba i en församling så kommer det 
att behövas kompetens och vilja att jobba 
med idealitet och frivillighet.
Tjänsten kommer att innebära en hel del re-
sor inom stiftet, d v s Norrbotten och Väs-
terbotten En del dagar kommer han att vara 
på Stiftskansliet i Luleå, men han kommer 
också att ha ett kontor på Stiftsgården i Skel-
lefteå. Trots resor och långa avstånd ser Dan 
med glädje på sin nya tjänst.
– Det här är en drömtjänst för mig att få 
hjälpa och stötta församlingarna med de 
här frågorna. Hela frågan handlar om: Vad 
är kyrkan och vad är församlingen? Det  är 
fantastiskt att få jobba med det, avslutar 
Dan.

vackert ut. Det serveras kalv- eller griskött 
och kyckling som är stekt i olja, kokta bönor, 
grönsaker och mycket lök. Som festdryck ser-
veras läsk och Coca-Cola.  
Men hur är det då med jultomte, julklappar, 
julgran och annat som är så typiskt för oss i 
Sverige?
– Nej, det finns ingen jultomte eller julklappar. 
Däremot är det vanligt att man köper nya 
kläder, skor och godis till barnen, allt utifrån 
de ekonomiska förutsättningar som finns. 
Har inte familjen tillräckligt med pengar är 

det vanligt att en släkting som har det bättre 
ekonomiskt delar med sig. 
Det Maronga saknar mest är att i Kongo så 
umgås alla.
– Vi har ingen snö i Kongo så vi är utomhus 
när vi äter och dricker. Alla barn är tillsam-
mans och leker, man går och hälsar på varan-
dra och bjuder på och äter av det som finns. 
Efter fem år i Sverige har familjen tagit till 
sig många av de traditioner vi har, som ad-
ventsstjärna, julgran, julklappar och att byta 
gardiner. Julskinka och köttbullar finns på 
julbordet och julmust är något som pappa 
och barnen tycker om, men mamma Maron-
ga avstår gärna.

Kitebwini Rugenyeka, Katarina Kitebwini, Naftal 
Kitebwini, Maronga Furaha och Kalebu Kitbwini har 
tagit tills sig många av de svenska jultraditionerna.
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Kjell siktar mot stjärnorna

Faktaruta
Namn: Kjell Lidström. 
Familj: Hustrum Gerd och de 
utflugna barnen Linda och Fredrik.
Bor: Villa i Bureå.
Läser: Teknik.
TV: Historia.

Kjell trivs i sin trädgård. Stjärnkikaren han står vid har han, som det anstår en riktigt uppfinnare, 
själv konstruerat. 

I år firar Kjell Lidström, Bureå, 40 år som 
företagare inom branschen industrielek-
tronik. 
Att det handlar om synnerligen avancerad 
elektronik förstår man när Kjell berättar att 
han utvecklat delar av den utrustning som 
finns i stridsflygplanet Jas Gripen, Agusta/
Bell helikoptrar och mindre affärsflygplan. 
Även om Kjell nyligen fyllt 65 år har han 
inte blivit pensionär på heltid.
– Jag har avvecklat en hel del av verksam-
heten, men jag har ett par kunder som jag 
ska fortsätta och hjälpa. 
Kjell är inte bara uppfinnare, han har också 
andra intressen som ligger honom varmt 
om hjärtat. Han har ett brinnande intresse 
för trädgårdsodling och astronomi samt 
Svenska kyrkans arbete. Under många år 
har han varit kyrkvärd och han är med som 
ledamot i kyrkofullmäktige
När Kjell ska berätta om sitt liv och sin tro 
börjar han med en mycket dramatisk hän-
delse han var med om som barn.
– Jag var som 8-åring med om en svår bilo-
lycka som nära nog kostade mig livet. Det 
kändes som om att mina möjligheter i livet 
var över, det skulle inte bli något jobb, fru 
eller barn. Allt var helsvart. Pappa sa: ”Du 
får nog ge upp hoppet om att starta nere på 
fabriken Kjell och satsa på att utbilda dig.” 
Kjell ser det som Guds försorg att han hade 
kommit till ett viktigt vägval i livet, även 
om han inte förstod det då. Det resulterade 
i att han satsade på någonting som senare 
i livet skulle framstå som ett riktigt lycko-
kast, nämligen elektronik. Han blev före-
tagare och har mycket fram-gångsrikt ar-
betat med  elektronik-konstruktioner hela 
sitt liv.
Hur kan då Kjell som kan det mesta om 

Gud tror jag på 
därför att jag 
mött honom i 
mitt arbete

”
elektronik, är intresserad av fysik och ma-
tematik tro på Gud?

– Svaret kan bara bli ett. Vad eller vem an-
nars skall jag tro på? Människan? Knappast, 
det är människans outsinliga oförmåga att 
förstå och göra rätt som jag misstror. Gud 
tror jag på därför att jag har mött honom 
i mitt arbete. Kjell ser Guds storhet i både 
trädgården och astronomin.

– Trädgården i det lilla är den jordnära ver-
sionen av Guds skapelse som är helt fantas-
tiskt i sig själv med alla underbara blommor 
och växter. Börjar man dessutom studera 
det stora, den världsvida rymden som om-
ger oss då blir man fullständigt mållös. 
Astronomi är en helt underbar hobby som 
dessutom innehåller så mycket av teknik 
och programvaror som är lite av min spe-
cialitet. 
Kjell tycker att människan ofta tror sig veta 
hur saker och ting hänger ihop. Trots att 
Kjell är både uppfinnare och konstruktör 
har han en helt annan syn på kunskap och 
visdom.
– Vi människor leker bara med de byggste-
nar som Gud har försett oss med och vi kan 
inte på egen hand skapa någonting helt nytt 
som inte Gud i sin visdom har tillåtit oss att 
göra. Jag säger bara: jag vill möta världens 
Skapare och min Frälsare när jag dör!

Hobby: Trädgård och astronomi.
Favoritpsalm: 249, 
Blott en dag ett ögonblick i sänder...
Viktig bibelvers: Joh 3:16, ”Lilla bibeln”  
Ty så älskade Gud världen...
Blir glad: Knopparna på våren.
Blir ledsen: Kärlekslöshet.
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Östra Falmarks EFS       Susanne Lindberg 842 24

Sjöbottens EFS             Annika Stenlund 78 70 82

Bureå  EFS              Valter Östlund 070-549 64 44Bureå Kyrka           Expeditionen 70 80 60

V. Hjoggböle, Sjön, Övre Bäck, Yttervik   

DECEMBER
Lö  3  kl 18:00 Adventsgudstjänst. Arnaldo Tiburzi. 
   Sång Rebecca Hugosson. Servering. 
Sö 18  kl 16:00 Julfest med andakt och program. 
   Sång Jessica och Hanna Lindgren. Julgröt.

JANUARI
Lö  7  kl 18:00 Missionsgudstjänst. Josefin Hägglund, 
   Stig-Lennart Jonsson. Sång Lena Lundmark.   
   Servering.
Fr-Sö 20-22 Ekumeniska gudstjänster. Se separat annons.
Lö 28   kl 18:00 Gudstjänst. Predikan och sång av Helena    
   Marksén. Intervjuer med 
   Alphagruppsdeltagare.  Servering. 

FEBRUARI
Lö 18 kl 13:00 Årsmöte. Andakt Helena Marksén. Middag.
Sö 19  kl 11:00 Årshögtid i kyrkan. Se separat annons 
Lö 25  kl 11.30-14 Basar. Servering.  

NOVEMBER
Sö 27 kl 11:00 Gudstjänst. Sång av kyrkokören, Ch.i.li. och   
   barnkören. Avskedspredikan och avtackning av
   Dan Richardsson. Kyrkkaffe i Församlingsgården.
DECEMBER
Sö 4  kl 11:00  Högmässa. Yngve Stenlund
On 7  kl 19.00 Gudstjänst i församlingsgården. ”Runt   
   frälsrkransen” med kyrkokören
Fr 9   kl 20.00  Ungdomsgudstjänst. ”The Life”
Sö 11 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby.    
   Barnkörens Lucia. Kyrkkaffe 
To 15 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. LarsWangby
Sö 18 kl 11:00 Högmässa. Ulf Norrby
Lö 24 kl 11:00 Julbön. Lars Wangby. Körsång 
Sö 25 kl 7:00  Julotta. Lars Wangby. Sång av kyrkokören   
   och Bureå manskör 
Lö 31 kl 18:00 Nyårsbön. Lars Wangby. Sång av ungdomar. 

JANUARI
Sö 1  kl 11:00 Högmässa. Bertil Holmgren
Fr 6  kl 18:00 Musikgudstjänst. Lars Wangby. 
   Sång av kyrkokören och Ch.i.li 
   Mottagande av Gudstjänstgrupper.
Sö 8  kl 11:00  Gudstjänst. Ulf Norrby
To 12 kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö 15 kl 11:00  Högmässa. Ulf Norrby 
Sö 22 kl 11:00  Familjegudstjänst. Helena Marksén.
Sö 29 kl 11:00  Högmässa. Lars Wangby
Sö 29 kl 18:00  Förbönsgudstjänst. Lars Wangby, Björn Olofsgård

FEBRUARI
Sö 5  kl 11:00  Familjegudstjänst. Lars Wangby. 
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe.
To 9  kl 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby 
Sö 12 kl 11:00  Familjegudstjänst. Lars Wangby
Sö 19  kl 11.00  Högmässa. EFS årshögtid

Övre Bäck
Sö 4/12 kl 11:00 Gudstjänst. Predikan och sång av Helena Marksén
Sö 8/1 kl 11:00 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson

Yttervik
Sö 11/12 kl 15:00 Julfest med Luciatåg och julgröt. Lars Wangby.

Västra Hjogböle
Må 26/12 kl 11:00 Gudstjänst. Ulf Norrby

Sjön
To 26/1 kl 19:00 Veckomässa. Lars Wangby

Ekumeniska Gudstjänster 
Fr 20/1 kl 19:00 Gudstjänst i Församlingsgården
Lö 21/1 kl 19:00 Gudstjänst i Pingstkapellet
Sö 22/1 kl 18:00  Gudstjänst i Församlingsgården

DECEMBER
Sö 11 kl 15:00 Julfest
Sö 25 kl 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby

JANUARI
Sö  8 kl 11:00 Gudstjänst. Marie Hörnqvist
Sö 22 kl 11:00 Gudstjänst. Anders Hedström

FEBRUARI
Sö  5 kl 11:00 Gudstjänst. Jan-Erik Vikström
Fr 17 kl 18:00 Årsmöte
10-12/2 el 24-26/2 Gemensam mötesserie med Sjöbottens EFS
Sö 19 kl 11.00   Årshögtid i Bureå kyrka. Se separat annons

EFS-föreningarnas årshögtid
Sö 19/2 kl 11:00 Årshögtid i Bureå Kyrka. Helena Marksén, 
   Lars Wangby. Sång United. Servering.

DECEMBER
To 1 kl 19.00 Veckomässa. Helena Marksén
Lö   3 kl 15.00  Advents- och luciafest
On 28 kl 19.00  Tomasmässa. Ulf Norrby

JANUARI
Sö 15 kl 11.00  Gudstjänst
Sö 29 kl 11.00  Gudstjänst

FEBRUARI
Lö   4 kl 18.00  Musikkväll
10-12/2 el 24-26/2 Gemensam mötesserie i Ö. Falmark 
Lö 18 kl 18.00  Årsmöte
Sö 19 kl 11.00   Årshögtid i Bureå kyrka. Se separat annons
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Trivsamt i Bunkern

Sandra Ledin och Emma Lindgren trivs i Bunkern.

Församlingsassistent Sara Johansson  spelar kort med Emil Törnqvist. 

Mattias Friemann kollar när Khalid Said gör en biljardstöt.

Simon Skoog och Casper Lundbäck ägnade en del av kvällen till att spela 
bordtennis.

På torsdagkvällarna samlas ett 30-tal ungdomar i 
Bunkern för att umgås och vara med på olika pro-
grampunkter. Även om innehållet på kvällarna 
varierar så följer det en given grundmall. Från kl 
18 och en halvtimme framåt är det drop in. Sedan 
är det dags för kvällens huvudaktivitet, som på 
går ca en timme. Exempel på aktiviteter under 
hösten är temakvällar, bakning, SPA och film.
En stund före kl 20 samlas de i Kryptan för en andakt. Kväl-
len avslutas med fika och en stunds fri samvaro. Ledare 
för träffarna är församlingsassistenterna Helene Lindberg 
och Sara Johansson, Helena Marksén och frivilligledaren  
Andreas Granlund, Östra Falmark.


