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En hälsning från Bureå församling

Ett samtal på en krog
”Jag har svårt att tro på Gud. Det blir så diffust på något
sätt”, sa han plötsligt och fortsatte ”Det där med Gud
känns så avlägset. Det har liksom inget med mitt liv att
göra. Det är väl lätt att sitta i sin himmel och vara evig,
men att vara pank och ha skit under naglarna, det är
något annat.
”Hur menar du?” frågade hon.
”Om Gud verkligen var Gud skulle han stå ut med att
känna hur det är att vara en i mängden. Han skulle till
och med råka ut för något jobbigt. Bli mobbad kanske,
eller leva som flykting, eller utsättas för en skandal. Ja…
han skulle få känna hur det är att bli övergiven och sviken av sin bästa vän. Det är bland det värsta man kan
vara med om. Om Gud fick känna på hur det känns och
ändå kunna vara Gud, då skulle jag ha lättare att tro på
honom. Ja, om han fick känna på våldet också, skulle jag
få ännu större förtroende för honom.”
Så blev det plötsligt tyst. Hon tittade på honom, log, och
sa: Det är kanske inte så svårt att tro på Gud ändå?
Ur ”Livet är inte spikrakt” (En mänsklig Gud) av
Markus Leandersson.
Jag kan aldrig sluta att berätta om honom. Han som
förvandlade tusentals människor och gör det än
idag, 2012 e Kr. Han vars liv har delat vår historia i
ett före och ett efter. Han vars liv och ord berör det
allra närmaste i våra liv. Han som inte bara kom för

Helena Marksén
EFS-präst i Bureå

att lära oss bra saker, utan för att offra allt. Han
som spikades upp på ett kors.

”

Jag kan aldrig
sluta att berätta
om honom...

Vi har inte en Gud som sitter på ett moln och skiter i hur det går för oss. Vi har inte en Gud som är
oförmögen att känna med oss utan en som har prövats på alla sätt, och varit som vi, men utan synd.
(Heb 4:15) Vi har inte en Gud som tvingar oss till
sig, men en Gud som har gripit in, visat och bevisat
sin kärlek genom att dö för oss. (Rom 5:8)
Jag kan inte sluta berätta om Jesus för det var för
mig och för dig som han kom, dog och uppstod.
Och jag vet att min Befriare lever idag. Han är min
bästa vän och han vill vara din!
”There´s an empty grave. And I know I know my Redeemer lives. I spoke with Him this morning.”
(från en sång av Nicole Mullen -Redeemer)

Kyrkofullmäktige
i Bureå Församling sammanträder måndag 21 maj kl 19 i församlingsgården.
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen! Gunnar Hedman, ordf.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Församlingens
clowner Tjut, Sara
Johansson och Tut,
Helene Lindberg.

BUREÅ FÖRSAMLING
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Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel. 0910-70 80 60, Fax. 70 80 62
E-post. expeditionen@burekyrkan.com		
Hemsida. www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen. Mån-fre. 08.00-14.00
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Ansvarig utgivare. Lars Wangby
Redaktör. Lasse Forslund
Redaktionsråd. Lars Wangby, Thomas
Holmström, Lasse Forslund

Helena Marksén
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E-post: helena.efs@gmail.com
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Kamrer Margareta Johansson,...... 70 80 61
Kyrkoherde Lars Wangby,.............. 70 80 63
Diakon Björn Olofsgård,................. 70 80 65
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Sara Johanssson,.............................. 70 80 68
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Helene Lindberg,............................. 70 80 67
Kyrkmusiker Lars Palo,................... 70 80 66
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Hans Granlund,................................ 70 80 70
Vaktmästare Lennart Lindqvist,... 70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund,......... 70 80 72
Församlingsvärd ............................ 70 80 73
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Våga fråga

Blir allt verkligen som
det är tänkt?

Fråga till Lars: ”Det blir som det är tänkt”,
brukar en äldre bekant till mig säga. Och
då menar personen att det blir som Gud
har bestämt. Det kan t ex gälla om man råkar ut för en olycka eller om en svårt sjuk
person ska bli frisk eller dö. Är det verkligen bibliskt att säga så?
Lars svar: Jag vill ge mitt svar utifrån den
längsta sammanhängande berättelsen som
finns i Bibeln, nämligen den om Josef och
hans bröder. (1 Mos 37-50)
Där finns familjeintriger, svek, kamp, smärta, sökande och lidande involverat i berättelsen, men samtidigt vittnar den om kärlek,
omsorg och förlåtelse.

Det framgår tydligt att Gud har en tanke och
plan med det som sker, även om det till synes
verkar hopplöst och meningslöst.
Vi läser om hur Josefs bröder hade planer och
tankar på att döda honom men de ändrade
sina tankar så att de i stället sålde honom till
Egypten. Där får vi följa honom och efter flera år får Josef återse sina bröder. ”Jag är Josef,
er bror, som ni sålde till Egypten. Men var
inte bedrövade för att ni sålde mig hit och
förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv
som Gud skickade mig hit före er.”
Berättelsen visar med tydlighet att Gud
har kontroll på läget, även om det beror på
mänsklig ondska. T o m mänskliga tankar,
ondskan och lidandet, använder Gud till att
gå sina ärenden.
Denna berättelse visar att i det stora hela,
med mänsklighetens och skapelsens framtid, blir det som Gud har tänkt och bestämt och i den meningen är det Bibliskt
att säga så.

Men i det lilla, i vår vardag, kan vi själva
välja och bestämma mycket. Sedan finns
detta som inträffar i livet som vi inte själva
tänkt eller önskat, som t ex olyckor och
sjukdomar.
Då kan vi säga som prästen Stig Jonsson
sade efter den omtalade bussolyckan i Norge för snart 25 år sedan och som krävde 15
ungdomars liv: ”Allt som sker kommer inte
från Guds hand, men allt som sker vill Gud
ta i sin hand.”
Det viktiga är ändå att vila i tron på att Gud
håller allt i sin hand. Då kan vi med tron
vila i insikten som Josef fick: ”Ni ville mig
ont, men Gud har vänt det till något gott.”
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 pastorsexpeditionen, skicka den som brev eller som
e-post. Uppgifter om adress och e-post finns i
faktarutan på sidan 2.

Veckomässa i byarna
Sedan ett år tillbaka har Bureå församling
varannan veckomässa i någon av byarnas
bönhus. Veckomässa är en kortare nattvardsgudstjänst.
– Det blir en signal att kyrkan också finns ute
i byarna, berättar kyrkoherde Lars Wangby.
Att ha mässa i byarnas bönhus är också ett
sätt att nå fler.
I slutet på januari
var det veckomässa i Sjöns
bönhus.

Efter mässan
är det vanligt
att deltagarna
stannar en stund
för samtal och
gemneskap kring
ett fikabord.

– Det finns en del äldre i byarna som har
svårt för eller tycker det är besvärligt att
åka till Bureå för att vara med på en veckomässa.
Målet är att ha minst en veckomässa varje år
i de flesta byarna. Så här ser vårens schema
ut: Övre Bäck 23 februari, Sjöbotten 22 mars,
Östra Falmark 18 april, Burvik 31 maj.
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Välkommen till Kryptan
Med krypta menas vanligtvis ett underjordiskt grav- eller kultrum
i en kyrka. Men i Bureå gäller inget av det, för där är kryptan varken underjordisk eller i kyrkan. Kryptan i Bureå är nämligen ett
rum i församlingsgården där det hålls andakter, veckomässa och
kyrkliga förrättningar som dop och vigslar.
Varje onsdag, klockan 8.30 har personalgruppen en andakt i Kryptan
dit även allmänheten är välkommen. Personalen turas om att hålla
andakten som inramas med psalmsång.
I Kryptan, som är till vänster om du använder entrén mot hembygdsparken, finns ett altare och på en av väggarna finns bland annat en tavla med förslaget på hur altartavlan i kyrkan skulle se ut.
Det finns plats för ett 40-tal personer.
Varje onsdag kl 8.30 har
personalgruppen andakt i
Kryptan. Den här gången
var det Björn Olofsgård
som ansvarade.

I Kryptan finns
en tavla med
förslaget på
kyrkans altartavla.

Kryptan fick sitt nuvarande utseende och placering i samband med
ombyggnaden av församlingsgården 1994. Före dess fanns ett förrättningsrum på pastorsexpeditionen, men det behövdes till kontor
för personalen. Kryptan används ganska flitigt, dels vid dop och
vigslar och som andaktsrum till församlingens olika grupper. En
torsdagkväll i månaden är det veckomässa i kryptan, och även till
den är alla församlingsbor välkomna.

Familjeläger i Jäckvik
Varje år till påsk ordnar Bureå församling
ett familjeläger i Luleå stifts fjällgård i
Jäckvik. I år blir lägret den 12-15 april.
Varje familj får sitt eget rum och på dagarna gör man vad man själv vill; skidor
på fjället eller i backen, fiske, skoteråkning eller lek och bus i snön. Under lägerdagarna är det gemesam morgon- och
aftonbön samt kvällsprogram.
Lägret är populärt och uppskattat. Vi har
ca 60 sängplatser och vi kommer att reser-

vera 20 av dessa till förstagångsdeltagare.
Anmälan till pastorsexpeditionen tel. 70 80
60 senast fredag den 16 mars. Vi tillämpar
vanlig turordning vilket innebär att när
platserna är fyllda, hamnar man på reservlistan och kommer med i händelse av återbud. Lägret kostar 1.200:-/vuxen och 600:för barn/ungdomar. Gratis för barn upp till
5 år.
Information och upplysningar lämnas av Lars
Wangby, tel 70 80 63.

Lekar på kvällarna är en av aktiviteterna
under familjelägret.

Markus Ahlstrand - ny komminister i Bureå
Som vi tidigare berättat har Dan Richardsson
slutat sin komministertjänst i Bureå församling. Hans efterträdare är nu utsedd och han
heter Markus Ahlstrand. Han tjänstgör just nu
som pastorsadjunkt i Lycksele och kommer att
börja sin tjänstgöring i Bureå till sommaren.
I skrivande stund verkar det som att han

kommer att hälsas välkommen söndag den
24 juni. I nästa nummer kommer en utförlig
presentation av Markus och hans familj och
mer information om när han börjar sin tjänst
som komminister i Bureå. Fram till dess Markus börjar blir det olika präster som kommer
tjänstgöra i församlingen.

Förutom kyrkoherde Lars Wangby kommer Ulf Norrby, Sjöbotten att tjänstgöra
vid flera gudstjänster och förrättningar
under våren. Andra präster som kommer
att vara med på en eller flera gudstjänster
är Helena Marksén, Tord Larsson och Pär
Parbring.
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Läsarnas bidrag till Nära
Den har gången har vi fått tre bidrag från våra läsare;
ett boktips, ett recept och en insändare. Vi börjar
med ett boktips från Ola Fahlgren, Sjöbotten.

Himlen finns på riktigt
Bokrecension av ”Himlen finns på riktigt” av Todd Burpo och Lynn
Vincent. Amerikansk, egocentrerad, präktighetskristendom när den är
som värst tänkte jag, när jag fick boken i min hand av min dotter med
uppmaningen att läsa den. Trots detta bestämde jag mig för att ge den
en chans och hade snart läst den lättlästa boken om pojken som besökt
himlen. Colton som är ungefär fyra år överlever en bukhinneinflammation och tillfrisknar, familjen är förstås överlyckliga över detta.

Ola Fahlgren, Sjöbotten blev positivt
överraskad när han läste boken som dottern Lovisa rekommenderat.

Men månaderna efter operationen berättar barnet, på sitt lilla vis, om
sin resa till himlen och tillbaka. Snart framträder en berättelse med
detaljer som Colton omöjligen kunnat känna till och med möten som
trotsar allt och som sätter den kristna tron på sin spets.
När jag lägger ifrån mig boken märker jag till min häpnad hur berörd jag
är och att berättelsen fängslat mig och faktiskt gör mig glad. Jag har läst
många kristna böcker med amerikanska författare som i sin rätlinjiga
präktighet blir omöjliga att ta till sig, men den här är nått annat. Den ger
mig hopp, livslust och jajamännsan, till och med en glimt av himlen.

Recept på ostfyllda kycklingfiléer
4 portioner:
4 kycklingfiléer, 1 tub ädelost (eller annan ost du tycker om), ½tsk
salt, 1 msk smält smör, 2 tsk soja,
½ tsk dragon, 1½-2 dl grädde, 1 tsk rosépeppar.
Skär en ficka i sidan av varje kycklingfilé och spritsa rikligt med ost.
Lägg filéerna i en ungssäker form. Salta. Blanda fett, soja och dragon.
Pensla filéerna med blandningen. Häll grädde runt filéerna. Stek i
225 graders ungsvärme i ca 20-30 minuter. Strö över rosépeppar. Serveras med färsk pasta eller pressad potatis och en god sallad.
Sign. Matglad

Insändare

Var har empatin tagit vägen?
Under en av mina kvällspromenader var det en kvinna som ropade på hjälp.
Jag gick dit och hon berättade att hon blivit sjuk och ville ha hjälp hem. Då
hon var tung ropade jag på några karlar som gick förbi, men de tittade
bort. Jag lyckades till sist lotsa henne hem, men det ger en bitter eftersmak
att karlarna bara gick förbi och ville inte hjälpa oss utan bara tittade bort.
Monica Nilsson, Bureå
Kommentar till insändaren från redaktören:
När jag läst insändaren kom jag osökt att tänka på berättelsen i bibeln om den barmhärtige samariern. Den handlar om en man som
överfallits av rövare och lämnats blödande och svårt skadad vid vägkanten. Två män passerar utan att bry sig om den skadade mannen
innan den barmhärtige samariern kommer. Han stannar, lägger om
såren, lyfter upp honom på sin åsna och tar honom till ett härbärge.

Innehållet i
insändaren
får redaktören för Nära
att tänka på
berättelsen
om den
barmhärtige
samariern.

Tyvärr är det ingen ny företeelse att vi människor alltför ofta av olika
anledningar, kanske mest rädsla och feghet, inte bryr oss om en medmänniska i nöd.
Jag ringde upp Monica för att höra mer om händelsen en höstkväll förra
året. Det var under en kvällspromenad som hon hörde kvinnans rop på
hjälp. För Monica var det självklart att gå fram till kvinnan och fråga vad
som hänt. Men varför männen inte brydde sig om hennes rop om att
hjälpa kvinnan har hon svårt att förstå.
Jag frågade om männen som passerade utan att bry sig kanske inte hörde
Monicas rop. Det har hon svårt att tro eftersom de passerade på samma
trottoar som de båda kvinnorna. Att männen skulle vara rädd för två
kvinnor är också svårt att tro, så flera gånger under samtalet återvänder
Monica till funderingen om varför vi inte vågar eller vill hjälpa varandra.
Det är en fråga väl värd att fundera på och samtala om.
Har du varit med om något som berört dig och som du vill dela med dig?
Då är du välkommen att höra av dig till Nära. Du hittar kontaktuppgifter i
faktarutan på sidan 2.

6 nära

En hälsning från Bureå församling

Göran Skytte kommer till Bureå
Den 1 april, och det är inget aprilskämt, kommer journalisten Göran Skytte till
Bureå. För dig som inte känner till vem han är eller vad han gjort kommer här
en kort resumé: Göran Skytte arbetade med undersökande journalistik i tidningarna Arbetet (1973-1982) och Aftonbladet (1983-1986). Skytte tilldelades
1984 Stora Journalistpriset. Under åren 1990-1999 var han programledare i
samtalsprogrammet ”Skytte” i Sveriges television. Programmet hade i genomsnitt 1,2 miljoner tittare under åtta år. Göran Skytte har i snart 20 år varit
en av landets mest populära och publikdragande föreläsare. Sedan 2007 har
han inför fullsatta lokaler runt om i hela landet och även utomlands berättat
om sitt liv, både före och efter den dramatiska omvändelsen från ateist till
kristen.
Du kan vara säker på att du inte går från
hans föreläsning oberörd, så reservera
söndag 1 april kl 18 för en intressant och
givande föreläsning med en av landets
mest uppskattade föredragshållare.
Ett bra sätt att förbereda sig inför Görans
besök är att läsa någon av hans böcker.
I boken ”Omvänd” berättar han om sin
minst sagt dramatiska resa från ateist till
kristen.
Hur hans 20 första år som kristen var kan
du läsa i boken ”På väg”. För Göran var
det en tid av glädje, ljus, frid, häpenhet
och lycksalighet, men också inre strid,
tvivel och häftig kamp.

På väg, är en av
de böcker Göran
Skytte har skrivit.

I samband med att Göran i början på januari var på en flera dagar lång mötesserie i piteåbygden fick tidningen Nära
möjlighet att ställa några frågor.
Vad ska du prata om i Bureå?
– Min förkunnelse besår av fyra delar och
huvudtemat är ”Ja till Jesus”. Den första
delen, som jag kallar ”Omvänd” handlar
om min väg till kristen tro, från att ha varit
en Gudsförnekare och kristendomsfientlig till att bli kristen. Och att sedan efter
det bli en kristen- författare, förkunnare
och filmare.
Under rubriken ”På väg” kommer jag att
berätta om att vara kristen och hur det
förändrar livet. Det är ett liv som består av
många stadier, som jublande lycka, tvivel,
tomhet, tveksamhet, att man ser tecken
och får tecken. Man kan tvivla och undra: är
jag värdig att vara kristen? Man upptäcker
saker som man inte sett tidigare, man dömer andra och sig själv. Allting ställs på
huvud, för det är det kristendomen gör.
Den tredje delen kommer att kretsa
kring begreppet ”Förvandling”. Det är ett
fullständigt centralt begrepp i den kristna
tron, som t ex att den minste ska bli den

Göran
Skytte
besöker
Bureå 1
april.

störste. Har vi inte en längtan efter förvandling så är vi, oavsett hur mycket vi
går i kyrkan, döda i själen. Och där kommer jag att berätta om sådana konkreta
förvandlingar i mitt och andras liv.
I den sista delen kommer jag sannolikt
att berätta om mitt arbete som filmare
i Tanzania, där jag verkligen är med om
fantastiska underverk.
Kallar du det för föreläsning eller predikan?
– Jag säger aldrig själv att det är en predikan. Därifrån jag kommer är det bara
präster som predikar, så vi andra vi förkunnar.
Vad är det bästa med att åka runt i landet och förkunna?
– Det är svårt att säga, men när jag fylls
av en glädje och lust som kommer inifrån
och dessutom veta att nu har jag en och
en halv timmes äventyr framför mig, är
en helt fantastisk känsla.
Men det finns också stunder och dagar då
det är slitsamt och man känner sig trött.
Men det konstiga är, att hur än jag mår så
i det ögonblicket jag ställer mig upp och
talar så kommer glädjen och lusten.

Passionsandakter
Början på påskveckan kallas i kyrkan för ”Stilla veckan” som i år infaller den 2-5 april. Då
är det Passionsandakter i kyrkan varje kväll
kl 19 då vi läser texter om Jesu lidandes väg.

Det är gudstjänster där bibeltexten i sig utgör
predikan och varvas med musikaliska inslag.
På skärtorsdagen kl 19 är det mässa. Du är
välkommen att besöka dessa gudstjänster.

nära
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Februari
Sö 26 kl 11:00 Högmässa. Tord Larsson. Sång kyrkokören. 		
Mars
Sö 4		 kl 11:00 Familjegudstjänst. Helena Marksén. Kyrkkaffe
To 8		 kl 19:00 Veckomässa i församlingsgården. Ulf Norrby
Sö 11 kl 11:00 Högmässa. LarsWangby
Sö 18 kl 11:00 Familjegudstjänst. Sång av barnkören. 		
				Utdelning av Barnens bibel till 5-åringar.
			
Lars Wangby. Kyrkkaffe. Brödauktion.
Sö 25 kl 11:00 Högmässa. Pär Parbring
April
Sö 1		 kl 11:00 Temagudstjänst ”Frälsarkransen”. Lars Wangby.
Sång av kyrkokören. Medverkan av konfirmanderna.
			
			
Kyrkkaffe. Fasteinsamlingen avslutas.
Sö 1		 kl 18:00 Föreläsning av Göran Skytte
Må 2 kl 19:00 Passionsandakt. LarsWangby
Ti 3		 kl 19:00 Passionsandakt. Helena Marksén
On 4		 kl 19:00 Passionsandakt. LarsWangby
To 5		 kl 19:00 Skärtorsdagsmässa. LarsWangby
Fr 6		 kl 11:00 Långfredagsgudstjänst. Lars Wangby. 		
				Sång av kyrkokören
Sö 8		 kl 11:00 Påskdagsgudstjänst. Pär Parbring.
			
Kyrkokören, Ch.i.li och barnkören
Sö 15 kl 11:00 Söndagsmässa. Ulf Norrby
Sö 22 kl 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Kyrkkaffe
Sö 29 kl 11:00 Högmässa. Helena Marksén.
			
Sång av bybor från Östra Falmark. Kyrkkaffe
Maj
To 3		 kl 19:00 Veckomässa i församlingsgården. Ulf Norrby
Sö 6		 kl 11:00 Gudstjänst tillsammans med EFS. Predikan av
			
Anders Holmbom. Lars Wangby. Kyrkkaffe
Sö 13 kl 11:00 Söndagsmässa. Ulf Norrby
To 17 kl 8:00 Gökotta.
Sö 20 kl 11:00 Familjegudstjänst. 				
				Barngruppernas avslutning. Kyrkkaffe
Lö 26 kl 14:00 Konfirmationsgudstjänst. LarsWangby
Sö 27 kl 11:00 Högmässa.Sång av kyrkokören och 			
			
konfirmanderna. LarsWangby

V. Hjoggböle, Sjön, Övre Bäck, Yttervik, Burvik
To 23/2 kl 19:00 Veckomässa i Övre Bäck. Lars Wangby
Sö 4/3 kl 11:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. S-L Jonsson. 		
				Servering. Bönhusföreningens årsmöte
Sö 11/3 kl 14:00 Gudstjänst i Övre Bäck. Åke Hägglund.
			
Sång Erling Wallsson. Servering
Lö 24/3 kl 18:00 Gudstjänst i Yttervik. Birgitta Kågström.
			
Sång Erika o Birgitta Kågström. Servering
Lö 7/4 kl 15:00 Påsksupé i Sjöns bönhus. Anmälan 801 92
Må 9/4 kl 11:00 Gudstjänst i Yttervik. Thorgny Karlsson
Lö 28/4 kl 19:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Göran Holmgren
To 31/5 kl 19:00 Veckomässa i Burvik. Lars Wangby

Internationella gruppen inbjuder till Brödauktion
under kyrkkaffet den 18 mars.
Baka det bröd du vill och ta med, så auktioneras det ut.
Behållningen tillfaller fasteinsamlingen ”Utrota hungern”.

Bureå EFS
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Valter Östlund 070-549 64 44

Februari
Lö 25 kl 11.30-14 Basar för Barn i alla länder. Servering, lotterier m.m.
Mars
Lö 10 kl 18:00 Gudstjänst. Tommy och Helena Marksén. 		
			
Sång Lisa Parbring. Servering.
Sö 11 kl 15-17 Middag för alla, kom och ät! 			
		 kl 17-18 Bibelsamtal. Helena Marksén.Barnpassning.
Fr 16 kl 19:00 The Life ungdomsgudstjänst
Lö 24 kl 18:00 Gudstjänst med Ikonmålargruppen. Stig-Lennart
			
Jonsson. Sång och musik av Isa och Henrik. Servering.
April
Lö 21 kl 18:00 Gudstjänst. Helena Marksén och hennes 		
				föräldrar m.fl. fr.Sävar. Servering.
			
Ungdomssamling efter gudstjänsten.
Må 30 kl 17:30 Valborgsmässofirande med barnvänligt program.
			
Ca 18.45 servering för alla, korvgrillning, sång m.m.
Maj
Sö 1		 kl 16:00 Vårbuffé. Anmälan senast 26/4 till
			
Vivianne Palm, tfn. 78 13 12
Fr 4		 kl 19:00 Gudstjänst med Anders ”Hompa” Holmbom, 		
			
Sång Kustblandning.
Lö 5		 kl 18:00 Gudstjänst Anders Holmbom.
			
Sång Indra Lindqvist. Servering

Sjöbottens EFS

Annika Stenlund 78 70 82

Mars
Sö 4		 kl 11:00 Gudstjänst bönhusföreningen. Roland 		
				Åkerström. Bönhusföreningens årsmöte.
Sö 11 kl 11:00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Helena M.
To 22 kl 19:00 Veckomässa. Ulf Norrby
April
Fr 6		 kl 18:00 Långfredagsgudstjänst. Ulf Norrby
Sö 22 kl 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Maj
Lö 12 kl 12-14 SALT-gruppens Barnens dag
Sö 13 kl 11:00 Familjegudstjänst.

Östra Falmarks EFS

Susanne Lindberg 842 24

Februari
25-26			Bibeldagar tillsammans med Sjöbottens EFS
Lö 25 kl 19:00 Gudstjänst. Kristoffer Hedman. Sång Ch.i.li
Sö 26 kl 11:00 Gudstjänst. Kristoffer Hedman
Mars
Sö 4		 kl 11:00 Gudstjänst
Sö 11 kl 11:00 Isgudstjänst i Holmsvattnet
Sö 25 kl 11:00 Gudstjänst. Roland Pettersson.
April
Må 9 kl 18:00 Påskbudskap i bild och ton. Björn Lindberg
Lö 14 kl 19:00 Lovsång
To 19 kl 19:00 Veckomässa. Helena Marksén
Sö 22 kl 11:00 Gudstjänst. Gun-Britt Norström
Må 30 kl 18.30 Valborgsfirande
Maj
Sö 6		 kl 11:00 Gemensam gudstjänst i Kyrkan
To 17 kl 9:00 Gökotta. SSK-avslutning

Fr 16/3 kl 19:00 The Life ungdomsgudstjänst i församlingsgården. Undervisning, lovsång, förbön och café
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Clownerna Tut och Tjut besöker förskolorna
Clownerna Tut och Tjut besöker under vårterminen förskolor som
finns inom Bureå församling med föreställningar för barn som är
4-6 år. Det är föreställningar om olika situationer där barnen kan
känna igen sig, som rädsla, tröst, mobbing, ensamhet och vikten av
att dela med sig.
Idén med clownsatsningen kommer från Själevads församling. Precis
som i många andra församlingar var det allt färre barn i åldern 4-6 år
som var hemma på dagarna och hade möjlighet att komma till barntimmarna i församlingshemmet. Därför sökte de ett nytt koncept för
att kunna jobba med den åldersgruppen. Och vad fångar barnens intresse och nyfikenhet bättre än två stumma, gestikulerande clowner?
En bra idé tyckte Sara Johanssson och Helene Lindberg, församlingsassistenter i Bureå församling, och började med förberedelsearbete under höstterminen.

Under besöken på förskolorna sjunger Tjut, Sara Johansson och Tut,
Helene Lindberg tillsammans med barnen.

Barnen på Sjöstugans förskola tyckte det var både spännande och trevligt när clownerna Tjut och Tut kom på besök.

Alla förskolorna i området ville ha besök av
clownerna och i mitten på januari var det dags
för den första omgången med besök.
Nära var med på den förställning som Tut
och Tjut hade på Sjöstugans förskola, och då
handlade det om behovet av tröst. Clownen
Tut började med att klämma foten under ett av
stolbenen och blev mycket ledsen. Sedan var
clownen Tjut fullt upptagen med att försöka
trösta henne, och till slut lyckades hon.
Under delen när de dramatiserar dagens tema
använder de bara ljud och gester. När de är klara

med den delen tar de av sig sina röda clownnäsor, och då kan de börja prata som vanligt igen.
Då har de ett samtal med barnen om det som
hände under dramatiseringen. Barnen får möjlighet att ställa frågor och komma med egna
tankar kring dagens tema. Föreställningen är
ca 30 minuter och innehåller dramatisering,
samtal med barnen samt en hel del sång. Så här
sammanfattar Tut och Tjut den första veckan:
– Vi har känt oss välkomna och har bara fått
positiv feedback från personalen på förskolorna, berättar Tut. Jag tror att det budskap vi

faktiskt var där för att förmedla, det där om
tröst, omtänksamhet och vänskap gick fram
till barnen. Tjut berättar om några av de kommentarer de fått.
– Vi har fått mail från flera av förskolorna där
de tackar för besöket. Det känns bra när de
skriver att de tycker att vi hade en bra föreställning som var anpassade till barnens nivå och
att vi var duktiga på att möta barnens behov.
Med så många positiva intryck ser både Tut och
Tjut fram mot nästa omgång med besök på förskolorna som är i mitten på mars.

Bibeläventyret fortsätter
En annan satsning som församlingen har är Bibeläventyret.
Det är en satsning som efter ett
års uppehåll drar i gång igen.

Upplägget är att besöka årskurs 4 under vårterminen. Det handlar om två klasser i Bureå
och en i Hjoggböle. Varje klass får fem besök
under terminen. Planen är att under höstter-

minen fortsätta med Nya Testamentet i samma
klasser när de går 5:an. Det här är bara en kort
information om Bibeläventyret. I ett kommande nummer av Nära får du veta mer.

