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Med barnets blick
Vid middagsbordet: ”Mamma, vad börjar w på för
bokstav?” Min fru, som för övrigt svarade precis
som jag skulle ha gjort, sade: ”Men kära du, w
är en bokstav.” ”Men mamma, w börjar ju på d;
d som i dubbel-ve”, blev då dotterns svar. Min fru
och jag skrattade gott åt vår dotters uppläxning,
men det slog mig att många av oss vuxna tappat
något på vägen: barnets blick; barnets kreativitet
och fantasi.

”

Vi ska inte lägga
av oss vår kreativa
förmåga och
fantasi...

Markus Ahlstrand,
ny komminister i Bureå församling

Sir Ken Robinson, professor i konstundervisning,
medverkade 2011 i tv-programmet Skavlan, där
han sade att det nuvarande skolväsendet kväver
kreativiteten och hämmar barnens fantasiförmåga. Han berättade om en liten flicka i en skola
som satt och ritade; helt uppslukad av sitt ritprojekt. Läraren gick fram till henne och frågade vad
hon ritade. Flickan svarade: ”Jag ritar Gud!” Läraren sade då att ingen vet hur Gud ser ut. Flickans
svarade: ”Det kommer de att veta när jag är klar
med min bild.”

Den inställning som läraren hade är tyvärr ofta
även många vuxnas inställning gentemot barnets kreativitet och fantasi. När en liten pojke
kom med fem bröd och två fiskar, såg lärjungarna enbart några bröd och några fiskar (Joh
6). Jesus däremot såg ett överflöd av mat som
räckte om det bröts, välsignades och delades ut.
Hade Jesus den vuxnes blick eller barnets? Vem
framhöll han som föredöme för den som vill
närma sig Guds rike om inte just barnet (Mark
10:14 ff).
Att ”bli som ett barn” innebär inte att vara
barnslig på det omogna sättet – det skriver
Paulus att vi ska lägga av oss (1 Kor 13:11 ff).
Men det säger ingenting om att vi ska lägga av
oss vår kreativa förmåga och vår fantasi. De
förmågorna är inte hinder i vår utveckling och
mognad som vuxna kristna – de är värdefulla
tillgångar.
I sommar kommer många barn att använda sin
fantasi och sin kreativitet i mötet med vuxna
(t.ex. i leken). Kanske kan vi ana mer av Guds
rike om vi ber Gud att hjälpa oss se på tillvaron
mer med deras fantasifulla och kreativa blick?
Som Jesus själv sade: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta
för de lärda och kloka och uppenbarat det för
dem som är som barn.” (Matt 11:25).
W börjar på D…såDså

Under tiden 18 juni t o m 17 augusti är det
sommartid på pastorsexpeditionen.
Öppettider: måndag-fredag, kl 8-12
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Våga fråga

Vem rår om kyrkan?

Fråga till Lars: Ett barn som besökte kyrkan under julen undrade: Vem rår om
kyrkan?
Lars svar: Jag vill svara på den frågan på
två sätt. Det första svaret handlar om själva kyrkobyggnaden. Det är ett hus byggt
som andra hus och den har en egen fastighetsbeteckning. Bureå församling står som
ägare till denna fastighet och det är kyrkorådet i Bureå församling som tillsammans
har ansvar för kyrkobyggnadens drift och
underhåll. Vi kan jämföra med skolan, där
skollokalen ägs av kommunen och därmed
även ansvar för drift och underhåll av lo-

kalen. Det andra svaret bygger på kyrkan
som Guds folk. Vi kan ju mena olika när vi
talar om ”kyrkan”.
Någon kanske menar de som regelbundet
går i kyrkans gudstjänster, någon annan
kanske menar de anställda som jobbar i
församlingen och ytterligare någon annan kanske menar de förtroendevalda. Det
finns fler associationer när vi tänker på
”kyrkan”. Men här vill jag försöka att ge
mitt svar utifrån Bibelns tanke om Guds
folk.
I Gamla Testamentet i Bibeln, läser vi om
Guds vilja att rädda (frälsa) människan. Synden kom in i människan och världen vid syndafallet och därmed också ondskan. Människan blev utvisad från paradiset. Men Gud vill
erbjuda en väg tillbaka. Gud väljer ut ett folk
– Israel. Genom detta folk vill Gud visa sin
trofasthet och sin kärlek till människan. Genom detta folk skall frälsningen komma. Till
detta folk gavs löften om Frälsaren, Messias

– Herrens smorde. I ljuset av Nya Testamentet förstår vi att det är Jesus Kristus.
Guds folk är ”kyrkan”, kallade av Gud att
tillhöra honom. ”Ty du är ett folk som är
helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren,
din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden.”
5 Mos 7:6 Med detta perspektiv, är svaret
att det är Gud som äger kyrkan. Kyrkan är
”hans dybara egendom”. Därför består kyrkan ännu idag; trots förföljelse, trots motstånd, trots interna stridigheter. Därför att
Jesus i dopet har lovat: ”Jag är med er alla
dagar till tidens slut.”
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.

Tack till Lena Brännström

Det var i maj 1994 som Lena Brännström började arbeta på kyrkogården, en säsongsanställning på sex månader per år. Lena trivdes mycket bra med jobbet, men i början på 2000-talet
fick hon bekymmer med allergier. Det gjordes
en utredning som visade att Lena var allergisk
mot många saker som t ex blommor och gräs,
men också grönsaker, örter och hårschampo.
– Det var nog hundra saker jag reagerade mot,
berätter Lena.
Tack vare stöd från Länsarbetsnämnden kunde
hennes tjänst göras om till en heltid som husmor i församlingsgården.
När Lena tittar tillbaka är åren på kyrkogården
de bästa. Lena trivs med att vara utomhus och
hade inte allergin satt stopp hade hon gärna
försatt med arbetsuppgifterna på kyrkogården.
Hon har också trivts med arbetet som husmor.
– Visst har det varit trevligt och jag har fått
träffa mycket folk, säger Lena.

Tjänsten som husmor hade Lenat fram till 30
april i år då hon blev pensionär. Innan hon gick
i pension genomgick hon en höftledsoperation.
Bureå församling säger ett stort tack till Lena
för det arbete som hon gjort för församlingen
och önskar henne ett fortsatt tillfrisknande
efter operationen och många fina år som pensionär.

Lena Brännström började arbeta i Bureå församling 1994.
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Nya medarbetare
Bureå församling har anställt två personer
under våren. Den ena är Lisa Parbring, som
efterträder Lena Brännström och Markus
Ahlstrand som fått komministertjänsten efter Dan Richardsson. Lisa började i
mitten på februari och Markus börjar sin
tjänst i augusti.
Lisa och hennes familj flyttade till Bureå
för två år sedan. Att Lisas bror, Dan Richardsson, med familj redan bodde här var
en stark bidragande orsak till att familjen
Parbring valde att bosätta sig i Bureå. Lisa
är utbildad grundskollärare, men har bara
jobbat några terminer i Umeå. Andra anställningar Lisa haft är församlingsvärdinna och församlingspedagog i Svenska kyrkan. Hon har även arbetat flera säsonger
på Parkförvaltningen i Piteå.
Ett stort intresset för trädgårdsskötsel är
något som Lisa haft i många år, och nu får
hon även användning det i sitt jobb då en
del av hennes tjänst blir att jobba på kyrkogården under sommarhalvåret.
Lisa har bara jobbat ett kort tag i församlingen, men det känns redan bra.

Innan Markus Ahlstrand utbildade sig till präst
jobbade han som snickare.

– Jag tycker det är roligt och är väldigt
glad och tacksam för att jag fått den här
tjänsten. Jag trivs jättebra! Att Bureå EFS
har sin verksamhet i församlingsgården
tycker Lisa bara är trevligt.
– Jag är uppvuxen i en EFS-familj, så det
känns naturligt för mig att de finns här i
lokalerna.
Ett annat intresse som Lisa har är musik.
Hon spelar piano och sjunger. Musik ingår
inte i tjänsten, men det är troligt att det
kommer att höras sång från köket och kanske kommer hon även att bjuda besökare
i församlingsgården på vacker sång och
musik.

Sedan 13 februari arbetar Lisa Parbring som
församlingsvärd och vaktmästare.

Namn: Lisa Parbring
Familj: maken Pär och två barn 3 och 1 år.
Bor: villa i Bureå.
Lisa om sig själv: trädgårdsintresserad,
musikintresserad, lugn och hjärtlig.
Aktuellt: började som församlingsvärd och
vaktmästare i Bureå församling 13 februari.

För Markus Ahlstarnd var yrkesvalet att bli
präst är något som växte fram under några
år. I gymnasiet gick han ett träprogram och
jobbade sedan ett tag som snickare. Det var
i samband med att han var arbetslös snickare och speciella omständigheter i livet som
insikten om att utbilda sig till präst växte sig
starkare. Att bli präst var inget enkelt val.
Markus brottades mycket med frågan om
varför han hade en så negativ inställning till
både prästyrket och kyrkan. De negativa erfarenheterna är något som Markus gjort upp

Namn: Markus Ahlstrand
Familj: hustrun Cecilia och och två barn 4 och 1 år.
Bor: flyttar snart till en villa i Bureå.
Markus om sig själv: reflekterande,
nyfiken, mångsidig och lyhörd.
Aktuellt: börjar som komminister i
Bureå församling i augusti.

med och kunnat lägga bakom sig.
En viktig anledning till att han tog steget att
börja läsa till präst var insikten om att Gud
kan rusta människor inför något som man
inte tror sig kunna.
– Jag vände mig till Gud och sa: Nu har jag
inte kontrollen Gud, men nu överlåter jag till
dig att, du får leda och styra.
Även om det varit kamp och tvivel under studieåren så är han nu redo att börja sin första
prästtjänst.
– Om man inte brottas med sin kallelse under studietiden tror jag inte att man riktigt
låtit det sjunka in vad prästyrket riktigt
handlar om.
När året som adjunkt i Lycksele församling
är klart i mitten på juni ser Markus fram mot
att få börja i Bureå församling.
– Arbetet med gudstjänstgrupper, det ideella engagemanget, undervisning och arbetet med gruppen ”mitt i livet” är delar som
känns viktigt för mig, avslutar Markus.
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Att lära sig mer om bibeln
Under vårterminen har ett 15-tal personer samlats i församlingsgården för att göra en djupdykning i bibelboken Apostlagärningarna.
Den gången tidningen Nära var med var det kapitel 3 och 4 som de
studerade närmare. Ledare för bibelstudiegruppen är kyrkoherde
Lars Wangby. Han har valt ett enkelt upplägg på träffarna. Deltagarna turas om att läsa en vers var, och när det gått igenom en del av
kapitlet har Lars en liten utläggning där han tar fram viktiga delar.
Den här gången lyfte han fram att de första troende ha hade templet
som mötesplats, de hade fokus på Jesus, de hänvisade till Guds ord,
de mötte motstånd och att de bad om hjälp av den Helige Anden.

Lars Wangby är ledare för bibelstudiegruppen

Men det är inte bara funderingar kring bibelverserna. Ibland kastar
Lars ut ett påstående för deltagarna att fundera över. Den här gången
berättade han om ett citat han läst: ”Om de första lärjungarna inte haft
hjälp av den Helige Anden skulle 95 procent av verksamheten försvunnit.
Om samma sak skulle hända oss idag skulle 95 procent av verksamheten
vara kvar” Den fråga som deltagarna fick fundera på var: Är det bara
verksamhet vi har eller är vi beroende av den Helige Anden?

Ann-Lis Lundberg
är en av deltagarna
i bibelstudiegruppen.

Det görs också ett avbrott för en kaffepaus, då man förutom njuter av
ett gott fika delar tankar och funderingar. Ann-Lis Lundberg är en av
deltagarna, och för henne är det viktigt att vara med.
– Jag tycker det är så härligt med gemenskapen. Jag är ju kristen
sedan många år tillbaka men då jag varit änka i många år så har jag
ingen att dela Guds ord med hemma. Därför är det så viktigt att vara
med i den här gruppen, det är så härligt att vara med.
Ann-Lis vill verkligen rekommendera den som vill lära sig mer att
komma med.
– Det är helt annars än att bara läsa bibeln hemma.
Även om Ann-Lis varit kristen i många år så var det först när hon
närmade sid 40-årssträcket som hon och hennes man tog det livsavgörande steget. Ett citat av Martin Luther King blev livsavgörande.
Ett tag före Martin mördades sa han i en tv-intervju att han visste att
han hade många bödlar som ville ta hans liv, men han var inte rädd
för han hade sett vad som fanns bortanför livets gräns. När Martin
sedan ett par veckor senare blev mördad blev längtan och nyfikenheten för stor. Ann-Lis och hennes man måste få veta vad det var han
hade sett. Och det fick de efter ett tag veta.

Kom med och förändra!

Sedan början på året finns det en gudstjänstgrupp med sju personer.
Tillsammans med prästen och kyrkvärdarna planerar de hur gudstjänsten ska genomföras och bestämmer också vilken eller vilka uppgifter som personerna i gudstjänstgruppen ska ha. Träffen är under
en timme på onsdag kväll före den söndag gruppen har ansvar för.
Frågor som gruppen samtalar om är bl a hur barn och ungdomar ska
bli mer delaktig i gudstjänsterna.
Att få fler gudstjänstgrupper är ett led i vårt arbete för ökad delaktighet genom att fler medverkar vid våra gudstjänster. Vi är många
som bär på en längtan och som ser ett behov av att arbeta med gudstjänstgrupper i vår församling. Känner du att detta låter intressant,
vill veta mer eller kanske vara med i en gudstjänstgrupp? Tag då
kontakt med Lars Wangby 0910 - 70 80 63,
e-post: lars.wangby@svenskakyrkan.se.

Körsång är en av de
musikstilar som kan
förekomma i gudstjänsterna.
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Intervju med Kristoffer Hedman
När EFS distriktsföreståndare i Västerbotten,
Kristoffer Hedman, medverkade på en mötesserie i Östra Falmark i februari passade Nära
på att göra en intervju med honom.
Det första Kristoffer får berätta om är hur
han upplever situationen i Bureåområdet.

”

EFS har både en
tradition och ett
uppdrag att vara
med och hjälpa
människor att växa
i sin tro.

– Jag har en positiv känsla av föreningarna
här i området. Bureå EFS har gått in ett nytt
spännande samarbete genom att flytta in i
församlingsgården. Jag är glad över det initiativet och hoppas att de hittar en bra lösning
med Bureå församling så de känner vilken
uppgift de har och vad de kan tillföra så att de
kan växa som gemenskap och få med andra.
När det gäller föreningarna i Sjöbotten och
Östra Falmark så är min bild att det är två

friska föreningar som vågar tänka nytt och
prova, man vill nå vidare.
Sedan finns någon fler liten förening som kämpar på och som jag hoppas ska känna att de får
stöd och uppmuntra från de större föreningarna.
Vad vill du ge för uppmaning till föreningarna?
– På årsmötet 2011 antog vi en ny programförklaring som ska räcka fram till 2015 med
fyra ledord; Varma hjärtan, Kraft till förändring, I tjänst för varandra och Nå vidare
och djupare.
Min förhoppning är att varje förening ska
fundera över: vad betyder de här för oss och
och hur ska vi jobba för att de här ledorden
ska bli verklighet?
Trots att antalet medlemmar i EFS i Västerbotten sakta sjunker så är Kristoffer ändå
optimist inför framtiden.
– EFS har både en tradition och ett uppdrag
att vara med och hjälpa människor att växa
i sin tro, att de ska en plats där de kan påverka sin livssituation. Sedan är det en utmaning att hitta en struktur som attraherar människan idag. Det kan hända att vår
verksamhet ska se annorlunda ut i framti-

Kristoffer Hedman, distrktsföreståndare för
EFS i Västerbotten sedan 2006.

den. Vårt uppdrag att vara en missionsrörelse som hjälper människor att växa i sin
tro står kvar, men på vilket sätt vi gör det
kan förändras.

Har du varit med om något som som du
tycker känns viktigt och som du vill dela
med dig eller önska ett inslag? Då är du
välkommen att höra av dig till Nära. Du
hittar kontaktuppgifter i faktarutan på
sidan 2.

Niceville - en bok att reflektera över
Boken utspelar sig i amerikanska södern på
1960-talet. Slaveriet är visserligen sedan
länge avskaffat, men färgade hemhjälper
med tveksamma anställningsförhållanden
är det fortfarande gott om. Man får speciellt följa Aibileen och Minny, två svarta
hemhjälper som i olika familjer kämpar på
med sina liv. Anställningstrygghet finns
inte, och med jämna mellanrum får hemhjälperna sparken för försumbara små

Anette Englund, Bureå, har läst boken
”Niceville” av Kathryn Stockett och
det här är hennes recension.

missar. Man får även en insikt i de små
barnens liv, där hemhjälpen är den svarta
kvinnan som i deras verklighet är den” riktiga” mamman.
Genom sitt arbete på en lokaltidning får en
ung vit kvinna, Skeeter, kontakt med Aibileen och Minny. Hon är, tvärtemot resten
av sim omgivning, starkt ifrågasättande
till hur svart tjänstepersonal behandlas.
Tillsammans företar sej de tre kvinnorna
det farliga uppdraget, att skriva en bok
som skildrar verkligheten för svarta hemhjälper hos vita arbetsgivare. Trots många
sorgesamma inslag är det här en riktig feel
good bok som det är en ren njutning att
läsa.
Anette Englund

nära
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Expeditionen 70 80 60

Juni
Sö 3 kl 11:00 Familjegudstjänst. Sång av Barnkören.
			
Lars Wangby. Kyrkkaffe
Sö 10 kl 11:00 Familjegudstjänst. Dopfest för 3-åringar.
			
Outi Nordlund
To 14 kl 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Sö 17 kl 11:00 Söndagsmässa. Ulf Norrby
Sö 24 kl 11:00 Högmässa. Sång av kyrkokören. 			
				Välkomnande av ny komminister, Markus 		
			
Ahlstrand. Lars Wangby. Kyrkkaffe
To 28 kl 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Juli
Sö 1 kl 11:00
			
Sö 8 kl 11:00
			
To 12 kl 19:00
Sö 15 kl 11:00
Sö 22 kl 11:00
To 26 kl 19:00
Sö 29 kl 11:00

Familjegudstjänst. Avslutning av 			
sommarskoj. Markus Ahlstrand
Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken. 		
Lars Wangby
Veckomässa i Fiskekapellet. Ulf Norrby
Högmässa. Bertil Holmgren
Gudstjänst. Ulf Norrby
Veckomässa i Fiskekapellet. Ulf Norrby
Högmässa. Bertil Holmgren

Augusti
Sö 5 kl 11:00
To 9 kl 21:15
Sö 12 kl 11:00
Sö 19 kl 11:00
To 23 kl 19:00
			
Sö 26 kl 11:00

Gudstjänst. Ulf Norrby
Veckomässa. Markus Ahlstrand
Gudstjänst i tältet. Sång av kyrkokören
Högmässa. Markus Ahlstrand
Veckomässa i Fiskekapellet.
Markus Ahlstrand
Högmässa. Lars Wangby

Falmarksforsen, Sjön, Hjoggböle
Hjoggböle
Sö 27/5 kl 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Sjön
Sö 17/6 kl 11:00 Gudstjänst med kyrklunch. ”Att leda 		
			
gudstjänst och predika” med Astrid
			
och Matz Antesten
Falmarksforsen
Lö 23/6 kl 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby

Musik i sommarkväll

Under sommaren blir det Musik i sommarkväll i Bureå kyrka vid
två tillfällen. Det första tillfället är söndag 25 juli kl 20.00. Då blir
det musik på piano, cello och violin. Medverkande: Anna Buchanhorst, Fredrik Lindström och Sonja Vrieze.
Det andra tillfället är söndag 12 augusti kl 20.00. Den kvällen
medverkar Orthodox Singers, en vokalensemble som sjunger estnisk musik.
		
Varmt välkomna!

Bureå EFS
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Valter Östlund 070-549 64 44

Juni
Lö 2
kl 18:00 Gudstjänst med Pingstförsamlingen i 		
			
Pingstkapellet. S-L Jonsson. Servering
Augusti
8-12
		Tältmöten i Bureå hembygdspark.
			
Se separat annons

Sjöbottens EFS
Juni
Sö 3 kl 10:00
			
On 6 kl 15:00
Sö 10 kl 18:00

Annika Stenlund 78 70 82

Familjegudstjänst med frukost.
Birgitta Kågström. Sång Erika Kågström
Bönestund för Sverige
Lovsång vid Sundsbron

Juli
En söndag i juli Sommarmöte. Se predikoturer
Augusti
Sö 5 kl 18:00 Lovsång vid Sundsbron
Sö 26 kl 11:00 Gudstjänst

Östra Falmarks EFS

Susanne Lindberg 842 24

Juni
Sö 17 kl 11:00 Sommarmöte. Pär Parbring, Anna Aspegren
Juli
Fr 13 kl 18:00 Lovsång på scoutplatsen (nedanför Ronny 		
			
och Astrid Granlund). Båt från Rego och 		
			
Barbro Lindberg kl 17.30 för den som vill.
Augusti
Sö 26 kl 11:00 Familjegudstjänst

Tältmöten 8-12 augusti
Hembygdsparken Bureå
Onsdag-fredag predikar EFS missionsföreståndare Stefan Holmström. På lördag kväll predikar Markus Ahlstrand och på söndagens gudstjänst är det Roland Pettersson. Efter gudstjänsten på
torsdagkväll är det veckomässa i kyrkan och på fredagkväll är det
en ungdomsgudstjänst. Förutom gudstjänsterna på kvällarna och
söndag förmiddag är det bibelstudier kl 10 på torsdag-lördag.
Barnsamlingar fredag-söndag.
Det blir också mycket sång och musik under tältmötesserien.
Jens Fahlgren sjunger på onsdagkväll. På torsdag sjunger Lisa
Parbring och Sara Häggbom. Björn Lindberg m fl medverkar på
fredagkvällens båda gudstjänster. För det musikaliska inslaget på
lördagkväll svarar Anna Ekman och Ingrid Mellberg. På söndagen
sjunger Bureå Kyrkokör.
Varmt välkomna!
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En hälsning från Bureå församling

Sommarskoj
Veckan efter midsommar blir det Sommarskoj, en vecka med trevliga
och intressanta aktiviteter för barn i årskurs 1-5. I slutet på maj kommer barn som får vara med att få en särskild inbjudan.
Sommarskoj är kl 10-14 och för avgiften 100 kr ingår en enkel lunch,
mellanmål och pysselmaterial. Kanske blir det även en utflykt under
veckan. Planerna är att barn och ledare ska medverka med ett drama
på familjegudstjänsten den 1 juli.
Vill du veta mer om vad som kommer att hända under veckan kan du
kolla på hemsidan: www.burekyrkan.com. Du kan även kontakta Helen,
70 80 67 och Sara, 70 80 68.

Morgongympa är ett stående inslag under Sommarskoj.

Nyfiken på
kristen tro
Insidan, en
tidning för dig
som är ung
och nyfiken på
kristen tro.

Är du en ung person som vill upptäcka mer av vad kristen tro har att
erbjuda och lära dig mer om vem Jesus är och varför livet med honom
är så fantastiskt och nödvändigt?
Då är Insidan en tidning för dig! Tidningen vänder sig den som är
ung och kristen eller kanske bara nyfiken på vem Gud är. Läs spännande reportage, fördjupa dig i vad Bibeln vill säga till just dig i dag
och låt dig inspireras av tidningens fräscha layout!
På hemsidan, www.insidan.net, finns information om hur du prenumererar. Där kan du också ladda ner och läsa tidigare nummer
Insidan ges ut av ELU, Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom, och
drivs i princip helt av ideellt engagemang.

Tältmöten med Stefan Holmström
Tältmötena i hembygdsparken är uppskattade.
Det är många, från både när och fjärran, som söker sig till gemenskapen i tältet. Talare under det
tre första dagarna på årets tältmötesserie, som
är den 8-12 augusti, är Stefan Holmström, EFS
Missions-föreståndare.
Stefan prästvigdes 1979 och arbetade i två år i
Sundsvalls Gustav Adolfs församling. Efter en
termins missionärskurs arbetade Stefan som EFS
missionär i Tanzania under åren 1983-1991. Vid
återkomsten till Sverige anställdes han som lärare vid Johannelunds teologiska högskola. 1998

lämnade han lärartjänsten för att bli distriktsföreståndare för EFS i Västsverige under fyra år. Sedan arbetade Stefan några år som ordförande för den kristna
studentrörelsen CREDO och därefter på uppdrag av
EFS och Svenska kyrkan med teologisk utbildning i
Tanzania. Det var i samband med EFS årskonferens i
Skellefteå 2009 som Stefan började som EFS missionssekreterare. Han efterträdde Anders Sjöberg som var
missionsföreståndare i nio år.
Arrangör av tältmötena i hembygdsparken är
Pingstgruppen i Bureå, EFS och Bureå Församling.

Ändring i begravningslagen
Det har blivit en ändring i begravningslagen som innebär att stoftet efter en avliden eller
dödfödd ska gravsättas eller kremeras snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.
Tidigare har tiden för gravsättning och kremering varit två månader.
Har du frågor, prata med Kyrkogårdsföreståndare Hans Granlund, 70 80 70.

