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Enkla vardagssaker
Den här sommaren har jag många gånger återkommit till en sång av Per Harling; ”Jag önskar
dig tid att vila”. Den sången tycker jag ger uttryck för mycket som är viktigt för mig. Om jag
tänker tillbaka på de stunder som blev viktiga i
sommar så är det ofta enkla vardagssaker!
Återse gamla och goda vänner - en stor kram, vad
har hänt sen sist och minns du..? Man är del av
ett sammanhang. Sitta ute vid elden och prata
länge, länge till sent. Ta sovmorgon - inte måsta
stiga upp tidigt, om man inte vill.

”

Vi tror att vi måste
vara duktigare än
Gud...

Boel Boström,
Bureå

Få dela både skratt och tårar med grannar och
vänner, så helas livet. En del ”underhållsarbete”
som målning, rensa rabatter och förråd, klippa
gräset. Det blir så fint!
Det regnar - vi kan sitta i uterummet och lyssna
till regnet, och vi blir inte blöta! Så mysigt! Skapa
i grönskan - vänta på att blommor ska slå ut och
jordgubbar mogna.

”Herren är min herde, ingenting ska fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig
vila vid lugna vatten.” ( Ps 23:1 - 2).
Ett lugnt vatten fann vi hos goda vänner; svag
vind, många myggor. De hade packat kaffekorgen, vi åkte ut på sjön och fikade i båten. Vi tog
en tur runt sjön. Det var rofyllt och vilsamt efter ett par tuffa arbetsdagar!
Ibland tänker jag att vi tror att vi måste vara
duktigare än Gud. När han hade skapat denna
fantastiska värld och såg att allt som han hade
gjort var mycket gott så vilade han! Är inte det
en bra mall?!
Vi har ofta mycket som vi tycker att vi måste
göra. Så var det redan för 2000 år sedan;
”Han (Jesus) sa till dem: följ med mig bort till en
öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan
vila er lite. Det var så många som kom och gick att
de inte ens fick tid att äta.”! (Mark. 6:31 - 32). Vi
behöver också vila och hämta ny kraft - ladda
batterierna!
Jag sökte på ordet fred/frid, och fann att det
betyder ”helhet, harmoni, balans och jämvikt”,
dvs allt är i sin ordning!
Jag önskar dig fred och frid!
Boel Boström

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder
måndag 5 november kl 19 i församlingsgården.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Välkommen! Gunnar Hedman, ordf.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Britt-Inger Hedenström tillsammans
med sin häst
Conny.
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E-post. förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

nära

En hälsning från Bureå församling

3

Våga fråga

Är Gud grym?

Fråga till Markus: Mycket av den ondska
som funnits och finns i världen är människan själv ansvarig för. Det finns också tillfällen när man upplever att Gud är mycket
grym, t ex när han låter döda allt förstfött
i Egypten (Andra Moseboken 12:1-14) Hur
kan Gud tillåta att oskyldiga barn dödas?
Markus svar: Närhelst man stöter på texter
i Bibeln där man reagerar inför det våld och
den ondska man tycker sig se i texten, måste
man alltid se till sammanhanget. Andra Mosebok börjar med att berätta om hur Israeliterna hamnar under förtryck i Egypten. Där
får vi även läsa om när Mose och Aron går

till Farao och ber honom släppa israeliterna så
svarar Farao med att sätta dem i hårdare arbete
och prygla förmännen (2 Mos 5). Så småningom
står det att Gud sänder nio plågor över Farao
och Egypten, men trots allt detta vill inte Farao släppa israeliterna fria. Då sänder Gud den
tionde plågan, vilket är det sista maktmedlet
Gud har att arbeta med (den som har gett oss livet tar livet tillbaka). Här är det värt att notera
att tagandet av livet av allt förstfött verkligen
gäller allt förstfött (det står att även boskapens
”förstfödda” ska dö). Hela Faraos rike straffas,
inte bara människorna.
På frågan om de egyptiska barnen är oskyldiga
kan man svara både ja och nej. I sig har de inte
gjort något, men de är barn till ett folk som
utnyttjade ett annat folk, och de hade troligen
vuxit upp och lärt sig att fortsätta förtrycka israeliterna – med tanke på hur hårdnackat Farao
höll fast vid att inte släppa israeliterna fria.
Den första meningen på frågan kan alltså besvaras genom att hänvisa till just ondska som

människan är ansvarig för. Det är Farao (som
ju var människa, om än han såg sig som en
gud) som utövar den ondska och grymhet
som Gud måste svara på för att få honom
att släppa israeliterna fria – och även när
han gjort det så kommer Farao på att han
vill hämnas israeliterna (troligen genom att
dräpa dem) (se 2 Mos 14).
Visst kan Guds handlande uppfattas som
grymt, men sett till sammanhanget var det
kanske det enda maktmedel Gud hade att ta
till. För den som vill läsa mer om det ondas
problem, rekommenderar jag boken Inga
enkla frågor av William Lane Craig (Credoakademin).
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 pastors-expeditionen, skicka den som brev eller som e-post. Uppgifter om adress och e-post finns i faktarutan på
sidan 2.

Välkommen att sjunga i Ch.i.li.
Tycker du om att sjunga? Då är du välkommen att vara med i ungdomskören Ch.i.li.
I år är det tio år sedan kören bildades och i
mitten på maj firades det med en återträff.
Genom åren har ett 70-tal ungdomar varit
med i kören och 20 av dessa var med på födelsedagsfesten.
Om du undrar över körens namn så har det
inget med chilikryddan att göra, utan det är
en förkortning av; Christ is life. Det är församlingsmusiker Sara Johansson som är le-

dare för kören, ett
uppdrag hon trivs
med.
– Att leda kören är
bland det roligaste
jag gör! Det är dom
i kören som ger
mig energi och inspiration i arbetet.
Det är alltid spännande med en ny
hösttermin. Ofta
slutar många av Ett av inslagen under jubileumshelgen var ett musikcafé i församlingsgården.
naturliga skäl efter en vårtermin,
p g a att de tagit studenten och därmed flyt- på med nya deltagare, vilket jag så klart hoptar till annan ort. Hittills har det dock fyllts pas på även denna hösttermin! Alla ska känna sig varmt välkomna, från årskurs 7 och så
Stina Larsson, Susanne Nyström och Lisa
länge man kan och vill! Kom gärna och testa
Berglund, f d körmedlemmar, var med på
några gånger, utan tvång, hälsar Sara.
återträffen.
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Britt-Inger är ett med naturen
För många år sedan fanns ett tv-program som
hette ”Ett med naturen”. Det är en rubrik som
passar bra på Britt-Inger Hedenstöm och det liv
hon valt att leva. För naturen med växter och
djur är något som tar en stor del av hennes tid.
Lägg till det intresse och engagemang för barn
så har du en bra beskrivning av det som ligger
henne varmast om hjärtat. När Britt-Inger får
uppmaningen att säga tre egenskaper som är
typiska för henne nämner hon: tidsoptimist,
snäll och konservativ.

”

Det skulle aldrig
falla mig in att
gå ur Svenska
Kyrkan...

– Jag är lite rädd för förändringar. Jag tycker
det är bra som det är, säger Britt-Inger när hon
ska förtydliga vad hon menar med att vara
konservativ.
Det blir ett långt och intressant samtal om
vad Britt-Inger tycker är viktigt för människan idag att tänka på för att få ett bra liv, men
också om problem och svårigheter som hon
varit med om.
– Jag tycker det är viktigt att vi ger varandra av
vår tid och lyssnar på varandra, betonar BrittInger.
Hon tycker att det är alltför många som bara
rusar på, fullt upptagna av att skaffa saker
som vi egentligen inte behöver. Hur många
barn har det idag med för lite tid och möjlighet att leka utomhus och dessutom att de
många gånger måste ta ansvar alldeles för

tidigt, är något som bekymrar henne.
– Barn får inte vara barn,
som Britt-Inger uttrycker
det.
När Britt-Inger tittar tillbaka på sin egen barndom
är det mesta positivt.
– Jag har fått en en otroligt genuin och trygg
uppfostran, något som
vi har försök överföra till
våra barn och som jag
upplever att de för vidare
till sina barn.
Att vara med på gudsMånga av växterna har Britt-Inger i sitt lusthus. Att bygga ett lusthus
tjänster i kyrkan och på som är uppvärmt hela året är en av hennes drömmar som förverkliEFS var en annan na- gats. Förutom växter i mängd har familjen Hedenström tre hundar,
turlig del under hennes tupp och hönor, får samt tre hästar.
uppväxt, och det är något
som påverkat henne mycket. Britt-Inger är inte ten. ”Som du vill att andra ska vara mot dig
i kyrkan så ofta, men det har och kommer alltid ska du vara mot dem”, men detta ycker jag
att vara en plats där hon kan slappna av, känna många har tappat.
frid och harmoni.
Efter många jobbiga år har Britt-Inger bestämt
– Det känns skönt att ha kvar sin barnatro sig för att de inte längre ska få påverka henne.
och det skulle aldrig falla mig in att gå ur – Jag har kommit dithän i livet, att trots myckSvenska kyrkan!
et elände jag varit med om och så mycket fult
Britt-Inger berättar att många av hennes be- jag har blivit tilldelad, så tycker jag bara synd
kanta, som trots att de inte fått någon kristen om människor som går omkring och är sura,
uppfostran, ber till Gud varje dag. De är tack- bittra och elaka. För mig handlar det om fånga
samma och upplever att det är något stort som dagen. Du får bara en chans, du måste förvalta
de kan luta sig mot. Hon har även en del nega- det liv du fått på ett bra sätt för dig själv och
tiva upplevelser. Det handlar inte om hennes andra.
tro på Gud eller gudstjänsterna, utan att hon För Britt-Inger handlar det om att leva här och
mött många som kallar sig troende och som nu; att ta vara på små guldkorn i vardagen som
hon blivit sårad av.
en humla eller en fågel som flyger förbi när hon
– De har inte varit snälla. Jag tycker att god- dricker sitt morgonkaffe på bron.
hjärtad och snäll det är det som ska vara ut- – Naturen är fantastisk! Jag är glad för varje
märkande för en person som kallar sig kris- dag jag får!

Namn: Britt-Inger Hedenström
Bor: Egen villa i Nedre Bäck
Familj: Gift med Ove sedan 1974. Två utflugna
barn, sex barnbarn och har sedan 1987 varit familjehem för tre barn.
Läser: Hon läser sällan böcker, men tidningen
Lantliv som hon prenumererar på läser hon gärna och mycket.

Tv: Nyheter, inrednings- och inspirationsprogram
och serien ”Morden i Midsomer”.
Musik: ”Creedens” och musik från 50-talet.
Favoritpsalmer: ”Den blomstertid nu kommer”
och julpsalmen ”Hosianna”.
Visdomsord: ”Kommer tid, kommer råd”. Ett visdomsord från mamma som hjälpt henne många
gånger.
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En ovanlig bibelgrupp
Det var församlingens diakon, Björn Olofsgård,
som kom i kontakt med deltagarna och lovade
att undersöka om det fanns möjlighet att starta en bibelgrupp i Bureå. Träffarna kom igång
under hösten 2011 och har fortsatt under vårterminen. Planen är att fortsätta under höstterminen med det mödosamma men givande och
intressanta arbetet med att läsa bibeln och lära
sig mer om vad kristen tro är. Lars har även förhoppningar om att fler ska komma med.
– Jag hoppas att fler skall upptäcka bibelsamtalets form, både från andra länder och kulturer
och
församlingsborna.
Lars Wangby, Sharam Berozy, Mozhdeh Akhtari, Zahra Akhtari och Roya Kordistany.

Persiska, engelska och svenska. Det är minst
sagt en internationell atmosfär när en mindre grupp från Iran tillsammans med Lars
Wangby samlas för att läsa bibeln och lära
sig om den kristna tron.
– Vi träffas på tisdagarna och det här en riktig höjdpunkt för mig, säger Lars. Eftersom vi
pratar olika språk och det ska översättas till
engelska och persiska så hinner vi inte så långt
varje gång.
Ett par av deltagarna från Iran kan lite svenska
och engelska. Så det Lars läser och säger, ofta

på svenska och ibland på engelska, översätter
en av deltagarna till persiska. Det som sägs på
persiska får Lars översatt till svenska och eller
engelska. Så sakta, nästan ord för ord tar de sig
genom några bibelverser då de träffats under
drygt en timme på tisdag eftermiddagarna.
Roya Kordistany, som är född och uppvuxen
i Iran har fostrats i den muslimska tron och
naturligtvis även läst läst Koranen. Även om
gruppen inte hunnit så långt i bibeln så har
hon upptäckt att det är mycket stor skillnad
mellan att vara muslim och kristen.

Mässa med Psaltaren

Kören Canorus från Sävar under ledning av Malin Arlebrandt kommer till Bureå kyrka den 11 november.

Söndag 11 november får Bureå församling besök av kören Canorus från Sävar
som framför ”Mässa med Psaltaren”. Det
är André Jakobsson som har tonsatt ett
antal psaltarpsalmer i jazzstil som kören

sjunger. Körledare är Malin Ärlebrandt.
Musiker är André Jakobsson (piano),
Jakob Forslund (bas) och Ulf Sundquist
(trummor). Prästen Terese Hedman från
Sävars församling leder mässan.

Ibland
är Royas
dotter
Kamelia
Berozi med
på bibelgruppens
träffar.

Mötesserie
om bön
Bön är temat för den mötesserie som
EFS-föreningarna i Bureå, Sjöbotten
och Östra Falmark har tillsammans i
Sjöbottens bönhus 11-14 oktober. Det
är EFS pastor i Bureå, Helena Marksén
som kommer att predika under serien,
och hon ser fram mot mötesserien.
– Det här är en varm inbjudan till att
varva ner och finna vilan, bli styrkt av
Guds underbara ord, få en stor portion
uppmuntran och livskraft till vardagslivet med Gud - och viktigast av allt: få
avnjuta livsförvandlande tid med Universums Herre, berättar Helena.
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En anrik syförening i Sjöbotten
Visst kan man kalla en syförening som funnits i 119 år och som hela tiden haft samma
syfte, nämligen att med gåvor och auktioner
samla in pengar till missionen, för anrik.
Det var 1893 som föreningen bildades på initiativ av Matilda Fredriksson och Eva Sundbom, eller Sjöbottens missionsförenings som
var det formella namnet. Det hela började
som en 5-öresförening; intresserade skänkte
5 öre i veckan till missionen.
Med på den första auktionen var pastor Eriksson från Skellefteå och han var mycket belåten över resultatet på 125 kronor (ca 7 000
kronor med dagens penningvärde).

Siv Morén och Laila Stenman har varit med i
syföreningen under många år.

Iris Lindkvist, Birgit
Häggmark och Gunilla
Nilsson är trogna deltagare på symötena.

Under många år hölls symötena i hemmen
och då för det mesta på kvällstid. I en sammanställning från 90-årsjubileet kan vi läsa:
”Symötena hade ett ungdomligt inslag och även
männen tog sin handsömnad med och delade gemenskapen kring ordet och kaffe med dopp.”
Naturligtvis har det hänt en hel del under
snart 113 år. Sedan många år tillbaka är
symötena förlagda till bönhuset, många av
deltagarna har avlidit och numera är det sällsynt med män. Men mycket är som tidigare,
som att samla in pengar till missionen
och gemenskapen på sammankomsterna.
Trots att antalet kvinnor som samlas till symöten är färre än tidigare så har ändå resultat av

Tut och tjut kommer

missionsauktionerna varit mycket goda. Under
2000-talet är behållningen från auktionen i genomsnitt ca 35 000 kronor! Till det kommer de
kollekter som samlas in på symötena.
Under de senaste åren har antalet deltagare
på de flesta symötena varit 7-9. Upplägget följer väl inarbetade rutiner. Efter en inledande
psalm är det någon av deltagarna som läser ett
avsnitt ur en bok och den delen avslutas med
bön. Sedan finns det tid till att handarbeta, fika
och samtal om små och stora livsfrågor.
Innan tidningen Nära lämnar symötet vill
deltagarna skicka med en hälsning: Vi hälsar
fler, både kvinnor och män, välkomna till gemenskapen på symötena.

Ansök om ett
föreningsbidrag!
Församlingens
clowner Tut och
Tjut kommer att
vara med på tre av
höstens familjegudstjänster, den
16 september,
28 oktober och
9 december.
Bakom clownmaskerna finns
församlingsassistenterna Sara
Johansson och
Helen Lindberg.

Nu finns det möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag från Bureå församling.
Kyrkorådet har nämligen budgeterat en
summa pengar som är ämnade att användas ute i församlingen på något sätt.
Det är såklart öppet för alla föreningar
att söka bidraget. Det kan handla om allt
mellan att sponsra en fotbollsmatch till
att kanske hjälpa en förening med någon
viktig investering. Bara fantasin sätter
gränserna! Skriv en rad om vad ni vill
använda pengarna till och skicka sedan
ett brev eller mail till Bureå församling.
Mail- och postadress finns på sidan 2.
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Expeditionen 70 80 60

September
Sö 2 kl 11:00
			
			
			
To 6 kl 19:00
			
Sö 9 kl 11:00
			
Sö 16 kl 11:00
			
Sö 23 kl 11:00
			
Sö 30 kl 11:00
			
			
			

Högmässa ” De äldres dag”. Markus 		
Ahlstrand, Björn Olofsgård.
Sång: Andréa Waller. Kyrklunch för 			
församlingens 65-åringar och äldre.
Veckomässa i församlingsgården.
Lars Wangby
Familjegudstjänst, terminsupptakt med kyrklunch
och trevligheter för hela familjen. Lars Wangby
Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. Tut och
Tjut medverkar. Kyrkkaffe med Tut & Tjut-fika.
Högmässa. Markus Ahlstrand.
Inskrivning av konfirmander. Sång: Ch.i.li.
Gudstjänst. Markus Ahlstrand, Björn 		
Olofsgård.Sång: Nedre Bäck-borna. Förböns-		
gudstjänst. Markus Ahlstrand, Björn Olofgård.

Oktober
To 4 kl 19:00
			
Sö 7 kl 11:00
Sö 14 kl 11:00
			
Sö 21 kl 11:00
			
Sö 28 kl 11:00
			
			

Veckomässa i församlingsgården.
Markus Ahlstrand
Högmässa. Lars Wangby. Sång: Kyrkokören
Familjegudstjänst. Lars Wangby.
Sång: Barnkören. Kyrkkaffe
Högmässa. Markus Ahlstrand,
Björn Olofsgård. Sång: Ch.i.li.
Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. Tut och
Tjut medverkar. Kyrkkaffe med Tut & Tjut-tårta.

November
To 1 kl 19:00
Lö 3 kl 11:00
Lö 3 kl 16:00
			
Sö 4 kl 11:00
Sö 11 kl 11:00
			
Sö 11 kl 18:00
To 15 kl 19:00
			
Sö 18 kl 11:00
Sö 25 kl 11:00

Veckomässa i församlingsgården. Lars Wangby.
Gudstjänst i någon by. Markus Ahlstrand
Minnesgudstjänst. Lars Wangby,
Björn Olofsgård. Sång: Kyrkokören
Gudstjänst. Lars Wangby
Jazzmässa med Canorus. Terese Hedman, 		
Lars Wangby, Björn Olofsgård
Förbönsgudstjänst. L Wangby, B Olofsgård
Veckomässa i församlingsgården.
Markus Ahlstrand
Gudstjänst. Markus Ahlstrand. OMG
Högmässa. Lars Wangby

Sjön, Nedre Bäck, V. Hjoggböle, Yttervik, Örviken
Sjön
Sö 16/9 kl 11:00 Missionsafton i Sjön. Kersti Karlsson
Nedre Bäck
To 20/9 kl 19:00
			
V Hjoggböle
Fr 5/10 kl 19:00
			
Yttervik
To 18/10 kl 19:00
			
Örviken
Sö 18/11 kl 18:00
			

Veckomässa i Nedre Bäck.
Markus Ahlstrand
Prosten Kurt Karlsson berättar om C. O. 		
Rosenius. En film av Allan Olofsson. Servering
Veckomässa i Yttervik.
Markus Ahlstrand.
Gudstjänst i Örviken. Markus Ahlstrand.
Sång: Barnkören
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Bureå EFS

Valter Östlund 070-549 64 44

September
Lö 8 kl 18:00
Sö 9 kl 10:00
			
			
			
Sö 23 kl 11:00
			
Sö 23 kl 17-20
Ti 25 kl 18:00

Gudstjänst i cafémiljö. Servering.
Gemenskapsdag i Stortjärn. Helena Marksén 		
m.fl. Avfärd från församligsgården 09.15. 		
Gudstjänst, samtal och aktiviteter. Medtag 		
egen kaffekorg. Surströmming.
Högmässa i kyrkan för hela kretsen.
Sång: Unison. Kyrkkaffe		
Framtidsdag nr 3. Helena Marksén, m.fl.
Alpha-start på Café Träffpunkten.

Oktober
Fr 5 kl 19:00
Lö 6 kl 18:00
			
To 11 - Sö 14
			
Lö 20 kl 18:00

Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Servering.
Gudstjänst. Birgitta Wangby.
Servering, föreningsmöte.
Kretsgemensam mötesserie i Sjöbotten. 		
Se separat annons
Gudstjänst. Malå Gospel. Servering

November
Sö 4 kl 18:00
			
Lö 10 kl 14:00
Sö 11 kl 15-17
Lö 17 kl 18:00
			

Gudstjänst. Tillsammans med 			
pingstförsamlingen på församlingsgården
Missionsauktion				
Söndagsmiddag				
Gudstjänst. Gideoniterna. Erling Vallsson. 		
Servering

Sjöbottens EFS

Annika Stenlund 78 70 82

September
Lö 8
kl 18:30 Höstupptakt med surströmming i bönhuset
Sö 23 kl 11:00 Kretsgudstjänst i Bureå kyrka
Oktober
Kretsgemensam mötesserie Tema: bön
To 11 kl 19:00 Helena Marksén
Fr 12 kl 19:00 Helena Marksén
Lö 13 kl 19:00 Helena Marksén. Sång: Unison
Sö 14 kl 11:00 Helena Marksén
Lö 20 kl 19:00 Medlemsmöte
Sö 28 kl 11:00 Familjegudstjänst tillsammans med
			
Ö. Falmark. Helena Marksén. Barnkör.
November
Lö 24 kl 15:00 Missionsauktion. Ulf Norrby
Sö 25 kl 11:00 Gudstjänst. Outi Nordlund

Östra Falmarks EFS

Susanne Lindberg 842 24

September
Lö 15 kl 17:00 Surströmming
Lö 29 kl 18:00 Bibelhelg. Tema: Tillbedjan. Helena Marksén
Sö 30 kl 11:00 Fortsättning Bibelhelg. Helena Marksén
Oktober
Lö 6 kl 18:00
To 11 - Sö 14
			
Lö 27 kl 18:00

Lovsång. LP-Ria Ursviken
Kretsgemensam mötesserie i Sjöbotten. 		
Se separat annons
Musikcafé. Eva Lindgren och Björn Lindberg

November
Sö 11 kl 11:00 Gudstjänst
Lö 24 kl 18:00 FG/PG Auktion
To 29 kl 19:00 Veckomässa. Lars Wangby

8 nära

En hälsning från Bureå församling

En resa genom bibelns värld
Under vårterminen började elever i årskurs 3-5 på Hjoggböleskolan en resa genom bibelns värd, en resa som fortsätter under
höstterminen. Även eleverna i Bureskolans årskurs 4 har påbörjat
samma resa.
Resan under vårterminen gick genom Gamla testamentets 39 böcker
och under höstterminen fortsätter resan in i Nya testamentet. De
som genomför Bibeläventyret är församlingsassistenterna Sara Johansson och Helen Lindberg. För att få göra det har de gått en utbildning som gör dem till licensierade instruktörer.
– I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Från skapelsen i 1:a Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. Vi lär klasserna bibelns
berättelser, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop. De
får också en bild av de bibliska ländernas geografi, vi utmanar dem
att tänka på vad Tio Guds bud betyder, och det på ett sådant sätt att
de kommer ihåg det mesta.

Sara ger instruktioner hur Sara, Abraham, Lot, Tera och medföljande
boskap ska agera. Bakom förklädnaderna döljer sig Emanuel, Linus,
Albin A och Konrad.

Om du hör till den generation som hade kristendomslektioner i skolan och kanske även gick i söndagsskolan är det troligt att du inte
kommer att känna igen dig. Sara och Helen använder nämligen både
rapp och trolleri.
– Resan genom bibelns värld görs med hjälp av rörelser, drama och

Adam och Eva i paradiset frestas av ormen att äta av kunskapens frukt.
Gabriel agerar Adam, Hanna är Eva och Sara hjälper ormen att fresta.

nyckelord, trolleri, rim och rapp. Bland annat så rappar vi 10 Guds bud.
Den här pedagogiken ger eleverna möjlighet att bättre tillgodogöra sig
fakta och förstå de bud som ligger till grund för en stor del utav vårt
lands etiska och moraliska värderingar och lagar, förklarar Sara.
Som bekant ska religionsundervisningen i grundskolan vara objektiv; läraren ska förmedla sakliga kunskaper om olika trosåskådningar
utan att försöka påverka eleverna att omfatta en viss tro. Så för Sara
och Helen handlar det
om att berätta om vad
det är som står i bibeln. Sedan är det upp
till eleverna att välja
om de ska tro på att
Bibeln är Guds ord eller vilken historiebok
som helst.

Hanna och Wilma
funderar på en uppgift
i Bibeläventyrets
arbetshäfte.

Välkommen till våra grupper för barn och ungdomar
Bureå församling och EFS-föreningarna erbjuder barn
och ungdomar att var med i de olika grupperna.
I Bureå församling startar följande grupper:
Miniorerna, årskurs 1-2.
Barnkören, årskurs 1-6.
Bunkern, årskurs 7-9.
Ungdomskören Ch.i.li., från årskurs 7

O.M.G!, gymnasiet och äldre.
Bureå EFS har en scoutgrupp tisdagar, årskurs 3-6
EFS i Sjöbotten har en SALT-grupp, från årskurs 1, Östra
Falmarks EFS har FG-PG scout, från årskurs 1 och
söndagsskola vissa söndagar, från 4 år.
Mer information finns på: www.burekyrkan.com,
www.efs.nu/burea, www.sjobotten.nu och www.falmark.net

