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En hälsning från Bureå församling

Musik - mer än
bara underhållning

Lars Palo,
kyrkomusiker i Bureå församling

Sommartider
på expeditionen
Under tiden 17 juni-16 augusti
är det sommartider
på pastorsexpeditionen.
Öppettider:
måndag-fredag kl 8-12

Varje gång någon säger – ”bara vi har musik av
det här slaget, då kommer människor att komma till kyrkan” – knyter sig något i min mage.
Dels beror det på att uttalandet grundar sig i ett
både kortsiktigt och trångsynt synsätt eftersom
vad som tilltalar olika människor är just olika
för var och en. Dels beror det på att jag anser att
man inte ska belasta musiken med uppgiften att
vara det som drar människor till kyrkan. Det är
istället Jesus och hans budskaps uppgift, vilket
i och för sig både kan (och bör) förkunnas även
i musiken såväl i ord som ton, allt annat är en
ohållbar grund att bygga på.
Musiken är som allting i skapelsen en Guds gåva
till oss människor att bruka (förvalta) till både
vår egen och andras glädje. Ja, det är till och med
förordat i Bibeln att vi ska lova Herren med både
sång och musik – jfr t ex Psaltaren 150. Man kan
därför säga att musiken även är till Guds glädje
när den framförs av Hans barn då de kommer
samman för att fira gudstjänst.
All konst, vilket även musik räknas som, är ett
uttryck för kreativitet och en strävan efter något
högre än de jordiska tingen. Det är något som
lyfter oss bortom det påtagliga här i världen.
Faktiskt finns det forskning som visar att musiken klart påverkar oss människor fysiologiskt
när vi lyssnar till den, men än mer då vi aktivt
tar del i dess framförande. Bibeln är inte heller
främmande för tanken att musiken påverkar oss

Vi arbetar för dig
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präster som bor
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människor, tänk bara på hur det berättas om
Davids spelande på harpan som fick kung Sauls
sinne att lugna sig (1 Samuelsboken 16:23).
Höra musik kan alla göra som har ett fungerande
hörselsinne vare sig man vill eller inte. Lyssna är
ett aktivt val man gör, det kräver engagemang
och vilja och är redan det en form av deltagande.
Göra är att ta del efter bästa förmåga och ge sig
hän, låta sig fyllas av upplevelsen av att delta i
musiken. Som musiker kan jag lugnt säga att det
är ingen tvekan om vad som är mest tillfredsställande!

”

Musik är en
Guds gåva till oss
människor...

Deltagare i gudstjänstfirandet är inga passiva
åhörare som ska underhållas av musiken som
framförs. Musiken är istället menad att vara en
del av helheten och något som för oss närmare
den Gud som skapat oss. Allra bäst fungerar det
när man själv tar aktiv del i musicerandet. Därför är min uppmaning till dig slutligen densamma som i Efesierbrevet 5:19 ”Sjung och spela för
Herren av hela ert hjärta”. Du är välkommen och
ditt deltagande behövs!

Telefonnumer till Bureå församling.
Pastorsexpeditionen,...................... 70 80 60
Kamrer Margareta Johansson,...... 70 80 61
Kyrkoherde Lars Wangby,.............. 70 80 63
Komminister Markus Ahlstrand,.. 70 80 64
Diakon Björn Olofsgård,................. 70 80 65
Kyrkmusiker Lars Palo,................... 70 80 66
Församlingsassistent
Helene Lindberg,............................. 70 80 67
Församlingsassistent
Sara Johanssson,.............................. 70 80 68
Vaktmästare Lennart Lindqvist,... 70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund,......... 70 80 72
Församlingsvärd Lisa Parbring .... 70 80 73
E-post. förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
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Bureå - en präst- och
predikanttät församling

Med nio präster och predikanter boende inom Bureå församling kan man lätt påstå att det är en mycket präst- och predikanttät församling. På tidningens omslag finns sju av prästerna och predikanterna och här får du en kort presentation av alla nio.
1. Dan Richardsson, stiftsadjunkt Luleå stift
Dan prästvigdes 2002. Sedan slutet på 2011 har
han arbetat med strategiskt utvecklingsarbete
inom området idealitet och delaktighet. Dan
tycker att ett av det bästa med jobbet är att få
vila i tilliten att det är i Kristus som vi lever, rör
oss och är till. Han trivs nog bäst i det mindre
sammanhangen med plats för det lyhörda och
ärliga samtalet.
2. Sivert Holmberg, pensionär
Sivert blev EFS-predikant 1964 och prästvigdes
1991. De flesta åren hade han tjänster inom Bureåområdet och i närliggande församlingar. Det
bästa med jobbet har varit att få förkunna om Jesus, leda bibelstudier och bibelsamtal samt möta
människor från alla miljöer och bakgrunder.
3. Lars Wangby, kyrkoherde i Bureå församling
Lars prästvigdes 1988. Sedan 2000 varit kyrkoherde i Bureå. Det bästa med jobbet är att få
vara en del av sammanhanget – i historien och i
Guds plan, att få ge hopp, mening, förlåtelse och
evangelium till människor i olika sammanhang,
allt ifrån dopgudstjänsten till begravningsgudstjänsten samt alla givande och lärorika möten
med människor.

4. Stig-Lennart Jonsson, pensionär
Stig-Lennart blev predikant 1981 och prästvigdes 1991. Innan dess jobbade han som ungdomskonsulent för EFS under åren 1965-81. Den sista
tjänsten innan pensioneringen var som EFS-präst
i Bureå med omnejd. Det bästa med jobbet var att
få vara med och forma ungdomar och deras värderingar samt att vara nära människor i deras
ljusa och mörka stunder i livet.
5. Ulf Norrby, pensionär
Ulf prästvigdes 1991. Fram till 1998 arbetade
han i Arjeplog. Det bästa med prästjobbet är att
få föra ut budskapet om evangeliet.
6. Markus Ahlstrand, präst i Bureå församling
Markus prästvigdes 2011 och började jobba i Bureå församling hösten 2012. Det bästa med jobbet
som präst tycker han är att få se människor komma till tro eller fördjupas i sin tro på Jesus Kristus.
7. Algot Lindgren, pensionär
Algot prästvigdes 1962 och den sista tjänsten
innan han blev pensionär var som kyrkoherde
i Bygdeå församling. Det bästa med prästjobbet
har varit att få förkunna evangeliet och möte
med människor i olika sammanhang.
8. Helena Marksén, EFS-präst i Bureåkretsen

De nio präster och predikanter som bor i församlingen.

Helena prästvigdes 2006 och är anställd av EFS i
Bureåkretsen sedan hösten 2011. Det bästa med
att vara präst tycker Helena är de personliga mötena med människor i alla åldrar och att få hjälpa
människor att lära känna Jesus.
9. Pär Parbring, präst i S:t Olovs församling
Pär blev päst 2008 och han har två områden som
han brinner för. Det första är gudstjänsten. Att
få gestalta gudstjänsten utifrån kyrkans breda
tradition så att människor känner sig delaktiga
och berörda. Det andra är ungdomsarbetet, såväl
konfirmandarbete som ledarutbildning och ungdomsgrupp.

Ingen skam med skylt vid graven
Under våren sätts det ut många skyltar. Det kan bero på flera
saker. Det kan vara för att ett skötselavtal håller på att ta
slut, att det inte finns någon innehavare angiven i vårt register eller att gravrättstiden tar slut och vill vill veta om ni vill

förlänga den. Bara i undantagsfall betyder skylten att gravplatsen är misskött på något sätt. Finns det en skylt vid en
grav ni har anknytning till, kontakta pastorsexpeditionen så
får ni information om vad som gäller. Tfn. 70 80 60 kl 8-12.

Välkommen till Sommarskoj
Veckan efter midsommar erbjuder
församlingen traditionsenligt ”Sommarskoj”, en rolig vecka för barn i
årskurs 1-5. I början av juni kommer
barnen att få en särskild inbjudan. Vi
håller på mellan klockan 10-14, och för

avgiften 300 kronor ingår lunch, pysselmaterial, en resa till Lycksele djurpark m.m. Barnen medverkar också
i familjegudstjänsten den 30:e juni.
Kontakta gärna Helene, 70 80 67, eller
Sara, 70 80 68, om du har funderingar!
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Sven är aldrig sysslolös
Musik är något som följt Sven Lundh i Bureå
genom hela livet. Redan som 10-åring började han spela fiol. Uppmaningen kom från
hans pappa som var en mycket duktig violinist. Trots de musikaliska generna blev inte
Sven en tillräckligt bra violinist, utan satsade i stället på dragspel.

Dragspelsmusik har alltid varit en viktig del i
Svens liv.

Under årens lopp har Sven spelat i många
olika konstellationer. Förutom i Sven Lundhs
orkester, som var verksam från början på
50-talet till mitten på 60-talet, har han bland
annat spelat med trollkarlen Arne Stål och
i Ingemar Nilssons orkester. Det var också
tack vare Svens musikintresse som han träffade sin hustru Laila.
Även om spelandet bara varit en fritidssysselsättning har Sven alltid tagit det på största allvar och dessutom haft stora krav på sig
själv.
– Spelar jag fel så grämer jag mig länge.
Musiken har dock aldrig varit något Sven försörjt sig på, utan hans försörjning kom från
jobbet som resande försäljare för Hiab-Foco,
senare ändrat till Wipro. Wipro håller på att
avveckla verksamheten på fabriken i Skellefteå. Försäljarjobbet innebar att Sven var
på resande fot varannan vecka och att han
dessutom spelade på helgerna fick till följd

att Sven sällan var hemma. Men tack vare
hustrun Laila som skött både barn och hem
har det fungerat, något som Sven lyfter fram
flera gånger under samtalet.
– Det är tack vare Laila som det fungerat,
hon har tagit hand om både barn och hem.
Sedan några år tillbaka kompar Sven sånggruppen Unison. Han hoppade in för en av
dragspelarna som blev sjuk och sedan dess
har det blivit många spelningar. I sånggruppen Unison har de en helt annan repertoar
än den som Sven hade under de år han spelade på danser. Han tycker mycket om harmonierna i de sånger som Unison sjunger och
texterna har han inget större problem med.
– Jag har aldrig varit religiös och om jag blir
det vet jag inte, men så länge de accepterar
mig så accepterar jag dem. Jag kommer att
vara kvar till dess att de sparkar ut mig.
Det inte bara dragspelsmusiken som har sysselsatt Sven. Ett annat intresse han har är
modellbygge.
– Jag har alltid varit intresserad av att göra
småsaker, förklarar Sven.
När Sven gick realskolan fick de låna en lokal
där han och några andra intresserade började att bygga modellflygplan. Sedan dess har
det blivit många modellbyggen, som motor-

cyklar och båtar. Det är ”riktiga” modeller i
balsaträ det handlar om, inga modellbyggsatser i plast. Regalskeppet Wasa är en av
de modeller Sven byggt, ett bygge som han
uppskattar tog minst ett tusen timmar.

”

Det är tack
vare hustrun
Laila som det
fungerat...

Ett lite mer udda modellbygge som Sven gjorde under hösten 2012 är en modell av kyrkan
i Bureå. Han använde sig att de uppgifter
som fanns i det faktamaterial som Margareta
Widmark tagit fram om Burekyrkan.
– Utifrån de måttangivelser som fanns på
kyrkan gjorde jag en modell i skala 1:100. Om
Bureå församling vill så får de gärna ta hand
om modellen och kanske ha den i en glasmonter i församlingsgården, avslutar Sven.

Burekyrkan är Svens senaste
modellbygge.

nära

En hälsning från Bureå församling

5

Det finns plats för många fler!

Lars Wangby, Kjell Lidström, Erna Forsman, Ulf Norrby, Gunilla Norrby och Harald Palm var med
på gudstjänstgruppens träff inför familjegudstjänsten 21 april.

Under en timme en onsdagkväll cirka en gång
i månaden träffas gudstjänstgruppen för att
planera den kommande söndagens gudstjänst.
Gruppen består av den präst som ska tjänstgöra på söndagen, ett par av kyrkvärdarna samt
några av församlingsborna.
Tidningen Nära var med på en träff under vå-

ren. Den inleddes med att de läste texterna för
den kommande söndagen och sedan var det ett
samtal kring vilka tankar och funderingar som
deltagarna fick. Det blev ett givande och intressant samtal om funderingar och reflektioner
kring texterna om ”Vägen till livet”. Samtalet
är ett bra sätt för prästen att få förslag, tankar

och idéer att ta upp under sin predikan.
– I dialogen med andra föds nya tankar och
idéer, förklarar Lars Wangby.
Efter samtal kring bibeltexterna var det dags
för praktiska frågor som t ex vem som hälsar
välkommen, textläsning, kollektupptagning,
kyrkans förbön och förslag på psalmer. Träffen
avslutades med en bön.
Bureå församling har sedan början på 2012 haft
en gudstjänstgrupp, men förhoppningen är att
det ska bli minst en till. Markus Ahlsrtrand är
ansvarig för arbete med gudstjänstgrupper i
församlingen.
– Jag tycker att gudstjänstgrupper är ett bra
sätt för alla som vill att vara med och utforma
gudstjänsten för att den ska blir så bra att vi
inte kan låta bli att gå dit!
Vill du vara med i en gudstjänstgrupp eller har frågor och funderingar? Kontakta Markus Ahlstrand,
70 80 64, markus.ahlstrand@svenskakyrkan.se

Biljard med asylsökande ungdomar
De flesta tisdagar mellan klockan 15.30 och 17
bjuder församlingen in asylsökande ungdomar
från 16 år till Bunkern för att spela biljard, fika,
umgås och lyssna på musik. Den här aktiviteten har funnits i ca fyra år och ansvarig för
träffarna är diakonen Björn Olofsgård.
– Det har sett lite olika ut under åren. I fjol hade
vi ett gäng killar från Afganistan och i år är det
några killar från bl a Somalia som är med. Vilka
som kommer beror helt enkelt på hur många
asylsökande det finns i Bureå för tillfället, förklarar Björn.
Upplägget på träffarna är enkelt. Det finns lite
fika som de bjuds på. Sedan kan de välja om de
vill spela biljard, bordtennis eller bara prata
och umgås. Informationen om möjligheten att
vara med på träffarna sprids via ”mun-motmun metoden” och vid olika träffar.
Sharam, som kommer från Iran och bott i Bureå
i sex år, är ofta med på träffarna. Han tycker
det är ett bra tillfälle att få lära känna de asylsökande ungdomarna.
– Vi kan hälsa på hos varandra, vara som en
Församlingens diakon Björn Olofsgård är
ansvarig för träffarna. Den här gången var
Ahmed, Abdulkarim och Sharam med.

liten familj där vi kan hjälpas åt att lära och
förstå mer om landets kultur och det svenska
språket.
Eftersom Sharam pratar persiska, kurdiska,
lite engelska och svenska tycker han att det
går ganska bra att kommunicera med ungdomarna.
– Sedan är teckenspråk och gester ett sätt som

också funkar, tillägger Björn.
Träffarna är även en möjlighet för alla församlingsbor som vill lära känna de asylsökande
ungdomarna som bor i Bureå. Du behöver inte
kunna spela biljard för att hälsa på, det räcker
mer än väl med att du vill vara medmänniska.
Vill du hjälpa till med träffarna, kontakta Björn
Olofsgård, 70 80 65.
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38 år i Bureå församling
Hans Granlund och Margareta Johansson har
tillsammans arbetat 38 år i Bureå församling.
Hans började som kyrkogårdsföreståndare våren 1991 och Margareta som kamrer sex år senare. Det blir dock inte fler år tillsammans eftersom 2013 är det år då båda blir pensionärer.
Som kyrkogårdsföreståndare har Hans haft ansvar för bl a kyrkogården och dess anställda,
fastigheterna, upphandling och inköp - allt i
nära samarbete med kyrkogårdsutskott, fastighetsutskott, kyrkorådet och kyrkoherden. Han
har trivts mycket bra med både arbetsuppgifter och arbetskamrater. Arbetet har även inneburit många kontakter med församlingsborna.
– Det är främst i kyrkan och i samband med
begravningar som jag träffat församlingsbor,
men det är också många som har besökt kyrkogården och haft frågor eller funderingar.
När Hans sammanfattar sina 22 år som anställd i Bureå församling tycker han att han
haft ett bra jobb.
– Det har varit fullt upp hela tiden, dessutom
omväxlande och möjlighet att anpassa jobbet
efter väderleken och andra faktorer.
Hans lyfter också fram glädjen över alla förbättringar och utbyggnader av både kyrkogård
och församlingens fastigheter som han har fått
vara med om. Hans blev pensionär 1 april och
sin tid ägnar han nu till sommarstugan, villan
i Bureå, barnbarnen i Umeå samt jakt och fiske.
Margareta började som kamrer 1 april 1997.
Innan dess hade hon arbetat 25 år som kamrer
på MoDo-fabriken nere på Skäret.
Datorn har varit ett viktigt arbetsredskap, och
där har det hänt en hel del.
– När jag började var det en enkel dator med en
svart/vit skärm och ett dosbaserat bokföringsprogram. Nu har vi bra program till löner, bok-

Hans Granlund och Margareta Johansson
har tillsamans arbetat 38 år i Bureå församling. Nu är det pensionärslivet som
gäller för båda.

föring, anläggningsregister och det som har
med kyrkogården att göra, så visst har det gått
framåt och förenklat arbetet.
Margareta tycker om struktur, ordning och
reda, något som passar bra med de arbetsuppgifter hon har haft. Ekonomin följer en väl inarbetad årscykel med budgetarbete på hösten
som slutar med bokslut sent på våren. Sedan
börjar processen om igen. Margareta har haft
sin arbetsplats i församlingsexpeditionen, i
nära anslutning till entrén, vilket inneburit att
hon ofta har träffat församlingsbor.
– Mest har det handlat om att ta hand om gåvor till begravningar, förklarar Margareta.
När hon tänker på att hon blir pensionär den 31
augusti är känslorna kluvna.

– Jag har trivts jättebra med mina arbetsuppgifter och jag kommer att sakna mina arbetskamrater oerhört mycket. Samtidigt ser jag
fram emot att få disponera min dag som jag
vill.
Margareta räknar med att få mycket tid tillsammans med barnbarnen, men också tid till
att handarbeta.
– Jag har många handarbeten som ligger och
väntar.
Ett annat intresse som Margareta har är sport,
främst ishockey.
Naturligtvis har Margareta sett Skellefteå
AIK:s alla matcher under vintern. Men hon
tycker också om att titta på annan sport som
skidor, skidskytte, friidrott och cykel.

Vill du hjälpa till?
Nedräkningen har börjat. Gärdsmark
är platsen för Patrullriks 2014, som är
EFS och Salts mäktiga scoutläger för
barn och ungdomar från hela landet.
Många ideella krafter behövs före, un-

der och efter lägerveckan.
Vill DU hjälpa till?
Gå in på: www.patrullriks.nu
och anmäl ditt intresse.
Hälsningar från lägerkommiten!
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Expeditionen 70 80 60

Juni
Sö 2 11:00
			
Sö 9 11:00
To 13 19:00
Sö 16 11:00
Lö 22 11:00
Sö 23 11:00
To 27 19:00
Sö 30 11:00
			

Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. Dopfest.
Tut & Tjut. Kyrkkaffe
Högmässa. Lars Wangby
Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Gudstjänst. Lars Wangby
Gudstjänst i Falmarksforsen. Lars Wangby
Högmässa. Lars Wangby
Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Familjegudstjänst. Lars Wangby. Avlutning av 		
sommarskoj. Kyrkkaffe.

Juli
Sö 7 11:00
			
To 11 19:00
Sö 14 11:00
Sö 21 11:00
To 25 19:00
Sö 28 11:00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.
Lars Wangby
Veckomässa i Fiskekapellet. Bertil Holmgren
Högmässa. Bertil Holmgren
Gudstjänst. Bertil Holmgren
Veckomässa i Fiskekapellet. Bertil Holmgren
Högmässa. Bertil Holmgren

Augusti
Sö 4 11:00
To 8 21:15
Sö 11 11:00
			
Sö 18 11:00
To 22 19:00
Sö 25 11:00
			
			

Gudstjänst. Bertil Holmgren
Veckomässa. Lars Wangby
Gudstjänst i tältet. David Sundström
Sång av kyrkokören. Servering.
Högmässa. Markus Ahlstrand
Veckomässa i Fiskekapellet. Markus Ahlstrand
Högmässa ”De äldres dag”. Lars Wangby,
Björn Olofsgård. Sång Lisa Parbring.
Kyrklunch

Hälsningar från Jesus

David Sundström, pastor i Pingstförsamlingen i Luleå, är huvudtalare vid
sommarens tältmöten i hembygdsparken den 7-11 augusti. Temat för hans
predikningar är ”Hälsningar från Jesus”. Han kommer att berätta om människor från Nya Testamentets texter
och deras möten med Jesus och hur det
påverkat deras liv.
Har arbetat som pastor sedan början av
80-talet och har de senaste 14 åren va- David Sundström är född
rit pastor i Pingstförsamlingen Luleå. och uppvuxen strax utanDet är inte första gången David kom- för Örnsköldsvik. Han är
mer till Bureå, 2010 predikade han på gift med Ann-Marie, har
tre vuxna döttrar, en måg
tältmötena.
och ett barnbarn.
Under tältmötena blir det mycket sång
och musik. På onsdagkväll medverkar
Petra Lindberg med sina vänner, torsdagkväll Lena Lundmark, syskonen Kågström på fredagkväll, Håkan Lindh på lördagkväll samt att
kyrkokören sjunger på söndagens gudstjänst.
Information om programmet under tältmötena kommer att finnas på
hemsidan, affischer samt i predikoturerna.
Ändringar i programmet kan förekomma.
Se predikoturer i fredagens tidning

Bureå EFS
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Valter Östlund 070-549 64 44

Juni
Lö 1 18:00
Gudstjänst. Elisabeth Strand. Sång Unison. 		
			
Servering.
Augusti
On 7 - sö 11
Tältmöten. David Sundström m f l. Se annonsruta
				och kommande annonsering.

Sjöbottens EFS
Juni
To 6
Sö 9
Sö 16

15.00
10.00
18.00

Annika Stenlund 78 70 82

Bön för Sverige
Frukostgudstjänst, Markus Ahlstrand
Lovsång vid Sundsbron

Juli
Sommarmöte (se vidare annonsering på www.sjobotten.nu och i NV)
Augusti
Sö 4 18.00
Sö 25 11.00

Lovsång vid Sundsbron
Gudstjänst

Östra Falmarks EFS
Juni
Sö 16

11:00

Susanne Lindberg 842 24

Sommarmöte Markus Ahlstrand

Juli
Fr 5 18:00
			

Lovsång vid stranden nedanför Kristina och Erik
Åström. Medtag fikakorg

V Hjoggböle
Sö 7/7

11:00

Gudstjänst. Henrik Markgren

Sjön

I lodjurets timma av P O Enquist spelas vid Sjöns bönhus fredag 5
juli kl 19.00, lördag 6 juli kl 19.00 och söndag 7 juli kl 15.00.
I lodjurets timma handlar om en ung man har spärrats in efter att
han dödat ett äldre par. Ingen vet varför och pojken talar inte. Forskaren Lisbeth är ansvarig för ett experiment där patienterna skall få
tillgång till ett husdjur. Pojken får en röd katt. Initialt går allt fint,
men strax förloras kontrollen. Katten försvinner och en patient blir
attackerad. Lisbeth ber prästen Helen om hjälp.
Information och biljetter: Författarbyn Hjoggböle tfn: 801 92

Pilgrimsvandring

Lördag 17 augusti kl 9.00 samling i församlingsgården för information, och därefter gemensam avfärd till Pilgrimsvandringens
start. Medtag eget fika. Vi går ca 6 km i vacker terräng, bl.a. Linnéstigen och avslutar i kykan kl 15.00 med en andakt. Därefter en
gemensam enkel måltid i församlingsgården, kostnad 100 kronor.
Anmälan till Pastorsexp. senast torsdag den 15 augusti.

8 nära

En hälsning från Bureå församling

EFS SALT-grupp i Sjöbotten
EFS SALT-grupp i Sjöbotten är för barn från årskurs 1 och uppåt. De erbjuds ett omväxlande program som hobby, uteaktiviteter, spela in videofilm, bakning, sång och
mys samt bibelberättelser. I början på höstterminen och i slutet på vårterminen är
det några scoutträffar tillsammans med scoutgruppen i Östra Falmark. SALT-gruppens
träffar inleds eller avslutas med en enkel andakt och bön. Under hösten och våren är
det ett 10-tal barn som regelbundet varit med. Det är också ganska vanligt att någon
av dem brukar ha med sig en kompis från Bureå på träffarna.
En viktig del av SALT-gruppens verksamheten är att samla in pengar till EFS missionsprojekt Barn I Alla Länder (BIAL). Det görs vid tre tillfällen under året; glasscafé och
julfest på hösten och Barnens dag i slutet på vårterminen. Sju ledare turas om att genomföra Salt-gruppens träffar. På byns hemsida, www.sjobotten.nu, under länken Sjöbottens EFS finns en länk till SALT-gruppen. Där finns lite mer bilder om det som SALT-gruppen
gjort under året.

Den kvällen Nära hälsade
på hos Salt-gruppen var
det bakning av bl a annat
snickerskakor, dumlekakor
och meltaways, något som
kräver stor noggranhet och
koncentration.

