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E-post: burea.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen: Mån-fre. 10.00-12.00

Telefonnumer till Bureå församling.
Pastorsexpeditionen, ..................... 70 80 60
Kamrer Mats Bäcke, ....................... 70 80 61
Kyrkoherde Lars Wangby, ............. 70 80 63
Komminister Markus Ahlstrand, .70 80 64
Diakon Björn Olofsgård, ................ 70 80 65
Kyrkmusiker Lars Palo, tjl t o m 31/5 -14
Vik kyrkomusiker Bertil Edström ..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

Omslagsbild:
Valter Tjärnqvist 
och Johan Lind-
gren tycker det är 
viktigt att rösta i 
kyrkovalet

Personalförändringar och öppettider på pastorsexpeditionen

Gud som mamma
Många är de bilder Bibeln ger oss av Gud 
som en far, en pappa. Det är bra och viktiga 
bilder, som hjälper oss förstå att Gud vill ha 
en nära relation med oss, så nära som i en 
familj. Ibland kan vi människor få för oss att 
Gud är någon/något så långt ifrån oss. Det är 
ingen idé att ens försöka sig på att förstå och 
bry sig. Då är det trösterikt att se Gud som en 
pappa, en som vill vårt väl, och som vill ha 
en relation med oss. Den bilden kan vi förstå 
och relatera till. 
Men ibland kan bilden av Gud som en pappa 
vara ett hinder. Kanske har vi jobbiga erfa-
renheter av vår egen pappa, kanske är han 
inte någon som bryr sig, förstår mig och vill 
mig väl. Då kanske det kan vara en hjälp att 
se Gud som en mor, en mamma. För mig är 
den bilden av Gud lika viktig. Många är de 
mödrar som sätter sina barns behov främst. 
Det är det absolut viktigaste för dem.

En mammas kärlek till sina barn är starkare 
än döden. Hon skulle ge sitt liv för dem. Lika 
stark är Guds kärlek till oss. Vi är hans barn. 
Han vill vårt bästa, som en mamma för sina 
barn. Han dog för att vi skulle få leva. I Jesu 
död och uppståndelse visar Gud hur stark 
hans kärlek är till oss människor. Han dör för 
att synden och döden inte ska kunna skilja 
oss åt längre. Det är stort, och svårt att helt 
förstå. Men likafullt är det sant. 

Lisa Parbring
församlingsvärd

Som en mor 
tröstar sitt 
barn, så ska 
jag trösta er

(Jes 66:13)

Pastorsexpeditionen: Ny telefontid är månd-fred kl. 
08:00-09:00 och öppettider månd-fred 10:00-12:00
Personalförändringar: Ingalill Persson har slutat sin 
tjänst på pastorsexpeditionen och börjat i Lövånger. 
Mats Bäcke från Lövånger, är ny kamrer. Helen Lindberg 
arbetar 25% på expeditionen med begravningsfrågor. 
Resterande tid arbetar hon som tidigare som försam-
lingsassistent. Kyrkomusiker Lars Palo är tjänstledig t 
o m 31 maj 2014. Vikarierande kyrkomusiker är Bertil 
Edström. Då personalen har direktnummer, vill vi att ni 
tar direktkontakt med den person som ärendet gäller. 

Se kontaktuppgifter nedan eller på församlingens hem-
sida. Bokning av dop, vigsel och begravning kan ni göra 
direkt med prästerna. 
Kyrkliga handlingar: Som en följd av minskad personal-
styrka erbjuder vi nu dop söndag eftermiddag, men ser 
helst att dopen sker i gudstjänsten kl 11:00, gärna när 
det är familjegudstjänst. Då hamnar dopen i församling-
ens mitt, som är den djupare meningen med dopet. Om 
helgbegravning är nödvändig, kan vi även här erbjuda 
sönd em. och vardagstiderna för begravningar är de-
samma som tidigare. Vigslar kan vi erbjuda på lördagar.

”
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Den här gången handlar Våga fråga om en 
bibelvers som frågeställaren tycker är svår 
att förstå. Både Lars Wangby och Markus 
Ahlstrand svarar.
Fråga: Romarbrevet 12:3 tycker jag är svår att 
begripa, speciellt i slutet där Paulus ger uppma-
ningen att vi skall tänka med självbesinning så 
att vi rättar oss efter det mått av tro som Gud 
har gett oss. Har Gud bestämt hur stor tro var 
och en av oss får och att vi skall akta oss för att 
tro för mycket? 

Lars svar: Bibeln 
innehåller ju många 
böcker och de är av 
olika karaktär och 
stil; historieskild-
ringar, poesi, lyrik, 
brev, profetiska 
böcker. Det är en 
viktig faktor att ta 

hänsyn till när vi tolkar texter. Likaså kan det 
vara viktigt att sätta in de enskilda texterna i 
sitt sammanhang; till vem sägs detta, av vem, 
när, i vilken situation, m m.
Om vi börjar så när vi närmar oss Rom 12, så 
får vi en nyckel till att besvara frågan ovan. 
Paulus skriver till församlingen i Rom. Mål-
gruppen är alltså människor som redan är 

med i  en församling och redan är troende.
När Paulus i Rom 12 talar om tron, förstår 
vi av sammanhanget att han talar om den 
trons gåva som ser ”längre” och som ser möj-
ligheter som inte alla ser.
Dessa andliga gåvor är av samma värde, men 
är ändå olika. Liksom det finns en mångfald 
av förmågor på ett allmänmänskligt plan så 
är det också med andliga gåvor. T ex så kan 
inte alla människor spela ett musikinstru-
ment men de som har den musikaliska gåvan 
lär sig snabbare. Så är det också med de and-
liga gåvorna. Inser vi detta, är det lättare att 
förstå att Paulus säger: ”var och en rättar sig 
efter det mått av tro som Gud tilldelat.” 

Markus svar: Bi-
belversen kan få 
oss att tänka i ter-
mer av olika tro 
för olika personer, 
men grekiskan 
kan också över-
sättas med orden 
”...efter det trons 
mått Gud tilldelat 

var och en.” En sådan översättning förtydli-
gar att måttet inte syftar till flera måttbä-
gare med olika mycket trosinnehåll för olika 

personer, utan på ett enda mått som kallas 
tron - ett mått som är lika för alla. Jämför 
barnets naiva tro med den gamle kyrktan-
tens eller farbrorns erfarne, kloka och re-
flekterade tro. Jämför den förståndshandi-
kappades enkla tro med teologiprofessorns 
intellektuellt (kunskapsmässigt) fokuserade 
tro. Vem tror ”mer”? Den som har mer (in-
tellektuell) kunskap eller den som har mer 
tillit? Jag tänker mig att tro ser olika ut hos 
olika människor beroende på olika förut-
sättningar.  För någon är den intellektuella 
biten avgörande, medan den känslosamma 
biten eller den personliga erfarenheten 
spelar större roll för en annan. Men, det är 
ändå en och samma tro det måste handla 
om (se Ef 4:5)! I vår individualistiska tid blir 
denna text en stor utmaning, men likafullt 
en viktig sådan. Det handlar om att bryta 
med tanken att ”ensam är stark”. Tron får 
aldrig bli en privatsak som bara rör oss, och 
ingen annan. Kristen tro är alltid personlig, 
men aldrig privat! Det är därför som Paulus 
uppmanar att inte distansera sig från för-
samlingen på ett sådant sätt att man tror 
sig kunna klara sig själv... för det kan ingen 
av oss. Det gällde för de första kristna då, 
och det är lika aktuellt idag.

Vill du upptäcka mer?

Våga fråga:  Ger Gud olika mycket tro?

Under hösten har du som längtar efter att 
känna Gud ännu djupare, upptäcka mer av det 
nya livet han gett dig och hur han vill leda och 
använda dig, möjlighet att vara med på en bi-
belserie med temat ”Utrustad att tjäna”.
Det blir fyra söndagkvällar då det ges för-
djupande bibelundervisning varvat med per-
sonliga erfarenheter samt tid till samtal och 
frågor. Tanken med serien är också att varva 
ord med praktiska övningar, att kunna få 
möjlighet att både ge och få ta emot mycket 
uppmuntran. Och sist men inte minst; att få 
tillfälle till bön och personlig förbön. Bibelse-
rien består av fyra söndagkvällar med följande 
innehåll:  1. Att leda eller vara ledd, 2. Att lära 
sig lyssna till Gud (del 1),  3. Att lära sig lyssna 
till Gud (del 2), 4. Att förvänta sig mer. Datum 

för bibelserien är 15 september, 29 september, 
13 oktober och 27 oktober. Tiden är kl 18.00 
och platsen församlingsgården i Bureå. Bibel-
seriens fyra träffar hör ihop och därför är det 
bra om du kan vara med alla fyra gånger. Har 
du helgjobb eller annat som gör att du inte kan 
komma alla fyra gånger är du naturligtvis väl-
kommen att vara med  vid de tillfällen du kan. 
Helena tror att bibelserien ”Utrustad att tjäna” 
har en viktig funktion att fylla. 
– Det är inte bara under sommaren som vi har 
möjlighet att stanna upp och återhämta oss. 
Även under övriga delar av året kallar oss Je-
sus att komma en stund till en plats där vi kan 
vila oss lite. Han kallar oss till stunder där vi 
bara är inför hans ansikte  och får finna ny 
kraft!

Vill du veta mer, kontakta Helena. 
Kontaktuppgifter finns på sidan 2.

Helena 
Marksén
EFS-
präst i 
Bureå
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 Information om kyrkovalet

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkan och Du i Bureå församling

  1. Johan Lindgren, Bureå
  2. Kerstin Olofsson, Ö. Falmark
  3. Lars-Ove Forslund, Sjöbotten
  4. Marianne Hedman, Sjön
  5. Thomas Holmström, Bureå
  6. Anette Lindgren, Ö. Falmark
  7. Olof Broman, N. Bäck
  8. Ulrika Forsman, Bureå
  9. Ola Fahlgren, Sjöbotten
 10. Hanna Lindgren, Bureå
 11. Simon Renström, Bureå
 12. Erna Forsman, Bureå
 13. Niklas Holmqvist, Bureå
 14. Hans-Jörgen Kronqvist, N. Bäck
 15. Eva Olofsson, Bureå
 16. Jan-Olov Sandström, Bureå
 17. Inger Lundmark, Sjön
 18. Gunnar Hedman, Sjön
 19. Valter Östlund, Bureå 

    

Bureå församling

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Arbetarpartiet

Socialdemokraterna
     1. Valter Tjärnqvist
   2.  Monica Lindholm
   3.  Lennart Lundström
   4.  Berit Norrby
   5.  Helge Lövbom
   6.  Marit Hällgren
   7.  Lennart Burwall
   8.  Gun-Inger Burwall
	 		9.		Ann-Sofi	Sehlstedt
 10.  Britt-Marie Lundström
 11.  Iris Nilsson
 12.  Mats Nilsson
 13.  Anna Lundström

Bureå församling

Söndag den 15 september är det kyrkoval. Då 
har du som är medlem i Svenska kyrkan och 
har fyllt 16 år möjlighet att rösta på de grup-
per och personer som ska besluta om frågor 
som gäller Bureå församlings verksamhet och 
framtid under de kommande fyra åren. På lokal 
nivå är det direktval till kyrkofullmäktige. På 
valsedeln kan du markera de tre personer som 

du helst vill se valda. Förutom val till kyrko-
fullmäktige röstar du också på personer till 
stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet 
på den nationella nivån. I Bureå församling är 
det två nomineringsgrupper som ställer upp i 
valet:  ”Kyrkan och Du i Bureå församling” och 
”Socialdemokraterna”. Så här ser deras res-
pektive valsedlar ut:

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, vara 
medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 au-
gusti 2013.
Du som är röstberättigad får ditt röstkort omkring den 28 augusti 
2013. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta 
i, öppettider och vilka val du har rätt att rösta till. Det här är de 
lokaler och tider som gäller i Bureå församling:
FÖRHANDSRÖSTNING
Är du bortrest  eller av någon annan anledning  inte kan rösta på 
valdagen kan du förhandsrösta på pastorsexpeditionen torsdag 5 
september kl 17.00-20.00.

VALLOKALER PÅ VALDAGEN
Församlingsgården, Bureå: kl 9-11, 13-15, 18-20
Folkets Hus, Örviken: kl 9-11
Bönhuset, Sjöbotten: kl 13-15
Bönhuset, V Hjoggböle: kl 16-18
Du ska ta med dig röstkortet till vallokalen. Har du svårt för att ta 
dig till en vallokal, kan du brevrösta eller rösta med bud.
När vallokalerna stänger görs en preliminär röstsammanräkning. 
När de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval. I nästa nummer av Nära får du infor-
mation om valresultatet för Bureå församling. 



Två representanter från de båda nomineringsgrupperna har svarat 
på följande frågor:

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

Vad vill du satsa på den kommande mandatperioden?

Viktigt att rösta

I Bureå församling består kyrkofullmäktige av 17 personer. Under den här 
mandatperioden är det Gunnar Hedman, Sjön, som är ordförande och Valter 
Tjärnqvist, Bureå, vice ordförande. Det är kyrkofullmäktige som utser vem 
som ska vara med i kyrkorådet. Det kan vara personer i kyrkofullmäktige 
eller någon annan som har kunnande  eller erfarenhet som behövs.  

Valter Tjärnqvist, Socialdemokraterna, och Johan Lindgren, Kyrkan 
och Du i Bureå församling, svarar på frågor om varför du ska rösta i 
kyrkovalet.

Johan Lindgren: Viktigt och 
viktigt? Förtröstan på Gud 
och tron på Jesus är viktigt. 
En röst i kyrkovalet ger liksom 
inte automatiskt en fribiljett 
till himlen så i det perspekti-
vet… näe, det är inte viktigt. 
Däremot; kyrkan måste natur-
ligtvis skötas om och genom 
att rösta är du med och väljer 
vilka människor som du tror - 
trots sin bräcklighet och just i 
den tid som är - kan vara bäst 
lämpade att leda den kyrka 
som ska peka på Guds rike. 

Valter Tjärnqvist: Den demokra-
tiska möjligheten att rösta är nå-
got som inte gäller för alla män-
niskor, så bara det är skäl nog. Har 
man en idé eller viljeinriktning om 
hur en församling eller förening 
ska fungera så är valet en möjlig-
het att påverka det, därför tycker 
jag att du ska rösta i kyrkovalet. Vi 
är ett politisk parti och vi har en 
idé som finns beskriven i ett val-
manifest i 12 punkter. För mig är 
det viktigt att se människan, att 
alla människor har lika värde oav-
sett ras, kön och sexuell läggning. 

Vilka är församlingens största utmaningar de komman-
de åren?
Valter Tjärnqvist: Den störs-
ta utmaningen är att våga 
ta tag i frågan om varför så 
många lämnar Svenska kyr-
kan. Vi är en liten församling 
och med mindre inkomster 
måste vi gå ihop med en stör-
re församling, och då tror jag 
vi tappar lite grann av demo-

kratin. Vi konstaterar att 
kyrkan tappar medlem-
mar men vågar inte ta 
diskussionen om varför. 
Det här är en fråga som 
jag hoppas vi kan jobba 
med.

Johan Lindgren: Först och främst, 
som alltid: peka på Jesus och stötta 
den som på något sätt har det svårt/
kämpigt. Men en stor utmaning i den-
na tid är också att många av oss har 
skapat en materiell tillvaro där vi inte 
längre tror oss behöva Gud. Förr i ti-
den bad vi om kläder på kroppen och 
tackade Gud för att vi fick äta, men 

för den som redan tycks ha allting då? Var 
kommer Gud in där?
Jag tror nämligen att vi alla har ett utrym-
me inom oss som vi ibland försöker täcka 
upp med både det ena och det andra men 
som egentligen aldrig riktigt blir fyllt, för-
rän det får fyllas av skaparen själv.

Johan Lindgren: Jag har valt att en-
gagera mig i en opolitisk grupp efter-
som jag känner att partipolitik har 
så otroligt lite med kyrkan att göra. 
Det är ju faktiskt så att här på jor-
den finns det inget politiskt system 
som rullar på utan problem, eftersom 
det hanteras av oss människor som i 
grunden tänker mest på oss själva. 
I himlen däremot, där kommer det 
fungera oavsett politisk åsikt. Där 
finns det ju nämligen inte någon vre-
de, girighet, avund etc. 
Åja, om jag nu blir invald så vill jag 
den kommande perioden bidra med 
mitt kunnande och min erfarenhet i 
den grupp som - oavsett vi kommer 
dit som Kyrkan och Du eller Socialde-
mokraterna - tillsammans ska arbeta 
framåt. Vi är ju alla, trots allt, syskon 
i Guds stora familj!

Valter Tjärnqvist: Jag vill 
fortsätta att satsa på att få 
ett bra samarbete med ide-
ella föreningar och idéburna 
föreningar, som t ex Röda 
korset, i närområdet. Att vi 
gör saker tillsammans och 
får en starkare vi-känsla. 
Att inte kyrkan står vid si-
dan om utan är en del av 
samhället. Då kan fler kän-
na att kyrkan är med och 
arbetar för samhällets bästa 
och tycka att det är värt de 
pengar det kostar att vara 
medlem. Att man förstår att 
medlemskapet handlar om 
mer än dop och begravning 
och ser att verksamheten 
bygger på den idé som finns 
i vårt parti.
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Att leva i sorgen
Det var sent på lördagkvällen 
den 21 april 2012 som livet på ett 
mycket tragiskt sätt förändra-
des för Britt-Louise Stenvall och 
Josefin Burman Stenvall. Det var 
då som maken och pappan Len-
nart Burman helt oväntat och 
utan förvarning avled, en hän-
delse som inneburit en drama-
tisk förändring av Britt-Louise 
och Josefins livssituation och 
deras syn på livet och döden.     

I en mycket öppenhjärtig intervju för Nära har 
de delat med sig av sina tankar, känslor, erfa-
renheter och  upplevelser om hur livet varit 
efter det tragiska dödsfallet. 

En jobbig tid
Britt-Louise och Josefin har haft många svåra 
och svarta stunder. Det är först i början på den 
här sommaren som Britt-Louise har har börjat 
se ljusa dagar. Ungefär som på en zebra; många 
svarta ränder, men också strimmor av ljus, som 
hon uttrycker det. Britt-Louise orkade till och 
med att vara med på en personalfest i slutet på 
maj och var även med och lekte.

Josefin har hela tiden försökt att leva ett så nor-
malt liv som möjligt. Hon har varit mycket med 
kompisar och försökt göra saker hela tiden. 
– Jag vet inte om det var ett sätt för mig att 
fly från det och försöka intala mig att det inte 
hade hänt, förklarar Josefin. Jag ville göra sa-
ker hela tiden, det fick inte finnas en enda lugn 
stund.
Från början ville hon inte heller att kompisarna 
skulle prata så mycket om det som hänt. Det är 
först nu som hon klara av att vara hemma utan 
kompisar.
När Britt-Louise tänker tillbaka på den första 
tiden efter dödsfallet är det bara som ett stort 
mörkt hål.
– Jag minns nästan ingenting från den tiden!
För Josefin har det funnits speciella situationer 
då hon saknat pappa extra mycket. Tidigare, 
om t ex Josefin och mamma bråkat om något 
så kunde hon prata med pappa om det. När inte 
det längre är möjligt så känns saknaden  ännu 

Sorgen och saknaden efter Lennart är stor. Det Britt-Louise och Josefin kan glädja sig över är 
den kärlek som Lennart gav till dem.

större.
– Ett tag var jag skitarg på pappa för att han 
bara försvann!
Det faktum att Britt-Louise och Lennart inte 
fick ta farväl av varandra är en av de saker som 
känns jobbigast. 
– Det där att vi inte fick säga något till varann, 
om allt det vi gjort och inte gjort och om det vi 
sagt och inte sagt.
Josefin minns mycket väl hennes sista telefon-
samtal med pappa, kvällen före han dog. Hon 
var i Stockholm på en praktikvecka. 
– Jag fick bara för mig att jag skulle ringa till 
pappa, jag kände att jag saknade honom och 
ville prata lite, berättar Josefin.

Hjälp och stöd
På frågan om vilket stöd de fått nämner de 
först och främst grannarna på Björkstigen 20, 
Kjell och Kjellfrid Kristensen.
– Dom har verkligen varit ett stöd för oss. Dom 
har inga egna barn och  säger ofta att dom är 
”bästefar” och   ”bästemor” till  Josefin.
Förutom grannarna vill Britt-Louise lyfta fram 
det stöd hon fått från sina kristna vänner, både 
i Pingstkyrkan och Bureå församling. Hon har 
lagt märke till en stor skillnad på hur hon har 
blivit bemött.
– Dom kristna har inte varit rädda för att möta 
det svåra, vilket jag märkt hos en del andra 

vänner och bekanta.
Hon har funderat mycket på om det kan bero 
på att hennes kristna vänner lever i förviss-
ningen om att Jesu död och uppståndelse är en 
verklighet.

Framtiden
Det är svårt för Britt-Louise och Josefin att tän-
ka på och planera för framtiden. 
– När Lennart dog så försvann framtiden. För 
i de planer som fanns var ju Lennart med, för-
klarar Britt-Louise. 
Britt-Louise och Josefin vill att vi inte ska vara 
rädda för att prata med dem, fråga hur de har 
det och framförallt prata om Lennart. Genom 
att dela minnen och upplevelser hålls minnet 
av Lennart levande och det gör att sorgen och 
saknaden kanske blir enklare att bära. För sor-
gen och saknaden efter en älskad make och 
pappa är något som Britt-Louise och Josefin 
kommer att bära med sig resten av sina liv. 

Läs mer
Vill du läsa hela intervjun får du veta mer om 
deras tankar, erfarnheter och funderingar. 
Bland annat om vad det inneburit för relatio-
nen mellan mor/dotter och deras tro på Gud.
Intervjun finns på vår hemsida: www.burekyrkan.
com. Har du ingen dator kan du få den utskriven 
om du kontaktar pastorsexpeditionen.
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Östra Falmarks EFS       Susanne Lindberg 842 24

Sjöbottens EFS             Annika Stenlund 78 70 82

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

Ändringar i programmet kan förekomma. 
Se predikoturer i fredagens tidning

SEPTEMBER
Sö   1 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand, Lars   
   Wangby. Sång: Bureå IF:s damlag. Kyrkkaffe.   
   Konfirmandinskrivning 
To   5 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Lars Wangby
Sö  8 11:00 Familjegudstjänst. Terminsupptakt    
   tillsamans med EFS-kretsen. Lars Wangby,   
   Helena Marksén.  Kyrkkaffe
Sö 15 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand. Kyrkkaffe. 
Ti 17 19:00 Cafékväll. ”Lagbygge och laganda”. Bureå IF
Sö 22 11:00 Högmässa. Lars Wangby
To 26 19:00 Cafékväll. ”En sund kropp och en sund själ”. 
   Lena Bergström
Sö 29 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe
OKTOBER
To   3 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Markus Ahlstrand
Sö   6 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö 13 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.
   Sång av Ch.i.li. Kyrkkaffe
Sö 20 11:00 Temamässa ”I välsignan och fröjd”.    
   Markus Ahlstrand.  Sång av kyrkokören.   
   Kyrkkaffe.
Sö 27 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.
   Byakör från Sjön.Kyrkkaffe.
To 31 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Lars Wangby
NOVEMBER
Lö   2 16:00 Minnesgudstjänst i kyrkan. 
   Markus Ahlstrand, Björn Olofsgård. 
   Sång av kyrkokören
Sö   3 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö 10 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby.
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe
Ti  12 19.00 Cafékväll. ”Kyrkan mitt i byn”.  
   Biskop Hans Stiglund
Sö 17 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand
Ti 19 19:00 Cafékväll. ”I själens dunkla natt”. 
   David Linder
Sö 24 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
To 28 19:00 Veckomässa i församlingsgården.
   Markus Ahlstrand 

To  19/9  19:00 Veckomässa i Burvik. Markus Ahlstrand.   
   Kaffeservering
Lö 21/9  19:00 Gudstjänst i V Hjoggböle. Lars och Birgitta   
   Wangby. Servering
Sö 13/10  11:00 Gudstjänst i Sjön. Lars Wangby
Lö   2/11  11:00 Gudstjänst i Övre Bäck. Lars Wangby
To  14/11 19:00 Veckomässa i Yttervik. Markus Ahlstrand

Biskopsvisitation
Tisdag 12 och onsdag 13 november blir det biskopsvisitation 
av Luleå stifts biskop Hans Stiglund. Förutom en cafékväll 
på tidagkväll är programmet inte klart vid pressläggningen. 

SEPTEMBER
Lö  7 18:30 Höstupptakt
OKTOBER
To 17 19:00 Veckomässa i Sjöbotten. Lars Wangby
Fr 11-Sö 13  Seriemöten tillsammans med Östra  Falmarks  
   EFS
Sö 27 11:00 Familjegudstjänst
NOVEMBER
Lö 16 15:00  Missionsauktion
Sö  17 11:00 Gudstjänst

SEPTEMBER
Lö 21  17:00 Surströmming
Sö 22 11:00 Scoutgudstjänst
Sö 29 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén
OKTOBER
Fr 11- Sö 13  Seriemöten i Sjöbotten
Sö 20 11:00 Lovsångsgudstjänst. Helena Marksén
NOVEMBER
Sö 17 11:00 Familjegudstjänst
Lö 23 17:00 Missionsauktion

SEPTEMBER
Lö 7 18:00 Höstupptakt. Andakt Helena Marksén.   
    Servering. 
Sö 8 11:00 Gudstjänst för hela kretsen. Helena 
   Marksén, Lars Wangby m fl.  Servering.
Sö  15 18:00  ”Utrustad att tjäna”. Helena Marksén.
Lö 21 18:00 Gudstjänst. Agneta Edström visar bilder   
    ”Gatubarn i Addis Abeba”. Musik: Bertil   
    Edström. Servering. Föreningsmöte. 
Ti 24 18:00 Alpha-start. Café Träffpunkten. 
Lö 28 18:30  ”Se, be, ge” 24-timmarsinsamling EFS riks.   
   Servering. Se kommande annonsering. 
Sö 29 18:00  ”Utrustad att tjäna”. Helena Marksén.
OKTOBER
Fr 4 19:00 Gudstjänst. Henrik Näslund sång och andakt.  
    Servering.
Lö 5 18:00 Gudstjänst. Ola Persson. Sång och musik   
    André Malmén. Servering. 
Sö 6 18:00 Gudstjänst. Anna-Greta Wallgren visar   
    Israelbilder, samt sjunger med oss. Mingelfika.
Sö 13 18:00  ”Utrustad att tjäna”. Helena Marksén.
Lö 19 18:00 Gudstjänst ”Samhällsansvar”. Maria Ekstedt.  
    Sång: Nina Almström. Servering. 
Sö 27 18:00  ”Utrustad att tjäna”. Helena Marksén.
NOVEMBER
Sö 3 18:00 Gudstjänst med Pingstförsamlingen. Talare   
   från pingst. Sång Helena M. Servering. 
Sö 10 12.30-15 Kyrklunch.
Sö 10 18:00 Kraftstation. Sång, bön och samtal. Helena Marksén.
Lö  16 14:00 Missionsauktion. Andakt Sivert Holmberg.   
   Servering. 
Sö 24 18:00 Kraftstation. Sång, bön och samtal. 
   Helena Marksén.

Burvik, Sjön, V Hjoggböle, Yttervik, Ö Bäck
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Pia gillar nya utmaningar

Pia tycker om att koppla av med blommor och trädgård. Heminrdening är ett annat av hennes intressen.

Det är många barn och föräldrar som vet vem 
Pia Fahlgren, Sjöbotten, är. Inte så konstigt då 
Pia arbetat som lärare på Bureskolan sedan 
slutet på 1989. Det är också många inom EFS 
scoutrörelse som vet vem hon är. Redan som 
10-åring var Pia med på sitt första Patrullriks-
läger. Sedan dess har det blivit många fler, både 
som deltagare och ledare. 
Under förra läsåret jobbade Pia halvtid som 
scoutkonsulent för EFS. Det hon kommer att 
sakna mest från det jobbet är alla människor 
hon lärt känna under den tiden och att hon 
inte kan jobba vidare med de idéer och och 
uppslag hon fått. Även resandet runt om i lan-
det är något hon kommer att sakna.
Även om jobbet som scoutkonsulent är ett av-
slutat kapitel finns engagemanget kvar och Pia 
ser med glädje fram mot nästa sommar och Pa-
trullriks i Gärdsmark. 

Namn: Pia Fahlgren
Bor: Egen villa i Sjöbotten
Familj: Maken Ola och de utflugna barnen Lovisa och Simon.
Senast lästa bok: 100-åringen som klev ut genom 
fönstret och försvann.
Tv: Nyheter, serier som inte har så många avsnitt
och inredningsprogram.

Musik: Allätare. Tycker om när texten 
och musiken harmoniserar. 
Dold talang: Ingen speciell, 
men tycker om att prova nya saker.
Egenskaper som är utmärkande för Pia: 
Lugn. tålamod, lyssna på folk och att
göra nya saker, t ex resa till nya platser.

Trivs med lärarjobbet 
Jobbet som lärare tycker Pia har många fördelar.
– Det är omväxlande och det är stimulerande 
att jobbar med människor. När man är klasslä-
rare i tre år hinner jag lära känna eleverna och 
föräldrarna bra, man ser hur eleverna utveck-
las och får hjälpa till att hitta det som passar 
varje barn som gör dem intresserade av att lära 
sig saker. 
Det senaste åren har Pia jobbat med ”Svenska 
som andraspråk”. Att jobba med elever från 
andra länder har gett henne många nya kun-
skaper och erfarenheter. 
– Det är som att resa till andra länder fast 
man är kvar i klassrummet. 
Hon får lära sig mycket om andra länder och 
deras kultur. Det har även gett Pia möjlighet 
att bearbeta en del fördomar som vi alla, mer 

eller mindre omedvetet bär på.
Pia är kristen, en livstil som hon haft ända 
sedan barndomen. Att hennes pappa var 
EFS-predikant ser inte Pia som någon nack-
del. Hon har fått mycket med sig på vägen, 
fått lära sig många sånger samt de seder och 
traditioner som finns i kyrkan värld, något 
som kan vara svårt för den som är en ovan 
kyrkobesökare.
Att vara med i en kristen förening eller för-
samling ser Pia som en stor fördel.
– Tillhör man en församling har man alltid 
vänner man kan vända sig till, och det ser jag 
som en styrka. 
Pia tycker det är viktigt att man försöker ha 
regelbundna gudstjänstvanor. Hon tror det 
kan vara lika viktig för de andra som för en 
själv att vara med på gudstjänster. 
– Det känner man själv också, det är roligt 
när man går till kyrkan eller bönhuset och 
det finns fler där som man kanske pratar med 
eller bara nickar lite glatt till. Jag tror att vi 
behöver varandra. 
Hon betonar att det inte får inte bli ett tvång 
att vara med på gudstjänster, att man ska ha 
dåligt samvete för att man inte kommer. Pia 
får frågan om vad hon tror man kan och ska 
göra för att fler ska känna sig hemma i kyrkor 
och bönhus och upptäcka vad en kristen ge-
menskap kan innebära och betyda.
– Det viktigaste är att man berättar vad den 
kristna tron betyder för en själv.
Pia tror mycket på den lilla gruppen, en möj-
lighet att under enkla former samtal om tro 
och tvivel. Det är också viktigt att vi fokuserar 
på kärnan i den kristna tron: att Gud är kärle-
ken och att han älskar alla människor.
Även om det kommer att innebära föränd-
ringar är Pia optimistisk inför framtiden. 
Inte minst när hon tänker på alla engagerade 
kristna ungdomar hon möter och Bureå för-
samling med alla goda krafter som finns här.


