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En dag att minnas
Vi närmar oss det som i kyrkans tradition
kallas för pingsthögtiden, Andens egen dag.
En dag jag kommer att komma ihåg av två anledningar: Dels för att jag under denna termin
suttit med mitt examensarbete i pneumatologi (den teologiska termen för ”läran om den
helige Ande”) men också för att det är min
prästvigningsdag, pingstdagen 2014.
Johannes evangelium har ett speciellt värde
för mig, och jag vill i denna andakt ta oss med
på en resa som skildrar hur evangelisten Johannes ser på Anden och hur ett andefyllt liv
ser ut. Var gärna redo att slå upp bibelreferenserna (personligen använder jag Svenska
Folkbibeln)! Vi kan börja med att läsa Joh
7:37-39, och notera speciellt att Anden nu är
utgjuten (Joh 7:39b)! Vi är många som hungrar och törstar efter mer utav Andens liv!
De bibelreferenser jag har valt att fokusera
på kommer från Jesu avskedstal, som enligt
traditionen är det sista Jesus sade innan han
gick lidandets väg till mötes. Där talar han tre
gånger om ”sanningens Ande”, och undervisar oss om tre viktiga saker om hur vi kan leva
andefyllda liv:
Johannes 14:17 ”sanningens Ande… förblir
hos er och skall vara i er”. Denna sanning är
viktigt att lyfta fram! De som tror på Jesus
Kristus har den helige Ande permanent bo-

Timothy Bernardi
vikarierande EFS-präst

ende i sig, vilket betyder att vi i varje situation
vi möter, är Gud genom Anden närvarande i
oss. Dessutom så betyder detta att Gudsriket
är inom oss och att den helige Ande kan lysa
igenom vart vi än går.
Johannes 15:26 ”sanningens Ande… skall
vittna om mig”. Den helige Ande pekar på
Jesus Kristus och sätter alltid Jesus Kristus
och hans försoningsgärning i centrum. Detta
är också en del av det andefyllda livet; att ha
Jesus Kristus i centrum, som också spiller
över på andra människor i vår närhet.

”

Vi är många
som hungrar
och törstar…

Johannes 16:13 ”sanningens Ande… skall
föra er in i hela sanningen… han skall förkunna för er…”. Ett andefyllt liv innebär att sanningens Ande får ta mig tillbaka till Guds ord
och undervisa mig om de sanningar som finns
där, sanningar som kan förändra våra liv!
Bön: Sanningens Ande, tack för frihet och
passion att vittna om dig. Tack för att du bor
i oss och att du lär oss att be frimodigt. I Jesu
namn! Amen!
Pastor Timothy

Öppettider på pastorsexpeditionen

Under sommaren gäller ordinarie öppttider på pastorsexpeditionen: tisdag och onsdag kl 10-12.

Omslagsbild:
Valter
Tjärnqvist är
en av de som
ska vara med
och bedöma
bilder i fototävlingen.

Vi arbetar för dig
BUREÅ FÖRSAMLING
Adress: Bureå församling
Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel: 0910-70 80 60, Fax. 70 80 62
E-post: burea.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.burekyrkan.com
Expeditionen öppen: Ti-on 10.00-12.00

Församlingstidningen Nära
Ansvarig utgivare. Lars Wangby
Redaktör. Lasse Forslund
Redaktionsråd. Lars Wangby, Thomas
Holmström, Lasse Forslund

Timothy De Benardi
Skärvägen 2A,
932 52 Bureå

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.................... 70 80 66
Församlingsass Helene Lindberg,.70 80 67
Församlingsass Sara Johanssson,.. 70 80 68
Vaktmästare Lennart Lindqvist,... 70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund,......... 70 80 72
Församlingsvärd Lisa Parbring, tjl
Församlingsvärd Åsa Eriksson...... 70 80 73
E-post. Se kontaktuppgifter på hemsidan.
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Våga fråga: Varför vara medlem i Svenska kyrkan?
Fråga: Det finns de som valt att lämna
Svenska kyrkan. Många av dem har uppgett
kostnaden som orsak medan andra har andra skäl som t ex att de tycker att kyrkan inte
tillräckligt bryr sig om vad som står i bibeln.
Men vad finns det då för skäl att vara medlem
i Svenska kyrkan?
Markus Ahlstrands svar: Medlemskapet
handlar om främst två frågor. Den ena frågan handlar om man kan identifiera sig
med kyrkans uppdrag och vision?
Vi kan kalla det
för den teologiska
(eller idéologiska)
frågan. Den handlar om den egna
personliga tron på
Gud (eller avsaknad därav?). De
frågor man måste
ställa sig är: Vad tror jag på?

Varför tror jag som jag gör? Vilken skillnad
gör den tron i mitt liv? I kristen tro finns
det gott om plats när det gäller att ställa existentiella frågor och söka svar på dem. Det
finns till och med gott om utrymme för tvivel av olika slag, även om kyrkans tro och
lära orubbligt bygger på bejakandet att Jesus
Kristus är Guds son och världens frälsare. Vår
tro ska växa, mogna och fördjupas, och under
resans gång måste viktiga frågor få ställas –
även om de utmanar oss.
Vi kan inte vara kristna isolerade från andra
kristna. Vi kan inte snickra ihop vår egen sanning om kristen tro efter egen smak och eget
tycke. Kristen tro är alltid personlig, men aldrig privat! Därför behöver vi vara medlemmar
med varandra (läs 1 Kor 12:12-31 för att se hur
Paulus använder sig av bilden av kroppen för
att visa på detta). Därför är medlemskapet i
form av både tid (engagemang i kyrkans verksamheter) och pengar (kyrkoskatt och kollektgåvor mm.) bärande delar i hur vi bygger

en god kyrka där alla som vill vara med ska
kunna det. Vi hör ihop och behöver varandra.
Den andra frågan handlar om vad medlemskapet ger mig som individ. Vi kan
kalla det för den praktiska frågan. Vad
”får jag ut” av mitt medlemskap i praktiken? Det svaret är beroende av två saker:
din syn på dig själv och synen på kyrkan
som gemenskap. Är kyrkan bara till för
att jag ska få ut det jag anser mig ha rätt
till, eller är det så att det handlar om en
växelverkan mellan att ”få ut något” såväl
som att ”ge in något” till kyrkan?
Fråga dig själv uppriktigt och fundera var
du själv står, ärligt. Endast då kan du få
rätt på om medlemskapet är ”värt” något
eller inte. Om du vill ha fler skäl till varför du
ska vara medlem i Svenska kyrkan, kolla då
in församlingens hemsida, www.burekyrkan.
com, under fliken Vår församling/varför vara
medlem.

Nya kyrkvärdar
Bureå församling har tre nya kyrkvärdar. Redan i höstas började Astrid
Sjöström och efter nyår, när den nya
mandatperioden började, tillkom BrittLouise Stenvall och Astrid Jinder.
Inom Svenska kyrkan har uppdraget
som kyrkvärd i långa tider ansetts som
det förnämsta av lekmannauppdragen.
Förutom medverkan i gudstjänsten ansvarar kyrkvärdarna bl a för redovisningen av den upptagna kollekten samt
ansvara för förteckningen över kyrkans
inventarier.

Astrid
Sjöström

Att vara kyrkvärd är inget nytt för Astrid
Sjöström. Tidigare bodde hon i Grimsmark och var då under många år kyrkvärd i Nysätra församling. Som kyrkvärd
tycker Astrid att hon har möjlighet att
påverka hur gudstjänsten ska utformas.
Hon trivs i kyrkan; den ger henne lugn
och ro samtidigt som det det är ett heligt
rum där hon känner sig som hemma.
För Britt-Louise Stevall kom frågan att
ställa upp som kyrkvärd mycket lämpligt.
- Frågan kom i rätt tid. Jag fick ett sam-

BrittLouise
Stenvall

manhang att komma in i, berättar Britt
-Louise. Då jag fick frågan av Lars
Wangby upplevde jag att jag behövdes
och hade en uppgift att fylla, så jag tackade ja.
Astrid Jinder är yngst av de nya kyrkvärdarna, 21 år. Hon funderade ett tag innan
hon tackade ja. Inte därför att hon var
tveksam till uppdraget, utan det handlade mer om hinna med. Eftersom hon
trivs i kyrkan och alltid burit en tro på
Gud i sitt hjärta, bestämde hon sig för att
tackade ja.

Astrid
Jinder
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Hembygdsgården - ett andra hem för Ulla
Sedan 1989 och fram till i mars i år har Ulla Stenlund på halvtid varit
husmor för hembygdsgården i Bureå, ett jobb som hon trivts mycket
bra med.
– Det här är det bästa jag gjort i mitt liv! Det har varit jätteroligt och
jag har verkligen brunnit för den här uppgiften, förklarar Ulla.
Hon tycker att hon har fått så mycket tillbaka av alla som hon träffat
och haft att göra med under sina 25 år som husmor, även om arbetet
har inneburit mycket ensamjobb. Ett undantag är caféverksamheten
under sommaren då Ulla haft hjälp av skolungdomar. Dessutom har
maken Lennart ofta ställt upp.
– Jag har fått mycket hjälp av min man, speciellt med de tyngre grejerna.
När Ulla tittar tillbaka på åren som husmor gläds hon över att försöket med Hembygdsdagen 1998 blev så lyckat.
– Det blev jättelyckat med mycket folk och fint väder.
Sedan dess har det varit ett årligen återkommande arrangemang
som uppskattas av många burebor.
En viktig del av Ullas arbetsuppgifter har varit att ordna med minnesstunder i hembygdsgården. Tack vare ett gott samarbete med
Bureå församling har en del av minnesstunderna varit i församlingsgården. Ulla är glad över samarbetet med församlingen.

– Det är en mycket bra församling med jättefin personal.
Ullas relation till det kyrkan står för är viktig, även om det inte är så
ofta som hon besöker kyrkan.
– Tyvärr blir det alltför sällan man går till kyrkan, det är bara så.
Man går dit vid speciella tillfällen, men man har ju sin tro och det är
väldigt rofyllt att gå till kyrkan.

Under
årens lopp
har Ulla
bryggt
tusentals
kannor
med kaffe.

Hembygdsgården har varit som ett andra hem för Ulla.

När Ulla ska beskriva sig själv funderar hon en stund.
– Det är inte lätt, för det är inte sådant jag tänker på. Men kan jag
glädja någon så känns det bra för mig.
Däremot är hon säker på vad hon inte tycker om.
– Jag tycker inte om bråk och när folk pratar illa om varandra. Det
tycker jag är fruktansvärt tråkigt för det gynnar ingen.
Ulla kan den ädla konsten att ”bara vara”.
– Ibland är det skönt att sitta och ta det lugnt utan att behöva göra
något, att helt enkelt slappa lite.
En stor skillnad för Ulla är rutinerna på lördag förmiddag.
– Förut hade jag alltid något och man gick till hembygdsgården, men
nu kan jag sitta hemma och lösa korsord med min man.
Det är inte utan saknad Ulla lämnar ett jobb hon haft i 25 år.
– Det jag kommer att sakna mest är kontakten med folk, men jag
kommer att fortsätta att vara här ganska ofta. Jag sitter i väggarna,
som Ulla själv uttrycker det.
Hon kommer bland annat att fortsätt att ordna med minnesstunder i
både hembygdsgården och församlingsgården. Även barnbarnet som
bor i Bureå kommer att få mycket av Ullas tid.

Fotnot: Hembygdsården stod ursprungligen i Falmarksforsen, där den uppfördes i sitt ursprungliga skick år 1755. Den inköptes 1948 av dåvarande
Bureå kommun på initiativ av överläraren Carl Helmer Nyström. Nedmonteringen och flyttningen till Bureå Hembygdspark påbörjades 1953 och
gården invigdes den 19 juni 1955 av landshövding Elof Lindberg. Hembygdsföreningen bildades samma år.
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Var med i Näras fototävling
Gillar du att fotografera? Nu kör vi igång en tävling som är öppen för
alla åldrar och alla kameror (även mobiler). Temat är ”SOMMAR i Bureå
församling”. Det kan vara verksamhetsbilder, vackra detaljer, bönhus
i motljus, kyrktuppar, härliga skratt etc. Skicka in nya bilder eller fina
bilder du redan tagit. Tävlingen är öppen fram till 30 augusti.
En del av bilderna kommer att användas på församlingens hemsida
och i andra media. Det är därför viktigt att du har tillstånd av de
personer som är med på bilder att de får visas offentligt!
Bilder du vill ha med i tävlingen skickar du som JPEG till:
burea.forsamling@svenskakyrkan.se (märk det med ”FOTOTÄVLING) eller en pappersbild till Bureå församling, Skärvägen 2A, 932
52 Bureå. Tre priser delas ut; presentkort på 500, 300 och 200 kronor. Vinnarna presenteras i Nära nr 3. Under hösten och vintern blir
det en fortsättning på fototävlingen.
Lycka till!
Valter Tjärnqvist, fotointresserad burebo och ledamot i kyrkoråd och
kyrkofullmäktige, är en av de som ska bedöma tävlingsbidragen.

Tältmöten med Mats Björk Intensiv tid på kyrkogården
”Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den”, är
huvudtemat för tältmötesserien 30 juli-3 augusti. Huvudtemat
kommer han att dela upp i underrubriker. På onsdagkväll handlar det om den första delen av huvudtemat: ”Visa mig Herre din
väg”. ”Gör mig villig att gå den”, blir fortsättningen på torsdagkväll. På fredagkväll är rubriken för hans predikan ”Trons väg”
och lördagkväll handlar det om ”Kärlekens väg”. På söndagens
gudstjänst, som är ”Kristi förklarings dag” blir det en vandring
upp på förklaringsberget.
Mats har tidigare arbetat som sjukhuspräst i åtta år. Före det
var han distriktspräst på Alhem. Nu har han två jobb. Han har
en egen firma, Eticos, där han arbetar med etikfrågor genom
handledning och föreläsningar, främst mot kommuner och
landsting. Mats har även en halvtidstjänst som soldalthemsföreståndare i Arvidsjaur med in
riktning
mot veteran- och familjestöd. Dessutom
tar han på sig frilansuppdrag som präst.

Mats Björk har tidigare
arbetat åtta år som sjukhuspräst.

Sommaren är en trevlig och intensiv period för oss som arbetar på
kyrkogården. Den 9 juni börjar vi med plantering av inköpta blomkullar och innan dess ska krukor med penséer tas bort från blomkullen. Vi kommer att samla ihop kvarlämnade lyktor och krukor
och lägga dem vid närmaste redskapsställ/sopställ. Lyktor och
krukor sparas en vecka efter planteringen och slängs sedan.
Under sommaren kommer det att göras kontroll av att gravstenarna klarar 35 kg dragkraft utan att välta. De stenar som inte
klarar kraven, markeras med en skylt i blomkullen eller med brev
där vi har aktuell adressinformation. Vi saknar aktuella uppgifter
på innehavare till många av gravarna. Kontakta gärna pastorsexpeditionen för att lämna uppgifter om de gravar ni känner till.
Uppgifter om öppettider och telefonnummer finns på sidan 2.
Trevlig sommar önskar personalen på kyrkogården.
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Hjärtstartare i församlingsgården
I församlingsgården finns en hjärtstartare att
användas vid akut hjärtstopp. Församlingens
personal har fått utbildning i hur den ska användas. Om en person får hjälp inom 3 minuter
med en defibrillator så har man i en studie sett
att chansen att överleva är över 70%. I Bureå

finns ytterligare två hjärtstartare, den ena
i badhuset och den andra på vårdcentralen.
Vill du veta mer får du gärna kontakta
komminister Markus Ahlstrand.

Ge kollekt och betala med E-kassa
E-kassan är en möjlighet för dig att betala med
kort. Du kan ge kollekt, betala kyrkkaffe, handla Fairtrade-varor eller lämna minnesgåvor. Ekassan består av en pulpetlikande möbel där det
finns en läsplatta och kortläsare fastmonterad.

Är du van att använda betalkort ska det inte vara
några svårigheter att använda den. E-kassan finns
både i kyrkan ochförsamlingsgården.
Vill du veta mer får du gärna kontakta komminister
Markus Ahlstrand.

Sommarskoj
Veckan efter midsommar, 23-29
juni, erbjuder församlingen traditionsenligt Sommarskoj, en rolig vecka för barn i årskurs 1-5. I
början av juni får barnen i de aktuella årskurserna en särskild
inbjudan. Sommarskoj håller på
mellan klockan 10-14 och i av-

giften (300 kronor) ingår lunch,
pysselmaterial, en resa till
Lycksele djurpark m.m. Barnen
medverkar också i familjegudstjänsten den 29 juni.
Har du funderingar, kontakta
gärna Helene, 70 80 67, eller
Sara, 70 80 68.

Förra sommaren gjordes ett besök på Simon Renströms lantbruk.
Kanske blir det så även i år.

En resa
att minnas
Under fyra intensiva dagar i början på maj gjorde ungdomskören Ch.i.li en resa till Murmansk i Ryssland. Med på resan var
13 körmedlemmar, ledaren Sara Johansson, Lena Stenlund
och Domkyrkans damkör från Luleå.
Det blev en minnesvärd resa med många trevliga och intres-

santa upplevelser. Under de fyra dagarna hann de bl a med
att besöka ett boende för äldre och handikappade, vara med
på en uppvisningskväll där både Ch.i.li och den lokala församlingens ungdomar och barn visade upp sig med sång och musik, besöka en ortodox kyrka, sightseeing samt lite shopping.
Förutom körerna följde projektledare Aron Tideström, samt
Jerry Winblad Won Walter från studieförbundet Sensus och
Carolina Dawidsson, musikkonsulent på Luleå stift.
Resan var en del av ett projekt som Sensus driver som heter
”The Sound of Barents”.

nära
Bureå Kyrka		
MAJ
To 29 08:00
JUNI
Sö 1 11:00
Sö 8 11:00
To 12 19:00
Sö 15 11:00
Sö 22 11:00
On 25 19:00
			
			
To 26 19:00
			
Sö 29 11:00
			
JULI
Sö 6 11:00
To 10 19:00
Sö 13 11:00
Sö 20 11:00
To 24 19:00
Sö 27 11:00
To 31 21:15
AUGUSTI
Sö 3 11:00
To 7 19:00
Sö 10 11:00
Sö 10 19:00
			
Sö 17 11:00
To 21 19:00
Sö 24 11:00
Sö 31 11:00
			

Expeditionen 70 80 60

Gökotta på kyrkbacken. Markus Ahlstrand
Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand
Högmässa. Markus Ahlstrand. Sång: kyrkokören
Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Familjegudstjänst. Dopfest. Lars Wangby
Högmässa. Markus Ahlstrand
Musik i Sommarkväll
Daniel Furugren, cello och Nina Sandell,
orgel/piano/violin
Veckomässa i Fiskekapellet.
Markus Ahlstrand
Familjegudstjänst. Avslutning av 			
sommarskoj. Lars Wangby
Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. Ulf Norrby
Veckomässa i Fiskekapellet. Ulf Norrby
Högmässa. Ulf Norrby
Gudstjänst. Yngve Stenlund
Veckomässa i Fiskekapellet. Yngve Stenlund
Högmässa. Yngve Stenlund
Veckomässa. Lars Wangby
Gudstjänst i tältet. Mats Björk
Veckomässa i Fiskekapellet. Ulf Norrby
Högmässa. Yngve Stenlund
Duo Vox Vocalem Två röster & piano, cello, 		
gitarr, dragspel
Gudstjänst. Lars Wangby
Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Gudstjänst. Lars Wangby
Högmässa ”De äldres dag”.
Markus Ahlstrand/Björn Olofsgård

Falmarksforsen
JUNI
Lö 21

11:00

Gudstjänst. Markus Ahlstrand

Ekumeniska tältmöten
i hembygdsparken
30 juli - 3 augusti.
Huvudtalare: Mats Björk.
Tema: Visa mig Herre din väg,
och gör mig villig att gå den
On 30/7 19:00
To 31/7 10:00
To 31/7 19:00
To 31/7 21:15
Fr 1/8 10:00
Fr 1/8 19:00
Lö 2/8 10:00
Lö 2/8 19:00
Sö 3/8 11:00
			

Gudstjänst i tältet. Sång: Maria Berggren
Bibelstudium i Hembygdsgården
Gudstjänst i tältet. Sång: Jim Wiksten
Veckomässa i kyrkan
Bibelstudium i Hembygdsgården
Gudstjänst i tältet. Sång: Josefin och Hanna
Bibelstudium i Hembygdsgården
Gudstjänst i tältet. Sång: Malå Gospel
Gudstjänst i tältet.
Sång av kyrkokören

Bureå EFS
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Valter Östlund 070-549 64 44

JUNI
Sö 1
18:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkapellet.
				Johan Holmgren. Sång. Servering

Sjöbottens EFS
JUNI
Fr 6
15:00
Sö 8
10:00
Sön 15 18:00
JULI
Sö 13 11:00
AUGUSTI
Sö 10 18:00
Sö 24 11:00

Annika Stenlund 78 70 82

Bön för Sverige
Frukostgudstjänst, Jan-Erik Wikström.
Lovsång vid Sundsbron
Sommarmöte, Björn Häggmark
Lovsång vid Sundsbron
Gudstjänst

Östra Falmarks EFS
MAJ
To 29 09:00
JUNI
Sö 15 11:00
JULI
Fr 4
19:00
			

Susanne Lindberg 842 24

Gökotta på Stöverberget. Björn Lindberg
Sommarmöte
Lovsång på stranden hos Kristina och Erik 		
Åström

Ett passande boktips under
sommaren ”Vila är viktigt”
Boken ”Det händer när du vilar” är en hyllning till sofflocket, till
livets tempoväxlingar och till den vila som kan fyllas av vänner,
måltider och fest.
”Vilan är inte den sista sucken av utmattning, men en öppning
för nya begynnelser. I kärleken, i arbetet, i skaparprocesserna, i
formandet av den människa jag vill bli och kanske inte ens vet att
jag vill bli.” skriver Tomas.
Jag har själv en kökssoffa som jag älskar att vila på; att stanna upp
mitt i livet och låta kropp och själ flyga fritt. Känner också igen mig
i bilden av en pappa som lutade
omkull sig en liten stund för att
vila, för att sen kunna gå stärkt
vidare i vardagen igen.
I boken lyfter Tomas fram vikten
av vilodagen och hur den kan få
bli just det andningshål vi behöver. En dag som kan få
bli, det den var menad att bli,
ett avbrott i den vanliga lunken.
Man kan lägga Tomas bok vid
soffan, sängen eller hängmattan och plocka små guldkorn ur
den nu och då. En bok för alla er
som behöver nåt litet att fylla
på med!
Anette Lindgren,
på sofflocket.
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Vi möts i Gärdsmark
Efter nästan två år av förberedelser hälsar då äntligen byn Gärdsmark 1500 barn och ungdomar från hela landet välkomna till en
makalös lägervecka. Den 2-9 augusti byter delar av byn skepnad och
står värd för detta rikstäckande scoutläger som arrangeras vart
tredje år av Salt - Barn och unga inom EFS.

- Många här i Bureå var väldigt arrangerade då och nu förstår man
vilket jättejobb de utförde senast, skrattar Markus.
Familjebyn - som Markus och Anna Strömkvist ansvarar för - är en liten
del i det stora lägret. Hit kommer familjer, anhöriga och andra som vill
leva vildmarksliv men under lite friare former och tider. Det stora lägret - scoutlägret - samlar barnen från i årskurserna 3- 6. Äventyrsbyn,
tonåringarnas läger, är också en separat del i lägret.
Temat för årets läger är Kontakt och det återspeglas inte minst i dagsprogrammen som anordnas. Under fyra dagar får man utmana sig själv
och andra i hur man bland annat bemöter det okända, eller får reflektera över hur vi behandlar jorden vi lever på. Kontakten med mig själv,
eller min kontakt med Gud är exempel på andra spännande ämnen.

Välkommen
till Marknadsdagen
För många deltagare är det första gången, men för andra är det svårbruten tradition - Patrullriks! Bara namnet väcker härliga minnen till
liv. Vare sig du deltagit själv via FG-PG-gruppen, scouterna eller som
ledare vet du givetvis vad det handlar om. En härlig, underbar och
ibland ganska jobbig vecka ute i det fria tillsammans med andra från
hela landet. Har man väl deltagit en gång glömmer man det aldrig.
Bara det faktum att man äter, sover och tillbringar all vaken tid utomhus gör lägret unikt. Självklart kryper man in i sitt tält på kvällen - för
att vakna tidigt nästa morgon och få fyr på spisarna till frukostlagning. I augusti är det alltså EFS Västerbottens tur att arrangera detta
jätteläger och de många förberedelsetimmarna har fördelats på flera
hundra ledare och funktionärer. Lägerkommiten består bland annat
av bureborna Thomas Holmström, som är PR/Info-ansvarig och Markus Strömkvist som är ansvarig för Familjebyn.
-Det är ju inte första gången lägret arrangeras i länet. Jag och säkert
många fler minns ju Holmsvattnet som verkligen visade upp ett jättefint arrangemang för 20 år sedan, minns Markus Strömkvist som då
var scoutledare för en patrull.

På fredag, 8 augusti, är det Marknadsdag,
som också är lägrets myllrande besöksdag.
Hit är alla välkomna som inte kan vara med
på hela lägret. Och vilken dag sedan, den är
underbar, spektakulär, genialiskt kreativ och
alldeles, alldeles....obeskrivlig. Precis allt kan
hända och händer. Alla pengar som kommer
in går oavkortat till BIAL - Barn I Alla Länder.
Varmt välkommen att göra ett besök!
Vill du veta mer om lägret finns det information
på: www.patrullriks.nu

Markus Strömkvist,
ansvarig för
Familjebyn

