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Omslagsbild:
Sara och Arash 
Anbarestani 
firade dopet 
med ett tårt-
kalas.

Kyrkofullmäktige i Bureå församling 
sammanträder måndag 10 november kl 19 i församlingsgården. 

Mötet är öppet för allmänheten. 
Välkommen! Marianne Hedman, ordf.

Till slut fick jag bönesvar
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Jag har funderat en del på mitt eget beteende 
och senaste året lite extra eftersom jag inte 
tycker om hur självisk och negativ jag kan låta 
ibland. Varför gör jag som jag gör? Har jag inte 
redan ett underbart liv där jag kan känna mig 
trygg och dessutom lever i överflöd? Svaret 
blir: ja. Detta fick mig att vilja minska denna ne-
gativa och själviska inställning men jag visste 
inte riktigt hur. Jag bestämde mig för att börja 
be om hjälp och jag bad samtidigt som jag för-
sökte anstränga mig lite extra att ändra inställ-
ning. Trots mina försök misslyckades jag stän-
digt, eftersom det – som många säkert känner 
till – är svårt att bryta gamla vanor.  
   Efter en lång tid med misslyckande gav jag 
upp, men jag fortsatte att be. Till slut fick jag 
bönesvar, även om det inte var på det sätt jag 
förväntat mig. Jag fick ett jobb på hemtjänsten! 
Nu kanske ni funderar på vilket sätt det blev ett 
svar på bönerna? Jo, eftersom arbetet snabbt 
gav mig många möten med fina människor som 
trots alla sina smärtor och besvär ändå, på 
något vis, log och talade till mig på ett sådant 
värmande sätt som de egentligen inte borde 
orka med. De äldre serverar också visdom, de 
hjälper mig förstå vad som är viktigt, t ex. vän-

ner och familj. Nu vill jag försöka ta till vara på 
varje dag och jag känner att själviskheten tynar 
bort lite mer, dag för dag. 
   Tack vare jobbet och de fina mötena med 
vårdtagarna behöver jag – just nu i alla fall – 
inte anstränga mig för att bli mer positiv och 
osjälvisk, det verkar ske per automatik, även 
om det sker i små och korta steg.

  
 
 
 
 

   När jag ser tillbaka på allt detta så kan jag se 
att Gud har en plan och att han verkligen lyss-
nar. Tålamod behövs och det blir inte alltid som 
man själv tänkt men den här gången blev det 
riktigt bra och vi får hoppas och tro att det blir 
det nästa gång också!
Jag avslutar med ett välkänt bibelord: 
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, 
så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han 
får, och den som söker, han finner, och för den 
som bultar skall dörren öppnas. 

Matteus 7:7-9

” Arbetet gav mig 
många möten med 
fina människor…
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En fängslande föreläsning
Lördag den 11 oktober kan du lyssna på en 
föreläsning som minst sagt är fängslande. 
Föreläsare är Annika Östberg som suttit 28 
år i ett amerikanskt fängelse. Hon är dömd 
för mord efter att hennes dåvarande pojkvän 
skjutit ihjäl två personer, varav en polis.
Hennes  föreläsningar handlar om utanför-
skap och hur hon hamnade i en ond spiral 
av droger, prostitution och kriminella män, 
men också om hur hon under tiden i fäng-
else blev kristen mycket tack vare en svensk 
fängelsepräst som heter Leif.
   Är du inte bitter över alla förlorade år? Hur 
kan du säga att du är tacksam? Det är frå-
gor som alltid dyker upp när Annika Östberg 
reser runt i Sverige och berättar sin livs-
historia. Annika berättar att i början trodde 
hon att frågorna handlade om hur just hon 
har gått vidare. Men Annika har förstått att 
frågorna egentligen handlar om hur fråge-
ställarna själva kan gå vidare med sådant de 
bär på.
   Föreläsningen handlar om ögonblicksval 
i livet som inte verkar livsavgörande – men 
som är det. Varje val, varje handling, stora 
som små, bär med sig konsekvenser. De val 
Annika gjort i sitt liv har skapat svallvågor 
som för evigt berör hennes livs hav. Att stå 
öga mot öga med detta faktum är både en 
djupgående och skrämmande upplevelse. 
Men att bli medveten är också att ta ansvar, 
att lära sig att tänka i termer av vilka effek-
ter även den minsta handling kan få.
   Annika berättar om fängelsetiden, den 

tuffa miljön och hierarkierna bland fångar-
na men även om den vänskap som odlades 
bland hennes kvinnliga medfångar. 2008 
överflyttades hon till Sverige och den 1 maj 
2011 blev hon frigiven. Hon beskriver hur 
det kändes att för första gången på 28 år få 
bestämma vilken mat hon ska äta och vilka 
kläder hon ska bära, bara för att nämna 
några triviala val i vardagen som vi andra tar 
för självklara, men som för henne varit en 
utopi. Hon trodde aldrig att hon skulle få se 
Sverige igen, men från maj 2011 är hon en fri 
människa i sitt gamla hemland. 
   Ett tag tänkte Annika att hon skulle bosätta 
sig i en liten stuga och strunta i hela världen 
när hon kom ut från fängelset. Men hon är 
inte en sådan människa. Annika berättar att 
det är för mycket som hon brinner för och 
att hon måste göra sin lilla bit. Trots att hen-
nes liv ser så otroligt annorlunda ut nu mot 
hennes många år i fängelse, går det inte en 
dag utan att hon tänker tillbaka. Hon tänker 
på vissa av sina vänner som skulle vara så 

lyckliga över att få promenera med henne nu 
och få uppleva naturen. 
     Annika blev kristen i fängelset. En svensk 
fängelsepräst som heter Leif berättade om 
Guds förlåtelse, men det tog flera år innan 
hon vågade be.
   – Jag tänkte att förlåtelse innebar att kun-
na reparera det som hänt. Men jag såg inget 
sätt som jag kunde återställa att två mänis-
kor förlorat livet framför ögonen på mig.
   Men Leif förklarade att förlåtelse inte krä-
ver någon betalning och till slut vågade An-
nika be en bön. Hon kände direkt en stark 
och markant lättnad som gick genom hela 
henne:  Jag bär inte allt det här skräpet en-
sam. I dag tänker Annika att förlåtelse också 
innebär att ta ansvar för det som man ber 
om förlåtelse för.
     – Jag har förlorat min son så jag vet hur 
det känns att förlora någon man älskar av 
hela sitt hjärta. Och det finns två familjer 
som har den sorgen delvis på grund av mina 
beslut. Det lever jag med konstant. 

Annika 
Östberg har 
skrivit två 
böker: 
”Ögonblick 
som föränd-
rar livet” 
(2011) och 
”Se ljuset i 
det mörka” 
(2013).

Sedan Annika Östberg blev fri given 2011 ägnar hon en  del av sin tid med att förläsa runt om  i 
Sverige. 2013 blev hon usedd till ”Årets kvinnliga föreläsare”. 
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Fototävlingen fortsätter

Studieresa till Norwich

I centrala Norwich finns en byggnad som påminner om stadshuset Tre 
kronor i Stockholm.

Under sex dagar i mitten på september kommer personalen i 
Bureå församling att åka på en studieresa till England. Resan 
har under våren planerats i samråd med personal i Norwich 
stift (Church of England), som är vänstift med Luleå stift. 
Syftet med resan är att få såväl kunskap om hur man arbetar i 
några lokala församlingar, som inspiration från deras arbets-
sätt och nytänk kring vad det är att vara kyrka i vår tid. 
  Efter genomförd resa kommer personalen att bjuda in till 
en församlingsafton där de delar med sig av sina intryck och 
erfarenheter, samtidigt som det kan föras samtal om hur vi 
kan arbeta vidare.  En förhoppning med resan är även att 
kunna initiera någon form av utbyte mellan någon församling 
i Norwich stift och Bureå församling – något som även upp-
muntras av Luleå stift, eftersom det visar på och förtydligar 
vår gemenskap med den världsvida kyrkan. 

I senaste numret kunde du läsa om vår fototävling med temat ”Som-
mar i Bureå församling”. Fram till den 7 september har du möjlighet att 
skicka in dina bilder. Bilder du vill  ha med i tävlingen skickar du som 
JPEG till: burea.forsamling@svenskakyrkan.se eller en pappersbild till 
Bureå församling, Skärvägen 2A, 932 52 Bureå. Tre priser delas ut; pre-
sentkort på 500, 300 och 200 kronor. Vinnarna presenteras i Nära nr 4.  
   Nu kör vi igång andra delen av vår fototävling som är öppen för alla 
åldrar och alla kameror (även mobiler). Temat för den andra delen är 
”HÖST 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 med höstbilder är öp-
pen fram till i början på december. 
   En del av korten 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 korten att de får visas offentligt!
   Under hösten och vintern blir det en fortsättning på fototävlingen. 
Lycka till!

Fram till den 7 
september har 
du möjlighet att 
skicka in dina 
bilder.

Dragtest av gravstenar

År 2011 omkom en 8-årig flicka när en gravsten på Bollebygds kyr-
kogård föll över henne. För att en liknande tragiska olyckan inte ska 
kunna hända här i Bureå har man på kyrkogården lagt omkull gravste-
nar som inte känns tillräckligt säkra och stabila. Den bestämmelse som 
gäller idag är att en gravsten ska klara ett tryck på minst 35 kilo både 
framåt och bakåt innan den välter. 
   För att säkerställa att det inte finns gravstenar som kan välta görs 
det under hösten en test av alla gravstenar på kyrkogården i Bureå. 
För att utföra dragtesten använder personalen ett mätinstrument. När 
testen är klar kommer gravrättsägarna till gravstenar som inte klarar 
ett tryck på 35 kilo att kontaktas med brev. Till dem som det inte finns 
aktuell adress kommer det att skyltas vid graven. Det är gravrättsägar-
nas ansvar att åtgärda gravstenar på ett säkert sätt som inte uppfyl-
ler kraven. Det kan vara markdubbsmetoden eller någon liknande 
godkänd metod. Det finns ett par företag i trakten som utför säkring 
av gravstenar.
   Har du frågor om test av gravstenar kan du kontakta Lennart Lindqvist, 
70 80 71 eller Nils Hägglund, 70 80 72.

Dragtest 
av alla 
grav-
stenar 
kommer 
att utförs 
under 
hösten.
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Martin brinner för bönhuset
Martin Häggmark är född och 
uppvuxen i Sjöbotten. Frånsett 
när han gjorde lumpen och då 
han studerade till slöjdlärare 
har han bott i byn hela sitt liv. 
Hans jobb som slöjdlärare, den 
längsta tiden i Bureå, och hans 
engagemang i byns föreningar 
innebär att det är många som 
inte bara vet vem Martin Hägg-
mark är utan som också upp-
skattar det arbete han gjort och 
fortfarande gör. 
Det som ligger Martin varmast om hjärtat är 
bönhuset i Sjöbotten, ett engagemang som rik-
tigt tog fart när det nygifta paret, Birgit och 
Martin Häggmark, flyttade in i lägenheten i 
bönhuset. Med början 1969 och åtta år framåt 
genomfördes flera omfattande bygg- och reno-
veringsprojekt i bönhuset, något som Martin 
engagerade sig i. Det började med att en hobby-
lokal med tillhörande förrådsutrymmen skulle 
byggas, sedan ungdomslokaler och några år se-
nare reparerades både stora och lilla salen. 
   Det som gläder Martin mycket är att bönhuset 
har använts flitigt.
   – I samband med en ombyggnad 1982 då vi fick 
ett stort bidrag skulle vi redovisa hur många 
sammankomster det var i bönhuset. När vi räk-
nade kom vi fram till den förbluffande siffran 
att det var över 80 olika sammankomster under 
året. En del dagar var det tre sammankomster i 
bönhuset, berättar Martin.
   Även om reparationer och underhåll av bönhu-
set betyder mycket för Martin finns det något 
som är ännu viktigare.

   – Det viktigaste är att vi ska ha ett hus där 
Guds ord predikas så vi får något för dagligt 
bruk - andlig mat för vår själ! 
   Som ett naturligt resultat av Martins enga-
gemang för bönhuset blev han i mitten på 
1960-talet invald i bönhus-föreningens styrelse. 
Det är ett  uppdrag han haft sedan dess och de 
senaste 12 åren som föreningens ordförande.
 När Martin tittar tillbaka på alla åren finns det 
både glädjeämnen och problem.
   – Ekonomin har varit ett återkommande pro-
blem.
Fasta kostnaderna för värme och underhåll av 
ett stort hus som bönhuset är hög och de år som 
lägenheten inte varit uthyrd har varit extra på-
frestande.
 Till glädjeämnen hör att byborna under alla år 
varit duktiga på att skänka pengar och mate-
rial till bönhuset och hjälpa till vid reparationer, 
något som Martin återkommer till flera gånger 

under intervjun. 
   – Utan bybornas hjälp och stöd skulle det ald-
rig ha gått!
  Det är inte bara när det gäller underhåll och 
drift av bönhuset som Martin engagerats sig. 
En annan del är att vara ledare i EFS barn- och 
ungdomsgrupper. 
   – Det började nästan samtidigt som mitt enga-
gemang för bönhuset, förklarar Martin. 
Han berättar att det var juniorslöjd i skolan och 
när skolverksamheten upphörde väcktes frågan 
om att göra ett hobbyrum i bönhuset så att ung-
domarna hade någonstans att vara. Sedan dess 
har han varit ledare, över 50 år! Det är främst 
när det står hobby på programmet som Martin 
varit ledare, men han har också intresse för och 
kunskap om scouting.
   Martin berättar att de senaste åren har det vid 
några tillfällen varit tidigare bybor som kommit 
till bönhuset för att döpa, något som gläder Mar-
tin. Han gläds också över att det är många som 
är med på gudstjänsterna i bönhuset. Och att 
vara med på gudstjänster är viktigt för Martin.
   – Jag tycker hela tiden att man får något från 
det predikade ordet och sångerna.
   När Martin tittar framåt har han en önskelista 
med åtgärder som han hoppas ska bli utförda, 
men framför allt vill han att bönhuset ska få 
fortsätta att var en samlingsplats där alla kan 
få undervisning om livet tillsammans med Gud.
   – Jag är inte orolig för framtiden och jag kän-
ner en stor tacksamhet för allt frivilligarbete 
som sjöbossarna ställt upp med under alla år, 
avslutar Martin.

I hobbylokalerna 
har Martin till-
bringat många 
timmar.

Det viktigaste 
för Martin är att  
bönhuset får 
vara en plats 
där Guds ord 
predikas. 
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Födda på nytt!
  – Det känns verkligen som vi är födda på nytt, 
säger Arash och Sara Anbarestani efter deras 
dop i församlingsgården i början på sommaren.
Arash och Sara kommer från Iran och har bott i Bureå i ett år. 
Under den tiden har de varit med på de bibelstudier som Lars 
Wangby har haft en gång i veckan, en uppgift som Lars verkligen 
trivs med. 
   – Bibelstudierna är en riktig höjdpunkt för mig under veckan, 
berättar Lars. Eftersom vi talar olika språk och det ska ska 
översättas hinner vi inte så långt varje gång. Sharam Berozy och 
Roya Kordistany har varit med några år och de hjälper till med 
att översätta till persiska.
   Även om de inte hunnit så mycket på bibelstudierna har Arash 
och Sara lärt sig tillräckligt mycket för att vilja ta steget att 
döpa sig. Bibelstudierna och den egna bibelläsningen gjorde 
att beslutet att byta religion växte fram och de kände att de var 
redo att ta steget att döpa sig. Från början var det tänkt att dopet 
skulle vara i kyrkan under en söndagsgudstjänst. Men då Arash 
och Sara fått praktik på en restaurang i Ursviken, där arbete på 
söndagar ingår, blev dopet flyttad till en ledig dag under veckan.
Man kan ana vilket stort steg som Arash och Sara tagit; att efter 
ett år i ett nytt land med en helt annan kultur och dessutom med 

ett språk som verkligen inte är lätt att lära bestämma sig för att 
vilja bli döpta och leva som kristna.
   Dopet är ett viktigt steg för Arash och Sara, men det slutar inte 
med det.
   – Redan innan dopgudstjänsten hade jag en fin känsla i mitt 
hjärta och vi vill att dopet ska innebära något nytt i våra liv, 
berättar Sara 
   – Dopet känns som första steget på trons stege. Vi vill lära oss 
mer och växa som kristna, förklarar Arash. 
Sara får frågan hur det är att bo i Bureå. 
   – Mycket bra! Jag tycker om Bureå, kyrkan, Lars och de andra 
som jobbar där.
Något främlingshat eller rasism på annat sätt har inte Arash och 
Sara märkt av. 
   – Det finns så många vänliga människor här, säger Arash. 
   – Det känns som vi har fått en ny familj här i Bureå, förklarar 
Sara.
   En månad efter dopet blev det yttreligare en glädjedag för 
Sara och Arash. Då fick de besked att de fått uppehålls-tillstånd. 
Det innebär bland annat att de börjar att läsa svenska på SFI 
(Svenska För Invandrare) i Skellefteå i höst.
Intervjun med Arsah och Sara gjordes med hjälp av  Sharam 
Berozy som översatte till persiska. Ibland återgav han deras 
svar på svenska och ibland på engelska. På en del av frågorna 
svarade Arash och Sara själv med den lilla engelska de kan.

Lars Wangby överlämnar dopbevisen.

Björn Olofsgård och Lars Wangby ber för Sara.

Arash döps i Fadern, Sonen och den Helige Andes namn. 

Efter dopgudstjänsten serverades det ett festligt tårtkalas.
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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

Sjön, V Hjoggböle, N. Bäck, Ö. Bäck

Våffellunch i 
församlingsgården

Bureå EFS inbjuder till våffellunch i församlingsgården 
kl 11-13 on 24/9, on 15/10, on 19/11

AUGUSTI
Sö  31 11.00 Högmässa ”De äldres dag”. 
   Markus Ahlstrand/Björn Olofsgård. Sång: Mirjam  
   Lindberg. Kyrklunch för 65-åringar och äldre
SEPTEMBER
To 4 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Lars Wangby
Sö 7 11:00 Familjegudstjänst. Wangby/Ahlstrand.   
    Terminsupptakt tillsammans med EFS-kretsen.  
    Predikan av Timothy De Bernardi. Kyrkkaffe
Sö 14 11:00 Högmässa. Yngve Stenlund 
Sö 21 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. 
   Sång: Ch.i.li. Konfirmandinskrivning. Kyrkkaffe
Sö 28 11:00 Högmässa. Lars Wangby
OKTOBER
To   2 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Markus Ahlstrand
Sö 5 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Lö 11  18.00 Föreläsning av Annika Östberg 
Sö 12 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
    Kyrkkaffe  
Sö 19 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand. 
   Sång: Kyrkokören. Musik av Piret Rips. Kyrklunch
Lö  25 18:00 Konsert men sång- och musikgruppen Context
Sö 26 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Kyrkkaffe.
Sö 26 18:00 Konsert med Bureå manskör och
   Skellefteå manskör 
To 30 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Markus Ahlstrand
NOVEMBER
Lö 1 16:00 Minnesgudstjänst i kyrkan. Wangby/   
   Olofsgård. Sång av kyrkokören 
Sö 2 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
Sö 9 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. 
   Sång: Barnkören. Kyrkkaffe 
Sö 16 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
Sö 23 11:00 Högmässa. Lars Wangby
To 27 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. Markus Ahlstrand
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Lars Wangby. Sång: Barnkören, 
   Ch.i.li,. och Kyrkokören. EFS inbjuder till kyrkkaffe

Sö 14/9    14:00 Gudstjänst i Övre Bäck. S-L Jonsson. 
   Sång: Erling Wallson. Servering
To 18/9  19:00 Veckomässa i Nedre Bäck. Lars Wangby
Sö 21/9   15:00 Caféafton i V. Hjoggböle med information   
   om Bureå församling. Alla bybor från Västra
   Hjoggböle, Hjoggböleliden och Forsen är   
   speciellt inbjudna.
Sö 12/10  11:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Timothy De
   Bernardi. Servering
Lö 1/11  11:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Markus Ahlstrand
Lö 8/11    18:00 Musikcafé i V. Hjoggböle med Lars och 
   Birgit Lundström 

SEPTEMBER
Lö 6 18:00 Höstupptakt med mat, servering och infor-  
   mation. Medv. Timothy De Bernardi
Sö 7 11:00 Gudstjänst för EFS-kretsen i kyrkan.    
To 11 18:00 Vill du vara med i en bibelgrupp? Välkommen till  
    en informationsträff
Fr 26 19:00 Seriemöten. Nattvard. Timothy De Bernardi. 
   Sång: Birgitta Wangby. Servering
Lö 27 18:00 Seriemöten. Timothy De Bernardi. 
   Sång: Gunnel Sandström. Servering
Sö 26 18:00 Seriemöten. Timothy De Bernardi. 
   Sång: Viktoria Eriksson. Mingelfika
OKTOBER
Lö 4  18:00 Vi är bjudna till Bergbykyrkan. Missionsmöte   
   med Johan Holmgren. Servering. 
Lö 18 18:00 Gudstjänst. Sång: Fishermans Friends.   
    Föreningsmöte. Servering
NOVEMBER
Sö 2 18:00 Gudstjänst med talare från Pingstgruppen.   
   Servering
Sö  9  12:30-14 Kyrklunch i församlingsgården. 
Lö 15 14:00 Missionsauktion. Andakt: Timothy De   
    Bernardi. Servering. Lotterier m m.
Sö 16 18:00 Gudstjänst. Helena Marksén. 
   Sång: Erling Wallson. Mingelfika
Lö 29  Dopp i grytan m m. 

SEPTEMBER
Fr 5 18:30 Höstupptakt med surströmming
Sö  7 11:00  Kretsgudstjänst i Bureå kyrka
Sö  14 11:00 Gudstjänst. Josefin Hjelm
Må  22 18:30  Medlemsmöte
Sö  28 11:00 Gudstjänst bönhusföreningen
OKTOBER
Fr 17 19:00 Gemensam mötesserie i Sjöbotten tillsammans 
Lö  18 19:00 med Östra Falmarks EFS 
Sö  19 11:00      Predikan: Timothy de Bernardi
NOVEMBER
To 13 19:00  Veckomässa. Markus Ahlstrand
Lö 15 15:00 Missionsauktion
Sö  16 11:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi

SEPTEMBER
Sö  7 11:00  Kretsgudstjänst i Bureå kyrka
Lö 13 17:00 Höstupptakt med surströmming
Sö  14 11:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi
OKTOBER
Lö ?  Middag. Se predikoturer
To 16 19:00 Veckomässa. Lars Wangby
Fr 17 19:00 Mötesserie i Sjöbotten tillsammans 
Lö  18 19:00 med Sjöbottens EFS 
Sö  19 11:00 Predikan: Timothy de Bernardi
NOVEMBER
Lö 15 17:00 Missionsauktion
Lö  29 18:00 Adventssång. Timothy De Bernardi



Mer verksamhet i Örviken
Nu planerar Bureå församling 
för att ha regelbunden verksam-
het i Örviken. Några örvikenbor 
har hört av sig med önskan om 
någon verksamhet, men även 
med tips. 

   –   Vi har t ex fått mycket positiv respons 
från byasångsprojektet 2012 då vi övade en 
kort period för att sedan sjunga i kyrkan i 
Bureå, berättar kyrkoherde Lars Wangby. 
Mera sång, är en av tankarna vi har. Barnkör 
och juniorverksamhet är en annan samt fler 
gudstjänsttillfällen. Idéerna är många men 
resurserna i form av anställd personal är be-
gränsade, men vi vill ändå prioritera Örviken 
mer än vi gjort de senaste åren. I församling-
ens mål, fastställt av kyrkofullmäktige, står 
att ”verksamhet i Örviken skall bedrivas.”
  I många år hade Bureå församling verksam-
het främst för barn och unga i Örviken och höll 
då till i ”Kyrksalen”, dvs gamla skolan. Den är 
numera privatbostad och därför hyr försam-

lingen in sig i Folkets hus när de bjuder in till 
gudstjänst, körövning eller fettisdagsfest. Men 

besöken i Örviken har varit alltför få, med 
tanke på storleken på byn och folkmängden, 
så därför vill Bureå församling åter igen star-
ta en mer regelbunden verksamhet i Örviken.
   – I början av september har personalen en 
planeringsdag för all verksamhet och vi hop-
pas då komma till klarhet om hur vi tänker 
oss det hela. Vi tar gärna emot tips och idéer 
från de som bor i Örviken om vad de vill  att 
vi skall prioritera, förklarar Lars. 
   – Under de två första veckorna i septem-
ber kommer vi att ha ett formulär öppet på 
församlingens hemsida som örvikenborna 
kan fylla i och tycka till om vilken verksam-
het som det finns störst behov av. Vi hoppas 
att boende i Örviken ser värdet av regelbun-
den verksamhet och uttrycker sin önskan i 
formuläret.

Har du idéer och förslag kan du kontakta kyrko-
herde Lars Wangby. 
Kontaktuppgifter finns på sidan 2 och på hemsi-
dan: www.burekyrkan.com.

Kyrkoherde Lars Wangby tar gärna emot 
förslag på vilken verksamhet det ska vara i 
Örviken.

Sedan flera år tillbaka har Bureå EFS, 
Pingstgruppen i Bureå och Bureå försam-
ling haft Alphagrupper, en grundkurs i 
kristen tro. Stig-Lennart Jonsson har va-
rit ledare i många år och han berättar att i 
höst blir det ett nytt upplägg. 
   – Under september månad ska föräld-
rar som har barn i någon av Bureå EFS, 
Pingst och Bureå församlings grupper in-

Nytt upplägg på Alpha
formeras om möjligheten att vara med i en 
Alphagrupp. Vi hoppas att det ska bli lika 
lyckat som Upptäckargrupperna vi hade 
på 1980-talet, då en stor del av föräldrarna 
var med.
   Sedan kommer starten för Alpha att bli 
i mitten på oktober. Platsen är Försam-
lingsgården med ledare från EFS, Pingst-
gruppen och Bureå församling. 
   En  Alphakurs pågår under 10 veckor och 
varje kurstillfälle inleds  med att man äter 
en måltid tillsammans i en enkel och av-
slappnad miljö. Därefter lyssnar man på 
ett föredrag som kretsar kring ett grund-
tema relaterat till den kristna tron. 
   Efter föredraget går deltagarna till mindre 
grupper. I den ges möjlighet att ställa frå-
gor, ge uttryck för sina åsikter, studera vad 
Bibeln säger och diskutera kvällens ämne. 
  Exempel på teman som tas upp:  Den 
kristna tron – tråkig, osann, irrelevant? 
Varför skall jag läsa Bibeln och hur? Var-
för skall jag be och hur? Vem är den Helige 

Ande? Vad gör den Helige Ande? Hur kan 
jag bli fylld av Anden? Hur kan jag stå emot 
det onda? Vad skall vi ha kyrkan till? Hur 
kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?
  Alphagrupp i Bureå är alltså inget nytt 
och några av de som varit med tidigare 
har gått kursen flera gånger. Stig-Lennart 
berättar att för dem finns också en nytt 
upplägg.  
  – Anna-Greta Wallgren och jag kommer 
inte att vara ledare i Alphagruppen utan 
ska engagera oss i dem som gått tidigare 
och gärna vill ha någon form av fortsätt-
ning. För dem är planerna att de ska vara 
med och hjälpa till med en våffellunch en 
gång i månaden under hösten. Ett bra sätt 
att omsätta teori i handling.
  Du som har barn i någon av grupperna 
- håll utkik efter mer information i början 
på hösten. Du hittar den på församlingens 
hemsida (www.burekyrkan.com) Bureå 
EFS (www.bureaefs.se) och Pingstkyrkan
(www.skelleftea.pingst.se).

Gina 
Rönnqvist 
är en av 
ledarna för 
höstens 
Alpha.


