
Nr 4 2014

En hälsning från Bureå församling

Välkommen 
i  Guds familj

3SIDAN

Kom och ät 
fish and chips

4SIDAN

Prästen kommer 
hem till dig

6SIDAN



Församlingstidningen Nära

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

Timothy De Bernardi
Skärvägen 2A,
932 52 Bureå 
Tel. 70 80 75

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 

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.

Dan Richardsson
Bureå

Omslagsbild:
Sara Johansson 
berättar för 
barnen i Min-
niorena om de 
olika figurerna 
i julkrubban.

Jag kommer aldrig 
att få mitt liv att gå ihop
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Jag kommer aldrig att få mitt liv att gå ihop. 
Med dessa ord inleder Maria Küchen sin bok 
”Anteckningar efter en frontalkrock med Gud”. 
Jag har inte kommit längre i boken. Inte haft 
behov. Inte velat. För någon kanske orden sma-
kar uppgivenhet, men för mig andas orden den 
klara vinterluftens friskhet. Evangelium med 
stora bokstäver. Mitt ytliga jag söker självklart 
desperat efter flyktvägar. Och kära läsare – 
flyktvägar finns det gott om i våra liv. Ofta käm-
par vi krampaktigt för att bygga upp en fasad. 
Tänk så mycket kraft vi lägger ner på att göra 
ett gott intryck på andra. I det längsta värjer vi 
oss mot att möta vår svaghet – både som indi-
vider och samhälle. Men det är sanningen som 
gör oss fria och det här är sanningen om dig 
och mig – vi kommer aldrig att få våra liv att 
gå ihop.
   Jag fick frågan av tidningen Nära att dela med 
mig av mina erfarenheter om när livet går sön-

der. När livet inte blir som vi har tänkt oss. Jag 
skriver med mina egna ord utifrån mina erfa-
renheter. Det hör till våra livsvillkor att tillvaron 
ibland rämnar. Det kan handla om dödsfall, fy-
sisk och/eller psykisk sjukdom, relationer som 
går sönder, spruckna drömmar och mycket an-
nat. 

   Vi är många som befunnit oss i natten – det 
stora mörkret. Denna erfarenhet behöver vi få 
dela med andra, men inte med för många. Dels 
för att den djupa natten ytterst sett inte går att 
fånga i ord. Orden blir liksom för fjuttiga. De 
räcker inte till. Dels handlar det också om att 
vi inte ovarsamt bör dela våra mest dyrköpta 
(och ljuvliga) erfarenheter med för många. Jag 
tror det är det Maria erfor den första julnatten 
– Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrun-
dade det (Luk 2:19). 
   Vad gör vi när livet inte blir som vi har tänkt 
oss? När tillvaron rämnar? Eftersom tvärsä-
kerheten blivit allt svårare för mig som livs-
hållning vill jag undvika att ge allmänna råd. 
Jag tror dock att en nyckel handlar om accep-
tans. Att våga se verkligheten som den är. Så 
här är mitt liv just nu.  Acceptans är något an-
nat än att ge upp. Acceptans förutsätter mod 
och tillit. 
   Tänk om vi som Kyrka – alltså du och jag – 
skulle våga sänka garden inför varandra. Våga 
dela våra liv med varandra. Jag tänker att det 
kanske är just här som vår församlings stora 
utmaning ligger – att mer och mer låta oss for-
mas till en sårbarhetens gemenskap för – det 
är inte de friska som behöver läkare, utan de 
sjuka (Luk 5:31).
Jag vill avsluta med en bön som jag ofta stavar 
på. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag 
inte kan förändra, mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden.

Dan Richardsson, 
stiftsadjunkt i Luleå stift

” Att våga se 
verkligheten 
som den är
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Välkommen i Guds familj
”Vi välkomnar dig i Guds familj 
och tar emot dig med kärlek 
och förväntan”. Med de orden 
välkomnas en ny medlem i 
Svenska kyrkan i samband med 
dopet. I dopet finns löftet att 
Gud är med under livets alla 
dagar, oavsett vad som hän-
der. I dopet får vi del av Guds 
omsorg och samhörighet med 
varje människa.
Kyrkan har ett uppdrag att se till att 
alla människor nås av erbjudande om 
dop. Dopet är en gåva från Gud till 
människan. Genom dopet föds vi till ett 
nytt liv och förs in i Kristi kyrka. 

För Josefine Olsson och Tomas Lund-
mark, Östra Falmark, var det själv-
klart att att deras dotter Ellen skulle 
döpas i en kyrka eller ett kapell men 
bara som en dopgudstjänst för famil-
jen och vänner. När de till slut valde 
Bureå kyrka och efter ett samtal med 

kyrkoherde Lars Wangby blev beslutet 
att döpa Ellen under en söndagsguds-
tjänst, ett beslut de inte ångrar.   
   – Lars gav oss erbjudandet att döpa i 
en familjegudstjänst och vi tackade ja, 
berättar Josefine. Det var också viktigt 
att det var Lars som var prästen, han 
är min konfirmationspräst och han var 
också med när min klass gjorde en 
resa till Kreta. 
   – Jag tycker det var bra att ha dopet i 
en gudstjänst, tillägger Tomas. Då fick 
våra kompisar höra lite Guds ord och 
det skadar inte eftersom de inte går i 
kyrkan så ofta.
   Det var många av Josefine och Tomas 
släktingar och kompisar som var med 
på dopet så de tänkte inte så mycket 
på att det också var andra i kyrkan. 
   –  Vi hade fokus på det som skulle 
hända under dopet i gudstjänsten, 
förklarar Josefine. Det vi var oroliga 
för var att Ellen skull gråta, men hon 
skötte sig fint. Det blev personligt även 
fast det var andra i kyrkan.
   Att dop sker i församlingens huvud-
gudstjänst på söndagarna är något 
som Bureå församling eftersträvar.
   –  Vi vill gärna att dopet sker i för-
samlingens huvudgudstjänst på sön-

dag. Detta 
för att synlig-
göra barnets 
upptagande 
i försam-
lingen och för 
att familjen 
får med sig 
känslan av 
att vara om-

sluten av församlingens förbön, för-
klarar Lars. 
   Lars tycker att det är särskilt lämp-
ligt med dop när familjegudstjänst fi-
ras. Då medverkar oftast någon barn-
grupp, t ex barnkören, och formen är 
anpassad för barn.
   Innan dopet träffas prästen och dop-
barnets föräldrar för ett dopsamtal. 
Man talar om dopets innebörd och 
dopgudstjänstens utformning. I dop-
samtalet finns rum för frågor, öns-
kemål och funderingar. Det är oftast 
barn som döps i Svenska kyrkans för-
samlingar, men allt fler ungdomar och 
vuxna vill bli döpta. 
   Bureå församling erbjuder också 
dop i bönhusen i de olika byarna eller 
i församlingsgården. Under somma-
ren hålls många dop i Fiskekapellet i 
hembygdsparken. Ibland hålls dopen i 
hemmet. Musiker finns med vid dopen 
och spelar psalmerna. Församlingen 
lånar kostnadsfritt ut en dopklänning.  
   Vill du veta mer om dop? Läs på för-
samlingens hemsida eller ta kontakt 
med någon av prästerna; Lars Wangby 
0910 – 70 80 63 eller Markus Ahlstrand 
0910-70 80 64.

Josefine Olsson och Tomas Lundmark valde att döpa dottern Ellen 
under en söndagsgudstjänst i Bureå kyrka, något som de rekom-
menderar andra att göra.

Dopguds-
tjänsten 
är en 
livets och 
glädjens 
fest!
Foto: 
Magnus 
Karlsson.

” Jag tycker det var 
bra att ha dopet i 
en gudstjänst...
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Kom och ät fish and chips

Vinnare i fototävlingen
Första delen av fotävlingen är 
avgjord och vi säger ett stort 
tack till er som skickat in bil-
der. Första pris, ett presentkort 
på 500 kronor, går till Andrei 
Butnariu. Andra pris, 300 kro-
nor, går till Timothy De Ber-
nardi och Gustav Holmkvist 
får tredje pris, 200 kronor. Pre-
sentkorten finns att hämta på 
pastorsexpeditionen. Ett stort 
grattis till alla tre! I försam-
lingsgården kan du se de tre 
vinnarbilderna.
   Andra delen av vår fototäv-
ling pågår och är öppen för alla 
åldrar och alla kameror (även 
mobiler). Temat för den andra 
delen är ”Höst och Vinter i Bu-
reå församling”. Skicka in nya 
bilder eller fina bilder du redan 

Församlingsläger i Jäckvik

Vinnarbilden  i fototävlingen med temat ”Sommar i Bureå församling”. Den 
är tagen på Bureberget en sommardag och den vackara bliden förmedlar 
en trolsk och sagolik stämning och atmosfär. Foto: Andrei Butnariu.

Under påsklovet inbjuder  Bureå 
församling till ett läger i Jäck-
vik. Tidigare har det främst varit 
barnfamiljer och ungdomar som 
varit med. Från och med förra 
året har vi breddat målgruppen 
så att alla åldrar kan känna sig 
välkomna. Barnfamiljer och pen-
sionärer är lika välkomna.
   Programmet blir ungefär som 
tidigare år. Det blir gemensam 
morgon- och aftonbön, samt 
kvällsprogram. Varje familj får 

Söndag 1 februari har du som 
ännu inte ätit den i England så 
typiska maträtten ”Fish and 
chips” möjlighet att göra det. 
Det kan du göra i samband med 
att församlingens personal ska 

ett eget rum och kan göra det 
man vill på dagarna; åka skidor 
på längden/tvären, fiska, åka 
skoter eller bara sitta i en snödri-
va och njuta av vårvintersolen. 
Vårens läger i Jäckvik blir den  
9-12 april 2015. Välkomna med 
er anmälan till pastorsexpedi-
tionen. 
   För information och frågor, 
kontakta Lars Wangby, tfn: 70 80 63, 
E-post:
lars.wangby@svenskakyrkan.se.

berätta om sin studieresa till 
Norwich. Det var under en vecka 
i mitten på september som de 
besökte Norwich stift (Church 
of England), som är vänstift med 
Luleå stift.  

tagit. Tävlingen med höst- och 
vinterbilder är öppen fram till 
15 januari 2015.  
   Bilder du vill  ha med i täv-
lingen skickar du som JPEG till: 
burea.forsamling@svenska-
kyrkan.se eller en pappersbild 
till Bureå församling, Skärvä-
gen 2A, 932 52 Bureå. Tre priser 
delas ut; presentkort på 500, 
300 och 200 kronor. Vinnarna 
presenteras i Nära nr 1 2015.  
   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 korten att de får visas 
offentligt!
   Fram med kameran. Lycka 
till!
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Blommor är Sissels liv
I psalmboken finn en psalm som 
börjar: ”Bara den som vandrar 
nära marken kan se dina under 
Gud”. Det är en sångtext som 
verkligen passar in på Sissel 
Lindqvist, Bureå. För det är det 
som växer på marken som är 
Sissels stora intresse och pas-
sion i livet, både det som växer 
i naturen och det som hon själv 
sår och odlar. 
Sissel och hennes make Stig har bott i Bureå se-
dan 1990 och det är en plats där hon verkligen 
trivs.
   – Jag trivdes i Bureå från första stund. Jag 
tyckte att alla var så fina och alla hälsade, be-
rättar Sissel.
 När hon sedan engagerade sig i Hembygdsför-
eningen i Bureå lärde hon känna många fler 
personer. 

Sissel växte upp i Boden och hennes mamma 
kommer från grannlandet Norge, vilket ger 
en naturlig förklaring till hennes förnamn. 
Sedan mamma dog är det sällan hon åker 
till Norge, men hon har en nära kontakt med 
släkt och vänner som bor där.
   Blommor har alltid funnits som en viktig 

del i Sissels liv och sedan hon flyttade till Bu-
reå odlar hon också mycket. Från början var 
det mest eterneller men de senaste åren har 
det blivit andra växter och hon plockar också 
det som växer i skog och mark. Tovning är 
ett annat intresse som Sissel har men den 
har fått ge plats för blommor och grönsaker.
Att hon sedan flera år tillbaka gör blomar-
rangemang när det är minnesstunder har 
en tragisk bakgrund. Det började när hen-
nes svåger dog, väldigt ung. Under minnes-
stunden saknade Sissel levande blommor på 
borden.
   – Jag tänkte: visst kunde de ha gjort finare på 
borden, där fanns ju bara några tygblommor.
   Efter den händelsen har blomarrangemang 
vid minnesstunder varit en viktigt och be-
tydelsefull uppgift för Sissel, något som hon 
gör helt ideellt.
   – Jag tycker om att göra det här, trivs med 
att träffa människor och vi har det trevligt 
tillsammans. Det är många som uppskattar 
det jag gör och det är min betalning. Det är 
ett trevligt jobb, man känner att man be-
hövs.
 Även om Sissel inte är en flitig kyrkobesö-
kare är medlemskapet i kyrkan viktig.

   – Jag är med i kyrkan, det är en självklar-
het. Det känns bra att vara här i församlings-
gården, en väldigt fin miljö att vara i. Jag 
trivs här och personalen är helt underbar, 
allihopa. 
   Förutom att ordna med blomarrangemang-
en är hon när det behövs även med och serve-
rar på minnesstunderna.
   På tomten hemma hos Sissel och Stig finns 
äppelträd, päronträd och ett växthus där de 
bland annat odlar vindruvor. Det var maken 
Stig som överraskade henne och köpte ett 
stort växthus.
  – Du må tro att jag var lycklig! Jag sa till 
mig själv: Så här lycklig får man inte vara, då 
händer det något.
  Ett kort tag efter det drabbades familjen av 
flera svåra motgångar. 
  – Glädjen över växthuset, det som växer  i 
naturen och det jag odlar gav mig kraft och 
styrka att orka med det svåra, berättar Sissel.
  Innan Sissel blev pensionär jobbade hon 
inom vården, ett jobb hon stormtrivdes med. 
Men nu har hon gott om tid att ägna tid åt 
sin stora passion som är och har varit en stor 
glädje för Sissel men också en hjälp och tröst 
när livet har varit tungt och svårt.

I de små vaserna har Sissel arrangerat buket-
ter med jordgubbsblad, lingonkvistar, ljung, 
blåbärskvistar och krysantemum. 

Sissel får mycket uppskattning för sina blomarrangemang. ” Blommor och 
växter ger mig 
glädje och styrka
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Ibland kan det finnas särskilda 
orsaker till att man inte kan eller 
orkar komma till kyrkan för att 
ta emot nattvarden. Det kan vara 
att man är gammal och svag eller 
mycket svårt sjuk och just därför 
inte kan ta sig till kyrkan.
Kyrkan erbjuder möjligheten att kalla på en 
präst som kommer med nattvarden till hem-

För syskonen Arne Sundbom och Lisbeth 
Långström blev det ett stark och fint minne att 
få fira nattvard tillsammans med sin mamma 
bara några timmar innan hon avled.  

Prästen kommer hem till dig
met. Detta hör till det mest centrala och vik-
tiga uppdraget för prästen och därför kan 
man alltid kontakta en präst om man vill ta 
emot nattvarden. Det behöver inte ens ske 
under dagtid utan om situationen så kräver, 
kan prästen komma vilken tid på dygnet som 
helst.
Man kan också som anhörig vara med och fira 
nattvard tillsammans med den som är sjuk.
   Det var en möjlighet som syskonen Lisbeth 
Långström och Arne Sundbom tog vara på när 
deras mamma Ingegerd låg på dödsbädden. 
De hade funderat ett tag på möjligheten men 
inte kommit till något beslut. Men när perso-
nalen på Nygården i Bureå gick igenom den 
checklista de har när de som bor på boendet 
inte har långt kvar att leva finns punkten om 
en präst ska kontaktas.
   – Ja sa vi båda två, berättar Lisbeth. Vi fram-
förde också önskemålet att det skulle vara 
Lars Wangby eftersom vi vet att mamma 
tyckte om honom.
   Sköterskan ringde och efter ett kort tag kom 
Lars.  

   Arne och Lisbeth är tacksamma för initiva-
tivet från personalen och berättar att det blev 
en mycket fin stund. 
   – Vi sjöng och Lars läste ur bibeln och sedan 
fick även vi vara med och fira nattvarden. Det 
var helt otroligt bra, berättar Lisbeth.
  Även om Ingegerd inte själv var i stånd att 
framföra önskemålet om att få fira nattvard, 
tycker Arne och Lisbeth att det kändes rätt.
 – Vi vet ju vilken livsåskådning och tro 
mamma hade så vi vet att hon skulle önska 
det här, det är vi helt övertygade om. Det var 
så bra som det kan bli runt en dödsbädd, för-
klarar Lisbeth. 
   – Det kändes verkligen som vi firade en sista 
måltid tillsammans, tillägger Arne.
  Så Arne och Lisbeths uppmaning till dig som 
är i eller senare kan komma i en liknade situa-
tion, tveka inte: kontakta en präst. 
   – Det är en fantastisk möjlighet!
   Önskar du nattvard i hemmet eller har frågor 
omkring detta, kontakta någon av prästerna;
Lars Wangby 0910 – 70 80 63 eller
Markus Ahlstrand 0910-70 80 64.

Samling vid krubban

I många kyrkor finns det en julkrubba, 
ofta i en större storlek än den som finns 
i våra hem. Julkrubban som finns i Bu-

Några av barnen i Miniorena tittar närmare på den fina julkrubba som finns i Bureå kyrka.

Kom och sjung 
i julkören!

Vid julaftonens julbön i kyrkan inbjuds alla att 
vara med i kören som framför några kända jul-
sånger under gudstjänsten. Nya, hemvändande 
eller före detta körsångare inbjuds, alla får vara 
med. Du är välkommen onsdag den 10 och 17 
dec kl 19.30. Efter lite uppsjungning övar vi ige-
nom sångerna för julaftonens julbön.

reå kyrka placeras under predikstolen 
och den är väl värd att titta närmare på i 
samband med någon av alla gudstjänster 

under jultiden. 
De första julkrubborna i Sverige förekom 
i borgerliga katolska hem under 1800-ta-
let, medan Svenska kyrkan visade först 
motstånd mot denna tradition. 1906 ar-
rangerades dock en julkrubba på Ersta 
diakonissanstalt, och en julkrubba sattes 
för första gången upp i en svensk kyrka 
år 1929. Under 1900-talet spreds tradi-
tionen snabbt i såväl kyrkor som hem.
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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

Yttervik, V Hjoggböle, Sjön, Ö Bäck, Burvik, Örviken

DECEMBER
Lö 6 18:00  Adventsgudstjänst med Bettina Radler.  
   Servering
Sö 14 11:00  Familjegudstj. i kyrkan, luciatåg. Efteråt jul  
   avslutning i församlingsgården med servering, 
   m m. Medv. Timothy De Bernardi m.fl. 
Sö 21 18:00  Julsånger, andakt, ljuständning vid krubban.  
On 28 - Lö 31  EFS Livskraftsläger på Strömbäck för ungdom.
   Anmälan till Timothy De Bernardi 
JANUARI
Lö 10  18:00  Missionsgudstjänst med offer. Medv. Torbjörn   
   Arvidsson  Servering

Fredag 16 - söndag 18 Ekumeniska dagar
Fr 16  19:00  I församlingsgården. Pred. Roland Pettersson.   
   Servering
Lö 17  19:00  I Pingstkapellet. Pred. Lars Wangby. Servering
Sö 18  11:00 I kyrkan.  Pred. Timothy De Bernardi. Servering
On  28  11-13 Våffellunch i Församlingsgården. 
   Ät dig mätt för 40:-
FEBRUARI
Lö 7  13:00  EFS årsmöte med middag. 
Sö 8  11:00  Årshögtid för hela EFS-kretsen i kyrkan.   
   Timothy De Bernardi. Barnkören m.fl. Servering.
Lö 21  11-13  Paltservering, försäljning, lotterier mm för 
   Barn I Andra Länder. 
Sö  22  18:00 Psalmafton. Christin Östlund medv.

DECEMBER
Lö 6 15:00  SALT-gruppens advents- och luciafest. 
   Timothy De Bernardi medv. Servering
Sö 29 19:00  Tomasmässa.  Ulf Norrby
JANUARI
Sö 11 18:00 Sånggudstjänst. Timothy de Bernardi. 
   För Dej kören
FEBRUARI
Lö 7 18:00  Årsmöte. Timothy de Bernardi medv.
Sö  8 11:00  Årshögtid för hela EFS-kretsen i kyrkan   
   Timothy De Bernardi. Barnkören m.fl. Servering.
Lö 21 19:00  Sånggudstjänst med Alhemskören.
MARS
Sö 1 11:00  Gudstjänst. Sara Pettersson. 
   Bönhusföreningens årsmöte. Servering

DECEMBER
To 25  11:00 Juldagsgudstjänst. Lars Wangby. Sång
JANUARI
Sö 11  11:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi
FEBRUARI
Fr 6 18:00 Årsmöte 
Sö 8 11:00  Årshögtid för hela EFS-kretsen i kyrkan.   
   Timothy De Bernardi. Barnkören m.fl. Servering
Sö 15 11:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi
To 22 19:00 Veckomässa. Markus Ahlstrand

Under december sjunger Unison 
på följande tider och platser:

Fr 5   13:00  Torparen. Björn Olofsgård medv
On  10  10:30  Nygården
To  11  10:30   Buregården-Lingonet. Tillsammans med Röda   
  korset och kyrkan. Fika. 
To  11  13:00  Bureborg. Tillsammans med Röda korset och   
  Kyrkan. Fika.
Må 15 10:30  Buregården-Hjortronet 

NOVEMBER
Lö 29 11-13 Adventsfirande i Församlingsgården tillsam-  
   mans med EFS. Dopp i grytan, lotterier, allsång
Sö 30 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby. Sång av kyrkokören,  
    Ch.i.li och barnkören. EFS inbjuder till kyrkkaffe
DECEMBER
Sö   7 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand 
Sö 14 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. Barnkör- 
   ens Lucia. Terminsavslutning. 
   Kyrklunch/julgröt i församlingsgården
Sö 21 11:00 Högmässa. Mats Lindberg
On 24 11:00 Julbön. Lars Wangby. Körsång 
To 25 07:00 Julotta. Lars Wangby. Sång av kyrkokören och   
   Bureå manskör 
Sö 28 11:00 Familjegudstjänst i kyrkan. Lars Wangby
On 31 18:00 Nyårsbön. Markus Ahlstrand.  Sång 
JANUARI
To   1 11:00 Högmässa.Markus Ahlstrand. Servering  
Ti   6 11:00 Musikgudstjänst. Lars Wangby. Sång av kyrko-
   kören. Insamlingen till Svenska kyrkans 
   internationella arbete avslutas. Kyrkkaffe. 
To   8 19:00 Veckomässa i församlingsgården. Markus Ahlstrand

Fredag 16 - söndag 18 Ekumeniska dagar. Se Bureå EFS 
Sö 25 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby
FEBRUARI
Sö   1 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand. Sång av   
    personalen. Kyrkkaffe, där personalen 
   berättar om studieresan till England
To   5 19:00 Veckomässa i församlingsgården. Lars Wangby
Sö   8 11:00 Familjegudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.  
   Lars Wangby, Timothy De Bernardi. 
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe.  
Sö 15 11:00 Högmässa. Lars Wangby. Sång av kyrkokören.   
   Kyrklunch, där kören berättar om sin Romresa
Sö 22 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand

To 11 dec 19:00 Veckomässa i Övre Bäck. Lars Wangby.   
   Kaffeservering 
Sö 14 dec 15:00 Julfest i Ytterviks byagård. Lars Wangby
To 25 dec 09:00 Julotta i Burvik. Lars Wangby
Fr 26 dec 11:00 Gudstjänst i Sjön. Lars Wangby. Servering 
Sö 4 jan 11:00 Gudstjänst Yttervik. Markus Ahlstrand
Ti 17 feb 18:00 Fettisdagsfest i Örviken
To19 feb 19:00 Veckomässa i Sjön. Lars Wangby. 
   Bönhusföreningens årsmöte. Servering.
Lö 28 feb 19:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Göran Holmgren.   
   Servering



Det finns plats i kyrkokören
Tycker du om att sjunga? Då 
är du välkommen till Bureå 
kyrkokör! För närvarande har 
kören ett 30-tal medlemmar, 
men det finns plats för ännu 
fler. Christin Östlund och Kris-
tina Holmlund är två av körens 
medlemmar. Christin är en av 
körens veteraner, hon började 
redan 1971, och Kristina har 
varit med drygt ett år.
   – Jag har alltid varit sugen på att börja i nå-
gon kör men jag har alltid jobbat de kvällar 
kören har sina övningar, berättar Kristin. 

   Hon hittade en lösning på problemet.
   – Jag har möblerat om mitt schema så jag 
har kunnat börja sjunga i kören. 
   Kristina tycker det första året har varit 
roligt men tycker det är tråkigt att hon inte 
alltid kan vara med på körens uppsjung-
ningar. Till dig som tycker om att sjunga 
har hon ett gott råd: 
   – Tycker man om att sjunga tycker jag 
inte man ska tveka att gå med. 
   Samma uppmaning kommer också från 
Christin.

De senaste elva åren, frånsett några perioder med föräldraledighet, är det församlingens kyr-
komusiker som Lars Palo som är ledare för Bureå kyrkokör. Kören övar i församlingsgården, 
onsdagar kl 19.30 – 21. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars Palo, tfn: 70 80 66.

Efter 45 minuter har körsångarna gjort rätt för 
en kort paus.  

Bureå kyrkokör övar i församlingsgården 
onsdagar kl 19.30.  

Kristina Holmlund och Christin Östlund är två 
av medlemmarna i Bureå kyrkokör.

   – Kom och prova! 
   Sång är en viktig del i Christins liv. 
   – Skulle jag inte få sjunga då skulle jag 
inte leva som jag gör. Det är en jätteviktig 
del i mitt liv, förklarar Christin. Eftersom 
jag fortfarande är kvar och inte gått över 
till en annan kör så måste det vara trevligt.
   Under de år Christin varit med har det 
varit olika körledare och det är något hon 
uppskattar.
   – Det är trevligt att få sjunga för flera 
körledare, för man lär sig mycket.
Nästa fråga handlar om körens repertoar.
   – Jag tycker det ska vara bredd, både de 

enkla väckelsesångerna men även svårare 
saker som t ex Mozarts Requiem.  Det är 
viktigt att det ska vara balans på körens re-
pertoar. En kyrkokör ska tänka på dem man 
sjunger för, förklarar Christine.

   Christin och de övriga i kören hoppas att 
fler ska komma och vara med och att de ska 
känna sig välkomna. 
   – Det är viktigt att vi alla är måna om de 
som kommer och att vi tar oss tid med de 
nya, det är jätteviktigt. Kören är ju också 
en social gemenskap.


