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Roya Kordistany, 
Sharam Berozy, 
och deras barn 
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melia har  fått 
upphållstillstånd.

Öppna mina ögon
2  nära   En hälsning från Bureå församling

” Tänk vilken 
underbar nåd

”Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, 
Herre, mig giv! Mig att förlossa offrar han sig, 
då han på korset dör och för mig”.
Det här var en av de första psalmer jag minns 
att jag lärde mig i skolan. Vi stod uppställda 
vid våra bänkar i prydliga rader och läste 
först psalmtexten tillsammans. Sedan  sjöng 
vi medan fröken Birgitta spelade till på den 
gamla knarriga tramporgeln. Svårt att veta 
hur mycket man som liten busig tjej egentli-
gen förstod av texten, men ett är säkert: texten 
fastnade, i alla fall i mitt minne.

Nu när vi åter igen närmar oss Påsken, är 
det den som dyker upp i mitt inre. Jesus har 
gett sitt liv för världen, för mina vänner i Afrika, 
för Syrier som flyr för sitt liv, för de flickor som 
hållas fångna av gerillan Boko Haram, för de 
människor som förlorat sitt allt i Acne provin-
sen, för oss alla här i Sverige, men också för 
de människor som orsakar elände och olycka 
för andra! Och för alla som är oss närmare; 
kassörskan på affären, mannen som sitter där 
utanför och tigger, grannen som drabbats av 
ohälsa och inte orkar med sitt liv, mamman 
som dricker och inte klarar av att sluta - Je-
sus har gett sitt liv för dem alla! Inte undra på 
att psalmförfattaren i nästa andetag skriver 
”Öppnade ögon o Herre mig giv”. Tänk om vi 
fick upp ögonen för det här fantaskiska bu-
skapet, vad skulle då hända? Hur skulle Gud 

kunna använda oss?
Jag lyssnade för några veckor sedan till To-

mas Sjödin som pratade om ”människor som 
vuxit fast i kyrkbänken, när de kunde vara 
ute och göra nytta”. Det kanske inte är en helt 
rättvisande bild idag, då många av våra kyrk-
bänkar gapar tomma, men kanske är vi ändå 
ganska låsta i våra tröga  vanor och skulle 
verkligen behöva ”öppnade ögon”. Om vi verk-
ligen vågade öppna upp tror jag att vi skulle se 
ett fantastiskt missionsfält alldeles i vår när-
het. Den människa du verkligen möter är alltid 
så mycket mer än det du just nu ser, och genom 
din blick kan du bli den som öppnar upp.

Psalmen fortsätter med orden ”mig att för-
lossa offrar han sig, då han på korset dör och 
för mig”. Det gäller mig också, mig personli-
gen med alla mina brister och otillräckligheter. 
Tänk vilken underbar nåd!

Så får vi dock gå mot en ny vår och en ny Påsk 
med den bönen och det tacket i vårt hjärta: 
Öppna mina ögon Gud så att jag ser mina med-
människor och tack för att du dog för alla, även 
för mig!

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder måndag 
1 juni kl 19 i församlingsgården. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen! Marianne Hedman, ordf.
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Det går att utrota hungern

I början på 
maj är 
vinterskruden 
på kyrko-
gården borta 
och kort efter 
det påbörjas 
arbetet med 
gödsling och 
fräsning.

Jag tycker det var 
bra att ha dopet i 
en gudstjänst...

Fram till den 29 mars pågår årets 
Fastekampanj ”Det går att utrota 
hungern!”
Asenaku Beyale är cirka 35 år gammal och bor 
i byn Robbit, Etiopien, med sin man Adem Ali 
och deras barn. Tack vare Svenska kyrkans 
projekt i regionen har de själva arbetat sig 
bort från hjälplöshet och hunger. De äger djur, 
odlar grönsaker och kan plöja sin mark med 
egna oxar. 

Livet är tryggare, men framtiden ser skör 
ut. Redan idag påverkar klimatförändring-
arna jordbruket. 

– Vår fattigdom var värre innan, berät-
tar Asenaku. Vi har alltid haft mark, men då 
hade vi ingen oxe, så vi fick låna oxar att plöja 
marken med. Det fick vi betala med delar av 
skörden, vilket gjorde det svårt att få maten 
att räcka. Det går väl an att som förälder vara 
hungrig, men att se mina barn hungriga gjor-
de fruktansvärt ont. Vi fick flytta till släkting-
ar för att barnen skulle få mat och överleva.  

När de flyttade tillbaka kom de med i pro-
jektet som Mekane Yesuskyrkan har. Det har 
förändrat deras liv. Som jordbrukare är an-
nars deras stora oro vädret. Regnen blir allt 
värre och svårare. 

– Min man och jag arbetar tillsammans och 
det har vi gjort hela vårt liv, vi delar oron.

Asenaku är tacksam över projektet och alla 
människor som stödjer det.  Hon är tacksam 
över att ha fått berättat sin historia eftersom 
det sällan är någon som är intresserad av, el-
ler bryr sig om dem som är marginaliserade; 
de som lever på undantag. 

– Att få bli lyssnad till, och att någon vill 
besöka mig för att höra min historia gör mig 
lycklig.

Information om kyrkogården

Var med och utrota hungern!
800 miljoner människor kan aldrig äta sig 
mätta. Tusentals barn dör varje dag på grund 
av för lite mat och näringsbrist. Ändå räcker 
jordens resurser till oss alla. Stöd Svenska kyr-
kans internationella arbete under fastan!

Så här kan du hjälpa till:
SMS:a HUNGER till 72905. Ge direkt på 
ww.svenskakyrkan.se/gavoshopen. Swisha val-
fritt belopp till 9001223. Ge en gåva till gironum-
mer 90 01 22-3 eller bankgiro 900-12 23.

Gravskötselavtal
För dig som vill teckna nytt gravsköt-
selavtal är 15 maj stoppdatum för att 
få planterat den här sommaren. Priser 
och avtalsvillkor finns på församling-
ens hemsida: www.burekyrkan.com. 

Den 25 maj påbörjas arbetet med 
gödsling och fräsning av inköpta gra-
var. Senast veckan innan ska lyktor 
och annan prydnad tas bort från blom-
kullarna. Plantera penséer i kruka så 
de kan lyftas bort vid  fräsning och 
gödsling. Penséer som planterats di-
rekt i blomkullen tas bort när det ska 
fräsas och gödslas.
Sommarblommor
Den 8 juni börjar plantering av som-

marblommor och innan dess ska kru-
kor med penséer tas bort från blom-
kullen. Kvarlämnade lyktor och krukor 
kommer att samlas ihop och läggas 
vid närmaste redskapsställ/sopställ. 

Lyktor och krukor sparas en vecka 
efter planteringen och sedan slängs 

med brev eller med skylt vid graven.
Bilkörning
En påminnelse om att bilkörning på 
kyrkogården inte är tillåten. Undantag 
gäller för fordon med rörelsehindrad. 
Tack för att du respekterar det!

Har du frågor kan du ringa pastors-
expeditionen 70 80 60.de.

Gravstenar
Under förra sommaren 
testades alla gravste-
narna om de klarade 
35 kg dragkraft utan 
att välta. Gravrättsin-
nehavare till gravstenar 
som inte klarade kraven 
kommer att informeras 
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Populära våffelluncher

Vinnare i 
fototävlingen

Vinnarbilden  i fototävlingen med temat ”Höst och vinter i Bureå försam-
ling”. Foto: Anna Strömqvist, Bureå.

Försöket med våffellunch startade under hösten 
2014 och blev snabbt uppskattat. En av de som 
är med och genomför de populära våffellun-
cherna är Anna-Greta Wallgren

Tage Eriksson 
är en dem 
som hjälper 
till med de 
populära våf-
felluncherna. 

Bureå spelmansgille medverkade vid en av hösten våffelluncher och den 
20 maj kan du lyssna på dem igen.

Andra delen av fotävlingen är av-
gjord och vi säger ett stort tack 
till er som skickat in bilder. För-
sta pris, ett presentkort på 500 
kronor, går till Anna Strömqvist.  
Kerstin Lindberg får andra  pris, 
300 kronor, vinnaren av tredje 
pris, 200 kronor, är Sven-Olov An-
dersson. Presentkorten finns att 
hämta på pastorsexpeditionen. 
Ett stort grattis till alla tre! De tre 
vinnarbilderna finns till beskå-
dande i församlingsgården.

Den tredje och sista  delen av 
vår fototävling har börjat och är 
öppen för alla åldrar och alla ka-
meror (även mobiler). Temat för 
den sista delen är ”Vår och som-
mar i Bureå församling”. Skicka 
in nya bilder eller fina bilder du 

redan tagit. 
Tävlingen med vår- och som-

marbilder är öppen ändra fram 
till till den 25 juli.  

Bilder du vill  ha med i täv-
lingen skickar du som JPEG till: 
burea.forsamling@svenskakyr-
kan.se 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 2015.  

En del av bilderna kan komma 
att användas på församlingens 
hemsida och i andra media. Vi 
hoppas på många tävlingsbidrag 
och att det gärna finns människ-
or med på bilderna. 

Fram med kameran. Lycka till!

– Det var Vivianne Palm som 
kom med idén och det känns 
bra att vi kan fortsätta och hålla 
hennes idé levande. 

Anna-Greta berättar att det 
brukar vara ett 30-tal personer 
som kommer och är med. Förut-
om möjligheten att äta sig mätt 

på våfflor med tillbehör för 40 
kronor serveras det även något 
för själen. Vanligtvis är det sång 
och musik eller att någon berät-
tar om något intressant.

Under hösten var det våffel-
lunch vid fyra tillfällen och det 
blir lika många under våren. De 
datum som återstår under vår-
terminen är 4 mars, 15 april och 

20 maj. Den 4 mars medverkar 
Aina Holmgren som berättar och 
visar bilder från Etiopien. På våf-
fellunchen 15 april blir det besök 
av Thomas Åman som visar bil-
der och berättar om cykelfärder i 
Italien.  På den avslutande våffel-
lunchen i maj blir det musikun-
derhållning av Bureå spelmans-
gille.
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En lång väntan är över

” Vi kände oss 
hemma i kyrkan 
på en gång...

Fram till 2007 bodde  Sharam 
Berozy och Roya Kordistany i 
Iran. När Sharam fick problem 
med regimen i landet fanns det 
till slut inget annat alternativ 
än att fly från sitt hemland. Via 
Turkiet och Italien hamnade de i 
Sverige och till slut i Bureå. 
Hur var det då att komma till ett annat land 
med en helt annan kultur, religion och ett syn-
nerligen konstigt språk? Har de känt sig väl-
komna?

– Ja, säger Roya och Sharam med en röst.
Det var en tuff tid från början när de inte 

kunde någon svenska och inte kände någon. 
Men mycket tack vare Björn Olofsgård, Lars 
Wangby, de andra som arbetar i församlingen 
och flera församlingsbor de träffat i kyrkan 
har de känt sig välkomna och fått mycket 
stöd, hjälp och uppmuntran. Sedan de kom till 
Sverige har de väntat på att de skulle få uppe-
hållstillstånd, en dröm som nu äntligen blivit 
verklighet! I slutet på förra året fick de beske-
det det väntat på så länge: deras asylansökan 
har beviljats. 

– Vi är så lyckliga att vi nu får stanna och 
vill säga ett stort tack till alla som hjälpt oss, 
säger Sharam-

Roya minns dagen de skulle åka till Migra-
tionsverket i Boden för att bli intervjuade om 

deras ansökan för att få asyl. 
– Jag var så nervös och orolig. Jag visste inte 

vad de skull fråga om och hur jag skull göra. 
Jag bad att Björn Olofsgård skulle följa med och 
det gjorde han. Björn var så lugn och trygg och 
det gjorde att även jag blev lugn. Björn är fan-
tastisk! 

Men uppehållstillståndet har även baksidor. 
För att läsa svenska på SFI, Svenska För Invand-
rare, måste de troligtvis flytta från Bureå. Ef-
ter drygt sex år har de fått många vänner som 
det då känns mycket svårt att lämna. Fram till 
sommaren får de läsa på SFI i Skellefteå. Vad 
som händer efter sommaren är fortfarande 
oklart.

När Roya och Sharam bodde i Iran var de 
muslimer, även om de inte tog det på så stort 

allvar. Roya berättar att bor man i Iran finns 
inget val, man måste vara muslim. Efter att ha 
bott i Bureå ett tag besökte Roya och Sharam 
för första gången i sitt liv en kristen kyrka. Det 
blev ett besök som skulle förvandla deras liv. 
De berättar att de kände sig hemma i kyrkan 
på en gång och efter ett tag började de att vara 
med på de bibelstudier som Lars Wangby hade. 

Och för att göra en lång historia kort. Ett par 
år senare hade de fått tillräcklig kunskap om 
den kristna tron för att vilja ta steget att döpa 
sig, en handling som även innebar att dottern 
Kamelia döptes. Roya och Sharam tycket att so-
nen Sina var tillräckligt gammal  för att själv 
bestämma om han skulle döpas. Ett år senare 
tog han beslutet att döpa sig. 

Roya och Sharam lyfter fram de stora stora 
skillnaderna mellan att vara muslim och kris-
ten. I Koranen är Jesus bara en profet bland 
många andra. Bibeln säger något annat: Jesus 
är Guds son och att han har dött i vårt ställe. 
Att leva som muslim innebär att man måste 
följa många regler och få hårda straff om man 
gör fel. Som kristen finns det inte saker vi 
måste göra utan vi får leva i Guds kärlek och 
förlåtelse.  

Roya berättar om ett bönesvar hon fått. Un-
der några månader tänkte hon bara på en sak. 
Det var jättejobbigt och hon bad att Gud skulle 
hjälpa henne att glömma tankarna som plåga-
de henne. Och så en dag när hon diskade bara 
försvann tankarna. 

– Jag sa: min Gud, vad har hänt? Det var jät-
tehärligt!  

Sharam berättar att sedan han blev kristen 
känner han att han fått ett nytt liv.
   – Jag har blivit befriad! 

Sharam och Roya kom som asylsökande till Bu-
reå 2007. I familjen finns också sonen Sina, 14 
år, och dottern Kamelia, som fyller 5 år i april.

Roya och Sharam hjälper ofta till när det är 
servering i församlingsgården.
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Det var dagen före nationaldagen 
2008 som Ryan O´Shea kom till 
Sverige. I bagaget fanns bland annat 
seder och traditioner från hemlan-
det USA. En av dem är hur de flesta i 
USA firar påsk, något som skiljer sig 
mycket från det sätt som många gör 
det i Sverige.
I USA finns inga helgdagar, som långfredag 
och annandag påsk, och därmed ingen längre 
ledighet. För de flesta är påsken ingen större 
kyrklig högtid även om det är många som går i 
kyrkan på påskdagen. 

– Många amerikaner besöker inte kyrkan så 
ofta, men två gånger varje år gör nästa alla det 
och det är på påskdagen och juldagen, berättar 
Ryan.

Ett annat sätt att fira påsk
Han har en släkting som är katolik och hon 

firar påsken på ett likande sätt som kyrkorna 
i Sverige gör.

– Hon går till kyrkan på heliga torsdagen, 
långfredag och påskdagen. Sedan är påsklörda-
gen speciell dag i den katolska kyrkan. Det är 
nämligen en dag då det är många som döps.  

För de flesta amerikaner ser påskfirandet ut på 
ett annat sätt. På lördagkväll kommer påskha-
ren på besök. Han fyller en personlig korg som 
alla har hemma och som man lämnar ute på 
påskafton. Och så på morgonen vaknar man till 
en fylld korg. Det är den korgen man samlar in 
plastäggen med när man ska pynta bort påsk.

På påskdagen är det många familjer som 
besöker kyrkan och efter det är det mycket 
vanligt med en familjemiddag, om möjligt till-
sammans med mor- och farföräldrar. Det är en 
festmåltid som påminner om Thanksgiving då 
skinka eller kalkon är ett stående inslag på det 
festliga matbordet. Ett annat uppskattat inslag 
är äggjakten, något som förbereds  under fre-
dag eller lördag

– Då kokar man äggen som sedan målas och 
dekoreras på olika sätt. 

De ägg som inte ätits upp gömmer man på 
påskdagen i trädgården eller inomhus och bar-
nen får letar rätt på dem. De dekorerade äggen 
blandas med plastägg som innehåller godis.

Musikcafé med Mikael Eklöv
Fredag 27 mars kl 18 i Örvikens Folkets hus kan du lyssna på Mikael 
Eklöv. Det blir en kväll med en blandning av både allvar och humor. 
Mikael sjunger egna sånger, läser egna dikter och underhåller på sitt 
karaktäristiska sätt. Men det är inte bara underhållning, det hand-
lar även om delaktighet. Hans framförande bygger på interaktivitet 
och publiken får också bjuda på sig själv med allsång och rörelser. 
Programmet passar lika bra för ungdomar som äldre. Kvällen är till 
förmån för ”Fasteinsamlingen 2015” till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. Så din närvaro har dubbel verkan: dels en upplevelse 
för dig själv och även en hjälp till nödställda människor ute i världen. 
Välkommen till en cafékväll med eftertanke och mycket skratt!

Ryan O´Shea har vuxit upp i 
USA med deras traditioner 
att fira påsk. 

Påskharen och aktiviteter kring den är ett 
vanligt inslag under påskfirandet i USA.

I Sverige har vi påskris och kycklingar som 
dekorationerna. En variant i USA på påskriset 
är att spänna upp en lina i ett träd i trädgården 
och hänga upp plastägg. Det är också vanligt 
att ha en dekorerad korg med påskägg till bar-
nen.

Under de drygt sex år som Ryan bott i Sverige 
har han noterat skillnader hur vi firar påsk i Bu-
reå och hur det var  hemma i USA. 

– Det var lite konstigt från början. Det känns 
nästan som att man heller far och åker skidor 
än att fira påsk. 

Ryan har också märkt att det är många som 
besöker kyrkan i Bureå under påskveckan. Han 
har själv blivit en del av församlingens påsk-
firandet.  På påskdagens gudstjänst kan vi se 
honom spela på de stora pukorna.   

Även om Ryan firat påsk i Sverige flera gånger 
och uppskattar det, finns det stunder då han 
saknar påskharen och det som hör till den. 

– Jag saknar det faktiskt lite grann, det gör 
jag.
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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, Örviken, G.Falmark

Sång- och musikgruppen Unison 
Under mars - maj sjunger och spelar de på följande tider och platser:
Onsdag 18 mars 10:30  Nygården
Fredag 27 mars  13:00  Torparen
Torsdag 2 april  11:00 Buregården (Lingonet)
Torsdag 2 april  14:30 Bureborg
Måndag 20 april  10:30  Buregården (Hjortronet)
Onsdag 13 maj  10:30 Nygården

Lö  28 feb 19:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Göran Holmgren.
   Servering
Lö  14 mar 18:00 Gudstjänst i Ytterviks byagård. Stig-Lennart   
   Jonsson. Sång av Unison. Servering
Fr  27 mar 18:00 Musikcafé i Örvikens Folkets hus. Mikael Eklöv
Sö  29 mar 11:00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. 
   Stig-Lennart Jonsson. Servering
Må  6 apr  11:00 Gudstjänst i G. Falmark. Lars Wangby
To  16 apr 19:00 Veckomässa i V. Hjoggböle. Lars Wangby

EFS distrikts- och rikskonferens 
i Umeå 14 - 17 maj

MARS
On 4 11-13 Våffellunch. Missonär Aina Holmgren visar   
   bilder och berättar från Etiopien 
Lö 7 18:00 Gudstjänst om bönens möjligheter. Sång och   
   predikan av Timothy De Bernardi. Servering.   
Lö 21 18:00 Gudstjänst. Helena Marksén. Sång av Elin   
   Lindgren med kompisar. Servering.    
APRIL
Lö 11 18:00 Vittnesbördsgudstj. ”säg ett ord om Jesus...”    
   Mötesledare Timothy och bibelkörer mm med   
   Helena Marksén. Servering  
On 15 11-13 Våffellunch. Tohmas Åhman visar bilder och   
   berättar från cykelfärder i Italien.
Lö 25 9:00 Lördagsfrukost med samtal. Mer info senare. 
Lö 25 18:00 Gudstjänst med uppföljning av morgonens tema.  
    Servering.
To 30 18:45 Servering efter vårtalet på torget.
MAJ
   Seriemöten fredag 8-söndag 10
Fr 8 19:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi. 
   Sång av Peter Marksén. Servering. 
Lö 9 18:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi. Predikan och   
    samtal.  Sång av Unison. Hembjudarkväll.          
Sö 10 17:00 Samling för bön inför gudstjänsten. 
Sö 10 18:00 Gudstänst med Timothy De Bernardi. Servering.  
    Sång av Anna o Maria Wallgren. 
To 14 8:00 Gökotta vid kyrkan. 
On 20 11-13 Våffellunch. Bureå spelmansgille medverkar

MARS
Sö 1  11:00  Gudstjänst. Sara Pettersson. Bönhus-   
   föreningens årsmöte. Servering.
Sö 8 11:00  Isgudstjänst i Holmsvattnet. 
   Timothy De Bernardi
To 19 19:00  Veckomässa. Markus Ahlstrand
Fr 20-sö 22 Mötesserie i Östra Falmark. Se Ö F:s EFS
APRIL
Fr 3 18:00 Långfredagsgudstjänst, Ulf Norrby
Ti 21 18:00 Familjegudstjänst. Timothy De Bernardi 
Sö 26 11:00  Gudstjänst.
MAJ
Lö 9 12-14  Barnens Dag
Lö 23 18:00  Temagudstjänst. Timothy De Bernardi

MARS
Sö 8 11:00 Isgudstjänst. Timothy De Bernardi
   Mötesserie tillsammans med Sjöbottens EFS
Fr 20 19:00  Gudstjänst. Dan Rickardsson
Lö 21 19.00 Gudstjänst. Dan Rickardsson                    
Sö 22 11:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi
APRIL
Må 6 18:00 Påskens budskap i bild och ton. Björn och
   Erika Lindberg
Sö 19 11:00 Gudstjänst. Timothy De Bernardi
MAJ
To 14 9:00 Gökotta på Strövarberget. Kurt Brännström 
Lö 23 9:00 Frukostgudstjänst. Timothy De Bernardi

MARS
Sö 1 11:00 Högmässa. Timothy De Bernardi
To 5 19:00 Veckomässa i Församlingsgården. 
   Markus Ahlstrand
Sö 8 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand
Sö  8  16:00 Konsert med kammarkören från Piteå musik-
   högskola under ledning av Erik Westberg  
Sö 15 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. 
   Sång av barnkören 
Sö 22 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Utdelning av
   Barnens bibel till 5-åringar. Sång av barnkören.  
    Kyrkkaffe
Sö 29 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Fastein-  
   samlingen avslutas. Servering av ”Fish and   
   chips”. Personalen berättar om sin studieresa till  
    Norwich. 
Må 30 19:00 Passionsandakt
Ti 31 19:00 Passionsandakt
APRIL
On 1 19:00 Passionsandakt
To 2 19:00 Veckomässa. Markus Ahlstrand
Fr 3 11:00 Långfredagsgudstjänst. Lars Wangby.
   Sång av kyrkokören 
Sö 5 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.Sång av   
    kyrkokören, Ch.i.li och barnkören  
Sö 12 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö 19 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Kyrkkaffe 
Sö 26 11:00 Högmässa. Lars Wangby
MAJ
Sö 3 11:00 Temagudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.  
    Markus Ahlstrand,  
Sö 10 11:00 Högmässa. Lars Wangby 
To 14 08:00 Gökotta på kyrkbacken.  
Sö 17 11:00 Familjegudstjänst
Sö 24 11:00 Högmässa och konfirmation. Markus Ahlstrand,  
    Lars Wangby. Sång av kyrkokören



En ovanlig skola
Är du äldre än 50 år är det 
troligt att du gått söndagsskola 
en eller flera terminer.  Idag 
är situationen en annan. Inom 
Bureå församlings gränser 
finns det för närvarande bara 
en söndagsskola, nämligen den 
i Östra Falmark.

Att EFS-föreningen fortfarande håller den 
fina traditionen vid liv beror mycket på att 
det finns ett antal ledare som brinner för 

uppgiften och är övertygade att söndags-
skolan också idag fyller en viktig funktion. 
Naturligtvis har mycket förändrats under 
årens lopp. Idag handlar det mycket om att 
hela kroppen och alla sinnen är med. Bibel-
berättelserna varvas med samtal, pyssel, 
sång och rytmik och drama.

 En av ledarna är Eva Lindgren, Östra 
Falmark. 

– Det är härligt att vara barn- och ung-
domsledare, man får mycket tillbaka. 
Men det viktigaste är att få möjlighet att 
förmedla det kristna budskapet om en 

Gud som bryr sig om och vill vara närva-
rande,  följa, hjälpa och leda oss genom 
livet. En som dessutom förlåter oss om vi 
misslyckas. Ett sånt erbjudande måste man 
dela med sig av eller hur? Förhoppningsvis 
lyckas vi förmedla det till barnen.

Till söndagsskolan i Östra Falmark kom-
mer det barn från både grannbyarna och 
Bureå. Den här terminen är det ett 20-tal 
barn i åldern 4-12 år som är med samt fem 
ledare.

Vill du veta mer kan du kontakta Eva Lind-
gren, 073-716 11 04.

Foto: Elin Renström, 
Östra Falmark.


