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Svenskans vackraste ord
För något år sedan skrev jag några rader i
EFS-bladet, där svenskans vackraste ord
(?) lyftes fram. Tillbringaren! Ordet som i
sig rymmer en hel predikan.
Denna gång handlar det om att vi går in
i växandets tid, när vi ser livet ta ett nytt
andetag. Hela årstiden är en hälsning från
skapelsens Gud. Det är lätt att känna sig
omfamnad bland blommor och blad! Kanske tänker du som Linné, han som i naturen såg Gud på ryggen. Det slår mig att en
annan person, i en kargare natur, en gång
fick se Gud på ryggen. Det var Mose med
lagtavlorna, vilka juden ser som Guds nåd
och hjälp till ett harmoniskt liv med Gud
och allt skapat. Allt för den goda gemenskapens skull.

Gunnar Hedman
Holmsvattnet

”

Tänk vilken
gemenskap vi
lever i...

Tidigare i vår var min fru och jag på EFSfjällgård i Tärna-Klippen. Där var också ett
antal av mina syskon. Dagen efter överraskade jag mig själv med att i en kort bön

tänka: ”Tack Gud för mina syskon”! Överraskningen låg i att jag aldrig, vad jag minns,
bett just de orden! Men nu som först vid 72års ålder! Tänk vilken gemenskap vi lever i!
Gemenskapen med Skaparen och allt han
skapat och gemenskapen med våra syskon,
både biologiska och de i Anden förenade!
Jesus gick en gång med tre lärjungar upp
på förklaringens berg. Plötsligt förvandlades
han och samtalar med Mose och Elia. Petrus,
helt förvirrad, vill bygga fast händelsen i tre
hyddor. Men i ett nu är allt borta och Jesus är
som vanligt igen! Här lär vi oss bl.a. att vår
gemenskap med allt, nu också inkluderar gemenskapen med dem som gått ut ur tiden. I
våra minnen lever alla i samtidighet! Gemenskap vågrätt med nu levande och historiskt
lodrätt med dem som gått före oss! Vilken
rikedom. Guds folks storfamilj!
Som Gud själv tänkt det enligt Paulus, att
sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen
och på jorden (Efesierbrevet 1:10). Där är
också du med min vän! Därför ber jag en liten bön, utan att helt förstå att Skapelsen och
Treenighetens största djup finns hos Jesus:
”Tack Gud för att du finns”! Jag skulle egentligen vilja tillägga: ”Ha de, vi har det rätt bra
här tillsammans”!

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder måndag
15 juni kl 19 i församlingsgården. Mötet är öppet för allmänheten.
Välkommen! Marianne Hedman, ordf.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Anna Olsson,
Burvik, bakar
kladdkaka tillsammans med dottern
Joy.
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Tack till Sara och Timothy
Under gudstjänsten i Bureå kyrka
den 7 juni kommer Sara Johansson
och Timothy De Bernardi att avtackas. Sara Johansson har arbetat
som församlingsassistent med
musikinriktning i Bureå församling
sedan 2001, men innan dess hoppat in och vikarierat en del på spelsidan när det behövts. Förutom arbete med grupper som miniorerna,
Bunkern, barnkören och Ch. i.li har
hon också spelat orgel på många
gudstjänster och förrättningar som
begravningar och vigslar.
I början på augusti börjar Sara arbeta som församlingspedagog i Skellefteå landsförsamling
och tar med sig många fina minnen från tiden
i Bureå.
– Alldeles särskilt varmt om hjärtat ligger
alla somrar på Munkviken med läger för ryska
& svenska barn. Det är en sorg för mig att
Barentssamarbetet i den formen tog slut, och
en dröm att det någon gång kan återuppstå.
Oerhört värdefullt både för barn och vuxna att
möta andra kulturer, men också se att trots att
vi på många sätt är olika, så är vi ändå lika, och
våra kyrkor har samma fokus, berättar Sara. I
nutid var det ju fantastiskt häftigt att få ta med
ungdomskören till Murmansk förra våren! Det
blev verkligen ett minne för livet!
Även barn och ungdomar i Bureå är något som
ligger henne varmt om hjärtat.
– Jag kommer att sakna alla fina ungdomar

Kören Ch.i.li. ligger Sara väldigt varmt om hjärtat. Foto: Susanne Löfholm.

och barn som jag haft förmånen att lära känna!
Dock bor jag ju kvar i Bureå och har mina egna
barn på Bureskolan, så jag räknar kallt med att
vi springer på varandra titt som tätt ändå, och
tar gärna emot en liten kram när vi ses, hälsar
Sara!
Bureå församling säger ett stort tack till Sara
för det viktiga arbete hon gjort för församlingen och önskar henne Guds välsignelse i hennes
nya nya arbete.
Timothy De Bernardi har sedan maj 2014 vikarierat för EFS-prästen Helena Marksén som
varit föräldraledig. När han fick förfrågan kände han lite oro inför kallelsen till Bureåkretsen.
– Jag väntade på att Herren skulle bekräfta
det här, berättar Timothy.
Nu har det gått ett år och han kan se tillbaka
på ett mycket intressant och händelserikt år.
– Det har varit ett mycket bra år, ett år med
ganska snabba svängningar och som gett mig
många nya och olika erfarenheter. Till exempel
första gången jag predikade i Sjöbotten var en
av de första gångerna jag var i ett bönhus.
Det har även varit ett år som fått betyda
mycket för Timothy själv.
– Jag har fått växa enormt mycket i min
tro, jag har fått lära känna många fantastiska
människor och upptäcka att man har världens
bästa jobb.
Tjänsten som EFS-pastor har även inneburit
Ett av de mer udda uppdragen för Timothy
under tiden i Bureåkretsen var att predika på
isgudstjänsten i Holmsvattnet.

att Timothy arbetat en del för Bureå församling, speciellt under vårterminen.
På minussidan nämner Timothy att att
ibland känt sig lite splittrad.
– Att jag haft flera olika sammanhang;
EFS-föreningarna, Burekyrkan och varit i flera
byar, har gjort att jag känt mig splittrad ibland.
Att det dessutom har varit lite olika karaktär
på de olika sammanhangen har förstärkt det
hela. Det har varit en svårighet att jag inte helt
och fullt har fått ge all uppmärksamhet till
ett sammanhang, samtidigt som det även har
varit berikande.
Du som varit med på en eller flera gudstjänster där Timothy predikat har säkert noterat att
han har ett sätt som gör att man heller tror att
han vuxit upp i en frikyrka än i den katolska
kyrkan. Men det är i den katolska kyrkan med
sina seder och traditioner som Timothy har
sina rötter. Hans bakgrund är dock inte något
som påverkar sättet att predika.
– När jag predikar försöker jag vara den
jag är. Jag är Timothy både när jag predikar
och all annan tid. När jag försöker vara någon
annan än den jag är blir det inte bra, förklarar
Timothy.
Hur ser då planerna ut för tiden efter tjänsten i Burekretsen?
– I dagsläget är inget klart, så allt vilar allt i
Guds händer.
Bureå församling säger ett stort tack till
Timothy för hans insats som EFS-pastor och
önskar honom Guds välsignelse i framtiden.
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Sista delen i fototävlingen
Den tredje och sista delen av vår fototävling pågår och är öppen för
alla åldrar och alla kameror (även mobiler). Temat för den sista delen
är ”Vår och sommar i Bureå församling”. Skicka in nya bilder eller
fina bilder du redan tagit.
Tävlingen med vår- och sommarbilder är öppen fram till den
15 juli.
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; presentkort
på 500, 300 och 200 kronor. Vinnarna presenteras i Nära nr 3 2015.
Vi ser gärna att det är bilder med människor men naturligtvis kan
det även vara naturbilder.
Fram med kameran. Lycka till!

Inget sommarskoj!
Tyvärr blir det inget Sommarskoj i år. Församlingens populära arrangemang för elever i årskurs 1-5 måsta ställas in den här sommaren. Om det är någon tröst är planen att Sommarskoj återkommer
nästa sommar.
EFS arrangerar flera läger under sommaren. Kolla om det finns
plats kvar i någon av dem. Information om EFS lägrer finns på www.
efsvasterbotten.se/salt/lager/

Elin Renströms bild från söndagskolan i Östra Falmark är ett bra exempel på en bild med människor i fokus.

Kom igen!
Temat för tältmötesserien 5-9 augusti är ”Kom igen!”. Huvudtalare är
K-G Larsson, Ö-vik och han ska predika om vad församlingen behöver
idag.
Som vanligt blir är det personer från de tre arrangörerna; Bureå församling, Pingstgruppen och Bureå EFS, som turas om med mötesledning. Naturligtvis blir det också sång och musik under gudstjänsterna
samt träffar för barnen. Ett annat uppskattat inslag som återkommer
är bibelstudierna
på förmiddagarna,
torsdag-lördag.
På kalendersidan
finns ett mer utförligt program.

K-G Larsson är
huvvudtalare
under tältmötesserien i början på
augusti.

Lovsångskvällar vid Sundsbron!
Sedan några år tillbaka har Sjöbottens EFS vid två tillfällen under sommarmånaderna inbjudit till ”Lovsång vid Sundsbron”.
Det är tillfällen att samlas för att sjunga sånger tillsammans,
samtala, be och till sist dela gemenskapen kring det medhavda
fikat. Att träffarna dessutom välsignats med vackert väder gör
att det blivit uppskattade tillfällen för gemenskap och samvaro.
Vid två tillfällen under sommaren är
det lovsång vid Sundsbron i Sjöbotten.

nära

En hälsning från Bureå församling

5

Enkelt är inte alltid lätt
Det är skillnad på att leva enkelt, och att leva lätt. Det är något som Anna Olsson, Burvik,
upptäckt sedan hon och hennes
man Rune år 2009 köpte ett hus
i Burvik, ett hus som de flesta
av oss aldrig skulle tänka att
ha som bostad. Men så tänkte
inte Anna och Rune, för det var
kärlek vid första ögonkastet.
– Jag går mycket på magkänslan i mitt liv,
förklarar Anna. När vi körde in på gården och
jag såg att det stod en rosenbuske i full blom sa
jag till Rune: här ska vi bo!
Och så blev det. Nu har det snart gått sex år
sedan dess och de har hunnit med att både til�läggsisolera fasaden, byta fönster och renovera
mycket på insidan. Det mesta har de gjort själva och att göra det samt att dessutom använda
mycket begagnat material är en viktig del av
den livsstil de valt.

”

Man kan ju vara
rik på många
sätt...

När tidningen Nära hälsade på Anna och
dottern Joy var de i full färd med att tillsammans baka en kladdkaka. Att Joy, drygt 2,5 år,
i allra högsta grad var delaktig i bakprocessen
är både naturligt och självklart i deras familj.
– Visst tar det längre tid och kan bli lite klad-

Att dottern
Joy hjälper till när
hönsen ska
matas är
självklart.

digt på bordet, men det viktiga är att vi gör det
tillsammans, betonar Anna.
Anna är uppvuxen i Malmberget i en familj
där natur, sport och friluftsliv var en naturlig
del. Att regelbundet besöka kyrkan var däremot inget som ingick i familjens rutiner. Trots
det bär Anna en tro i sitt hjärta. En händelse
under ungdomsåren har betytt mycket. Anna
kände sig aldrig riktig bekväm med att ”vara
ute i svängen” utan hon trivdes bättre med att
vara hemma med familjen. Men en gång var
hon på ett disco och den höga ljudnivån gav
henne en besvärande tinnitus. Hon bad en bön
att om hon blev mycket bättre lovade hon Gud
att läsa hela Nya testamentet. Besvären med
tinnitus avtog och hon höll sitt löfte.
Sedan Anna lämnade gymnasiet har hon
bland annat arbetat några år som bergssprängare under jord. När hon kände att hon var klar
med den delen blev det Umeå universitet och
studier i beteendevetenskap, med hälsa och
livskvalité som huvudämnen.
– Jag trivdes jättebra med arbetet i gruvan,
fantastiska arbetskamrater, men jag kände att
jag vill jobba med människor.
Det var i juli 2012 som dottern Joy föddes
och att få vara hemma med henne, renovera
Hästarna Fröja och Hälge är en del av famlijen.

huset och allt det andra som de har och gör på
fastigheten har tagit det mesta av hennes tid.
Det senaste året har Anna dock börjat arbeta
igen och då har det mest handlat om att skriva
och fotografera. Under hösten gjorde hon en
del för tidningen Mellanbygden och strax före
påsk slutförde hon ett omfattande arbete med
ett magasin där hon gestalta mångfalden i sin
hemkommun Gällivare. Och fler uppdrag väntar där.
Under samtalet hann Anna beröra flera områden. Oron för dagens unga, en orolig värld,
främlingsfientlighet och miljön är ämnen som
engagerar henne mycket. Tidigare hävdade
Anna att det där med blogg , det är löjligt. Men
hon har ändrat sig och har en egen blogg, nyblogg.enjoykom.se, där du kan läsa många intressanta och tänkvärda artiklar.
Till sist fick Anna ge en sammanfattning av
det som ligger henne varmast om hjärtat.
– Joy, denna underbara unge. Min make
Rune. Denna lugna, fina man som jag efter
snart sju år fortfarande är nykär i. Förutom då
han driver mig till vansinne vill säga. Jag älskar att träna, rida, arbeta med hästen i skogen,
renovera huset och gården, skapa med händerna och klura på lösningar. Jag är inte rik.
Men jag har massor med tid hemma och det
är ovärderligt.
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Församlingen vill synas i mediautbudet
Bibelversen i Apostlagärningarna 4:20: Vi kan inte tiga med vad
vi sett och hört!, är ledstjärnan
för den Informations- och kommunikationsstrategi som kyrkofullmäktige godkände i slutet
på förra året och även avsatte
pengar till att genomföra.
I dag är kommunikation och information ett
fackområde bland många, och utmaningen
för vår församling är att höras bland alla andra röster i samhället. Vår strävan ska vara
att höras i mediasorlet som ett tilltal från
Gud. Syftet med strategin är att stärka män-

niskors bild av Bureå församling. Vi vill vara
en församling som människor har en positiv
relation till och känner glädje över att tillhöra.
I den antagna strategin finns många punkter
som det ska jobbas med under den här mandatperioden (2014-2017) För att inte greppa
över för mycket har det tagits fram en plan
för vilka punkter som ska prioriteras under
det här året. Det här är är några av de punkterna. Vi fortsätter att ge ut vår församlingstidning Nära med fyra nummer per år. Under
våren har det tagits fram ett förslag på en ny
utformning av församlingens hemsida. Adressen är: www.svenskakyrkan.se/burea.
Den uppskattade servicen med att sända
gudstjänster till Torparn och
Bureborg och de hushåll som är
anslutna till det kabelnätet fortsätter.
Dessutom utökas det med projektet ”Kyrk-tv”. I projektet ingår
att i efterhand sända sammandrag av en del av församlingens
gudstjänster i TV Skellefteå,
söndagar kl 19.00. Det kommer
Filmer om vad som händer i församlingen kommer att visas på
TV Skellefteå och på hemsidan.

också att produceras ett antal korta filmer
som visar vad församlingen vill och gör för
olika åldersgrupper. Alla filmer kommer även
finnas på församlingens hemsida.
Två andra punkter är inköp av en Roll Up, en
enkel flyttbar informations-tavla i plast med
som kan användas när det är olika typer av
arrangemang i Bureå. I planen för 2015 ingår
också att köpa
reklamplats på
sport/fritidsanläggningar i
Bure och portalen hemsidan
burea.se. Det är
ett sätt för Bureå församling
att visa att vi
vill vara en del
av samhället.
En Roll Up
kan användas för att
informera
om vad
Bureå
församling
gör och
vill.

Sånggruppen Unison sprider glädje!
Unison är en sånggrupp som funnits
i över 25 år och Anna-Greta Wallgren
har varit med hela tiden. Det började med att hon fick förfrågan om att
sjunga på en gudstjänst i Svarttjärn.

Hon samlade några sångvänner och
sedan dess har det bara rullat på.
– Idag är vi över 20 personer, de allra
flesta pensionärer, berättar AnnaGreta.

Det är inte bara de som lyssnar på Unison som blir glada och uppmuntrade,
det är även betydelsefullt för dem som
är med.
– Det är fantastiskt roligt! Det är en
oerhörd rikedom för oss som är med,
vi känner oss väldigt privilegierade
som får göra detta, förklarar AnnaGreta.
Unison brukar göra ett 15-tal framträdande per termin, de flesta på de
fem servicehusen i Bureå. De övar inte
regelbundet men har ändå ett 50-tal
sånger i sin reportrar.
– När det passar oss så övar vi, avslutar Anna-Greta.
En sångstund på Torparen var ett av Unisons
framträdanden under våren.

nära
Bureå Kyrka		

Bureå EFS

Expeditionen 70 80 60

JUNI
Sö 7 11:00
			
To 11 19:00
Sö 14 11:00
Lö 20 11:00
Sö 21 11:00
To 25 19:00
Sö 28 11:00

Familjegudstjänst. Dopfest. Avtackning av 		
medarbetare. 		
Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Högmässa. Markus Ahlstrand
Högmässa. Yngve Stenlund
Gudstjänst i Falmarksforsen. Yngve Stenlund
Veckomässa i Fiskekapellet.Yngve Stenlund
Familjegudstjänst. Yngve Stenlund

JULI
Sö 5 11:00
To 9 19:00
Sö 12 11:00
			
Sö 19 11:00
To 23 19:00
Sö 26 11:00

Högmässa. Bertil Holmgren
Veckomässa i Fiskekapellet. Bertil Holmgren
Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.
Bertil Holmgren
Gudstjänst. Bertil Holmgren
Veckomässa i Fiskekapellet. Bertil Holmgren
Högmässa. Bertil Holmgren

En hälsning från Bureå församling

7

Astrid Sjöström 070-177 04 71

MAJ
Lö 30 18:00 Gudstjänst på EFS tillsammans med 		
				pingstgruppen. Talare från pingst.
			
Sång: Sharam Berozy. Servering.
JUNI
Sö 7
11:00 Gudstjänst i kyrkan med avtackning av 		
				Timothy De Bernardi
Lö 13
18:00 Gudstjänst: Bibelns år. Pred: Lovisa Bergner. 		
			
Sång: Rebecka Hugosson. Servering.
AUGUSTI
Tältmöten i Hembygdsparken
med K-G Larsson, Ö-vik
On 5
19:00 K-G Larsson. Sång: Håkan Nylander
To 6
10:00 Bibelstudium i hembygdsgården. Roland 		
			
Pettersson
To 6
19:00 K-G Larsson. Sång: Kors och Tvärs
To 6
21:15 Mässa i kyrkan
Fr 7
10:00 Bibelstudium i hembygdsgården. Sv. kyrkan
Fr 7
19:00 K-G Larsson. Sång: Maria Nilsson
Lö 8
10:00 Bibelstudium i hembygdsgården.
			
Helena Marksén
Lö 8
19:00 K-G Larsson. Sång: Timothy De Bernardi
Sö 9
11:00 K-G Larsson. Sång: Bureå kyrkokör
I anslutning till bibelstudium erbjuds servering kl 9.30.
Under gudstjänsterna är det planerat med barnträffar.

AUGUSTI
Sö 2 11:00 Gudstjänst. Ulf Norrby
To 6 21:15 Veckomässa.
Sö 9 11:00 Gudstjänst i tältet på hembygdsgården. 		
				Sång av kyrkokören. K-G Larsson. Servering
Sö 16 11:00 Högmässa. Lars Wangby
To 20 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet. Lars Wangby
Sö 23 11:00 Gudstjänst. Lars Wangby
Sö 30 11:00 Högmässa ”De äldres dag”. Kyrklunch. 		
				Markus Ahlstrand och Björn Olofsgård

Sjöbottens EFS

Musik i
sommarkväll
Under sommaren blir det vid tre tillfällen ”Musik i sommarkväll”
i Bureå kyrka. Första gången är söndag 14 juni kl 19.00. Då blir
det musik med Lovisa Wangby, cello och Bahareh Ahmadi, piano.
Andra tillfället att njuta av skön sång och musik är söndag 5 juli kl
19.00 då Duo Vox Vocalem, Ida Persson och Åsa Jönsson sjunger och
spelar. Det sista tillfället den här sommaren är söndag 2 augusti kl
19.00. Den gången blir sång och musik med Anna Duveskog och
Lis-Beth Öberg.

JUNI
Lö 6
09:00
			
To 11 18:30
JULI
Sö 19 11:00
AUGUSTI
Sö 9
18:00
Sö 23 11:00

Obs tiden! Frukostgudstjänst och bön för 		
Sverige. Timothy de Bernardi
Lovsång vid Sundsbron i Sjöbotten
Sommarmöte. Anders Jonsson
Lovsång vid Sundsbron i Sjöbotten
Gudstjänst

Östra Falmarks EFS
JUNI
Sö 14 11:00
JULI
Fr 3 19:00
AUGUSTI
Sö 30 11:00

Annika Stenlund 78 70 82

Susanne Lindberg 842 24

Sommarmnöte. Lars Wangby
Lovsång på Erik och Kristina Åströms strand
Familjegudstjänst

Boktips med varningsflagg
Om du vill läsa en bok som är politiskt korrekt, inte provocerar dig
och kan få dig att inse att det liv
du lever idag inte är det som du
vill och ska leva, då är inte Marcus Birros bok ”Evangelium enligt
Marcus” något för dig. Men om du
vågar ge dig ut på svag is och ta
del av Marcus liv, med både bottenlös förtvivlan och himmelsk

glädje, då är det en bok för dig.
I sin senast bok berättar han
öppen-hjärtigt och ärligt om sitt
minst sagt brokiga liv och hur hans
bräckliga gudstro har burit honom
genom livet. Markus naiva syn på
tro är att den finns nerlagd i oss
från början eller rättare sagt att
det är Gud som är nerlagd i oss från
början. Markus liknar tron vid en

röd lampa som blinkar i diset. Vi går
på våra gamla invanda spår och då
kan vi välja att svänga vid lampan eller blunda och fortsätta på det spår vi
är inkopplade på. Han menar att det
inte är tron i sig, eller tron som modell eller livsstil, som är intressant,
utan vad den betyder och vad den leder oss till. Att den leder oss till Gud!
Boken är utgiven på Libris förlag.

Messy Church i Örviken
Under våren har Bureå församling haft tre
Messy Church i Örvikens Folkets hus.
Messy Church är ett begrepp och en form av gudstjänst som är hämtad från den Anglikanska kyrkan i England och som vänder sig till
hela familjen. Efter lite inledande mingel får besökarna en kort introduktion om dagens tema och tillhörande pyssel som väntar. På första
träffen fanns det fyra stationer kring temat ”Älska Gud”. När den
delen var avklarad hade Lars Wangby en andakt om den förlorade
sonen som följdes av en rundvandring till de fyra arbetsstationerna.
Innan det var dags för den avslutande lunchen hann de med en lek.
Några av de som var med på den första träffen var familjen Öström be-

stående av mamma Linnéa, pappa Kenneth samt barnen Evy och Anja.
– Trevligt att det händer något i Örviken och dottern älskar att
pyssla, berättar Linnéa.
Hon tycker att upplägget på träffana är bra och att det är trevligt
att hela familjen har möjlighet att göra något tillsammans. Att man
dessutom får umgås med grannar och äta en gemensam lunch höjer
värdet på träffarna ännu mer.
Vårens satsning i Örviken med Messy Church har varit lyckad och
till hösten blir det en fortsättning. En film från vårens tredje träff
finns på församlingens hemsida under länken Fotoalbum & Filmer.
Vill du veta mer, kontakta Lars Palo 70 80 66.

