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Lars Wangby
krykoherde

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

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

”När det känns övermänskligt tungt. Kom 
ihåg! ...du hör till enrisfolket.  Tunga fordon 
kan köra över en enrisbuske. När trycket 
lättar reser sig enrisbusken igen. Den böjs 
kanske till jorden men kan inte brytas. Den 
har en inneboende seghet i sina spröda 
grenar. Dess rötter går djupt och suger sin 
styrka ur eviga livsflöden. Den fäller inte 
sina barr för något så nyckfullt som höstens 
vind. De är små men evigt gröna!”

Så skriver Gertrud Zetterholm, författare, 
journalist och tidigare kåsör i Svenska kyr-
kans tidning. Det är ord som kom jag hörde 
av en god vän i slutet på 70-talet när vi var 
ute på en fjällvandring. Vi kunde då se hur 
stryktåliga växterna var efter fjälleden. 

Många fötter hade trampat ner vegetationen 
och det var som en stig av lera och smutsig 
myrmark. Ändå, kom växterna ständigt 
tillbaka. År efter år.

Detta kan vi se som en bild för Guds om-
sorg om sin kyrka och de barn han i dopet 

Enrisfolket
tog in i sin kyrka. Kyrkan har under årtusen-
den fått utstå både kraftfull förföljelse och 
interna stridigheter. Ändå består kyrkan och 
inget av allt detta har hindrat Kristi kyrka på 
jorden från att växa. Idag växer den globalt sett 
mer än någonsin.

Även i vår församling har vi blivit påminda 
om sådant som vi läser om i det inledande cita-
tet.  Konflikter, samarbetsproblem och allmän-
na tyckanden och dömanden som det sedan 
skrivs om i tidningen, kan upplevas som ett 
”tungt fordon som kör över”, men ”när trycket 
lättar” reser hon sig igen. Därför att rötterna 
”går djupt och suger sin styrka ur eviga flöden.”

Så får det vara även för dig och mig. Vi kan 
känna oss nertryckta, trampade på och all-
mänt nedgångna, men när vår längtan, liksom 
enrisets rötter, söker sig på djupet, mot Gud, 
då får vi kraft att resa oss igen.

Låt denna dikt om enriset, få bli en på-
minnelse om att Gud är den som upprättar, 
förnyar, stärker och helar. Församlingen och 
våra liv. Låt oss i Gudstjänst, körer, barngrup-
per och annan verksamhet i församlingen, 
sträcka våra rötter mot källan som ger kraft 
att komma tillbaka. Låt denna termin få bli 
tillfället då vi får börjar på nytt!

” Då får vi kraft att 
resa oss igen...
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Olle Andersson, 
Lars Wangby, 
Björn Olofsgård, 
Stig-Lennart 
Jonsson, Ker-
stin Hedman 
och Gabriella 
Gustfsson är 
med i den lokala 
POSOM-grup-
pen. På bilden 
saknas Anette 
Englund.

POSOM-gruppen är redo
POSOM står för psykisk och 
social omsorg vid större olyckor 
och katastrofer. Vid en större 
olycka eller katastrof ska ska 
POSOM-gruppen ge praktisk 
hjälp och stöd till människor 
som är drabbade av händelsen 
samt upprätta informations- och 
stödcentrum. Det är SOS Alarm 
som kallar ut POSOM-gruppen.

I Bureå finns en lokal stödgrupp och deras 
uppgift är att fungera som hjälp och stöd i 
Bureå med omnejd. 
Sammankallande för den lokala stödgrup-
pen är Björn Olofsgård, diakon i Bureå 
församling.

– I den lokal gruppen finns människor 
som har erfarenhet av omsorg, sjukvård och 
själavård. Om det blir en händelse där vi kall-
las ut ska vi aldrig åka ensamma. Dels för att 
kunna stötta varandra och även kunna ringa 

efter förstärkning, förklarar Björn. 
Om det sker någon allvarlig olycka inom 

Bureå församlings gränser kommer ett stöd-
centrum att öppnas i församlingsgården. Dit 
ska den som vill kunna komma för att dela 
tankar, funderingar och det ska också finnas 
möjlighet till förtäring.

I POSOM ingår samhällets olika hjälp- och 
stödfunktioner som t ex social-tjänsten, 
polisen, räddningstjänsten skola/barnom-
sorg; alla med olika ansvarsområden. När 
det gäller kyrkan är deras ansvarsområden 
stödsamtal, bistå vid meddelande av döds-
bud, andaktsstunder, barnverksamhet och 
förtäring.

Förutom att hjälpa till i det akuta läget ska 
POSOM-gruppen vid behov följa upp dem som 
drabbats och se till att stöd även ges efter 
det akuta skedet. Det är en bra åtgärd för att 
förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Målet för den lokala stödgruppen är att 
träffas två gånger per år samt genomföra en 
övning en gång per år.

Församlingsinstruktionen 2014-2017
Varje församling ska ha en 
församlingsinstruktion (FIN), 
ett dokument som i första hand 
är ett redskap för de anställda 
och förtroendevalda. 
En gång varje mandatperiod gör kyrkorådet 
en genomgång av församlingsinstruktio-
nen. Då tittar de på vad som förändrats och 
lyfter fram delar som ska prioriteras under 
de kommande åren. Den nuvarande försam-
lingsinstruktionen består av fem rubriker: 
omvärldsanalys, slutsatser i Barnkonsek-
vensanalysen, pastoralt program för den 
grundläggande uppgiften med underrub-
rikerna gudstjänst, undervisning, diakoni, 
mission och församlingen som flerspråkig 
kyrka. De två sista rubrikerna är  Domkapit-
lets reglering av församlingens verksamhet 
och Utvärdering.

Omvärldsanalys. Där beskrivs försam-
lingen allmänt som invånarantal, sys-

selsättning, social service, föreningsliv, 
situationen för asylsökande och nysvenskar 
samt samarbetet med EFS-föreningarna och 
Pingstgruppen.

Slutsatser i Barnkonsekvensanalysen. 
Under den rubriken nämns bland annat att 
församlingen vill att kyrkorådet ska ha en 
extra medvetenhet kring hur olika förslag 
och beslut påverkar barns rättigheter och 
möjligheter samt att församlingen tydligt 
ska hjälpa barnen i deras andliga utveckling 
tillsammans med Jesus.

Pastoralt program för den grundläg-
gande uppgiften. Där  står att försam-
lingens grundläggande uppgift enligt 
kyrkoordningen är ”att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission. Syftet är att människor ska 
komma till tro på Kristus och leva i tro, en 
kristen gemenskap  skapas och fördjupas, 
Guds rike utbredas och skapelsen återupp-
rättas”.

Församlingen som flerspråkig kyrka. 
Under senare år har vi i vår församling haft 
glädjen att se en ökande ström av människ-
or från olika nationaliteter som velat delta i 
våra verksamheter.

Vill du läsa hela FIN finns den på hemsidan, 
under fliken ”Förtroendevalda”. Den finns 
också att hämta på 
pastorsexpeditionen.

Den nu-
varande 
Försam-
lingsinstruk-
tionen har en 
annorlunda 
framsida. 
Förutom två 
bilder är tex-
ten Lättläst, 
d v s korta 
rader och 
enkla ord.
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Kyrkis och Messy Church - nya verksamheter

En andakt kring en bibelberättelse är en del i 
Messy Church.

Församlingen startar två verksamheter för 
barnfamiljer. Den ena är ”Kyrkis” som vänder 
sig till föräldrar med små barn. Kyrkis är i 
församlingsgården, onsdagar kl 10-12 med 
lek, sång, pyssel, liten andaktsstund, fika, 
prat och skratt. Kyrkis är ett komplement till 
kommunens Öppna förskola, som är i 
samma lokaler tre dagar i 

veckan. Kyrkis är en 
öppen verksamhet 
så du kan komma 
och gå när det 
passar. 
 Församlingsas-
sistent Helen 
Lindberg ska 
arbeta med 
Kyrkis.

– Det känns bra att börja med Kyrkis då 
det är många som frågat efter en kyrklig 
verksamhet för mindre barn samt att präs-
terna i samband med dopsamtal känt att 
dom inte har någonting specifikt att inbjuda 
dessa familjer med små barn till.

Helen hoppas att så många föräldrar och 
barn som möjligt ska hitta till Kyrkis och 
känna sig välkomna.

Messy Church
Den andra verksamheten är Messy Church 
som är ett begrepp och en form av guds-
tjänst som är hämtad från den Anglikanska 
kyrkan i England och som vänder sig till 
hela familjen. Den första Messy Church  är 
den 19 sepetember kl 10-13 i församlings-
gården.

Upplägget för Messy Church är att den 
inleds med stunds mingel innan besökarna 
får en kort introduktion om dagens tema och 
vilka pysselstationer som finns. När pys-
seldelen är klar samlas alla kring de olika 

stationerna för en liten genomgång. Innan 
det serveras en lunch är det en samling kring 
en bibeltext samt en sångstund.

Under våren hade församlingen Messy 
Church i Örviken. På församlingens hemsida, 
under fliken ”Fotoalbum & Filmer,  finns en 
film från en av vårens träffar i Örviken. Den 
visar vad du kan vara med om under en träff.

Välkommen 
till Kyrkis.

Nytt på personalsidan
Det blir en del förändringar på personalsidan 
under hösten. Lars Palo är föräldraledig 50 % 
till i slutet på maj nästa år. Under hans ledig-
het kommer Peter Larsson att vikariera. Peter 
bor i Grimsmark tillsammans med sin fru 
Cecilia. De senaste fyra åren har han arbetat 
som kyrkomusiker i  Arvidsjaurs församling, 
ett jobb han kombinerat med att studera kyr-
komusik vid Musikhögskolan i Piteå. 

Peter trivs med jobbet som kyrkomusiker. 

– Det bästa med att jobba som kyrkomusi-
ker är att det är ett  så varierande arbete, man 
får träffa mycket människor, spela på guds-
tjänster och leda körer.

Fritiden ägnar han helst till att renovera 
veteranbilar och snickra. Han håller just nu 
på med att färdigställa en veteranhusvagn att 
dra efter en av bilarna. 

Lisa Parbring, som varit föräldraledig, är 
tillbaka den 1 september. I samband med det 
förändras hennes tjänst. Hon ska vara försam-
lingsvärd på halvtid och resterande tid   kom-
mer hon arbeta med administrativa uppgifter 
på pastorsexpeditionen. Så det blir Lisa som 
du i första hand kommer att träffa när du har 
ett ärende till pastorsexpeditionen. Öppetti-
der är tisdagar och onsdagar kl 10.00-12.00, 
tel 70 80 60. I samband med detta planerar vi 
även för utökade telefontider för att därige-
nom öka servicegraden men återkommer med 
information om detta, så fort det är klart. 

När det gäller begravningsfrågor plane-
rar vi också vissa förändringar. Planen är att 
många av dessa frågor ska handläggas av kyr-

kogårdsförvaltningen. I skrivande stund är 
det inte helt fastlagt hur detta kommer att se 
ut. Vi återkommer med information på hemsi-
dan och i kommande nummer av Nära.

Ny församlingsassistent. Den 1 september 
börjar en ny församlingsassistent. Det är 
Andreas Granlund, Östra Falmark, som kom-
mer att arbeta halvtid fram till och somma-
ren 2016. Vill du veta mer om Andreas kan 
du läsa om honom på sidan 5, ”Full fart med 
Andreas”.

Lisa 
Parbring

Peter 
Larsson
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Full fart med Andreas
När Andreas Granlund, Östra 
Falmark, är tillsammans med 
barnen i scoutgruppen eller 
någon annan barn- eller ung-
domsgrupp trivs han som allra 
bäst. Då är det för det mesta full 
fart och han känner att han kan 
slappna av och vara sig själv.
– Jag känner att jag kan släppa 
loss när jag är med barnen på ett 
sätt som jag inte kan när  vuxna 
är i närheten, som t ex när jag är 
på jobbet.
Känner du eller har sett  Andreas ”in action” i 
en barngrupp vet du att beskrivningen stäm-
mer. Då kan du också säkert skriva under på 
de egenskaper som Andreas lyfter fram när 
han ska beskriva sig själv, nämligen: ”fartig”, 
barnkär och motorintresserad. Att bli ledare 
var något som Andreas växte in i. Han slutade 
aldrig i FG/PG utan det övergick till att han 
blev hjälpledare och med åren har han fått 
mer och mer ansvar.

Det som gläder Andreas är att de flesta barn 
i byn är med. Visst händer det att en del är 
”fula i munnen” ibland men när det är andakt 
så är det ofta just dom som har frågor och vill 
sjunga sångerna.

Andreas ser många fördelar med scouting.

– Alla kan vara med i en scoutgrupp. Man 
får bygga saker, spela fotboll och det är gan-
ska fritt. 

Men Andreas kan faktiskt ta det lugnt och  t 
ex koppla av med en bok. Historiska romaner 
är ett ämne som fascinerar honom och under 
sommaren har han läst Vilhelm Moberg.  
Kopplar han av med att lyssna på musik blir 
det gärna lite rocken roll eller dansbandsmu-
sik. När han ska välja en psalm han tycker 
om blir det 189, Bliv kvar hos mig.  Tv har han 
sällan tid att titta på, men blir det av är det 
program om hur  saker tillverkas han föredrar, 
t ex ”How it́ s made”.

För Andreas är det viktigt att vara med på 
gudstjänster. Han gör en jämförelse med sitt 
motorintresse.  

– Om jag ska gå till ett motorfordon så är 
det som att tanka en bil. Det är lätt att man 
glider ifrån både gemenskapen och tron om 
man inte får påfyllning. Vissa gånger kanske 
man känner man att man inte får så mycket 
och andra gånger ger det mer, förklarar 
Andreas.

 Andreas har märkt att det finns många för-
domar kring vad det innebär att gå i kyrkan 
och att leva som kristen.

– Det finns en del som tror att man är 
med i någon konstigt sekt. Tråkigt, tycker 
Andreas. 

  Han har också noterat att det finns kyrkor 
som har gått åt andra hållet och för att vara 
”inne” har de har tappat bort det centrala. 
De har förlorat fokus på Jesus. Det verkar 
vara viktigare att det kommer många än att 
förmedla budskapet.

Andreas berättar att i Östra Falmark är 
det ett ganska sammansvetsat gäng kristna 
ungdomar som trivs tillsammans. Så han 
tycker att den delen känns bra. Men det finns 
det som oroar. 

– Det finns mycket i världen som är oroligt, 
t ex IS och sådant där. Men trots det känner 
jag mig inte orolig, man får ta en dag i sänder. 
Det finns instruktioner i Bibeln om hur det är 
och ska vara i världen.

Andreas hoppas att ännu fler ska hitta ett 
liv tillsammans med Jesus. Även om han själv 
tycker att han inte är ett bra exempel på det, 
är det viktigt att i vardagen visa vad det är 
man tror på. 

– Det är viktigt att man visar att man vill 
leva livet för Jesus men att man även kan 
hålla på med motorcyklar och sånt ändå.

” Att vara med på 
gudstjänster är 
som att tanka 
en bil...

När Andreas är med är det ofta full fart. Här 
spelas det ”Turkisk fotboll”, d v s händerna på 
knäna hela tiden. 

Andreas trivs som bäst när han får vara tillsammans med barn. 
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Det är inte ovanligt att tidningar 
och annan media under hösten 
informerar om hur man gör för 
att lämna Svenska kyrkan och 
vad man skulle ”tjäna” på ett 
sådant utträde. 
Lika viktigt är att ställa frågan om vad man 
som medlem kan bidra med: vad kan jag göra 
för att det ska vara en ”levande” kyrka där 
alla känner sig välkommen och accepterade 
samt har något att bidra med. 

Att hjälpa till med olika praktiska saker  
t ex som serveringar, vara med i en Guds-
tjänstgrupp, förbönsfadder för en konfir-
mand eller baka bullar till ett läger, kan vara 
ett sätt att bli mer delaktig i församlingen. 
På hemsidan finns en flik ”Frivillighet” där 
du kan anmäla dig för olika uppdrag. Du kan 
även kontakta församlingens diakon, Björn 
Olofsgård, 70 80 65.  

På hemsidan, under fliken ”Vår försam-
ling” finns tio goda skäl att vara medlem i 
Svenska kyrkan och Bureå församling. Det 
här är några av dem.

Evangeliet  Ingen annan röst i samhället 
talar så tydligt om det som vi djupast sett 
längtar efter: kärlek, trygghet, förlåtelse, 
hopp och evigt liv. Detta ser vi tydligast 
genom att Gud blir människa i Jesus Kristus. 
Att tala om detta i ord och i handling är 
kyrkans ärende.  

Gudstjänster  Vårt andliga behov har en 

mötesplats i kyrkans gudstjänster. Där får 
vi vägledning i livet och erfar vila, stillhet, 
sång, musik, glädje, undervisning, bön. Detta 
är omistliga värden och stärker oss i vårt 
vardagsliv. 

Kyrkliga handlingar  Dop, konfirmation, 
vigsel och begravning är viktiga 
tillfällen i livet då vi behöver ritual 
och former för reflektion och att få 
stöd, hjälp och vägledning i livet.  

Motvikt  Församlingen vill vara en röst 
som står som motvikt till tidens röster. I tider 
då människovärdet ifrågasätts, droger blir 
allt vanligare bland unga, moraliska värden 
överges, vill församlingen vara en röst som 
lyfter fram det motsatta.

Solidaritet Bureå församling är en del av 
den världsvida kyrkan. Via Svenska kyrkans 
internationella arbete och Svenska kyrkan i 
utlandet arbetar vi för solidaritet och hjälp 
till nödlidande, svältande, flyktingar samt 
hälso- och sjukvårdsarbete och undervis-
ning, över hela världen.

Kulturbärare Församlingen står i en 
tradition som har rötter tuentals år tillbaka. 
Vi lever i ett samhälle som vuxit fram i den 
kultur som i hög grad har präglats av kyrkan. 
Församlingen vill även i fortsättningen bära 
vidare det arv vi fått när det gäller andliga 
värden.

Du själv Du själv kommer under livets 
gång och till sist att ställas inför sådant som 
kyrkan arbetar med och verkar för. Längtan 
efter mening, fred, harmoni, gemenskap 
och glädje har vi alla. Dessutom är du själv 
en viktig röst och medlem i den öppna och 
demokratiska kyrka som vi har. Du kan vara 
med och påverka inför framtiden. 

Du är viktig!

Utökad tid för fototävlingen
Vi vill ge ännu fler möjlighet att vara med i sista delen av vår fototäv-

ling. Därför förlängs tiden då du kan lämna in bilder fram till 10 oktober. 

Så skicka in bilder som du tagit under våren och sommaren eller ta din 

kamera och fånga sensommaren och början på hösten. Tävlingen är öppen 

för alla åldrar och alla kameror (även mobiler). Temat är ”VÅR, SOMMAR 

och HÖST i Bureå församling. 

  En del av bilderna kan komma att användas på församlingens hemsida 

och i andra media. Det är därför viktigt att du har tillstånd av de perso-

ner som är med på bilderna att de får visas offentligt. Skicka en JPEG-bild 

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 4. Lycka till!

Du är viktig
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Östra Falmarks EFS       Susanne Lindberg 842 24

Sjöbottens EFS             Annika Stenlund 78 70 82

Bureå  EFS            Astrid Sjöström 070-177 04 71Bureå Kyrka           Expeditionen 70 80 60

Burvik, V Hjoggböle, Yttervik, Övre Bäck

Våffellunch
Välkommen till våffellunch i församlingsgården följande 
onsdager kl 11-13:
16 september Lars Norrfors berättar om Bureå.
14 oktober Rosalie Keller, tyskfödd som bor i Drängsmark
18 november Timothy De Bernardi.

SEPTEMBER
To 3 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Lars Wangby 
Sö 6 11:00 Gudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.   
   Lars Wangby. Helena Marksén. Kyrkkaffe 
Sö 13 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
    Konfirmandinskrivning. Kyrkkaffe 
Sö 20 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand 
Sö 27 11:00 Högmässa. Stig-Lennart Jonsson 
OKTOBER
To 1 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Markus Ahlstrand 
Sö 4 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Kyrkkaffe 
Sö 11 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.   
    Sång av barnkören. Kyrkkaffe  
Sö 18 11:00 Högmässa. Lars Wangby  
Sö 25 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand 
To 29 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Lars Wangby 
Lö 31 16:00 Minnesgudstjänst. Markus Ahlstrand. Björn 
   Olofsgård. Sång av kyrkokören. 
NOVEMBER
Sö 1 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand   
    Sång av barnkören. Kyrkkaffe 
Sö 8 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Kyrkkaffe 
Sö 15 11:00 Högmässa. Lars Wangby 
Sö 22 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand   
To 26 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Lars Wangby 
Sö 29 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. 
   Sång av kyrkokören och barnkören.
   EFS bjuder in till kyrkkaffe

To 17/9  19:00 Veckomässa i Burvik. Markus Ahlstrand.   
   Servering
Lö 26/9 19.00 Musikkväll i V. Hjoggböle. Korsdraget. Serv.
To 15/10  19:00 Veckomässa i Övre Bäck. Lars Wangby.  
   Servering
Sö 18/10 11:00 Gudstjänst i V Hjoggböle. Helena Marksén.   
   Servering
Lö 31/10  11:00 Gudstjänst i Yttervik. Lars Wangby. Servering
Lö 7/11 19:00  Musikcafé i V. Hjoggböle. Christin Östlund.
   Servering

SEPTEMBER
Sö  6 11:00 Kretsgudstjänst i kyrkan.
   Lars Wangby. Helena Marksén. Kyrkkaffe.
Lö 12 18:00 Höstupptakt och föreningsmöte. 
   Helena Marksén. Servering.
Sö  20   18:00 Gudstjänst med bibelstudium. Ta med bibel!   
   Servering.
OKTOBER
Fr 2 19:00 Gudstjänst med nattvard. 
   Helena Marksén m fl. Servering.
Lö 3 18:00 Gudstjänst. Helena Marksén m fl. Sång: Kyrko-  
    kören. Servering. Efter rast: ”Dela med dig!”
Sö 4 18:00 Gudstjänst. Helena Marksén  m fl. 
   Sång: Ida Steinvall. Servering.
Lö 17 18:00 Gudstjänst. Helena Marksén sjunger och   
    talar. Servering. Föreningsmöte.
On 21 18:00 Staffan Edin och Ljus i öster. Tillsammans   
   med pingstgruppen. Servering.
NOVEMBER
Sö 1 18:00 Gudstjänst i pingstkapellet. Helena Marksén.  
    Servering.
Sö 8 12:15 Kyrklunch.
Lö 14 14:00 Missionsauktion. Andakt, servering, lotterier.
Sö 15 18:00 Gudstjänst med bibelstudium. 
   Rebecka Burman. Ta med bibel! Servering.
Lö 28 11:00 Dopp-i-grytan. Tillsammans med    
    Bureå församling.
Sö 29 12:15 Adventskyrkkaffe.

SEPTEMBER
Fr  4 18:30 Höstupptakt med surströmming.    
    Helena Marksén medv.
Sö  6 11:00  Kretsgudstjänst i Bureå kyrka
Sö 20 11:00  Gudstjänst. Lars Wangby
OKTOBER
Sö 18 18:00  Medlemsmöte. Helena Marksén
Mötesserie i Sjöbotten tillsammans med Ö Falmark
Fr 23 19:00 Helena Marksén
Lö 24 19:00 Helena Marksén
Sö 25 11:00 Helena Marksén
NOVEMBER
Ti 3 18:00 Saltgruppen bjuder in till Glasscafé
Lö 14 15:00  Missionsauktion
Sö 15 11:00  Gudstjänst

SEPTEMBER
Fr  4 18:30  Höstupptakt med surströmming. 
   Helena Marksén medv.
Sö 13 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén 
OKTOBER
Mötesserie i Sjöbotten. Se Sjöbottens EFS
NOVEMBER
Sö 1 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén
To 12 19:00 Veckomässa. Markus Ahlstrand 
Lö 14 17:00 Missionsauktion
Lö 28 19:00 Adventssång

Under hösten fortsätter församlingens projekt ”Kyrk-tv”. Filmer 
som visas på Tv Skellefteå de flesta söndagar kl 19.00 finns även 
på församlingens hemsida, www.burekyrkan.com, under fliken 
”Fotoalbum & Filmer”.

Kyrk-tv



Välkommen till våra grupper
Bureå församling och EFS har många olika 
grupper och aktiviteter för familjer, barn, ung-
domar och vuxna. Här hittar du information om 
vilka grupper du kan vara med på under hösten.

Bureå församling
Kyrkis. Öppen verksamhet för familjer med små barn onsdagar kl 
10-12. Se mer information på sidan 4. Startar onsdag 9 september.  
Vill du veta mer, kontakta Helen Lindberg 70 80 67
Messy Church i Bureå. Öppen verksamhet för hela familjen. Kl 10-13 
följande lördagar: 19 september, 24 oktober, 21 november. Se mer 
information på sidan 4.

EFTERLYSNING!
Vill du ha ett intressant, givande och viktigt upp-
drag? Då kan du anmäla dig som scoutledare till 
Bureå EFS. Som scoutledare är får du goda möjlig-
heter till friluftsliv och naturupplevelser, gemen-
skap med ledargruppen samt vara med och sprida 
evangeliet till barn och ungdomar i Bureå.
 Vill du veta mer, kontakta Anna eller Markus Ström-
qvist, tfn 78 11 22.

I Östra Falmark finns en söndagsskola.

SALT-
gruppen i 
Sjöbotten och 
Scoutgrup-
pen i Östra 
Falmark har 
en del träffar 
tillsammans. 

Barnkör. Förskoleklass-åk 2 tisdagar kl 13.15. Startar tisdag 1 sep-
tember. Åk 3-5 onsdagar kl 15.15. Startar onsdag 2 september.
Barnkören övar i musikrummet i församlingsgården. Nya körsång-
are är välkomna att börja. Bureå barnkör är för dig som tycker att 
det är roligt att sjunga tillsammans med andra. Förutom att ha kul 
på våra övningar sjunger vi i kyrkan några söndagar per termin. 
Dessutom brukar vi göra utflykter till andra ställen och hitta på 
roliga aktiviteter. Vill du veta mer, kontakta Lars Palo, tel. 70 80 66.
Bunkern. Åk.7 – 9 torsdagar kl 18-21. Startar torsdag 10 septem-
ber. Kvällen börjar med ”drop in” för att sedan ca 18.30 köra igång 
kvällens aktivitet som kan vara väldigt varierande. Ca 19.45 är det 
en andaktsstund med sång, livsfrågor och funderingar. Sedan fikar 
vi och umgås fritt till ca 21.00. Vill du veta mer, kontakta Helen 
Lindberg 70 80 67.

Sport-
söndag 
är för 
dig som 
gillar 
att spela 
inne-
bandy

Miniorerna. Se information på hemsidan. 
Kyrkokören. Onsdagar kl 19.30. Startar onsdag 2 september.
Sportsöndag. Innebandy från åk 7 söndagar kl 18-19 i sporthallen. 
Information om startdatum finns på hemsidan. Klubbor finns för 
utlåning. 
Messy Church i Örviken. Öppen verksamhet  för hela familjen kl 10-13 i 
Folkets hus följande lördagar: 10 oktober, 7 november, 5 december.

Bureå EFS
Scuotgrupp. Från åk 3 tisdagar kl 18.00-19.30 fram till novemberlo-
vet. Första träffen har varit men du är välkommen att börja. Grup-
pen håller till på scouternas egen hajkplats bakom Myggvalla samt 
i församlingsgården. Vill du veta mer, kontakta Anna eller Markus 
Strömqvist, tfn 78 11 22.

Sjöbottens EFS
SALT-grupp. Från 7 år tisdagar kl 18-19.30. Träffar med blandat 
innehåll som scouting (tillsammans med Östra Falmark), hobby, 
video, pyssel, sång och andakt. Vill du veta mer, kontakta  Lasse 
Forslund, 070-580 94 15.

Östra Falmarks EFS
Söndagskola. 5-12 år vissa söndagar kl 11-12. Vill du veta mer, kon-
takta Eva Lindgren,  073-71 61 104
FG-PG Scoutgrupp.  Tisdagar kl 18-19.30. Vill du veta mer, kontakta  
Kurt Brännström, 840 23.


