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Att ha någon att vända sig till
Hösten går mot vinter. En tid med kyla och
mörker väntar, och jag gillar det inte. Tänk om
man precis som björnen fick gå i ide den här
årstiden, och vakna igen när våren, ljuset och
värmen kommer åter. Vilken lockande tanke!
Det går inte att stoppa mörkret och kylan, det
hör ju till årstidernas växling här i norr. Jag
vet att det så småningom kommer en vår och
sommar igen. Den insikten (och mina trädgårdstidningar!) kan ge mig lite tröst den här
tiden.
Det finns en annan slags höst också, mänsklighetens höst. När det mörka, onda och svåra
i livet drabbar oss, vad gör vi då? Finns det något hopp och någon tröst även i den sortens
höst? Finns det någon doft av vår även här?

Lisa Parbring
Bureå

”

Ett ord som
värmer i kylan...

Medmänsklighet är för mig ett ord som värmer i kylan. En varm blick, en hjälpande hand,
ett leende, någon som bryr sig om, någon som
ber för andra. Det är exempel på saker som
får vår värld att bli något mindre kall, doften
av vår sipprar in.
Sången här nedan betyder mycket för mig.
Den är en bön som omsluter människors olika lidanden. Det känns skönt att ha någon att
vända sig till, någon som bär i allt.
Mänsklighetens höst, av Liza Lundqvist.

För den som bär på många mörka tankar
För den som inte ser nåt ljus i mörkret
För den som undrar om det finns en mening
För den som inte orkar resa sig
För den som sover frusen under himlen
För den som en dag till får vara hungrig
För den som bär ett tvivel utan botten
Och inte längre ser en skymt av Dig
Vill vi ropa, bli ett ansikte en röst,
Öppna händer, öppna hjärtan
Kom till oss, var vår broder, var vår tröst
Skänk oss ljus i mänsklighetens höst
För den som sårats svårt av andras händer
För den som har berövats värdigheten
För den som inte längre tror på kärlek
För den som inte vet vad ömhet är
För den som lever dold i dödens skugga
För den som bär en smärta utan lindring
För den som har förlorat någon nära
och därför inte tror att livet bär
Vill vi ropa, bli ett ansikte en röst,
Öppna händer, öppna hjärtan
Kom till oss, var vår broder, var vår tröst
Skänk oss ljus i mänsklighetens höst
Ibland är det svårt för oss att möta varandra
mer än bara på ytan. Jag önskar att vi inte vore
så rädda för det mörka och svåra som livet bär
med sig. Så att vi inte går i ide som björnen när
kyla och mörker kommer, utan låter honom som
är världens ljus också få vara en källa till värme
och medmänsklighet i våra liv.

Vi arbetar för dig
Omslagsbild:
Andreas Granlund
läser en bok för
Ellen Björling och
William Marksén
när de besökte
Kyrkis.
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Församlingsläger i Jäckvik
Under påsklovet inbjuder Bureå församling till ett
läger för alla åldrar i Jäckvik. Barnfamiljer, medelålders och pensionärer - alla är lika välkomna.
Det blir gemensamma morgon- och aftonböner, samt kvällsprogram.
Dagarna är fria; åka skidor på längden/tvären, fiska, åka skoter eller
bara sitta i en snödriva och njuta av vårvintersolen. Vårens läger i Jäckvik blir den 31 mars - 3 april.
Välkommen med din anmälan till pastorsexpeditionen senast den 26 februari
eller via formulär på hemsidan, där det finns mer information. Till årets läger
finns möjlighet att åka med buss. Då blir själva resan en del av lägret.

Guds ord i färg och form
Under höstterminen har en grupp
på 5-7 personer tillsammans
med ledaren Margareta Vidmark,
Bureå, samlats i församlingsgården på tisdagkvällarna för att
måla ikoner. Margareta har varit
kursledare i många år men ännu
längre varit fascinerad av ikonmålning. Hennes första ikon var
inte en målning utan ett broderi.
– Jag trodde aldrig att jag skulle få lära mig
måla ikoner så jag beställde ett ikonbroderi
från Tyskland, med de minsta stygn jag någonsin sett.
1991 är ett betydelsefullt år för Margareta. Det var då som biskop Johannes från
Holland kom till Solviks folkhögskola och
hade en kurs under några dagar. Det blev
starten på Margaretas ikonmålning. Sedan
dess har hon målat ett mycket stort antal
ikoner. Många av dem har hon gett bort,
bland annat som doppresenter till hennes
12 barnbarn.

Kursledaren Margareta Vidmark ger tips till
Elsa Renberg om rätt färgblandning.

För Margareta är stillheten det som betyder mest.
– Det jag tycker är bäst med att måla ikoner
är stillheten. Jag målar hemma också och när
man får sätta sig ner så försvinner tiden. Förutom att vara noggrann och tålmodig måste
man också kunna underordna sig de regler som
finns. Ett exempel är frågan om färgval. Blått är
mänsklighetens färg och purpurrött är det gudomligas. Alltså har Kristus röd underklädnad,
han är av Gud, är Gud, och blå överklädnad,
han har blivit människa, förklarar Margareta.
Det Margareta berättar är exempel på att
ikonerna har innehåll, de talar till betraktaren genom sina färger, sina former osv. Man
signerar inte en ikon, det är motivet som är
det viktiga, den som målar är bara förmedlaren av budskapet.
När alla deltagarna kommit på plats och
börjat måla inleder Margareta med att läsa en
betraktelse. Den gången Nära är med är det
ett kapitel ur boken ”Fyra år med Martin Lönnebo”. Under kvällen råder en harmonisk och
lugn atmosfär och från en cd-spelare hörs det
liturgisk musik svagt.
En av deltagarna är Liisa Annimie från Lövånger. För Liisa är ikonmålning ett viktigt
redskap för att hantera den stresskänslighet
hon lider av.
Hon fick tips av en vän som trodde att ikonmålning skulle vara en bra sysselsättning för
Liisa, och det var det.
– Det här är väldigt avstressande. Man fokuserar bara på en liten bit i taget, berättar Liisa.
Sedan jag bestämt vilken bild jag ska måla är
det bara att följa förlagan, man behöver aldrig

Liisa Annimie från
Lövånger
är en av
deltagrna
i ikonmålningskursen.

ta beslut om vilken färgkulör man ska måla
med.
Gunvor Öberg, Skellefteå, har målat ikoner
i fem terminer. Hon blev inspirerad av två väninnor.
– Jag tyckte att de ikoner de målat var så
vackra, så det var där för jag började.
Tidigare har Gunvor bara målat Mariaikoner, eller Gudsmoderikoner som är den korrekta benämningen, men nu har hon börjat
med händelseikoner. Den första händelseikonen är ”Kvinnan vid Sykars brunn”.
– Nu har det tillkommit en dimension. Jag
har fått ett nyvaknat intresse för bibelns berättelser, de har plötsligt blivit mer levande,
förklarar Gunvor.
Hösten sista träff är i mitten på december
och till våren blir det en fortsättning. Då är
gamla och ny deltagare välkomna. Margareta
och de övriga deltagarna betonar att man inte
måste vara konstnärlig.
– Det viktigaste är att man har tålamod och
är noggrann.
Har du frågor är du välkommen att kontakta
Margareta. Du når henne på mobilnummer
070-695 77 49.
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Pysselkväll för vuxna
Gillar du att pyssla ? Vill du
dela gemenskapen med andra
pysslare under en kväll i församlingsgården i Bureå? Kan du
tänka dig att avvara lite tid till
att göra en stor insats i församlingen? Härligt!
– I Bureå församling har vi en vision om
att kunna ge alla som döps i vår församling
en enkel gåva som påminner dem om deras
dop, berättar Markus Ahlstrand. Tanken är
att det ska vara en enkel gåva som är lokalt
producerad av någon i församlingen. Det
kan vara alltifrån en ängel i luffarslöjd, till
ett litet kors i trä eller en duva i keramik.
Inom ramen för kristna symboler är det enbart fantasin som sätter gränser.

Vill du vara med och bidra med dina gåvor
för att hjälpa till att förverkliga detta? Kom
då till vår pysselkväll i församlingsgården
9 december kl 18.00. (Om du redan nu har
idéer på vilka symboler som skulle kunna
göras, är du välkommen att höra av dig till
någon av oss anställda så att vi kan köpa in
det material du behöver.)
Pysselkvällen inleds klockan 18.00 med
att äta julgröt och skinkmacka (till självkostnadspris), och senare under kvällen
kommer även glögg och pepparkaka att serveras, till. Allt för att få komma i rätt stämning i adventstid.
Under kvällen kommer vi även att pyssla vanligt julpyssel (julpysselmaterial till
självkostnadspris). Vi kommer även att ha
en liten rimstuga för den som vill ha lite

Dopfest 6 januari 11:00
Trettondag jul firas i kyrkan med en familjegudstjänst då vi särskilt bjuder in barn och deras familjer som blivit döpta under 2015. Vi vill då
överlämna en dopgåva till dessa barn och uppmärksamma dem med
ljuständning och bön. Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe i församlingsgården.
Under 2016 är tanken att
vi ska anknyta till det som
nämns i artikeln om pysselkvällen. Målet är att varje
Trettondag jul ha en dopfest
då de döpta under förra året
får komma till kyrkan och
hämta sitt dopminne. På så
sätt vill vi vara med om att
lyfta fram dopet som hela
församlingens angelägenhet.

Har du
begravningsfrågor
Nu gäller nya rutiner för frågor
som har med kyrkogård och begravningar att göra. För bokning
av begravning eller vid gravskötsel- och kyrkogårdsärenden ring
kyrkogårdsförvaltningen, 70 80 70.

Pysselkvällen inleds med julgröt och skinkmacka.

hjälp att rimma till årets julklappar. Kvällen avslutas senast kl 21.00.
Mer information om pysselkvällen och
hur man anmäler sig kommer på församlingens hemsida. Kom ihåg, dina gåvor behövs i vår församling.
Vill du veta mer, kontakta komminister Markus Ahlstrand. Se kontaktuppgifter på sidan 2.

En kväll om Sydafrika
Birgitta Wangby, diakon i S:t
Örjans församling är en av 20
personer som åkte till Kapstaden i Sydafrika den 6-16
november.
Onsdag 2 december kl 19.00
blir det en församlingsafton i
församlingsgården då Birgitta ska berätta och visa bilder om sina upplevelser och
intryck från resan till Sydafrika.
Syftet med resan var att
bidra till ökad kunskap, insamling, engagemang och opinionsbildning för det internationella
arbetet i stift och församlingar.

Våra telefontider
Fr o m årsskiftet ändrar vi telefontiden
på pastorsexpeditionen till kl 9.3010.30 måndag, torsdag och fredag.
Öppettider på pastorsexpeditionen
är som tidigare: tisdag och onsdag kl
10:00-12:00.
Övrig tid kan personal nås på direktnummer, se kontaktuppgifter på sidan 2.

Ekumeniska
böneveckan
Temat för den ekumeniska böneveckan i januari är
”Kallade att förkunna Guds storverk”. Det blir tre
gudstjänster: fredag 22/1 19:00 i Pingstkapellet,
predikan Helena Marksén. Lördag 23/1 18:00 i Församlingsgården, predikan Markus Ahlstrand och
sång av Lisa Parbring och Ida Richardsson. Söndag
24/1 11:00 i kyrkan, predikan Roland Pettersson.
Sång: kyrkokören. Servering efter gudstjänsterna.

nära

En hälsning från Bureå församling

5

Fäste eller glid
Att valla rätt; att hitta den
optimala blandningen mellan
fäste och glid, är både viktigt
och svårt. Det är något som är
en del av Mats Eklunds vardag.
Sedan 15 år tillbaka ingår han i
Svenska skidlandslagets vallateam med uppdraget att se till
att längdstjärnorna har optimala skidor att tävla på. Det
hela började med att han hjälpte Per Elofsson med vallning.

Sedan 15 år tillbaka arbetar Mats Eklund, Burvik,
som vallare för Svenska skidlandslaget.

– Per och jag gick skidgymnasiet tillsammans och på den tiden åkte jag faktiskt fortare
än han ibland. När sedan Per behövde en vallare kontaktade han mig och sedan dess har jag
jobbat som vallare för landslaget.
Om man jämför livet med skidåkning; ett riktigt långlopp med jobbiga uppförsbackar, härliga nedförsbackar, slakmota, snålblåst, sträng
kyla eller plusgrader, är det viktigt att hitta en
bra blandning mellan fäste och glid. Mats får
den inte alltför enkla frågan om vad kyrkan och
idrott på elitnivå kan lära av varandra.
– Utan att vara alltför insatt i hur kyrkan
arbetar så vet jag att tro kan försätta berg. Tror
man på det man gör så kommer man långt.
Står man på startlinjen och inte tror på att man

kommer att vinna eller lyckas bra kommer man
inte att göra det. Det är omöjligt. I ett landslag är målet att sträva så snabbt som möjligt
framåt. Där borde vi ligga i framkant så jag tror
att kyrkan har något att lära av oss, säger Mats.
Mats tycker det är viktigt med fäste, att ha
något stabilt att stå på i livet. För Mats är det
familjen och umgänge med vänner som är basen i livet.
– Funkar inte det funkar inte det andra heller.
Att idrottare på elitnivå kan ha kortare eller
längre formsvackor känner alla till, men det är
också något som kan hända alla. Mats tycker
det är viktigt att försöka ta reda på vad ”formsvackan” beror på. Är det en sjukdom är det
svårt att ta sig ur den själv, men är det andra
orsaker hjälper det om man ser det i ett bredare
perspektiv för att hitta en väg ut ur svackan.
Man ska inte heller vara rädd för att ta hjälp.
Som vallare handlar det inte bara om att se
till att skidorna är så bra som möjligt utan också att vara psykolog.
– Ungefär en och en halvtimme före start
är det vallaren den aktive har mest att göra
med. En del behöver taggas igång, en del göras
lugna, en del måste man prata med. Många av
dem upplever att det är skönt att gråta ut eller
prata med sin vallare.
Alla som med intresse följer det svenska skidlandslaget i med- och motgång har noterat att
vallateamets arbete är en mycket viktig del.
Känner då Mats att han har del i en guldmedalj
när någon lyckas?
– Nej, inte en del av medaljen.
Mitt mål är att se till att de har
konkurrenskraftigt material, men
det är klart man blir glad när någon lyckas.
Mats är noga med att förtydliga
att det mesta hänger på skidåkaren, det går aldrig att valla så bra
att man vinner på grund av det.
Det är den som står på skidorna
som avgör. I ett lopp på 10 km är
Skidlandslagets vallabod är Mats
arbetsplats under stora delar av
året.
Foto: Charlotte Kalla.

Oavsett om det gäller vallning eller skogsröjning är rätt utrustning viktigt.

skillnaden mellan bra och dåligt vallade skidor
ca 30 sekunder.
Mats bor tillsamman med hustrun Lina Andersson och deras två barn i Burvik, även om
de för tillfället huserar i Umeå under tiden Lina
studerar klart. Det är ingen överdrift att kalla
dem för en riktig skidfamilj. Lina har en lång
skidkarriär ett med OS-guld i sprintstafett tillsammans med Anna Dahlberg i Turin 2006 som
främsta merit.
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Vinnare i fototävlingen
Sista delen av fototävlingen är avgjord och vi
säger ett stort tack till er som skickat in bilder.
Det var många fina bilder så det var svårt att
utse pristagarna. Första pris, ett presentkort
på 500 kronor, går till S-O Andersson, Bureå.
Andra pris, ett presentkort på 300 kronor, går
till Kerstin Lindberg, Sjön och S-O Andersson får även tredje pris, ett presentkort på
200 kronor. Presentkorten finns att hämta
på pastorsexpeditionen. Ett stort grattis till
pristagarna! I församlingsgården finns de tre
vinnarbliderna till beskådande.
Vinnarbilden i sista delen av fototävlingen med
temat ”Vår, sommar och höst i Bureå församling”. En stämningsfull bild av kyrkogården i
höstdis. En vacker bild som förmedlar frid och ro.
Foto: S-O Andersson.

Scoutgrupp i Örviken
Under hösten startade Bureå församling en
scoutgrupp i Folkets Hus i Örviken. Det blev fem
tillfällen under höstterminen och ett tiotal barn
har varit med på träffarna. Ledare för scoutgruppen har varit församlingsassistent Andreas
Granlund och kyrkoherde Lars Wangby. Som det
anstår en riktig scoutgrupp har de fått lära sig
en del knopar och de sju punkterna i Scoutlagen.
Det har också varit lekar och andra aktivitet både
inomhus och ute. Ett stående inslag har varit en
andakt kring någon bibelberättelse.
Till våren blir det en fortsättning och då är alla
barn i Örviken i åldern 8-11 år varmt välkomna.
Det blir fyra träffar under maj månad och det
hela avslutas med en hajk för både barn och
föräldrar.
På församlingens hemsida, under länken ”Fotoalbum
& Filmer” finns en film som visar en del av det som
hände på höstens sista scoutträff.

Ett tiotal barn
i Örviken har
vait med på
höstterminens scoutträffar.

Titta på Kyrk-tv
Sedan flera år tillbaka kan ett antal
hushåll och äldreboenden i Bureå se
församlingens gudstjänster i det lokala kabelnätet. Sedan i våras visas
sammandrag av en del av våra gudstjänster och en del annat i Tv Skellefteå
de flesta söndagar kl 19.00. Har du inte
möjlighet att se Tv Skellefteå finns
alla filmerna på vår hemsida, www.

burekyrkan.com, under fliken ”Fotoalbum & Filmer”.
Förutom ett tiotal sammandrag av
gudstjänster kan du se filmer om Biljard för asylsökanade, Messy Church i
Örviken, Kyrkis, Scoutgrupp i Örviken
samt Bunkern. Ett bra sätt för dig att
få inblick i det breda utbud som Bureå
församling har för alla åldrar.
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Expeditionen 70 80 60

NOVEMBER
Lö 28 11-13 Adventsfirande med dopp i grytan, lotterier, 		
			
sång, mm. Tillsammans med EFS
Sö 29 11:00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av
			
barnkören och kyrkokören. EFS har adventsfika
			
församlingsgården
DECEMBER
Sö 6 11:00 Högmässa. Lars Wangby
On 9 18:00 Pysselkväll & Rimstuga i Församlingsgården
Sö 13 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Barnkörens 		
			
Lucia. Terminsavslutning i församlingsgården
				med kyrklunch och div aktiviteter tillsammans
			
med EFS
Sö 20 11:00 Högmässa. Lars Wangby
To 24 11:00 Julbön. Markus Ahlstrand. Körsång
Fr 25 08:00! Julotta. Markus Ahlstrand. Sång av kyrkokören
			
och Bureå manskör
Sö 27 11:00 Familjegudstjänst Lars Wangby
To 31 18:00 Nyårsbön. Lars Wangby. Sång/musik
JANUARI
Fr 1 11:00 Högmässa. Lars Wangby
On 6 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Advents- och
			
julinsamlingen avslutas. Kyrkkaffe.
Sö 10 11:00 Högmässa. Lars Wangby
To 14 19:00 Veckomässa i församlingsgården.
			
Markus Ahlstrand
Sö 17 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand
Fr 22-Sö 24 Ekumeniska gudstjänster
Fr 22 19:00 Pingstkapellet. Helena Marksén
Lö 23 18:00 Församlingsgården. Markus Ahlstrand.
			
Sång: Lisa Parbring och Ida Richardsson.
Sö 24 11:00 Ekumenisk Gudstjänst. Roland Pettersson.
			
Sång: kyrkokören
Lö 30 10-13 Messy Church i församlingsgården
Sö 31 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand.
			
Sång: Barnkören
FEBRUARI
Sö 7 11:00 Gudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.
			
Lars Wangby, Helena Marksén. Kyrkkaffe
Sö 14 11:00 Högmässa. Lars Wangby. Sång: kyrkokören
To 11 19:00 Veckomässa i församlingsgården. Lars Wangby
Sö 21 11:00 Familjegudstjänst. Markus Ahlstrand. 		
			
Sång: barnkören. Kyrkkaffe
Sö 28 11:00 Högmässa. Lars Wangby

Burvik, V Hjoggböle, Yttervik, Nedre Bäck,
Sjön, Örviken
Sö 13/12 15:00
Fr 25/12 9:30!
			
Lö 26/12 11:00
Sö 3/1 11:00
			
Sö 24/1 11.00
To 28/1 11:00
			
Ti 9/2
18:00
To 25/2 19:00
			

Julfest i Yttervik.Lars Wangby
Julotta i Burvik, Lars Wangby.
Sång: Burvikskören. Servering
Gudstjänst i Örviken. Markus Ahlstrand. Serv.
Gudstjänst i G.amla Falmark. Lars Wangby.
Sångprogram av kyrkokören.Kyrkkaffe
Gudstjänst i V. Hjoggböle. S-L Jonsson. Serv.
Veckomässa i Nedre Bäck. Markus Ahlstrand.
Kaffeservering
Fettisdagsfest i Örviken
Veckomässa i Sjön. Lars Wangby.
Bönhusföreningens årsmöte. Servering

Bureå EFS
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Astrid Sjöström 070-177 04 71

NOVEMBER
Sö 29 12:15 Adventsfika efter gudstjänsten
DECEMBER
Lö 5
18:00 Adventsgudstjänst med Helena Marksén. 		
			
Sång: Elisabeth och Stefan Björling. Servering.
Sö 13 11:00 Familjegudstjänst i kyrkan med lucia. Helena
				Marksén m fl. Julgröt och program i 		
				församlingsgården.
Sö 20 18:00 Julandakt och julsånger kring krubban.
			
Christin Östlund. Servering.
JANUARI
Lö 9
18:00 Missionsgudstjänst med offerinsamling. 		
			
Helena Marksén berättar från resan till 		
				Etiopien. Sång: Andrea Waller. Servering.
Fr 22-sö 24
Ekumeniska gudstjänster. Se Bureå kyrka
FEBRUARI
Lö 6
13:00 EFS årsmöte med middag.
Sö 7
11:00 Årshögtid för hela kretsen i kyrkan. Morö 		
			
Backe brass medverkar. Servering.
Lö 20 11-13 Paltlunch, försäljning, lotterier m m för ”Barn I
				Alla Länder”.
Sö 21 18:00 Gudstjänst med Lars Lundström.
			
Sång: Birgit Lundström. Servering.

Våffellunch

Välkommen till våffellunch i församlingsgården
följande onsdagar kl 11-13:
9 december
Bureå spelmansgille
27 januari
Kjell Lidström berättar om sitt liv i motgång
			
och i medgång

Sjöbottens EFS

Annika Stenlund 78 70 82

DECEMBER
Lö 5
15:00 SALT-gruppens advents- och luciafest. 		
				Helena Marksén
Må 28 19:00 Tomasmässa, Ulf Norrby. Sång: Unison
JANUARI
Sö 10 14:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Lö 23 18:00 Sång och vittnesbörd med LP Ursviken
FEBRUARI
Lö 6
18:00 Årsmöte
Sö 7
11:00 Årshögtid i Bureå kyrka
To 18 18.30 Medlemsmöte

Östra Falmarks EFS
NOVEMBER
Lö 28 19:00
DECEMBER
To 10 19:00
Sö 13 15:00
Fr 25 11:00
JANUARI
Sö 24 11:00
FEBRUARI
Fr 05 18:00
Sö 07 11:00
Sö 21 11:00

Susanne Lindberg 842 24

Adventssång
Veckomässa i Ö. Falmark. Markus Ahlstrand
Julfest. Helena Marksén
Juldagsgudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång
Gudstjänst. Helena Marksén
Årsmöte
Årshögtid i Bureå kyrka		
Gudstjänst

Kyrkis - med barnen i centrum
Kyrkis är en ny verksamhet som Bureå församling har i församlingsgården under onsdag förmiddag. Den vänder sig till föräldrar med små
barn och erbjuder besökarna gemenskap 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.
Precis som Öppna förskolan är Kyrkis är en öppen verksamhet så du
kan komma och gå när det passar. Det som skiljer sig från kommunens
verksamhet är att Kyrkis har en kristen profil.
Helene Lindberg, församlingsassistent i Bureå församling är ansvarig
för Kyrkis.
– Ända sedan starten i september har det varit en kärntrupp på ca
åtta föräldrar med barn. En ganska lagom stor grupp, jag känner att
man hinner med att prata med alla.

Den gången Nära hälsade på var en majoritet av besökarna
pappor med barn. Två mammor med barn var också där och en av
dem, Anna Lundsten med dottern Siri, hör till de trogna besökarna på Kyrkis.
– Jag tycker det är trevligt att få träffa andra föräldrar, deras
barn och vara med på det som händer på träffarna.
Att Kyrkis har en kristen profil är något som Anna uppskattar.
Under vårterminen planeras en fortsättning och Helene hoppas
att ännu fler ska komma till Kyrkis och känna sig hemma där.
På församlingens hemsida, under länken ”Fotoalbum & Filmer”,
finns en film som visar en del av det som hände på Kyrkis i mitten på
oktober.

Kyrkis är en öppen
verksamhet med lek,
sång, pyssel, andaktsstund, fika, prat och
skratt.

