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Den 15 mars är det 150 år sedan de första 
svenska missionärerna från EFS och Svens-
ka kyrkan kom till Afrika. Av de tre första 
missionärerna, så var en utpräglad pessi-
mist och en lika utpräglad optimist. Här ska 
jag ge några smakprov hur det gick. 

Lange (pessimisten) var intelligent, studerad 
och kunde sju olika språk. Han kände det både 
viktigt och roligt att åka. Innan han åkte hade 
han en avskedspredikan där han läste bibelordet 
Matt.6:26-34: ”Vem av er kan med sina bekym-
mer lägga en enda aln till sin livslängd? Om nu 
Gud ger kläder åt gräset på ängen, som idag 
finns till och i morgon stoppas i ugnen. Skall 
han då inte ha kläder åt er ni trossvaga? Gör 
er därför inga bekymmer.”  I predikan sa han: 
”Det kommer att gå åt skogen. Ni kommer att 
få läsa om motgångar, misslyckanden.” Men, så 
avslutade han sin predikan med: ”Det kan inte 
gå åt skogen, för trots alla svårigheter så skall 
det bli något stort av det, för Gud är med oss!” 
De tre missionärerna hann inte fram till Afrika 
förrän Lange skrev ett brev hem med orden; ”Jag 
är nu svårligen bedrövad. Vi behöver att Herren 
strider för oss, vad skall väl annars bliva av oss 
oerfarna, vanmäktiga och ensamma stackare.”
  Carlsson (optimisten), var intelligent, idérik, 
något studerad samt en god talare. Hans pre-
dikan antydde också svårigheter, men även 

förtröstan och möjligheter. Han litade inte på 
sina idéer, utan på Guds löfte ”Se jag är med er 
alla dagar.” Väl framme i Afrika så sökte han 
kontakt med lokalbefolkningen genom att jaga 
pärlhöns åt dem, skrämma rövare och hjälpa 
med andra saker. 
  Hur gick det för dessa två? Lange blev mycket 

sjuk och återvände till Sverige samma år. Carls-
son fick malaria och dog efter 1,5 år.  Mänskligt 
sett hann de inte uträtta  mycket i detta land, 
och ingen av dem fick se några framgångar. 
Ändå, detta var de beredda på, för att Gud 
skulle bli känd och älskad i Afrika. Det som de 
första missionärerna gjorde blev början på det 
som nu har vuxit till en kyrka med 7,4 miljoner 
medlemmar. En kyrka som i dag driver sjukhus, 
skolor, brunnsborrning, arbete bland gatubarn 
etc. En kyrka som ger glädje och som befriar 
från skräck för onda andar.
Reflektion: Gud bryr sig om alla sorters 
människor. Där inte vi ser mening, kan Gud 
göra till mening. Bibeln uppmanar oss dock 
”Sök först Guds förlåtelse, så har du funnit det 
viktigaste i livet!” 

Birgitta har varit på en 
spännande resa

Ur innehållet

Det kan inte gå åt skogen
ANDAKT
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»För Gud är med oss«
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Delaktiga och 
viktiga kyrkvärdar

Att ta upp kollekt är ett av de arbets-
uppgifter som kyrkvärdarna har.

KERSTIN OLOFSSON, 
ÖSTRA FALMARK

BESÖK DINA FÖRTROENDEVALDA

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder måndag 31 
maj kl 19.00 i Församlingsgården. Mötet är öppet för allmänheten 
och du är varmt välkommen! 
/Marianne Hedman, ordförande

VILL DU VARA DELAKTIG?

Bli kyrkvärd!
Vill du prova på att vara 
kyrkvärd eller vill veta mer? 
Kontakta kyrkoherde: 
Lars Wangby, tel 70 80 63.

”Jag tycker det är 
väldigt inspirerande”

Att vara kyrkvärd har under många hundra år ansetts 
vara det förnämsta av uppdragen en lekman kan ha i 
kyrkan. Även om arbetsuppgifterna förändrats under 
århundradena är det fortfarande ett mycket viktigt 
uppdrag. 

En av kyrkvärdarna är Kerstin Olofsson, Östra Falmark, och 
hon tvekade inte länge när hon fick frågan.
– Jag var inte svårövertalad utan efter att ha funderat en
stund tackade jag ja. Jag tänkte att det ska bli intressant att
få bli lite mer delaktig än bara sitta på en gudstjänst. Det
ger faktiskt gudstjänsten lite mer djup så jag tycker det är
väldigt inspirerande och trivs bra att vara kyrkvärd. Man
får som en annan dimension av det hela, berättar Kerstin.

Kyrkvärd - ett viktigt uppdrag
Vid tre tillfällen under året; januari, maj och augusti, samlas
kyrkvärdarna för att tillsammans med en av prästerna
fördela vilka söndagar man ska tjänstgöra på. Som kyrkvärd
förbinder man sig inte att vara med ett visst antal gånger

under ett år utan man ställer upp när man vill och har
möjlighet. Det är vanligt att man tjänstgör ungefär en gång
var tredje helg och de flest gånger är man två kyrkvärdar.
Astrid Sjöström, Bureå, har varit kyrkvärd sedan hösten 
2013. Tidigare bodde hon i Grimsmark och var då under 
många år kyrkvärd i Nysätra församling.
– Jag trivs och känner mig hemma i kyrkan och jag vill vara 
delaktig. Som kyrkvärd har jag möjlighet att påverka hur 
gudstjänsten ska utformas.
Till dig som är intresserad av att bli kyrkvärd har Kerstin
ett förslag.
– Om du känner att det här är lite intressant kan du prova
några gånger.
Det alla kyrkvärdarna är överens om är att man får vara
kyrkvärd utifrån den personlighet man är och att det inte
gör något om det blir fel ibland.

Förutom Kerstin Olofsson är Marianne Hedman, Gunnar Hed-
man, Gunilla Norrby, Astrid Sjöström och Britt Louise Stenvall 
kyrkvärd. Simon Renström är reserv och ställer upp vid behov.

3



2016 års fastekampanj

Har du begravningsfrågor?
Nu gäller nya rutiner för frågor som har med kyrkogård och 
begravningar att göra. För bokning av begravningar och frågor 
om gravskötsel och kyrkogårdsärenden ring kyrkogårdsförvalt-
ningen, 70 80 70. Besöksadress: Munkvägen 8B.

2016 års fastekampanj kommer att gå under rubriken MAT-
RÄTTEN - för allas rätt till mat. Fastekampanjen började den 7 
februari och kommer att pågå till 20 mars. Rätten till mat är en 
av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå lever 
780 miljoner människor utan att kunna äta tillräckligt. 
  Ordet fasta får oss kanske att tänka på att avstå mat, dryck 
eller något annat som till 
exempel att minska på 
tv-tittande. Men fastan 
kan också uppmana oss till 
handlingar som i vardagen 
handlar om att ge av oss 
själva, men också kunna inse vår brist och ta emot av andra.
  I Bureå församling är det diakonen Björn Olofsagård som 
tillsammans med Internationella gruppen planerar arrangemang 
och aktiviteter under fastekampanjen.
 – Vi kommer att dela ut foldrar med inbetalningskort till en del 
hushåll i församlingen. I foldern kan du läsa om årets fastekam-
panjen och olika sätt att skicka pengar. Veckan före palmsöndag-
en kommer vi att finnas  med insamlingsbössor på torget och vid 
Konsum i Bureå, berättar Björn. 
  Det kommer också att hända andra saker som inte är bestämda 
ännu. Information om det kommer att finnas på hemsidan och i 
predikoturerna på fredagarna. 

För dej som vill köpa gravskötsel är 
15 maj stoppdatum för att få plan-
terat den här sommaren. Priser och 
avtalsvillkor finns på församlingens 
hemsida: www.burekyrkan.com. För 
beställning eller frågor kontakta kyr-
kogårdsförvaltningen tel: 70 80 70.

Den 30 maj påbörjas arbetet med 
gödsling och fräsning av inköpta gravar. 
Senast veckan innan ska lyktor och an-
nan prydnad tas bort från blomkullarna. 
Plantera gärna penséer i kruka så de kan 
lyftas undan vid fräsning och gödsling. 
Penséer som planterats direkt i blomkull-
en tas bort vid  fräsning och gödsling.

Sommarblommor
Den 13 juni påbörjas plantering av som-
marblommor och innan dess ska krukor 
med penséer tas bort från blomkullen. 
Kvarlämnade krukor och lyktor kommer 
att samlas ihop och läggas vid närmaste 
redskapsställ/sopställ. Krukor och lyktor 
sparas en vecka, sedan slängs de.

Bilkörning
Vi vill åter påminna om att bilkörning inn-
anför grindarna på kyrkogården inte är 
tillåtet. Undantag gäller för fordon med 
rörelsehindrad. Tack för att du respekte-
rar detta!

Gravskötsel-
avtal

Kyrkogårdsförvaltningen 
informerar:

För allas rätt till att 
somna mätt.

Genom att ge en gåva kan 
du göra en livsavgörande 
insats.

FASTA, TRADITIONER OCH INSAMLINGEN
LÄS MER PÅ BUREKYRKAN.COM
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Våra nya telefontider
Telefontiden till pastorsexp. är 09:30-10:30 måndag, torsdag 
och fredag. Pastorsexpeditionen hålls öppen tisdag och onsdag 
mellan 10:00-12:00. Telefonnumret är 70 80 60. Övrig tid kan 
personal nås på direktnummer, se baksidan.



Det var tack vare att Birgitta är med 
i Internationella gruppen i S:t Örjans 
församling och Rådet för internationella 
frågor i Luleå stift som hon fick vetskap 
om att resan skulle göras.
  – Jag tänkte att det här är en resa jag
skulle vilja vara med på, ansökte och 
fick möjligheten att fara som Luleå stifts 
representant.
Den 6 november åkte Birgitta och 
hennes resekamrater till Kapstaden i 
Sydafrika för en händelserik och mycket 
intressant vecka. Förutom att på plats 

studera Philanis arbete med mentor-
mammor hann de också med annat som 
ett besök på Robben Island där Nelson 
Mandela satt fängslad i 18 år samt att 
vara med på olika gudstjänster, bland 
annat en morgonmässa med Desmond 
Tutu. Trots många olika upplevelser är 
Birgitta  säker på vad som gjorde det 
starkaste intrycket.
  – Dagen då vi besökte kåkstaden Khay-
elitsha i Kapstaden och Phaliniprojektet 
med mentormammorna och fick prata 
med dem, höra om deras fantastiska arbe-
te med att stötta utsatta mödrar och barn. 
Att höra och se deras glädje och menings-
fulla arbete, det var en höjdpunkt. 
  Birgitta berättar att samtidigt var det 
en väldigt omskakande upplevelse att 

åka genom kåkstaden, ett område med 
ca 1 miljon invånare där de flesta bor i 
plåtskjul. 
  – Kapstaden är kontrasternas stad; att 
det finns väldigt många som lever långt 
under existensminimum samtidig som 
det finns många som är mycket rika. 

På hemsidan, under fliken ”Foto-
album & Filmer, finns en film där 
Birgitta berättar mer.

Medarbetardagar i Etiopien
Addis Abeba i Etiopien var resmålet för 
Helena Marksén. Vart femte år samlas 
alla EFS-anställda till medarbetarda-
gar, och det här var första gången som 
medarbetardagarna var förlagda utanför 
landets gränser. Det fanns en bra anled-
ning: i mars 2016 är det nämligen 150 
år sedan de första EFS-missionärerna 
sändes ut till Oromofolket i Etiopien. 
Denna händelse anger också Sida som 
början på svenskt utlandsbistånd.
 På plats i Addis Abeba fick Helena och 
hennes resekamrater vara med på ett 
fullspäckat och intensivt program, det 
var mycket som skulle hända under de 
fem dagarna. Förutom att de fick umgås 
med medarbetare i samtal, undervisning 
och bön fick de ett konkret mötet med 
ett av EFS missionsländer och den störs-
ta lutherska kyrkan i världen. - Mekane 
Yesus Church*.  
  – Man får en helt annan förståelse för 
vad EFS missionsarbete har fått och 
får betyda, när man kommer på plats 
och får möta människorna, förklarar 
Helena.
   Det första som hände var en liten 
rundresa i  missionens spår.  
  – Vi stannade på fyra platser som alla 
har missionshistorisk anknytning. En av 
platserna var Entoto Freedom School, 

som är en del av WSG:s arbete. Där 
jobbar de preventivt genom att erbju-
da de allra fattigaste barnen skola och 
sjukvård. Ett av de andra platserna var 
Främlingskyrkogården där bland annat 
Karl Cederqvist, den första svensken och 
missionären i Etiopien, har sin gravplats.
  Helena valde att stanna kvar en vecka 
till i Etiopien och fick vara med om ännu 
fler intressanta och givande händelser. 
En av de platser hon besökte var Na-
kamte där hon bodde på Mekane Yesus 
gästhus. Tidigt en morgon, vid 6-tiden, 
väcktes Helena av musik och lovsång 
från kyrkans högtalare. När hon tittade 
ut såg hon ett myller av människor som 
kom till kyrkan för lovsång och bön. 
Detta höll på fram till 10-tiden.
  – Jag berördes mycket av att se denna 
hängivenhet.     
  När Helena varit hemma i Sverige 
ett tag blev det mer och mer påtagligt 
för henne vilket fantastiskt arbete och 

otroliga uppoffringar som de första mis-
sionärerna gjorde. Trots fattigdom och 
svåra tider i Sverige bestämde EFS sig 
för att satsa på att sprida evangeliet om 
Jesus till Oromofolket i Etiopien. 
  – Det finns en fantastisk  historia 
bakom varje missionär. Tänk vad de var 
beredda att göra för andra människor! 

Resor att minnas
I början på november förra året reste två församlingsbor, Birgitta Wangby och Helena 

Marksén till Afrika. Birgitta åkte till Kapstaden i Sydafrika för att på plats studera Svenska 
kyrkans internationella arbete. Helena åkte några dagar senare och för henne var målet Addis 

Abeba för att se en del av det EFS har gjort och gör i Etiopien. 

*Mekane Yesus  betyder ”en plats där Jesus bor”.

Helena i sällskap med skolbarn på 
Entoto Mekane Yesus.

Birgitta besökter Phaliniprojektet och 
mentormammorna.
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Julmat och svenska ord
Ett 100-tal kom och trivdes på 
julfirandet i församlingsgården.

Eija Andersson och Anna-Gre-
ta Wallgren. Två eldsjälar som 
arbetar med våra nya burebor.

”Man får så mycket 
tillbaka. Många blir 
nära vänner.”

Engagemang för asylsökanden
Personalnytt

Karin Carlsson
vikarierar

Lars Wangby 
flyttar till Åre

Mats Bäcke 
går i pension

VÄLKOMMEN säger vi till 
Karin Carlsson, Skellefteå, 
som nu vikarierar som präst i 
församlingen. Karin bor i Skel-
lefteå och prästvigdes 1998. 
Hon har bland annat jobbat 
som skolpräst i Piteå.

LARS HAR FÅTT en tjänst som 
kyrkoherde i Åre församling. 
Han arbetar kvar i Bureå till 
i mitten av juni. Lars börja-
de som kyrkoherde i Bureå 
församling år 2000 men kom 
dessförinnan från tjänst i 
Sjungande dalen, Skellefteå 
landsförsamling.

VÅR KAMRER, Mats Bäcke 
går snart i pension men kom-
mer att arbeta hos oss fram till 
sista maj.

Det är många som på olika sätt har engagerat sig 
att hjälpa och stötta asylsökande och invandrare 
i Bureå. Ett exempel är det julfirande som Bureå 
församling, EFS och Pingst i Bureå bjöd in till på 
julafton. 
Arrangemanget inleddes med julbön i kyrkan 
och efter den var det en julfest kring välfyllda 
julbord i församlingsgården där närmare 100 
personer, främst asylsökande och invandrare 
med olika hudfärg och religiös bakgrund, hade 
bänkat sig. Förutom god mat fick deltagarna 
lyssna på julevangeliet samt dansa kring granen. 
Sist av allt kom tomtarna på besök och delade ut 
julklappar till alla barnen, paket som skänkts av 
bure- och skelleftebor.
  De svenskar som fanns på plats under julfiran-
det var främst representanter för de arrangerande 
kyrkorna samt några av de som engagerat sig i 
arbetet med att lära asylsökande de första grun-
derna i  svenska språket. 
  – För några år sedan startade Maronga Furaha 
träffar med bakning och sömnad för asylsökande 
kvinnor. Efter ett tag kom det önskemål från 
deltagarna att få lära sig grunderna i svenska, 
berättar Eija Andersson.
    Sakta men säkert växte det hela och nu har det 
blivit en väl fungerande verksamhet i Pingstka-
pellet med många deltagare. Anna-Greta Wall-
gren, Eija Andersson, Aina Renström, Ulla-Lena 
Lindgren, Inga-Britt Granlund, Margareta 
Neiman, Gudrun Burman, Lars Andersson och 
Kerstin Holmberg är exempel på personer som 
engagerat sig i svenskundervisningen. 
  Under språkträffarna sitter deltagarna vid olika 
bord, beroende på vilken språknivå de befinner 
sig, och vid varje bord finns en lärare som efter 
sina erfarenheter hjälper dem med grunderna i 
vårt inte alltför enkla språk. 

  – Det handlar om enkla vardagsord som veck-
ans dagar, klockan, föremål i köket och hemmet, 
hälsnings- och artighetsfraser men också att 
berätta en del om våra seder och traditioner, 
förklarar Anna-Greta Wallgren.  
  Det är inte bara de asylsökande och invandrar-
na som uppskattar svenskundervisningen och 
annat som görs, den betyder också mycket för de 
svenskar som engagerat sig. 
  För Anna-Greta började det med att hon blev 
tillfrågad.
  – Maronga frågade mig om jag inte skulle kom-
ma på svenskundervisningen. Och har man varit 

med en gång går det inte att sluta. Det är lika 
viktigt och roligt varje gång.
  – Man får så mycket tillbaka. Både att få lära 
sig om andra kulturer och få lära känna andra 
människor, berättar Eija. Många av dem blir 
nära vänner och dom uppskattar det man gör för 
dem och vill att man kommer hem och hälsar på. 
  Mycket är positivt, men det finns även det som 
är jobbigt och svårt.
  – Det är jättejobbigt när de får avslag på sin 
asylansökan och blir utvisade. Man har hunnit 
knyta en nära kontakt med dem och sedan kom-
mer den jobbiga och tunga dagen då man måste 
ta farväl, berättar Eija.

VILL DU OCKSÅ HJÄLPA TILL?  
LÄS MER PÅ WWW.BUREKYRKAN.COM
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BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

SJÖN, V. HJOGGBÖLE, YTTERVIK, N BÄCK, ÖRVIKEN

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71

SJÖBOTTENS EFS, Annika Stenlund 78 70 82

ÖSTRA FALMARK, Susanne Lindberg 842 24

Februari
Sö 28 11:00 Högmässa Lars Wangby

Mars
Sö   6 11:00 Familjegudstjänst. Karin Carlsson. Kyrkkaffe
To  10 19:00 Veckomässa i Församlingsgården,
   Karin Carlsson
Sö 13 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Utdelning
   av Barnens bibel till 5-åringar. Kyrkkaffe 
Lö 19 10-13 Messy Church i församlingsgården
Sö  20 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby    
   Fasteinsamlingen avslutas. Kyrkkaffe
Må 21 19:00 Passionsandakt, Lars Wangby
Ti 22 19:00 Passionsandakt, Karin Carlsson
On 23 19:00 Passionsandakt, Björn Olofsgård
To 24 19:00 Veckomässa (Skärtorsdag), L. Wangby 
Fr 25 11:00 Långfredagsgudstjänst, Lars Wangby. 
   Sång: Kyrkokören 
Sö 27 11:00 Gudstjänst, Karin Carlsson. Sång: Barnkören   
   och Kyrkokören. Orkestermusik. 

April
Sö   3 11:00 Högmässa. Lars Wangby
Sö 10 11:00 Familjegudstjänst. Lars Wangby. Kyrkkaffe 
Sö 17 11:00 Högmässa. Karin Carlsson,
   Gideoniterna inbjuder till kyrkkaffe.
To 21 19:00 Veckomässa i församlingsgården. 
   Karin Carlsson
Sö 24 11:00 Familjegudstjänst. Karin Carlsson. Kyrkkaffe

Maj
Sö   1 11:00 Gudstjänst tillsammans med EFS-kretsen.   
   Lars Wangby. Helena Marksén. Kyrkkaffe
To   5 08:00 Gökotta på kyrkbacken. Markus Ahlstrand
Sö   8 11:00 Högmässa. Markus Ahlstrand 
Sö 15 11:00 Högmässa med konfirmation. Lars Wangby.   
   Sång: Kyrkokören. 
Sö 22 11:00 Familjegudstjänst. Terminsavslutning. Markus   
   Ahlstrand. Sång: Barnkören. Kyrkkaffe.
Sö 29 11:00 Familjegudstjänst. L. Wangby. Kyrkkaffe.  

To 25/2  19:00 Veckomässa i Sjön. Bönhusföreningens   
   årsmöte. Lars Wangby. Servering
Lö 5/3  19.00 Gudstjänst i V. Hjoggböle. Göran Holmgren.
   Servering
Lö 12/3  18:00 Aftongudstjänst i Yttervik. Åke Hägglund.
   Sång: Unison. Servering
Må 28/3 11:00 Gudstjänst i Nedre Bäck. Karin Carlsson.
   Sång: Burvikskören
Lö 16/4  10-13  Messy Church i Örviken
   19.00 Cafékväll i V. Hjoggböle med Roseniuspsalmer.
   Christin Östlund. Servering

Mars
Sö  6 15:00  Temadag om människosyn med Gösta 
   Degerman, Piteå. Middag.
Sö 6 18:00 Avslutningsgudstjänst med bön.
On  16 11-13 Våffellunch. Stig Lennart Jonsson 
   berättar om EFS mission 150 år.
Lö 19 18:00 Cafékväll. H. Schwartz med sångteam.

April
Lö  2 18:00 ”Påskens vittnen”. Dela med dig! Servering.
On  13 11-13 Våffellunch. Nina Eriksson från LP berättar.
Fr  22 19:00  Gudstjänst med sång, vittnesbörd och nattvard.  
   Helena Marksén. Sång: Ulla-Katarina Hermans-      
   son m fl. Servering.
Lö 24  18:00 Psalmcafé med Christin Östlund.
Sö  30 17:00 Familjesamling. Brasa, aktiviteter och servering  
   vid/i församlingsgården
  ca 18:45 Valborgsfika i församlingsgården
Maj
Sö 1 11:00 Kretsgudstjänst i kyrkan. Kyrkkaffe.
To  5 08:00 Gökotta på kyrkbacken.
Lö  7 18:00 Gudstjänst med Helena Marksén. 
   Sång: Timothy De Bernardi. Servering.
On 18 11-13 Våffellunch. Bureå Spelmansgille.
Lö  21 18:00  ”Carl Olof Rosenius 200 år”.  Elisabeth och  
   Per-David Carlsson sjunger mm. Servering.

Mars
Sö 6 11:00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Helena Marksén
18-20/3 Mötesserie i Östra Falmark. Se Ö Falmarks EFS
Fr 25 18:00 Långfredagsgudstjänst. Ulf Norrby

April
Sö 10 11:00  Gudstjänst. Helena Marksén
Ti 19 18:00  Familjefest. SALT-gruppen och Helena Marksén

Maj
Sö 1  11:00   Kretsgudstjänst i kyrkan
Lö 7 12-14  Barnens dag. Familjeaktivitet för hela familjen
To 19 19:00 Veckomässa. Markus Ahlstrand
Sö 22 9:00  Frukostgudstjänst i Ö. Falmark, Helena Marksén

Mars
Sö 6 11:00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Helena Marksén
18-20/3 Mötesserie tillsammans med Sjöbottens EFS
Fr 18 19:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Lö 19 19:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Sö 20 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Må 28 18:00 Påskens budskap i bild och ton. B. Lindberg

April
To 7 19:00  Veckomässa. Lars Wangby
Sö 10 11:00  Gudstjänst. Helena Marksén
Sö 24  11:00  Gudstjänst. Helena Marksén

Maj
Sö 1 11:00  Kretsgudstjänst i kyrkan
To 5 09:00 Gökotta på Strövarberget
Sö 8 11:00 Gudstjänst. Helena Marksén
Sö 22 09:00  Frukostgudstjänst. Helena Marksén

(Efter vårtal och sång på torget)

MISSA INTE FJÄLLLÄGRET!

Läger i Jäckvik
Än finns det möjlighet att anmäla dig till församlings-
lägret i Jäckvik den 31 mars- 3 april. Information finns 
på hemsidan.



Gruppen Miniorena är för barn i åk 1-3 
och tiden är 15 – 16.30. Tidningen Nära 
hälsade på den första träffen under vår-
terminen. Vad som skulle hända då och 
på de övriga träffarna under våren visste 
inte barnen, men de kunde berätta om 
en del av det som hände under höstter-
minen. Träffarna börjar med ett mel-
lanmål med lite prat om vad som hänt 
sedan förra gången. Efter det brukar 
det vara en lek och sedan en samling i 
myssoffan. Då läser Andreas en bibelbe-
rättelse som följs av frågor, samtal och 

bön. Efter det är det dags för en aktivi-
tet med anknytning till bibelberättelsen. 
Innan de skiljs åt brukar de hinna med 
ytterligare en lek eller lite bus. Barnen 
uppskattar träffarna och det gör även 
Andreas. 
– Det bästa är när man har planerat och 
förberett saker som barnen uppskattar 
och när dom ställer frågor och reflekte-
rar efter en andakt.

Måndagsmys i Hjoggböle
MINIORERNA

På måndagar samlas en grupp 
barn tillsammans med försam-
lingsassistenten Andreas Gran-
lund i bönhuset i Hjoggböle för 
en trevlig och intensiv stund 
tillsammans. 

Expeditionen öppen.....................................................Ti-on 10.00-12.00
Pastorsexpeditionen .........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen ............................................................. 70 80 70
Kamrer Mats Bäcke ................................................................................ 70 80 61
Kyrkoherde Lars Wangby .................................................................70 80 63
Komminister Markus Ahlstrand .................................................70 80 64
Vik Kommunister Karin Carlsson ............................070-308 07 02
Diakon Björn Olofsgård .......................................................................70 80 65
Kyrkmusiker Lars Palo .......................................................................70 80 66
Vik kyrkomusiker Peter Larsson .............................070-390 16 02
Församlingsass Helene Lindberg ...........................................70 80 67
Församlingsass. Andreas Granlund ......................................70 80 68
Vaktmästare Lennart Lindqvist ...................................................70 80 71
Vaktmästare Nils Hägglund ........................................................... 70 80 72
Församlingsvärd Lisa Parbring ................................................. 70 80 73
Vaktmästare Anders Mella ..............................................................70 80 74

BUREÅ EFS
Helena Marksén, EFS-präst
Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel. 070-687 58 57

NÄRA REDAKTIONSRÅD
Lasse Forslund
Lars Wangby
Anna-Greta Wallgren

Det är vi som arbetar för dig. 
Hör gärna av dig!

Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel: 0910-70 80 60, Fax. 70 80 62
E-post: burea.forsamling@svenskakyrkan.se
För de anställdas mailadresser se hemsidan:
www.burekyrkan.com

Omslag: 
Linnea och Agnes är med 
i Miniorerna i Hjoggböle.

FILM VÅRTERMINENS FÖRSTA TRÄFF!
SE DEN PÅ BUREKYRKAN.COM


