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Uppbrott, överlämnande, förtröstan.
ANDAKT

Till livets verkligheter hör att det är fullt av
uppbrott. Särskilt tydligt blir det när vi skall
resa iväg och vi säger ”hej då” till varandra.
Det kan vara i smått och i stort. Jag själv
står inför ett uppbrott att efter drygt 16 år
lämna min tjänst som kyrkoherde i Bureå
församling för att anta nya utmaningar i Åre
församling, min hembygd.
Det har varit år fyllda av glädje och starka
upplevelser men också svåra prövningar och
motgångar. Så är det ju i livet och att jobba i
en församling, är inget undantag. Under åren
i Bureå har jag mött så mycket engagemang,
så mycket omtanke, stöd och uppmuntran och
detta bär jag med mig i mitt hjärta. Det har varit
en kraftkälla i arbetet, särskilt de dagar som
varit tunga.
Det är svårt att lyfta fram någon enskild
händelse, utan det är helheten jag vill tänka på
och tacka för att jag fått förtroendet att verka
i. Läger och den glädje som föds där, kontakter
med församlingsbor i samband med dop och
begravning, bibelsamtal och samtal om tron,
hembesök, de förtroenden jag fått i personliga
möten, Gudstjänster, resor, skratt vid fikabordet
och så mycket mera. Kan man ha det bättre?
Detta med uppbrott, är ett centralt tema i
Bibeln, t ex Abraham eller Israels barn, som bröt
upp för att gå den väg Gud anvisade. I Apostla

gärningarna finns en berättelse om ett uppbrott,
som är stark, känslosam och kärleksfull. Det är
Paulus som, efter en relativt sett lång vistelse i
Efesos, står inför ett uppbrott. Vad säger han då
till den församling han verkat i och som säkert
undrade hur det nu skulle gå för dem? Jo, i upp
brottets stund, ger han dem ett svar som handlar
om överlämnande och förtröstan.

»Tack för förtroendet!«
Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans
nåderika ord, det som kan göra er till hans
byggstenar och ge er arvslott bland alla dem
som helgats. Apg 20:32
Samma hälsning vill jag ge till Bureå försam
ling. Kyrkan vilar inte på en enskild ledare utan
har sin grund i Guds ord. Det är Guds levande
ord, som skall bygga upp och bevara församling
en. Det ligger en stor vila och förtröstan i det.
Att lämna över församlingen i förvissningen om
att Guds ord skall bevara och bygga upp den,
gör uppbrottet lättare. Det kommer inte an på
någon enskild människa, utan på Gud.
Till sist vill jag från djupet av mitt hjärta,
säga TACK för de år jag fått i Bureå och säga till
alla som har vägarna förbi Åre; hör gärna av er!
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LARS WANGBY
”Herden”

Kyrkofullmäktige

Informationskväll

Kyrkofullmäktige i Bureå församling sammanträder
måndag 14 nov kl 19.00 i församlingsgården. Mötet
är öppet för allmänheten och du är varmt välkommen!

Onsdag den 21 september kl 19:00 i församlingsgården. Träffa och ställ frågor till de som nu är med i
kyrkofullmäktige. Kyrkokören bjuder på vacker sång och
det är servering.

/Marianne Hedman, ordförande

Tillsammans
mot framtiden

Vad ser du som den största utmaningen för Bureå
församling de närmaste åren?
Ulrika: Att få fler församlingsmedlemmar som vill engagera
sig i kyrkans arbete. Det finns en plats för alla.
Valter: Jag tycker det biskopen Hans Stiglund skrivit som
inledning i boken ”Handbok för förändringsarbete” är en bra
beskrivning. Där står bl a: Vi behöver skapa en organisation
och struktur i våra församlingar som gör att vi kan möta
framtiden med goda resurser och som gör att vi kan bedriva
ett hållbart barn- och ungdomsarbete, ett aktivt och engage
rat diakonalt och socialt arbete samt ett rikt gudstjänstliv.

Tillsammans kan vi arbeta för att Bureå församling även
i framtiden ska vara en levande och väl fungerande församling för alla åldrar.
Ett sätt, och ett viktigt sådant, är att ställa upp som förtroen
devald till kyrkofullmäktige. Under den här mandatperioden
består kyrkofullmäktige av 17 ordinarie ledamöter och 9 er
sättare. Några av dem är också invalda i kyrkorådet, försam
lingens styrelse. Ulrika Forsman och Valter Tjärnqvist är två av
de förtroendevalda:

Varför har du valt att engagera dig som
förtroendevald i Bureå församling?
Ulrika: ”Jag har varit med i olika frivilliggrupper i Bureå
församling under många år och kände att när jag blev
tillfrågad hade jag egentligen ingen anledning att säga nej.
Var lite nyfiken på vad det skulle innebära. Som förtroende
vald har jag ett stort ansvar att medverka till beslut som är
bra för församlingen.”
Valter: ”Jag är vald på ett politiskt mandat och för mig är
frågan om alla människors lika värde viktig. Men också
frågor som vigsel av samkönade och kvinnliga präster, frågor
som jag tycker inte har varit kyrkans starkaste sida alla gång
er. Jag tycker också att jag representerar de vi brukar kalla
”den tysta majoriteten”, de som sällan går i kyrkan men som
ändå värnar om den.”

September 2017
Även om kyrkovalet inte är förrän september 2017, är det
viktigt att vi redan nu får veta vilka församlingsbor som vill
engagera sig, genom att ställa upp på en valsedel till
kyrkofullmäktige. Vi hoppas att du både kan och vill svara
ja när du får frågan om att engagera dig som förtroendevald i
Bureå församling.
För närvarande finns det två nomineringsgrupper i Bureå
församling: Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Kyrkan
och Du i Bureå församling.

Valter Tjärnqvist, Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Ulrika
Forsman, Kyrkan och
Du i Bureå församling,
är två församlingsbor
som valt att ställa upp
som förtroendevald.

Vad tycker du är det bästa med att vara
förtroendevald?
Ulrika: ”Man får en väldigt bra inblick i arbetet som pågår i
församlingen. Det är ett viktigt uppdrag.”
Valter: ”Man får träffa mycket folk och byta åsikter. Jag
tycker det är jätteroligt även om man inte alltid har samma
åsikter. Man förstår hur andra tänker.”

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss i valberedningen: Lasse Forslund 070-580 94 15, Marit Hällgren
070-395 51 84, Valter Tjärnqvist 070-229 59 72,
Christin Östlund 070-549 64 47.
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Personalnytt
Tack Mats Bäcke!

Välkommen
Peder!
NY KYRKOHERDE

MATS BÄCKE har slutat sin tjänst och
blivt pensionär. Som pensionär får nu
Mats mer tid för familjen, att vara ute i
skogen med hunden och kanske en och
annan skidtur under vinterhalvåret. Bureå
församling säger ett stort tack till Mats,
önskar honom Guds välsignelse samt
ett långt och härligt liv som pensionär.

Sedan i mitten på maj är Peder Jonson tillförordnad kyrkoherde i Bureå försam
ling, ett uppdrag han har året ut. Trots att Peder är en äkta norrbottning - född,
uppvuxen och även jobbat i Norrbotten, förutom utflykter till sjömanskyrkan
samt några år i Spanien - är inte vår del av världen obekant för honom. Sedan
han blev pensionär från tjänsten som domprost i Luleå stift 2013, har han näm
ligen jobbat en hel del i området. Han har arbetat som kyrkoherde i Burträsk/
Lövånger pastorat när ordinarie kyrkoherden var sjukskriven. Efter det som tf
kyrkoherde i Skellefteå pastorat, en anställning som upphörde i mars i år när den
nya kyrkoherden Jan Fredriksson började. Och nu är det Bureå församling som
gäller, tf kyrkoherde, 60%, året ut.
Vem är är då Peder Jonson?
– Mina rötter finns i Luleå och Piteå. Djupast i Pite-bygden där jag bott större
delen av mitt liv.
Vad är din viktigaste uppgift som t f. kyrkoherde i Bureå?
– Jag skulle säga; att tillsammans med förtroendevalda och personal arbeta för
en trygg och hållbar framtid för församlingen.
Han ska inte bara vara chef och arbetsledare utan det blir även, när tiden medger
det, en del kyrkliga handlingar som gudstjänster, dop och begravning.

Andreas Granlund
EFTER ATT ha vikarierat som försalingsassistent sedan hösten 2015 har
Andreas Granlund fått tjänsten som
församlingsassistent 50 %. Andreas bor i
Östra Falmark och på fritiden sysslar han
gärna med bilar och motorer.

Helena tjänstledig
EFS-PASTOR Helena Marksén kommer
att vara tjänstledig från 1 juni och ett år
framåt. Familjen Marksén ska vara familjehem. I dagsläget är det inte klart vem som
ska vikariera för Helena.

Karin hela året
I FÖRRA NUMRET av Nära kunde du läsa
att Karin Carlsson vikarierar som präst i
vår församling. Hennes vikariat är förlängt
och hon kommer att jobba som präst på
75 % fram till årets slut.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan sjunker, det är färre barn som döps och
antalet ungdomar som konfirmerar sig är under 50%.
Är du orolig för framtiden?
– Självklart är jag orolig över att människor, unga som gamla, har tappat mycket av
en naturlig Gudsrelation idag. En stor utmaning för kyrkan idag är att återskapa
förtroendefulla relationer med människor så att de upptäcker att församlingen/
kyrkan är till för dem.
Bureå församling säger ett varmt välkommen till Peder och hoppas att han ska
trivas med arbetslaget och församlingsborna.
DET HÄR GÖR PEDER GÄRNA PÅ FRITIDEN
LÄS MER PÅ BUREKYRKAN.COM

Anitha är ny
kyrkokamrer

ANITHA RENSTRÖM ÄR FÖRSAMLINGENS NYA KAMRER. Sedan fem år tillbaka bor hon i
Bureå där även en son med familj bor. Hon har tidigare bott i Malå och Adak och har
en lång erfarenhet av arbeten inom ekonomi och administration. Hon har också haft
uppdrag som datalärare. Hennes stora intressen är djur och data. Bureå församling
hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas i arbetslaget och med
arbetsuppgifterna
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Mot ett nytt spännande uppdrag

Efter drygt 16 år som kyrkoherde i Bureå församling väntar ett nytt och spännande uppdrag.
Titeln blir den samma, kyrkoherde, men i en annan församling, nämligen Åre.
Även om den välkända fjällorten ligger långt från Bureå är det ingen främmande plats för
Lars. Det blir nästan som att komma hem.
Lars är nämligen född och uppvuxen i
Undersåker, bara några mil från Åre.
Även hustrun Birgitta är född och upp
vuxen i Jämtland - messmörets förlovade
land!
Det är mycket som hänt under åren i Bu
reå och Lars får uppmaningen att göra
en kort sammanfattning.
– Det har varit fantastiska år. Att jag
stannat så länge är väl ett bevis på att
jag trivts bra i församlingen och med
arbetsuppgifterna. Det har också varit
extremt tunga perioder, men mest bra,
roligt och trevligt.

Fördelar och nackdelar
Precis som de flesta yrken har även funk
tionen som kyrkoherde både fördelar
och nackdelar:
– Som kyrkoherde har man möjlighet att
styra och leda församlingen på en väg
man tror på och även kunna påverka
ganska mycket. De ser jag som de största
fördelarna.

Lars trivs i mötet med människor,
stora som små.

”Vi kommer att sakna alla fantastiska
människor vi lärt känna”
– Styrkan med Bureå är att det finns ett
stort engagemang hos en ganska stor
och stabil kärngrupp: de som engagerat
sig genom att regelbundet besöka guds
tjänster, vara med i kyrkokören, i serve
ringsgrupper och som förtroendevald.

Man gör aldrig fel i kyrkan
Lars betonar vikten att de som känner
oss hemma och trygga i kyrkan vågar
släppa en del på prestigen och vara mer
toleranta. Han har ett favorituttryck:
– Man gör aldrig fel i kyrkan, man gör
bara olika. Och skulle det bli fel så är det
i förlåtelsens företag vi arbetar.

Lars har ofta träffat personer som varit
oroliga för att ha gjort ”fel” på en be
gravning eller i en vanlig gudstjänst. När
ska man ställa sig och när ska man sitta?
– Det är väldigt viktigt att alla som har
uppgifter i kyrkan eller på något sätt ser
sig som representant för kyrkan skapar
ett klimat där alla får komma som man
är och bli accepterad.

Mer tid att vara präst
Lars är en kyrkoherde som gärna vill vara
ute bland församlingsborna men med åren
har organisations- och personalfrågor
tagit en allt större del av arbetstiden.

– När jag tittar i gamla noteringar ser
jag att under de första åren hann jag
vara ute betydligt mer. T ex så var jag
ute i byarna och jag hälsade på i Bure
skolan varannan vecka. Att arbetsled
ning och liknande skulle ta en stor del
av arbetstiden var Lars medveten om,
men han önskar att det hade funnits mer
tid för att bara vara präst.
Även om kyrkoherden är chef kan han
inte bestämma allt. Det finns en Kyrko
ordning som styr och sedan är det de för
troendevalda som bestämmer inriktning
och ekonomiska ramar. Men det är inte
något som Lars tycker är ett hinder.
– Tvärtom. Jag tycker det är bra att flera
som är med och bestämmer. Jag finner
en vila i det. Det enda som jag så här i
efterhand skulle ha gjort annorlunda är
att ha varit tydligare med vad som är
kyrkoherdens och de förtroendevaldas
frågor. Att hålla isär vad- och hurfrågor.
Det är något som jag lärt mig med åren.
Ett stort engagemang
Efter drygt 16 år som församlingsherde
har Lars lärt känna sina församlingsbor
ganska väl. Snart är uppdraget som
kyrkoherde i Bureå församling slutfört
och under sommaren går flyttlasset till
Jämtland.
– Det känns spännande att komma till
Åre församling med de förutsättning
ar som det uppdraget innebär. Visst
kommer Birgitta och jag att sakna alla
fantastiska människor vi lärt känna men
vi kommer att ha kvar huset i Vikfors
där vi kommer att bo under en del av
sommaren, så vi kommer säkert att
träffas. Sedan hälsar vi er välkommen
att hälsa på i Duved.

LARS NYA FÖRSAMLING I ÅRE
LÄS MER PÅ BUREKYRKAN.COM
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Tältmötesserie
Det blir flera talare under
tältmötesserien i Hembygdsparken 3-7 augusti. På
den inledande gudstjänsten
på onsdagkväll medverkar
LP/RIA och på gudstjänsten
på torsdag predikar någon
från Svenska kyrkan. Torsdagskvällen avslutas med en
mässa i kyrkan.

Våra telefontider

Begravningsfrågor?

Telefontiden till pastorsexp. är:
09:30-10:30 måndag, torsdag och
fredag. Pastorsexpeditionen hålls öppen:
tisdag och onsdag 10:00-12:00.
Tfn: 0910-70 80 60. Övrig tid kan personal nås på direktnummer, se sidan 8.

För bokning av begravningar och frågor
om gravskötsel och kyrkogårdsärenden
ska du kontakta:
Kyrkogårdsförvaltningen,
tfn. 0910-70 80 70.
Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Vilken är din
favoritpsalm?
VINN PRESENTKORT

De flesta av oss har en eller flera favoritpsalmer. Det är
också ganska vanligt att en favoritpsalm är förknippad med
en speciell händelse eller period i livet. Nu vill Bureå för
samling veta vilka favoritpsalmer som finns bland försam
lingsbor i alla åldrar. Kanske är det många som har samma
psalm som favorit?
Rodhe Green, tidigare pingstpastor i Malå, numera pensionär,
predikar fredag, lördag och
söndag. Som vanligt blir det
mycket sång och musik under
tältmötesserien.
PÅ ONSDAG sjunger LP/RIA och
på torsdag blir det sång av
Marie-Louise Andersson.
PÅ FREDAGKVÄLL

sjunger Gabri-

ella Henriksson.
PÅ LÖRDAGKVÄLL inramas gudstjänsten med sång av Gunilla
Stenberg.

Avslutas med psalmkväll
Du får gärna skriva vad det är som gör att psalmen bety
der mycket för dig. Om du vill får du vara anonym men
uppger du ditt namn är du med i en lottdragning om
presentkort på cd-skivor. Det hela avslutas med en
kväll där du får vara med och sjunga de psalmer som
är mest populära i Bureå församling.

Tipsa oss genom något av följande:
Mail till: burea.forsamling@svenskakyrkan. se.
Brev eller vykort som kan skickas med posten eller lämnas in på pastorsexpeditionen. Postadressen är: Bureå församling, Skärvägen 2A, 932 52 Bureå.
Pastorsexpeditionen är öppen tisdag och onsdag 10:00-12:00.

SÖNDAG. Enligt traditionen är
det församlingens kyrkokör
som sjunger på den avslutande
gudstjänsten på söndag.

Även de uppskattade bibelsamtalen finns med på
programmet. De inleds kl 09:30
med en enkel frukost i Hembygdsgården. Ett fullständigt
program finns på kalendersidan.
BIBELSAMTAL.

Handla rättvist

Koll på tv:n
På väggen, strax före ingången till samlingssalen i församlingsgården, finns en
tv. Där får du information om en del av
allt som församlingen erbjuder, satsningar och projekt, samt kalender för de
närmaste dagarna.
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Vill du handla rättvisemärkta varor, eller
Fairtrade som det heter på engelska? Då
kan du göra en insats genom att köpa av
de varor som finns i glasskåpet i församlingsgården. Genom att välja rättvisemärkta produkter hjälper du bland annat
till att ge odlare och anställda förbättrade
ekonomiska villkor, motverka barnarbete
och diskriminering samt att främja miljöhänsyn och ekologisk produktion.

BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71

Juni

Juni

To 2 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet.
			 Markus Ahlstrand
Sö 5 11.00 Högmässa. Karin Carlsson
Sö 12 11.00 Gudstjänst. Karin Carlsson, Lars Wangby
Avskedspredikan och avtackning av kyrkoherde Lars Wangby
To 16 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Peder Jonson
Sö 19 11.00 Högmässa. Markus Ahlstrand
Lö 25 11.00 Gudstjänst i Falmarksforsen. Björn Olofsgård
Sö 26 11.00 Gudstjänst. Peder Jonson

Lö 4 18.00
			
			
Lö 18 18.00
			

Augusti
10-14 Tältmöten i Hembygdsparken med bl a Rodhe
Green, pingstpastor i Malå. Se separat annons

Juli
Sö 3 11.00
			
Sö 10 11.00
To 14 19.00
Sö 17 11.00
			
Sö 24 11.00
To 28 19.00
Sö 31 11.00

SJÖBOTTENS EFS, Annika Stenlund 78 70 82

Familjegudstjänst med barn från sommarskoj.
Peder Jonson
Högmässa. Peder Jonson
Veckomässa i Fiskekapellet. Karin Carlsson
Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.
Karin Carlsson
Högmässa. Karin Carlsson
Veckomässa i Fiskekapellet. Karin Carlsson
Gudstjänst. Peder Jonson

Juni
Må 6 15.00 Bön för Sverige
To 16 18.30 Lovsång vid Sundsbron. Medtag fika.

Juli
Sommarmöte, se senare annonsering

Augusti
Sö 7 18.00 Lovsång vid Sundsbron. Medtag fika.
Sö 14 10.00 Frukostgudstjänst

Augusti
Sö 7 11.00
On 10 -sö 14
			
Sö 21 11.00
			
Sö 28 11.00

Högmässa. Peder Jonson
Ekumenisk tältmötesserie i Hembygdsparken,
se separat annons
Högmässa, ”Diakonins dag”. Markus Ahlstrand,
Björn Olofsgård
Familjegudstjänst. Karin Carlsson

ÖSTRA FALMARK, Susanne Lindberg 842 24
Juni
Sö 19 11.00 Sommarmöte. Johan Lindgren och Byakör.
			 Ta med fikakorg

Musik i sommarkväll

Juli

Sö 17 juli 19.00 Musik i sommarkväll i Bureå kyrka.
			 Sång: Jessica Grape,
			 slagverk: Johanna Yew Olsson

Fr 15 18.00 Lovsång på stranden hos Erik o Kristina
			 Åström. Ta med fikakorg

Augusti
Må 8 -Ti 9		 Barnläger i Östra Falmark
To 18		 Städning av bönhuset
Sö 28 11.00 Familjegudstjänst. Stig-Lennart Jonsson

Tältmötesserie
i Hembygdsparken
10-14 augusti
On 10 19.00
To 11 10.00
To 11 19.00
			
To 11 21.15
Fr 12 10.00
Fr 12 19.00
			
Lö 13 10.00
Lö 13 19.00
			
Sö 14 11.00
			

Gudstjänst i pingstkapellet tillsammans med
pingstgruppen. Sång och tal av Birgit och Lars
Lundström. Servering.
Gudstjänst med pred. av Evelina Hermansson
Sång av Margareta och Kurt Edvardsson. Serv.

Kyrk-tv
Förutom att Bureå församling direktsänder gudstjänster i det
lokala kabelnätet i Bureå visas sammandrag av gudstjänster i
Tv Skellefteå de flesta söndagar kl 19.00. Där visas det också
reportage om en del av de aktiviteter som församlingen har för
olika åldrar. Alla filmer finns även på församlingens hemsida,
www.burekyrkan.com, under fliken ”Fotoalbum & Filmer” eller
skriv ”Kyrk-tv” i sökrutan på Youtube.

Gudstjänst med LP-gruppen.
Bibelsamtal. Sv. Kyrkan.
Gudstjänst med Peder Jonson
Sång: Marie-Louise Andersson
Mässa i kyrkan. Peder Jonson.
Bibelsamtal med Stig Lennart Jonsson
Gudstjänst med Rodhe Green. Sång:
Gabriella Henriksson. Grillträff eft. gudstjänsten
Bibelsamtal med Roland Pettersson
Gudstjänst med Rodhe Green.
Sång: Gunilla Stenberg
Gudstjänst med Rodhe Green.
Sång: Bureå kyrkokör.

Joypeak
För 18:e året i rad arrangerar kyrkorna i Skelleftehamn och Ursviken Joypeak vid Brukskyrkan, Flisgränd 4 B, Ursviken. Det är en
familjefestival för alla åldrar där allt är gratis utom maten. En av
artisterna under dagen är Sebastian Stakset
Hela programmet kan du läsa på www.joypeak.se

Servering i Hembygdsgården efter varje gudstjänst i tältet.
I anslutning till bibelsamtalen erbjuds servering kl 9.30.
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LÄGERSOMMAR 2016

Massor av lägermys i sommar
Sommarskoj
är tillbaka

Det kostar 300:-/ barn (inkl. enkel
lunch/mellanmål, pyssel m m samt en
utflykt till Lycksele djurpark).
OBS! Anmälan tidigast onsdag 1 juni
och senast torsdag 16 juni. Frågor?
vänd dig oss, Helene eller Andreas.

Gör dig beredd för sommarskoj 27 juni
– 1 juli! Det finns plats för 25 barn från
årskurs 1-5. Under veckan träffas vi kl
10-14 för trivsamma aktiviteter. Vi med
verkar också på gudstjänsten 3/7.

FÖR ANMÄLAN:
WWW.BUREKYRKAN.COM

9 läger på Munkviken
EFS och Salts
läger i Västerbotten
Under sommaren arrangerar EFS i Västerbotten ett tiotal läger, som t ex
BARNLÄGER i Östra Falmark, SCOUTLÄGER i Stortjärn, MUSIKLÄGER i Boliden och Kåge. När du får tidningen i din hand är det bara
några dagar kvar på anmälningstiden, så skynda dig och anmäl dig.
Det finns också ett FAMILJELÄGER på Mobacken i Skellefteå och där
är sista anmälningsdag 8 juni. Mer information om lägren hittar hittar
du på hemsidan: www.efsvasterbotten.se.
TEJP är ett läger för dig som är mellan 16 och 30+. Platsen är Dekarsön utanför Ö-vik och det pågår under tiden 9-14 augusti. Det är ett
läger fyllt med aktiviteter och givande gudstjänster. Anmälan till Tejp
ska göras senast den 15 juli.

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 e-postadresser se hemsidan:
www.burekyrkan.com
BUREÅ EFS
Helena Marksén, tjl. t o m 31/5 -17
Kontaktperson: Astrid Sjöström,
070-177 04 71

Svenska kyrkan arrangerar nio läger under sommaren och
hösten på lägergården Munkviken. Ola Fahlgren, Sjöbotten,
är föreståndare för lägergården:
– Skeppsbrottet ett läger där man kommer iland på en främ
mande strand som överlevande efter ett skeppsbrott. Deltagar
na får ställa sig frågor som: ”Vad
ska vi äta? Vad är det vi tror på?
Vad längtar vi efter?” Ett mycket
spännande läger.
Ola stortrivs med läger:
– Det är spännande och utma
nande att i lägerform hitta nya
sätt att nå barn och ungdomar
med evangeliet.
För info: www.munkviken.se.
Anmälan, frågor: 0913-108 63

Expeditionen öppen.....................................................Ti-on 10.00-12.00
Pastorsexpeditionen..........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen.............................................................. 70 80 70
Kamrer Anitha Renström..................................................................... 70 80 61
Kyrkoherde T f kyrkoherde Peder Jonson.........................70 80 63
Komminister Markus Ahlstrand..................................................70 80 64
Vik Komminister 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
Vaktmästare Anders Mella...............................................................70 80 74
Församlingsvärd Lisa Parbring.................................................. 70 80 73

Omslag:
Birgitta och Lars Wangby
flyttar till Duved under
sommaren.
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