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Vad väntar vi på
ANDAKT

”Adventsljusen tänder vi ett
efter ett, en brinnande bön för
sanning och rätt”.
Advent är säkert en av
de mest uppskattade
tiderna under året. Vi får
tända hur mycket ljus som
helst. Vi dekorerar gator,
torg, kyrkor och hem med
allehanda trevliga saker.
Men jag vet inte om vi alltid
tänker på vad som orsakat
detta pyntande och dessa
tända ljus.
Någon sa en gång: ”jag är världens
ljus”, nämligen Jesus Kristus. Vartenda ljus vi tänder, varje dekoration är
egentligen ett sätt att visa tacksamhet

och glädje över att det STORA LJUSET
– att Jesus kommit in i vår värld.
Ibland känns det som om vi står på
en perrong och väntar på att någon ska
komma (advent betyder ju ankomst).

”Min egen ankomst
till mitt sanna liv där
Gud redan finns”
Men tänk om den bilden haltar en
aning? Det skulle ju kunna vara tvärtom, nämligen att advent inte handlar
om att Jesus kommer och vädjar om att
bli insläppt. Tänk om det istället är så
att den vädjan vi hör kommer inifrån
vårt eget hjärta därför att Han, Guds
son, redan finns där inne och jag visste
inte om det.
Kanske advent handlar lika mycket

om min egen ankomst till mitt sanna liv
där Gud redan finns och vill väcka mig
till detta liv.
Ljusen, dekorationerna, sångerna och
psalmerna blir en hjälp för Guds son att
skaka liv i vårt eget liv så att vi upptäcker att Han redan finns där inne hos
var och en av oss.
”Det första ljuset ska lysa djupt där
inne, bevara mitt hjärta och värma mitt
sinne”

PEDER
JONSSON
t f kyrkoherde

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Bureå församling
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Nya öppettider på
pastorsexpeditionen
Pastorsexpeditionen hålls öppen
måndag-torsdag kl 10:00-12:00.
Telefontiden är 09:30-10:30 måndag,
torsdag och fredag. Tfn: 70 80
60. Övrig tid kan personal nås på
direktnummer, se sidan 8.

EFTER TVÅ FÖRSÖK

Äntligen uppehållstillstånd
Att Armenien inte är ett tryggt land att leva i, det vet Gevorg
och Zaruhi Oganesov. Problem, oroligheter och trakasserier
gjorde att de bestämde sig för att lämna landet, och efter
några år i Ryssland kom familjen till Bureå i maj 2014.

Har du
begravningsfrågor?

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

Sedan ett par år tillbaka har Bureå
församling två stycken e-kassor, vilket
gör det möjligt att betala med kort.
Nu utökar vi möjligheten att betala
utan kontanter, eftersom vi numera
även kan ta emot betalningar via
swish. Här är de Swishnummer som
gäller:
Kollekt: 123 080 42 37
Servering: 123 085 77 48
Fairtrade: 123 228 97 34
Böcker/kort: 123 320 07 22
Minnesgåvor: 123 545 84 76

Välkommen
till julfest
Efter julbönen i Bureå kyrka på julafton, 24/12, blir det ett enkelt julfirande
i församlingsgården.
Det är öppet hus kl 12-15 då det serveras julgröt och julskinka. Det blir lekar
och kanske kommer tomten på besök.
VOLONTÄRER SÖKES
Vi söker volontärer som kan hjälpa till
vid olika stationer. Du som vill och kan
hör av dig till
diakon Björn Olofsgård, 70 80 65,
bjorn.olofsgard@svenskakyrkan.se.

Familjen Oganesov består av pappa Gevorg, mamma Zaruhi, dottern Ellen och sonen Ghor.
Med på bilden finns Kerstin Holmberg, som familjen kallar mormor.

Efter drygt två år har de lärt sig en hel
del om Sverige, ett land som de tidigare
inte visste något om.
– Det bästa med Sverige är att här är
alla lika värda, man får tänka och säga
vad man vill, berättar dottern Ellen som
går 5:e klass.
Föräldrarna håller med och lägger till en
del saker.
– Att det inte är krig, att det finns så
många snälla och vänliga människor och
att vi fått så mycket hjälp.
Att söka sig till kyrkan var en självklarhet för Gevorg och Zaruhi. I Armenien
gick de regelbundet i kyrkan. När Gevorg
berättar om hur gudstjänsterna firas i
Armenien finns det skillnader. En sak han
nämner är att i en armenisk gudstjänst
är det bara prästen som sjunger, inte
församlingen.
– Det var i kyrkan vi träffades, berättar
Kerstin Holmberg.
Trots att hon bara kan tre ord på ryska
så hindrade det inte henne från att ta
kontakt och bli en nära vän till familjen. Hon har inte bara blivit en god vän
med familjen. Hon har också på olika
sätt varit delaktig i processen för att
de skulle få uppehållstillstånd. Inte så
mycket med själva ansökan, utan mer
som lobbyist.
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Första försöket resulterade i ett avslag.
Tiden som följde var en tuff och påfrestande period för familjen och deras vänner. Därför blev glädjen desto större när
de i maj i år fick beskedet att de beviljats
uppehållstillstånd.
Men det positiva beskedet får även negativa konsekvenser. De kan inte längre bo i
Migrationsverkets lägenhet i Bureå, utan
kommer inom kort att flytta till Umeå. De
skulle mer än gärna stanna i Bureå där de
trivs mycket bra och känner sig hemma.
En stor tacksamhet är något som
genomsyrar träffen med familjen Oganesov. När de ska räkna upp alla blir
listan lång. Björn, Lars, Markus, Eija och
Lars, Maronga, Anna-Greta, lärarna på
skolan, Anki och Kirsten på Röda korset,
grannarna och ”mormor” Kerstin, för att
nämna några.
Kerstin var också med på annan viktig
händelse i familjen. Det var när Zaruhi
och barnen döptes.
– Det var på måndag i midsommarveckan 2015, samma vecka som min man
Sivert dog. Sivert och jag var faddrar. Det
känns fantastiskt att vi fick vara med om
det båda två.
Även för Gevorg var det en betydelsefull
dag.
– Det här har jag väntat på i tio år!

LUTHER 500 ÅR 2017

Vem var han egentligen?
Om jag säger Martin Luther,
vad tänker du på då? Tänker
du på en livsbejakande,
glad man med ett befriande
budskap, eller är namnet Luther
förknippat med bitter, och
butter?
År 2017 är det 500 år sedan Martin
Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg – något som alltsedan
dess kommit att ses som startskottet på
det som i historien benämns som reformationen. Oavsett vilken bild man bär på
av Luther, är det svårt att komma förbi
honom om man på allvar vill försöka
förstå den kristna kyrkans utveckling och
historia.
Med anledning av uppmärksammandet

av att det är 500 år sedan reformationen ägde rum, kommer Svenska kyrkan,
som benämner sig själv som en ”evangelisk-luthersk kyrka”, att uppmärksamma
denna händelse (och arvet därefter) under
kommande år. Även här i Bureå har vi för
avsikt att uppmärksamma denna historiska händelse, och det låter sig inte göras
utan att vi också ställer oss frågan om vem
denne Luther verkligen var.
I sin bok ”Det gudlösa folket – de postkristna svenskarna och religionen”, skriver religionshistorikern David Thurfjell
att ”[d]et finns en svensk folklig tradition
om att tala om hur kristendomen lever
vidare i människors attityder. Vanligen är
det en överdriven pliktmoral och arbetsamhet som åsyftas när detta kommer på
tal. Uttryck som ’att ha Luther på ryggen’
vittnar här om en folklig föreställning
om Luther som den skuldtyngda plikttro-

Målning föreställande Martin Luther spikar upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg

genhetens fader. Denna uppfattning har
förvisso litet att göra med den historiske
Martin Luther eller dennes teologiska
position, som i mångt och mycket stod för
motsatsen till skuld och pliktmoral. Icke
desto mindre reflekterar den hur den lutherska läran uppfattas på folklig nivå...”
(s.240).
Jag ska medge att jag även själv får brottas med mycket hos Luther, och han kan
heller inte försvaras på en rad punkter där
hans teologi och tänkande misslyckats. Ett
exempel som ofta nämns är Luthers antisemitism, som tveklöst kommer till uttryck
i den äldre Luthers skrifter. Det finns fler
kritiska punkter, men denna får stå som
exempel för att hans teologi och tänkande
inte får anammas okritiskt och oreflekterat. Alla teologer måste tåla att granskas
kritiskt – även Luther.
Ändå kan jag inte låta bli att notera
hur sorgligt det är för oss alla om vi låter
enbart vissa (dåliga) sidor hos denne man
komma fram och tjäna som normerande
för hur han var som helhet; för hur han
såg på livet som helhet. För där tror jag att
bilden av Luther behöver utmanas.

”Luther var nämligen
allt annat än butter!”
Tillhör du den
äldre delen
av församlingsborna
har du kanske
läst Luthers
Lilla Katekes i
skolan.

Men avstamp i den inledande frågan
skulle jag här vilja ge två boktips som ger
en lite med nyanserad och positiv bild av
Martin Luther – även om det naturligtvis
även berör de svårare och mörkare sidorna
hos denne man.
Den ena boken är ”Luther själv – Hjärtats och glädjens teolog”, skriven av Birgit
Stolt. Den andra boken är ”Martin Luther
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– Munken som gjorde uppror”, av Allan
Sandström. Jag hoppas att de här boktipsen kan stimulera till fortsatt reflektion och
en fördjupad - och mer nyanserad - bild
av Luther (och arvet efter honom).” För det
behövs. Luther var nämligen allt annat än
butter?
Markus Ahlstrand,
komminister Bureå församling

LUTHER 500 ÅR 2017

Vad ska vi med
Luther till idag?
Luther har ibland beskrivits
som ett geni, på gränsen till
galenskap. Hans enorma
arbetskapacitet och produktion
av skrifter och psalmer vittnar
om att han var en av sin
tids stora och betydelsefulla
människor och opinionsbildare.
För oss idag, både inom kyrkan och i
allmänhet, kan Luther ha betydelse när
det gäller synen på vad det är att vara
människa. Ofta vill vi kunna placera in
människor i olika fack utifrån moral och
andra kriterier som sätter värden på oss
människor. I arbetslivet ställs ofta mycket
stora krav på prestation och lojalitet som
vi förväntas leva upp till. Detsamma
kan gälla i vårt sociala liv. Den perfekta,
professionella medarbetaren eller den med
den vackraste kroppen m. m. I kyrkans
sammanhang kan vi inte så sällan stöta på
fenomen som handlar om att det går att
få den perfekta, äkta tron om vi bara anstränger oss nog. Det mesta verkar hänga
på våra egna ansträngningar.
Här kan Luther blir till befrielse och

500 år av reformation kommer att uppmärksammas på olika sätt under nästa år.

glädje. Man skulle kunna kalla Luther för
den store pessimisten när han hävdar att
vår förmåga att styra och kontrollera våra
kroppar och beteenden via Anden inte
alltid fungerar så väl som vi vill. Luthers
realism ledde honom till att kritisera de
som hävdade att man kunde skapa syndfria zoner vare sig i kloster, kyrkan eller
samhälle. Enligt Luther var detta att lura
sig själv. För Luther blev det allt tydligare,
att vara människa innebar att leva med ont
och gott sida vid sida. Luther myntade ett
uttryck på latin för detta: simul justus et
peccator.

”Att vara människa
är att leva med ont
och gott sida vid
sida”
Det betyder helt enkelt att människan
samtidigt är rättfärdig och syndare. D. v.
s. gränsen mellan ont och gott sällan går
mellan grupper av människor utan rakt
igenom varje människa. Ingen är fullkomlig utan vi bör vara medvetna om att vi
alla bär mer än en sida inom oss.
För Luther var det viktigt att varje dag
be om hjälp att vara människa, be om
förlåtelse för våra synder och hjälp att se
till mina medmänniskor som behöver min
insats. För Luther innebär synden att vara
bortvänd från Gud, att försöka klara sig
själv utan Gud. För honom är vi alla lika
mycket värda. Ingen har någon förtjänst
framför andra inför Gud.
För Luther var det kroppsliga, materiella och andliga, gåvor från Gud till oss
människor, som vi ska vårda i våra relationer till Gud och våra medmänniskor.
Sedan finns det sidor hos Luther som
var så präglade av hans samtid att vi har
svårt att hänga med honom i hans tankar.
Mer om det en annan gång.
Peder Jonson
tf kh Bureå församling
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Vilken är din
favoritpsalm?

T o m 18 december har du möjlighet
att berätta vilken eller vilka favoritpsalmer du har. Du kan skicka mejl
(burea.forsamling@svenskakyrkan.se),
ett brev eller lämna in det på pastorsexpeditionen.
Under februari blir det en kväll i
församlingsgården då du får vara med
och sjunga de mest populära psalmerna i Bureå församling. Presentkort på
cd-skivor lottas ut till de som lämnat in
sina favoritpsalmer.

Silverfiskar
i kyrkan

Den som på senare tid har besökt
Bureå kyrka har kanske lagt märke till
att det framme vid dopfunten numera
finns en vacker fisk som pryder
väggen bakom dopfunten. På fisken
kommer det under året att hängas
upp små fiskar i silver (”silverfiskar”),
där varje fisk motsvarar en människa
som under året förts in i kyrkan genom
dopet.
I samband med dopfesten
(trettondag jul nästa år), kommer alla
de som döpts under året att bjudas in
och hämta sin ”silverfisk”, som både
är en gåva från församlingen, såväl
som en påminnelse om dopet och
tillhörigheten till Kristi kyrka.
Dopfisken är utformad av Martin
Häggmark, Sjöbotten, och tillverkad
av Pär Lundgren, Burmoran.
Silverfiskarnas skapare är Margareta
Hägglund, Skellefteå.

Katarina har flyttat hem

Burviksgruppen med Eva Bergstedt, Kurt Lahti, Owe Wästermark. Katarina Hermansson och
Lasse Hermanson sjöng på veckomässan i Burvik.

Sedan april 2015 bor Katarina
Hermansson i Burvik. Men det
är inte första gången. Hon är
nämligen född och uppvuxen i
byn. Och nu är hon tillbaka, inte
bara i Burvik, utan även i sitt
barndomshem.
Ett stenkast från bostaden finns byns
bönhus, en plats där hon var många gånger som barn.
– I bönhuset var det gudstjänster med
Svenska kyrkan, EFS, Frälsningsarmén och
Pingstkyrkan, så jag växte upp i en mycket
ekumenisk miljö.
Katarina minns väl första gången hon
sjöng i bönhuset. Hon var 11 år och sången hon sjöng var ”Kära mor”.
– Jag minns att jag hade en röd kjol och
jag tror att kinderna matchade kjolen, för
jag var så nervös.
Något annat som hon minns mycket
väl är den gången hon var med på en
gudstjänst hos Frälsningsarmén i Skellefteå. Hon minns till och med datumet: 6
februari 1980.
– Jag kände på en gång när jag kom
dit en sådan glädje i mitt hjärta. Jag blev
gripen av det som hände.
I slutet av gudstjänsten fick hon frågan
om hon vill ha förbön.
– Jag var så berörd så jag inte kunde
prata utan nickade bara. De bad för mig
och från den stunden öppnade jag mitt
hjärta för Jesus - jag blev frälst! Jag minns
att när jag körde hem från mötet kändes

det som om tunga stenar föll från från
axlarna.
Den här händelsen fick konsekvenser i
Katarinas liv.

”Jag har tre
medborgarskap:
i Sverige, USA och
himlen
– Jag fick genast en längtan att gå en
bibelskola.
Och så blev det efter några år. Det
började med en ettårig bibelskola hos
Livets Ord i Uppsala, och sedan en tvåårig
bibellinje Kalifornien i USA. När den var
avklarad återvände hon inte till Sverige
utan stannade och arbetade som personlig
assistent för en kvinna i den församling
som Katarina var med i.
– Hon var en sådan härlig bönemänniska. Det var så fantastiskt att få lyssna till
henne, förklarar Katarina.
Under åren i Uppsala och i USA har hon
mest varit med i frikyrkor.
– Det har varit intressant att få vara med i
olika typer av kyrkor och församlingar. Det
som är gemensamt är den frid och glädje
jag har upplevt i alla församlingar, både i
Sverige och USA.
Nu när Katarina är tillbaka i Sverige så
finns det delar av gudstjänsten hon saknar.
– Något jag saknar är den starka lov6

sången och tillbedjan vi hade i början på
gudstjänsterna ”over there”. I slutet av
gudstjänsterna gavs det alltid möjlighet att
få förbön. Det kunde vara för ett personligt problem eller för att man ville ta emot
Jesus som sin personlige frälsare.
Katarina berättar också att innan gudstjänsten började fanns det möjlighet att
komma och be för gudtjänsten eller vara
förebedjare under gudstjänsten.
En annan sak som hon lyfter fram är
sammanhållningen i församlingen.
– Det som var så fint i USA var att
församlingen verkligen fungerade som en
familj där vi tog hand om varandra.
Katarina jämför med Sverige där vi har
ett bra skyddsnät som staten ansvarar för.
I USA är det ofta kyrkorna som gör det
jobbet. De hjälper till både ekonomiskt
och praktiskt på olika sätt. Men också
andra vardagliga saker som att ge tips på
hantverkare, tandläkare osv.
Något som Katarina uppskattar är det
som kallas ”Singels group”.
– Nästan alla församlingar i USA har det,

Efter fem år
i Uppsala
och 22 år
i USA har
Katarina
flyttat till
barndomshemmet i
Burvik.

och det skulle jag vilja försöka anordna här.
Det handlar inte om någon form att dejting,
utan att de har olika aktiviteter som vänder
sig till de som är ensamstående.
Efter alla år i USA känns det bra för
Katarina att åter trampa marken där hon
gick som barn.
– Det svåraste var att fatta beslutet att
flytta hem till Sverige. Men jag har aldrig
ångrat det, det känns väldigt bra, avslutar
Katarina.

BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71

November

November

Sö 27 11.00 Familjegudstjänst. Peder Jonson.
			 Sång av kyrkokören och barnkören.

Lö 26 11.00 Dopp-i grytan. Tillsammans med Bureå 		
			församling

December

Lö 3 18.00 Adventsgudstjänst med Helena Marksén.
			 Sång av Cecilia Ahlstrand och Lisa Parbring.
			Servering.
Sö 11 11.00 Gudstjänst i kyrkan. Därefter julgröt och 		
			 aktiviteter i Församlingsgården.
Lö 17 18.00 Cafékväll när vi sjunger julens sånger.
			 Christin Östlund.

Sö 4 11.00
Sö 11 11.00
			
Sö 18 11.00
Lö 24 11.00
			
Sö 25 08.00
			
Lö 31 16.00

December

Mässa. Karin Carlsson.
Gudstjänst med Barnkörens Luciatåg. Markus 		
Ahlstrand. Kyrklunch (julgröt).
Mässa. Peder Jonson.
Julbön. Markus Ahlstrand. Bureå kyrkokör och 		
andra körsångare medverkar.
Julotta. Karin Carlsson. Bureå kyrkokör och 		
Bureå Manskör medverkar.
Nyårsbön. Peder Jonson.

Januari
Sö 1 16.00 Mässa. Karin Carlsson.
Fr 6 11.00 Gudstjänst. Bureå kyrkokör medverkar.
			 Markus Ahlstrand.
Sö 15 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
			
Ekumeniska gudstjänster fredag-söndag
			 (se annonsering i NV, VF och på hemsidan)
Fr 20 19.00 Ekumenisk gudstjänst i pingstkapellet.
			 Predikant från EFS.
Lö 21 19.00 Ekumenisk gudstjänst i församlingsgården
			 Predikant Markus Ahlstrand.
Sö 22 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka. 			
			 Predikant Roland Pettersson.

Februari
Sö 5 11.00
			
Sö 12 11.00
Sö 19 11.00
Sö 26 11.00
			

Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
Barnkören medverkar.
Gudstjänst med EFS-kretsen. Peder Jonson.
Gudstjänst. Karin Carlsson.
Mässa. Bureå kyrkokör medverkar.
Markus Ahlstrand.

Januari
Sö 8 18.00
			
Fr 20 19.00
Lö 28 18.00

Missionsgudstjänst med Rune Persson.
Sång och musik av Lars Långström. Servering.
Ekumenisk gudstjänst (se annons). Servering.
Gudstjänst med Helena Marksén. Servering.

Februari
Lö 11 13.00
Sö 12 11.00
			
Lö 25 11.00

Årsmöte med middag. Andakt Helena Marksén.
Kretsgudstjänst i kyrkan, Helena Marksén m fl.
Sång av United. Kyrkkaffe.
Paltlunch, pepparsås, försäljning, lotterier m m.

SJÖBOTTENS EFS, Annika Stenlund 78 70 82
November
Lö 26 18.00 Adventssång i Östra Falmark.

December

Lö 3 15.00
			
On 28 19.00
			

Advents- och luciafest. SALT-barnen.
Helena Marksén. Servering.
Tomasmässa. Ulf Norrby.
Sång: Frälsningsarmén.

Januari
Sö 15 11.00 Gudstjänst. Helena Marksén.
Sö 29 11.00 Gudstjänst med Gideoniterna.

Februari
To 9 17.30 Middag och Sjöbottens EFS årsmöte.
Lö 11 18.00 Musikcafé med Fishermans friends.
Sö 12 11.00 Kretsgudstjänst i Bureå kyrka.

BURVIK, V. HJOGGBÖLE, YTTERVIK, ÖRVIKEN
Sö 11/12 15.00 Julfest i Ytterviks byagård. Julgröt.
			 Julandakt Åke Hägglund.
Sö 25/12 19.00 Julotta i Burvik. S-L Jonsson.
			 Sång: Burviksgruppen. Servering.
Må 26/12 11.00		 Gudstjänst i Västra Hjoggböle.
			 Markus Ahlstrand.
Sö 8/1 11.00 Gudstjänst i Örviken. Karin Carlsson
To 26/1 19.00 Veckomässa i Burvik. Karin Carlsson.
Lö 28/1 19.00 Gudstjänst i Västra Hjoggböle. Göran Holmgren.
			Servering.
To 23/2 19.00 Veckomässa i Västra Hjoggböle.
			 Markus Ahlstrand.
Ti 28/2 19.00 Fettisdagscafé i Örviken med försäljning av 		
			 semlor. Peder Jonson, Heléne Lindberg,
			 Björn Olofsgård.

Våffellunch i församlingsgården

ÖSTRA FALMARKS EFS, Susanne Lindberg 842 24
November
Lö 26 18.00 Adventssång.

December

Sö 11 15.00 Julfest. Servering.
To 15 19.00 Veckomässa. Peder Jonson.
Sö 25 11.00 Gudstjänst. Karin Carlsson.

Januari
Sö 8 11.00 Gudstjänst.
Sö 22 11.00 Gudstjänst.

Februari
Fr 10 18.00 EFS årsmöte.
Sö 12 11.00 Kretsgudstjänst i Bureå kyrka.

En kväll med favoritpsalmer

On 7/12		11-13 Våffellunch. Nina Eriksson (LP) och Bureå
			spelmansgille.
On 25/1		11-13 Våffellunch. Guy Nordström berättar.

On 11/1		19.00 Psalmkväll i församlingsgården. Vi sjunger
				favoritpsalmerna i Bureå församling. Du har väl
				meddelat vilken som är din. Se sidan 5
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UNGDOMARNA GJORDE JOBBET

Färgglatt på Bunkern

Evelina Törnqvist vet hur man
hanterar en pensel.

Under början av höstterminen
har Bunkern, ungdomslokalen
i församlingsgården, fått en
rejäl uppfräschning. De tidigare
chokladbruna väggarna har målats
i en ljusgrå färg och en del av
en vägg har fått en sommargrön
nyans. Förutom nya färger har de
nötta och väl använda fåtöljerna
och soffan ersatts med nya.
– Det har varit ett önskemål i några år att
få göra något åt lokalerna, förklarar Andreas
Granlund, församlingsassistent.
Efter en del funderande kring färgval var
det i slutet på sommaren dags att sätta igång.
Det var då som Andreas tog kontakt med

några av de äldre ungdomarna som varit med
i Bunkern.
– De ville gärna hjälpa till och måla och de
tog även med sig några kompisar. Det blev
några kvällar som de var här och målade väggarna. När Bunkern startade för höstterminen
var det dags att måla bord och stolar i klara
färgnyanser, berättar Andreas.
Tidigare var det fyrkantiga bord där det
bara rymdes några ungdomar. De nya borden
är runda eller avlånga och rymmer därför
betydligt fler. Den tidigare soffan var inte så
praktisk och den har ersatts med två svarta
hörnsoffor i läder. Dessutom har det köpts in
några sköna och färggranna fåtöljer.
Om någon undrar var killarna är så var
de vid fototillfället i köket och gjorde en god
äppelpaj.
Det som fortfarande saknas när tidningen
Nära hälsade på var lite tavlor och visdomsord
på väggarna samt att göra en öppning i väggen
mot entrén.
I mitten på oktober var det en festlig invigning av den uppfräschade lokalen.
Andreas passar på att hälsa ännu fler
ungdomar i årskurs 7-9 välkomna att vara med på Bunkern,
torsdagar kl 18.00. Mer information om Bunkern hittar du på
församlingens hemsida:
www.burekyrkan.com.

Amanda Lindgren var en av
ungdomarna som hjälpte till att
måla väggarna i Bunkern.

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

Klara Böökari och Angelica Berglund sätter
färg på inredningen i Bunkern.

Expeditionen öppen.....................måndag-torsdag 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
Församlingspedagog 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: Burviksgruppen
sjöng under veckomässan
i Burvik.
Ansvarig utgivare:
Peder Jonson.
Redaktionsråd: Markus
Ahlstrand, Lasse Forslund,
Anna-Greta Wallgren.

