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Ur innehållet

Svarta får och längtande hjärtan
ANDAKT
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Här får 
barnen 
ta ton
LÄS MER OM 

FÖRSAM-

LINGENS 

BARNKÖR 

PÅ SID 8

”Sannerligen säger jag dig. Idag skall du 
vara med mig i paradiset.” Så svarar Jesus  
en rövare, en ogärningsman, där de hänger 
på var sitt kors och väntar på döden. 
Verkligen ett svart får, kan man tycka. Men 
rövaren ber: ”Jesus, tänk på mig, när du 
kommer till ditt rike.” 

Vi har flera svarta får i bibeln; Synder-
skan som Jesus möter i Simon, fariséens 
hus, hon som ”begynte väta hans fötter 
med sina tårar och torkade dem med sitt 
huvudhår”. Till henne säger Jesus: ”Din tro 
har frälst dig. Gå  i frid.”

Där finns också publikanen och tullind-
rivaren Sackeus, som klättrar upp i ett träd 
för att få se Jesus.

Och Jesus ser hans längtan, och ber att få 
komma in till honom – in i hans liv.

Fariséerna kommer till Jesus med en 
kvinna som begått äktenskapsbrott. Enligt 
Mose lag ska hon stenas, och nu vill de 
höra vad Jesus har att säga. Vad gör han? 
Han böjer sig ned och skriver något på mar-
ken. Kanske skriver han ”Var är mannen?” 
och anmodar sedan den som är utan synd 
att kasta första stenen. Sedan böjer han sig 
ned och skriver igen, och medan han gör 
det avlägsnar de sig, en efter en. 

Kanske känner de mannen, kanske är 
han en närstående i deras krets? När Jesus 
tittar upp och upptäcker att ingen finns 
kvar, säger han till kvinnan: ”Icke heller jag 
dömer dig. Gå och synda icke härefter.”

De skriftlärde och fariséerna, eliten bland 
de religiösa judarna, muttrar: ”Vore han 
en profet, så skulle han känna till vilken, 
och hurudan denna kvinna är, som rör vid 
honom; han skulle då veta, att hon är en 
synderska.” Och de frågar lärjungarna: 
”Huru kan eder mästare äta med publika-
ner och syndare?” 

  Visst är de syndare, skulle nog Jesus 
medge. Svarta får. Men Jesus ser mer, han 
ser deras hjärtans längtan efter honom. 
”Dömen icke”, säger han,”fördömen icke”... 
”Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.”

Vi har så lätt att döma andra, även inom 
kristna kretsar. Fast det tar sig inte samma 
uttryck som på Jesu tid, förstås. Man säger 
inte rent ut att vissa är svarta får. Man 
tisslar och tasslar med det i stället. ”Har 
du hört att...” Man umgås inte med dem. 
Lämnar dem utanför.

I min Betlehemsikon målar jag ett av fåren 
svart. För det är där jag vill vara. Nära Jesus. 
Och där får vi vara, alla vi kantstötta som 
inte riktigt passar in. För Jesus ser till vårt 
inre. Han välkomnar oss - precis som vi är. 
Herre, till dig får jag komma, 
komma precis som jag är.
Inför dig kan jag ingenting dölja, 
du vet varje tanke jag bär.
Men trots att du ser all min svaghet 
och vet att jag är ett av dina minsta barn,
får jag komma ändå, och jag vet det är så:
under allt är jag älskad av dig.
Svenska kyrkans psalmbok, nr 758

”Huru kan eder mästare äta med 
publikaner och syndare?”
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Öppettider på 
pastorsexpeditionen

Gratis kyrkkaffe

Pastorsexpeditionen hålls öppen 
måndag-torsdag kl 10:00-12:00. 
Tfn: 70 80 60. 
Övrig tid kan personal nås på 
direktnummer, se sidan 8. 

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
Fairtrade: 123 228 97 34
Böcker/kort: 123 320 07 22
Minnesgåvor: 123 545 84 76

Bara en glimt av evigheten
EN BOK OM ETT VIKTIGT VÄGVAL

Kyrkoråd och fullmäktige har 
beslutat att kyrkkaffe i samband 
med församlingens gudstjänster 
ska vara avgiftsfria under 2017. 
Det visar sig att hanteringen av 
kontanter i små summor, som det 
ofta blir, blir dyrare är intäkterna. 
Alla är alltså välkomna till 
gratis kyrkkaffe under 2017!

Tjänstledig 
EFS-pastor

EFS pastor Helena Marksén är 
tjänstledig t o m augusti 2018.  
Fr.o. m. 1 aug kommer Joel Wad-
ström att vikariera för Helena. Joel 
är 32 år, född i Stockholm och 
uppväxt i småländska Eksjö. Han 
började läsa teologi i Uppsala 
2010, och i januari i år blev han klar 
med sin teologie kandidatexamen.

Kjell Lidström, Bureå, är kanske 
mest känd som elektronik-

konstruktör och uppfinnare där 
många av hans konstruktioner 

gäller både industriella och 
flygburna applikationer. Men 

Kjell har också ett annat stort 
intresse, nämligen astronomi. 

Det är ett intresse som 
resulterat i att han skrivit boken 

”Bara en glimt av evigheten”.

han dystert. Det som har fört mänsklighet-
en till vad vi är idag är också det som fört 
oss till mänsklighetens yttersta gräns. Vi 
är inte återhållsamma, vi tär ohämmat på 
jordens alla resurser och vi ser bara till de 
som står oss närmast och strävar så långt 
vi kan oavsett vad det kan kosta för någon 
som vi ännu inte känner. Det är en ekvation 
som evigheten inte har plats för dessvärre. 
Det största hotet mot mänskligheten är vi 
själva.

I slutet på förra året gav Kjell ut boken på 
eget förlag.

– Jag har fått bra reaktioner. De som har 
hört av sig tycker att den är intressant efter-
som den lyfter fram viktiga frågor som man 
kanske inte tänker så mycket på.

Kjell får frågan om hur hans intresse 
för astronomi och arbetet med boken har 
påverkat hans Gudsbild.

– Den har stärkts. Jag ser så otroligt 
många tecken på att det inte kan vara en 
slump. Det går inte att förklara tillvaron, 
vår plats på jorden eller jordens plats i uni-
versum som en slump. 

Trots det dystra framtidsscenario som 
Kjell ser är han ändå hoppfull.

– Min övertygelse är att det är bara tron 
på vår Frälsare och Gud som skall befria 
oss. Det är bara där evigheten slutligen tar 
form.
På www.iklbok.se kan du läsa mer och 
även hitta information om hur du kan 
köpa boken.

  
Boken handlar inledningsvis lite om 

astronomi och människans plats i historien. 
Den beskriver även hur och varför vi borde 
vara på väg mot en ny istid men att vi på 
grund av människans oförstånd nu är på 
väg mot en miljökatastrof som kommer att 
bli en svår prövning för hela mänskligheten. 

Kjell kan inte låta bli att fascineras av hur 
unik jorden är. 

– Av alla planeter man med dagens 
instrument kan se på nära och långt håll så 
finns det ingen planet som har de egen-
skaper som jorden har. Jorden är en pärla 
i universum, och då måste man ställa sig 
frågan: hur tar vi hand om den  jord vi fått i 
uppdrag att förvalta?

När Kjell bestämde sig för att skriva en 
bok hade han samlat på sig mycket fakta 
och information.

– Ju mer jag grävde i materialet så insåg 
jag hur allvarlig situation är. Det insåg jag 
inte när jag började skriva boken, det blev 
en resa i resan.

Mycket av det Kjell ser skrämmer honom, 
och det gäller inte bara miljön.

– Vi kan inte ens hålla sams, konstaterar 

I boken finns några bilder bl a på delar av 
vårt ofattbara stora och mäktiga universum.

Kjell Lidström vill att vi ska lyfta blicken från 
våra mobiltelefoner och våga prata om hur 
du och jag tar hand om den jord som vi fått 
att förvalta.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige i Bureå försam-
ling sammanträder måndag 29 
maj kl 19.00. Mötet är öppet 
för allmänheten och du är varmt 
välkommen! 
Marianne Hedman, ordförande



Din röst är viktig
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2016 var det Hjördis och Kurt Brännström som ansvarade för gökot-
tan på Strövarberget.

Den 17 september i år är det kyrkoval, ett val som 
ibland kallas ”det bortglömda valet”. Det är dock en 
sanning med modifikation. Undersökningar som är 
gjorda visar att de allra flesta känner till att det är 
kyrkoval. Däremot är det bara en mindre del av de 
röstberättigade som tar vara på möjligheten. Vid det 
senaste kyrkovalet, 2013, var det 12,8% som röstade, 
dock betydligt bättre i Bureå församling där 18,9 % 
lämnade sin röst. 

Varför rösta?
Det enkla och självklara svaret på frågan ”varför” är att det är en 
rättighet för den som är medlem i Svenska kyrkan. Sedan finns det 
ett annat viktigt skäl: DU SJÄLV! Du kommer under livets gång 
att ställas inför sådant som kyrkan arbetar med och verkar för. 
Längtan efter mening, fred, harmoni, gemenskap och glädje har vi 
alla. Familjehögtider och begravning är ofrånkomliga exempel då 
du kommer i kontakt med kyrkan. Dessutom är du själv en viktig 
röst och medlem i den öppna och demokratiska kyrka som vi har. 
Du kan vara med och påverka inför framtiden. Ingen är som Du!  
Du och din röst är viktig!

Gökotta på två platser
Tidigt på Kristi himmelfärds dag firas det gökotta på två platser i 
församlingen. Den ena är vid Fiskekapellet i Bureå och den andra 
på Strövarberget i Östra Falmark. Gökottan på Strövarberget är 
en tradition som EFS i Östra Falmark haft i många år. Att tidigt 
på Kristi himmelfärds dag packa fikakorgen för att sedan vandra 
upp på berget för att fira gökotta uppskattas av många bybor. 
Tider för årets gökottor, se kalendersidan.

Inget familjeläger i 
Jäckvik 2017

Sedan många år tillbaka har Bureå församling arrangerat ett fa-
miljeläger i Jäckvik under påsklovet. På grund av minskat intresse 
och ökade omkostnader, samt att vi för närvarande är inne i en 
omställningsfas i församlingen (ekonomiskt såväl som personellt), 
behöver vi se över verksamheten som helhet innan vi kan avgöra 
om vi kan fortsätta att erbjuda läger i Jäckvik även i framtiden. På 
grund av detta kommer vi alltså inte att kunna erbjuda ett famil-
jeläger i Jäckvik under 2017. För mer information, kontakta t.f. 
kyrkoherde Peder Jonson (kontaktuppgifter finns på sidan 8).

Musikkväll i  
församlingsgården

Lördag 18 mars kl 18 är det en musikkväll i försam-
lingsgården med Johan Holmgren, präst i S:t Örjan, 
Per-Evert Lindgren, pensionär med anknytning till 
Bureå församling och Kurt Sundström, musiker i Morö 
Backe kyrka. Det blir en kväll med många sånger från 
Einar Ekbergs stora repertoar.

För Johan Holmgren är sång och musik en viktig del i guds-
tjänsten.

– Sången är en oslagbar väg att nå ut och in med evangelium! 
Vad vore våra gudstjänster och samlingar utan sång? Ganska 
fattiga tror jag många är överens om. Einar ville bjuda människor 
till Jesus med sin sång, och det vill också vi, förklarar Johan 
Holmgren. 

Einar Ekberg var under 1930–1950-talet en av Sveriges mest 
populära sångare och drog stor publik i kyrkor, vid konsert-
framträdanden i folkparker och på utomhusarenor. Under andra 
världskriget gjorde han insamlingsresor för Röda Korset och var 
artistsoldat. Einar var också en av landets mest populära skiv-
artister och han förekom flitigt i olika radioprogram. Han har 
komponerat ca 200 sånger och hans 13 häften ”Einar Ekbergs 
Amerikarepertoar” har sålt i 350  000  exemplar.

Einar Ekberg var också 
mycket populär i USA 
och som sångare 
gjorde han turnéer i 
Europa, Kanada och 
USA.
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LUTHER 500 ÅR 2017

Dagens applåd till Luther
En helg i början på året var jag 
tillsammans med min man och 

våra tre barn på en resa till Umeå. 
Innan Luther var det inte möjligt för 
präster att gifta sig. Jag är mycket 
tacksam för min man och våra tre 
barn. Luther menade att Gud har 
skapat oss för gemenskap och 

att vi människor har det svårt utan 
äktenskapspartner. Det håller jag 

med om!
Innan jag träffade min man kunde jag 

känna mig ensam eftersom jag längtade efter 
någon att dela livet med. Luther menade att 
Gud har skapat man och kvinna för att de 
ska hålla samman, vara fruktsamma, föda 
barn och uppfostra dem till Guds ära. Det 
äktenskapliga livet är alltså inte en mänsklig 
uppfinning utan Guds allvarliga vilja. Det är 
inte alla som träffar någon att dela livet med 
även om de skulle vilja göra det. 

Det är inte alla som får barn. Om vi träf-
far någon som vi vill dela livet med kommer 
äktenskapets uttalade löften och Guds väl-
signelse att hjälpa oss hålla fast vid varandra. 

Så vad väntar du på? Fria till din älskade 
och ring sedan pastorsexpeditionen för att 
boka er vigsel. Det viktigaste är inte var vig-
seln sker eller vilka kläder ni har på er. Det 
viktigaste är att ni gifter er. Innan vigseln 

kommer prästen att ta kontakt med er. Ni 
behöver göra en hindersprövning för att visa 
att ingen av er redan är gift.

Äktenskapslöften om kärlek och trohet 
som uttalas inför Gud och människor 
är tydligare än kärleksord som viskas i 
sänghalmen. När släktingar och vänner får 
höra brudparets löften skapas trygghet och 
glädje. Det är inte alla som har lust, råd 
och ork att ordna en stor bröllopsfest. Det 
finns möjlighet att hålla vigselakten i några 
vittnens närvaro. Vigselringen kommer att 

berätta att personerna är gifta.
Många önskar sig en familj där man lever 

i trohet till varandra och där alla gör sitt bäs-
ta för att familjelivet ska fungera så smidigt 
som möjligt. Kärlek till varandra är en gåva 
från Gud som vi får förvalta på bästa sätt.

För att veta hur den andre har det är det 
viktigt att prata mycket med varandra. Om 
vi håller vardagssamtalet igång är det lättare 
att prata om det som är svårt för oss. 

Luther menade att katolska kyrkan sätter 
sig mot Guds ordning när de föraktar det 
äkta ståndet. Eftersom inte alla klarar av att 
leva i avhållsamhet går kyskheten förlorad 
om inte präster får gifta sig. Äktenskapet 
är något fint som är givet av Gud till vår 
glädje. Vi ska vara rädda om våra egna och 
andras känslor. Sexualiteten hör hemma i ett 
livslångt förhållande mellan en man och en 
kvinna. Luther menade att när äkta makar 
lever i ömsesidig kärlek och endräkt skapas 
intresse för äktenskapet. Man och kvinna 
ska älska varandra av hjärtat och leva i 
fullkomlig trohet.

Även om nära relationer mellan människor 
kan betyda mycket är ändå relationen till Gud 
viktigast. Ingen mänsklig relation kan fylla 
Guds plats i våra liv. Det är bara Gud som 
kan ge oss fullkomlig kärlek, förlåtelse och 
förståelse i alla situationer. Genom människ-
ors kärlek kan vi ana Jesu kärlek till oss.
       Karin Carlsson
       vikarierande komminister

Karins akvarell som heter ”Starka rötter och 
vingar”.

Gravskötsel
För dej som vill köpa gravskötsel är 15 maj 
stoppdatum för att få planterat den här 
sommaren. 
Priser och avtalsvillkor finns på försam-
lingens hemsida: www.burekyrkan.com. 
För beställning eller frågor kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen tel: 70 80 70.
Den 29 maj påbörjas arbetet med göds-
ling och fräsning av inköpta gravar. 
Senast veckan innan ska lyktor och annan 
prydnad tas bort från blomkullarna. 
Plantera gärna penséer i kruka så de kan 

lyftas undan vid fräsning och gödsling. 
Penséer som planterats direkt i blomkullen 
tas bort vid  fräsning och gödsling.

Sommarblommor
Den 12 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 rörel-
sehindrad. Tack för att du respekterar detta.

Begravningsfrågor
För bokning av begravningar och frågor 
om gravskötsel och kyrkogårdsärenden 
ska du kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 
tel:70 80 70. Besöksadress: Munk-
vägen 8 B.
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Från mörker till ljus
Kristoffer Lundqvist, född och 
uppvuxen i Skelleftehamn men 
burebo sedan fyra år tillbaka, 

har gjort en livsresa från mörker 
till ljus. Under ungdomsåren 

lyssnade han mycket på tung 
hårdrock med sataniska texter, 

hade en klädstil och ett tankesätt 
som matchade texterna. Nu har 
Kristoffer fyllt 33 år och målet är 

att bli präst i Svenska kyrkan.
–  Jag har gjort en resa från mörker till ljus, 

förklarar Kristoffer. 
 Intresset för hårdrock finns dock kvar, 

men nu är det andra band med helt annorlun-
da texter han lyssnar på. Till sin stora glädje 
har han upptäckt att det finns många bra 
kristna hårdrocksband. 

  När Kristoffer gått grundskolan klart 
flyttade han till Umeå för att gå programmet 
samhällsmedia på gymnasiet. Efter det följde 
några år då han, frånsett några kortare jobb 
under sommarmånaderna, som han själv 
uttrycker det ”drev runt”. 2011 är ett viktigt 
år för Kristoffer. Det var då han träffade sin 
blivande hustru Emma. 

– Vi gifte oss efter sex månader, berättar 
Kristoffer med ett stort leende.

  De bodde ett tag i Luleå innan han fick 
jobb som kundtjänstmedarbetare på Xzakt 
Kundrelation i Skellefteå. Efter ett halvår fick 
han och Emma hyra den handikappanpassa-
de lägenheten i Bureå, där de bott sedan dess.

Kristoffer föddes med ett handikapp, 
eller funktionsnedsättning som det numera 

kallas, nämligen ryggmärgsbråck. Något som 
naturligtvis påverkat hans livssituation på 
olika sätt. Men Kristoffer är en riktig kämpe 
och funktionshindret har inte stoppat honom 
från att fullfölja sina drömmar. Under åren 
på Xzakt började tankarna gro på att göra 
något helt annat.

Efter en längre sjukskrivning på grund av 
problem orsakade av hans funktionsnedsätt-
ning, tog han beslutet att säga upp sig och 
börja studera.

Religion har alltid varit ett av Kristoffers 
stora intressen, så efter samråd med hustrun 
Emma blev valet helt enkelt att läsa teologi 
på Campus. Det innebär mycket tid i Umeå 
men en del av studierna kan han göra på 
distans hemma i bostaden. 

Som en följd av ryggmärgbråcket har 
Kristoffer en del kognitiva besvär. Det 

innebär t ex att det är svårt för honom att 
både fokusera på föreläsaren och samtidigt 
anteckna. Det har man löst genom att Kri-
stoffer får föreläsningarna i datorn i förväg 
och även bilagor. 

– Det har hjälpt mig mycket, förklarar 
Kristoffer.

Från början var det intresset för religion 
och teologi som styrde, att helt enkelt få lära 
sig mer. En del problem under det första året 
innebar att han fick gott om tid att fundera: 
”Är det verkligen det här jag vill?”

Funderingarna har resulterat i att ett beslut 
har mognat fram.

– Efter moget övervägande med mig själv 
och min fru vet jag att det är präst jag vill bli! 

Kristoffers resa från satanisk hårdrockare 
till att vilja bli präst har inneburit att läsa 
mycket om de stora religionerna som kristen-
dom, buddhism, hinduism och islam.

Så ibland har han tyckt att han har varit 
buddhist, ibland hindu. 

– Det har svängt lite hit och dit, som Kri-
stoffer uttrycker det.  

Sakta men säkert har han blivit mer och 
mer säker på att det är det kristna budskapet 
som tilltalar honom på ett speciellt sätt. Och 
ju mer han studerat och pratat med andra, 
desto fler fördomar har han fått lägga åt 
sidan. För precis som så många andra hade 
även Kristoffer fördomar om vad det innebär 
att vara kristen. 

Kristoffers långa resa fram till att bli präst 
består av många olika utmaningar och steg. 
Han ska läsa teologi i fem år, det här är den 
tredje av tio terminer. Han håller också på 
att konfirmera sig, eftersom han inte gjorde 
det som ungdom. Ett annat steg han tagit är 
att bli kyrkvärd i Bureå. Efter samtal med två 
av församlingens präster kom de fram till att 
kyrkvärd är ett bra sätt att lära sig mer om 
hur det fungerar men också att bli mer delak-
tig i Bureå församlings gudstjänstliv. 

Kristoffer är väl medveten om att hans 
funktionshinder med tillhörande kognitiva 
besvär kommer att vara en extra utmaning. 
Hinder är inte till för att stoppa oss utan för 
att besegras, och det är något som Kristoffer 
tänker göra.

Sist av allt vill Kristoffer komma med en 
uppmaning: 

– Jag är öppen med vad mitt handikapp 
innebär så ni får gärna fråga. Det är mycket 
bättre att fråga än att gå som katten kring 
het gröt!

Att Kristoffer, precis som vår tidigare 
kyrkoherde Lars Wangby, är en hängiven 
AIK-supporter råder det ingen tvekan om. 

”Jag har gjort en 
resa från mörker 
till ljus...

Som blivande kyrkvärd får Kristoffer infor-
mation om hur den tekniska utrustningen i 
kyrkan fungerar. Här bekantar han sig med  
mixerbordet.
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BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60 BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71

Februari
Sö 26 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.  
   Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe  
Mars
Sö 5 11.00 Mässa. Karin Carlsson.
Sö 12 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. 
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe.
Sö 19 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Sång av kyrkokören  
   ”Gå djupare”. Musik av Bengt Johansson.
Sö 26 11.00 Mässa. Karin Carlsson. 
   Utdelning av barnens bibel. Kyrkkaffe.
April
Sö 2 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 9 11.00 Gudstjänst. Karin Carlsson. Kyrkkaffe.
   Passionsandakter måndag-onsdag 
Måndag kl 19 Markus Ahlstrand, tisdag kl 19 Karin Carlsson,
onsdag kl 19 Björn Olofsgård.
To 13 19.00 Skärtorsdagsmässa. Peder Jonson.
Fr 14 11.00 Långfredagsgudstjänst. Peder Jonson. 
   Sång av Kyrkokören
Sö 16 11.00 Påskdagsmässa. Markus Ahlstrand, Karin Carlsson.
   Kyrkokören. Barnkören. Orkestermusik.
Sö 23 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Karin Carlsson.
Maj
Lö 6 18.00 Konsert med Piteå musikhögskolas kammarkör.
Sö 7 11.00 Se Östra Falmarks EFS.
Sö 14 11.00 Mässa. Karin Carlsson.
Sö 21 11.00 Gudstjänst. Peder Jonson. 
   Sång av barnkören. Kyrkkaffe. 
To 25 08.00 Gökotta vid Fiskekapellet. Karin Carlsson.  
   Medtag egen fikakorg.
Sö 28 11.00 Mässa. Karin Carlsson.

Februari
Lö  25  11-13  Paltlunch, pepparsås, försäljning, lotterier m m 
   till förmån för ”Barn I Alla Länder”. 
Mars
Lö  4  18.00  Gudstjänst med temat ”Endast Gud skall du  
   tillbe och endast honom skall du tjäna.” 
   Predikan Marika Burman. Servering.
Sö 12  14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Markus Ahlstrand. 
Lö  18  18.00  Sånggudstjänst med sånger ur Einar Ekbergs  
   repertoar. Se notis på sidan 4. Servering.
April
Lö  1  18.00  Sånggudstjänst med Åkullsjöns Gospel och  
   Urban Nordqvist. Servering. Föreningsmöte.
Lö  22  18.00  ”Påskens vittnen”. Vittnesbördsgudstjänst med  
   dopbekräftelse. Karin Carlsson, S-L Jonsson 
   m  fl. Servering.
Sö  30 ca 18.45 Valborgsfika efter vårtal och -sång på torget.
Maj
Sö  7  11.00  Kretsgudstjänst, se Östra Falmarks EFS. 
Lö  20  18.00  Gudstjänst med Lars Lundström. Sång av Linda  
   Blind. Konferenskollekt. Servering.
To  25  08.00  Gökotta vid Fiskekapellet. Karin Carlsson. 
   Medtag egen fikakorg

SJÖBOTTENS EFS, Annika Stenlund 78 70 82

Februari
Ti 28 18.00  Insamlingsgala med SALT-gruppen.  
 Mars
Sö 5 11.00 Gudstjänst och bönhusföreningens årsmöte.  
   Bertil Holmgren. Servering.
Sö 12 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Markus Ahlstrand. 
Fr-sö    24-26 Mötesserie tillsammans med Ö. Falmarks EFS i 
   Östra Falmark. 
April
Sö 2 11.00  Gudstjänst. 
Fr  14 18.00 Långfredagsgudstjänst.
Maj
Lö 6 12-14  SALT-gruppens Barnens Dag.
Sö 7 11.00  Kretsgudstjänst, se Östra Falmarks EFS.   
   Markus Ahlstrand. Servering.
Sö 14 11.00  Gudstjänst.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Susanne Lindberg 842 24

Mars
Sö 12 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Markus Ahlstrand. 
Fr-sö 24-26 Mötesserie tillsammans med Sjöbottens EFS
Medverkande och annan information för denna mötesserie, 
se kommande annonsering. 

April
Sö 2 11.00 Gudstjänst. S-L Jonsson.
Må 17    18.00 Påskens sånger. Björn Lindberg.
Sö 30    11.00 Gudstjänst. Kersti Karlsson.

Maj
Sö 7 11.00 Kretsgudstjänst, mässa. Markus Ahlstrrand.
   Servering.
To 18 19.00 Veckomässa. Karin Carlsson. 
To 25      9.00 Gökotta på Strövarberget.

SJÖN, HOLMSVATTNET, V HJOGGBÖLE, ÖRVIKEN

Ti 28/2 18.00 Fettisdagscafé i Örviken. 
Ti 28/2  18.00 Fettisdag i Sjöns bönhus. Bälgadraget. Servering.
To 23/3 19.00 Veckomässa i Sjöns bönhus. Peder Jonson.
Må 17/4 11.00 Gudstjänst i Holmsvattnets bönhus. 
   Karin Carlsson.
Sö 23/4 11.00 Gudstjänst i Västra Hjoggböle. Ulf Norrby. 
   Servering.
Lö 29/4 10.00 Messy Church i Örviken.

Bibelstudier i församlingsgården
följande tisdagar kl 13: 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 
9 maj, 23 maj. Välkomna, hälsar Karin Carlsson och Björn 
Olofsgård!

Våffellunch i församlingsgården
On 15/3 11-13  Våffellunch med Peder Jonson.
On 19/4 11-13  Våffellunch med keramiker Margareta Holmlund.
On 17/5 11-13  Våffellunch med Bureå Spelmansgille.

Ny verksamhet i Örviken
Ny verksamhet för barn i åk 1-3 i Örvikens Folkets Hus. 
Onsdagar varannan vecka (udda veckor) kl 18-19.30.

Ny dag och tid för Kyrkis
Ny dag och tid för Kyrkis är tisdagar kl 13-15.



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

BUREÅ EFS
Ordförande Astrid Sjöström
070-177 04 01

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

Här får barnen ta ton
BARNKÖREN

Omslag: Fem av barnen i 
den äldre gruppen i barn-
kören.

Ansvarig utgivare: 
Peder Jonson. 

Redaktionsråd: Markus 
Ahlstrand,  Lasse Forslund, 
Anna-Greta Wallgren.

Det är full fart när barn-
kören har sina övningar.

Även om skaran var decimerad p 
g a en besvärlig magsjuka som 
härjade på skolan, var det full 
fart på de barn som var med när 
tidningen Nära hälsade på under 
barnkörens övning. Barnkören, 
som är indelad i två grupper 
övar på tisdagar (förskoleklass - 
årskurs 2) och torsdagar (års-
kurs 3-5). Men när det är dags 
att sjunga på en gudstjänst är 
de två grupperna tillsammans. 

 Det är församlingens kyrkomusiker 
Lars Palo som är ledare för barnkören.

– Det bästa med att vara ledare för 
en barnkör är den energi och entu-
siasm som barnen har. Även om det 
är intensivt och man måste ge av sig 
själv så mycket så får man så mycket 

tillbaka.  Barnen är väldigt öppna, om 
de inte gillar något så märker man det 
på en gång, förklarar Lars.

Övningarna brukar vanligtvis ha en 
liknande uppbyggnad. Efter att ha fyllt 
i närvarolistan följer en uppvärmning, 
ofta med rytmikinslag. Sedan tar själva 
sångövningen vid då de finslipar sånger 
de kan eller lär in nya. Sångövningar-
na varvas med lekar och ibland bjuds 
barnen på glass. 

Även om terminen har startat så 
hälsar Lars att alla barn som är in-
tresserade av att vara med givetvis är 
välkomna!

Hur det kan gå till på en övning kan 
du se på den film som finns på hem-
sidan: www.burekyrkan.com. Välj 
länken ”Fotoalbum & Filmer”.


