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Vinden för sakta men bestämt bomullslika 
moln i riktning mot nordost. En klarblå 
himmel syns emellan, och solens varma ljus 
kommer fram oregelbundet. Tillräckligt för 
att skapa en längtan efter mer, nu i aprilti-
dens ombytlighet och ännu gråkalla dagar.
Glädjande är att våra troget återkommande 
fåglar har anlänt - trots stort avstånd och 
all annan möda. Vilken längtan och mod 
de besitter, med livet som insats. Och att de 
hittar rätt! Beundransvärt och storslaget!
Den stora händelsen för ca 2000 år sedan, 
då Gud lät sig födas till människa och 
sedan utförde sitt uppdrag fullt ut när Jesus 
led, dog och uppstod från döden, har gett 
mig och dig fullständig befrielse till att 
älska. Ofattbart men ändå möjligt att ta 
emot i ditt och mitt hjärta. Kan Gud som 
skapat ALLT (också ofattbart), göra något 
så uppoffrande för sin skapelse (oss), som 
hela tiden medvetet eller ej går vår egen väg, 
måste han ÄLSKA DIG och MIG! Vilken 
ljuvlig upptäckt! Omöjlig att förstå, att först 
men outgrundligt djup att ta emot.
Barnet, det lilla spädbarnets första leen-
de, som säger ”Jag är här och ni är där, vi 
tillhör varandra!” fyller oss med glädje, 
som ger livsmod och hopp. Vi är således 
överfulla av känslor som vi kan dela allt 
eftersom. Och detta upphör aldrig eftersom 
relationer är själva livstillvaron. Vem är jag? 
Vilka är vi? Finns Gud, vem är Han? Nära 
mig eller långt borta?

Mitt första leende minns jag naturligtvis 
inte, men de jag log mot fick mitt renaste 
och varmaste leende. Helt beroende av
deras kärlek och omsorg ingick jag i ett 
sammanhang och var ej ensam.
För mig är det livsviktigt än idag. Att någon 
ser mig, behöver mig, räknar med mig, vill 
lyssna, ja listan kan göras lång, eller hur? 
Och hur är våra liv idag? Vad väljer jag?
Vem umgås jag med? Tid över? Vi ser att vi 
lever i en ytlig tid med alla möjliga avarter 
och kanske orden ömsint, generös, tålamod, 
uthållighet, förnöjsam och många fler, blir
än mer viktiga.
I Guds rike finns ingen åtskillnad vad gäller 
att vara älskad, ty Han älskar ALLA, och 
vi kan inget göra för att bli mer omtyckta 
av Honom. Jesus visar oss den framkomliga 
vägen här på jorden; att bära varandras 
bördor, älska sin nästa som sig själv, vara 
ETT i Honom och mycket mer. Vi får gåvor 
att ta ansvar för t.ex. tro, vänskap, gemen-
skap, tröst och allt GUD ger oss.
Barnen behöver vuxna i sin närhet för att 
tryggt växa och bli den goda framtid som 
skaparen vill. Där är Salt (EFS barn/ung-
domsverksamhet) i Burekretsen en möjlig-
het för mig att verka utifrån mina förutsätt-
ningar. Och OJ vad jag får mycket i mötet 
med barnen och andra ledare! Livsmod, 
glädje, och värme fylls jag av bl.a.!
Kan jag med min begränsning, trasighet, 
svaghet och oförmåga att älska, också 

vara i Jesu närhet? Javisst! Alla syndare är 
välkomna! Det fantastiska är den förvand-
ling som då sker med oss. Ty Han förmår 
ALLT och vi får ta emot! En livslång 
träning kanske, men tack och lov livsbeja-
kande.
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Öppettider på 
pastorsexpeditionen

Du vet väl om

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 har vi utökat möjligheten att 
betala utan kontanter, eftersom vi 
numera även kan ta emot betal-
ningar via swish. Här är de Swish-
nummer som gäller:
Kollekt: 123 080 42 37
Fairtrade: 123 228 97 34
Böcker/kort: 123 320 07 22
Minnesgåvor: 123 545 84 76

Tro och gärningar – 
en fråga om frihet och ansvar

REFORMATIONEN 500 ÅR

att under 2017 är kyrkkaffet
gratis! Så välkommen att vara
med på både gudstjänserna och
då det är kyrkkaffe!

Du vet väl om
att du är välkommen att börja sjunga 
i kyrkokören. Bureå församling be-
höver dig och din sångröst. Har du 
frågor, kontakta Lars Palo, 70 80 66.

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

Kontantlös betalning!

Inspirationshelg i Luleå
I de senaste numren av Nära har du kun-
nat läsa artiklar där skribenterna reflek-
terat kring det Luther gjorde och vad han 
har har fått betyda.
Nu har du möjlighet att själv deltaga vid
en inspirationshelg i Luleå. Tre intressanta 
dagar med en blandning av föreläsning-
ar, gudstjänster och kultur, med fokus 
på reformation i dåtid och nutid. Under 
dagarna kommer du bl a att möta biskop 
Hans Stiglund, skådespelaren Per Ragnar, 
Ingrid Lundström, från Alpa Sverige/EFS
samt Pär Parbring, stiftsadjunkt Luleå
stift. Även Martin Luther, munk, präst, 
teolog och reformator sägs komma till 

Luleå under helgen. 
Kom ensam, med familjen, bokcirkeln eller 
arbetslaget – välkommen till en helg för 
alla! Mer information och program för
inspirationshelgen finns på:
www.svenskakyrkan.se/luleastift/fritilltro.

Att hitta rätt balans mellan 
tro och gärningar; mellan 

frihet och ansvar, är svårt – 
något som särskilt gäller oss 

i den evangelisk-lutherska 
kyrkotraditionen.

Luther beskylls ofta – och till viss del är 
kritiken befogad – för att ha renodlat tron 
(friheten) och separerat den från allt vad 
gärningar (ansvar) heter. Men hur ska vi 
egentligen förstå Luthers syn på tro och gär-
ningar; frihet och ansvar? Stämmer det att vi 
bara kan slänga oss med orden ”tron
allena” så fort någon för in vikten av gär-
ningar i det kristna livet, eller finns det fog 
för en mer nyanserad bild som gör Luther 
rättvisa i hans syn på saken.
I den lilla skriften ”Om en kristen människ-
as frihet” (skriven år 1520) skriver Luther att 
vi behöver ställa upp följande två principer 
för att hitta balansen mellan frihet och 
ansvar som kristen:
”1.En kristen är en fri herre över allting och 
ingen underdånig.“
2.En kristen är allas tjänare och var man 
underdånig.”
Vid första anblick kan det här citatet verka 
motsägelsefullt. Inte kan väl frihet från allt 
och alla samtidigt betyda att man är allt och 
allas tjänare?
Luther hade en förkärlek för paradoxer, och 

poängen med den här paradoxen är att tro 
är något annat än gärningar, men att båda 
likafullt behövs för att gestalta ett kristet 
liv i dess helhet. Det viktiga är bara att inte 
sammanblanda dem med varandra, för det 
var just det som Luther reagerade mot i sin 
samtid – utan att för den skull reagera mot 
goda gärningar i sig.
Den här paradoxen är svår att förklara på 
ett helt tillfredsställande sätt, men följande 
enkla bild tydliggör det hela. 
I ett tvåkomponentslim är den ena kom-
ponenten (basen) helt skild från den andra 
(härdaren), men var för sig fungerar de inte. 
Limmet härdar bara om bägge komponen-
terna finns där.
Tron är som basen, och gärningarna som 
härdaren, det är först när de blandas samman 
som limmet binder ihop som det ska. Var för 
sig gör de ingen nytta om man vill leva ett helt 
liv – vilket vi alla är kallade att göra. Ett helt 
liv kan bara levas om både tro och gärningar 
får berika varandra genom att blandas sam-
man i rätt proportion, för då binder limmet 
som det ska. Nyckelordet är och.
Den kristne är alltså på samma gång helt 
fri i Kristus genom sin tro på honom, och 
helt bunden till tjänande av alla andra. Det 
kristna livet handlar alltså både om tro och 
gärningar enligt Luther – inte antingen 
eller.

Markus Ahlstrand
komminister
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Lyckad insamling
av miniorerna

Miniorerna i Hjoggböle gjorde en lyckad in-
sats under Svenska kyrkans fasteinsamling i 
år. Församlingsassistent Andreas Granlund 
informerade barnen om fasteinsamligen och 
gav dem insamlingsbössor till MATRÄTTEN 
- för allas rätt till mat.
Ett par veckor senare visade det sig att bar-
nen i miniorerna tillsammans hade samlat 

in hela 1 003 
kronor.
– Barnen hade 
gått runt i byar-
na med insam-
lingsbössorna 
och fått pengar 
av positiva och 
givmilda bybor, 
berättar en 
imponerad
Andreas.

Tältmöten 
med biskopen

Biskop Hans 
Stiglund är en 
av talarna under 
tältmötesserien 
den 9-13 au-
gusti. I vanliga 
fall brukar det 
vara en huvud-
talare under 
tältmötesserien, 
men i år är det 
flera. Andra 
som medverkar 
under de fem dagarna är Peder Jonson, Pär 
Åkerlund, Sara Pettersson och Hans Lindholm. 
Som vanligt blir det sång vid alla mötestillfällen, 
samt att det torsdag t o m lördag är bibelsemi-
narier på förmiddagarna i hembygdsgården.
Ett utförligt program finns på sidan 7.

NYHET! Korsord i Nära
Den här gången har vi ett pyssel för alla korsordsälskare. Om du vill ha chansen att vinna ett presentkort på 
200 kronor kan du lämna in eller skicka din lösning till Bureå församling, Skärvägen 2A, 932 52 Bureå senast 
den 29 juli. Märk kuvertet ”Korsord”. Vinnaren presenteras i nästa nummer.

Många skäl    
att rösta 

Det här kan vara några anledningar 
till varför du ska rösta i kyrkovalet den 
17 sepember:
Som medlem i Svenska kyrkan 
tycker du att det självklart att rösta i 
kyrkovalet, och du kommer att rösta 
på den nomineringsgrupp som har 
fokus på vad som är det bästa för 
kyrkan och alla medlemmar. Du vill 
att det ska var en öppen folkkyrka 
för alla åldrar som berättar om Guds 
villkorslösa kärlek till människorna 
men också hur vi ska leva och vara 
mot varandra och skapelsen - att vi i 
ord och handling sprider Guds kärlek 
vidare till våra medmänniskor samt 
vårdar vår natur och miljö.
Vilka är dina skäl för att du ska rösta 
i kyrkovalet?
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Kyrkogårdsförvaltningen informerar
Begravningsfrågor
För bokning av begravningar och frågor 
om gravskötsel och kyrkogårdsärenden, 
kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 70 80 
70. Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Rengöring av gravstenar
Bureå församling erbjuder tvätt av gravste-
nar med hetvatten till en kostnad av 500:- 
per gravsten. Arbetet utförs före och efter 
blomsäsongen.
Vill du beställa tvätt eller har frågor, kontak-
ta då kyrkogårdsförvaltningen; tfn 70 80 70.

Grusgravsprojektet
Under förra året påbörjades arbetet med 
renovering av grusgravarna på kyrkogår-
den. Det rör sig om ca 450 gravar som 
renoveras med nytt grus och stenmjöl. 
Arbete startar i början på sommaren och 
blir klart under 2018.

Kyrkogårdsförvaltningern finns på Munk-
vägen 8B.

Bönhuset i Sjön
fyller 80 år

Ny kyrkoherde Joel vikarierar

På midsommardagen blir det en stor 
födelsedagsfest i Sjön. Då fyller nämligen 
bönhuset 80 år. Festligheterna inleds med 
en gudstjänst kl 11 där komminister Mar-
kus Ahlstrand och biskop emeritus Rune 
Backlund medverkar. Rune var även med då 
bönhuset fyllde 50 år.
Det blir sång av medlemmar i Sjöstjärnor-
na, en grupp ungdomar som fanns i Sjön 
under ett tiotal år och brukade medverka 
med vacker sång vid sammankomster i 
bönhuset.
– Under kyrkkaffet kommer vi att skryta 
och berätta historier, berättar Gunnar 
Hedman, som är en av dem som är med 
och arrangerar festligheterna. Förutom att 
det blir gott fika lovar Gunnar att det blir 
”vackervere”.
Det var bybon Anselm Andersson som var 
byggmästare när bönhuset uppfördes, och 
han var också med i styrelsen i många, 
många år.

Det var 1937 som bönhuset i Sjön
invigdes.

Den 1 augusti böjar 
Joel Wadström sin 
tjänst som vikarie-
rande EFS-präst i 
Bureåkretsen - ett 
uppdrag han har 
till augusti 2018. 
Joel har nyligen av-
slutat sina studier 
på Johannelunds 
teologiska högskola 
för att prästvigas 
i juni. I sommar 
gifter han sig med 
Karin.
Joel växte upp i 
ett kristet hem, 
men tron har inte alltid varit självklar för 
honom.
– Även om jag hade en stark barnatro 
fick den ingen riktig förankring under de 
tidiga tonåren, och mycket annat tog över 
istället. Senare i livet började jag brottas 
med kristendomen och dess sanningsan-
språk, och när jag väl kom till tro på nytt, 
kändes det som att jag på många sätt 
återfick den tro jag hade som barn. Mitt 
prästkall var något som sedan mognade 
fram lite successivt.
Joel beskriver sig själv som en ganska 
lugn person med ett intresse för musik 
och fotografering. Han har tidigare rest 
en del, både med organisationen ”Ung-
dom med Uppgift” och på egen hand.
Joel ser fram emot att få börja arbeta som 
EFS-präst i Bureå, och hoppas att han 
kan få berika församlingen och bönhusen 
på olika sätt.

Under augusti månad böjar Robert Koss 
som som ny kyrkoherde i Bureå försam-
ling. Han kommer närmast från en tjänst 
som stiftsadjunkt i Luleå stift. Vi säger ett 
varmt välkommen till Robert. En utförli-
gare presentation av den nya kyrkoherden 
kommer i nästa nummer av Nära.
Samtidigt vill vi passa på att tacka Peder 
Jonson som varit tillförordnad kyrkoher-
de sedan våren 2016. Vi säger ett varmt 
tack till Peder och tillönskar honom Guds 
välsignelse när han nu går vidare till nya 
spännande uppdrag. 

Se hit alla
blivande åttor!

Ni kommer väl ihåg att anmäla er till kon-
firmandläsningen som börjar i höst? För 
er som är aktuella för läsningen kommer 
en personlig inbjudan att skickas ut under 
sommaren, men redan nu kan ni anmäla er 
till läsningen via det formulär som finns
på Bureå församlings hemsida:
www.burekyrkan.com.
Vi ses i höst!
/Konfirmandledarna
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Annika har hittat rätt

”Jag kände hur
Gud talade till
mig...

PERSONPORTRÄTT

Redan i början på 2000-talet 
hittade Annika Oreskovic, 

Bureå, ett yrke hon ville ha, och 
som snart ska bli verklighet. Till 
hösten påbörjar hon nämligen 
en 2-årig distansutbildning till 

diakon.
– Jag blev tvungen att plugga vidare sedan 
jag fått problem med ryggen och inte kunde 
fortsätt med den typ av jobb jag hade sedan 
tidigare.

Hon hade bland annat jobbat på affär och 
var jag tvungen att hitta ett jobb som inte 
var lika fysiskt påfrestande. Från början 
visste hon inte vad hon skulle satsa på och 
började en utbildning som teckenspråkstolk. 
Det var under den perioden som hon hittade 
yrket hon ville satsa på.
– Under utbildningen gjorde jag praktik hos 
en dövpräst, och där träffade jag en diakon 
och kände på en gång att det är ett yrke som 
jag skulle vilja ägna mig åt.

Sedan dess har Annika utbildat sig till so-
cionom, gått Svenska kyrkans grundkurs, 
jobbat med en del annat, och är nu redo att 
ta det sista steget: att till hösten påbörja 
distansutbildningen till diakon.
Det som fascinerar Annika mest med dia-
konyrket är att möta människor i nöd och 
få vara Guds utsträckta hand för sina
medmänniskor.
– Det är det jag brinner för, förklarar 
Annika. Jag vill stötta medmänniskor som 
har det svårt, finnas till för samtal, och på 
andra sätt hjälpa till.
Under samtalet kommer vi in på hur Anni-
kas Gudsbild ser ut, något som förändrats 
under åren.
– Det har verkligen varit en process, kan 
man säga. Jag växte upp i en familj där det 
inte fanns andra kristna, och redan som li-
ten kände jag hur Gud pratade till mig och 
lockade på mig. Det var speciellt att växa 
upp i det för jag kände mig som ensam, 
förklarar Annika.

Annika trivs i kyrkan
Annika berättar att hon längtade att gå 
till kyrkan, och höra mer. Men hon sticker 
inte heller under stolen med att det var 
en brottningsmatch, för som vi alla vet 
är det mycket som lockar och drar i barn 
och ungdomar. Ungdomsåren i Bureå 
förknippar Annika med ett väl fungerande 
samarbete mellan olika kyrkor.
– Det var mycket ekumeniskt i Bureå, jag 
var både hos EFS och i kyrkan. Jag var på 
olika ställen beroende på vilket behov jag 
hade just då.
Även under perioden som småbarnsmam-
ma hade hon en längtan att ofta kunna 
vara i kyrkan.
– Det gick bra så länge man fick med bar-
nen, fram till dess att de fick en egen vilja.
Idag känner sig Annika hemma i alla 
församlingar.
– Jag tänker: Gud finns väl överallt. Jag 
dras till där Gud verkar helt enkelt. Och 
han är väl här också, hemma i vårt kök.
Sedan några år tillbaka är Annika med i 
Bureå kyrkokör.

Förutom maken Martin och fyra barn,
varav ett bor hemma, finns det även två
katter hos familjen Oreskovic.

– Jag har sjungit i kyrkokören förut men 
det var svårt att få tid till det när barnen 
var små. Så jag har gått och väntat på att 
det skulle finnas tid för mig att börja igen, 
och det är något som jag längtat till. Jag 
tycker det är roligt att sjunga, det har jag 
alltid tyckt.

Annika tycker om att sjunga och är med
i Bureå kyrkokör.

När det gäller kyrkan och framtiden, 
tycker Annika att samarbete är viktigt.
– Jag tänker att vi inte bara kan sitta och 
vänta på att människor ska komma, utan 
vi måste gå ut dit människor är. Vi kan 
samarbeta på många olika sätt - inte bara 
med andra kyrkor och församlingar, utan 
även med skolan, hälsocentralen, bibliote-
ket och andra föreningar.
Tron på Gud är något hon delar med 
maken Martin.
– Det är fantastisk att göra det. Vi har 
väldigt lika tankar kring det här, och det 
känns jättebra.
I mitten på mars i år gjorde Annika och 
Martin en speciell sak i samband med att 
Martin fyllde 50 år. De arrangerade en 
konsert med Simon Ådahl.
– När vi firar något så gör vi det tillsam-
mans med Gud - det är ju han som är 
anledningen till att vi finns. Det kan t ex 
bli att man åker på en bibelstuidekurs. Vi 
tänker så men vi är kanske lite annorlun-
da, konstaterar Annika.
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BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60 BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-177 04 71

Maj
To 25 08.00 Gökotta vid fiskekapellet. Karin Carlsson.   
   Medtag egen fikakorg.
Sö 28 11.00 Mässa. Karin Carlsson.
Juni
To 1 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Karin Carlsson.
Sö 4 11.00 Mässa med konfirmation. Markus Ahlstrand,   
   Karin Carlsson. Sång av kyrkokören.
Sö 11 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
To 15 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Markus Ahlstrand.
Sö 18 11.00 Gudstjänst. Karin Carlsson. Konstnär Eva Söder-
   ström medverkar. Sommarskoj börjar. Kyrkkaffe.
Lö 24 11.00 Jubileumsgudstjänst, se Sjöns bönhus. 
Sö 25 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
To 29 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Markus Ahlstrand. 
Juli
Sö 2 11.00 Sammanlyst mässa med konfirmation av 
   St Örjans församlings konfirmander. 
   Johan Holmgren, Ulrika Ögren m.fl.
Sö 9 11.00 Mässa. Stig-Lennart Jonsson.
To 13 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet.
   Stig-Lennart Jonsson.
Sö 16 11.00 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson.
Sö 23 11.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken. 
   Karin Carlsson.
To 27 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Peder Jonson.
Sö 30 11.00 Mässa. Karin Carlsson.
Augusti
Sö 6 11.00 Mässa. Peder Jonson.
On 9- sö13 Allkristen tältmötesserie i Hembygdsparken. Se annons
Sö 20 11.00 Gudstjänst. Robert Koss.
Sö 27 11.00 Mässa. Robert Koss. 

Maj
To  25  08.00  Gökotta vid fiskekapellet. Karin Carlsson.
   Medtag fikakorg
Juni
Lö 3 18.00 Gudstjänst i församlingsgården tillsammans  
   med pingstgruppen. Bibelstudium om   
   församlingen i Laodikeia med Roland   
   Pettersson. Servering
Lö  17 18.00 Cafékväll. Magnus Hammega berättar om sitt  
   arbete i Stadsmissionen. Musik: Bröderna  
   Widmark m fl.
Augusti
On 9- sö13 Allkristen tältmötesserie i Hembygdsparken. 
Se annonsruta.

SJÖBOTTENS EFS, Pär Marklund 070-693 21 67

Juni
Ti 6 15.00 Bön för Sverige.
Sö  11 10.00 Frukostgudstjänst.
To 15 18.30 Lovsång vid Sundsbron. Medtag fika

Juli
Sö  9 11.00  Sommarmöte. Hans Lindholm. Servering.
Augusti
Sö  6 18.30  Lovsång vid Sundsbron. Medtag fika

ÖSTRA FALMARKS EFS, Susanne Lindberg 842 24

Maj
To 25      9.00 Gökotta på Strövarberget.
Juni
Sö  18 11.00 Sommarmöte. Gunnar Hedman. Sång: Byakören.  
   Ta med egen fikakorg.
Juli
Fr  14  18.00  Lovsång på stranden hos Kristina och 
   Erik Åström. Vid regn inställt.
Augusti
On 16- to 17 Barnläger (samarr med Bureå församling och EFS)

SJÖN, BURVIK
Lö  24/6 11.00 Jubileumsgudstjänst i Sjöns bönhus. 
   Biskop emeritus Rune Backlund, Markus 
   Ahlstrand. Sång av kör. Servering och samtal.
Sö 6/8 18.00  Gudstjänst i Burviks bönhus. Peder Jonson.  
   Sång: Katarina Hermansson m fl.

Musik i sommarkväll
On 28/6   19.00  Musik i sommarkväll. Duo Vox.
Sö 9/7      19.00  Musik i sommarkväll. Pica Trio.

Allkristen tältmötesserie
Hembygdsparken 9-13 augusti
On   9 19.00  Gudstjänst. Peder Jonson. 
   Sång och musik: Lars Långström
To  10  10.00  Seminarium. Per Åkerlund.
To  10  19.00  Gudstjänst. Per Åkerlund.
   Sång: Kors & Tvärs.
To  10  21.00 Mässa i kyrkan. Peder Jonson.
Fr  11  10.00  Seminarium. Hans Lindholm.
Fr  11 19.00  Gudstjänst. Sara Pettersson. 
   Sång: Daniel Wendefors.  
   Grillfest vid Bureälven efter gudstjänsten.
Lö  12  10.00  Seminarium. Hans Lindholm.
Lö  12  19.00  Gudstjänst. Hans Lindholm. 
   Sång: Staffan Sandlund.
Sö  13  11.00  Gudstjänst. Biskop Hans Stiglund.
   Sång: Bureå kyrkokör.
Servering i Hembygdsgården efter varje gudstjänst i tältet.
I anslutning till seminarierna erbjuds mingelfika kl 9.30.
Under gudstjänsterna fr-sö är det barnträffar.

Kyrk-TV
Sedan 2015 har Bureå församling haft projktet Kyrk-tv. Det 
innebär att, förutom direktsändninga av gudstjänster i det 
lokala kabelnätet, det på söndagkvällarna har visats samman-
drag av gudtjänster samt reportage om en del av de grupper 
församlingen har i Tv Skellefteå. Dessutom finns alla samman-
drag och reportage på församlingens hemsida.  
Projektet ska pågå året ut och under hösten ska det göras en 
utvärdering för att bestämma om och hur i så fall en fortsätt-
ning ska se ut. Mer information kommer efter sommaren.

För 20:e  året i rad arrangerar kyrkorna i Skelleftehamn och 
Ursviken Joypeak vid Brukskyrkan, Flisgränd 4 B, Ursviken.
Arrangemanget genomförs lördag 17 juni och det är en famil-
jefestival för alla åldrar där allt är gratis utom maten. 
Hela programmet kan du läsa på www.joypeak.se.



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

Miniorerna samlas i Folkets Hus
NY GRUPP I ÖRVIKEN

Omslag: Astrid Skog är ett 
av de barn som är med på 
Miniorerna i Örviken.

Ansvarig utgivare: 
Peder Jonson. 

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

En bibelberättelse, ofta dramatiserad med
hjälp av barnen, är ett stående inslag på
miniorernas träffar.

Nytt upplägg på
Sommarskoj

I sommar blir det tvärt om när det gäller 
början och slutet på Sommarskoj. Den här 
gången börjar det på söndag och slutar på en
vardag. Tider för sommarskoj är söndag 18 
juni-torsdag 22 juni kl 10-14, utom onsdag 
då det blir en bussutflykt. Mer information 
om den i utskicket.
Sommarskoj vänder sig till barn i årskurs 
1-4. Första möjliga anmälningsdag är 1 
juni och sista dagen är 8 juni. Det finns 
plats för 20 barn, ”först till kvarn gäller...”. 
Deltagaravgiften är 300 kronor, och då 
ingår resa för en medresande vuxen på 
utflykten, samt mellanmål övriga dagar.
Anmälan kan du göra till: 
helene.lindberg@svenskakyrkan.se

Under vårteminen har Bureå församling haft 
en miniorgrupp i Örvikens Folkets Hus. De 
har träffats varannan onsdag med försam-
lingspedagog Helene Lindberg som ledare.
– Ibland har det varit upp till 13 barn, men 
då har jag varit lite generös med åldrar. Det 
var tänkt att miniorena skulle vara för barn 
i årskurs 1-3, men även äldre barn har fått 
vara med, berättar Helene.

Tidningen Nära hälsade på under påsk-
veckan, och den gången handlade det myck-
et om påsken - både det kristna budskapet 
och påskpyssel.

På församlingens hemsida, 
www.burekyrkan.com, under länken 
”Fotoalbum & Filmer” finns en film om 
besöket hos Miniorena under påskveckan.


