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Vi människor tycks ha ett inre främlingskap 
inför oss själva och en ostyrig rastlöshet 
som driver oss att oupphörligt söka efter 
mening i livet och vårt genuina och sanna 
själv. Det tycks hos många finnas ett svart 
hål i det inre, en omättlig tjuv i själen. 
Ingenting ger varaktig tillfredsställelse och 
inget uppfyller vår innersta och djupaste 
längtan efter mening och efter själsro. 

Kanhända är det så, att människan som en gång 
i begynnelsen skildes från Gud, då även skildes 
från sitt sanna och genuina själv. Balansen i ska-
pelsen rubbades och så också i människan. Det 
genuina och sanna självet hörde samman med en 
innerlig och nära gudsgemenskap. Det exis-
tentiella främlingskapet som människan sedan 
dess upplevt i relation till sig själv, till andra och 
till sin skapare, kan inte botas med artificiella 
materiella ting. Att ingen framgång eller rikedom 
i världen kan stilla sökandet efter verklig mening 
eller vårt sanna själv har historien otaliga exem-
pel på. Trappistmunken Thomas Merton skrev: 
”Men om min sanna identitet står att finna i 
min identifiering med Kristus, då måste jag lära 
känna Kristus för att helt känna mig själv.”

Din förening med Gud är dock mer en imita-
tion, det är en förening skapad i dig genom Guds 
Andes omvandlande kraft.

Det falska självet lever och får näring av dess 
strävan efter att ha, att vara och att göra på sina 
egna villkor. En strävan som kan förkväva livet 

i det nya sanna självet, som har inplanterats i 
hjärtat på den troende. 

Vår illusoriska ”persona”, vårt falska själv, 
den gamla människan, har en inneboende drift 
att följa sin strävan efter behovstillfredsställelse, 
prestationsbaserad bekräftelse och framgång. 
Allt i en ändlös men utsiktslös kamp för att 
uppnå det falska självets goda självkänsla.  I 
världen definieras du utifrån vad du gör, och 
vad du åstadkommer och presterar. I Guds rike 

definieras du efter vad du är i Kristus. Är du i 
Kristus så följer att dina handlingar är en frukt 
av vad du är i Honom och inte tvärt om.  

Den kristna tron säger alltså att vårt värde de-
finieras utifrån vad Kristus var villig att göra för 
oss på korset och att vi i Honom har en obegrän-
sad och oföränderlig källa till mening och syfte.

Vilka vi är i Gud bestäms alltså inte utifrån 
vad vi gör, utan ifrån det Han gjorde på korset 
och det han vill fortsätta att göra i våra liv. I 
Honom har vi värdighet, trygghet, förlåtelse, 
ovillkorlig kärlek och acceptans, hopp, mening, 
rättfärdighet, fullständighet och frid med Gud. 
Vi kanske inte alltid känner det som så, men 
Skriften uppmanar oss inte att ”känna” utan att 
lita på, att tro – på Honom.

En omättlig tjuv i själen

Bibelstudium i församlingen

ANDAKT

DAVID JINDER
Medlem

»I Guds rike definieras du 
efter vad du är i Kristus«
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Åsa vill bygga broar

Knutpunkt i nya lokaler

David målar ikoner

Fastekampanjen 2018

”En plats för alla”

Våren 2018 leds bibelstudierna i Bu-
reå församling av Markus Ahlstrand 
och Joel Wadström. Under våren 
fördjupar vi oss i Gamla testamen-
tet.
Träffarna äger rum tisdagar udda 
veckor (se datum nedan) mellan 
klockan 13-14.30.
Vecka 11 tisdagen den 13 mars                                                                                                                    
Predikaren kap. 1-3
Vecka 13 tisdagen den 27 mars                                                                                                                    
Predikaren kap. 4-6
Vecka 15 tisdagen den 10 april                                                                                                                     

Predikaren kap. 7-9
Vecka 17 tisdagen den 24 april                                                                                                                     
Predikaren kap. 10-12
För mer information, kontakta 
komminister Markus Ahlstrand
Tfn: 0910-70 80 64
e-post: markus.ahlstrand@svenskakyrkan.se



Åsa Nyström, som vigs till biskop i 
Luleå stift i juni, vill arbeta så att kyr-
kan stärks i sitt uppdrag.

– Jag vill att människor får möjlig-
het att upptäcka tron på Gud och en 
kristen gemenskap att leva i.

Den blivande biskopen i Luleå stift 
är född i augusti 1960 i Umeå och 
uppväxten i södra Västerbotten har gett 
henne en kärlek till naturen.

– En tallhed kan vara bland det vack-
raste som finns.

Åsa Nyström, som också uppskat-
tar direktheten mellan människorna 
i Norrland, bars in i kyrkan av sina 
föräldrar.

– Jag och Jesus lärde känna varandra 
tidigt. Kyrkan har alltid varit en del av 
mitt liv.

Samtala om Gud
Hon har lång erfarenhet av arbete inom 
kyrkan och 1991 togs hon emot som 
präst i Svenska kyrkan i Luleå stift.

– I efterhand ser jag att Gud först 
kallade mig till att läsa teologi. Även om 
jag inte riktigt förstod varför. Prästkallet 
kom senare och har djupnat allt mer.

För henne har det nämligen alltid 
handlat om att kunna tala om och 
samtala om Gud.

– Så att människor hittar ord för sin 
egen kristna tro.

Hur var känslan att bli vald till ny bi-

skop i Luleå stift i november i fjol?

– Stort, omtumlande och fantastiskt. 
Jag är stolt och glad över att dom som 
valde biskop i stiftet gärna ville ha mig.

Hon blir därmed den nionde bisko-
pen för Svenska kyrkan i Norr- och 
Västerbotten och den första kvinnan att 
väljas till ämbetet.

– Jag är tacksam över den tid som va-
rit och glad över den tid som kommer, 
sammanfattar hon.
 

Vara stolta i vår tro
Åsa Nyström vigs till biskop i Uppsala 
domkyrka den 3 juni och hälsas väl-
kommen till Luleå den 10 juni.

– Det blir många människor att lära 
känna och mycket som jag behöver 
förstå kring hur arbetet fungerar under 
dom första veckorna. 

Vad behöver Svenska kyrkan göra för 

att få fler medlemmar, fler ideella och 

fler besökare?

– Vara genuint intresserad av dom 
människor som lever i dom bygder vi är 
kyrka i. Vara stolta och frimodiga i vår 
tro. Ge plats och rum för engagemang. 
Vara skickliga i att bygga broar mellan 
människors liv och kyrkan som ett 
sammanhang där tro och liv kan växa.
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Flygfoto av Bureå kyrka från cirka 1935.
Foto: Skellefteå museum

Åsa vill bygga broar

Bureå kyrka 
jubilerar i år
Grundstenen till Bureå kyrka 
lades vid en högtidlig ceremoni 
den 20 april 1918  och i april ska 
100-årsjublieet firas.

Den 22 november 1912  tog Kungl. 
Maj:ts beslutet att vissa hemman och 
lägenheter skulle bilda Bureå försam-
ling fram över och att en kyrka skulle 
byggas i samhället.

Fredrik Falkenberg på Kungl. Över-
intendentsämbetet fick uppdraget som 
arkitekt den 29 juni 1913 och 1915 
godkändes ritningarna till en tegel-
kyrka i Bureå.

Den 21 maj 1917 beslöt kyrko-
stämman, efter många om och men, 
att kyrkplatsen skulle bli på den så 
kallade Kläppen intill södra änden av 
landvägsbron över Bureå älv.

Byggmästare Johan Lagerkvist, 
Skellefteå, fick uppdraget att anlägga 
grunden av ohuggna naturstenar från 
trakten och ett skrin med diverse 
handlingar, mynt och ransonering-
skort las under grundstenen i kyrkans 
nordvästra hörn.

Den 16 september 1918  tog mur-
ningsarbetet sin början, kyrktuppen 
hamnade 56 meter över markytan 
och i november 1919 hördes kyrk-
klockorna ljuda över nejden för första 
gången.

Bureå kyrka togs i bruk i maj 1920 
och invigdes av Olof Bergqvist, biskop 
i Luleå stift, på midsommardagen. 

Hela byggnadsprojektet, med kyrka, 
begravningsplats och kyrkoherdebo-
stad, beräknades kosta 180 000 kro-
nor 1915. Den totala notan slutade 
däremot på 1 040 129,02 kronor.

Åsa Nyström, blivande biskop i Luleå stift, hävdar att en bra ledare är duktig på att lyssna och 
driva. 

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Den sociala knutpunkten Café 
Träffpunkten i Bureå är ett unikt 
och lyckosamt koncept. Mötes-
platsen har haft ett snitt på 121 
gäster per dag sedan starten 2004.

I början av 2000-talet såg Tage Lund-
berg, som grundande den kommunala 
verksamheten Solkraft och gick i 
pension 1996, hur många av de före 
detta arbetarna på Bure AB inte hade 
någonstans att ta vägen i Bureå.

– Jag har startat många projekt på 
många orter med hög arbetslöshet 
under min yrkeskarriär, så jag talade 
med Solkraft och bestämde mig för att 
försöka dra igång en träfflokal.

Det var inte lätt för Tage Lundberg 
att fixa allt från arbetskraft till finan-
siering, men till slut gick det vägen.

– Jag tog kontakt med sådana som 
kunde tänkas tro på idéen och körde 
med den sociala linjen.

Han insåg att han behövde en hjäl-
pande hand för att ro planerna i land.

– Jag behövde någon drivkraft och 
eldsjäl, så jag talade med Rolf Lund-
kvist. Han hade erfarenhet från fören-
ingslivet och blev eld och lågor.

Frivilliga insatser
Tage Lundberg, som sökte mycket 
pengar åt Solkraft under sin tid på 
kommunen, visste vilka ställen han 
skulle söka bidrag på och han fick 
Solkraft att ställa upp med personal i 
behov av arbetsträning.

– Vi bildade intresseföreningen 
Träffpunkten och körde i gång.

Föreningens målsättning är att enga-
gera samhällsmedborgarna i Bureå att 
göra insatser inom frivilligverksamhe-
ten i Väntjänsten.

– Och att stötta, inspirera samt ge 
råd och stöd till varandra på våra ge-
mensamma träffar, berättar ordföran-
de Helge Lövbom i intresseföreningen.

Väntjänsten, som bildades 2005, är 
en samverkan mellan Träffpunkten, 
Bureå församling, Röda Korset, EFS, 
PRO och Pingstkyrkan.

– Målsättningen är att skapa nätverk 
mellan människor som verkar för att 
utveckla ett frivilligt och socialt enga-
gemang samt att bedriva en förmed-
ling av frivilliga insatser.

Under 2016 hade Väntjänsten 350 
uppdrag.

– Efterfrågan på diverse hemsysslor 
och hjälp med transporter till läkare, 
apotek och livsmedelsbutiker är gan-
ska konstant år från år.

Frivilliga sökes
Ett stort problem i dag är, enligt Helge 
Lövbom, att de som jobbar inom Vän-
tjänsten ”tenderar att dö ifrån”.

– Dom som är kvar blir äldre och 
äldre och orkar mindre och mindre.

Han kan inte nog understryka vik-
ten av att få tag på nya frivilliga som 
kan ställa upp med bilskjutsar mot en 
viss ersättning.

– Verksamheten står ju och faller på 
om vi inte får frivilliga som ställer upp, 
tillägger Tage Lundberg.

Värdefull verksamhet
Även intresseföreningen, som hade 
278 medlemmar 2016, är beroende av 
goda viljor och insatser.

– Vi står för lokalhyran, men har 
inga intäkter och måste tigga ihop 
pengar, konstaterar sekreteraren Lars 
Martin Wiklund.

Träffpunktens styrelse är mycket 
tacksamma över Solkrafts och försam-
lingens engagemang.

– Många förstår nog inte vikten av 
vår verksamhet och utan det engage-
manget hade föreningen nog inte fun-
nits kvar, säger Helge Lövbom.

Nya cafélokaler
Caféverksamheten, som hade 19 847 
gäster under 2016, flyttade till nya 
lokaler i huset Torparen på Norra 
Ågatan vid månadsskiftet oktober-
november.

– Vi hade 346 gäster under invig-
ningsdagen, berättar Helge Lövbom.

Det främsta skälet till flytten var det 
undermåliga köket på förra stället.

Uteplats vid älven
De nya lokalerna, som tidigare var 
förskola, har rustats upp av Solkraft 
och fram emot sommaren ska staket 
runt byggnaden plockas bort.

– Vi ska också bygga en uteplats 
ned mot älven, berättar Lars Martin 
Wiklund.

Föreningen har dessutom planer på 
att utöka samarbetet med PRO och ha 
öppet mer under sommarhalvåret.

– Vi har också planer på att börja hyra 
ut våra lokaler till andra arrangemang 
eftersom att Folkets hus har stängt ned 
sin verksamhet, säger Helge Lövbom.

Träffsäker knutpunkt

Tage Lundberg (t v), Lars Martin Wiklund och Helge Lövbom är mycket nöjda med de 
nya lokalerna för Café Träffpunkten.



Varvar ned med att måla ikoner
– Vi upplever att det stora problemet är 
att många människor lyssnar av omgiv-
ningen i sökandet efter sig själva.

Det säger psykologen David Jinder, 
Bureå, som har jobbat med stress- och 
utmattningsproblematik i snart 30 år.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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David Jinder, som flyttade till Bureå 
med sin familj 2007, läste till psyko-
log i Uppsala på 1980-talet.

– Jag började min yrkesbana med 
att jobba på thoraxkirurgen, seder-
mera thoraxcentrum, på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala i elva år. 

Hans forskning omfattade bland 
annat förekomsten av depressions- 
och ångestproblem efter hjärtinfark-
ter eller det operativa ingreppet.

– Vi ska faktiskt titta lite närmare 
på hur omhändertagandet ser ut i 
dag. Det är ett kvalitetsarbete som 
hälsocentralen i Burträsk ska göra 
tillsammans med Medicinkliniken i 
Skellefteå.

Hemkänsla i Bureå
Tanken på att barnen skulle få växa 
upp i en annan miljö än i storstan fick 
makarna Jinder, medan barnen fort-
farande var små, att flytta norrut.

– Det var en hemkänsla att flytta 
hit och barnen har ju trivts här. 

I dag jobbar han heltid inom 
primärvården på hälsocentralerna i 
Burträsk och Lövånger.

Depression och ångest hör, tillsam-
mans med stress och utmattning, 
till de vanligaste orsakerna till att 
människor i alla åldrar söker hjälp 
för psykisk ohälsa.

– Dom här sjukdomarna har alltid 
funnits, men samhället har ju föränd-

rats dramatiskt på dom sista 30 åren.
Den ena sidan av problematiken är 

att människor har så mycket att göra 
och springer, bildligt talat, så fort att 
dom inte hör vad dom tänker.

– Många tappar därför sig själva på 
vägen.

Letar på fel ställe
Den andra sidan är, enligt honom, att 
människor söker efter sig själv genom 
att lyssna av omgivningen.

– Många låter sin omgivande miljö 
eller människor omkring sig definiera 
vem man är. Det är precis som att 
vi har tappat självmedvetandet och 
förmågan att leta på rätt ställe.

Det handlar med andra ord om att 
ändra beteenden och inriktning i livet 
för att bli accepterade av andra.

– Vi kallar det förtvivlade sökandet 
att nå acceptans för prestationsbase-
rad självkänsla.

David Jinder berättar att många 
människor och speciellt utmattade 
människor har orimliga krav på sig 
själva.

– Det är då stresskollapsen kommer. 

Det som man förr kallade för att gå in 
i väggen. Kroppen orkar inte längre.

Andra värden i livet
Vid en kollaps tappas också förutsätt-
ningen för den prestationsbaserade 
självkänslan.

– Många som tappar sina instru-
ment för att uppleva att dom duger 
far faktiskt ganska illa.

Det leder i sin tur lätt till en depres-
sion.

– Den svåra biten kommer när 
tillfrisknandet börjar. För då handlar 
det för många om att bli den dom en 
gång var. Utan att inse att det var just 
den som gick in i väggen.

Inriktningen på behandlingen är 
därför att få patienterna att inse att 
det finns andra värden i livet. 

– Att så långt som möjligt se den 
rädsla som prestationsjaget maskerat 
och återigen ställa de gamla frågorna: 
Vad vill jag? Vad känner jag? Vad 
måste jag göra för att må bra?

– Depression och ångest är de vanli-
gaste orsakerna till psykisk ohälsa i alla 
åldrar, berättar David Jinder.

”Många låter 
sin omgivande 
miljö definiera 
vem man är”

Namn: David Jinder.
Ålder: 61 år.
Bostadsort: Bureå.
Yrke: Legitimerad psyko-
log på hälsocentralerna i 
Burträsk och Lövånger.
Familj: Frun Marie, som 
är medicinsk chef på 
hjärt- och lungsektionen 
på Medicinkliniken på 

Skellefteå lasarett, och tre 
barn i åldrarna 23, 18 och 
16 år.
Fritidsintresse: Måleri och 
främst ikonmåleri. 
– Jag började som teckna-
re en gång i tiden och har 
målat tavlor och skulp-
turer också. Som tidig 
tonåring såg jag filmen 

Den yttersta domen av 
Tarkovskij, som handlar 
om en ikonmålare, och 
blev väldigt intresserad av 
den bysantinska konsten. 
Väl i Bureå fick jag lära 
mig att måla ikoner av 
den förnämliga konstnä-
ren Margareta Vidmark, 
berättar David Jinder.

FAKTA
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Gravskötsel
För dig som vill köpa gravskötsel 
är 15 maj stoppdatum för att få 
planterat den här sommaren.

Priser och avtalsvillkor finns på 
församlingens hemsida: www.
burekyrkan.com.

För beställning eller frågor kon-
takta kyrkogårdsförvaltningen 
på telefon: 70 80 70.

Den 28 maj påbörjas arbetet 
med gödsling 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 fräs-
ning och gödsling.

Penséer som planteras direkt i 
blomkullen tas bort vid fräsning 
och gödsling.

Sommarblommor

Den 11 juni påbörjas plantering 
av sommarblommor och innan 
dess ska 
krukor med 
penséer tas 
bort från 
blomkullen.

Kvarlämnade 
krukor och 
lyktor kommer att samlas ihop 
och läggas vid närmaste red-
skapsställ/sopställ. Krukor och 
lyktor sparas en vecka, sedan 
slängs de.

Bilkörning

Vi vill åter påminna om att 
bilkörning innanför grindarna 
på kyrkogården inte är tillåtet. 
Undantag gäller för fordon med 
rörelsehindrad. Tack för att du 
respekterar detta!

Begravningsfrågor

För bokning av begravningar, 
samt frågor gällande gravskötsel 
och kyrkogårdsärenden, kon-
takta kyrkogårdsförvaltningen. 
Telefon: 70 80 70.  
Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Under det gångna året firades på 
många sätt Luther och 500 hundra år 
av reformation. Firandet innebar olika 
former av föreläsningar, gudstjänster 
och framför allt den stora konferensen 
i Luleå med temat ”Fri till tro”. För-
hoppningsvis är vi många som under 
året fått en bredare syn på Luther och 
reformationen. 
Martin Luther växte upp i en tidsålder 
med stora förändringar, den katolska 
kyrkan var försvagad och avlatshandeln 
ökade kraftigt eftersom många trodde 
att detta var den yttersta tiden. Det var 
inte längre självklart att vara kvar i den 
syssla som fadern hade eftersom utbild-
ningsväsendet blev mer utvecklat. 

Vad är det som händer med oss vid 
jubileer? Vi får möjlighet att se till-
baka på det som hänt, reflektera på 
många olika sätt, är den bild vi haft på 
skeenden sanna? Vad är det vi fokuse-
rar på? När det gäller Luther blir det 
gärna dom uppspikade teserna och hur 
viktiga var dom? Och var det verkligen 
Luther som spikade upp dom?  
Hur har reformationen kommit till 
Sverige och på vilket sätt har den på-
verkat våra liv?

Hur har synen på vårt förhållande till 
romersk-katolska kyrkan påverkat oss?
Spännande är det vilka personer som 
var verksamma i samma tid som 
Luther, den radikale Karlstadt som 
passade på under det året när Luther 
var bannlyst att predika så radikala 
idéer att ingenting var tillåtet, inga 
bilder, ingen sång och så vidare.

Hela Luthers teologi genomsyrades av 
en estetisk syn på musiken och kon-
sten.
Och att lära sig texter och sånger 
utantill, att sjunga psalmsång är en 
viktig del av gudstjänsten och att det vi 
lärt oss utantill kan ingen ta ifrån oss, 
till och med när vi glömt allt annat kan 
dom gamla psalmerna finnas kvar.
Varje generation måste själva lära sig 
sina texter. Luthers lilla katekes var 
ämnad för barnen och att användas i 
den lilla  familjen.
Vad händer i en tid när vi inte lär oss 
någonting utantill?

Marianne Hedman

Medelstidens megakändis
Marianne Hedman, Sjön, reflekterar över det gångna reformationsåret.

Fastekampanjen 2018 har temat 

Att resa sig starkare.

Församlingen arrangerar fyra akti-

viteter till förmån för insamlingen.

Fredag 2 mars kl 17.00-19.00

After Work i församlingsgården. Taco-
buffé, brödförsäljning, fredagsmys och 
film för barnen. Josefin Hjelm berättar 
om sina erfarenheter från Tanzania. 
Välkommen att skänka bröd till bröd-
försäljningen! Kontakta Björn  
Olofsgård på 70 80 65.

Gudstjänst 11 mars kl 11.00

Midfastogudstjänst i Bureå kyrka. 
Tipspromenaden Livsloppet, kaffe och 
bulla efter gudstjänsten.

Lördag 14 april kl 12.00-14.00

Internationell lunch i församlings- 
gården med smaker från andra länder.

Fredag 25 maj kl 17.00-19.00

After Work i församlingsgården. La-
sagne, fredagsmys och film för barnen.



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60 BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

Mars
To 1 19.00 Veckomässa i Östra Falmark. Robert Koss. Kyrk-
  kaffe.
Sö 4 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Predikan av 
  Helena Marksén. Sång av Peter Marksén. Kyrkkaffe.
Sö 11 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 18 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Utdelning av barnens
  bibel. Sång av barnkören. Kyrkkaffe med bibeltårta.
Sö 25 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av Helena
  Marksén. Avslutning av fasteinsamlingen.
Må 26 19.00 Passionsandakt. Robert Koss.
Ti 27 19.00 Passionsandakt. Joel Wadström.
On 28 19.00 Passionsandakt. Björn Olofsgård.
To 29 19.00 Skärtorsdagsmässa. Markus Ahlstrand.
Fr 30 11.00 Långfredagsgudstjänst. Stig-Lennart Jonsson.
  Sång av kyrkokören.

April
Sö 1 11.00 Påskdagsmässa. Markus Ahlstrand. Sång av
  kyrkokören och barnkören. Stråkensemble.
Må 2 11.00 Gudstjänst i Örviken (Folkets hus). Joel 
  Wadström.
Sö 8 11.00 Mässa. Robert Koss.
Sö 15 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Predikan av David
  Jinder. Sång av Lisa Parbring och Cecilia Ahlstrand.
Lö 21 10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken (Folkets
  hus). Markus Ahlstrand och Lars Palo m fl. Lunch
  efteråt till självkostnadspris.
Sö 22 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Predikan av 
  kontraktsprost Åke Lundgren. Sång av Burviksgruppen.
  Kyrkkaffe.
To 26 19.00 Veckomässa i Västra Hjoggböle. Joel Wadström.
Sö 29 11.00 Mässa med EFS-kretsen i Östra Falmarks
  bönhus. Robert Koss. Joel Wadström. Kyrkkaffe. 
  Gemensam avfärd 10.30 från församlingsgården i
  Bureå för den som behöver skjuts.

Maj
Sö 6 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång av (och
  terminsavslutning för) barnkören. Kyrklunch.
Sö 13 11.00 Mässa. Karin Carlsson.
Sö 20 11.00 Mässa med konfirmation.
To 24 19.00 Veckomässa. Robert Koss.
Sö 27 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Sång och musik av
  Emelie Oreskovic och Jonathan Rönnbäck.

Mars
Lö 3 14-17.30 Befriande bibelläsning. Kursdag till-
  sammans med Ola Persson och Anna-Stina Wikström.
  Anmälan på anslagen lista i fg eller till SLJ 070
  6343475 senast 28/2.
Lö 3 18.00 Gudstjänst tillsammans med Ola P, Anna-Stina
  W och Joel Wadström. Sång av Erika Löfroth och Nils
  Olofsson. Servering.
Lö 17 18.00 Psalmcafe: För livets skull. Psalmer av Per
  Harling. Christin Östlund.

April
Lö 7 18.00 Påskens vittnen. Gudstjänst med fria vittnesbörd.
  Sång. Servering.
On 18 11-13 Våffellunch. Robert Koss berättar.
Lö 21 18.00 Vägen till livet. Gudstjänst med vägledning, sång
  och förbön. Joel Wadström och kyrkokören. Servering.
Sö 29 11.00 Kretsgudstjänst i Ö Falmark. Joel Wadström och
  Robert Koss. Sång. Servering. Avfärd från fg kl 10.30.
Må 30 18.45 (ca) Valborgsfika.

Maj
Lö 5 18.00 Naturen berättar om Gud. Cafékväll. Sven Ers-
  hammar visar bilder. För-dig-kören från Lövånger
  sjunger. Andakt av Joel W.
To 10 08.00 Gökotta vid Fiskekapellet.
On 16 11-13 Våffellunch. Bureå Spelmansgille spelar och
  Greta Holmlund berättar.
Lö 19 18.00 Gudstjänst med tal av Johan Lundgren och sång
  av Johannes Bergner fr Skellefteå EFS. Servering.

Mars
Sö 11 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Joel Wadström.
Fr 16 19.00 Seriemöte med Sjöbotten i Östra Falmark. Talare:
  Joel Wadström. Även lö 17/3 19.00 och sö 18/3 11.00.
Fr 30 19.00 Långfredagsgudstjänst. Ulf Norrby. 

April
Lö 14 19.00 Musikcafé. Markus Nyström.
To 19 17.30 Medlemsmöte EFS. Lätt förtäring. Joel Wadström.
Sö 29 11.00 Kretsgudstjänst. Joel Wadström. Servering.

Maj
Lö 5 12.00-14.00 Barnens dag. SALT-gruppen.

ÖSTRA FALMARK, Eva Lindgren 073-716 11 04

Mars
Sö 11 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet.
Fr 16 19.00 Seriemöte med Sjöbotten i Östra Falmark. Talare:
  Joel Wadström. Även lö 17/3 19.00 och sö 18/3 11.00.

April
Må 2 11.00 Gudstjänst. Påskens budskap i bild och ton.
  Björn Lindberg m fl. Servering.
Sö 15 11.00 Gudstjänst. Joel Wadström. Julia Åshjelm, sång. 
  Servering.
Sö 29 11.00 Kretsgudstjänst. Joel Wadström. Servering.
Må 30 18.30 Valborgsfirande.

Maj
To 10 9.00 Gökotta på Stövarberget. Medtag fikakorg.
Sö 20 11.00 Familjegudstjänst. Joel Wadström. Servering.

Mars
Fr 2 19.00 Bönhusföreningens årsmöte.

April
To 26 19.00 Veckomässa. Robert Koss.
Lö 28 18.00 Gudstjänst. Jan Nilsson. Servering.
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Nu finns Bureå församling på facebook också.
På sidan – https://www.facebook.
com/Bureaforsamling/ – kommer 
främst aktuell information om för-
samlingens verksamhet att läggas ut 
av anställda medarbetare.
Hör gärna av er med tips och tankar 
om vad ni vill läsa om på facebooksidan!



”Kyrkan är en plats för alla”
Kyrkovalet

Expeditionen öppen.............................................Mån-Tor 10.00-12.00

Pastorsexpeditionen .........................................................................70 80 60

Kyrkogårdsförvaltningen ............................................................. 70 80 70

Kamrer Anitha Renström .................................................................... 70 80 61

Kyrkoherde Robert Koss ..................................................................70 80 63

Komminister Markus Ahlstrand .................................................70 80 64

Diakon Björn Olofsgård .......................................................................70 80 65

Kyrkmusiker Lars Palo .......................................................................70 80 66

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
BUREÅ EFS
Vik EFS-präst 
Joel Wadström
070-550 57 68 / joel.wadstrom@gmail.com

REDAKTIONSRÅD
Robert Koss
(Ansvarig utgivare) 
Markus Ahlstrand
P-O Sjödin
Anna-Greta Wallgren

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

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

Omslag: 
David Jinder lärde  
sig måla ikoner av 
Margareta Vidmark.

Lasse Forslund, KOD, är ny ordfö-
rande i kyrkorådet i Bureå försam-
ling.

– Det känns ansvarsfullt, viktigt 
och intressant, säger han.

69-årige Lasse Forslund, Sjöbotten, 
är nu inne på sin fjärde mandatperiod 
som förtroendevald i Bureå församling 
sammanlagt.

– Men nu blir det sista perioden, 
säger han och skrattar.

Han tror att hans lust att engagera sig 
kan sitta i generna.

– Min pappa var både politiskt och 
kyrkligt aktiv. Jag är däremot den ende 
av sju syskon som har fört arvet vidare.

Engagerad i EFS
Som så mycket annat här i livet så 
halkade Lasse Forslund in i de förtroen-
devaldas värld.

– Jag fick en förfrågan, kollade upp 
hur livet såg ut just då och tänkte att 
jag kan väl köra lite grann.

Vid den tidpunkten var han dessutom 
redan engagerad i EFS-föreningen i 
Sjöbotten.

– Jag satt i styrelsen i många år och är 
fortfarande ledare för SALT-gruppen.

Det är däremot första gången som 
Lasse Forslund tar på sig rollen som 
ordförande i kyrkorådet.

– Vi i nomineringsgruppen var i det 
läget att det kanske var jag som hade möj-
lighet att ta på mig det här uppdraget.

Han tycker att det känns ansvarsfullt, 
viktigt och intressant att greppa ordfö-
randeklubban.

– Vi ska vara en levande församling 
med en kyrka som är en plats för alla. 
En mötesplats där relationen till Gud 
och varandra får växa och fördjupas.

Fungerande styrelse
Han hoppas att alla som bor i Bureå 
församling ska känna att dom hör 
hemma i församlingen.

– Jag skulle bli så lycklig om alla 
vågade vara den man är och att vi får 
stötta, uppmuntra och hjälpa varandra.
Vilka frågor i övrigt är viktiga för dig 
som ordförande?

– Att få styrelsen att fungera bra och 
att viktiga och aktuella frågor får lyftas 
fram, bearbetas och komma till ett bra 
resultat.

De flesta av ledamöterna i nya kyrko-
rådet har varit med förr, men några nya 
ansikten har tillkommit.

– Det känns jättetrevligt och dom 
sänker också medelåldern lite grann.

Valberedningen, med ledamöter från 
båda nomineringsgrupperna Socialde-
mokraterna och Kyrkan och du i Bureå 
församling, hade ingen lätt uppgift med 
tanke på turbulensen i kyrkorådet i 
början av förra mandatperioden.

– Vi hade en del aktiviteter och infor-
mationsträffar i sökandet efter nomi-
neringsfolk och vi fick ihop tillräckligt 
många namn till sist, berättar Lasse 
Forslund.

Nya kyrkorådet
Lasse Forslund (ordf), Helge Lövbom 
(1:e vice ordf), Anette Lindgren (2:e vice 
ordf), Robert Koss, kyrkoherde, Britt-
Marie Lundström, Marianne Hedman, 
Ulrika Forsman, Lennart Burvall och
Britt-Marie Lundström.
Ersättare: Martin Oreskovic, Ingrid 
Sundman, Britt-Marie Eriksson,  Valter 
Tjärnqvist och Gun-Inger Burvall.

Lasse Forslund är ny ordförande i kyrkorådet och han ska jobba för att Bureå för- 
samling ska vara en levande församling.
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