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PS 42:2 Som hjorten längtar efter friskt 
vatten, så längtar jag efter dej, min Gud, jag 
törstar efter dej. Du den levande Guden.

Av alla drycker som världen kan bjuda på, anses 
väl Champagne vara en av de ”finare”

Citat ”Välkänd för sitt goda rykte för klass, 
överflöd och kolsyrad berömmelse är champagne 
den ultimata törstsläckaren för de rika och be-
römda och även för samlare”.

Men vad är uttorkande champagne värd för 
fattig eller rik i en öde öken när törsten slår till på 
fullaste allvar? Ingenting. Fullständigt värdelös.

Nu är det kamp på liv och död! Och där i 
dödens närhet maktlös inför sin egen torka.

Jer 17: Som en torr buske i öknen utan hopp 
för framtiden… Finns det en som erbjuder en be-
redd räddning åt alla som vill ha det, helt gratis, 
ett klart, rent, livgivande vatten, av nåd.

I Joh 4:14 säger Jesus: Den som dricker av det 
vatten jag ger honom skall i honom bli en källa 
som flödar fram och ger evigt liv.

Och hoppfullt för den som en gång druckit ... 
skall veta att vi har en barmhärtig Herre som 
bjuder oss än att dricka ur källan som ger nytt 
hopp, nytt liv och helar det som brustit.

För Han är trofast och älskar oss, Han vet att 
största lidandet för oss är att vara utan Honom.

Amen.

Livets törst
ANDAKT

Gina Rönnqvist
Medlem i EFS

»Kamp på liv och död«
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Engagerade eldsjälar

Åsa ny biskop i stiftet

Med Jesus på bönpallen

Lina räddaren i nöden

Alla behöver gemenskap

Bureå församling arrangerar en te-
mahelg om konsten att förlåta(s) den 
8-9 september i Församlingsgården.
Lördag:
Kl 10.00 Förlåtelsens psykologi. 
David Jinder.
Kl 11.30 Lunch (ordnas på egen 
hand)
Kl 13.00 Förlåtelsens teologi.  
Markus Ahlstrand.
Kl 14.30 Fikapaus.
Kl 15.00 Förlåtelsens terapi. 
Dan Richardsson.

Kl 16.30-17.00 Mässa. 
Söndag:
Kl 11.00 Temamässa i Bureå kyrka. 
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
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Om Förlåtelse
En temahelg om konsten att förlåta(s)
Lördag 
  10.00 "Förlåtelsens psykologi" - föredrag av David Jinder
 ca 11.30 Lunch (ordnas på egen hand)
  13.00 "Förlåtelsens teologi" - föredrag av Markus Ahlstrand
 ca 14.30 Fikapaus
  15.00 "Förlåtelsens terapi" - föredrag av Dan Richardsson
 ca 16.30 Mässa
  17.00 Slut
Söndag
  11.00 Temamässa i Bureå kyrka - "Hjälp oss att leva i din förlåtelse..."

FÖRSAMLINGSGÅRDEN I BUREÅ, LÖRDAG 8/9 KL 10.00-17.00. 
TEMAMÄSSA I BUREÅ KYRKA SÖNDAG 9/9 KL 11.00.  
    INGEN ANMÄLAN. VÄLKOMNA!

Temahelg om förlåtelse

Foto: Robert Jonsson/IKON



De ideella eldsjälarna Birgit och 
Martin Häggmark, Sjöbotten, är 
engagerade på flera håll i byn.

– Vi är pensionärer, men vi får 
inte tiden att räcka till ändå, säger 
de.

Makarna Häggmark, som båda har 
sina rötter i Sjöbotten, har varit med i 
Svenska kyrkan och EFS-föreningen i 
hela sina liv.

– Man kan väl säga att vi är födda in 
i det här, säger Birgit.

Det är tron som har gjort att de har 
varit så engagerade medlemmar i alla år.

– Intresset för barn- och ungdoms-
verksamhet har väl tagit en stor del av 
vårt engagemang, berättar Martin.

Sjunger i kör
Birgit har bland annat varit ledare för 
söndagsskolan samt sjungit och övat 
med barngrupperna för EFS:s räkning i 
Sjöbotten.

– Jag sjunger i Bureå kyrkokör, spelar 
oftast på gudstjänsterna i byn och vi 
är båda medlemmar i fritidsföreningen 
också.

Hon är också med i syföreningen som 
handarbetar, läser böcker och samtalar 
öppet varannan vecka i bönhuset.

– Det har fallit bort en del damer 
under årens lopp, men det har kommit 
med några nya också. Vi har en värde-
full gemenskap.

Martin är ordförande i Sjöbottens 
bönhusförening sedan många år till-
baka.

– Jag har försökt att få tag på en 
ersättare i flera år, men det har varit 
svårt. Jag är ju 77 år gammal och nu 
har det börjat slira här uppe, säger han 
och pekar på huvudet.

Han är däremot övertygad om att det 
kommer att ordna sig till slut.

– Jag är inte orolig. Vi har mycket 
duktigt folk i byn. 

Två möten
Bönhusföreningen svarar för underhål-
let av fastigheten.

– Vi har bara två möten per år nu-
mera. Det är årsmöteshelgen i februari 
och höstmötet. Det sistnämnda är en 
kvarleva från den tiden då föreningen 
behövde få in lite pengar då och då.

I övrigt är det nästan bara EFS och 
en hyresgäst som huserar i bönhuset.

– Vi har gudstjänst eller andakt 
ungefär två gånger i månaden. Under 
sommaren är det lite lugnare, berättar 
Martin.

SALT-gruppen, som består av barn 

i förskoleåldern och uppåt, träffas en 
gång i veckan i ungdomslokalerna.

– Barndop är faktiskt rätt vanligt 
och så har det varit någon släktträff i 
bönhuset också, berättar Birgit.

Bönhuset är nämligen öppen för alla 
bybor och det är gratis att låna loka-
lerna.

– Det står i stadgarna, så det går inte 
att tumma på, säger Martin.

Bra ekonomi
De som vill bli medlemmar i Sjöbottens 
bönhusförening får köpa en medlem-
sandel för 50 kronor.

– Vi har för närvarande en bra eko-
nomi, konstaterar Martin.

Makarna Häggmark är mycket 
tacksamma över att byborna är väldigt 
måna om bönhuset.

– Vi målade om fastigheten för tre år 
sedan och då kom det många frivilliga 
och hjälpte till. Det var väldigt roligt, 
berättar Martin.

De vill passa på att rikta ett stort 
tack till alla medlemmar i föreningen 
och till alla bybor som har ställt upp 
under alla år.

Nu hoppas de bara på en sista god 
insats.

– Vi i styrelsen har fallit för ålders-
strecket. Jag är 77 och kassören är 
över 80 år, så nu gäller det att få någon 
yngre att ställa upp, avslutar Martin 
Häggmark.
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Engagerade eldsjälar

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM

Makarna Birgit och Martin Häggmark utanför 
bönhuset i Sjöbotten.

Sjöbottens byamän påbörjade arbetet med att bygga 
bönhuset 1895 och året efter invigdes det.

Konstnären Mauritz Lindqvist, Norsjö, har målat altar-
tavlan i Sjöbottens bönhus. Tanken var först att den 
skulle sitta i Sankt Olovs kyrka.

Konstnären Leif A Hedlund, 
Byske, har skapat det här 
konstverket i bönhuset.
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När Åsa Nyström var 12 år togs 
hon i anspråk och gavs möjlighe-
ten att kliva in i en ansvarstagande 
roll som ledare i söndagsskolan.

45 år senare valdes hon till Luleå 
stifts biskop.

Frågan om att bli ledare för söndags-
skolan i Vasakyrkan hemma i Umeå 
är en historia som Åsa Nyström med 
värme återkommer till.

   – Småningom förstod jag hur kon-
stigt det var, jag var ju så blyg och hade 
ingen erfarenhet av barn. I efterhand 
tänker jag att frågan kom för att de såg 
att jag behövde det, inte för att söndags-
skolan behövde det. Kyrkan är en plats 
där man får växa.

Historiskt biskopsval
I november 2017 valdes Åsa Nyström 
till Luleå stifts nya biskop, den nionde 
i ordningen. På flera sätt blev valet his-
toriskt. Till exempel är hon den första 
kvinnan att bli biskop i Luleå stift. Och 
av biskopsvalets fem kandidater hade 
hon ensam över 50 procent av rösterna 
redan i den första valomgången.

– Det kändes omvälvande och stort! 
Det var också så många som så direkt 
visade sin glädje och förväntan på att 
jag skulle komma, säger Åsa Nyström.

Präst och pedagog
Under sitt yrkesliv har Åsa Nyström 
fått erfarenheter från flera olika delar 
av Svenska kyrkan. Hon har bland 
annat varit verksam i församling både 
som präst, pedagog och musiker. Men 
framför allt har Åsa Nyström arbetat 
med prästutbildning och med chefs- 

och ledarskapsutveckling i Svenska 
kyrkan.

– Kyrkan behöver präster och ledare 
som med sina personligheter och sin 
kompetens visar på evangeliet i både 
ord och handling. Och även sättet vi 
organiserar oss berättar om vår tro. Jag 
vill att så många som möjligt, i mötet 
med kyrkan, ska kunna få uppleva att 
Gud älskar dem.

Mycket att lära
På utfrågningen inför biskopsvalet kom 
en av frågorna från Svenska Kyrkans 
Unga i Luleå stift, om barns och ungas 
plats i kyrkan. Med sin erfarenhet som 
söndagsskolledare säger Åsa Nyström:

– Vi behöver leva nära våra barn och 
unga, de behöver en plats i kyrkan. Vi 
har så mycket att lära av dem. Jag vill 

vara en biskop som blir inbjuden till 
samtal av unga – för jag behöver lära 
mig hur det är att leva som ung i dag. 
Vi behöver bygga kyrka tillsammans.

Besök i församlingar
När höstterminen drar igång är det Åsa 
Nyströms första som biskop. Planen är 
att så fort som möjligt komma ut i stiftet.

– Vi arbetar på att få till en dag i 
varje kontrakt, ett första samråd med 
församlingar och pastorat. Därtill kom-
mer en mängd olika samråd och möten 
för samhällets bästa och för Kristi 
kyrka i stort, säger Åsa Nyström.

Emma Berkman

Fotnot: Ett kontrakt består av flera för-
samlingar som ligger geografiskt nära. I 
varje kontrakt finns en kontraktsprost.

Åsa ny biskop i Luleå stift

Skördefest Öppet hus
SÖNDAG 14 OKTOBER. Tanken är mycket enkel. Vi 
tar med oss något från årets skörd (alltifrån bröd som 
man har bakat till sylt eller bär, till en knippe morötter eller 
något annat som man har odlat och/eller bakat/tillagat. 
I gudstjänsten bär vi fram våra skördegåvor inför Gud 
som ett tack för det vi fått ta emot. Efter gudstjänsten 
auktioneras gåvorna ut i samband med kyrkkaffet.

FREDAG-LÖRDAG 2-3 NOVEMBER. Tanken att 
tända gravlyktor på anhörigas gravar är för många ett sätt 
att med tacksamhet minnas de som lämnat jordelivet.
Allhelgona är helgen som påminner oss om döden, men 
också om Guds ljus som ger oss ett himmelskt hopp.
Fredag är gravkapellet öppet kl 12-17 och lördag kl 10-15.  
Kaffe och kaka. Lördag kl 16 är det minnesgudstjänst.

Åsa Nyström blev vigd till biskop i Luleå stift i Uppsala domkyrka i början av juni. 
Foto: Magnus Aronsson/IKON



Tomas har Jesus på bönpallen
MC-knutten Tomas Englund, Bureå, 
har ett tufft yttre, men under skinnväs-
ten med klubbemblemet klappar ett 

gott hjärta. Han blev troende när han 
var 27 år och är nu provmedlem i den 
kristna MC-klubben God`s Squad.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Den 50-årige sjuksköterskan Tomas 
Englund är gift, har tre vuxna barn 
och jobbar inom den kommunala 
äldreomsorgen.

– Jag är en vanlig människa med fel 
och brister, säger han.

Han är uppvuxen i Ursviken och 
flyttade till Bureå för 21 år sedan.

– Jag är inte uppvuxen i en kristen 
miljö. Jag blev troende i samband 
med en gruppterapi med tolvstegsin-
riktning.

Tror på Jesus
Det andliga handlingsprogrammet 
går bland annat ut på att erkänna att 
man har ett allvarligt problem och 
att en ”högre makt” kan hjälpa en att 
lösa problemet.

– Jag hade lite känningar av kris-
tendomen eftersom att min fru är 
kristen, så jag bekände mig kristen 
under terapin och på den vägen är 
det.

Den kristna livsresan har inte alltid 
varit spikrak, men med åren har han 
funnit sig allt mer till rätta med sin 
tro.

– Jag tror på Jesus och jag mår 
bättre av att göra det.

Andlig stöttning
Makarna Englund är med i EFS i Bu-
reå och Tomas Englund kan uppleva 
i vardagen att ”folk” gör narr av den 
kristna tron.

– Det är ingenting som jag personli-
gen störs av, men inom MC-kulturen 
har jag aldrig varit med om glåpord 
eller liknande.

Han upplever att respekten för 
God`s Squad Christian Motorcykel 
Club är stor inom MC-världen efter-
som att alla vet var klubben står.

– Gå ut och var kyrka för dom som 
inte kommer till kyrkan är lite av 
klubbens motto.

Fullvärdig medlem
Den kristna mc-klubben bildades av 
John Smith, som lever än, i Australien 
i början av 1970-talet.

– Organisationen har spridit sig 
över världen och Sverige blev fullvär-
dig medlem i den för två år sedan

Tomas Englund, som blev prov-
medlem (prospekt) i klubben i våras, 
har åkt med klubben i två år och 
han hoppas naturligtvis på att få bli 
fullvärdig medlem på sikt.

– Det finns egentligen ingen 
tidsgräns för hur länge man kan 
vara provmedlem. Utan det handlar 
främst om att lära känna varandra 
och kunna lita på varandra.

Ombyggd motorcykel
Hans stora motorintresse vaknade till 
liv redan i unga år.

– Jag var bara 11-12 år när jag 
fick köpa en gammal Husqvarna, en 
98:a kubikare utan bromsar, som jag 
började skruva i.

Tomas Englund höll också på att 
svetsa och meka med bilar ett tag, 
men efter värnplikten i 20-årsåldern 
avtog det heta motorintresset.

– Det blev familjebildning och så-
dana saker, så av naturliga skäl hade 
jag inte längre tid att vårda intresset.

Han sålde motorcykeln vid 25-års-
åldern, nöjde sig med att läsa mo-

tormagasin i 15 års tid. och köpte 
sen en ombyggd Harley Davidson av 
årsmodell 1992.

– Att köpa en hoj är en hobby, men 
att hålla den vid liv är en passion.

Vad lockar dig mest? Att köra eller 
att skruva?
– Det är jättekul att skruva i hojen 
under rätt tid på året, men när väl 
sommaren kommer så vill man ju 
bara ut och köra. Det är så otroligt 
mediterande att köra hoj.

Han använder motorcykeln som 
”förflyttningsredskap” under som-
marhalvåret.

– Det spelar ingen roll vart jag ska. 
Jag kör så mycket hoj som jag kan.

Den motorintresserade sjuksköter-
skan åker också på en del långresor 
med hojen om den bara är körbar.

– Vi var ner till vår årliga klubb-
träff i Säffle på en lånad hoj i början 
av juni och i höst bär det i väg till 
Helsingfors i Finland.

– Det är viktigt för mig att ha klubben i 
mitt liv som stöttning både praktiskt och 
andligt, säger Tomas Englund.

”Jag tror på Jesus
och jag mår bättre
av att göra det”
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Vimmelbilder

Gravskötsel
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 
för bokning av begravningar samt 
frågor gällande gravskötsel och 
kyrkogårdsärenden. 

Telefon: 70 80 70. 

Besöksadress: Munkvägen 8 B.

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

Fotografen Björn Olovsgård berättar att 
MC-gudstjänsten i Hembygdsparken  
söndag den 12 augusti var jättebra och att 
den innehöll flera gripande vittnesbörd.

Grillkväll 
i parken

Lina räddaren i nöden
Lina Lindström på Väntjänsten i 
Bureå är många äldres räddare i 
nöden.

Det är nämligen hon som är spindeln i 
Väntjänstens nät på Café Träffpunkten 
i samhället.

– Det är jag som fixar så att dom 
som ringer Väntjänstens telefon får 
hjälp, berättar hon.

Väntjänsten i Bureå, som är en 
samverkan mellan olika föreningar, 
bildades 2005 för att hjälpa och stödja 
”Burebor”.

– Vi gör hembesök och ställer upp 
som chaufförer.

Vilka är det som ställer upp och hjäl-
per till ideellt?
– Det är främst ett tiotal pensionärer 
som kör och sen är det några fler – ett 
20-tal kanske – som gör hembesök och 
hjälper till med att handla här i Bureå.

Det är inte ”jättemånga” som ringer 
till Väntjänsten, men de som ringer 
kan vilja ha hjälp med nästan vad som 
helst.

– Senast dagen före måste man höra 
av sig till mig, så att jag hinner prata 
med dom som ska hjälpa till.

Lina Lindström jobbar heltid på 
Café Träffpunkten sedan ungefär ett 
år tillbaka och hon trivs jättebra med 
jobbet.

– Jag gör mackor, städar och står i 
kassan.

Verksamheten drivs av en ideell för-
ening och den har planer på att bygga 
om en del utanför lokalerna.

– Vi ska bygga en boulebana, en per-
sonalparkering till och fler uteplatser, 
men jag vet inte riktigt när det blir av, 
säger Lina Lindström.

Lina Lindström står i kassan på Café 
Träffpunkten och svarar i Väntjänstens 
telefon.

Grillkvällen under tältmötesveckan i 
Hembygdsparken i Bureå och de fyra 
grillkvällarna under juli månad lockade 
bra med folk. Här är några vimmelbilder.



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

September
Sö 2 11.00 Gudstjänst med konfirmandinskrivning. Markus 
  Ahlstrand. Emelie Oreskoviç. Jonathan Rönnbäck. Kyrkkaffe.
Lö 8 10.00 Temadag ”Förlåtelse” i församlingsgården. David 
  Jinder, Dan Richardsson och Markus Ahlstrand.
Sö 9 11.00 Temamässa ”Förlåtelse”. Markus Ahlstrand, 
  David Jinder och Dan Richardsson.
Fr 14 17.00 After work i församlingsgården. Middag till 
  självkostnadspris.
Sö 16 11.00 Mässa. De äldres dag. Robert Koss och Björn 
  Olofsgård. Kyrklunch för de äldre.
Lö 22 18.00 Musikgudstjänst. Jard Samuelsson.
Sö 23 11.00 Mässa. Robert Koss. Kyrkokören.
Sö 30 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Barnkören. Kyrklunch.
 

Oktober
To 4 19.00 Veckomässa i Burvik. Markus Ahlstrand.
Sö 7 11.00 Sammanlyst till Sjöbotten.
Lö 13 10.00 Messy Church i Örviken. Robert Koss och 
  Lars Palo.
Sö 14 11.00 Gudstjänst med skördefest. Robert Koss. 
  Kyrkokören. Kyrkkaffe med skördeauktion.
On 17 19.00 Psalmcafé i församlingsgården. Samtal om 
  nya handboken och gudstjänst. Robert Koss, 
  Markus Ahlstrand och Lars Palo.
Fr 19 17.00 After work i församlingsgården. Middag till 
  självkostnadspris.
Sö 21 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 28 11.00 Mässa. Robert Koss. Barnkören. Kyrkkaffe.

November
To 1 19.00 Veckomässa i Sjön. Robert Koss.
Fr 2 12.00 Öppet hus i Gravkapellet. Björn Olofsgård och  
  Robert Koss.
Lö 3 12.00 Öppet hus i Gravkapellet. Björn Olofsgård 
  och Markus Ahlstrand.
Lö 3 16.00 Minnesgudstjänst. Markus Ahlstrand och 
  Björn Olofsgård. Kyrkokören.
Sö 4 11.00 Mässa. Robert Koss.
Fr 9 17.00 After work i församlingsgården. Middag till 
  självkostnadspris.
Sö 11 11.00 Gudstjänst. Markus A. Kyrkkaffe (samtal om gudstj).
Må 12 19.00 Kyrkofullmäktige i församlingsgården.
Sö 25 11.00 Mässa. Robert Koss.

BUREÅ EFS, Forts.

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

November
Sö 4 18.00 Gudstjänst tillsammans med pingstgruppen. 
  Pred av pingstpastor. Joel W. Sång av Viktoria 
  Sundin, Skellefteå. Servering. 
Fr 16 18.00-19.00 Förberedelse för missionsauktion. 
Lö 17 14.00 Missionsauktion. Andakt Joel W. Servering. 
On 21 11.00-13.00 Våffellunch. Joel Wadström medverkar.

September
Lö 1 17.00 Höstupptakt med surströmming. Avfärd till  
  Falmarksforsens byagård från FG kl 16.30.
Lö 15 18.00 Gudstjänst med Joel Wadström. Sång och 
  musik av Lars Långström. Servering.
On 19 11.00-13.00 Våffellunch. Henry Schwartz medverkar.
Lö 29 18.00 Cafékväll. Åke Hägglund medverkar.

Oktober
Lö 6 18.00 Gemenskapskväll för föreningen. Joel W m fl. 
  Servering.
Sö 7 11.00 Gudstjänst för hela kretsen i Sjöbotten. 
  Joel W m fl. Kyrkfika.
On 17 11.00-13.00 Våffellunch.
Lö 20 14.00-17.30 Inspirationsdag med Leif Holm, Umeå. 
  Lättmat serveras. 
  18.00 Gudstjänst med Leif Holm. Sång av Ernst 
  Berglund, Bodan. Servering.

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

September
Lö 1 17.00 Höstupptakt med knytkalas. Joel Wadström 
  medverkar. 
Lö 15 14.00 Bibelstudium om söndagens texter med Joel 
  Wadström. 
Lö 29 18.00 Bönhusföreningens gudstjänst. André Malmin, 
  sång och andakt. Servering.

Oktober
Sö 7 Kretsgemensam gudstjänst i Sjöbotten med Joel 
  Wadström och Svenska kyrkan.
Fr 19 19.00 Mötesserie i Sjöbotten tillsammans med Östra
  Falmark. Joel Wadström.
Lö 20 18.00 Mötesserie i Sjöbotten. 
Sö 21 11.00 Mötesserie i Sjöbotten.

November
Lö 17 15.00 Missionsauktion med Ulf Norrby.
Sö 18 11.00 Gudstjänst med Joel Wadström. Servering.
To 22 18.00 Medlemsmöte med Joel Wadström.
To 29 19.00 Veckomässa. Robert Koss.

ÖSTRA FALMARK, Eva Lindgren 073-716 11 04

September
To 6 19.00 Veckomässa. Robert Koss.
Lö 22 18.00 Temagudstjänst. Joel Wadström. Hilda och 
  Jonathan Rask.

Oktober
Fr-Sö Mötesserie i Sjöbotten. Se Sjöbottens EFS! 
19-21
Sö 28 11.00 Gudstjänst. Joel Wadström. Kors & Tvärs. 
  Servering.

November
Sö 11 11.00 Gudstjänst. Joel Wadström. Katarina och Markus 
  Nyström. Servering. 
Lö 24 17.00 Auktion. Hjördis Brännström m fl.

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

September
Sö 2 11.00 Gudstjänst. Henrik Markgren. Servering. 
Lö 8 18.00 Gudstjänst. Göran Holmgren.

Oktober
Sö 28 18.00 Gudstjänst. Konrad Nyström.

November
Lö 24 18.00 Musikcafé. Björn Olovsgård.
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BIBELSTUDIUM. Information om höstens bibelstudier kommer  
i predikoturerna och på hemsidan! 



Alla behöver gemenskap
Diakonins månad – Diakonins dag

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: Tomas 
Englund, Bureå, är 
provmedlem i den 
kristna MC-klubben 
God`s Squad.

Varje år har svenska kyrkan en 
diakonins månad och en diakonins 
dag under hösten.

I Bureå har de senaste åren dia-
konins dag sammanfallit med ”de 
äldres dag”.

Men i år blir det inte så. Diakoni 
är mer än samtal med gamla och 
sjuka.

”Dia” betyder genomlysa, tänk på 
gamla diaprojektorer. Den som ge-
nomlyser i det här fallet är Jesus själv. 
Han genomlyser varje människa så att 
varje människa blir synlig.

Diakonins uppgift är att se alla männ-
iskor, speciellt människor som på något 
sätt lever i utsatthet. Exempel på utsatt-
het är; sjukdom, missbruk, utanförskap 
och ekonomiska problem. Listan kan 
göras lång.

Dela drömmar
I Bureå är det inga stora avstånd när 
man ska ta sig någonstans, däremot 
kan det vara väldigt stora avstånd mel-
lan människor.

Vi behöver alla gemenskap, någon/
några att dela liv och tankar med. Har 
vi inte den gemenskapen kan det leda 
till isolering, sjukdom med mera som 
är skadligt för oss. Kring detta har det 
forskats väldigt mycket.

Ibland behöver vi såklart vara en-
samma, ha egen tid och reflektera. Men 
när den egna tiden nästan bara blir egen 
tid, är det inte bra för oss.

Därför behövs olika samlingsplatser 
på en ort. I Bureå finns Träffpunkten, 

Biblioteket, Myggvalla, badhuset, gym-
met, kyrkan med flera platser.

Här kan vi ”se” varandra, skvallra 
lite, prata djupa saker, planera och 
drömma.

Vi vill ha ett samhälle där man kan 
känna sig trygg och säker, i ett sådant 
samhälle är dialogen en förutsättning, 
en dialog där vi får dela våra tankar och 
drömmar tillsammans.

I min uppgift som diakon i Bureå för-
samling ligger bland annat att underlätta 
så att möten mellan människor kommer 

tillstånd. Men också att genom enskilda 
samtal möta er Burebor.

Diakoni är inget som utförs en speciell 
dag/månad, den utförs varje dag under 
året och det fina är att du som läser 
detta också får finnas med här, du får 
vara en person som ser en annan män-
niska.

Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den 
som följer mig ska inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus”.   

Johannes evangelium 8:12
Björn Olofsgård

Diakonemblemet är ett vigningstecken för alla diakoner i Svenska kyrkan. 
Foto: Madelen Zander/IKON
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