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Fastekampanjen

Operation Smile

135 miljoner människor är i akut
behov av humanitärt stöd.
Fastekampanjen 2019 pågår
mellan 3 mars och 14 april och fokuserar på det humanitära arbetet
för människor som drabbats av en
konflikt eller katastrof. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för
att leva vidare. Att rädda liv och
lindra nöd är alltid högsta prioritet
när katastrofen är ett faktum. De
som drabbas hårdast är de som
från början har minst resurser.

Operation Smile är en internationell hjälporganisation.
Den utför säkra och kostnadsfria
operationer på barn- och vuxna
med läpp-, käk- och gomspalt.
Carola Forsell, Bureå, jobbar
ideellt åt Operation Smile och hon
har bland annat varit på uppdrag
i Haiti.
Fredag den 26 april gästar hon
After Work i församlingsgården
och berättar om sina intryck och
erfarenheter som volontär i
Operation Smile.

Meditera över orden!
ANDAKT

”Om någon är i Kristus är han alltså en ny
skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har
kommit.”
2 Korintierbrevet 5:17
Var ska jag börja? Vad ska jag skriva om? Detta var
frågor som kom till mig en stund efter att jag tagit
på mig att skriva denna text. ”Skriv om tron utifrån
dig själv” var det tips jag fick när jag frågade vad som
förväntas av mig.
Ju mer jag funderade över uppgiften som stod framför mig ju större och mer omöjlig tedde den sig. Jag
började klandra mig själv över varför jag alltid ska
säga ja till saker och ting, utan att egentligen tänka
över vad jag egentligen sagt ja till nu? Klarar jag ens
det här?
Trevande och osäkert börjar jag slå i bibeln efter
ett ämne att utgå ifrån, prövar lite olika vinklar och
grepp men känner mig aldrig riktigt nöjd och förresten vadå skriva om tron utifrån mig själv? Är jag
tillräckligt ståndaktig och rotad i tro för att kunna
göra det? Jag som börjar kallsvettas varje gång jag
ska läsa högt ur bibeln i kyrkan på söndagar och som
bara varit troende i några år men som i tanken känns
som bara ett fåtal timmar
Men så kom det till mig som en blixt från klar himmel. När jag som minst ansträngde mig för att pressa
fram ett ämne, en text eller tankar då kom det till mig
en tidig morgon på en ny dag ”Om någon är i Kristus
är han alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något
nytt har kommit”.
Det gamla är förbi – något nytt har kommit! Smaka
på de orden. Vad betyder de? Från den stunden du säger
ja till att följa Jesus Kristus så är du en ny skapelse inför
Gud. Det gamla som kanske känts som ett tungt ok att
bära finns inte längre. Det är klart att det kan komma

upp till ytan ibland och göra sig påmint, men då har
vi löftet som det står i 1 Petrusbrevet 5:7: ”Kasta alla
bekymmer på honom, för han har omsorg om er”

»Det är mänskligt att inse
sina tillkortakommanden«
Med dessa bibelstycken i minnet började jag förstå
att jag låter det gamla hålla kvar mig i tanken i alla
fall – och jag tror inte att jag är ensam om det. Vi
ställs alla inför stunder i livet då vi låter det där
gamla tala till oss och vi lyssnar ivrigt. Det är inget fel
med det – det är mänskligt att inse sina tillkortakommanden; att ibland känna att man kanske inte tror att
det man gör är tillräckligt. Vissa företaganden man
företar sig i livet kan verka omöjliga och för stora vid
första anblicken. Då börjar vi ofta tveka över våra
förmågor; vi börjar ifrågasätta oss själva och kanske
till och med jämföra oss med andra som vi tycker är
bättre lämpade för uppgiften för att de har enligt oss
mer erfarenhet, mer tro och ett starkare vittnesbörd.
Men mina vänner, när dessa tankar kommer och
tynger ner er, bliv då varse om att ni är långtifrån
ensamma i detta! Istället för att låta det slå ned dig,
slå istället upp din bibel och läs 2 Korintierbrevet
5:17 och 1 Petrusbrevet 5:7. Läs dem om och om igen.
Meditera över orden – låt dem befästa ditt inre, så att
du vid tillfällen när det verkligen behövs en påminnelse kan plocka fram dessa ord, känna sötman av
nåden i den kristna tron.
Vi är nya skapelser i Kristus och vi har förmånen
att kasta våra mänskliga bekymmer på honom för
han vet vad det innebär att vara människa – med allt
vad det innebär.
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Kristoffer Lundquist
Kyrkvärd

Annorlunda gudstjänst
Messy Church är ett annorlunda
sätt att fira gudstjänst på.
– Gudstjänsten är tänkt att vara
för alla åldrar, berättar kyrkomusikern Lars Palo.
Konceptet Messy Church – stökig eller
rörig kyrka på svenska – kommer från
England och det handlar om mer än att
bara pyssla, be och äta tillsammans.
– Vi kom i kontakt med gudstjänstformen under en personalresa till det
engelska vänstiftet Norwich hösten
2014.
Vid ungefär samma tidpunkt funderade Bureå församling på vilken typ av
verksamhet den skulle kunna bedriva i
Örviken framöver.
– Vi hade sålt vår fastighet i Örviken
sedan några år tillbaka och hade provat
att ha vanliga gudstjänster i Folkets
hus, men uppslutningen var minimal.

Barnen ritar och målar på en av stationerna under Messy Church i Örvikens Folkets hus.

att vi har valt att fokusera på Örviken,
berättar Lars Palo.

Olika idéer
Församlingen har målsättningen att
det ska vara verksamhet i hela församlingen.
– Vi kallade därför till en träff i Örviken och presenterade olika idéer som
vi kunde tänka oss göra här. Idén med
Messy Church fick störst gensvar.
Konceptet har också provats med
framgång i Bureå.
– Resursbegränsning har dock gjort

Aktivera kreativitet
Messy Church är en gudstjänst, men
den har inte riktigt samma uppbyggnad
som en traditionell gudstjänst.
– Gudstjänsten inleds med ett mingel.
Man lär känna och pratar med varandra.
Sen samlas deltagarna och får information om dagens tema.
– Temat utforskas på olika sätt vid
ett antal stationer under en stund. Det
handlar om att stimulera olika sinnen

Gemensam måltid avslutar gudstjänsten.

Robert Koss håller i högtidsstunden.

Andreas Granlund och Lars Palo.

Barn och vuxna gör pärlplattor tillsammans.
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och aktivera kreativitet för att budskapet ska sätta sig bättre.
Deltagarna samlas därefter till en så
kallad högtidsstund.
– Vi presenterar då lite mer utförligt vad det är som vi har jobbat med.
Formen för presentationen är olika för
varje gång.
Gudstjänsten avslutas alltid med en
gemensam måltid.
– Jag tror att det här är ett bra och
kompletterande koncept till den traditionella gudstjänsten, avslutar Lars
Palo.

Det går att ha en massa kul med vanliga
post it-lappar också.

Hög tid för jubileum
Bureå kyrka fyller 100 år nästa år.
Jubileet ska firas med pompa
och ståt, sång och musik och
kanske kunglig glans.
Christin Östlund, som är ledamot i
100-årsjubileumsgruppen och i kyrkofullmäktige, och Marianne Hedman,
som är ordförande i kyrkofullmäktige
och i fastighetsutskottet samt ledamot i
kyrkorådet, är båda mycket engagerade
i kyrkans 100 -årsjubileum.
– Det här är min kyrka. Jag har
döpts, konfirmerats och vigts här.
Jag går på gudstjänster och sjunger i
kyrkokören, så jag är här ofta och trivs
mycket bra i kyrkan, berättar Christin
Östlund.
Bureå kyrka uppfördes under åren
1917-1920 på området Kläppen intill
Bureälven i centrala Bureå och det är en
så kallad treskeppig hallkyrka uppförd
i tegel.
– Kyrkan är en av de främsta nationalromantiska byggnaderna i Sverige,
berättar Marianne Hedman.
Viktig för bygden
Bureå kyrka är, precis som begravningsplatsen med kapellet i jugendstil,
två år äldre än Bureå församling.
– Vi blandar inte in församlingen i
jubileet. Det skulle bli för stort då. Utan
det är fokus på kyrkan, berättar Christin Östlund och tillägger:
– Att kyrkan blev färdig före bildandet av församlingen visar på hur
otroligt viktig kyrkan var för bygden.
Nu söker 100-årsjubileumsgruppen
med ljus och lykta efter bilder och annan dokumentation från kyrkbygget.
– Vi har fått in en del bilder, men jag
drömmer om att vi ska hitta en bild
som visar hur man med häst drar upp
klockorna i kyrktornet, säger Marianne
Hedman.
Fyra temadagar
Jubileumsgruppen har planerat de stora
dragen för jubileet, men allt är långt
ifrån spikat och klart än.
– Vi ska ha fyra temadagar, i sam-

– Vi försöker tänka framåt också. Kyrkan är inte bara ett museum, utan den har en funktion att fylla för människor framåt i tiden också, säger Christin Östlund (t v) och Marianne
Hedman.

band med söndagsgudstjänster med
kyrklunch, under hösten i år och våren
2020, berättar Christin Östlund.
Till hösten blir det historiska tillbakablickar på Bureå, föreningslivet
i bygden och omvärlden för 100 år
sedan. De två sista temadagarna ska
handla om personligheter, som har satt
sin prägel på kyrkan och församlingen,
och framtiden.
– Framtiden är viktig. Det är inte
slut nu bara för att kyrkan firar 100 år,
utan nu börjar ju det nya.
Kunglig glans
Det stora jubileumsfirandet blir den
20-21 juni 2020 och om alla pusselbitar
faller på plats kan det bli med kunglig
glans.
– Kronprinsessan Victoria har fått
en inbjudan av förre kyrkoherden Lars
Wangby för länge sedan, men vi har
inte fått något svar än, berättar Marianne Hedman.
Åsa Nyström, biskop i Luleå stift,
och Hans Stiglund, förre biskopen i
stiftet, står också på jubileumsgruppens
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önskelista över några prominenta gäster.
– Det blir en högtidsgudstjänst
med mycket sång och musik från hela
församlingen samt kyrkkaffe och tårta,
berättar Christin Östlund.
Fantastisk textilskatt
Jubileumsgruppen håller också på att
dra i en del sticksömmar inför 100-årsjubileet.
– Vi hade en livaktig syförening, som
hette För kyrkans prydande, på 50-talet
och har därmed en fantastisk textilskatt
i kyrkan. En del av sidentygerna börjar
däremot vara sköra, så vi har de vackra
textilierna på reperation just nu, berättar Marianne Hedman.
Det finns också drömmar om att
skaffa liturgiska kläder till barnen
genom att tillverka barnprästskrudar
inför midsommarhelgen 2020.
– Vi vill få in barnen mer i gudstjänsterna och teologiskt lyfta lekhörnan
i kyrkan, så vår förhoppning är att vi
ska kunna skaffa fram några vackra
skrudar som också kan användas i
procession.

Andreas trivs i Bunkern
Andreas Granlund trivs väldigt bra med
sina dubbla sysslor i Bureå församling.
26-årige Andreas Granlund, Långviken, är uppvuxen i Östra Falmark.
– Vi har en EFS-förening i hembyn
och jag har hängt där sedan barnsben.
I unga år blev det också många
besök i kyrkan i Bureå.
– Jag gick på gudstjänster och fick
Barnens bibel i kyrkan.
Han har med andra ord gått den
långa vägen inom Svenska kyrkan.
– Jag började sjunga i barnkören
och vara med i scouterna när jag
började i skolan.
Som tonåring var han mycket med
Ungdomsgruppen i Bunkern på församlingsgården.
Köra traktor
Efter konfirmationen blev han hjälpledare för Ungdomsgruppen.
– Vi hade faktiskt en egen grupp
under hela gymnasietiden. Det var
kul.
Andreas Granlund var ideell
scoutledare i Östra Falmark och gick
fordonsprogrammet på Anderstorpsskolan i Skellefteå under gymnasieåren.
– Min tanke var att köra traktor och
grävmaskin efteråt, men det blev bara
ett halvår. Sen blev jag utan jobb.
Han och en kompis, som var
arbetslös snickarlärling, valde då att
söka till Bibelskolan på Hjälmareds
folkhögskola i Alingsås.
– Det var mest för umgänget och
för att fördjupa sig i bibelkunskap.
Väl hemma igen tjänade han sitt
dagliga bröd på ströjobb på Rönnskär under några år.
– På ett kyrkkaffe i bönhuset fick
jag höra om ett vikariat som pedagog
på 50 procent i Bureå församling.
Vikariatet blev till en ordinarie
tjänst som han fick söka på nytt.

– Det är så kul att träffa alla
människor, säger han.

– I Bunkern gör vi samma saker som man gör på en vanlig ungdomsgård, men vi avslutar alltid med att läsa en andakt eller något liknande, berättar Andreas Granlund.

”Det är roligt att
presentera tron”
– Jag har ju ingen formell utbildning
för jobbet, men jag fick det i alla fall.
Efter ett tag fick han dessutom
kompletterande arbetsuppgifter som
hygientekniker i församlingsgården.
– Det är att bara plugga i hörlurarna och göra skitjobbet, säger
han och skrattar.
Nytt projekt
Andreas Granlund och kollegan Helene Lindberg har verksamhet för allt
från små barn till unga vuxna.
– Vi har nyligen startat ett nytt projekt med en miniortimme efter barnkören. Barnen ville nämligen stanna
kvar i huset efter körövningen, så nu
pysslar och fikar vi tillsammans.
Han är också ledare för Ungdomsgruppen, som främst består
av ungdomar i årskurs sju till nio, i
Bunkern.
– Vi träffas varje torsdag, har alltid
en aktivitet av något slag och umgås
med varandra.

I Bunkern gör man samma saker som man gör på en kommunal
ungdomsgård, men träffarna avslutas
alltid med att man läser en andakt
eller något liknande.
– Det är roligt att se att vissa ungdomar, som kan vara ganska skeptiska till verksamheten till en början,
väldigt fort accepterar konceptet.
Han är också engagerad i församlingens konfirmationsverksamhet.
– Det är väldigt roligt att presentera tron och kyrkan samt diskutera
livsfrågor med konfirmanderna.
Andreas Granlund är dessutom
involverad i pysselkvällar, after work,
bibeläventyr, Messy Church i Örvikens Folkets hus och en hel del andra
verksamheter.
– Inför familjegudstjänsterna får
jag ibland sitta ned med prästen och
hjälpa till med att skriva predikan.
Hur ser framtiden ut för dig?
– Jag trivs ju väldigt bra med mitt
jobb, men jag har faktiskt börjat att
plugga upp en del av betygen så att
dörren ska stå öppen om jag vill göra
något annat en dag, säger Andreas
Granlund.
HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Gravskötsel
För beställning eller frågor om
gravskötsel kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon:
70 80 70.

Priser och avtalsvillkor finns på
församlingens hemsida: www.
burekyrkan.com.
Den 27 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 fräsning och gödsling.
Penséer som planteras direkt i
blomkullen tas bort vid fräsning
och gödsling.

Sommarblommor
Den 10 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 redskapsställ/sopställ. Krukor och lyktor
sparas en vecka, sedan slängs
de.

Tvätt av gravstenar
Miljövänlig tvätt av gravstenar
med hetvatten utförs av kyrkogårdsförvaltningen till en kostnad av 500 kronor per sten.
Beställs på tel: 70 80 70

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, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Telefon: 70 80 70.
Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Kyrkan rustas upp
Den vackra nationalromantiska
kyrkan i Bureå får en ansiktslyftning inför det stundande 100-årsjubileet.
– Vi ska måla om en del och
digitalisera orgeln, berättar Marianne Hedman som är ordförande i
fastighetsutskottet.
Bureå kyrka och begravningsplatsen
med kapell fyller 100 år nästa år.
Jubileet ska firas den 20-21 juni 2020
och inför det har församlingen beslutat
att rusta upp jubilarerna.
– Vi har ett stort parti med grusgravar på kyrkogården och vi har startat
med att rusta upp dessa, berättar
Marianne Hedman.
Församlingen har också varit i
kontakt med Historiska Hus, som är
länsstyrelsens förlängda arm, och sökt
kyrkoantikvariska medel för en upprustning av kyrkan.
– Det historiska värdet gör ju att
man kan göra mycket i kyrkan på det
här sättet, säger Christin Östlund i
100-årsjubileumsgruppen.
Flagnad färg
Sakristians panel och skåpinredning
var, enligt Historiska Hus, ursprungligen utförd i obehandlad furu och
allt täckmålades med en ljusgrå kulör
under 1900-talets senare hälft.
Nu har boaseringen flera större områden av sprucken och flagnad färg, så
Historiska Hus föreslår ommålning av
samtliga bemålade ytor i sakristian.
– Det är så mörkt i sakristian att
det fantastiska kupoltaket försvinner
alldeles, så vi måste göra någonting åt
belysningen av taket också, berättar
Marianne Hedman.
Fönsterbågarnas insida är också i
behov av rengöring och ommålning.
– Vi hoppas att de fina fönstren ska
bli mer framträdande.
Kyrkbänkarna var ursprungligen
betsade mörkt bruna, men täckmålades 1953 och bättringsmålades 1969.
– Nu har färgen på främst gavlarna,
som har en vacker ådringsmålning
också, flagnat.
Skadorna i färgskiktet på gavlarna
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Målaren Mikael Lång, Bureå, har fått
hedersuppdraget att renovera kyrkbänkarna och sakristian i Bureå kyrka.

gör att de ska målas om och i övrigt
ska kyrkbänkarna ”fläcklagas” eftersom de invändigt är i bättre skick.
– Vem som helst får inte göra det här
jobbet, utan det ska vara en målare
som är godkänd av länsstyrelsen och
det är burebon Mikael Lång också.
Orgeln digitaliseras
Läktarorgeln i Bureå kyrka ska förses
med ett så kallat kombinationssystem
före 100-årsjubileet.
Systemet möjliggör att man kan
programmera registreringar – hur
orgeln låter – i förväg och snabbt byta
mellan dem på ett sätt som är omöjligt
i dagsläget.
– I praktiken innebär det att vi organister får möjlighet att kunna spela
sådana stycken som har frekventa
och stora ändringar av den klang och
nyans som orgeln förmedlar utan att
ha fler medhjälpare, berättar kyrkomusikern Lars Palo.
Ingreppen i spelbordet blir mycket
små och knappt synliga för ett otränat
öga.
– Det görs ingen som helst förändring av orgelns fasad, mekaniska funktion eller pipmaterial.

BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

BUREÅ EFS, forts
April

Mars
Sö 3
		
Ti 5
		
To 7
Sö 10
		
Ti 12
		
Fr 15
		
		
Lö 16
		

Lö 6
On 10
Lö 27
		
Ti 30

11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Sång av Lillemor
Johansson. Introduktion av ny kyrkomusik.
18.00 Fettisdagscafé i Örvikens Folkets hus. Öppet skidspår för alla som vill åka längdskidor. Robert Koss m fl.
19.00 Veckomässa i Östra Falmarks bönhus. Robert Koss.
11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Introduktion av ny kyrkomusik. Söndagsklubben (drop in från kl 10.15). Kyrkkaffe.
08.30 Morgonmässa i Kryptan i församlingsgården.
Joel Wadström.
17.00 After Work. ”Thank God it´s Friday!” Björn Olofsgård.
Internationella gruppen berättar om Svenska kyrkans
internationella arbete.
10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken. Robert Koss
och Lars Palo. Lunch till självkostnadspris.

Sö 17 11.00 Mässa. Robert Koss. Sång av kyrkokören.
		Introduktion av ny kyrkomusik.
Sö 24 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. Helené Lindberg. Sång
		 av barnkören. Utdelning av barnens bibel. Introduktion
		 av ny kyrkomusik. Plättar med sylt.
Sö 31 11.00 Mässa. Robert Koss. Predikan av Torbjörn
		 Degerström. Sång av syskonen Kågström. Introduktion
		 av ny kyrkomusik.

Maj
Lö 11 18.00 Gudstjänst. ”Bryt ny mark - i närområdet”. Evelina
		 Hermansson. Sång av Burviksgruppen. Servering.
Sö 12 11.00 Kretsgudstjänst i Ö Falmark. Joel Wadström m fl.
		Servering.
On 15 11.00-13.00 Våffellunch. Bureå spelmansgille.
Lö 25 18.00 Kretsgudstjänst med avtackning av Joel Wadström.
		 Sång. Servering.
To 30 08.00 Gökotta vid Fiskekapellet.

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74
Mars
Sö 10
		
Fr 15
		
Lö 16
		
Sö 17
		
Sö 31

April
To 4 19.00 Veckomässa i Västra Hjoggböles bönhus. Joel
		Wadström.
Sö 7 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Sång av Erika Löfroth
		 och Nils Olofsson. Söndagsklubben (drop in från kl 10.15).
		 Introduktion av ny kyrkomusik.
Ti 9 08.30 Morgonmässa i Kryptan i församlingsgården. R Koss.
Lö 13 10.00 Gudstjänst ”Messy Church” i Örviken. Markus
		 Ahlstrand, Björn Olofsgård, Lars Palo m fl. Lunch
		 till självkostnadspris.
Sö 14 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Avslutning av faste		 insamlingen. Introduktion av ny kyrkomusik.
		OBS! Fr o m måndag den 15 april firas guds		 tjänsterna åter i Bureå kyrka.
Må 15 19.00 Passionsandakt. Joel Wadström.
Ti 16 19.00 Passionsandakt. Björn Olofsgård.
On 17 19.00 Passionsandakt. Joel Wadström.
To 18 19.00 Skärtorsdagsmässa. Robert Koss.
Fr 19 11.00 Långfredagsgudstjänst. Markus Ahlstrand. Sång
		 av kyrkokören.
Sö 21 11.00 Påskdagsmässa. Robert Koss. Sång av kyrkokören
		 och barnkören. Stråkensemble. Brassmusiker.
Må 22 11.00 Gudstjänst i Västra Hjoggböles bönhus. Stig-Lennart
		Jonsson.
Fr 26 17.00 After Work i församlingsgården. ”Thank God it´s
		 Friday!” Robert Koss. Carola Forsell om Operation Smile.
Sö 28 11.00 Gudstjänst. Ola Persson. Sång av Boel och Botte
		Boström.

Lö 6 19.00 Frälsningsarmén kommer hit.
Fr 19 18.00 Långfredagsgudstjänst. Ulf Norrby.

Maj
Lö
Sö
Lö
Sö

11
12
25
26

12.00-14.00 Barnens dag.
11.00 Kretsgudstjänst i Östra Falmark.
18.00 Avtackning av Joel Wadström i Bureå.
11.00 Gudstjänst. Joel Wadström.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Eva Lindgren 073-716 11 04
Mars
Ti 5 18.00-20.00 Öppet hus i bönhuset med semmelfika.
To 7 19.00 Veckomässa. Robert Koss.
Sö 10 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Joel Wadström. Ta med
		fikakorg.
Fr 15 Seriemöten tillsammans med Sjöbotten. Joel Wadström.
-Sö -17 Se Sjöbotten!

April
11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Predikan av Anna-Stina
Svedberg. Sång av barnkören. Kyrkkaffe.
11.00 Kretsgudstjänst med EFS-kretsen i Östra Falmarks
bönhus. Robert Koss. Joel Wadström. Kyrkkaffe.
19.00 Veckomässa i Burviks bönhus. Markus Ahlstrand.
11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Terminsavslutning.
Sång av barnkören. Tacobuffé.
11.00 Mässa. Robert Koss.
08.00 Gökotta utanför Fiskekapellet. Robert Koss.

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Sö 7 13.00 Familjeutflykt.
Må 22 Gudstjänst med påskens budskap i bild och ton. Björn
		 Lindberg m fl.

Maj
Sö 12 11.00 Kretsgudstjänst i Östra Falmark. Joel Wadström.
		 Robert Koss. Sång av Julia Åshjelm.
To 30 09.00 Gökotta på Stövarberget. Joel Wadström. Ta med
		fikakorg!

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

Mars
Lö 9
		
Sö 10
On 13
		
Lö 23
		

14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet tillsammans med Östra
Falmark. Joel Wadström predikar. Medtag eget fika.
19.00 Mötesserie i Östra Falmark tillsammans med
Sjöbotten. Joel Wadström.
19.00 Mötesserie i Östra Falmark tillsammans med
Sjöbotten. Joel Wadström.
11.00 Mötesserie i Östra Falmark tillsammans med
Sjöbotten. Joel Wadström.
18.00 Gudstjänst. Joel Wadström.

April

Maj
Sö 5
		
Sö 12
		
To 16
Sö 19
		
Sö 26
To 30

18.00 Styrelsens afton.
11.00-13.00 Våffellunch. Maine Bommelin berättar.
18.00 ”Påskens vittnen”. En kväll för vittnesbörd. Sång av
Emelie Oreskovic. Servering.
18.45 Valborgsfika efter firandet på torget.

Mars

18.00 Gudstjänst. ”Föreningens kallelse”. Jonas Hedblad
och Joel Wadström. Sång av Viktoria Sundin. Servering.
14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Joel Wadström.
11.00-13.00 Våffellunch. Birgitta och Håkan Lundberg
berättar om flyktingmottagande i Jörn.
18.00 Gudstjänst. ”Kallad och sänd i närområdet”. Joel
Wadström. Servering samt musik och bild med Joel.

Lö 2

18.00 Göran Holmgren. Servering.

April
To 4 Veckomässa. Joel Wadström.
Sö 14 11.00 Joel Wadström. Sång. Ernst Berglund. Servering.
Må 22 11.00 Gudstjänst. Stig-Lennart Jonsson.

7

Många strängar på Palos lyra

Lars spelar på elitnivå
Lars Palo jämställer jobbet som
yrkesmusiker med att vara elitidrottare.
– Det krävs lika mycket ansträngning, fokusering och kontinuerligt underhåll, hävdar han.
43-årige Lars Palo, som har rötterna
i Luleå, började att ta lektioner i orgel
och piano för Einar Isacson i Örnäsets
församling redan som 13-åring.
– Musiken har funnits i mitt liv så
länge jag kan minnas.
Redan som 14-åring började han
jobba åt Svenska kyrkan.
– Jag spelade regelbundet i gudstjänster, men det erkänner inte församlingen
och det finns inga bevis för det förrän
jag blev 15 år.
Vad var det som gjorde att du valde att
jobba med kyrkomusik fram över?
– Galenskap! Nää. Jag vet inte riktigt.
Att vara yrkesmusiker är som att vara
elitidrottare. Den dagen man slutar öva
och vara engagerad så tynar man liksom
bort.
Han utbildade sig till kyrkomusiker i
fyra år och därefter till konsertorganist i
tre år i Piteå.
– Jag jobbade i Norrfjärdens församling innan jag 2003 började i Bureå
församling.
Vad är det roligaste med jobbet som
kyrkomusiker?
– Att jag får vara musiker, att jag får
göra något som jag tycker om och att jag
får göra det jag har fallenhet för.

Lars Palo.

Lars Palo har många strängar på sin
musikaliska lyra och han vill kunna göra
både det ena och det andra.
– Jag är traditionellt utbildad, men
jag har många specialintressen och vill
gärna se helheten.
Tramporgel i miniatyr
I maj i fjol var han över till USA för
att gå en munspelskurs som heter Hill
Country Harmonica.
– Det är ett väldigt nischat specialintresse jag har. Man kan säga att munspel
är som en tramporgel i miniatyr.
De två instrumenten har, enligt honom, samma ljudalstring.
– Den enda skillnaden är att man
med munspel sköter lufttillförseln och
resonansen själv. Man blir så att säga en
del av instrumentet.
Lars Palo kombinerade munspelandet
i USA med att göra en del ”bakgrundsresearch” för körlivet i församlingen.
– Det var mycket fokus på blues, country och gospel.
Han berättar att de svarta afroamerikanerna anser att blues och gospel
egentligen är samma musik.

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

Skärvägen 2A, 932 52 Bureå
Tel: 0910-70 80 60, Fax. 70 80 62
E-post: burea.forsamling@svenskakyrkan.se
För de anställdas e-postadresser se hemsidan:
www.burekyrkan.com
BUREÅ EFS
Vik EFS-präst
Joel Wadström
070-550 57 68 / joel.wadstrom@gmail.com

– Det enda som skiljer är orden, så
det finns ett väldigt brett spektra av vad
man kallar för blues.
Lars Palo konstaterar att människor i
väst tenderar att se allting väldigt smalt,
men att det inte alltid är så i verkligheten.
– Jag har alltid haft på känn att den
gospel som många vurmar för har
väldigt lite med dess ursprungliga form
att göra.
Han har därför alltid velat komma
närmare ”kärnan”.
– Nu vet jag att gospeln, som vi ofta
får höra den presenterad här i Sverige,
egentligen har tappat väldigt mycket av
sin ursprungliga identitet.
Ny medarbetare
Bureå församling gör en satsning på
musiken i år och har sökt en ny medarbetare – en musikpedagog – med 50
procents inriktning på musik.
– Vi kommer att utöka personalstyrkan eftersom att allt vi vill göra inte
hinns med på bara en musiker.
Många församlingar har problem med
att rekrytera kyrkomusiker i dag och
Lars Palo tror att Svenska kyrkan på
nationell nivå sitter inne med lösningen.
– Svenska kyrkan måste ta fram en
kravspecifikation över vilken utbildning
som krävs för att jobba som kyrkomusiker och personer som utbildat sig enligt
den måste också få jobb sedan. Det
skulle underlätta oerhört om det pastorala året, som numera krävs, erbjöds
även i norra Sverige.

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

Omslag: Bilden är
från Messy Church i
Örviken.

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

