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Albin är alltid redo



Den 15 april 2019 brann kyrkan Notre Dame 
i Paris. Händelsen, som blev en världsnyhet, 
mottogs med sorg och bestörtning av många.

Folk grät och sörjde. Städer runtom i Europa 
lät sina kyrkklockor ringa i solidaritet med den 
brandhärjade katedralen. Hur kan en byggnad 
väcka så mycket känslor?

Kanske är det märkligt att förstå för den som 
sällan sätter sin fot i kyrkan annat än vid 
särskilda tillfällen att byggnaden i sig kan vara 
så känsloladdad för vissa, men kyrkan är så 
mycket mer än det vi ser. Kyrkan är en plats 
för förtätad helighet mitt i vår vardaglighet; ett 
evighetens brofäste i våra tidsbegränsade liv. 

I samband med förberedelserna strax inför en 
vigselgudstjänst, kom jag att samtala med några 
av de anhöriga i kyrkans mittgång. En bit in i 
samtalet vänder sig en av männen in mot kyrkan 
och tittar upp emot koret och uttalar följande 
ord: ”Wow. Det var så länge sedan jag var in 
här. Tänk, jag hade glömt bort hur j***a vacker 
den här kyrkan är.” 

Språket må vara aningen ovårdat, men uttrycket 
går inte att misstolka: kyrkorummet väcker 
känslor av vördnad och förundran, och allt 
däremellan. Annars skulle väl inte saker som 
skolavslutningar i kyrkan vara föremål för 
återkommande debatt i vårt samhälle?

När den stora flyktingvågen svepte över Europa 
2015, höjdes många kritiska röster gentemot de 
europeiska ländernas generösa mottagande av 
muslimer. Den tyske förbundskanslern Angela 
Merkel tog då bladet från munnen och sade 
klarsynt: ”Börja med att bekänna er egen kristna 

tro och gå i kyrkan själv, istället för att känna 
ångest för alla troende muslimer.” Bättre kan det 
knappast sägas. 

Midsommardagen 2020 (”save the date”) 
kommer vi att fira 100-årsdagen av Bureå 
kyrkas invigning. Det är en kyrka jag är tacksam 
att jag få fira gudstjänst i tillsammans med 
alla er som sluter upp – dag, efter vecka efter 
år. Tillsammans ger vi uttryck för vår längtan 
att låta Guds rike komma genom att Gud får 
arbeta med våra hjärtan så att vi formas till det 
heliga folk han har kallat oss att vara. För om 
sanningen ska fram, så firar vi inte gudstjänst 
för vår skull – vi firar gudstjänst för Guds skull. 

Det är Gud, Fader, Son och Ande, som ska äras. 
Det är därför kyrkan ser ut som den gör – för 
att återspegla något av Guds ofattbara prakt och 
makt. 

Därför är min uppmaning till dig som klagar 
över ”andras religioner”; över världens elände; 
som uppskattar musik och estetik; som 
bekymrar dig över morgondagen; Du som 
bär på sår i din själ; som inte anser dig ”passa 
in” i samhället; som längtar efter en djupare 
mening i livet; som ”hungrar och törstar efter 
rättfärdighet:” Kom till kyrkan för Guds skull! 
Och för din egen skull.

Vi ses i kyrkan!

Kom till kyrkan för Guds skull!
ANDAKT

Markus Ahlstrand
Komminister
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Ur innehållet
Sid 3

Sid 4

Sara och Mikael gör gott

Alltid redo för scouting
Sid 5

Sid 6
Värnar Guds skapelse

Tid för eftertanke

Den kristna musikern och 

sångaren Torkel Selin kommer till 

Burvik den 27 maj.

Han, som är född i 
Bastuträsk och brukar 
kallas för Kyrkans 
trubadur, ska sjunga 
och spela Gamla 
Läsarsånger och (Nya) i bönhuset.

Tid? Se kommande annons i Norran!

Det blir två tillfällen med 

orgelmusik i Bureå kyrka under 

våren 2020.

Musikgudstjänst den 29 mars kl 
18.00. Lars Palo spelar orgelmusik 
från fransk tradition, men även en del 
improvisationer utlovas.

Orgelkonsert den 13 april kl 18.00. 
Lars Palo spelar orgelmusik av svenska 
tonsättare och en del improvisationer.

Selin i BurvikOrgelmusik

»Kyrkan är en plats 
för förtätad helighet«



Bureå församling har haft ett 
samarbete med Bureskolan på 
olika sätt under väldigt många år.

– Syftet är att tillsammans 
göra gott för våra unga, berättar 
musikpedagogen Sara Johansson.

Kyrkorådet i församlingen beslöt att utöka 
verksamheten för barn och unga för 
ungefär ett år sedan.

– Det tillsatte en ny tjänst, som jag sökte 
och fick, och halva arbetstiden ska jag 
ägna åt vidareutveckling av samarbetet 
med skolan och övriga barn- och 
ungdomsaktörer i Bureå.

Inför hösten 2019 fördes samtal mellan 
församlingens personal och skolans 
resursteam (kuratorer, socialpedagoger  
m fl).

– Önskan var stor att få sparka i gång 
något. Den stora drömmen är att kunna 
jobba med en röd tråd genom alla årskurser.

Under hösten träffade också kyrkans 
personal och delar av resursteamet tre 
klasser i årskurs 4 och två klasser i årskurs 
5.

– Upplägget med träffarna var 
gruppstärkande övningar och samtal.

Mikael Marklund, som har en 
resurstjänst på skolans högstadium med 
ungefär 300 elever, är bara positiv till att 
församlingen hjälper till i arbetet med 
skolans grundvärderingar.

– I år ska vi lägga kraft och energi på 
sexorna och åttorna.

Nu ska han och Sara sätta sig ned för att 
hitta rätt form för det fortsatta arbetet.

– Vi måste titta lite grann mer på 
innehållet och förankra våra tankar hos 
mentorerna.

”Grubbelklubben”
Varannan vecka arrangerar församlingen 
också ”Grubbelklubben” med ”veckans 
fråga” i skolans cafeteria under en lunchrast.

– Eleverna får själva eller tillsammans 
med andra grubbla över frågan och rösta på 
olika svarsalternativ, berättar Sara.

Eleverna uppskattar de lite större och 
relevanta frågorna som till exempel ”Vem 
pratar du helst med om jobbiga saker?”.

– Utifrån ”röstningsresultatet” svarar ett 
hundratal ungdomar på frågan varje gång.

Även Mikael Marklund brukar svara på 
frågorna.

– Jag tycker att frågorna sår många frön 
för framtida tankar hos ungdomarna, säger 
han.

Numera övar dessutom församlingens 
barnkör i en av skolans lokaler.

– Vi är tacksamma för den här 
möjligheten som förenklar för både oss och 
barnen, avslutar Sara Johansson.
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Sara och Mikael gör gott
”Grubbelklubben” i Bureskolans cafeteria. Foto: Privat.

Mikael Marklund, Bureskolan, och Sara 
Johansson, Bureå församling, ska lägga kraft 
och energi på eleverna i årskurs sex och åtta 
i år.
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Kurt Brännström och Albin Säll 
håller liv i en gammal tradition – 
ungdomsverksamheten – i Östra 
Falmark.

– Vi är båda naturmänniskor 
och vi får så mycket tillbaka av 
ungdomarna, säger de.

SALT är en självständig barn- och 
ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan 
med en särskild relation till moderrörelsen 
EFS.

– Vi är öppna för alla som vill vara med i 
vår gemenskap, berättar Kurt.

Organisationens huvudmål är att barn 
och ungdomar ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus.

– Jag har ju också en tro på Gud och på 
något sätt blir den bara större och större 
med åren, säger han.

– Vi har däremot inte så mycket Gud med 
i verksamheten, men vi försöker flika in en 
del i slutet av varje träff, berättar Albin.

Kurts engagemang som ledare tog fart 
när hans egna barn var mindre och deltog i 

verksamheten, medan Albin har vuxit in i 
ledarrollen.

– Jag har varit med sen jag var sju-åtta 
år, har hakat på spåret sedan dess och jag 
har alltid velat hjälpa till, berättar han och 
tillägger:

– Jag gillar att vara utomhus och arbeta 
med händerna, så det här passar mig bra.

Numera delar han ledaransvaret med 
Kurt sedan två år tillbaka.

– Jag är så himla glad att Albin har blivit 
ledare. Annars skulle jag nog inte ha orkat 
med det här, påpekar Kurt.

Från årskurs två
Ungdomsverksamheten i byns bönhus 
kallas officiellt för SALT, men kärt barn har 
många namn.

– I folkmun säger vi scouting eller FGPG 
beroende på vem som är mottagare av 
budskapet, berättar Kurt.

Verksamheten riktar sig till ungdomar 
från årskurs två och uppåt.

– Det brukar komma allt ifrån 7 till 14 
ungdomar varje tisdagskväll, berättar Albin.

De flesta av ungdomarna hör hemma i 
byn, men det händer också att ungdomar 
från EFS-kretsarna i Bureå och Sjöbotten 
kommer på besök.

– Vi brukar också gästa dom i bland, säger 
Albin.

Grilla korv i koja
Kurt och Albin försöker att inleda varje 
träff med en liten samling.

– Vi har lärt oss att ska vi göra lite 
aktiviteter så är det bra att försöka ta det lite 
lugnt i början, berättar Kurt.

Vårterminen inleds alltid med en 
traditionell skoterutflykt till en närliggande 
jaktkoja.

– Ungdomarna får åka bob och grilla 
korv, berättar Albin.

– Vi åker i väg oavsett väder, tilläger Kurt.
Vårprogrammet i övrigt består av allt 

från lekar, femkamp och filmkväll till 
scouting på scoutplatsen nere vid sjön i maj.

– Vi hittar alltid på en massa roliga saker 
och ibland får ungdomarna själva bestämma 
vad vi ska göra, avslutar Albin.

Alltid redo för scouting
Kurt Brännström och Albin Säll är ledare för ungdomsverksamheten i bönhuset i Östra Falmark.



De värnar om Guds skapelse
Miriam och Olov Rutschman, Bureå, 
värnar om klimatet och miljön.

– Vi försöker ta hand om Guds skap-
else efter bästa förmåga, säger de.
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Makarna Rutschman bor, tillsammans 
med tvåårige sonen David, i samhället 
sedan tre år tillbaka.

– Mina pappa är från USA och min 
familj är dom enda Rutschmans i Sverige, 
berättar Miriam.

Hon, som till vardags jobbar som 
högstadielärare på Bureskolan, är 
uppvuxen i Jokkmokk och har dubbla 
medborgarskap.

– Det var vänner i Jokkmokks Frikyrka 
som fick mina föräldrar att flytta till 
samhället.

Olov Rutschman, som till vardags 
jobbar som kurator på LP-verksamhetens 
behandlingshem i Ursviken, har sina 
rötter i ”Skelleftebodan”.

– Jag har vuxit upp inom EFS och 
Svenska kyrkan, berättar han.

Makarna tycker att det är viktigt att ha 
en kristen gemenskap för att växa i sin tro.

– Vi går främst till Bureå kyrka, men 
sen är vi också med i var sin bönegrupp.

Stöttning i bön
Bönegrupperna träffas varannan vecka i 
församlingsgården.

– Vi har av praktiska skäl delat upp 
oss i en grupp för män och en grupp för 
kvinnor.

Olov tycker att det är väldigt viktigt att 
också få ha ett litet sammanhang där man 
får dela tron i vardagen.

– Man kommer dessutom varandra 
väldigt nära och får en väldig stöttning i 
bön och i livet, konstaterar Miriam.

Makarna Rutschman delar också 
ett brinnande intresse för klimat- och 
miljöfrågor sedan lång tid tillbaka.

– Dom här frågorna har blivit väldigt 
mer i ropet på senare år och i takt med det 
har vi blivit allt mer medvetna om att det 
spelar roll hur vi lever våra liv.

De tror också att det finns en koppling 
mellan tron och att ta hand om skapelsen.

– Gud har skapat världen och vi 
människor har fått i uppdrag att förvalta 
skapelsen.

De värnar även om klimatet och miljön 
av solidaritet till andra.

– Hur vi lever våra liv påverkar ju fler 
än oss och redan i dag händer det ju saker 
med klimatet som påverkar främst de 
fattigare delarna av världen.

I nuläget är det främst Miriams 
engagemang som syns mest utåt.

– Jag har varit med lite grann på 
Fridays for future utanför Brinken i höst, 
berättar hon.

Miriam har dessutom varit med om att 
starta en liten lokal grupp för föreningen 
Vi håller oss på jorden.

– Vi kampanjande under Stefans 
Sundströms konsert i Skellefteå.

Familjen är så klart själva med i 
föreningens kampanj Flygfritt 2020.

– Ett sätt som vi privatpersoner 
markant kan minska våra koldioxid-
utsläpp på är ju att sluta flyga.

Varmt om hjärtat
I föreningen Vi håller oss på jorden 
används uttrycket tågskryt istället för 
flygskam.

– Vi vill inte att folk ska skämmas. 
Vi vill istället peppa folk att välja 
miljövänligare alternativ som tåget. Målet 
är att 100 000 personer ska avstå från att 
flyga under 2020, berättar Miriam.

Olov önskar att alla mer öppet 
kunde prata om vad man kan göra för 
klimatet utan att det blir pekpinnar eller 
skamkänslor.

– Vi är inga klimatexperter som gör 
rätt i alla hänseenden, men vi har ett 
intresse och vi vill gärna gå i riktningen 
att göra fler medvetna val, säger han.

Makarna har också valt att gå i Mats 

Bohmans, präst i Carlskyrkan i Umeå, 
fotspår och även dragit ned på sin 
köttkonsumtion väldigt markant.

– Han och hans familj har varit på 
banan länge och dom har valt att ställa 
om livet på ett enda område i taget för att 
det inte ska bli övermäktigt.

De upplever även att Bureå församling 
strävar efter att göra fler miljömedvetna 
val, men det är ingenting som dom har 
drivit på.

– Vi fungerar mer på relationsbasis. Det 
är ju i mötet med andra människor som 
man diskuterar det som ligger en varmt 
om hjärtat.

De är också delaktiga i planeringen 
och genomförandet av Matlag för 
klimaträttvisa i församlingsgården.

– Vi ska träffas fem gånger under 
våren, laga växtbaserad mat tillsammans 
och diskutera miljöfrågor utifrån ett 
material med samma namn av Svenska 
kyrkan, Svenska kyrkans Unga och 
Sensus.

Hoppfull framtid
Olov och Miriam tipsar gärna om de 
fem B-na som representerar de områden 
som privatpersoner kan göra mest för att 
minska sina koldioxidutsläpp.
n Bilen (transport)

– Transport/resor står för en stor andel 
av Sveriges koldioxidutsläpp. Genom 
att minska på resandet med bil och flyg 
minskar man snabbt sin klimatpåverkan.
n Biffen (mat)

– Man brukar ju generellt prata om 
att kött har en större klimatpåverkan än 
icke-animaliska proteiner.
n Bostaden (boende)

– Boendets storlek och 
uppvärmningssätt spelar roll. Man kan 
sänka värmen och välja förnybar el.
n Börsen (pengar)

– Var vi har våra spar-, försäkrings- 
och pensionspengar placerade spelar roll. 
n Butiken (inköp)

– Fundera över om alla inköp är nöd-
vändiga och om det går att köpa begagnat.

Olov, Miriam och David Rutschman.

HELA INTERVJUN HITTAR DU PÅ:
BUREKYRKAN.COM
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Tid för eftertanke
Att fasta är att avstå från något för 
att vinna något annat.

Det handlar ofta om att avstå 
från mat, men det kan lika gärna 
handla om att avstå från annat.

Fasta eller fastetid är, enligt Wikipedia, en 
period då en person självmant eller under 
tvång avstår från mat och eventuellt dryck i 
olika utsträckning.

Att fasta av hälsoskäl görs främst för att 
rensa kroppen från slaggprodukter och 
stimulera kroppens ämnesomsättning.

Att fasta av religiösa skäl görs främst för 
andlig förnyelse och botgöring.

Det kristna fastan handlar om att få tid 
för eftertanke och bön.

Årets största fasta i kristendomen 
börjar 40 dagar före påsk och avslutas på 
påskafton.

Den inleds alltid på en onsdag. Det är 
påskdagen som styr när fastan inleds. Den 
firas alltid den första söndagen efter den 
första fullmånen efter vårdagjämningen.

Under fastan före påsk är färgerna i 
kyrkan lila eller blå. Färgerna står för fasta 
och bot.

Fastlagen
Den långa fastetiden föregås av tre 
festdagar som kallas fastelagen.

Fettisdagen
Fastelagen avslutas med fettisdagen. Det 
är dagen då vi av tradition äter semla eller 
fastlagsbulle.

Askonsdagen
Fastans första dag – onsdagen – kallas för 
askonsdagen. Dagen har fått sitt namn 
efter en gammal kristen sedvänja och än i 
dag förekommer det att prästen kan ge de 
gudstjänstdeltagare som vill ett kors av aska 
i pannan under askonsdagsmässan.

Stilla veckan
Fastetidens sjunde och sista vecka kallas 
för stilla veckan eller passionsveckan och 
avslutas med påskafton.
Palmsöndagen
Stilla veckan inleds med palmsöndagen. 
Det är en glädjens dag då det firas att Jesus 
tågade in i Jerusalem under människornas 
hyllningar.

Skärtorsdagen
Torsdagen före påskhelgen äter Jesus den 
sista måltiden tillsammans med sina tolv 
lärjungar.

Långfredagen
Pontius Pilatus fattar beslutet att Jesus ska 
dömas till döden eftersom han har gjort 
anspråk på att kalla sig judarnas kung.

Påskafton
Påskafton är i kristen tradition en ”tom” 
dag utan dagaktiviteter och det beror på att 
Jesus ligger i graven.
 
Påskdagen
Jesus har uppstått frön döden. 

Gravskötsel
För beställning eller frågor om 
gravskötsel kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen på telefon: 
70 80 70.

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

Tvätt av gravstenar
Miljövänlig tvätt av gravstenar 
med hetvatten utförs av kyrko-
gårdsförvaltningen till en kost-
nad 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, kon-
takta kyrkogårdsförvaltningen. 
Telefon: 70 80 70.  
Besöksadress: Munkvägen 8 B.

Vårens Bibelstudier 
i församlingsgården
Bibelstudierna under vårterminen 

2020 leds av Markus Ahlstrand och 

Helena Marksén. 

Under våren fördjupar vi oss i 
Johannesbreven i Nya Testamentet.

Träffarna äger rum tisdagar 
udda veckor (se datum nedan) i 
församlingsgården mellan klockan 13-
14.30, med start vecka 11.

Vecka 11 tisdagen den 10 mars
Vecka 13 tisdagen den 24 mars
Vecka 15 tisdagen den 7 april
Vecka 17 tisdagen den 21 april

Foto: Gustaf Hellsing, Jonas Tobin och Albin Hillert/IKON



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

Mars
Sö 1 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Predikan av Sven-Erik 
  Fjellström. Kyrkkaffe.
Sö 8 11.00 Mässa. Helena Marksén. Mingelfika.
Ti 10 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Helena Marksén.
Sö 15 11.00 Gudstjänst. Ulla-Lena Bäckman. Sång av ungdoms- 
  kören. Mingelfika.
Sö 22 11.00 Gudstjänst. OBS! I församlingsgården. Sång av barn- 
  kören. Markus Ahlstrand. Utdelning av Barnens bibel.  
  Kyrkkaffe med ”bibeltårta.”
To 26 19.00 Veckomässa i Sjöns bönhus. Robert Koss.
Fr 27 17.00 After Work ”Thank God it´s Friday”. Internationella  
  gruppen ansvarar för programmet.
Sö 29 11.00 Mässa. Sång av kyrkokören. Robert Koss. Mingelfika.
Ti 31 18.30 Henry och Sari Schwartz sjunger och vittnar om tron.  
  I församlingsgården. Servering. 

April
Lö 4 10.00 Kreativ gudstjänst ”Messy Church” i Örviken Folkets  
  hus. Lunch till självkostnadspris. 
Sö 5 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand. Mingelfika.
Må 6 19.00 Passionsandakt. Markus Ahlstrand. Musik av  
  Alexander Eriksson.
Ti 7 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Robert Koss.
Ti 7 19.00 Passionsandakt. Björn Olofsgård. Sång av Lillemor  
  Johansson.
On 8 19.00 Passionsandakt. Helena Marksén. Musik av Lars  
  Palo.
To 9 19.00 Skärtorsdagsmässa. Robert Koss. Ungdomar från  
  ungdomsgruppen.
Fr 10 11.00 Långfredagsgudstjänst. Robert Koss. Sång av  
  kyrkokören.
Sö 12 11.00 Påskdagsgudstjänst. Sång av kyrkokören och  
  barnkören. Stråkmusiker och blåsmusiker medverkar.  
  Markus Ahlstrand. Hamburgergrillning på kyrkbacken efter  
  gudstjänsten.
Må 13 11.00 Gudstjänst i Burviks bönhus.
Sö 19 11.00 Gudstjänst. OBS! I församlingsgården.  
  Söndagsskola. Robert Koss. Kyrkkaffe.
Fr 24 17.00 After Work ”Thank God it´s Friday”.
Sö 26 11.00 Mässa. Samtal över kyrklunchen med anledning av  
  100-årsfirandet av Bureå kyrka. Tema: Framtiden. Markus  
  Ahlstrand m.fl. Kyrklunch.
Sö 26 18.00 Konsert med Bureå manskör och Skellefteå manskör.  
  Karl-Gerhard Lindgren, Markus Ahlstrand m fl. 

Maj
Sö 3 11.00 Gudstjänst. Sång av barnkören och ungdomskören.  
  (Terminsavslutning för körerna).  Markus Ahlstrand m fl.  
  Kyrklunch. Kyrkkaffe med doptårta. Anmälan. 
  Se separat annons i Nära.
Ti 5 08.30 Morgonmässa i Kryptan. Markus Ahlstrand.
Sö  10 11.00 Mässa med EFS-kretsen. OBS! I Östra Falmarks  
  bönhus.  Markus Ahlstrand. Helena Marksén m fl. Kyrkkaffe.
To 14 19.00 Veckomässa i Sjöbottens bönhus. Robert Koss.
Sö 17 11.00 Gudstjänst. OBS! I församlingsgården.  
  Söndagsskola. Robert Koss. Kyrkkaffe. 
To 21 08.00 Gökotta vid Fiskekapellet. Robert Koss. Medtag  
  gärna egen fikakorg till fika och gemenskap efter guds- 
  tjänsten. Vid regn firas gökottan inomhus i Fiskekapellet.
Sö 24 11.00 Mässa. Robert Koss. 
Sö 31 11.00 Mässa med konfirmation. Sång av Mikael Marklund.

BUREÅ EFS, Forts.

April
Lö 4 18.00 Sångcafé med Elisabeth och Pär-David  
  Carlsson.
On 15 11.00-13.00 Våffellunch. Besök av Hans  
  Brettschneider.
Lö 18 18.00 ”Påskens vittnen”. Gudstjänst med vittnesbörd. Stig  
  Lennart Jonsson och Burvikssångarna. Servering.  

Maj
Sö 10 11.00 Kretsgudstjänst i Ö Falmark. Helena Marksén m fl.  
  Sång. Servering.
On 13 11.00-13.00 Våffellunch. Bureå spelmansgille medverkar.
Lö 16 18.00 Gudstjänst med sjukhusprästen Stellan Lindgren. 
  Sång av Viktoria Sundin. Servering.
To 21 08.00 Gökotta vid Fiskekapellet. Ta med fikakorg!
Sö 24 18.00 Gudstjänst med Helena Marksén. Servering.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Anette Lindgren 070-659 10 85

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

Mars
Sö 8 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet tillsammans med Östra 
  Falmark. Helena Marksén.
Seriemöten i Östra Falmark:
Fr 20 19.00 Helena Marksén och Soul Children.
Sö 22 11.00 Ulf Norrby.

April
Fr 10 18.00 Långfredagsgudstjänst med Ulf Norrby.
Sö 26 11.00 Gudstjänst i och med Svenska kyrkan i Bureå.  
  Kyrklunch med 100-årstema.

Maj
To 7 19.00 Medlemsmöte och nattvardsmässa med Ulf Norrby  
  och Helena Marksén.
Lö 9 Distriktets årsmöte i Robertsfors.
Sö 10 11.00 Kretsgudstjänst i Östra Falmark som Östra Falmark  
  ordnar.
To 14 19.00 Svenska kyrkans veckomässa i Sjöbottens bönhus.
Lö 16 12.00-14.00 Barnens dag med SALT-barnen m fl.
Sö 17 11.00 Gudstjänst med Helena Marksén.
Fr- 22- EFS Riks Årskonferens 
Sö 24 i Jönköping.

Mars
Sö 8 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet.
Fr 20 19.00 Gudstjänst. Seriemöten. Helena Marksén.
Lö 21 19.00 Seriemöte.
Sö 22 11.00 Seriemöte.
Sö 29 11.00 Salt-gudstjänst med barn från byn. Helena Marksén.

April
Må 13 11.00 Påskens budskap i ord och bild. Björn Lindberg m fl.
To 30 18.30 Valborgsmässofirande. 

Maj
Sö 10 11.00 Hela kretsen samlas till gudstjänst. Helena Marksén.
To 21 09.00 Gökotta uppe på Stövarberget. Ta med fikakorg!
  Helena Marksén.

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

Mars
Sö 29 18.00 Söndagsgudstjänst. Catrin Marklund.

7

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Mars
Sö 8 14.00 Isgudstjänst i Holmsvattnet. Helena Marksén.
Sö 8 18.00 Gudstjänst med Helena Marksén. Sångare från 
  Frälsningsarmén. Servering.
On 11 11.00-13.00 Våffellunch. Norrankrönikören Ove Vikdahl 
  berättar.
Sö 22 18.00 Gudstjänst med Jonas Hedblad. Sång av Anna 
  Öhlén. Servering.



Leva fri från våld

Goda hjul sitter (i) fast(einsamlingen)!

Expeditionen öppen.............................................Mån-Tor 10.00-12.00
Pastorsexpeditionen .........................................................................70 80 60
Kyrkogårdsförvaltningen ............................................................. 70 80 70
Administratör 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
Musikpedagog Sara Johansson ............................................... 70 80 75
Församlingsass Helene Lindberg ...........................................70 80 67
Vik församlingsass Lillemor Johansson ..........................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
EFS-präst 
Helena Marksén
070-687 58 57 / helena.efs@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:  Albin Säll 
är en av ledarna för 
SALT i Östra Falmark.

Act Svenska kyrkans fasteaktion 
handlar i år om att vi alla har rätt 
att leva i en trygg och säker miljö 
fri från våld. 

Men det är långt ifrån alla som gör det. 
Israel och Palestina är en av många regioner 
med höga våldsnivåer och varje dag betalar 
palestinier och israeler ett högt pris för den 
utdragna konflikten. 

Mitt i allt detta arbetar Mai Jarar (bilden) 
med att stärka människors motstånds- och 
handlingskraft. 

Mai arbetar som koordinator för en av våra 
partnerorganisationer i östra Jerusalem som 
tillsammans med bland andra Act Svenska 
kyrkan driver programmet Local to Gobal 
Protection i Palestina. 

Det är en metod som går ut på att stödja 
samhällsutveckling i områden som drabbats 
av katastrof eller där det finns en pågående 
konflikt.

– Genom att ge människor en möjlighet 
att själva initiera och leda aktiviteter för 
att nå en positiv samhällsutveckling, 

stärks människors självförtroende och 
sammanhållningen mellan människor ökar, 
säger hon.

Manchokulturen
Larry Madrigal är en 
av eldsjälarna bakom 
Centro Bartolomé de 
las Casas i El Salvador, 
ett center som arbetar 
för att fler, inte minst män, ska inkluderas i 
arbetet för att minska det utbredda våldet i 
delar av Centralamerika.

Han växte upp med en stark mamma som 
arbetade för mänskliga rättigheter och när 
han började studera teologi upptäckte han en 
motsägelse mellan sin mammas kamp och det 
liv hon levde och det han fick lära sig genom 
teologin. 

– Jag insåg att män behövde någon som 
skildrade dem och maskuliniteten. Och det 
var då jag verkligen fastnade. 

En viktig aspekt för att uppnå genus-
rättvisa och minska våldet är att inkludera 
fler, inte minst männen, i arbetet.

Lördag den 18 april 

inbjuder Bureå församlings 

internationella grupp till en 

möjlighet att förena nytta 

med nöje, när du kan få dina 

vinterdäck på din bil skiftade 

till sommardäck till en kostnad 

av 250 kronor. 

Dessutom ges möjlighet att köpa 
en enklare invändig städning av 
bilden till en kostnad av 150 kronor. 
Om man köper både däckskifte och 
städning ingår även fika i priset. Fika går även att köpa separat. 

Pengarna går oavkortat till Svenska kyrkans fasteinsamling (förkortat ACT Svenska 
Kyrkan), som i år fokuserar på alla människors rätt till ett liv i frihet från våld. 

Däckbyte äger rum mellan 10-15. Välkomna!

Stolt över 
Bureå kyrka
Bureå kyrka fyller 100 år, en vacker 
kyrka tillika en fantastiskt välskött 
kyrkogård att vara stolt över även 
om jag inte är aktiv kyrkobesökare. 
Jag delar 
kyrkans 
syn på alla 
människors 
lika värden 
samt arbetet 
med att för- 
hindra utanförskap i Bureå 
församling.
Som exempel kan nämnas att 
kyrkan sponsrar Café Träffpunkten 
där väntjänsten ingår. Kyrkan 
samarbetar även med skolan, 
ungdomsgården, samt bedriver 
internationellt arbete och 
krishantering som bidrar till ett 
samhälle där vi bryr oss.
  
Därför är jag med! 

Valter Tjärnqvist 
Bureå

Därför är 
jag med!
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