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I ung ålder introducerades jag i den 
kristna tron, genom att min mamma 
läste en berättelse ur Barnens Bibel 
varje dag. 

Som liten tänkte man mest att det enbart var 
bra godnattsagor och inte riktigt på vad som 
sades! Ungefär vid fyra års ålder gick jag på 
barntimmen och andra kyrkliga aktiviteter 
där jag hade det kul och fick lära känna 
andra barn.

Som barn trodde jag till en viss grad på 
gud, men förstod nog inte vad det riktigt 
innebar. Men åren gick och jag blev äldre. 
Med åldern kom även tvivlandet smygandes, 
ett tvivlande på att det finns en gud som har 
skapat allt och kämpar för rättvisa! 

Detta tvivel fick mig som människa att tveka 
lite grann på mitt synsätt och värderingar 
över saker och ting. Som dem flesta av oss 
människor hamnar vi i sämre perioder och 
där hamnade även jag. 

Då kom den oväntade räddningen – Gud! 
Det var då jag förstod att det fanns en gud 
som ville hjälpa mig och alla andra som 
hade det svårt! Sakta men säkert började 
mitt tvivel förvandlas till en tro, en tro som 
lever än idag! 

Under jobbiga stunder brukar jag be om 
kraft för att kunna ta mig igenom det 
jobbiga, men även när livet går bra ber jag 
och tackar för gåvan jag har fått! Jag jobbar 
med barn i olika åldrar inom kyrkan och 

har fått ofta frågan om jag tror på Gud, 
Jesus och allt annat som står i Bibeln. Jag 
brukar då svara: Ja, det gör jag. 

Men låt inte mina värderingar påverka dig 
och vad du tror på! Som en följdfråga får jag 
ofta: Men går du till kyrkan varje söndag? 
Då brukar jag oftast skratta lite lätt och 
säga att Gud är med oss oavsett om vi går 
till kyrkan varje vecka eller någon gång om 
året. 

Det här är det som gör att jag älskar 
min tro. Gud är med mig och vart jag än 
befinner mig , och oavsett vilket skick jag är 
i, älskar Gud mig för den jag är!

Gud älskar mig för den jag är!
ANDAKT

Lucas Devismes
Församlingsbo
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Ur innehållet
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Unga mår allt sämre

Dan vårdar själar
Sid 5

Sid 6
Med Herren som herde

100-årsdagen firades

Den kristna musikern och 

sångaren Torkel Selin kommer till 

Burvik den 27 maj.

Han, som är född i Bastuträsk och 
brukar kallas för Kyr

Det blir två tillfällen med 

orgelmusik i Bureå kyrka under 

våren 2020.

Musikgudst

??????????

»Under jobbiga stunder 
brukar jag be om kraft«

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 



Den psykiska ohälsan ökar i hela 
landet och allra sämst mår de unga.

– Att vara ung och arbetslös är en 
av de faktorer som klart försämrar 
den psykiska hälsan, säger psyko-
logen David Jinder.

David Jinder, Bureå, har jobbat med stress- 
och utmattningsproblematik i över 30 år.

I dag arbetar han deltid på två hälsocen-
traler i Skellefteå kommun.

– Övrig tid arbetar jag i Jinder Beteende-
medicin AB som har samarbete med bland 
andra iLivEra AB i Stockholm och med 
företagshälsan Care of Nord i Skellefteå AB.

På fritiden ägnar han sig gärna åt mål-
ning, bland annat ikonmålning, och teck-
ning.

– Den sista tiden har jag tecknat och må-
lat en hel del för en kommande utställning i 
Stockholm, berättar han. 

Ångestproblem
Depression och ångest, tillsammans med 
stress och utmattning, hör fortfarande till 
de vanligaste orsakerna till att människor i 
alla åldrar söker hjälp för psykisk ohälsa på 
de hälsocentraler där han arbetar.

– Vid en av dem har vi haft många 
asylsökande som söker för allvarliga ång-
estproblem eller depressioner. Här finns 
ofta PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, 
i bakgrunden och en svår oro för framti-
den. Många har väntat flera år på att få ett 
slutgiltigt besked och tyvärr delar barnen i 
dessa familjer föräldrarnas ångest och oro. 

Samtalen ska föras genom telefontolk och 
det fungerar inte alltid tillfredsställande. 

– Dessutom finns i praktiken inte de 
hjälpmedel som vi ofta använder i bedöm-
nings- och behandlingsarbetet med svensk-
talande klienter. Skattningsskalor eller 
frågeformulär på de språk våra asylsökande 
talar finns oftast inte.

Ofrivillig ensamhet
Det finns olika varianter av upplevd ensam-
het och forskning visar att den ofrivilliga 
ensamheten kan ha negativa effekter på vår 
hälsa.

– De som lever i nära, goda och stöttande 
relationer har den bästa psykiska och fysiska 
hälsan och de har också en längre livslängd. 
Det förefaller även som att saknad av familj 
och nära vänner är menligare för psykiskt 
välbefinnande än att sakna en kärlekspart-
ner, berättar David. 

Inom stressforskningen vet man sedan 
länge att socialt stöd är salutogent (hälso-
främjande) och något som fungerar som en 
buffert mot ohälsosam stress.

– Ofrivillig ensamhet medför även en 
ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar samt 
stroke och demens. Risken ökar också för 
psykiska problem.

Växande problem
Psykisk ohälsa, inte minst bland unga, har 
länge varit ett växande problem i Sverige.

– Även om de flesta skolbarn, enligt 
skolans hälsoundersökningar, har en god 
livtillfredsställelse så är psykosomatiska be-
svär förekommande i hög grad. Det kan då 
vara besvär som nedstämdhet, oro/ångest, 
sömnbesvär, huvudvärk eller magont.

Andelen som uppger att de har ett nedsatt 
psykiskt välbefinnande är än högre i åldern 
16–24 år. 

– År 2018 uppgav 35 procent av de unga 
kvinnorna och 20 procent av de unga män-
nen ett nedsatt psykiskt välbefinnande. 

David berättar att antalet sjukskrivningar 
med psykiatrisk grund har ökat.

– Mest hos unga och kvinnor i alla åldrar. 

Minskad livskvalitet
Redan 2013 rapporterade OECD att psykisk 
ohälsa är den största anledningen till att 
personer hamnar utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden.

– Samma rapport uppgav att en miljon 
svenskar drabbas av psykisk ohälsa varje år. 
Allra sämst mår de unga.

Socialstyrelsen anger, enligt honom, de 
förändrade livsvillkoren som en stor orsak 
till ökad ångest, själv-skadebeteenden och 
depression. 

– Att vara ung och arbetslös är en av de 
faktorer som klart försämrar den psykiska 
hälsan.

Flera studier påvisar, det faktum som 

han möter i mitt arbete som psykolog, att 
personer med psykisk ohälsa har en betyd-
ligt sämre ekonomi i genomsnitt än övriga 
befolkningen. 

– En svår ekonomisk och social situation 
leder till minskad livskvalité. Det är verk-
ligheten för en stor mängd ungdomar.

Långa väntetider
David konstaterar att resurserna inom 
primärvården, trots upprustningen vad 
gäller psykosocial ohälsa, inte räcker till på 
långa vägar.

– Istället för att samla resurser under ett 
och samma tak, ett Barn- och Ungdomens 
hus, bollas föräldrar och barn mellan olika 
aktörer (skola, primärvård, kommun och 
BUP) som ofta på grund av resursbrister har 
långa väntetider.

Han hävdar vidare att skolans misslyck-
ande i att fånga upp och hantera barn och 
unga med psykisk ohälsa är allvarlig. 

– Specialpedagoger, psykologer och 
kuratorer har länge varit en bristvara i Skel-
leftetrakten.

Isolering skapar oro
Folkhälsomyndigheten har länge, på grund 
av den rådande pandemin, uppmanat äldre 
att begränsa sina kontakter med omvärlden, 
men isolering riskerar att leda till ensamhet 
och ohälsa.

– Det är naturligt att en pandemi som 
Covid-19 skapar oro hos många. Denna oro 
kan naturligtvis leda till positiva beteenden 
i det att den skapar en ökad följsamhet för 
myndigheternas rekommendationer och att 
man tar pandemins risker på allvar. Men 
den kan också leda till negativa följder och 
då i synnerhet för människor som redan 
lider av psykisk ohälsa.

Han har som psykolog på två hälsocen-
traler inte märkt någon signifikant ökad oro 
eller psykisk ohälsa som han kan relatera till 
pandemin.

– Jag har bara mött den hos några indivi-
der som redan har hälsoångest och som nu 
inte klarar att hantera den på egen hand.

Fotnot: OECD (Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling) är en 
internationell organisation för utbyte av 
idéer och erfarenheter inom områden som 
påverkar den ekonomiska utvecklingen 
mellan industriella länder med demokrati 
och marknadsekonomi.
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Unga mår allt sämre

David Jinder. Foto: Privat
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Själavårdscentrum i Skellefteå 
känner av ett ökat behov av samtal 
i dessa orostider.

– Många människor i våra för-
samlingar mår dåligt på riktigt, be-
rättar stiftsadjunkten för själavård 
Dan Richardsson.

Själavårdscentrum för Luleå stift har sina 
lokaler i ett av de röda husen på Stiftsgår-
den i Skellefteå.

– Platsen blev stiftsgård 1964 och vi har 
funnits här sen ungefär milleniumskiftet.

Samtalsmottagningen är ytterst en del av 
stiftets främjande och omsorg för försam-
lingslivet.

– Min och kollegan Anna-Stina Sved-
bergs uppdrag är att stötta och erbjuda 
samtal till anställda medarbetare i Svenska 
kyrkan och i EFS i Norr- och Västerbotten.

Själavårdscentrum erbjuder enskild 
själavård, arbetshandledning, retreater och 
utbildningar.

– Jag jobbar heltid och sitter ungefär 70 
procent av tiden i enskilda samtal. Allt uti-
från behov, önskemål och förutsättningar.

De två kollegorna erbjuder också sam-
talstider i Luleå, Piteå, Umeå och Lycksele 
för närvarande.

– Vi åker runt i stiftet, som utgör en 
tredjedel av Sveriges yta, och är tillgängliga 
så gott det går.

Hundra definitioner
Dan Richardsson ser sig själv som en själa-
vårdare med litet s.

– Det är Kristus som är själavårdaren 
med stort S och i bestämd form.

Han berättar att det nog finns hundra 
definitioner av begreppet själavård.

– Många tänker nog främst på det di-
rekta mötet mellan en präst eller en diakon 
och någon annan på en avsatt tid och plats. 
Det hör givetvis till själavårdens landskap 
och samtidigt har själavården historiskt 
sett alltid varit bredare än så i kyrkan.

Den enskilda själavården rör omsorgen 
om den enskilda människan. 

– Det kan handla om att få stöd att orka 
med sina arbetsuppgifter och finna kraft 
över till andra samt att tron ska hålla och 
palla för livet. Det handlar om livet och 
döden samt allt däremellan. 

Den allmänna eller generella själavården 
handlar om att församlingen ska leva och 
fungera.

– Församlingarna är kallade att vara 
en själavårdande miljö. I dessa får vi bära 
varandras bördor och öva oss i att älska 
varandra.

Stor flexibilitet
Behovet av samtal och enskild själavård 
bland församlingsbor och anställda med-
arbetare har ökat markant under corona-
pandemin.

Anna-Stina Svedberg, som är samord-
nare för samtalsjouren Jourhavande präst 
i Luleå stift, har rapporterat om nära 300 
samtal per kväll, en ökning med 50 pro-
cent, i en tidningsintervju under försom-
maren.

Även Dan Richardsson upplever att 
antalet samtal, främst via telefonen i dags-
läget, har ökat för hans del.

– Det är ingen dramatisk ökning och 
man behöver inte vänta särskilt länge i 
kö. Det sistnämnda beror främst på att 
inställda utbildningar och färre resdagar 
har frigjort tid till fler samtal.

Ett vanligt samtalsämne är en längtan 
efter att fysiskt få fira gudstjänst tillsam-
mans igen.

– Jag har inget emot den snabba digitali-
seringen, men vi är många som verkligen 
längtar efter att få sitta tillsammans på 
samma kyrkbänk igen. Kristen tro handlar 
om att Gud har blivit människa, och därför 
hör kropp och själ så tydligt samman. Vi 
tycks vara skapade för gemenskap.

Det råder, enligt honom, ingen tvekan 
om att pausade verksamheter, nya arenor 
och ekonomiska problem har påverkat 
medarbetarna på olika sätt.

– Men det finns också mycket gott, jag 

ser en stor flexibilitet och mycket mod och 
omsorg i församlingarna, så verksamheten 
tuffar ju på ändå.

Genuint nyfiken
Dan Richardsson, som blev vigd till präst 
2002 och tidigare har tjänstgjort i bland 
annat Bureå församling, har arbetat som 
stiftsadjunkt för själavård i tre år.

– Jag trivs bäst i mindre sammanhang 
och är tryggare i den miljön.

Han upplever att hans kallelse och gåvor 
också kommer bäst till rätta inom själavår-
den.

– Jag är nyfiken på andra människor. 
Det är så spännande att få samtala med och 
lyssna på en annan människas liv. Jag ser 
det som en gåva och något djupt menings-
fullt att få ta emot ett sådant förtroende.

Dan vill också uppmuntra församlings-
borna att ta församlingen i anspråk för 
själavård.

– Präster och diakoner har i sin grund-
utbildning och i sina vigningslöften att 
utöva själavård, så de är verkligen en resurs 
att vända sig till. Och självklart alla andra 
goda medarbetare som bidrar till själavår-
dande möten. Och som sagt, kallelsen till 
själavård i vid mening rör hela försam-
lingen. Det handlar helt enkelt om att vara 
kyrka. 

Han avslutar med att konstatera att det 
i ett av de så kallade biskopsbreven inom 
Svenska kyrkan står att själavård är teologi 
i personlig kontext.

– Det låter ju knastertorrt, men det 
handlar om teologi i den bemärkelsen att 
Gud – som Fadern, Sonen och den Helige 
Ande – finns, verkar och vill oss väl. Gud 
har skapat varje människa till sin avbild, 
Gud älskar dig och inbjuder oss att dela 
gemenskap med varandra och Kristus. 

Stiftsadjunkt vårdar själar

Dan Richardsson 
vill uppmuntra 
församlingsborna 
att ta för- 
samlingen i 
anspråk för själa-
vård.



Hantverkare med Herren som herde
– Gud har varit min herde i alla år. Det har hjälpt mig och styrkt mig varje dag, 
säger Gösta Hedberg.
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Den 94-årige Burebon är född och 
uppvuxen på en gård i ytterkanten av byn 
Istermyrliden utanför Bureå.

– Min pappa var hemmansägare 
i Häggnäs, men skylten med det 
byanamnet togs bort för länge sen.

Makarna Hedberg fick tio barn, men 
ett av barnen gick bort i unga år.

– Vi är fyra syskon kvar i livet i dag. Jag 
är äldst nu.

Klockmakare
Syskonen fick så klart hjälpa till med alla 
sysslorna på gården i unga år.

– Jag flyttade hemifrån först när jag var 
22-23 år.

Han är självlärd klockmakare och har 
skruvat i klockor på fritiden i hela sitt liv.

– Jag och min yngre bror Evert 
blev tidigt intresserade av klockor. Vi 
skruvade sönder alla väckarklockor på 
vindan i unga år.

Väckelsen
Gösta var bara 7-8 år gammal när 
väckelsen kom till byn.

– Hela byn blev omvända till EFS-are. 
På den tiden var det väckelse på knä och 
det är ju dit vi ska igen. På den yttersta 
tiden ska ju alla knän böjas för han som är 
vår frälsare.

Han har vuxit upp med EFS i hemmet 
och följt EFS ända sen unga år.

– Men jag hör till kyrkan. Gud är min 
herde. Mig skall icke fattas.

Gifta i 68 år
Gösta flyttade in till Bureå när han var 
cirka 25 år gammal och kort därefter 
träffade han sin blivande hustru Gerda 
från Strömsholm i Bureå.

– Vi gifte oss 1952, fick två döttrar och 
har nu varit gifta i 68 år.

Makarna flyttade in i sin nybyggda villa 
i samhället 1964.

– Gerda drabbades av en stroke i 
maj 2017 och bor numera på vård- och 
omsorgsboendet Buregården.

Den händige hantverkaren fick först 
jobb som kantare hos en sågägare i 

Burmoran och därefter blev det 21 år på 
Bure-bolagets såg.

– Jag jobbade därefter med att svetsa 
ihop ljuddämpare på Sinus i Bureå under 
en tid, men när det utlovade ackordet 
uteblev så valde jag att sluta och gå 
tillbaka till sågägaren i Burmoran.

Han fick sedan jobb som kantare på 
sågen i Örviken och blev kvar där i 17 år 
fram till pensionen.

– Jag har med andra ord kantat många 
bräder i mina dagar.

”Förnyelse”
Gösta fick också uppleva en ”förnyelse” 
under åren på sågen i Örviken.

– Sågen stannade och jag blev döpt i 
den Helige anden på arbetet.

Den tystlåtne kantaren, som inte hade 
sagt så mycket före det, fick då kraft att 
börja göra sin röst hörd.

– Det var verkligen en upplevelse. 
Herren, som är det viktigaste i mitt 
liv, har även pratat med mig vid några 
tillfällen.

I källaren har han både en liten 
verkstad och ett snickeri.

– Jag har snickrat i hela mitt liv. Jag 
har ramat in tavlor, klätt om möbler samt 
gjort fågelholkar och diverse möbler på 
fritiden.

Den vackra trädgården på tomten har 
varit makarnas gemensamma skötebarn 
under alla år.

– I våras hade jag inte tänkt göra så 
mycket på tomten, men hör man till 
Herren så ger han en kraft.

Nedsatt hörsel
Gösta tackar dessutom Herren för att han 
har fått vara frisk så länge.

– Jag är tacksam över att jag fortfarande 
har talets gåva och är klar i huvudet.

Han har en arbetsskada i form av 
nedsatt hörsel och är opererad för bland 
annat prostatacancer.

– En läkare och Herren tog bort 
cancerknölen i pungen. Det var ett under, 
berättar Gösta Hedberg.

Den händige hantverkaren Gösta Hedberg har tillverkat många av de fina träalstren 
som finns i trädgården.
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100-årsdagen firades
Denna strålande vackra midsom-
marhelg firade Bureå församling 
som planerat jubileum över Bureå 
kyrkas 100-årsdag.  Första advent 
fortsätter firandet med biskop 
emeritus Hans Stiglund, körer och 
orkester.   

Ett 50-talet församlingsbor samlades 
midsommardagen till Jubileumsgudstjänst 
med komminister Markus Ahlstrand, 
kyrkoherde Robert Koss och delar av Palos 
familj, pappa Lars och barnen Selina och 
Sebastian.

Vi gjorde tillsammans en mycket fin 
gudstjänst, som inleddes med den kända 
psalmen Tack o Gud att i din kyrka, våra 
fäders tempelgård.

Därefter påminde Markus i sin inled-
ning om kyrkans plats för glädje vid dop, 
konfirmation, vigslar, skolavslutningar och 
andra högtidsdagar samt till stöd vid oro 
och sorg som vi drabbas av och för firande 
av kyrkoårets högtider.

Robert tog i sin predikan upp lärjungar-
nas bekymmer med att utspisa flera tusen 
människor som samlats, de hade endast en 
pojkes ryggsäck med 5 bröd och 2 fiskar att 
tillgå.

Jesus sa: Låt folket slå sig ner, sedan 
välsignade han ”Ryggsäcken” och sa till 
lärjungarna att dela ut av maten.  Till 
lärjungarnas förvåning räckte maten och 
det blev över.

Han överförde det här exemplet på oss, 
hur vi kan lämna våra svårigheter och 
bekymmer i Guds hand och få ledning att 
ta oss igenom.

I sin predikan invigde han, det av Marga-

reta Widmark broderade konstverket över 
själva toppen på våra 12 kyrkfönster, som 
alla är olika med varje lärjunges personliga 
attribut.

Vid gudstjänsten spelade familjen Palo 
vid tre tillfällen, Nu grönskar det i dalens 
famn, Den blomstertid nu kommer och 
Intet kan oss skilja från Guds kärlek.

Jubileumsmässa
På söndagens firades jubileumsmässa med 
kyrkoherde Robert Koss och där kom-
minister Markus Ahlstrand i sin predikan 
lyfte den profetiska roll som kyrkan har i 
alla tider och citerade Martin Luther, ”det 
vilar en tidlöshet över förkunnelsens stor-
het”. Markus påminde även om den lilla 
klockans inskription ”Loven Gud i hans 
helgedom. Allt vad anda har lova Herren.” 

Under mässan spelade kyrkomusiker 
Lars Palo som vanligt magnifikt på både 
gitarr, munspel och till postludium ett verk 
av Felix Mendelssohn. Kyrkoherde Robert 
Koss kunde därefter tacka och önska alla en 
fortsatt bra sommar. 
Text/foto: Gunnar och Marianne Hedman

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.

Catrin vigd
Fyra präster och en diakon vigdes till 

tjänst av biskop Åsa Nyström i Luleå 

Domkyrka den 13 juni.

De som vigdes var:  
Karl-Johan Emgård (präst i Älvsbyn), 
Mimmi Merlich (präst i Umeå pastorat), 
Catrin Marklund (präst i Bureå försam-
ling) och Jan Person (präst i Arvidsjaur 
församling) och Monica Markström 
(diakon i Vännäs församling).

Komminister Markus Ahlstrand. 100-årsvepan på Bureå kyrka.

Margareta Widmarks konstverk.

Catrin Marklund.



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

September
To 3 19.00 Veckomässa i Fiskekapellet. Catrin Marklund.
Sö 6 11.00 Mässa. ”Diakonins dag.” Robert Koss. Björn 
  Olofsgård.
Sö 13 11.00 Kretsgemensam gudstjänst i Sjöbottens bönhus. 
  Catrin Marklund. Helena Marksén m fl.
Sö 20 11.00 Gudstjänst. Konfirmandinskrivning. Markus Ahlstrand. 
  Catrin Marklund.
Sö 27 11.00 Mässa med konfirmation. 
  OBS! Om statliga restriktioner och rekommendationer 
  med anledning av Covid-19 fortfarande begränsar  
  möjligheten till större folksamlingar än 50 st, kan datum 
  komma att ändras eller annan lösning komma att bli 
  aktuell för att genomföra jubileumsgudstjänsten.  
  Vänligen se predikoturer för aktuell information.  

Oktober
To 1 19.00 Veckomässa i Burvik. Catrin Marklund.
Sö 4 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
Sö 11 11.00 Mässa. Skördefest. Medtag något av sommarens och 
  höstens skörd att frambäras i kyrkan i samband med guds- 
  tjänsten. Efter gudstjänsten auktioneras skördegåvorna ut. 
  Robert Koss.
Sö 18 11.00 Mässa. Catrin Marklund
Sö 25 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
To 29 19.00 Veckomässa i Västra Hjoggböle. Robert Koss.
Fr 30 11-16 Öppet hus i gravkapellet.
Lö 31 10-15 Öppet hus i gravkapellet.
Lö 31 16.00 Minnesgudstjänst. Catrin Marklund. Björn Olofsgård. 
  Sång av kyrkokören.

November
Sö 1 11.00 Mässa. Catrin Marklund
Sö 8 11.00 Gudstjänst. Robert Koss.
Sö  15 11.00 Kretsgemensam gudstjänst mer Bureå EFS i  
  församlingsgården. Markus Ahlstrand. Helena Marksén m fl. 
Sö 22 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
To 26 19.00 Veckomässa i Sjöbotten. Markus Ahlstrand. 
Sö 29 11.00 Jubileumsgudstjänst med anledning av att Bureå 
  kyrka fyllt 100 år. Biskop emeritus Hans Stiglund. Catrin 
  Marklund. Robert Koss. Körer m m. Smörgåstårta och 
  firande efter gudstjänsten.  
  OBS! Om statliga restriktioner och rekommendationer 
  med anledning av Covid-19 fortfarande begränsar  
  möjligheten till större folksamlingar än 50 st, kan datum 
  komma att ändras eller annan lösning komma att bli 
  aktuell för att genomföra jubileumsgudstjänsten.  
  Vänligen se predikoturer för aktuell information. 

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

September
Sö 6 16.00 Höstupptakt med Helena Marksén.
Sö 13 11.00 Kretsgemensam gudstjänst i Sjöbotten. Robert Koss, 
  Markus Ahlstrand och Helena Marksén. Sjöbotten ansvarar 
  för servering.
Sö 27 18.00 Gudstjänst med Helena Marksén.

Oktober
To 8 19.00 Medlemskväll som avslutas med mässa av Ulf Norrby. 
  Helena Marksén medverkar.
Fr 23 19.00 Mötesserie i Sjöbotten. Östra Falmarks EFS ordnar 
  talare, sång och mötesledning. Sjöbottens EFS ordnar 
  servering.
Lö 24 18.00 Mötesserie i Sjöbotten. Se ovan!
Sö 25 11.00 Mötesserie i Sjöbotten. Se ovan!

November
Lö 7 19.00 Musikcafé.
Sö 15 11.00 Kretsgemensam gudstjänst i Bureå kyrka. Boliden 
  EFS minimusikal. Bureå EFS ansvarar.
Lö 21 15.00 Missionsauktion med Ulf Norrby.
Sö 22 11.00 Gudstjänst med Helena Marksén.
To 26 19.00 Svenska kyrkans veckomässa i Sjöbottens bönhus.

VÄSTRA HJOGGBÖLE, Barbro Markström

September
Lö 19 19.00 Gudstjänst med Göran Holmgren.

Oktober
Sö 11 18.00 Gudstjänst med Catrin Marklund. Sång av Ulrika Selin.
Lö 17 19.00 Gudstjänst med Konrad Nyström. Sång av Gilbert 
  Nyström.
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Följ oss på facebook ...
https://www.facebook.com/
Bureaforsamling/
... och  på instagram:  
https://instagram.com/bureaforsamling/

BUREÅ EFS, Forts

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

November
Sö 1 18.00 Gudstjänst tillsammans med pingstgruppen. Karin 
  Lindmark. Sång av Gunnel Sandström. Servering.
Fr 6 19.00 Föreningsmöte.
Lö 14 11.00-14.00 Våffellunch, lotterier, auktion m m. Helena 
  Marksén och Soul Children.
Sö 15 11.00 Kretsgudstjänst. Bolidenkören. Helena Marksén. 
  Markus Ahlstrand. Servering.
Lö 28 11.00-13.00 Dopp-i-grytan tillsammans med församlingen.
Sö 29 11.00 Kyrkan 100 år. Födelsedagskalas i församlings- 
  gården efter gudstjänsten.
  Ev förändringar och ytterligare information kommer i 
  EFS-bladet och i predikoturerna i Norran.

September
Lö 5 18.00 Höstupptakt. Andakt Helena Marksén. Servering.
Sö 13 11.00 Kretsgudstjänst i Sjöbotten. Helena Marksén. Catrin 
  Marklund m fl. Servering.
On 16 11.00-13.00 Våffellunch. Hans Brettschneider.
Lö 19 18.00 Gudstjänst. Burvikssångarna. Servering.

Oktober
Lö 3 18.00 Cafékväll. Predikan av Kerstin Oderheim via 
  videolänk. Tema: Förlorad och återfunnen.
On 14 11.00-13.00 Våffellunch. Pär Lindström.
Fr 16- Konferens ”Nära Jesus” i Tegskyrkan. 
Sö 18 18.00 Gudstjänst. Helena Marksén. Syskonen Kågström. 
  Servering.

Jourhavande präst
Svenska kyrkan erbjuder samhällstjänsten Jourhavande präst 

under den tid på dygnet när många andra verksamheter är 

stängda.

Samhällstjänsten bemannas av präster i Svenska kyrkan över hela 
landet som har en särskild utbildning för att tjänstgöra i jouren.

Den som kontaktar Jourhavande präst är alltid anonym och behö-
ver inte tillhöra kyrkan.

Svenska kyrkans samtalsjour har tre kanaler. Telefonjouren, 
som nås genom att ringa 112, är öppen varje natt mellan klockan 
21.00 och 06.00. Brevlådan för digitala brev, som hittas på www.
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast, är alltid öppen. Chatten, som 
också hittas på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast, är öppen 
söndag-torsdag mellan klockan 20.00 och 24.00.



Ändrade 
planer

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
Församlingspedagog 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:  Kyrkoherde 
Robert Koss 
under jubileums- 
gudstjänsten.

Coronapandemin med tillhörande 
restriktioner har inneburit att för-
samlingens valberedning har fått 
ändra en del av sina planer med 
arbete inför kyrkovalet i september 
2021.

– I vår plan stod bland annat inköp av en 
så kallad beachflagga, och med den som 
blickfång skulle vi finnas med på olika 
arrangemang i Bureå under våren och 
sommaren för att dela ut små handaffischer 
med information om möjligheten att ställa 
upp som förtroendevald i kyrkovalet nästa 
höst. Men med i stort sett alla arrangemang 
inställda så skippade vi det, förklarar Lasse 
Forslund, sammankallande i församlingens 
valberedning. 

Eftersom det mesta i samhället var så fo-
kuserat på cornapandemin under våren blev 
inte heller någon utdelning av ett informa-
tionsblad till alla hushåll i församlingen. 

  
Sociala medier
Men mycket av det som planerats har 
genomförts. Det har varit en artikel samt 
flera korta notiser i Nära.  Samma sak är 
det med de planerade appellerna på flera 
Facebooksidor i Bureå och kringliggande 
byar. 

– Sedan oktober förra året har det varje 
månad lagts upp en appell på Facebook-
sidor bestående av en bild och en kort text. 
Förhoppningsvis har det fått betraktaren 
att reflektera över vad som är viktigt och 
vad det är som Bureå församling vill för-
medla, förklarar Lasse. 

Lasse berättar vidare att i valberedning-
ens grundplan finns en informationsträff 
för allmänheten i början på nästa år.

– Eftersom det i dagläget inte är klart om 
50-gränsen finns kvar då, har det kommit 
ett förslag om att i stället göra en film som 
ska visas på sociala medier. Om filmen kan 
realiseras kommer det att bli ett samarbete 
med andra församlingar i kommunen. 

Riktig snackis
Enligt grundförslaget till manus har Mo-
nica ”Emma” Lindgren en huvudroll i den 
korta filmen.

– Hoppas att det blir av och att filmen 
blir en riktig snackis. Det som däremot 
är bestämt och klart är att  bladet som 
skulle delats ut till alla hushåll i början på 
maj i stället ska delas ut nu i höst, men då 
med ett annat upplägg än vårbladet hade. 
Något annat som också är säkert är att 
arbetet med att få personer att ställa upp på 
valsedlarna fortsätter till i början på nästa 
år, avslutar Lasse Forslund.

Det här är grundförslaget till det A4-blad 
som ska delas till alla hushåll i försam-
lingen.
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