
Maträtten - året s tema på fastekamp anjen
2016 års fastekamp anj kommer att gå under rubriken MA TRÄTTEN - för allas rätt till mat.
Fastekamp anjen började den 7 februari och kommer att pågå till 20 mars. Rätten till mat är en av
de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå lever 780 miljoner människor ut an att
kunna ät a tillräckligt. Det är oaccept abelt.

FAKT A OM FASTA
Fastetiden varar i fyrtio dagar, från askonsdagen fram till påskafton. När Sverige var katolskt, fram till 1500-talet, var
fastan obligatorisk och seden är fortfarande stark inom katolska kyrkan. Inom Svenska kyrkan har fastan fortsatt som
en tid med möjlighet till eftertanke och förberedelse inför påsken. Söndagarna före fastan kallas förfastan. Det är
söndagarna med namnen septuagesima och sexagesima, som betyder sjuttio respektive sextio dagar före påsk. Under
fastan är textilierna i kyrkorummet blå eller lila. Det står för förberedelse, bot och fasta.
  Fastlagssöndagen är den av söndagarna som i kyrkans liv inleder fastan. Då är temat ”kärlekens väg”. Fastlagssöndagen
och fettisdagen två dagar senare kallas med ett gemensamt namn för fastlagen. Det är festdagar och i gammal tid
firades karneval dessa dagar. Traditionen att äta semla på fettisdag ska ses som som ett sätt att äta upp sig inför den
långa fastan.

Kyrkvärd - ett viktigt upp drag
Att vara kyrkvärd har under många hundra år ansett s vara det förnämst a av upp dragen en lekman
kan ha i kyrkan. Även om arbet suppgif terna  förändrat s under århundradena är det fort farande ett
mycket viktigt upp drag.

FAKT A OM KYRKVÄRD
Att vara kyrkvärd är det äldsta av den kristna kyrkans lekmannafunktioner. Redan på 400-talet hade kyrkvärdarna i det
kristnande Rom ett stort ansvar, framförallt gällande ekonomin i församlingarna.
  I Sverige har uppdraget att vara kyrkvärd en lång och viktig historia. Länge innebar kyrkvärdsämbetet ett förvaltande
uppdrag, inte bara i form av ekonomiska angelägenheter, utan även ansvar för sockenkyrkorna genom till exempel
byggnation, underhåll och även kyrkans inventarier.
 År 1883 överfördes genom ett kungligt utslag allt ansvar för även medlen i sockenkyrkorna definitivt till kyrkoråden.
Kvar i kyrkvärdens förvaltningsuppgifter fanns nu bara ansvaret för de kyrkliga inventarierna. Förutom det fanns
givetvis kyrkvärdens viktiga uppgifter i gudstjänstfirandet kvar; textläsningar, delaktighet i förbön, ljuständning,
kollektoffer och medhjälp vid nattvardsutdelandet. Utanför gudstjänsten har kyrkvärden viktiga uppgifter med att
bland annat hjälpa prästen med de liturgiska kläderna och ta hand om nattvardskärlen samt ansvara för sammanräkningen
av kollekten.
  För att kunna utses till kyrkvärd skall man vara döpt medlem i Svenska kyrkan och ha rösträtt vid direkta kyrkliga val
(för närvarande 16 år). Minst två kyrkvärdar ska utses bland kyrkorådets ordinarie ledamöter eller ersättare. Detta med
syftet att garantera ett personsamband mellan församlingens styrelse och den gudstjänstfirande församlingen.

Engagemang för asylsökande
Det är många som på olika sätt har engagerat sig att hjälp a och stött a asylsökande och invandrare
i Bureå. Ett exempel är det julfirande som Bureå församling, EFS och Pingst i Bureå bjöd in till på
julaf ton.
 Även om det är många som på olika sätt är engagerade i arbete för asylsökande och invandrare finns det plats för ännu
fler. Ett enkelt sätt att prata med någon av de som engagerat sig i språkundervisningen. Anna-Greta Wallgren, Eija
Andersson, Aina Renström, Ulla-Lena Lindgren, Inga-Britt Granlund, Margareta Neiman, Gudrun Burman, Lars
Andersson och Kerstin Holmberg är exempel på personer som engagerat sig i svenskundervisningen.
, Du kan besöka Marongas Hörna och språkundervisningen. Marongas Hörna finns på Munkvägen 2C, snett mitt emot
Konsum, är öppen onsdag och torsdag kl 12-15. På måndagar kl 18.30 är det stickträffar och på tordagar kl 18 är det
läxhjälp i Marongas hörna. Du är också välkommen till sporthallen torsdagar kl 17-18 och lördagar 18-20 då det är
badminton och familjeaktiviteter.
  Språkundervisningen är i Pingstkapellet på Strandvägen 5 tisdag kl 10-12. Du är också välkommen att hälsa på i
församlingsgården tisdagar kl 14. Då är det biljard för asylsökande män. Det är också många som är  med på Söndagssport
i  Bureå sporthall på söndagar kl 18-19 och Messy Church i församlingsgården.


