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En kärleks- 
full handling



Kommer just in från promenad i 
Bureå. Snöhögarna reser sig hotfullt 
emot en som att de skulle sluka mig. 
Det är i slutet av januari och vi har 
haft 2 kraftiga snöoväder.

Det har nu gått ett år sedan vi drab-
bades av den världsvida pandemin som 
kallas covid -19. Viruset har skördat 
många offer även i Sverige. Sedan 
länge kan vi inte umgås som vi gjorde 
innan pandemin, många lever isole-
rade från andra människor i rädsla att 
smittas.
Detta påverkar såklart oss som so-
ciala varelser, vissa mycket, andra lite 
mindre. Nu vet vi att  flera vaccin är 
på väg ut i samhället för att skydda oss 
mot viruset.
Det här speciella året har gjort att 
många människor fått brottas med sin 
syn på vad livet är, vad som är viktigt, 
vad som kanske inte är så viktigt.
Vaccinet ger oss hopp, hopp om att 
vi ska få någon slags kontroll över 
viruset. När du brottas med dina egna 
tankar om ”meningen med livet” tror 
jag det är viktigt att ha något att hop-
pas på, en framtid. 
En tro, på Gud, men också tron på 
människan, människans förmåga 
att gå vidare trots eller kanske tack 
vare de svårigheter hon får gå igenom 
ger oss hopp. Tron på kärleken, som 
i 1:a Korintierbrevet 13:e kapitlet i 

nya testamentet börjar så här: ”Om 
jag talar både människors och äng-
lars språk men inte har kärlek, är jag 
bara ekande brons eller en skrällande 
cymbal”, och slutar, ”så består nu tro, 
hopp och kärlek, dessa tre, och störst 
av dem är kärleken”.
I svåra tider verkar vi ha en förmåga 
att bry oss mer om varandra, jag tän-
ker på hur sjukvården ställt upp med 
en massa övertidstimmar för att klara 
av pandemin. Jag tänker också på 
”den vanliga människan” som undrar 
hur det är med sin granne som sitter 
isolerad.
Själva har vi fått och får hjälpa till med 
att handla mat till dom som inte vågar 
handla på grund av Coronan, det har 
känts mycket meningsfullt. Här har 
både frivilliga och personal hjälpts åt, 
speciellt tack till dom som ställer upp 
frivilligt! Se artikel i detta nummer …
Dom där stora snöhögarna jag beskrev 
i början kommer att smälta bort till 
våren, det vet vi. Pandemin kommer 
också avta i styrka även om vi kom-
mer att få leva med den längre än till 
våren. Ljuset återkommer, vi börjar så 
sakta se slutet av tunneln, det ger oss 
hopp!
Till slut vill jag skicka med ett ord från 
Gamla testamentet, Jeremia 29:11.
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, 
säger Herren: välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp”.

Insnöad
ANDAKT

Björn Olofsgård
Diakon

2

Ur innehållet
Sid 3

Sid 4

De visar handlingskraft

Olov ett valbart namn

Sid 5

Sid 6

Bibeln Ginas intresse

Fasteaktionen 2021

Svenska kyrkan har startat nya Nätvandrar-

chatten för dig som är 12-25 år. 

– Du kan chatta på kvällstid och prata 

om precis allt som livet kan innebära och 

innehålla med Svenska kyrkans nätvandrare, 

berättar projektledaren Linda Andersson och 

fortsätter: 

– Ibland behöver man någon som man kan 

vara anonym inför för att berätta, ibland be-

höver man bolla tankar med någon i en chatt 

innan man vågar steget att prata med någon i 

sin närhet, ibland behöver man båda delar.

Nätvandrarchatten är öppen måndagar och 

onsdagar mellan klockan 19-22 och riktar sig 

till unga mellan 12-25 år. 

– Här tas du emot av Svenska kyrkans nät-

vandrare som är personer som är anställda i 

olika församlingar i Svenska kyrkan som gått 

nätvandrarutbildningen och finns på nätet 

som trygga vuxna, bland och för unga som en 

del av sin tjänst.

– Alla har tystnadsplikt och alla är helt 

anonyma, berättar Linda.

Fotnot: Chatten hittas på svenskakyrkan.se/ 

natvandrarchatten

Ny chatt för unga



– Vi kommer att fortsätta att hand-
la åt andra så länge vi orkar och har 
resurser till det.

Det lovar diakon Björn Olofsgård 
i Bureå församling.

Björn och tre av hans arbetskamrater,  
musikpedagog Sara Johansson, kommi- 
nister Markus Ahlstrand och församlings-
värd Lisa Skog, fyller ett flertal matkassar 
och kundvagnar på COOP i Bureå under 
sista torsdagen i november.

– Vi handlar mat åt de som är i riskgrup-
pen, oftast lite äldre människor, och de som 
av någon annan anledning inte kan ta sig 
till butiken på egen hand, berättar han.

Den här goda insatsen har församlingen, 
tillsammans med ett antal ideella krafter, 
gjort sedan i mars på grund av den rådande 
pandemin.

– Vi gjorde ett uppehåll över sommaren, 
men då gick damlaget i Bureå IF in och 
skötte verksamheten. Det var jättesnyggt 
gjort.

Hämtning från lastbryggan
Det är torsdagar som är den stora hand-
lingsdagen i livsmedelsbutiken.

– Vi brukar hjälpa mellan fem och tio 
stycken att handla varje vecka.

De som vill ha hjälp ringer eller mejlar 
Björn senast onsdag förmiddag.

– Det är enklast om alla mejlar sin be-
ställning och handlingslista till mig

De som kan och har möjlighet kan hämta 
sina matkassar från butikens lastbrygga 
på baksidan av fastigheten mellan klockan 
14.00 och 15.00 på torsdagar.

– Ett fåtal församlingsbor vill ha sina 
matkassar utkörda och eftersom att det inte 
är så många än så klarar vi av det.

Swish är sen den vanligaste betalnings-
metoden för att göra sig skuldfri.

– Vid något enstaka tillfälle har vi också 
hjälpt till att handla i det närliggande  
apoteket, berättar Björn Olofsgård.
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De visar handlingskraft

Hasse Karlsson, Burvik, hämtar sina mat-
kassar av Lisa Skog.

Lisa Skog och Markus Ahlstrand hjälper till 
att handla åt några församlingsbor.

Björn Olofsgård styr vant den välfyllda kundvagnen bland hyllorna på COOP i Bureå.
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– Det är viktigt för mig med en 
levande församling och ett levande 
gudstjänstliv.

Det säger Olov Rutschman, 
Bureå, som ställer upp som valbart 
namn i höstens kyrkoval.

Olov jobbar till vardags som diakoniassis-

tent i Burträsk-Lövångers pastorat, främst i 

Burträsk, sedan december i fjol.

– I dessa tider så är jobbet lite speciellt. 

All verksamhet ligger ju nere. Vi får ju inte 

samla människor just nu.

Den rådande pandemin gör att han, 

förutom att han ska hjälpa till med utsänd-

ningarna av andakter och gudstjänster på 

sikt, får jobba mycket mer med telefon och 

ringa runt till församlingsborna.

– Det är ju inte samma arbete som det 

förhoppningsvis kommer att vara fram 

över.

Nära i hjärtat
Han och hans familj är i vanliga fall enga-

gerade församlingsbor i Svenska kyrkan i 

Bureå, men pandemin har gjort att de flesta 

av aktiviteterna ligger på is.

– Jag sjunger till exempel i kyrkokören, 

men den verksamheten är pausad.

Privat värnar också makarna Rutsch-

man om klimatet och miljön.

– Det är frågor som ligger oss nära i hjär-

tat och som jag till viss del får jobba med i 

min roll som samordnare av den interna-

tionella gruppen i Burträsks församling.

Kyrkan och Du
Nu har Olov dessutom valt att ställa upp 

som ett valbart namn för nominerings-

gruppen Kyrkan och Du i Bureå försam-

ling i höstens kyrkoval.

– Det är viktigt att kyrkan är organise-

rad på så sätt att den har förtroendevalda 

som fattar vissa beslut.

Han bär även på en önskan att vara med 

och påverka i de sammanhang där han är 

med.

– Jag har ju vissa frågor som ligger mig 

varmt om hjärtat.

Svaga och utsatta
Olov är tydlig med att han tycker att de 

kyrkliga intressena ska gå före politiken.

– Det är bra och ett steg i rätt riktning 

att det kallas för nomineringsgrupper istäl-

let för partier.

En levande församling, där också barnen 

känner sig hemma, är ett annat skäl till 

varför han ställer upp.

– Det är också viktigt med en kyrka 

som värnar om de svaga och utsatta med 

en tydlig roll för diakonin samt miljö- och 

rättvisefrågor.

Större organisation
Det här är första gången som han ställer 

upp som valbart namn i ett kyrkoval.

– Jag har ju ingen erfarenhet av att sitta i 

kyrkofullmäktige eller kyrkoråd, så det blir 

helt nytt för mig om det blir så.

Han har däremot en viss erfarenhet av 

styrelsearbete på annat håll.

– Men församlingen är en betydligt 

större organisation.

Olov har full förståelse för att han som 

förtroendevald måste ta ställning till fler 

saker än hans hjärtefrågor och han hoppas 

också ha viss glädje av sin nya yrkesroll 

– diakoniassistent i Burträsk-Lövångers 

pastorat – som förtroendevald.

– Jag får ju en helt annan insyn i för-

samlingsverksamheten från ett annat håll, 

säger Olov Rutschman.

Olov ett valbart namn i höst

Olov Rutschman har vissa frågor som ligger honom varmt om hjärtat.



Bibeln är Ginas största intresse
– Jag ägnar mig mycket åt att läsa bibeln. Det är väl egentligen mitt största  
intresse, säger företagaren Gina Rönnqvist.
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Gina, som har sina rötter i Arjeplog,  
började att klippa hår redan i 7-årsåldern.

– Mina första kunder var pappa, mina 
syskon och alla dockorna.

Hon var bara barnet när föräldrarna 
delade på sig och tog rygg på mamma.

– Vi bodde på lite olika ställen, kanske 
lite för många, i min barndom.

Vid 14-årsåldern gick flyttlasset till 
Skellefteå med omnejd och hon läste till 
frisör på gymnasiet.

– Jag gick som elev på salong La Vouge.

20 på nacken
Gina jobbade därefter på olika salonger i 
Skellefteå innan hon valde att starta eget.

– Jag fick av en tillfällighet höra att 
Susanne, som hade salongen i centrala 
Bureå, skulle sluta.

Hon hade inga betänkligheter med att 
bli företagare.

– De flesta frisörer är ju det, så jag 
tänkte går det så går det.

Nu har Ginas Klipp In 20 år på nacken 
och det mesta är sig likt.

– Jag har bara bytt lokal. Det är drygt 
tio år sedan.

Folk är oroliga
Gina har haft sin beskärda del av de 
vanligaste arbetsskadorna – rygg- och 
nackproblem –  i branschen.

– Det brukar ju vara mer regel än 
undantag att man drabbas av någonting i 
arbetslivet.

Den världsvida pandemin har inte hel-
ler undgått henne.

– Det man främst märker är väl det att 
folk naturligtvis är lite oroliga.

Verksamheten har däremot inte blivit 
allt för lidande av det rådande läget i 
samhället.

– Det är ju ett välbefinnande att få göra 
håret.

Munskydd och visir
Gina känner sig med andra ord ganska 
nöjd med ruljansen.

– Man får helt enkelt mätta sig efter det 
man har.

Hon gör i alla fall allt som står i hennes 
makt för att göra besöken på salongen så 
säkra som det bara är möjligt för kun-
derna.

– Jag spritar allt från stolen till dörr-
handtaget mellan varje kund samt klipper 
med munskydd och visir.

Hon har bara tidsbeställning, så oftast 
är kunderna dessutom ensamma med 
henne i lokalen.

Ekumeniskt kristen
Gina blev troende när hon var 29 år  
gammal.

– Jag drabbades av en livskris och upp-
levde att Herren verkligen räddade mig 
med buller och bång.

Hon, som inte kommer från ett kristet 
hem, är kristen på ett ekumeniskt sätt.

– Jag är lite spretig och besöker olika 
församlingar i samhället.

Hon försöker gå på gudstjänster så gott 
hon bara kan.

– Nu är det ju mest på nätet, men jag 
hänger mig fast vid min Herre.

I vanliga fall är hon med i en bibel-

grupp, men den verksamheten ligger ju 
nere som så mycket annat i dessa tider.

– Tron betyder jättemycket för mig. 
Den är i grund och botten meningen med 
mitt liv.

Hon konstaterar att det bara finns en – 
Herren – att tillgå när livet gör u-svängar.

– Det händer ju hela tiden grejer i livet 
och då finns han att hålla fast vid. Så är 
det bara. 

Företagaren Gina ser i alla fall ljust på 
framtiden med tanke på Norrbotnia- 
banan och planerna på fler bostäder i 
Bureå.

– Det är ju bra för alla som har rörelser 
i området, påpekar Gina Rönnqvist.

Företagaren Gina Rönnqvist spritar allt i lokalen mellan varje kund samt klipper med 
munskydd och visir.

Namn:  Gina Rönnqvist
Ålder:  55 år
Bor:  Bureå
Yrke:  Företagare / Frisör
Familj:  Dottern Ramona, hennes man Ross 
och två barnbarn
Fritidsintresse: Pysslar och donar i hemmet 
samt läser bibeln

FAKTA



6

Hjälp Act att hjälpa!
Fasteaktionen 2021, som inled-
des på fastlagssöndagen den 14 
februari och pågår fram till palm-
söndagen den 28 mars, ska bidra 
till att lindra konsekvenserna av 
coronapandemin. 

När samhällen slagits sönder både socialt 
och ekonomiskt fortsätter Act Svenska 
kyrkan tillsammans med partner att arbeta 
långsiktigt och rättighetsbaserat. 

– De samhällen vi vill vara en del av att 
bygga upp ska vara mer hållbara, demo-
kratiska, inkluderande och bättre rustade 
än tidigare, säger Anna-Lena Arreborn på 
Internationella avdelningen.

Under den tid som coronapandemin har 
pågått har Act Svenska kyrkans partner 
över hela världen rapporterat om att åt-
gärder som stängda gränser och utegångs-
förbud gör att människor förlorar arbeten, 

mattransporter inte når fram till flykting-
läger och att våld i hemmen ökar.

– De människor som drabbas hårdast av 
katastrofer är de som har minst möjlighet
att skydda sig. 

Stå med bössor
Bureå församling planerar att stå med böss-
sor några gånger vid Konsum under fastan.

– Det kan bli så att vi står några gånger 
extra i vår på grund av pandemin.

I övrigt har församlingen inga särskilda 
arrangemang inplanerade för Fasteaktionen.

– Det är ju svårt att göra några manifes-
tationer eller göra något i kyrkan i dessa 
tider, säger Björn.

Fotnot: Den som vill ge en gåva till  
Fasteaktionen 2021 kan swisha valfritt 
belopp till 900 1223.

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.

Samtala om 

kristen tro
Markus Ahlstrand, komminister i Bureå 

församling, har översatt boken  

Vinnande taktik: En strategi för att 

samtala om din kristna tro från engelska 

till svenska.

Boken, som är på 
272 sidor och ges 
ut av Apologia, är 
skriven av Gregory 
Koukal. 

Han är apologet 
(försvarare), författare och grundare till 
organisationen Stand to Reason.

Boken, som lär ut hur man för konstruk-
tiva samtal med andra människor om 
sin kristna tro och hur man för samtalet 
framåt mot det som är kärnan i kristen 
tro, finns till försäljning hos Markus  
Ahlstrand på församlingexpeditionen.

Tillgång till rent vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för 
människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.  
Foto: Deborah Russouw/IKON



BUREÅ KYRKA, Expeditionen 0910-70 80 60

Med anledning av den pågående pandemins restriktioner gällande 
folksamlingar, kan vi i nuläget inte ge mer exakt information be- 
träffande våra gudstjänster än vad som framgår nedan. För mer 
detaljerad information om medverkande vid gudstjänster, samt när 
körer återupptar sin verksamhet mm, se aktuella predikoturer i tid-
ningar och på nätet (både hemsida och sociala medier).

Mars
Sö 7 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
Sö 14 11.00 Mässa. Robert Koss. Predikan av Magnus  
   Hammega, stadsmissionen.
Sö 21 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund.
Sö 28 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund.
Må 29 19.00 Passionsandakt. Björn Olofsgård.
Ti 30 19.00 Passionsandakt. Catrin Marklund.
On 31 19.00 Passionsandakt. Markus Ahlstrand.

April
To 1 19.00 Skärtorsdagsmässa. Robert Koss. 
Fr 2 11.00 Långfredagsgudstjänst. Catrin Marklund.
Sö 4 11.00 Påskdagsgudstjänst. Markus Ahlstrand.
Sö 11 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 18 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund.
Lö 24 10.00 Däckbytardag. Kom och få dina vinterdäck  
   skiftade till sommardäck. Alla pengar vi samlar  
   in under dagen tillfaller fasteinsamlingen (se  
   separat annons i Nära för mer information om årets 
   fasteaktion). Möjlighet att köpa kaffe, fika och 
   nygrillade hamburgare. Se separat annons i Nära 
   för priser och tider.
Sö 25 11.00 Mässa. Robert Koss.

Maj
Sö 2 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
Sö 9 11.00 Mässa tillsammans med EFS-kretsen i Östra 
   Falmarks bönhus. Catrin Marklund.
To 13 08.00 Gökotta utanför fiskekapellet. Vid dåligt väder 
   inomhus i fiskekapellet.  
   Medtag egen fikakorg. Robert Koss.
Sö 16 11.00 Gudstjänst. Robert Koss. 
Sö 23 11.00 Mässa med konfirmation. Markus Ahlstrand. Catrin 
   Marklund m fl.  
Sö 30 11.00 Mässa. Catrin Marklund.

ÖSTRA FALMARKS EFS, Anette Lindgren 070-659 10 85

SJÖBOTTENS EFS, Liselott Åström 070-670 10 74

Mars-Maj
Föreningen har bestämt att den inte annonserar något i dagsläget.
Skulle det bli några lättnader i restriktionerna under våren, så  
kommer den bara att annonsera i Östra Falmark.

Mars-Maj
Föreningen har bestämt att den inte annonserar eller planerar något i 
dagsläget. Skulle det bli några lättnader i restriktionerna under våren, 
så kommer föreningen ta nya tag.
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Följ oss på facebook ...

https://www.facebook.com/Bureaforsamling/

... och  på instagram:  

https://instagram.com/bureaforsamling/

BUREÅ EFS, Astrid Sjöström 070-1770471

Maj
Lö    8    18.00    Cafékväll.
Sö    9    11.00    Kretsgudstjänst i Ö Falmark. Servering.
On  12    11-13    Våffellunch.
To   13    08.00    Gökotta vid Fiskekapellet. Ta med fikakorg.
Lö   22    18.00    Gudstjänst. Servering.

Ändringar/kompletteringar i planerad verksamhet kommer i  
predikoturerna.

FASTEAKTIONEN 2021

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 

900 1223

UNDER SAMMA 

HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor

till ett liv i extrem fattigdom och hunger

Foto: Jesper Wahlström/IKON



Klara ny kyrkvaktmästare

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
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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 Skog .......................................................... 70 80 73

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:  Lisa Skog 
och Hasse Karlsson 
på COOP:s last-
brygga.

26-åriga Klara Lundmark, Bureå, 
fick tjänsten som ny kyrkvakt-

mästare i Bureå församling.

– Det känns hur roligt som helst 

och är precis det jag ville, säger 

hon glatt.

Hon ersätter Lennart Lindqvist som går i 
pension vid månadsskiftet februari-mars.

– Vi vill tacka Lennart för lång och tro-
gen tjänst samt hälsa Klara välkommen till 
församlingen, säger komminister Markus 
Ahlstrand.

Klara har, trots sin ringa ålder, lång 
erfarenhet av arbetet på kyrkogården och i 
församlingen.

– Jag har sommarjobbat på kyrkogården 
i nio år. I fjol hade jag säsongsanställningen 
på sex månader.

Jättebra jobb

Den anställningen drygades dessutom ut 
med ett vikariat till och med sista januari.

– Jag börjar jobba den första mars. Det 
ska bli jätteroligt.

Klara trivs nämligen jättebra med arbetet 
på kyrkogården.

– Det är ju därför som jag har kommit 
tillbaka år efter år.

Hon tycker att det är jättekul att få vara 
ute och jobba.

– Jag tycker jättemycket om att få jobba 

med kroppen. Det är också jättekul med 
trädgård och att få se allting växa.

Hon strör dessutom rosor över arbets-
kamraterna på kyrkogården och i försam-
lingen i övrigt. 

– Jag har fått ett jättebra jobb, säger 
Klara Lundmark.

När coronarestriktionerna  

skärptes i mitten på november 

beslöt församlingen att satsa på 

förinspelade gudstjänster.

Inspelningarna anpassades till gällande 
restriktioner, aldrig fler än högst 8 per-
soner i kyrkan samtidigt. Inspelningen 
gjordes ett par dagar före gudstjänsten 
skulle sändas, så det skulle finnas tid för 
redigering där psalmtexter och böner 
skulle läggas in. 

Sammanlagt producerades 14 guds-
tjänster, men också andra filmer som en 

adventskalender med 24 filmer samt sex 
andra filmer. 

Det blev många visningar av de 34 
filmerna. 

Under tiden 22 november till den 10 
januari var det fler än 13 000 visningar, 
nästan 4 000 av gudstjänster och drygt  
9 000 av de övriga filmerna.

Fr o m 17 januari sänder församlingen 
gudstjänsterna direkt på församlingens 
Facebooksida.

Alla, inte bara de som har konton, kan se 
de på facebook.com/bureaforsamling/live.

Lyckad satsning på digitala medier

Vid en av de förinspelade gudstjänsterna 

använde Dan Richardsson modellen av 

Jerusalem på Jesu tid i sin predikan om 

när Jesus som 12-åring var i templet.

Klara Lundmark har sommarjobbat på kyrkogården i Bureå under flera somrar.
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