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Samma år som jag föddes, år 2000, så se-
parerades Svenska kyrkan från svenska sta-
ten, kanske en av de viktigaste händelserna 
för att hon ska kunna frodas i framtiden. 

Det är just det jag vill ta upp här, kyrkans 
framtid. Hur kommer kyrkan att te sig år 
2080, 2090 eller 2100? Det är nog inte 
jättemånga som läser detta som kommer 
uppleva det i jordelivet, men min genera-
tion kommer göra det. Och kanske också 
jag?

Om kyrkan fortsätter på samma sätt som 
den gjort de senaste 30 åren, då får jag nog 
resa till Stockholm för att gå på gudstänst. 
Burekyrkan kommer antagligen vara 
ombyggd till ett “resecentrum” eller kan-
ske står den där som ett museum för att 
påminna om tiden då svensken fortfarande 
trodde på Gud. För man kan inte blunda 
för det, kyrkan har tappat medlemmar och 
besökande i en stadig takt. 

Men vad kan göras för att förändra detta? 
För att locka troende tillbaka till kyrkan? 
Jag tror det kan göras genom att titta på 
den för-reformatoriska kyrkan, före vit-
kalkningarna och Gustav Vasas kyrkorov. 
För att se framåt kanske vi måste börja 
med att blicka bakåt? Kanske behöver vi 
titta på de traditioner och seder som Gus-
tav Vasa en gång stal från oss? Rökelsen, 
kyrkomålningarna och de vackra textilier 
som prydde Guds tempel gick då förlorad. 
Jag är kanske lite väl radikal för svenska 
kyrkan i stort, då mina inspirationskäl-
lor är den grekisk-ortodoxa kyrkan, den 

medeltida kyrkan och fornkyrkan. Men 
i den medeltida kyrkan gjorde rökelser, 
målningar och ljuv musik gudstjänsten till 
en försmak av himlen. Det kan vi ta efter!  
Stillhet, ro och samhörighet är också något 
som saknas i ett allt mer stressat och seku-
lärt samhälle.

Om ni frågar mig så är Bureå kyrka den 
vackraste kyrkan i hela Sverige. Det är 
en utopisk byggnad, med rötter i Roms 
basilica, de nordiska stavkyrkorna och den 
folkliga konsten. Just det gör den tidlös; 
forntida, nutida och framtida. Kontinuite-
ten gör den evig, såsom kyrkan ska vara. 

Varför vill jag då ha denna “grannlåt” i 
våra kyrkor kanske du undrar? Mest är det 
för jag vill ha en kyrka som lever, som an-
das, som i sin skönhet visar det gudomliga. 
Liturgin måste också tittas över, prästerna 
ska lära sig tala högt och tydligt (vissa av 
dem pratar för tyst) och vi behöver låta 
barnen vara med i kyrkorummet. Ge dem 
en roll att spela, så kommer de tycka det är 
mer roligt.

Vad som inte kan fortsätta är den sekula-
risering av kyrkan som pågår, men det har 
många redan sagt före mig. Inte många 
kommer till en kyrka för att få en föreläs-
ning i företagsmanér, eller för poplåtar 
med halvkristet innehåll. Vi behöver slänga 
projektorduken, om vi inte syr en i linne 
med vackra broderier. För liksom miljön 
så gäller det att tänka hållbart, Kyrkan ska 
hålla i minst tusen år till!
Guds frid!

Svenska kyrkan år 2090
ANDAKT

Konrad Eklund
Student

2

Ur innehållet
Sid 3

Sid 4

Nybygge på kyrkogården

”Viktigt att alla röstar”

Sid 5

Sid 6

Läger är Olas melodi

Viktigt på riktigt

Den medmänniska som hamnat på kant i 

tillvaron, och vars vardag gått över i social 

isolering, kan inte ställa om eller ställa in.

Ingen handsprit hjälper mot hemlöshet. Inget 
vaccin kan förhindra fortsatt utsatthet. Den 
kan bara botas med mänsklig omtanke. 

Skellefteå Stadsmission är en del av 
kyrkornas gemensamma sociala arbete. Till 
mötesplatsen i Sankt Olovsgården kommer 
årligen 5 000 personer och under pandemin 
har besökarantalet endast minskat något och 
det visar tydligt hur viktigt verksamheten är.

Behovet av hjälp har snarare ökat än mins-
kat, allt fler efterfrågar matkassar.

Under årets tre första månader har 
stadsmissionens inkomster halverats. När 
gudstjänster ställs in minskar de så viktiga 
kollekterna. Även privatpersoners gåvor har 
minskat.

– Varje bidrag, stort som litet, är både väl-
kommet och värdefullt, säger Pär Lindström, 
ordförande, Skellefteå Stadsmission.

Swisha din gåva till 123 653 88 54 eller sätt 
in gåvan på bankgiro 5569-9649.

Hjälp på hemmaplan
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Nu är det klart att Bureå församling 
får och ska bygga en kyrkogårds-
byggnad på kyrkogården.
– Byggnaden ska vara färdigställd 
till den 10 juni 2022, berättar Valter 
Östlund.

Valter, som tidigare har varit förtroende-
vald, är fortfarande en engagerad medlem i 
församlingen.

– Jag är EFS-are av födsel och ohejdad 
vana, men numera är ju EFS och försam-
lingen ett så det är inga problem.

Han har tidigare jobbat som byggkonsult 
och har gjort allt från ritningar till bygglov-
sansökan för församlingens räkning.

– De anställda har haft mycket att säga till 
om. Det är ju de som ska vara i lokalerna.

Den nya kyrkogårdsbyggnaden, som blir 
på 385 kvadratmeter i det sydvästra hörnet 
av kyrkogården, är ett ”ihopplock” på goda 
lösningar i andra församlingar.

– Vi har tagit det bästa från liknande 

byggnader i Sävar och Vindeln, berättar 
Valter.

Den vinkelformade byggnaden får en 
personal- och en garagedel.

Rätt i tiden
Marianne Hedman, ordförande i fastighets-
utskottet och i kyrkofullmäktige i för-
samlingen, var med om att klubba igenom 
beslutet på sammanträdet tisdagen den 27 
april.

– Vi har säkert hållit på med det här i sex-
sju år, men nu är äntligen allting klart.

Det blir byggstart intill de befintliga kall-
förråden så snart tjälen går ur backen.

– Det känns helt gudomligt att vi nu får 
allt samlat på ett och samma ställe samt att 
kyrkogårdsexpeditionen blir mer lättill-
gänglig framöver.

Den nya byggnaden kommer också att få 
en handikappanpassad toalett som ska vara 
öppen för besökarna på kyrkogården under 
dagtid.

– Det är något som vi saknar på kyrko-
gården i dag, så det känns också så under-
bart fantastiskt.

 Nils Hägglund är en av tre vaktmästare, 
tillika kyrkogårdsarbetare, i församlingen.

– Det här känns jättekul.
Han är även nöjd över att nybygget blir av 

på kyrkogården och inte, som det var tänkt 
från början, på samma plats som de nuva-
rande lokalerna på andra sidan Munkvägen.

– Den här placeringen känns ju mera 
naturlig, säger Nils.

Kyrkoherden Robert Koss är också glad 
över kyrkofullmäktiges beslut.

– Det känns jätteskönt och fantastiskt att 
vi får allt samlat på ett ställe och att kyrko-
gårdspersonalen får bättre arbetslokaler.

Satsningen ligger dessutom, enligt 
honom, rätt i tiden med tanke på Skellefteå 
kommuns framtidsvision för samhället.

– Vi ska ju bli dubbelt så många invånare, 
från 4 000 till 8 000 stycken, till år 2035, 
säger Robert.

Nybygge på kyrkogården

– Församlingen firar 100 år nästa år. Vi hoppas att allt ska stå klart till dess, säger Marianne Hedman och får medhåll av Nils Hägglund (t v), 
Robert Koss och Valter Östlund. Lilla bilden: Nya kyrkogårdsbyggnaden är grönmarkerad. Till vänster syns gravkapellet. Ritning: Valter Östlund.
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Emma – Monica Lindgrens folkkära 
figur – ska hjälpa till att marknads-
föra höstens kyrkoval i Skellefteå 
med omnejd.

– Emma är ett alter-ego som 
kan skoja fram ett viktigt budskap, 
säger Monica.

Komikern, producenten och projektleda-
ren Monica Lindgren, Skellefteå, är född 
och uppvuxen i byn Önnesmark utanför 
Lövånger.
Hon bar tidigt på drömmar om att bli lärare 
i vuxen ålder, men det visade sig ganska 
tidigt att hon hade vissa dragningar åt det 
”sceniska” i främst byns bönhus.
– Jag tyckte att det var roligt att uppträda, 
men jag vet aldrig om någon sa att jag var 
särskild bra på det.
I grundskolan trivdes hon allra bäst under 
lektionerna Roliga timmen.
– Det var ett ställe för mig där jag fick synas 
och där folk skrattade åt det jag gjorde. Det 
triggade naturligtvis mig.

 
Stor plats
På gymnasiet var det viktigt för henne att få 
läsa språk, eftersom att hon skulle bli lärare, 
och drama.

Valet föll därför på humanistisk linje med 
inriktning på dramatik.

– Min lärare i franska och historia – Mar-
tin Bergstedt – var en väldigt viktigt person 
för min utveckling. Han var väldigt kunnig 
och gjorde sina ämnen roliga. Vi hade dess-
utom samma typ av humor.

Det var också han som fick Monica att 
lägga planerna på att bli lärare på hyllan och 
bli komiker.

– Martin såg mig och mina kvaliteter. 
Han har en stor plats i mitt hjärta.

 
Sidoprojekt
Under gymnasietiden jobbade Monica extra 
som barnflicka åt ett par familjer i Lövånger 
och en av mammorna var med i Lövångers-
revyn.

– Jag fick vara med i revyn på prov 1981 
och på den vägen är det. Det var som att jag 
var hemma direkt.

1985 bestämde hon sig för att satsa hel-
hjärtat på kultur och information.

– Revyn har alltid bara varit ett sidopro-
jekt.

Hon utbildade sig till informatör, fick jobb 

som informatör/producent på Västerbot-
tensteatern i Skellefteå och blev kvar i 15 år.

2000 gick Monica in i den omtalade väg-
gen.

– Jag försökte klara av två heltider på två 
halvtider och blev utbränd.

Hon kände snart att hon måste börja 
tänka nytt och sa upp sig från teatern 2002.

– Jag jobbade i revybolaget från 2002, 
men utbrändheten och panikångesten 
gjorde att jag tyvärr självmedicinerade och 
blev alkoholist.

– Jag hamnade in i den ödesdigra jargong-
en att det här klarar jag själv, men upptäckte 
snart att det är först när man ber om hjälp 
och överlämnar makten till andra som 
allting ordnar sig.

 
”Lyckligare nu!”
Monica startade eget aktiebolag 2008 och 
hennes viktigaste föreställning sedan dess 
är den hon har gjort om sin egen alkoho-
lism.

– Jag har spelat ”Lyckligare nu!” snart 90 
gånger från Kiruna i norr till Falun i söder.

Den 1 januari ifjol började hon jobba 
halvtid som producent på Nordiskt Berät-
tarcentrum i Skellefteå och nu får hon jobba 
med det som hon tycker är roligast i livet.

– Jag älskar projektledning och att se till 
att allt fungerar samtidigt som jag älskar att 
möta en publik och skoja om saker som har 
lite allvar i botten.

 När pandemin gjorde sitt intåg blev halv-
tidsjobbet och boktipsen i tv-programmet 
Gokväll från Umeå hennes räddning.

– Alla andra uppdrag i mitt bolag för-
svann som ett nafs.

Monica har varit med om sviktande 
orderingång tidigare, men berättar att när 

hon prioriterar nykterheten så har det mesta 
löst sig.

I vår har hon dessutom fått ett uppdrag av 
ett antal församlingar och pastorat i Skel-
lefteå med omnejd.

– Jag ska hjälpa till med marknadsföring-
en av höstens kyrkoval.

Monica tycker att det är viktigt att alla 
använder sin demokratiska rättighet och 
röstar i kyrkovalet.

– Samhället förändras och farliga ström-
ningar vill komma in överallt.

Hon anser också att det är allas skyldighet 
att göra sin röst hörd i höst med tanke på 
bland annat de som kämpade för att kvin-
nor skulle få rösträtt i Sverige för hundra år 
sedan.

– Vi kan inte vara så nonchalanta att vi 
inte ens använder vår demokratiska rättig-
het.

 
Besserwisser
Hon upplever att kyrkan har en viktig 
funktion att fylla i dagens samhälle.

– Jag vet vad kyrkan betyder för min 
mamma och jag ser allt gott som den gör på 
så många håll med både unga och gamla.

Den folkkära figuren Emma kommer att 
spela en viktig roll i de korta filmerna om 
kyrkovalet.

– Emma är mest upprörd över den nya 
bibelöversättningen och den förändrade 
psalmboken.

Den bestämda damen, som är lite av en 
besserwisser, har hjälpt många organisa-
tioner runt om i Sverige och nu har turen 
kommit till Svenska kyrkan.

– Emma vet, om du frågar henne, mycket 
väl hur saker och ting ska fungera, säger 
Monica Lindgren.

”Viktigt att alla röstar”

Monica Lindgren och hennes folkkära figur Emma uppmanar alla att använda sin demo-
kratiska rättighet och rösta i höstens kyrkoval.



Läger är Olas melodi
– Vi är inte i ett förtvivlat läge än, men vi måste få köra igång snart för att det ska 
gå vägen, säger föreståndaren Ola Fahlgren på Munkvikens lägergård.
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Ola, som är född och uppvuxen i grann-
gården i Sjöbotten, bar på drömmar om 
att bli traktorförare när han var en liten 
grabb.

– Det var så häftigt att se den gula trak-
torn från sågverket i byn som skottade 
snö åt oss.

Nu blev det inte så. Istället blev det folk 
som blev mest intressant för honom med 
tiden.

– Det började med att jag sökte och fick 
en praktikplats på fritidsgården Söder i 
Skellefteå i sex månader.

Hans arbetskamrater tyckte att han, 
som var kristen, skulle satsa på att bli 
församlingsassistent istället eftersom att 
det var bättre betalt.

– På den tiden brydde man väl sig 
mindre om det, men sen gjorde jag en 
praktikperiod i Bureå församling och det 
var jättekul.

Grymt vackert
Ola gick en utbildning för att bli försam-
lingsassistent i Sigtuna i ett par år.

– Jag jobbade därefter i Burträsk för-
samling i några år och flyttade sen med 
nyblivna hustrun till Härnösand.

Han hann med fyra olika jobb, bland 
annat ett på Härnösands domkyrkoför-
valtning, under några år i staden.

– Av någon anledning så skulle vi hem. 
Jag ångrar det lite. Härnösand är grymt 
vackert.

Väl hemma igen fick han jobb som 
verksamhetsutvecklare för ungdomar i 
Skellefteå landsförsamling.

– Det passade mig som hand i handsken.

Styrelseuppdrag
På den tiden skulle de anställda i försam-
lingen ha två stiftsuppdrag eller andra 
typer av uppdrag i tjänsten.

– Jag valde då att bli ledamot i styrelsen 
för Munkviken. Jag var även styrelsens 
ordförande under ett par år.

2000 beslöt stiftelsen, som äger läger-
gården utanför Lövånger, att verksamhe-
ten behövde en verksamhetsutvecklare.

– Jag hade precis passerat småbarns-
perioden och mina barn började vilja ha 
farsan hemma på kvällar och helger.

Han sökte och fick den lediga tjänsten.
– Det kändes bra och var jättekul att få 

jobba med ungdomar på dagtid.
Efter några år tröt orken och han blev 

utbränd.
– Jag var helt eller delvis sjukskriven 

och kämpade med demonerna för att 
komma tillbaka i sju år.

2012 blev han föreståndare (chef) på 
Munkvikens lägergård.

– Jag kan inte tänka mig ett mer intres-
sant jobb. Det är ju en arbetsplats som 
erbjuder alla möjliga former av uppgifter. 
Stresspåslaget oro över ekonomin hade 
jag däremot gärna varit utan.

Huvudmålet för verksamheten är barn, 
ungdomar och läger.

– Vi tror på läger som arbetsform och 
verktyg för kyrkan.

Väldigt tacksamma
Munkviken samarbetar med elva försam-
lingar i närområdet.

– Vi ser församlingarnas behov och 
försöker styra verksamheten dit hän.

Under covid-året 2020 svarade barn- 
och ungdomsverksamheten för 86 
procent av

verksamheten på lägergården. Resten 
var bröllop, konferenser och kurser.

– Vi klarade året med viss marginal 
faktiskt. Tack gode Gud för Luleå stift, 
församlingarna runt om och staten.

Korttidspermitteringar, sänkta sociala 
avgifter, omställningsbidrag, efterskänkta 

lån samt andra bidrag och insatser är 
förklaringen.

– Vår näring är väldigt utsatt i dessa 
tider och vi är väldigt tacksamma över all 
hjälp vi har fått.

Nytt projekt
Nu ber och hoppas personalstyrkan, som 
består av sex anställda och två kaplaner 
(präster), att verksamheten får starta upp 
i juni.

– Vi står inför en fullbokad sommar 
och behöver få köra igång, men får vi inte 
det så måste vi klämta i någon form av 
alarmklocka.

Den nuvarande visionen för Munkvi-
ken är Sveriges bästa läge för läger, men 
nu har personalen även börjat titta på 
möjligheterna att hjälpa till med ren och 
skär församlingsverksamhet på något 
sätt.

– Vi håller på med ett projekt, tillsam-
mans med de elva församlingarna, som 
handlar om att nå ut till folk mellan 25 
och 59 år.

– Vi hoppas också att projektet ska 
ingå i Luleå stifts satsning på lärande och 
undervisning.

Jakt nummer ett
Ola är också engagerad som förtroende-
vald i Bureå församling sedan många år 
tillbaka.

– Jag har någon slags idé om att man 
alltid bör engagera sig i församlingen med 
det man kan.

I dag är han ordförande i församlingens 
verksamhets- och personalutskott.

– Jag har sagt åt kyrkoherden att jag vill 
hitta på något annat från 2022, så vi får se 
vad jag får hjälpa till med framöver.

På fritiden är det annars jakt som är 
hans nummer ett.

Ola Fahlgrens fritid består av jakt året 
runt, mönsterskärning i trä, träning på 
motionscykel och med skivstänger samt 
att spela gitarr i ett litet band.

Namn:  Ola Fahlgren.
Ålder:  61 år.
Bor:  I Sjöbottens äldsta gård.
Yrke:  Föreståndare på Munkvikens lägergård.
Familj:  Fru och två utflyttade barn.
Fritidsintresse: Jakt, träslöjd, musik och 
träning.

FAKTA
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Nytt utseende på hemsidan

Gammal organisation 
har hittat nya vägar

Bureå församlings hemsida på internet 
har fått ett nytt utseende.
– Förändringen inkluderar även en bättre 
anpassning av hur sidan visas på olika 
enheter och skärmstorlekar, berättar 
kyrkomusikern Lars Palo.

Lars, som ansvarar för hemsidan, berättar att 
det nya temat – det vill säga hur informatio-
nen på hemsidan visas visuellt – har att göra 
med en uppdatering av det CMS (Content 
Management System) som driver hemsidan.

– Anledningen till uppdateringen var 
helt enkelt att den gamla CMS-versionen 
inte stöds längre. Det var med andra ord 
förr eller senare nödvändigt att uppdatera 
till en ny version.

Att temat – utseendet – har ändrats 
beror också på önskemål om att hemsidan 
ska harmonisera bättre med den officiella 

hemsidan som Svenska kyrkan har för sina 

församlingar.

– Förhoppningen är att en besökare ska 

känna igen utseendet oavsett vilken för-

samlings hemsida den besöker och känna 

sig trygg med att Bureå församling hör till 

Svenska kyrkan.

Lars berättar vidare att skälet till att för-

samlingen fortfarande driver en egen hem-

sida beror på att den har en del funktioner 

som Svenska kyrkans officiella hemsida inte 

kan erbjuda.

– Det handlar framförallt om en helt 

integrerad kalenderfunktion som fungerar 

såväl internt som externt samt även för 

lokalbokningar.

Tekniken bakom hemsidan möjliggör 

dessutom interaktion med församlingsbor-

na och diverse funktioner som underlättar 

intern kommunikation.

– Vad som är nytt utåt är alltså i huvud-

sak utseendet. Vad som annars kan bli nytt 

får vi se allt eftersom behoven uppstår. Så 

länge församlingen har en egen hemsida är 

allt möjligt, berättar Lars.   

Goda Nyheter, tidigare Gideo- 
niterna, fortsätter den 100-åriga 
traditionen att gratis dela ut testa-
menten till människor.

– Vi gör det i hopp om att vinna människor 

för Kristus, berättar Gunnar Hedman i 

Sjön utanför Bureå.

Det är främst skolor, sjukhus, hotell och 

”blåljuspersonal” i Sverige och i olika delar 

av världen som får ta del av gåvorna.

– Vårt utlandsuppdrag just nu är att 

”fylla” Indien med 60 000 helbiblar och 

Sydafrika med 12 500 testamenten.

Under den rådande pandemin har givet-

vis även Goda Nyheter svårigheter med att 

nå ut som vanligt – besöka kyrkor och in-

formera om sitt arbete – och går därigenom 

miste om kollektgåvor.

– Det personliga engagemanget har 

däremot i sin tur ökat och efterfrågan har 

hittat nya vägar.

I Skellefteå finns till exempel en liten 

grupp som samlas varje månad för bön och 

fika med kaplanen Birgit Lundström.

– En stolthet för oss i Skellefteå är att 

Goda Nyheters direktor Christina Johans-

son är från Mobacken, berättar Gunnar 

som tillsammans med Anna-Greta Wall-

gren, Gunilla Hedlund och Marianne Hed-

man är aktiva burebor i organisationen.

Plusgiro: 900908-5.

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.

Sommarskojiga aktiviteter för dig som 
går ut åk 1-3 vårterminen -21!
Vi träffas 20-24 juni, söndag till torsdag, 
kl 10-14. Första anmälningsdag är 7/6.
Mer information skickas hem i brev-
lådan till berörda familjer.
Kontakta Helene Lindberg vid frågor på: 
helene.lindberg@svenskakyrkan.se”

Hela bibeln finns, enligt Gunnar Hedman, 
på många olika språk i appen NewLife 
och den går att ladda ner gratis där appar 
finns. Foto: Privat
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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).

Juni
To 3 19.00 Veckomässa i fiskekapellet. Markus Ahlstrand.
Sö 6 11.00 Dopfest och utdelning av barnens bibel. Catrin
   Marklund, Heléne Lindberg, Sara Johansson,
   Moa Strömqvist. Servering efter gudstjänsten.
Sö 13 11.00 Mässa. Robert Koss. Olov Rutschman.
Sö 20 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Sommarskoj för
   barn i åk 1-3 börjar.
Lö 26 11.00 Gudstjänst vid Falmarksforsens byastuga. Markus
   Ahlstrand. Vid regn flyttas gudstjänsten till Bureå
   kyrka. 
Sö 27 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Ti 29 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Burviksgruppen.
   Catrin Marklund.

Juli
Sö 4 11.00 Gudstjänst. Catrin Marklund. Mikael Marklund.
Sö 11 11.00 Mässa i Hembygdsparken. Catrin Marklund.
   Erika Löfroth.
Ti 13 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Robert Koss.
To 15 19.00 Veckomässa i fiskekapellet. Robert Koss.
Sö 18 11.00 Mässa. Robert Koss.
Sö 25 11.00 Gudstjänst. Robert Koss.
Ti 27 19.00 Sommarandakt i Burviks bönhus. Robert Koss.

Augusti
Sö 1 11.00 Gudstjänst. Robert Koss
Sö 8 11.00 Mässa. Markus Ahlstrand.
Sö 15 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand.
Sö 15 18.00 Sommargudstjänst i Burviks bönhus. Lars
   Wangby. Burviksgruppen. Servering.
To 19 19.00 Veckomässa i fiskekapellet. Markus Ahlstrand. 
Sö 22 11.00 Gudstjänst. Markus Ahlstrand. Maria Bergren.  
Sö 29 11.00 Mässa. Robert Koss.

Det planeras för en Pilgrimsvandring med start vid Burviks bönhus 
under sommaren. Se predikoturerna i Norran och vår hemsida!
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Juni
Sö  13  18.00  Gudstjänst i eller vid församlingsgården tillsammans
             med pingstgruppen. Talare från pingstkyrkan.
Augusti
Fr- 6- Det planeras för ekumeniska gudstjänster. Se hemsidan för
Sö 8 definitivt besked!

Ändringar/kompletteringar i planerad verksamhet kommer  
i predikoturerna.

Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar se-
dan länge med att göra kyrkovalet i höst och själva 
röstningsförfarandet coronasäkert för att inte riskera 
ökad smittspridning.

Redan ett år före kyrkovalet, i september 2020, inledde valkansliet  

arbetet med att säkra ett tryggt kyrkoval med anledning av corona-

pandemin.

– I samverkan med Folkhälsomyndigheten följer vi utvecklingen 

noga, säger kyrkovalledaren Anki Bondesson. Vi behöver säkerställa att 

kyrkovalet inte bidrar till en ökad smittspridning i samhället. Samtidigt 

ska vi se till att alla som vill rösta får möjlighet att göra det.

Coronapandemins första år har visat att utvecklingen är mycket svår 

att förutse. Av den anledningen, och efter samråd med Folkhälsomyn-

digheten, tar valkansliet höjd för att smittspridningen kan se ut som den 

gör nu under våren 2021.

– Valkansliet tar till exempel fram rutiner och checklistor för stiften 

och valnämnderna. Vi upphandlar också material som plexiglasskärmar, 

handsprit och munskydd som kommer att skickas ut till valnämnderna, 

säger Anki Bondesson.

För att minska risken för trängsel i samband med röstningen kommer 

det finnas möjlighet till förtidsröstning under perioden 6-19 september.

Bureå församling slog på stort med årets fasteinsam-
ling och utlovade vinterbad om den gick bra.

När drygt 16 000 kronor var insam-
lat så hade Klara Lundmark, Robert 
Koss och Gunnar Hedman fått 
smaka på det kalla vattnet.

– Lars Palo lovade att han skulle 
klippa håret och vinterbada om 
insamlingen nådde 20 000 kronor, 
berättar komminister Markus 
Ahlstrand och tillägger:

– Vi förlängde insamlingen och 
fick in fantastiska 25 049 kronor.

Coronasäkert kyrkoval

Hårresande avslutning

Andreas Granlund är tillbaka i tjänst i Bureå 
församling från och med juni månad.

– Vi hälsar Andreas välkommen tillbaka, säger 
komminister Markus Ahlstrand.

Andreas, som har varit tjänstledig för studier 
sedan hösten 2019, arbetar som församlingsas-
sistent i församlingen.

Lillemor Johansson, som har vikarierat för 
Andreas, tackar därmed för sig.

– Vi tackar Lillemor för hennes insatser.

Andreas tillbaka

Om precis drygt tre månader är det kyrkoval i Svenska kyrkan. 
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gunnar Hedman badar. Sara Johansson klipper Lars Palo.
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EFS-präst 
Tjänsten är vakant.

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: Nils Hägg-
lund (t v), Robert 
Koss, Marianne 
Hedman och Valter 
Östlund. 

Lasse Forslund (tv), Christin Östlund, Valter Tjernqvist och Helge Lövbom gör tummen 
upp för Facebook i valtider.

Viktigt 
på riktigt!
Valberedningen i församlingen har  
startat en Facebookgrupp som 
heter Viktigt på riktigt. 

Där finns gemensam och egen informa-
tion från de två nomineringsgrupperna 
”Arbetarpartiet Socialdemokraterna” och 
”Kyrkan och Du i Bureå församling”.

– Jag hoppas att det blir många för-
samlingsbor som ansluter sig till Face-
bookgruppen, berättar Lasse Forslund, 
initiativtagare till satsningen. Det skulle 
vara trevligt om besökarna inte bara tar 
del av informationen, utan också  skriver 
kommentarer om att rösta i kyrkovalet.

Flitiga på Facebook
Det är inte första gången som valbered-
ningen använder Facebook för att nå ut till 
församlingsborna. Under arbetet med att 
få personer att ställa upp på valsedlar har 
de flitigt använt sig av det här redskapet.

Sedan hösten 2019 har det lagts upp ap-
peller på Facebooksidor i Bureå och kring-
liggande byar cirka en gång per månad. En 
arbete som gett resultat. Tillsammans har 
de två nomineringsgrupperna 35 personer 
som är villiga att ta en av de 15 platserna i 
församlingens kyrkofullmäktige. 

Svenska kyrkan har fem miljoner 
medlemmar över 16 år och med-
lemmarnas inflytande är viktigt 

för folkkyrkan.

Det är därför viktigt att alla nyttjar 
rösträtten i höstens kyrkoval och det 
gör medlemmarna på tre olika nivåer: 
lokalt, regionalt och nationellt.

På den lokala nivån är det kyrkofull-
mäktige som man väljer. Kyrkofull-
mäktige utser sedan ett kyrkoråd och 
det är församlingens styrelse. Kyrko- 
herden, som leder församlingens arbete, 
sitter med i kyrkorådet. Det är kyrko-
fullmäktige som fattar de beslut som 
påverkar medlemmarna mest.

Regional nivå

På regional nivå – Luleå stift – väljer 
man ledamöter till stiftsfullmäktige.

På nationell nivå väljer man ledamö-
ter till Kyrkomötet som är det högsta 
beslutande organet inom Svenska 
kyrkan.  

Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: 
i vallokalen, med bud, med brev eller 
förtidsröstning i lokal. 

Valdagen är den 19 september 2021. 

Då röstar du i den vallokal som står på 
ditt röstkort. Röstkortet får du hem i 
brevlådan några veckor före valet. Du 
tar med dig röstkortet och din legitima-
tion. 

Man kan förtidsrösta på flera sätt. 
Det finns förtidsröstningslokaler öppna 
från måndagen den 6 september till och 
med valdagen den 19 september. Alla 
ställen där du kan förtidsrösta finns på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta med bud

Har du inte möjlighet att gå och rösta 
kan du rösta med bud. Du behöver ditt 
röstkort och ett brevröstningspaket. Pa-
ketet går att skicka efter från kyrkoval@
svenskakyrkan.se eller hämta från en 
församlings- eller pastorsexpedition. I 
paketet finns det instruktioner om hur 
du ska göra.

Alla kan faktiskt förtidsrösta via 
brev. Du behöver ditt röstkort och ett 
brevröstningspaket. Det går att skicka 
efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se 
eller hämta från en församlings- eller 
pastorsexpedition.

Så här röstar du i valet!

Nytt röstkort. Du kan beställa ett nytt 
röstkort, ett så kallat dubblettröstkort, 
på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan 
också få ett nytt röstkort utskrivet på 
församlings- och pastorsexpeditioner 
och på en del lokaler för förtidsröst-
ning.
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