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Farfar har fått ordet – och vad ska jag 
då berätta om? Det blir lite om förr, 
nu och sedan. 

1924, då jag föddes, var Sverige i mångt 
och mycket ett annat Sverige än idag. Lyxen 
stack inte i ögonen som nu, utan fast mer 
fattigdomen. Men i fattigdomen fanns 
en stolthet och klar vilja att klara sig själv. 
Hjälpverksamheten/omtanken, gårdar, byar 
och enskilda emellan var större då än nu, som 
jag upplevde det. Barnfamiljerna var ofattbart 
stora och det var framförallt mat, mat och mat! 
Själv är jag storebror i en trettonbarnsfamilj. 
Nöd och nåd hörde liksom ihop med bröd 
och arbete! Fromhetslivet i bygden var starkt 
färgat av den Rosenianska bibelsynen och jag 
är en av många tacksamma som fått växa upp 
i en sådan miljö. 

Min fru och jag kom till Burträsk 1956. Ett 
trivsamt Burträsk med ett rikt föreningsliv 
och stor kyrksamhet. Ofta var det trångt i 
kyrkan! Goda utbildningsmöjligheter fanns 
då som nu i Burträsk – må det fortsätta! Jag 
vill inte rangordna dessa kvinnor och män, 
frontfigurer, som då verkade här. Frivilliga 
inom kommunala och kyrkliga aktiviteter, 
körer, syföreningar, ungdomsverksamhet, var 
då lätt att engagera sig i. Folk ”tog på sig”. Så 
görs även nu, eller hur, men är det lika lätt? 
Ni som sitter i föreningslivet, ni behövs. En 
rik flora föreningar på en ort ”drar till sig”. 
Observera – låt inte omval bli det vanligaste 
förslaget när man väljer styrelser eller folk till 
bestämda uppdrag. 

Vi alla bör uppmärksamma alla de fri-
villiga, som utan hörbart knot ställer upp 
i föreningsverksamheten och kyrkans för-
samlingsarbete, ja ”allt gott verk”! Alla kan 
vara med, där finns ingen ranglista – man gör 
det man kan, exempelvis kokar kaffe, bakar 
bullar eller till och med hugger ved. Så har vi 
de som vill men inte kan, - lugn, du kan detta 
ändå genom bön, och en positiv inställning 
till verksamheten genom att bland annat 
vara ”kollektläggare”! Tack du trogne! 
Likaså tack till små och stora donatorer till 

verksamheten! Ni går alla Guds ärende. 
(om än osedd av församlingen i stort)

Och framtiden? Jag skulle vilja höra 
ton och sång från förr – exempelvis 
”Min framtidsdag är ljus och lång, den 
räcker bortom tidens tvång, där Gud 
och Lammet säll jag ser, och ingen nöd 
skall vara mer”. 

Framtidsdagen. Hur ser den ut? Långt 
liv, god hälsa, rikedom och en härlig 
familj. Och si, två av dess kriterier har 
uppfyllts i mitt liv. För detta säger och 

känner jag tack!
En trygghet i livet är en kristen tro – jag 

instämmer, ty det är självupplevt. Sedan 
något 20-tal år tillbaka är jag också förvissad 
om att det inte går att vare sig köpa eller 
jobba sig till Himmelriket – men tro, nåd 
och bön är en möjlig väg. 

I den här lilla artikeln har jag vänt mig 
mest till de äldre. Varför då? Jo därför 
att ordet varför, är så mycket vanligt i 
sorgesammanhang. Med ett försök till svar 
här på, med dikten nedan, avslutar jag mina 
funderingar. Glad och god höst!

JAN-OLOV GRANBERG

Du sitter med lösningen i din hand
till livets räkneexempel
och sätter på frågor vi stritt med ibland
Din heliga hemlighetsstämpel.

Du brukar Dit särskilda räknesätt
med främmande plus och minus,
och ekvationerna löser Du lätt
utan tabeller och sinus.

Jag brottas med lidandets y och x
och svindlar vid gåtornas vimmel. 
Du hyfsar de största sifferkomplex,
Din facit har svaret: en himmel!

Och djupt i problemet, där jag gått bet, 
jag skymtar Din svårlärda regel,
att somt har en lösning av evighet,
ett svar, som Du lagt under Ditt insegel.

Vi får nog ett Bc i provet till slut
som vitsord i mattematiken,
men Herre, jag anar, att talet går ut
en gång i förklaringens riken.

Till mästaren av Tore Nilsson

Farfar har ordet

FOTO: PRIVAT
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Aposteln Paulus grundade 
många kristna församlingar och 
han kallade sig själv för en klok 

byggmästare som lade grunden 
till något som andra kunde bygga 
vidare på. 

I vår församling måste vi också bygga vidare 
för att skapa utveckling och förnyelse. 
Komministerparken är ett fint exempel för 
en byggplats som inte får står stilla.
Själv har jag läst en del böcker om försam-
lingsutveckling, men jag vet väldigt lite om ved, 
golvåsar, tomtvarv och timmerstockar. Jan Olov 
Granberg lärde mig några grundbegrep för ett 
bygge när vi tittade på den gamla vedboden 
bredvid logen i Komministerparken. Där fanns 
inget golv men en massa skräp, uråldrigt damm 
på väggarna och ruttnande tomtvarv.

Att rädda en gammal vedbod kan vara bra, 
men ännu bättre är det när man har en vision 
om hur huset kan användas till nytta för 
församlingen. Jan Olov är visionär, konstnär 
och byggmästare. Under vintern har han ritat 
och skrivit ner sina tankar om på vilket sätt man 
skulle kunna renovera vedboden. Skräpet och 
dammet fick han bort och han fick även med 
sig kyrkopolitikerna som köpte konceptet. För 
att klara finansieringen var tanken att bygget 
skulle genomföras i olika etapper under två år. 
I det läget fick församlingen motta en generös 
gåva av en församlingsbo. Gåvan innebär att 
renoveringsarbetet nu till största delen kommer 
att kunna genomföras redan under hösten.   

Målsättningen är att vedboden ska invigas 
under våren 2009. Därmed får barn- och 
ung domsverksamheten i Komministerparken 
egna lokaler, något som också öppnar upp 
helt nya möjligheter. Kanske blir det mer 
lägerverksamhet, andakts-, prat och lekstunder, 
biokvällar med mera.

Med hjälp av kunniga byggare, snickare, 
konstnärer och rådgivare, men framförallt 
genom ett inre engagemang, kommer vi 
snart att se resultat som kan bli till nytta och 
välsignelse för kyrkans sommarverksamhet i 
Komministerparken. Ett stort Tack till alla som 
är delaktiga i det.  

TExT: BETTINA RADLER
FOTO: ULF WIKSTRöM

Inom loppet av några månader har 
musiken inom församlingen fått nya 
ansikten. I mitten av juni tillträdde 
Anders Wälimäki tjänsten som 
organist i Burträsk och i augusti 
övertog Inger Wikberg ansvaret 
för musiken i Bygdsiljum och 
Kalvträsk. 

Vi hälsar Inger Wikberg välkommen som 
kantor i vår församling. Sedan Inger slog 
ner sina bopålar i Västerbotten i höstas 
har hon arbetat som kantor inom Bygdeå 
församling. När vi ber henne om en närmare 
presentation beskriver hon sig själv så här. 

Musikens nya ansikte

En riktig Skånetös. Församlingens nya 
kantor Inger Wikberg. 

”Vem är jag? Jag är skånska, kommer från 
Hässleholm och heter Inger Wikberg. Jag är 
den nya kantorn i Burträsk församling, med 
placering i Bygdsiljum och Kalvträsk. Jag 
bor i Sjöbotten sedan november tillsammans 
med min man Thomas. Min familj består 
av Thomas och hans tre pojkar, och mina 
två barn en pojke och en flicka, boende i 
Göteborg och Vänersborg.

Jag har tidigare arbetat som musiklärare 
och kantor. Vid sidan av mitt kantorsjobb 
stämmer jag pianon och ger privatlektioner i 
orgel, keyboard och piano. Jag ser fram mot 
att arbeta i församlingen och att möta många 
nya människor.”

Jens Enkvist, Åbyns bygg, i full färd med att sätta in nya golvåsar i den gamla vedboden. 

Gåva möjliggör 
snabb renovering
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Namn: ______________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________

Korsords 
vinnare
De tre först öppnade rätta lösningarna på 
krysset i föregående numer av TreTorn var 
inskickade av:
Karin Eriksson, S. Åbyn
Margaretha Johansson, Morgongåva
Maj-Britt Bergström, Kalvträsk

Vi gratulerar vinnarna och skickar priser.

Denna gång ska lösningarna vara redak-
tionen till handa senast fredag den 31 
oktober 2008. Som tidigare belönas de tre 
först öppnade rätta lösningarna.

Lösningarna skickas till:
Krysset
Burträsk församling
Kyrkogatan 1, 937 31 Burträsk

Rätt lösning nr 2

TreTorn-krysset. Lös korsordet, skicka senast den 31 okt till: KrySSET Burträsks församling, 
Kyrkogatan 1, 937 31 Burträsk.  De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med priser.

Skicka din fråga till: 
Fråga Herden, Burträsks församling
Kyrkogatan 1,  937 31 Burträsk
tretorn@burtrasksforsamling.se

H A E J E
M A N U S TE

N I P P E R
P A

P

PAG
S Ö R E N
Å R A Å S A

E T T
P
Å
P
E
K
A
N
D
E

S O M M A R B R Ö L L O
Ö

K A

K

R
A
D

LU I
S

A
L

D
E
M

L

Y T
A

A
N
S
T
A

TJ O H A N
N E R M A

V

A
N

RV I D G U D S H J Ä
B A

M I S O M M A R I
N A J O N A

J
TEXTEN
FÖR FÖ-
RELÄS-
AREN

RYKT-
BAR

HOV-
DAM

SY

TRYCK-
ENHET

SKADA

SVALG

MED
TIPPA
KAXIG
TÖS

SWED-
BERG
MED

PSALM-
ERNA

JORDANSK RUIN-

FOSFOR
BILTYP

STAD

KAN EI-
NAR BLI

PÅ
BENEN

KOM UR
KURS
P G A

HONDO

JINDER
MED

NYCKEL-
HARPAN
STRÖM

STABILITET
OCH

BESINNING VÄTSKEANSAMLING

IN-
RÄTT-
NING

DEL AV
MUR-
KRÖN

FÖRE
FOND

KAN DET
LIGGA

NÅ-
GOT I

CHI-
LENSK
VIS-

DIKTARE

GAMMAL
I

GÅRDEN
MANGAN

SAMO-
VAR-
VARA

FYRA
SVENSKA
KUNGARS

NAMN

BRENDAN SOM SKREV
FIN-

FÖRDE-
LAD GORENEJ

SKYD-
DET

HAR
HARAR
FÖGA

VÄTE

MILJÖ- OCH
JORDBRUKS-
UTSKOTTET

MOT
SPÄN-
STIG

PROFET

SES
FÖRE

ÅRTAL

HELG-
HÅG-

KOMST

KOLIK

UT-
EFTER

ÖST-
GÖTA-

ORT

EN
LJUS
TIDS
FÖR-

ENING

NÖT PÅ LED
KÖR MED

NOLL-
ÅTTOR

TYCKA
SYND OM

FÖR-
FELAD

APAR

LAURA-
LIKA

ÄGA

O
K
T
O
B
E
R
M
A
N

SLAG-
ORT

UTAN EN
TRÅD

URAN

PSALMEN

JJOOKK
FF 88 22

VID GUDS HJÄRTA ÄR JAG BUREN
INNESLUTEN I HANS FAMN.

MEDAN HEMLIGHETEN DJUPNAR
VISKAR FADERN ÖMT MITT NAMN.

ANDRA
DELEN

ENA-
STÅ-
ENDE

BÖRJAR
MED

SAMUEL

KAN
MÅNGA

VIA
MAIL

DEN ÄR
ETT SKÄL
FÖR RIV-

NING

HAM-
MAR-
DEL

TURKORT

BLEKT
SKOTT

JAKOBS
FEMTE
SON

DRA-
GAREN

ÖVER
HAVET

TIMAR

ULLEVI
SOM

KOPPAR-
VALLEN

GICK

GÅRDS-
PLANTUNNA

MUSIK-
FORM
OCH

LIVSSTIL

KAN
MAJA

BLI

ORGAN
FÖR

PINGST-
RÖREL-

SEN

HERDE
SOM
BLEV

MONARK

SPEKU-
LANT

CENTRUM
I SEXA

VÅLD-
SAM

ÅKER-
MAN

DRAKE
KAN MAN

ARGU-
MENT

DEN
LIDER
NESA

EJ
FUNGE-

RA

DEN TILLHÖR
HÖKFÅGLARNA

KORTHÖGEN

SKOTSK KAPARE
OCH SJÖRÖVARE

KAN FUX FALLA I
BLEV
FOLK-
TOMT

RYGG-
ONT

KRON-
LJUD
MEST

ETT UNG-
DOMS-

PROBLEM

FEST

DE GAMLA
HADE RIM

OCH
FASON

ZEUS
DOTTER

KNOPP-
TOPP

PAUL,
FRANSK
FÖRFAT-

TARE

HADE
SIN

STYRKA
I HÅRET

FORN-
SVENSK

KUNG

KAN SE
IN I

FRAM-
TIDEN

FEM I
TE-

SKED

TACKAS
FÖR

FAR
TILL
HAM

FJÄRI-
LAR I

MAGEN

PSALMEN

JJOOKK
FF 88 33

AV GODA MAKTER UNDERBART BEVARAD
DET FRÄMMANDE OCH NYA VÄNTAR JAG .

GUDS NÅD ÄR NY VAR AFTON OCH VAR MORGON
HAN VÄNTAR OSS I VARJE NYVÄCKT DAG

Vad händer efter döden? Pina? Tröst, 
himmelsk närvaro? Paradiset? Vad 
händer om vi dör i tron på Jesus som 
vår frälsare, eller utan en enda tanke 
på ett evigt liv? 

Anonym frågeställare

Avgörandet om människans eviga öde 
faller i dödsögonblicket. Eftersom den 
mänskligt relaterade tiden upphör i och 
med döden, så är alla spekulationer över 
tidsdimensioner förknippade med domens 
dag till intet gagn. 

I dödsögonblicket äger ett personligt 
möte med Jesus Kristus rum, vilket 
kräver ett beslut, för eller emot honom. 
Här, i detta ögonblick, faller avgörandet 
om individens eviga öde. Mötet med 

Jesus Kristus avgör himmel eller helvete. 
Helvetet är inte någon jättestor plågoanstalt 
eller något kosmiskt koncentrationsläger. 
Kärnpunkten i helvetesstraffet är straffet, 
som innebär evig skilsmässa från Gud, 
ett evigt liv utan innehåll, utan mening, 
utan kärlek. 

Man måste utgå från att Kristus vill, att 
alla människor ska bli frälsta. För detta 
talar den gudomliga nåden redan i detta liv. 
Förkastelse, luttring och salighet beskriver 
förhållandet till Gud i det personliga 
mötet med honom. Mötet med Gud 
upplevs alltid som smärtsam, eftersom 
det förändrar människans hela vara. Den 
gudomliga kärleken sårar oss, visar oss i sitt 
ljus sanningen över vårt liv och för oss till 
det eviga livet. 

Aleksander Radler

Har Du också en fråga
som rör den kristna tron eller för sam-
lingens verksamhet?  Skicka den då till 
redaktionen enligt adressen ovan. 

Du får gärna skriva under signatur, men 
lämna ändå gärna namn och telefon så 
att redaktionen kan kontakta Dig om 
det finns några oklarheter. 
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Kyrkans altare är en Kristussymbol. Det tolkas dels 
som Kristi krubba, dels som Kristi grav. Dukarna 
symboliserar Jesusbarnets lindor eller Kristi svepning 
och är alltid av linne. Altaret är också en offerplats. 

Altarblommor började användas i början av 1900-talet. Tidigare 
fanns blommor som prydnad i andra delar av kyrkorummet. 
Altarblommornas funktion är i första hand liturgisk och i andra 
hand estetisk. Blommorna på altaret är riktade till Kristus och 
ska vara ett offer till honom. 

Denna tanke får konsekvenser. Blommorna får inte dominera 
eller dölja krucifixet. Ett riktmärke kan vara att de inte bör 
nå över krucifixets korsarmar. Altarblommorna ska alltid vara 
snittblommor. Genom att de vissnar och dör blir de ett offer. 
Krukväxter och plastblommor är därmed inte offrande då de 
kan återanvändas. Snittblomman avskuren från roten är offrad 
att dö. 

Blommornas färg följer kyrkoårets färger, men kan också vara 
blandade. Sommartid kan man plocka de blommor som finns 
att tillgå i naturen. Till tacksägelsedagen på hösten kan altaret 
även prydas med kärvar, frukter och rötter som tacksamhet 
till årets skörd. 

Altarljus har använts sedan 800-talet. De kan vara två, fyra 
eller högst sex stycken. En regel, med flera undantag, är att med 
den vita liturgiska färgen följer sex ljus, med den röda fyra ljus 
och den violetta/blå och gröna färgen har två ljus. De levande 
lågorna är symboler för den uppståndne och levande Herren. 
Därför brinner ljusen vid varje gudstjänst utom på långfredagen 
då Jesus är död.

TExT: CARIN LUNDBERG
FOTO: ULF WIKSTRöM

Vill du skänka 
blommor till altaret?

Det kan man göra till minne av någon man tyckt om eller 
i tacksamhet och glädje över något. 
Kontakta i så fall Irene Wahlberg tel. 0914-400 04.

För drygt ett halvår sedan lanserade Svenska kyrkan 
sin nya portal på internet vilket ger församlingarna nya 
möjligheter att skapa sina egna hemsidor. I dagarna är det 
Burträsks församlings tur att publicera sin nya hemsida.

Burträsk församling har visserligen tidigare haft en egen hemsida 
men den nya sidan som publicerats i dagarna har ändå varit 
efterlängtad. 

– Det känns skönt att den nya hemsidan äntligen är klar att 
läggas ut. Det var många församlingar som ville ansluta sig till det 
nya systemet, så efter månader av väntan blev det äntligen vår tur, 
berättar Bettina Radler. 

Förutom en ny layout ger den nya hemsidan även en mer komplett 
bild av församlingens verksamhet. På den nya sidan kan man också 
klicka sig fram till en hel del faktauppgifter, nyheter och kuriosa. 

Besök församlingens nya hemsida
www.svenskakyrkan.se/burtrask

Altaret pryds av symboler

För alla som inte får församlingstidningen TreTorn i brevlådan finns 
nu möjlighet att ladda hem den. Sidan är även mer användarvänlig 
och lättnavigerad än den gamla, med bland annat en kalender 
på förstasidan där alla gudstjänster och andra arrangemang finns 
inlagda.

– Även om hemsidan nu publicerats så är den inte helt klar och 
kanske ska den aldrig bli det. Vår målsättning är att den hela tiden 
ska förändras och hållas aktuell. Så arbetet med att utveckla och 
finslipa sidan fortsätter, säger Bettina.

TExT: ULF WIKSTRöM

Församlingens nya hemsida
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Under hösten inbjuds alla 
församlingsbor till Taizémässa i 
Edelviks kapell, en tisdagskväll i 
månaden. Det är långt ifrån vår 
vanligaste gudstjänstform men en 
mässa som vinner i popularitet. Men 
vad är då en Taizémässa?

lära sig dem och därigenom kan alla vara med 
och dela gemenskapen. Sångerna kan även 
sjungas samtidigt på olika språk.

Jämfört med de vanliga högmässorna 
i kyrkan kan en Taizémässa kännas mer 
avspänd. Man lägger stor vikt vid att skapa en 
rofylld och meditativ atmosfär, med dämpad 
belysning och många levande ljus som tänds 
av deltagarna. En annan viktig komponent 
är stunder av tystnad då deltagarna får 
möjlighet att göra egna reflektioner och be 
böner i det tysta. 

Taizémässan har sitt ursprung bland 
munkarna på klostret i Taizé i Frankrike och 
är en gudstjänstform som uppskattas av allt 
fler. Taizémässor och Taizéböner firas i många 
församlingar runt om i Europa. För tio år 
sedan startad mässorna på Edelvik och det 
finns en trogen grupp församlingsbor som 
uppskattar den formen av gudstjänst med 
lovsång och meditation.  

Under hösten är Du välkommen till 
Taizémässa på Edelvik klockan 19, tisdagen 
den 23 september, 21 oktober och 25 
november. 

TExT: 
VIVI-ANNE FREDRIKSSON

Många levande ljus. Under en Taizémässa skapas en meditativ och rofylld atmosfär.

Lövånger
För drygt ett halvår sedan lanserade 
Svenska kyrkan sin nya portal på 
internet. Den ger församlingarna 
nya möjligheter att på ett enkelt sätt 
skapa sina egna hemsidor. Lövångers 
församling som tidigare inte haft någon 
egen sida anammade den nya möjligheten. Efter en viss väntan kunde 
arbetet påbörjas och i början av juni sjösattes den nya hemsidan. Att 
den ligger ute på nätet innebär inte att jobbet är avslutat. Arbetet 
med att utveckla och finslipa sidan fortsätter. Adressen är: www.
svenskakyrkan.se/lovanger 

Bureå
Att bli kär är ingen konst. Men att hålla kärleken levande är 
inte lika lätt. Fredagen den 19 september kl.19 föreläser Alf B 
Svensson på församlingsgården i Bureå. Det är ingen överdrift 
att påstå att Alf är en riktig expert på området att hålla kärleken 
levande. I cirka 20 år har han åkt land och rike runt och föreläst, 
gett kloka råd och förslag på konkreta lösningar i frågor som 

pengar, sex och samlevnad, gräl, städning eller kanske bara tidsbrist.
 – En anledning till att jag började var att jag i mitt arbete som 
skolpsykolog träffade så många barn som for illa i samband med 
skilsmässor. Idag märks det att folk är mer intresserade att hålla ihop i 
sina förhållanden är för 10 år sedan. 

FAKTA TAIZÉ
Kommuniteten i Taizé är ett kristet 
ekumeniskt brödraskap i byn Taizé, 
i Burgund i centrala Frankrike. Den 
grundades 1949 av schweizaren Roger 
Schutz. (Frère Roger) Tanken var att 
förena kristna över samfundsgränserna, 
utan att någon för den skull skulle behöva 
förneka sitt ursprung.

I dag vallfärdar varje år hundratusentals 
människor från hela världen till klostret 
i Taizè där livet präglas av bön och 
meditation.   

Tider för dop och begravning
För att underlätta planeringen och säkerställa att nödvändig personal finns tillgänglig 
tillämpas följande tider för begravningar.
Burträsk - torsdagar och fredagar kl.10.00 och kl.13.00
Bygdsiljum, Kalvträsk – torsdagar och fredagar kl.12.00

Beträffande dop så rekommenderar församlingen att dessa i första hand läggs in som 
en del i en huvudgudstjänst. På så sätt blir det en fest för hela församlingen. Vill man 
hålla dopet enbart i närvaro av den närmaste familjekretsen så rekommenderas tider i 
anslutning till någon gudstjänst, exempelvis söndagar kl. 13.00 eller 14.00. Då finns såväl 
präst som musiker och vaktmästare tillgängliga. 

En Taizémässa är en nattvardsgudstjänst som 
präglas av korta meditativa sånger i vilka man 
med några få ord uttrycker en grundläggande 
verklighet. De enkla sångerna är ett led i 
sökandet och ofta byggda kring enstaka fraser 
ur Psaltaren eller evangelierna. Sångerna 
upprepas flera gånger i följd. Det är lätt att 

Meditativ mässa 
med enkla sånger
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Skolhuset 
i Norra Renbergsvattnet 

var en gång i tiden ifrågasatt och 
rivningsbeslutet var fattat. Efter protester 
från byns unga ändrades beslutet.  Under 
skolans glansdagar fanns det bybor som 
alltid hade något att oroa sig för. 
Skolan i Norra Renbergsvattnet uppfördes åren 
kring 1910 och fungerade sedan som byns 
läroanstalt fram till 1947. Under skolepoken 
nyttjades lokalerna även för gudstjänster och 
därför föll det sig nog rätt naturligt att man 
bildade en bönhusförening i byn som övertog 
ansvaret för byggnaden sedan skolverksamheten 
upphört. 

Men tidens tand gnagde på den gamla 
byggnaden och mot slutet av 60-talet var den 
i stort behov av bland annat ett nytt tak och 
byamännen beslutade därför att huset skulle 
rivas. Men efter protester från framförallt de 
yngre i byn ändrades beslutet, ett nytt tak kom på 
plats och byggnaden bevarades åt eftervärden. 

Skolhuset är bevarat i originalskick och 
ligger högt uppe på sluttningen ner mot sjön. 
För några år sedan fanns långt framskridna 
planer på att göra Norra Renbergsvattnets 

Alltid något att oroa sig för

skola till ett skolmuseum, planer som dock 
aldrig realiserades. 

Som gudstjänstlokal används skolan nu för 

Höstens 
konsertprogram
Burträsk kyrka sön. 14/9 kl.18
Gennet Wikström sång och Ulf 
Nordwall, orgel och piano.

S:ta Cecilias kapell sön. 5/10 kl.18
Carola Mannelqvist, blockflöjt och 
Anders Wälimäki orgel.

Burträsk kyrka sön. 9/11 kl.18
Orgelkonsert med Anders Wälimäki.

Burträsk kyrka lör. 22/11 kl.18
Pianokonsert med professor Stefan 
Arnold, Wien.

Burträsk kyrka lör. 20/12 kl.18
Konsert med kören Gammbyssa
Dirigent: Rose-Marie Löfgren Hägglund.

Gör som hundratusen andra
Körsång. Vad ryms i det begreppet? Över hundratusen körsångare i olika åldrar 
fördelade på drygt sextusen olika körer i Svenska Kyrkan ägnar sig åt denna 
aktivitet. I Burträsk hoppas jag kunna vidareutveckla den musikverksamhet som 
redan finns. Jag kommer att erbjuda följande möjligheter till körsång:

Burträsk Kyrkas Gosskör
kommer att bildas. Den vänder sig till 
pojkar från c:a 8 år och uppåt.
Startdatum: Onsdag 3 sept kl. 15:30-16:30

Burträsk Kyrkas Flickkör
kommer att bildas. Den vänder sig till 
flickor från c:a 8 år och uppåt.
Startdatum: Fredag 12 sept kl. 14:00-15:00

Burträsk Kyrkokör
vänder sig till alla som vill utveckla sin 
musikalitet.
Startdatum: Onsdag 20 aug. kl. 18:30

Välkomna med anmälan och förfrågningar till organist Anders Wälimäki 
Tel. 0914-437 05 eller Mobil: 070-537 68 70, e-post: anders.walimaki@svenskakyrkan.se

Bygdsiljums kyrkokör, under ledning av Inger Wikberg, övar i kyrkan torsdagar kl.18.30-20.30 
En himla kör, som leds av Lisa Larsson och André Malmén, sjunger tillsammans i Edelviks 
kapell på torsdagar mellan 18.30 och 20.30.

Emigrerande 
konstnär. Tavlan 
i bönsalen är 
signerad av 
Fritz Lindblom 
som växte upp i 
byn men senare 
flyttade till USA.

tiden bara en gång per år, i samband med en 
sommargudstjänst. Under skolhusets storhetstid, 
hölls däremot flera gudstjänster varje år och 
dessutom även det årliga husförhöret. Under 
husförhören rådde en speciell stämning och det 
var en tillställning som många såg framemot 
både med både glädje och viss rädsla. Under 
husförhören förhördes byborna om sina bibliska 
kunskaper och de fick stå upp inför alla andra och 
svara på prästens frågor. Så det var kanske inte så 
underligt att man brukade säga att ”på sommaren 
är det åska och på vintern är det husförhör”. Det 
fanns alltid något att oroa sig för. 

TExT: ULF WIKSTRöM
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gärna redan nu in den 16 november. Då blir 
det familjedag med familjegudstjänst, lättlunch 
och sedan adventspyssel för alla åldrar.

Vi ser fram emot en trevlig höst 
tillsammans med er.

Lena och Inger

Församlingens verksamhet
hösten 2008

utöver ordinarie gudstjänster i kyrkorna

Barn- och ungdomsverksamhet
Burträsk
Liten och stor, kyrkans öppna förskola. 
Mån. kl.13-15.  Ons. kl.10-12 (start 1/9) 
35:an, för årskurs 3-5. Ons kl.14-15.30 
67:an för ungdomar i årskurs 6-7 
Tisdagar udda veckor, kl. 18-20 (start 9/9)
Kyrkans Barnbio
Tisdagar kl. 18. 16 september, 14 oktober, 
18 november

Minikören 4-7 år. Torsdagar 15.10-16
Flickkören,8-11år Fredagar kl.14-15
Gosskören 8-11år Onsdag 15.30-16.30

Bodbysund 
Minior/Juniorgrupp 
Söndagar udda veckor kl. 18-19.30 (start 14/9)

Bygdsiljum 
Miniklubben för 5-8 åringar 
Tisdagar kl.15-16.15 (start 16/9) 
Liten och stor, kyrkans öppna förskola. 
Onsdagar kl14-16 (start 17/9)
Barnkören för 7-11åringar
Torsdagar kl. 15-16  (start 18/9) 
Kyrkans Barnbio
Måndag kl. 18. 15 september, 13 oktober, 
17 november

Familjegudstjänster
Sön. 31/8 kl.11 Burträsks kyrka 
Familjegudstjänst. Höstupptakt med 
barnbibelutdelning till alla 5-åringar. 
Konfirmandinskrivning.
Sön. 14/9 kl.11Bygdsiljums kyrka 
Familjegudstjänst. Höstupptakt med 
barnbibelutdelning till alla 5-åringar.
Sön 21/9 kl.11 Burträsks förs.hem 
Familjegudstjänst.
Sön 5/10 kl.11 Burträsks förs.hem 
Familjegudstjänst.
Lör. 15/11 kl.14Burträsks förs.hem 
Familjemässa.
Sön. 16/11. kl.11 Bygdsiljums kyrka 
Familjegudstjänst & familjedag med pyssel.
Sön 14/12 kl.11 Burträsks förs.hem 
Familjegudstjänst & familjedag med julpyssel.

Diakonal verksamhet
Lunch och andakt Bygdsiljum
Fredagar ojämna veckor kl.12-14 (start 26/9)
Matafton i Kalvträsk Fredagar kl.18  
29 augusti, 26 september 24 oktober, 21 
november
Symöte, lunch och andakt Burträsk
Onsdagar jämna veckor. (start 17/9)
Kl.11 Symöte. kl.12 Lunch och andakt.
Andligt småprat Burträsk
Samtalsgrupp. Måndagar ojämna veckor 
kl.18-20 (start 25/8)

Edelviks kapell   
Taizémässor, Tisdagar kl.19.00
26 augusti, 23 september, 21 oktober
25 november
Gudstjänster mellan himmel & jord  
Söndagar kl. 18.00
7 september, 26 oktober, 16 november

En familjegudstjänst i mitten av 
september innebär startskottet för 
höstens utökade barnverksamhet 
i Bygdsiljum. Två nya grupper är 
inplanerade förutom Liten & Stor och 
barnbion som fortsätter som tidigare.

Nu har vi glädjen att kunna starta två nya 
barngrupper i Bygdsiljum. För alla barn mellan 
fem och åtta år, födda 2000-2003, startar vi 
Miniklubben. Innehållet blir en berättelse, 
ibland från bibeln, ibland från någon annan 
bok. Temat kommer oftast att handla om hur 
vi är en bra kompis. Det kan vi sedan prata lite 
mer om medan vi äter frukt. Vi ska också leka, 
pyssla, spela spel, sjunga lite och ha riktigt kul 
tillsammans. 

Vår nya kantor, Inger Wikberg, kommer 
även att starta en barnkör för de som går F – 
5:an. Liten och Stor, öppna förskolan för små 
barn och deras föräldrar, fortsätter som vanligt. 
Men vi ändrar dag till onsdagar. 

Vår förhoppning är förståss att barnen ska 
kunna medverka i, och föräldrarna vilja komma 
till våra familjegudstjänster någon gång under 
terminen. Höstens barnverksamhet startar med 
en familjegudstjänst den 14 september med 
barnbibelutdelning för alla femåringar Boka 

Tiderna förändras och även våra vanor. 
Det som var en självklarhet för 50 
år sedan, är inte längre det. Kyrkan 
måste också vara beredd att pröva 
nya gudstjänstformer och anpassa 
gudstjänsttiderna efter det livsmönster 
som råder idag.   
Vi som arbetar inom församlingen funderar 
mycket över olika gudstjänstformer, 
anpassade till lokal och målgrupp, och vilka 
gudstjänsttider som passar bäst. Ett resultat av 
våra diskussioner är att församlingen upphör 
med helgmålsböner på lördagskvällarna 
från och med i höst. Tiderna har förändrats 
och det verkar vara vettigare att i stället 
inbjuda till gudstjänster eller konserter på 
söndagskvällarna. 

När börjar och slutar en vecka? För 50 år 
sedan skulle ingen ha tvekat om att veckan 
slutar lördag kväll med helgmålsbön eller 
åtminstone helgmålsringning. Nu ser istället 
de flesta måndagen som början av en ny vecka. 
På lördagskvällarna har man trevligt med familj 
och vänner och på söndagarna laddar man 
inför den nya veckan. Kanske finns det då tid 

för stillhet och eftertanke, för gemenskap eller 
en musikstund i kyrkan?

Den kristna kyrkan kommer alltid att 
fira söndagen, Kristi uppståndelsedag, 
som den första dagen i veckan. Men det 
hindrar oss inte från att möta den moderna 
människans behov av att ta det lite lugnare på 
söndagskvällarna. 

För många kristna är det viktigt att få möjlighet 
att gå till nattvard varje vecka. I Burträsks 
kyrka firar vi Högmässa (nattvardsgudstjänst) 
varannan vecka, i Bygdsiljum och Kalvträsk 
en gång per månad. Under hösten kommer vi 
en gång i månaden även att fira veckomässa i 
Burträsks kyrka på en lördag kväll. En tisdag 
kväll varje månad firar vi också en Taizémässa 
i Edelviks kapell. På så sätt kommer det att 
finnas många tillfällen att fira nattvard i vår 
församling.

I Kalvträsk och Bygdsiljum kommer 
huvud gudstjänsten att växelvis förläggas till 
söndag förmiddag och söndagkväll. Även 
konsertverksamheten i Burträsk förändras och 
allt fler arrangemang kommer i framtiden att 
arrangeras på söndagskvällarna. 

TExT: BETTINA RADLER

Ny ledarduo. Inger Wikberg och Lena 
Lövgren på besök i Komministerparken.

Nya barnaktiviteter i 
Bygdsiljum

Anpassning innebär förändringar


