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ÖPPET MÅNDAG TILL FREDAG
MELLAN 10-13
Övriga tider bokas på tel 0663-66 31 80 
Välkommen!

Husum 0663-66 31 80, dygnet runt 0771-77 88 99, husum@handelsbanken.se, www.handelsbanken.se/husum

ÖPPET MÅNDAG TILL FREDAG 
mellan 10:00-13:00 
Övriga tider bokas på tel 0663-663180. 

På raden längst ner vill vi också gärna ha med vårt dygnet runt nummer 
0771- 778899. Om det behövs och inte ryms så ta isåfall bort  vårt nummer 
där nere och behåll det bara i resterande del av annonsen. 

ÄNTLIGEN
EN RIKTIG

VINTER!

NOBELFEST
PÅ SKOLAN

FÖRETAGS-
REPORTAGET:

BERIKAD

http://www.handelsbanken.se/husum
mailto:husum@handelsbanken.se
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NKM
WWW.MASKINHANDEL.COM

0663-240 780 • BUSSVÄGEN 2 HUSUM

BUSSVÄGEN 2 89632 HUSUM • 0663-240 780 • INFO@MASKINHANDEL.COM

Ta hjälp mot vintermörkret med oss på NKM!

Pannlampa LIGHT RH3
• Pannlampa med USB laddning och 2 x Batterer
• 420 Lumen - otroligt stark
• 4 ljuslägen framåt och 3 bakåt
• Zooma ljusbilden och Vinklingsbart hus
• Hjälmclips
• Skönt huvudband som sitter åt rejält
• USB laddare för 220V och 12V

Tålig Ficklampa i Aluminium - CAT CT2405
Uppladdningsbar �cklampa med ljusstark CREE 
LED-teknik och 3 ljuslägen.
Ficklampan tål tuffa tag med sitt hölje i aluminium. 
Lampan ger 420 lumen, med en räckvidd upp till 
150 meter.

• Brinntid 10 timmar.
• Uppladdningsbar (USB)
• Laddningsindikator
• 3 ljuslägen (hel-, halv- och blixtljus)
• Robust aluminium
• Vatten- och slagtålig
• Längd på 227 mm
• Vikt på 304 g

Vi har många �er modeller i vår butik! Varmt välkomna.

http://www.maskinhandel.com/
mailto:INFO@maskinhandel.com
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ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produktion AB

MATERIAL Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@agrenshuset.se

Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Leif Dylicki, 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produktion AB, Bjästa. 

OMSLAGSBILD Vinter i Grundsundabygden.       Foto: Åsa Ringlöv.

NÄSTA NUMMER Utkommer 30 april 2018. Manusstopp 9 april 2018.

 www.facebook.com/grundsundatidning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION  
I SAMARBETE MED 

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

 REFLEKTION

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

BOKA DIN ANNONS SENAST 26 MARS • 0660-29 99 58

MÄNNISKORS MÖTEN
möten med andra har någonting att lära mig. Det är 
många som sitter tysta för sig själva i olika väntrum. 
Fast tänk vad vi kan gå miste om mycket trevligt när 
vi inte vågar kommunicera. Vill du prata så var inte 
rädd för att göra det. Det märks ganska snart om 
personen inte har lust.

Jag hörde en historia om en pratsjuk äldre man som 
satt på tåget, jämte en lappgubbe. Han pratade och 
pratade och frågade en massa och fick endast korta 
svar som ”Jo” och ”Nä”. Efter att ha försökt länge och 
väl frågade han om lappgubben hade några barn? 
– Jo, var svaret igen. Hur många då, frågade man-
nen?
– Fyra. 

Vad heter de då?-
– Olika!  
Då gav han upp…

Jag önskar d i g många trevliga 
pratstunder.

PIAMARIA LUNDKVIST

God fortsättning, alla härliga människor!

Har du tänkt på hur olika vi människor är och ändå 
så lika på många sätt? Hur lätt det uppstår miss-
förstånd mellan olika människor, trots att vi talar 
samma språk? 

Ibland händer det att  vi bara pratar på, och bryr 
oss egentligen inte så mycket ifall omgivningen är 
intresserade av att höra på. Ibland kan jag se på dem 
jag pratar med att de inte lyssnar. Det är också så att 
vi ibland talar utan att tänka oss för. Mottagaren är 
den som väljer att tolka det som någon säger. Det blir 
ibland inte alls så som det var menat. 

Det har hänt mig att jag blivit sårad av det någon sagt 
till mig. Då skulle jag givetvis berättat det för vederbö-
rande direkt. Fast det är ofta långt senare när jag tän-
ker efter, som jag kan komma på att jag tog illa upp… 

Nåja, hur som helst tycker jag om människor. Jag 
gillar olikheter och ser det lite som en utmaning 
att förstå mig på varför de beter sig som de gör. Jag 
har jobbat med många olika slags människor och 
påstår att jag lärt mig någonting av dem alla. Alla 

FRILUFTSDAGEN 2018
Plats: Mellansels Fritidsanläggning
Heldag med vinteraktiviteter för hela familjen!

I samarbete med organisationer & sponsorer.
Läs mer på: www.ornskoldsvik.se/friluftsdagen

ONSDAG
7 MARS
KL 11-15

Örnsköldsviks 
Natur- och friluftsråd

mailto:olof.wigren@agrenshuset.se
mailto:leif.dylicki@agrenshuset.se
http://www.facebook.com/grundsundatidning
http://www.ornskoldsvik.se/friluftsdagen
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Skolans  
vArld

:

F örberedelserna inför nobellunchen 

sker under elevens val tid under 

november och december. Eleverna 

har under dessa veckor cirkulerat runt 

på olika stationer och fått kunskaper 

om de olika kategorier av Nobelpriser 

som finns och delas ut. Det har även 

pratat om vett och etikett samt hur 

själva Nobelfesten går till. Eleverna 

har även under lektionstid skrivit 

bidrag till litteraturpriset, hittat på 

en uppfinning/snilleblixt som ska 

förenkla tillvaron för människan samt 

nominerat en kamrat som de tycker 

ska få fredspriset.

För att kunna genomföra festen har 

eleverna skrivit brev till olika tänkbara 

sponsorer. Utan sponsring finns ingen 

möjlighet att genomföra nobellun-

chen. De riktar ett stort tack till GFG, 

Unga Örnar Husum samt Pappers, avd 

43 som gjorde årets fest möjlig!

Eleverna i elevrådet mailade även 

ut en förfrågan till olika medier om att 

komma och göra ett reportage och i 

år nappade Sveriges radio P4. Vi hade 

besök av Lennart Sundvall som fotade 

och intervjuade. Inslaget kunde vi 

sedan höra på radion och läsa om på 

webben!.

Årets fest ägde rum fredagen den 8 

december, två dagar innan Nobelda-

gen. Eleverna var för dagen uppkläd-

da och hade bestämda platser vid 

borden under tillställningen. 

Eleverna hjälper inte till med det 

praktiska som att duka borden och 

handla mm utan det fixar skolans 

personal, i år med hjälp av Inge-

gerd Ölund och Berit Nordgren som 

kökspersonal. Till förrätt bjöds det på 

toast med ost och kalkon. Varmrätten 

bestod av Kyckling och potatisklyftor, 

kall sås och sallad. Avslutningsvis fick 

de vaniljglass med strössel. Allt detta 

MELLANSTADIETS  
TRADITIONELLA

Nobelfest
Vart tredje år har mellanstadiet vid Husumskolan som 
tradition att jobba med temat Nobel. Barnen får med 

andra ord vara med om denna upplevelse en gång under 
sin mellanstadietid. Temat avslutas alltid med att barnen 

bjuds in till en trerätters Nobellunch på Husumgården. 
TEXT: EVA SVEDIN OCH SUSS SVENSSON         

FOTO: SARA BARBISH
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hjälpte sex elever från åk 9 till med 

att servera ut vid de vackert dukade 

borden.

Niclas Håkansson var konferencier 

och lotsade eleverna genom hela till-

ställningen med stor bravur. Det bjöds 

på musikunderhållning av Agnes och 

Jonathan från klass 9.Under lunchen 

skedde naturligtvis även en prisutdel-

ning med Eva Svedin som prisutde-

lare. Till höger de elever tilldelades 

pris.•

ÅRETS LITTERATURPRIS GICK TILL:
Daniel Lundhal Gunnarsson och Linnea Jonsson, åk 4
Ebba Sundström och Ludwig Axberg, åk 5
Angelina Bovington och Isaac Lundqvist, åk 6

ÅRETS UPPFINNING/SNILLEBLIXT GICK TILL:
Noel Unander, åk 4
Wilma Holström Öberg, åk 5
Erik Mattsson, åk 6

ÅRETS FREDSPRIS GICK TILL:
Marilyn Ngun Lingerih och William Johansson, åk 4
Carl Skoglund och Lovisa Edlund, åk 5
Max Strandberg och Emmy Stattin, åk 6

Alla pristagare uppmärksammades med ett diplom samt varsin 
biobiljett.
Vi hoppas att alla elever fick en skoldag som de kommer att 
minnas med glädje långt framöver!
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Nygatan 22 Örnsköldsvik     www.sjolundsvarme.se    info@sjolundsvarme.se

Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO. 
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC, 

inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

MYCKET VÄRME FÖR PENGARNA!

http://www.sjolundsvarme.se/
mailto:info@sjolundsvarme.se
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ERIKA BERIKAR  
– INIFRÅN OCH UT
För fem år sedan följde Erika Strömberg sin dröm och grunda-
de sitt företag Berikad. Efter många år av andliga upplevelser 
väcktes en nyfikenhet på livet. 

När hon 2013 avslutade en massageterapeututbildning valde 
hon att fläta samman dessa två grenar för att i sina behand-
lingar kunna möta hela människan.
TEXT: ELIN MALMSTRÖM OCH ÅSA RINGLÖV        FOTO: ÅSA RINGLÖV

Hur ser din bakgrund ut  
och varför startade du Berikad?

– När jag var 17 år upplevde jag för 

första gången en andlig närvaro. Jag 

blev då mer nyfiken på livet i helhet. 

Under flera år har jag gått många ut-

bildningar och kurser i mitt sökande, 

bland annat andlig healing och men-

talt mediumskap. Det har verkligen 

hjälpt mig och det fick mig att inse att 

jag ville jobba med att dela med mig 

av allt detta, berättar Erika.

– 2012 ville jag bredda min kompe-

tens och utbildade mig till medicinsk 

massageterapeut och blev även 

certifierad massör. Jag utbildade mig 

genom Svenska Hälsoteamet som har, 

precis som jag, en grundtanke om 

holistisk hälsa. Det innebär hälsa på 

alla plan, både fysiskt, mentalt och 

andligt. Efter utbildningen startade 

jag företaget.

Hur skulle du förklara ditt företag  
och arbete? 

– Jag bygger hela mitt företag och 

mitt arbete på just den här holistiska 

grundtanken. Hela tiden arbetar jag 

för att hjälpa mina kunder med både 

kropp och själ. Jag vill se helheten 

när jag hjälper mina kunder och utgår 

från två byggstenar - massage och 

andlighet i helandet. 





8 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2018

Vi finns på
facebook

Finns det något som gör ditt företag  
unikt jämfört andra?

– Det unika med Berikad är att 

jag inte “bara” ger massage. Jag 

använder mig av naturliga krafter, 

som exempelvis jordens element, 

som energier i mina behandlingar. 

Det ger mig kraft och energi, som jag 

kanaliserar i mitt arbete med mina 

kunder.

Hur får du inspiration?
– Jag hittar den i möten med andra 

människor och genom utbildning. 

Jag väljer alltid vilken väg jag ska 

gå utifrån reflektion och intuition. 

När jag möter människor eller hittar 

inspiration från annat håll får jag in 

intuition om hur jag ska fortsätta min 

väg framåt och utveckla både mig 

själv och mitt företag. Jag vet att jag 

hittat rätt när jag ser bilder framför 

mig hur jag ska gå tillväga, då går jag 

alltid helhjärtat på det.

Vad är ditt mål med företaget?
– Det är att alltid känna mig beri-

kad i mitt arbete och samtidigt berika 

mina kunder med helande metoder 

och krafter. Jag vill använda min 

kunskap och erfarenhet till att hjälpa 

människor, då det jag just människor 

som jag verkligen brinner för. I fram-

tiden vill jag sikta på att jobba mer 

med företag, främst gällande massage 

och mobilisering. När det gäller den 

andliga biten vill jag utveckla cirkel-

träffar där man träffas för att väcka 

nyfikenhet och tillsammans möta det 

andliga.

Vilka tips kan du ge andra  
som drömmer liknande drömmar?

– Lita på dig själv och följa din 

intuition. Använd din inre GPS. Det 

är också bra att prata med andra 

som gått liknande vägar för att få 

inspiration och stöd på vägens gång. 

Det finns inga misstag, bara erfaren-

heter.•

FAKTA
NAMN: Erika Strömberg.
FÖDD: I Örnsköldsvik 1978.
BOR: I Husum.  
ARBETAR MED: Företaget Berikad 
samt på virkesmätningen på  
Husumfabriken.
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Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!
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http://www.maskinproffs.se/
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Nu kommer T-Roc, med gott om säkerhetssystem, avancerad 
teknik och mycket mer. Bland annat 35 färgkombinationer, elva 
olika fälgar och massor av inredningsalternativ. Välkommen att 
titta närmare – och provköra.

T-Roc. Från 214 900 kr.
T-Roc 1.0 TSI 115 hk: Bränsle förbrukning blandad körning 5,1 l/100 km, CO₂-utsläpp  117 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.       

T-Roc. En helt ny SUV.

Ångermanlandsgatan 21
Tel. 0660 - 579 90
www.nordemansbil.se

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Amarok.
Vinnare igen.

Bränsledeklaration Amarok blandad körning 7,8 l/100 km, 204 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2017). Uppläggnings- och 

administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Försäljning: Krister Hållberg 0660-579 0  
Service: Johnny Ödmark 0660-579 12  

Nu har den kräsna juryn för International Van of  

the Year utsett årets vinnare i klassen Pickup.  

Segrare för andra gången blev Volkswagen Amarok  

i hård konkurrens. Det kraftfulla programmet med 

V6-motorer, den rymliga interiören, bekvämlig-

heten och arbetskapaciteten har uppenbarligen 

imponerat på juryn. 

Den som kör en Amarok behöver inte bry sig om 

vägarna eller vädret. Fyrhjulsdriften gör att du tar 

dig fram även när vägunderlaget är som sämst.  

Vill du ha det mesta av det bästa väljer du Aventura.  

Den har allt och lite till. Bland annat 20-tums 

lättmetallfälgar, kromade sidebars och flakbåge, 

automatlåda, tonade rutor, svart läderklädsel  

i nappa och ergoComfortsäten som är elektriskt 

justerbara. 
 

Amarok Aventura TDI 224 hk 4MOTION från 

399.000:– exkl moms eller 3.130:– /mån* 
 

Amarok Comfortline TDI 204 hk 4MOTION från 

298.000:– exkl moms eller 2.210:– /mån* 
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http://www.nordemansbil.se/
http://volkswagentransportbilar.se/
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I och med besöket väcktes en läng-

tan att kunna hjälpa till med det 

fantastiska arbete de fick se. Väl 

hemma i Husum delade de med sej av 

sina upplevelser och inspirerade även 

andra att göra något för dessa utsatta 

barn, berättar Märta Pettersson som 

varit med hela tiden från starten av 

det som idag är sopplunchen i Cen-

trumkyrkan.

Så tog sopplunchen form och blev 

ett uppskattat inslag på måndagarna 

i dåvarande Pingstkyrkan i Husum. 

Idag, ca 14 år senare pågår samma 

arbete för fullt, både i Rumänien och i 

nuvarande Centrumkyrkan.

För några år sedan kom ett önskemål 

från Caminul Felix att pengarna som 

samlas in från soppluncherna skulle 

få gå till Casa Minunata, en handi-

kappskola som Caminul Felix har ett 

nära samarbete med. Den önskan upp-

fylldes och idag är det till det arbetet 

alla pengar från sopplunchen går. 

Under 2017 skickades ca 50 000 

kronor till detta arbete. 

– Det är med glädje och tacksam-

het vi tar emot gåvan ni sänt till oss, 

skriver Adriana du Plessis, Director 

på Casa Minunata, i julkortet de 

skickade.

Detta tack är till alla som på olika 

sätt gjort insamlingen möjlig. Alla ni 

som kokat soppa, bakat bröd, kokat 

kaffe och diskat, men inte minst alla 

fantastiska människor som kommer 

SOPPLUNCHEN  
– EN VIKTIG TRADITION

I början på 2000-talet reste de dåvarande Husumborna 
Dennis och Ing-Marie Lundmark till Rumänien. De åkte för att 
besöka organisationen Caminul Felix, som driver familjebyar i 
västra Rumänien. Där fick de vara med och se arbetet med att 
ta hand om övergivna och föräldralösa barn, utveckla familjer 

och ge barnen ett fungerande hem. 
TEXT:  BARBRO GUNNARSSON
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MATS

För ett behagligare liv!

– Rusta dig  
för vintern  

med rätt Daikin  
värmepump!

MATS

För ett behagligare liv!

– Rusta dig  
för vintern  

med rätt Daikin  
värmepump!

och äter av allt det goda och samti-

digt gör något gott för någon annan, i 

en annan del av världen. 

Helgfria måndagar under februari, 

mars, april, oktober och november 

är arbetet igång. Det börjas tidigt på 

måndagsmorgon med förberedelser-

na. I köket slamrar det av ljudet från 

kastruller, tallrikar och glas som ska 

dukas fram. Servetter ska vikas och 

kaffet ska kokas, det är full fart och 

dofterna smyger sej så sakteliga fram 

och fyller nedervåningen i Centrum-

kyrkan. 

– Innan porten öppnas kl.11.00 hin-

ner vi sätta oss ner, ta en kopp kaffe, 

vila benen en stund och titta över att 

allt är i sin ordning innan de första 

gästerna kliver in genom dörren, 

säger Inger Strandberg.

I dagsläget är det tre grupper med 

två glada kvinnor (i bland är även 

en glad man med) i varje grupp som 

håller i trådarna och ser till att allt 

fungerar. 

– Vi kokar ca 17 liter soppa varje 

gång, fortsätter Inger, som är en av 

de glada kvinnorna. Det kan vara 

köttsoppa, ärtsoppa, morotsoppa, 

sparrissoppa, ja nästa vilken soppa 

som helst och det serveras alltid två 

olika soppor där en av dem är vegeta-

risk, fortsätter hon. 

De senaste åren har det den första 

måndagen i december, dessutom 

serverats jullunch som har varit 

mycket välbesökt och uppskattat, så 

uppskattat att man rest ända från 

Örnsköldsvik och Nordmaling för att 

få avnjuta dessa läckerheter. 

– Våra hjärtan ömmar för de handi-

kappade barnen, så vi gör detta med 

glädje så länge vi orkar, säger Inger 

och Märta.•





ANNONS
1/1
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Julen är över. Nu stundar ett antal vinterveckor då det 
känns extra viktigt att mötas. T. ex. vid den Grund-
sundakväll vi har i Åsens kapell 21 februari med goda 
musiker på besök från Nätrabygden. Se ovan. Väl 
mött!

Kurt Enberg, kyrkoherde, ansvarig för all text  i Kyrkbladet.

Kyrkbladet
Nr 1  2018

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Grimell-Öberg kvartetten medverkar vid Grundsundakvällen i Åsens kapell 21 februari. 

Vi har hyrt hela 
slalombacken  
för våra medlemmar!
Tid:  Fredag 7 februari, kl 18.00–21.00
Plats: Bjästabacken, Bjästa

Du och din familj är välkommen till Norra skogsägarnas medlems-
kväll den 12 februari i Bjästabacken. Med familj menar vi så klart 
medlemmar/medlemmars partner, barn och barn-
barn. Vi bjuder under kvällen på gratis åkning  
i backen. Backen är reserverad för oss.

Inne i värmestugan kommer våra duktiga  
inspektorer berätta mer om våra nya tjänster.  
Vi bjuder på hamburgare och fika!

Läs mer på www.norra.se

www.norra.se

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi
 se

s i skidbacken!7  
februari

kl 18–21

Erik Forsberg 
Skogsinspektor 
Mobil 072-141 17 12
erik.forsberg@norra.se

Emil Andersson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-305 98 56
emil.andersson@norra.se

Leif Strandberg
Skogsinspektor 
Mobil 070-687 10 17
leif.strandberg@norra.se

Jonas Sjödin 
Skogsinspektor 
Mobil 070-359 98 00
jonas.sjodin@norra.se

http://www.norra.se/
http://www.norra.se/
mailto:erik.forsberg@norra.se
mailto:emil.andersson@norra.se
mailto:leif.strandberg@norra.se
mailto:jonas.sjodin@norra.se
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I vår församlingsinstruktion som 
är ett styrdokument för försam-
lingens verksamhet, står om dia-
konin:
”Diakoni är för Grundsunda för-
samling att se medmänniskan och 
dennes behov, samt att stötta och 
agera utifrån behoven. Allt vi gör 
i församlingen ska ha ett diakonalt 
perspektiv, att se människan, att 
säga välkommen till alla som 
kommer till olika aktiviteter och 
gudstjänster...Vi vill möta perso-
ner i olika åldersgrupper och kön, 
genom hembesök och gruppverk-
samhet. Vi ser det extra angeläget 
att nå äldre, äldre. ”
Detta är en angelägenhet för allt 
vårt församlingsarbete. Men na-
turligtvis har vår diakon Erika 
Albertsdotter, en viktig funktion. 
Så här skriver hon om hur hennes 
arbetsdagar kan vara:

Svenska kyrkans internationella arbete

Diakonin i församlingen
”En beskrivning av mina dagar 
som diakon innefattar kontakt 
via telefonsamtal och/ eller hem-
besök till ensamma eller utsatta 
på annat sätt i vår församling, 
även besök på vårt äldreomsorgs-
boende och jag har också en god 
kontakt med hemtjänstchefen i 
församlingen. Uppvaktningar för 
de som är 90 år och äldre är ock-
så en del av det jag gör.
Café Duvan med fairtradeshop 
med ideella som jag vägleder 
samt att jag gör alla inköp till ca-
féet och till fairtradeshoppen.
Församlingen har en besöks-
grupp som jag leder, vi brukar 
träffas ca två ggr/termin.
En gång/månad har vi en triv-
selträff i Banafjäl med aktivitet 
och mat som jag och två ideella 
ordnar.
Varje måndag träffas vi i en väv-

JAG ÄR ETT LIV var temat 
för årets julkampanj med bar-
nen i centrum. När julkam-
panjen avslutades 6 januari 
kunde vi skicka 17 706 kr. 
Tack för er givmildhet!

stugegrupp i kyrkans hus som jag 
leder.
Varannan onsdag så är det ABC-
träff och varannan är det stick- 
café i kyrkans hus där deltagarna 
får träffas och umgås och fika, 
där jag är ansvarig för inköp och 
träffarna.
Internationella gruppen leder jag 
tillsammans med vår komminis-
ter, vi träffas ca en gång per må-
nad.
Förutom detta så medverkar jag i 
”leva vidare gruppen” när beho-
vet finns.
Nu i vår startar jag en studie-
cirkel ”Kvinnor i Bibeln” som 
innefattar elva träffar och som är 
i Kyrkans hus.
Jag medverkar även i vissa guds-
tjänster och jag har alltid en an-
dakt med mina grupper.”

Fastekampanjen pågår 11 februari - 25 mars. Se vårt program på sidan 4 för insamlingstill-
fällen och sidan 5 med info om kontonummer och Swishnummer. Ange: Fastekampanj 2018 

Hawa är 26 år och har gått skräd-
darutbildningen som Svenska 
kyrkan stöder genom LWF. Hon 
bor i flyktinglägret Batil i Syd-
sudan i en hydda bestående av lera 
och trä som familjen byggt själva. 
Hon har bott i Batil sedan några år 
tillbaka, då hon flydde ifrån Blue 
Nile i Sudan. Hawa blev gift som 
15-åring. Idag har hon sex barn 
att försörja, den yngsta bara fem 
månader gammal. Innan hon gick 
skräddarutbildningen var hon som 

de flestaandra i lägret, beroende 
av FN:s matransoner. Familjen 
är fortfarande beroende av dessa, 
men idag ger pengarna hon tjänar 
på att sy och sälja kläder ett väl-
kommet tillskott. För de pengarna 
kan hon köpa det hon behöver som 
inte ingår i matransonerna. Famil-
jen klarar sig bättre eftersom hon 
också slipper byta ransonerna mot 
annat vilket annars är vanligt.

– Genom projektet har jag lärt 

mig läsa, räkna, sy och nu har jag 
en liten verksamhet som stärker 
familjens ekonomi, säger hon. 

Foto: Magnus Aronsson/IKON

ANNONS
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Ny försam-
lingsassistent

Förtrondevalda utbildas 
för sina uppdrag
Eftersom det är en ny mandatperiod och en del nya har valts in samt att 
repetition är all kunskaps moder, hölls en första utbildning med kyr-
kofullmäktiges ledamöter efter mässan i Kyrkans Hus 21 januari. 20 
ledamöter hade mött upp och fick en genomgång av kyrkoherden under 
2,5 timmar. Eftersom det är mycket att hålla reda på så var detta bara 
en introduktion. I mars kommer stiftet att hålla en heldagskurs i Arnäs 
församlingshem. Det kommer att ytterligare fördjupa kunskapen om 
uppdraget.
Ytterligare ett kurstillfälle blir det i april för kyrkorådet som är själva 
styrelsen för församlingen. Då ska vi få åka till Sundsvall och ta del 
av det som åligger kyrkorådet. Vi håller som bäst också på med att se 
över den arbetsordning som varje kyrkoråd ska ha dokumenterad. Vi 
har en god grund i alla tidigare dokument som finns, men behöver en 
viss uppdatering. Följ kyrkorådets arbete i de protokoll vi lägger ut på 
hemsidan.

10 januari började vår nya för-
samlingsassistent Linda Nydahl. 
När du läser det här har Linda just 
välkomnats vid den gudstjänst 
med små och stora och dopfest 
som hölls i Grundsunda kyrka 
4 februari.  

Linda bor i Sörälvsjö men har sina 
rötter i Husum där hennes föräld-
rar fortfarande bor. 
Linda kommer förutom guds-
tjänster med små och stora synas 
i alla våra barngrupper och med 
konfirmanderna. 

8 - 11 februari åker konfirman-
derna till Hållandsgården nära 
Åre. Där blir det tid för slalom, 
ett intresse Linda har. Även rid-
ning ligger henne varmt om hjär-
tat. Väldigt många i årets kon-
firmandgrupp rider, så där möts 
intressena bra.

Vi vill även tacka Margaretha 
Johansson för den insats hon gjort 
som vikarierande församlingsas-
sistent. Hon kommer att finns kvar 
som hjälpledare både i barngrup-
perna och med konfirmanderna.

Delar av kyrkorådet 2018 - 2021 som när alla är närvarande är 17 personer 
inklusive kyrkoherden. Foto: Kurt Enberg

Linda Nydahl. Foto: Kurt Enberg.

Många frågor om 
begravningar
Vid kursdagen ovan kom många 
frågor om begravningar. Vad in-
går i begravningsavgiften? Vad 
gäller för borgerliga begravning-
ar? Hur länge har man gravrätten 
kvar? Vem ansvarar för att grav-
stenen står upprätt? Vilka avtal 
kan man teckna med församling-
en? Jag försökte besvara så gott 
jag kunde. Vi kommer att lägga ut 
alla svar på hemsidan. Ni är också 
välkomna att kontakta oss. 

Redan nu vill jag tipsa om den 
Grundsundakväll vi ska ha i Kyr-
kans Hus 17 oktober då vi går ige-
nom allt detta.
Man ville också att det ska bli 
tydligt för de som lämnar Svenska 
kyrkan att man inte längre har rätt 
till begravning i Svenska kyrkans 
regi och att det är viktigt att man 
informerar sina anhöriga om det. 
Tyvärr är det ganska vanligt att 
anhöriga, särskilt barnen, inte fått 
veta att man begärt utträde från 
Svenska kyrkan.

ANNONS



18 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2018

FEBRUARI

Ons 7 feb 13.00 Kyrkans Hus. Dagträff. 
Mayne Åström. Pensionärskören. Serve-
ring.  

Sön 11 feb 11.00 Grundsunda kyrka. Guds-
tjänst. Mayne Åström, Erika Albertsdotter. 
Kyrkokören. Fastekampanjen startar.

Sön 18 feb 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. May-
ne Åström. Pensionärskören. Servering, 

Ons 21 feb 18.30 Åsens kapell. Grundsun-
dakväll. Kurt Enberg. Sång av Grimell – Öberg 
kvartetten. Servering. 

Sön 25 feb 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Kyrkokören. Servering.  

MARS

Sön 4 mars 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering. 

Sön11 mars 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Mayne 
Åström. Pensionärskören. Brödauktion. Centern 
serverar kyrkkaffe. 

Lör 17 mars 15.00 Kyrkans Hus. Jazzkonsert. 
Annelie Vigren Band. Präst: Mayne Åström. Ser-
vering.

Sön 18 mars 11.00 Grundsunda kyrka. Guds-
tjänst. Kurt Enberg. Pensionärskören. Köttsoppa 
och våffelbuffé med Hembygdsföreningen.  Av-
gift 50 kr.   

Lör 24 mars 13.00 - 15.00 Kyrkans Hus. Basar 
för fastekampanjen. Café Duvan öppet. Drag-
ning på stora fastelotteriet.

Sönd 25 mars 11.00 Grundsunda kyrka. Guds-
tjänst med små och stora. Kurt Enberg och Lin-
da Nydahl. Sångfåglarna sjunger. Offergång. 
Avslutning av fastekampanjen. 

Händer i församlingen 
7 februari - 29 april 2018

Reservation för ev. ändringar. För aktuell info se 
Tidningen 7 eller 
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Vi samverkar med

Boka kyrktaxi
Till alla gudstjänster, konserter och Grund-
sundakvällar i Grundsunda församling, kan du 
som kyrkotillhörig i Grundsunda boka kyrktaxi 
till en kostnad av 20 kr enkel väg. 
Ring 070-555 24 50 och boka senast kl 18, 
två dagar innan. Avboka senast en timme före 
upphämtning. 

Skärtorsdag 29 mars 19.00 Grundsunda kyr-
ka. Mässa. Kurt Enberg och Erika Albertsdotter. 
Sång av Anna-Karin Adolphsson. 

Långfredag 30 mars 15.00 Gravkapellet. 
Musikgudstjänst. Oskar Wedman, valthorn. 
Präst: Mayne Åström.

APRIL

Sön 1 april påskdagen 11.00 Grundsunda kyr-
ka. Gudstjänst. Mayne Åström, Kyrkokören. 

Annand påsk 2 april 11.00 Banafjäl IOGT-NTO. 
Gudstjänst. Kurt Enberg. Pensionärskören. 
Smörgås och kaffe. 

Sön 8 april 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Sång Görans Duo. Servering.

Sön 15 april 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Mayne 
Åström. Pensionärskören. Servering.
 
Ons 18 april – lör 21 april, varje kväll kl 19. 
Centrumkyrkan. Ekumeniska möten med Inge-
mar Holmner.
  
Sön 22 april 11.00 Centrumkyrkan. Ekumenisk 
mässa.  Kurt Enberg, Ingemar Holmner m. fl. 

Sön 29 april 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Mayne Åström. Servering. 

ANNONS
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      Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expedtionstid, Maria Lundberg, kyrkoskrivare.
Mån 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 i Kyrkans Hus.
Ons 13.00 - 15.00, Fre 09.30 - 12.00 i pastorsexp.
Tel. 0663-101 80 till båda ställena.
Telefontid under expeditionstid
samt fredag 08.00-09.00.
E-post: 
grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress:
Grundsundavallen 108, 896 91HUSUM
Bankgiro: 273-8912
Swish minnesgåvor/insamlingar: 123 579 0845
Swish kollekter: 123 148 1936
www.svenskakyrkan.se/grundsunda
Kontaktuppgifter:

Kurt Enberg, kyrkoherde           
Direktnummer och mobil 0663-108 60                      
Bostad    0660-583 88
sms    076-814 28 85
E-post: kurt.enberg@svenskakyrkan.se      

Mayne Åström, komminister           
Direktnummer och mobil   0663-108 65
sms    070-551 86 02
 E-post: mayne.astrom@svenskakyrkan.se       

Erika Albertsdotter, diakon
Direktnummer och mobil 0663-108 67
sms    070-261 99 18
 E-post: erika.albertsdotter@svenskakyrkan.se

Göran Lundberg, kantor 
Direktnummer och mobil 0663-108 62  
sms    070-247 36 76
E-post: goran.lundberg@svenskakyrkan.se

Linda Nydahl, församlingsassistent
Direktnummer och mobil 0663-108 69
sms                                                072-534 70 36   
 E-post: linda.nydahl@svenskakyrkan.se

Eeva-Liisa Åhlén, församlingsvärdinna
Direktnummer och mobil 0663-108 63
sms    073-063 56 10
E-post: eeva-liisa.ahlen@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDSEXPEDITION
Exp.tid må, to, fre  11.30 - 12.00
Göran Melin, vaktm. exp 0663-616 02
Direktnummer och mobil  0663-616 03 
sms    070-304 86 80 
E-post: goran.melin@svenskakyrkan.se

Ulf Norgren, vaktmästare
Direktnummer och mobil 0663-108 61
sms    073-063 50 44
E-post: ulf.norgren@svenskakyrkan.se
 

När jag skriver detta sitter jag skönt uppbäddad 
i reclinerfåtöljen i sviterna av en elak virus som 
däckade mig några dagar. Egentligen en övergående 
bagatell. Men en viss stressfaktor med att hinna få 
detta kyrkblad färdigt innan deadline i morgon. Min 
dåliga framförhållning och att jag inte räknade med 
att bli liggande har ställt till det.

När jag tänker på att detta ändå är övergående fylls 
jag av tacksamhet. Detta är ju ingenting jämfört med 
att drabbas av svår sjukdom. Som präst möter jag ju 
ofta anhöriga inför begravningar. Gripande berättel-
ser hur de följt sina närmaste genom svåra diagnoser 
där allt hopp var ute är ofta förekommande. Mitt i 
sorgen finns ett behov av samtal mitt bland alla var-
för. Men mina ord är ändå tafatta. Mest handlar det 
om att lyssna. Jag brukar också tänka på Jesu väg 
genom det svåra. 

När vi går in i fastan och följer Jesu vandring till 
Jerusalem och korsfästelsen, är det några söndagar 
som verkligen lyfter fram den kamp Jesus fick ut-
kämpa. Det ger mig tröst att veta att Jesus också var 
människa samtidigt som han var Guds son och har 
känt all smärta och ångest vi kan drabbas av.

En av de psalmer som allra bäst uttrycker det är nr 74 
i Sv. psalmboken med text av Olov Hartman 1968.

”Du som gick före oss längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret.

Du som bar all vår skuld in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred, Jesus, för evigt.

Du som med livets bröd går genom tid och rum,
giv oss för varje dag, Kristus, det brödet.

Du som går före oss ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd, Herre, i världen.”

Innan ni får nästa Kyrkblad har vi hunnit fira påsk 
och glatt oss åt Jesu uppståndelse. Vi får ha det i sik-
te när vi nu går in i fastan. 

Kyrkoherdens tankar 
inför 

fastan och påsken

ANNONS
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ÄNGETVÄGEN 12, 89631 HUSUM • WWW.BILOCHMOTORHUSUM.SE

SERVICE REPARATIONERDÄCK & FÄLG

ERBJUDANDE
120w LED-ljusramp, monterat och klart på din bil!

Priset avser bil där sedvanlig inkoppling kan göras på bilen utan extra delar 
så som CAN-bus boxar eller annan programmering samt utan knapp i 

bilen. Kan göras mot tillägg och förfrågan.

Begravning 0660-131 07, 0661-441 85                                 Storgatan 32 B (Pingstkyrkans fd. second hand)                                                 Familjejuridik 0660-843 00

 
 

 

Vi vill med omtanke och engagemang
hjälpa dig i frågor som rör begravning

och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Jörgen Tage Inger FilipLinda StefanJennyJan

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

http://www.bilochmotorhusum.se/
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E fter att 2017 har innehållit en kart-

läggning av vad Grundsundabor-

na vill utifrån Ortsvandring och 

Framtidskväll så har vi under senare 

delen av 2017 och fortsatt 2018 kom-

mer vi att med stark drivkraft jobba 

vidare med frågor som leder till att vi 

blir ”Tyckt”!

Om man är intresserad finns 

Framtidskvällen som vi hade i april-17 

dokumenterad, på hemsidan www.

gfghusum.se så får man en inblick i 

vad som togs upp den kvällen.

Det vi arbetar med just nu är att 

den 13 februari blir det Nätverksträff 

på Husumgården klockan 18.00-20.30. 

Vi har bjudit in Jerry Engström som 

föreläsare och inspiratör. Nätverk-

sträffen ger oss också möjlighet att 

lyssna av varandra vad som är på 

gång under 2018 samt vilka frågor 

som ni tycker är prioriterade i vår 

bygd.

Alla föreningar, samfund och eld-

själar i stort är välkomna. Anmäl er till 

info@gfg.se.

Samtidigt jobbar vi med att göra 

torget trevligare. Vi har just samman-

ställt en plan för vad vi vill och hur vi 

ska jobba vidare. 

Vi har haft en enkät om Socialt företa-

gande i Grundsunda ute som ska leda 

till ett beslut om det finns möjlighet 

att starta ett för vårt område. 

Har även startat upp ett samarbete 

med Husums Båtklubb där vi ska fin-

nas till hjälp för att dra igång en 

upprustning och utveckling av båt-

hamnen. Självklart har ingen undgått 

att se de byggnationer som råder i 

och runt båthamn med bygget av nya 

Varvsbron. Det är vi oerhört stolta 

över att hela bygden gick samman 

och fick till ett bygge av ny bro.                                                                                                                                             

           

Det är vad vi jobbar med just nu men 

det är bara början, det kommer mera 

och nedan kommer lite vad som kom-

mer framöver. 

• Vi kommer att starta en ny moder-

nare hemsida. 

• Värva medlemmar är prioriterat, 

mer information på hemsidan, är 

man intresserad skicka ett mail så 

fixar vi det.

• Husumdagen 2018 och invigning av 

Varvsbron 26 maj

• Jobba med  #Tyckt

                                          
   
                                                                                                                                                   

DETTA HÄNDER I GFG-BYGDSAM

UTGIVNINGSPLAN  2018

 

 

BYGDSAM

FAKTA
 Koordinator 
Jag fungerar som koordinator sedan november för GFG-Bygdsam och utgår 
från Husumgården numera. Jag finns inte alltid på plats men nås alltid på 
info@gfg.se . Föreningen avser driva utveckling av Grundsunda bygden från 
starten 1995 och det är fortsättningsvis föreningens intresse.

PORTRÄTT
NAMN: Mia Bylund 
Edstrand
BOR: På Dombäcksön, 
Husum
FAMILJ: Gift med Tobbe och har 
dottern Hannah hemma. Två 
utflugna söner Daniel och Gabriel 
med respektive och barnbarnet 
Lennox 1,9år. Har hunden Lira och 
två katter.
GILLAR: Havet och stugan på 
Granön, resa, hundpromenader och 
familjen
GILLAR: Havet och stugan på 
Granön, resa, hundpromenader och 
familjen
DRIVS AV: Utmaningar och gillar 
utveckling  
OGILLAR: Missunnsamhet och 
falskhet                                

GFG har funnits sedan 1995 men nu i samverkan 
med Örnsköldsviks kommun är vi GFG-Bygdsam.                                                                                  
Konceptet är detsamma att vi ska jobba för bygdens bästa med 
utveckling frågor som leder till trivsel och attraktivitet. 

NR 2 1 maj NR 4  3 september
NR 5 15 oktober
NR 6 26 november

NR 3 4 juni  
* stora sommarnumret *  NYHET!

http://gfghusum.se/
mailto:info@gfg.se
mailto:info@gfg.se
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KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK: PYSSEL OCH ÅTERBRUK!  INSTAGRAM: SOFISPYSSEL

 SOFI'S PYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 29

Bor: I Husum 
Familj: Min underbara son Oliver, 11 år,  

min underbara sambo Peder och våra två  
busiga katter, Tussi och Skrollan

Skönlitteratur Faktaböcker
Skogspromenad Joggingtur
Hemmamiddag Restaurang
Dokusåpor TV-serier
Vatten Läsk
Avskalat Ombonat
Sportbil Familjebil
Instagram Snapchat
Sommar Vinter

Nu närmar sig alla hjärtans dag, och i detta nummer tänker jag 
visa er hur ni skapar en riktigt enkel, fin och kärleksfull ljuslykta 
av en gammal konservburk. Perfekt gåva till någon som man 
håller kär, eller gör ett gäng till dig själv och tänd dem stående 
tillsammans, kanske i olika höjder på burkarna. Man kan ju variera 
i både färg och motiv, jag körde på hjärta för det hör ju till alla 
hjärtans dag. Lycka till och ha en mysig alla hjärtans dag!  

DU BEHÖVER:

 Skölj ur din konservburk och ta bort locket.  

 Måla hela din konservburk i valfri färg, jag 
målade min vit, i ett lager. 

 Då färgen torkat så ritar du ett hjärta på din 
burk, och målar den i valfri färg.  

 Nu ska vi göra hålen runtomkring hjärtat. 
Markera gärna ut först med en penna, där du 
vill ha dina hål. Ta nu fram en liten spik och 
en hammare och spika hål där du satt ut dina 
markeringar. Det enklaste är att ha ett föremål i 
burken då man spikar, som en träbit, för att inte 
burken ska tappa form! Du hittar nog ditt egna 
sätt! Det går även bra att borra hål.  

 Nu kan du dekorera din romantiska alla 
hjärtans dag lykta, hur du vill! Jag dekorerade 
med band, och sedan är det bara ett värmeljus 
som fattas, så enkelt men ändå så fint! Åter-
bruk är toppen! 

Valfri konservburk 

Värmeljus 

Valfri färg 

Penslar 

Spik 

Hammare 

Band för dekoration

TIPS! Man kan även trä igenom snöre/garn i hålen, så att det ser ut som om man har sytt stygn. 
Men fyll då hela burken med tex stenar, och kanske ett litet blockljus/värmeljus på, kom bara ihåg 
att lågan inte får komma ner till själva snöret. KOM IHÅG: Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt!  

ROMANTISK 
LJUSLYKTA
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Dags för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Örnsköldsvik, Ångermanlandsgatan 28, 0660-867 00.

BEGRÄNSAT
ANTAL BILAR

Volvo V60 och V90 Cross Country

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD).  Miljöklass Euro 6. *Billån: 30% kontant/inbytesbil, 36 mån, 
40% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggnings- eller  aviseringsavgifter tillkommer. **Privatleasing: Service och Volvia försäkring ingår, 36 månader leasing
via Volvofinans Bank, Volvo Service avtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter tillkommer. Transportstyrelsens avgifter
tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Erbjudandet går ej att kombineras med andra avtal och rabatter. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Reservation för eventuella tryckfel.

Volvo V60 och V90 Cross Country med robust design, högre markfrigång och AWD fyrhjulsdrift är 
byggd för att klara alla typer av vägar. Mångsidiga bilar som tar dig säkert och bekvämt dit du vill. Just nu 
har vi ett begränsat antal välutrustade bilar till ett mycket bra pris. Välkommen in på en provtur!

Prisexempel Pris  Billån*  Privatleasing**
Volvo V60 Cross Country D4 AWD Classic Plus 336 800:- 3 610:-/mån 4 950:-/mån
Volvo V90 Cross Country D4 AWD Business 376 800:- 4 037:-/mån 5 500:-/mån

HUSUM ÅTERVINNINGSCENTRAL

Välkommen till vår återvinningscentral på Dombäck 239 i Husum.

Öppet torsdag kl 13–20 
varje vecka, året om
Vecka 6 öppnade vi våra nya återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn 
med öppethållande en dag varje vecka. Samtidigt upphörde systemet 
med mobila återvinningscentraler. 

Den nya återvinningscentralen i Husum har börjat byggas i Dombäck 
intill Åke Sjöströms AB. Invigning sker under hösten 2018. Men redan nu 
och fram till invigningen parkerar vi den mobila återvinningscentralen  
 permanent intill vår byggarbetsplats på Dombäck 239. Dit är du väl- 
  kommen med ditt avfall torsdag varje vecka mellan kl 13–20.

  Läs gärna mer på www.miva.se/husum

Välkommen till  
Husum återvinningscentral

tillfälliga

http://www.miva.se/husum
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Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 

DET SPÄNNANDE
ALTERNATIVET!

Välkommen in

U nder hösten har ledare och barn 

på Torsdagskul haft fullt upp 

med att snickra, pärla pärlplattor, 

måla och limma för att göra saker till 

en basar som vi bestämde oss för att 

ha på vår Julfest. Vi gjorde en massa 

olika saker, bland annat ljusgrottor, 

pärlplattor, ljusstakar, tändkottar, 

fågelholkar och godis. Tack vare alla 

duktiga barn var det inte svårt att få 

ihop en hel del alster till försäljningen 

och det var inte heller några problem 

att få sakerna sålda. 

Vi hade två olika alternativ på vad 

pengarna vi fick in på försäljningen 

skulle gå till. På en av våra träffar 

bestämde vi tillsammans att skicka 

pengarna till Caminul Felix för att an-

vändas för de handikappade barnens 

räkning.

Nu är vårterminen igång och vi har 

planerat för många roliga torsdagar. 

Vi har ju fått mycket snö som ger oss 

härliga pulkbackar så det kanske blir 

pulkarace och korvgrillning nån gång. 

Några snöskulpturer skulle vi kanske 

också kunna fixa till. Det finns en 

halvfärdig lådbil som skulle behöva 

färdigställas, så vi kan testköra den 

fram emot våren. Vem vet vad vi hittar 

på när vi träffas varannan torsdag i 

Centrumkyrkan framöver. •

TEXT: BARBRO GUNNARSSON

TORSDAGSKUL  
FÖR MELLANSTADIEELEVER PÅ CENTRUMKYRKAN

Torsdagskul är en träff för alla som går i årskurs 3-6  
och vi träffas i Centrumkyrkan var annan vecka.
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 SMÅTT & GOTT

SUDOKU 

VINNARE 
FINNFEMFEL  
NR 6/2017
Enya Domeij, Umeå 
Axel Lindgren, Arnäsvall 
Algot Byström, Själevad

HUR 
MÅNGA?

Fyll i siffrorna 1-9 (1-6 för barnsudoku) i de tomma rutorna 
så att alla siffror finns i varje vågrät och lodrät rad samt i 
varje låda bestående av 3x3 rutor. Varje siffra får endast 
finnas med en gång per rad och låda. Lösning på sid 30.

 3  1     

  2 6     

  1  4    

   4  6   

    1 4   

    2  6

B A R N S U D O K U

N Y B Ö R J A R E

  9 4    8   

    6 3    2 

 1     4   7 

   8 4  6  9  

  7   2   3  

  5  3  8 4   

 9   2     1 

 7    9 5    

   3    6 5
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LOV

VÄLTA-
RENS 

LOCKEL-
SE

OXUDDE
0524

HJORT-
RON

REDO

RANG-
ORDNAR

ÄR TRIO

SCHA-
BRAK-

ET

RESER

HYLL-
NINGS-

DIKT

APRIKOS 
OCH O I 
VSOP

HYRA SVIN-
DEL

VID 
GOD 

VIGÖR

STAVAR 
FÖR DIRI-

GENT

TUMLARE TAG
GOLF-
KLUBB
PLAGG

SMÖR-
DEGS-
BAKEL-

SER
PLATS I 
HAMN

KEDJA FÖR 
TILL-

FÄLLET

LJUS-
KÄNS-
LIGT

VÄRDE

VAREL-
SE FRÅN
KOSMOS

CEN-
TRUM

VIGG
SÄTTA 
FAST

VÄLJA

STRA-
TEG SOM 

LEDER 
HAJP

GÅ I 
PROCES-

SION

LLOYD 
WEBBER 
MUSIKAL

ÖLTYP

MISS I 
MUSI-
KEN

ÅKER 
SMÅ I PÅ 
VINTERN

PAJ-
DEGS-
PASTE-

JER

GROV-
FILA

KVINNA 
NR: 1?
POJK-

VASKER

LYCKA HEL-
GON

SKAL AV 
KORN

TRÄD

VITTJAT

VISION

SMÄR-
TADE

NATRI-
UM

FÖR-
STÅS

ÖSTER-
LÄNDSK

LÅNG 
TID

PÅ 
TUNIS-
BILEN

GRÖN 
UTAN Ö

LENA 
NYMAN

BRIST 
PÅ ÖV-
NING

SÄNDE-
BUDET

TRÄDET

HELIGA 
AVBILD-
NINGEN

JA I 
SAMARA

KNIX-
AT

Tre rätta lösningar vinner varsin trisslott,  
skicka in senast den 23/3 2018. Posta korsordet till  
Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa,  
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).

NAMN............................................................................................................................

ADRESS ........................................................................................................................

TELEFON .....................................................................................................................
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Lena Karlsson,  

Husum

Margareta Nordlund, 
Husum

Manna Lundvall, 
Husum

GRATTIS!

 KRYSSA & VINN 
ISOLE-

RAD RIDDER-
LIGA

OXUDDE
0733

Bild: 7x7 rutor 
rutor
0733_julgran

MO-
NAR-
KIN

KRUKA RIVJÄR-
NET

POPPE

KANON-
ERNA PÅ 

PLAN
BAGGE

EN VISS 
LASSE

ROBOT
ÄR 

TAND-
VÅRDS-
MATE-
RIAL

ÄR JU 
JUL-

SILLEN?

ÄRTVÄXT 
MED GU-
LA BLOM-

MOR

BESITT-
NINGEN

MAKT I 
VÄST

ARTIS-
TEN 

ZANYAR

BILDAS 
AV UT-
BROTT

FJANTAD

INSPIRE-
RA

FISKELI-
NA

RÅDAN-
DE

PENDYL

EN PA-
CINO

TRE I 
ZOOLO-

GI

VÄRME-
BEHAND-

LING

LEGALT

RÖREL-
SE FÖR 
BABY

REN-
MAT

BJÄSSE
LJUD-
LÄRA

KAN VA-
RA VÄR-
DELÖST

SNUTT

DAN-
SKÖ

DUM-
BURK
VASS 
PINNE

FODER 
TILL 

BOSKAP

UPPLE-
VER DE 
FLESTA 
FÖRST

SIDA 
VID 

SIDA
CELLER 
MELLAN 
NERV-

CELLER

SAMLAD

SPIK OCH 
SPETS
SES PÅ 

JULBORD
ROBUS-
TA TRÄD

SÖTT BRA 
BETYG

TILLTALS-
ORD

100 
KVM

FLAK 
RUNT 
VAK

SKOL-
PERIOD

ALL-
DEN-

STUND

UT-
TRYCK-

TE

KÄR-
NANS 
PLATS
STRÅ

AV-
STATLI-

GAD

UTE-
SLUTA

VEN
BESTÅ-
ENDE

SPÄN-
STIG

VISSET 
SKOL-
BETYG

         T    U  R
         R Ö K A R N A
        V Ä D U R  I G
         D E N T A L A
         E  G I N S T
        I N L A G D  A
         Ä  D A R I N
  V  E  V  U R  Ö  O N 
 J U L G R A N S S A M L I N G
  L A G E N  A T L E  D E L
  K R A V L A  A  T V  H Ö
 L A V   I K A P P  E N A D
  N A B  G U L L I G T  V G
 R Ö D B E T S S A L L A D E N
  A   K  T  D  I N U T I
 P R I V A T I S E R A D   N
   S T R Y K A  Ö  E V I G
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  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

Kontakta mig
Åsa Ringlöv, Husum med omland
Tel: 070-63 49 700
asa@ringlov.se

NYTT ÅR OCH  
NYA MÖJLIGHETER
Tänk vad tiden går fort, nu är det 2018 – spännande!

På det nya året så är föreningslivet i planeringsstadiet för 
årsmöten, många bitar ska vara på plats, som ekonomi, 
valberedningarna arkiveras, kallelser och inte minst verk-
samhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen som verkligen 
visar på allt arbete för det gånga året, där ska verkligen 
alla ideella ge sig själva och varandra beröm för allt 
fantastiskt engagemang. Det är ni som bidra till att vår 
bygd är attraktiv, inkluderade och trivsam, en miljö som 
man vill bo och känna sig hemma i.

Så alla ni som inte är med i en förening, gå med 
som medlem och varför inte även engagera dig i en 
arbetsgrupp eller till och med i styrelsen. Det är så otroligt 
roligt!

ENKÄT KRING  
SOCIALT FÖRETAG I HUSUM
Stort tack till er alla som har fyllt i enkäten om ett ev. 
Socialt Företag i Husum, vi kommer att ha den digitala 
versionen öppen ett tag till på GFG-Bygdsams hemsida 
för att kunna nå ännu fler.

UPPFÖLJNING AV ORTSVANDRING
Den 29 januari genomförde vi en uppföljning av höstens 
ortsvandring Husum, en metod som vi i projektet utvecklar 
för att på ett systematiskt sätt studera ett visst område. 
Då tillsammans med ca 15 personer från bygden och 
representanter från kommunen.

Det är otroligt att se vilken kraft detta ger idag har vi uti-
från höstens ortsvandring två arbetsgrupper tillsammans 
med GFG-Bygdsam. Den ena är utveckling av ”Torget” 
och den andra att se på utveckling på området kring 
”Båthamnen/Gästhamnen” 

Även här är ett arbete vi gör tillsammans – heja er!

Åsa Ringlöv
  
 

på gång
I BYGDEN!

Glöm inte att  
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   
info@suve.se

Värmepumpar 
för alla hus!

Luft/vatten  
värmepump

Bergvärme- 
pump

Återförsäljare
Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare

REA 
Alla julsaker 50%

Nya saker!

MIXAT

BÖLEN, SIDENSJÖ  •  070-627 21 14
Aktuella öppettider: www.123minsida.se/mixat

Jag bjuder på
enkelt fika  – alltid!

mailto:asa@ringlov.se
mailto:info@suve.se
http://www.123minsida.se/mixat
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För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

Vinprovning       PÅ HUSUMGÅRDEN

Kvällens program
vernissage och mingel

vinprovning

flerrättersmeny

underhållning

lördag 24 mars, 2018
tid: 17.00

plats: husumgården

pris: 795 kr/person, inkl. allt

bokning: 0663-107 03,  
info@husumgarden.se

mer info: www.husumgarden.se

i samarbete med mamma mia wine club
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 BJÖRNEN TIPSAR

Asieninspirerad  
kycklinggryta  
med kokos och lime
4 port

Ingredienser
4 kycklingfiléer
3 dl kokosmjölk
1dl crème fraiche
2 msk tomatpuré 
Limesaft från en lime
2 st färgglada Paprikor
Purjolök
1-2 tsk sambal oeleak
1 msk riven ingefära
1 hönsbuljongtärning
Salt
Peppar

Gör så här:
Strimla och fräs kyckling, purjo och paprika. Blanda 
i tomatpuré, sambal och tomatpuré. Låt puttra lite. 
Blanda i resten av ingredienserna och koka upp. 
Smaka av. Servera med ris eller varför inte med 
svenskt matvete. 
Smaklig måltid!
 

KAN MAN JOBBA 
MED KULTUR?
”Borde inte du skaffa dig ett riktigt jobb?”, ”Ska inte du 
läsa på universitetet?”, ”Kan man verkligen jobba med 
kultur?”. 
Ja, det kan man. 

S edan jag startade företag och började jobba professio-

nellt som eventarrangör har många ställt mig den mest 

genomtänkta frågan: ”Vad jobbar du annars med?” 

Och frågan kommer inte upp som en fråga om vad jag an-

nars i företaget sysslar med, utan som en fråga om jag har 

ett ”riktigt jobb”. Det är som att mitt eventarrangerande 

är en hobby. Som om det i själva verket bara är något jag 

skrapar ihop om fredagskvällarna för att jag inte har något 

bättre för mig. 

När jag började spela piano var det inte lätt. Men jag gav 

mig inte! Jag svor på att jag skulle kunna spela piano när 

jag slutade högstadiet. I årskurs åtta hängde jag på en po-

lare till kyrkan i Själevad och lärde mig lira orgel. Fast det 

var såklart inte lätt att berätta för mamma att jag bestämt 

mig för att bli kantor…

Mitt liv fortsatte. Jag skulle inte längre bli kantor, jag 

skulle sikta på att skaffa mig ett riktigt jobb som alla andra. 

Men jag spelade ändå, för det var ju en kul hobby. Jag 

uppträdde till och med under skolavslutningen i nian. Det 

kändes häftigt. Efter det fortsatte jag på kulturskolan i stan 

och övade som en tok på piano. Drog även hem ett och 

annat instrument. En gång ett dragspel. Glömmer aldrig 

min fars trötta blick när jag glatt steg in genom dörren där 

hemma. En suck blev det och hans ord lydde: ”Kan man 

koppla hörlurar till den?”. 

Livet fortsatte även efter det och jag hade nu bestämt 

mig för mitt riktiga jobb. Jag skulle sikta på att jobba som 

statssekreterare. Alla började nu kallade mig för ”Politi-

kern”. Men musiken fanns där, hela tiden. Fick uppträda 

en och annan gång på Sliperiet och hjälpa till med olika 

ungdomsarrangemang. Testade även på att vara konferen-

cier. Rätt spännande!

Så startade jag företag för att driva ”Äldregalan” och 

stack sen till Umeå för att studera till kulturanalytiker. Lite 

flummigt med universitet tyckte jag, så jag struntade bok-

stavligen i allt och åkte hem för att driva företaget istället. 

Helt emot allt annat jag gjort. Men jag skulle i alla fall få 

jobba med vad jag ville: kultur. 

Så vad vill jag egentligen med det här? Ja, till alla er för-

äldrar som oroar er över era barns gymnasieval: sluta oroa 

er! De kommer ändå vända pannkakan och göra något helt 

annat. För det är lite så vi är, vi ungdomar, vi gör lite som vi 

vill – och det gör vi bäst!•

KULTURENS RIDDARE, ROBIN HÖRNKVIST



Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag
 Mån-fre 8.30-17.00
 Lunch 12.30-13.30 
 Tel: 0663 - 103 98    

Carins Fotvård
TORGET, HUSUM

Carin Sedin
Tel: 0663-10038

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-197 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

3 

Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15 
tel 0663-66 31 80 
www.hndelsbanken.se/husum

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag

Mån-fre 8.30-17.00
Lunch 12.30-13.30 
Tel: 0663 - 103 98    

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

leif.dylicki@agrenshuset.se,  
0660-29 99 58

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

Vi finns alltid nära dig och 
din skog Ta kontakt med någon av våra  inspektorer om du

har några  frågor, funderingar eller bara vill träffas för 
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Jens Stenberg 
Mobil 070-364 42 01
jens.stenberg@norra.se

Nordmaling

Axel Nilsson 
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axel.nilsson@norra.se
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Leif Strandberg
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leif.strandberg@norra.se
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Emil Andersson 
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emil.andersson@norra.se

Örnsköldsvik norra

Liza Edlund 
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liza.edlund@norra.se

Produktionsledare

Blåsåsen  2,  Husum    Tel.  0663 - 107 03
www.husumgarden.se

Husumgården

 EVENEMANG
feb mar apr

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lör 10/2 14.00 Banafjäls EFS Lördagscafe´, Jonne Sturesson.
Tis 13/2, 20/2, 27/2 18.00   Banafjälskolan   Skridskokväll. Kiosken har öppet 18-19. Försäljning av korv och fika.
Ons 21/2 18.30 Röda Villan Unga örnar håller årsmöte. Vi bjuder på fika!
Lör 3/3 13.00 Banafjäls EFS Missionsauktion, Roland Adolphsson
Tis 13/3 18.30 Kyrkans Hus Husum trädgårdsförening årsmöte. Hjärtligt välkomna.
Lör 24/3 17.00 Husumgården Vinprovning med middag och vernissage.
Mån 9/4 18.00 Husumgården GFG-Bygdsam årsmöte. Hjärtligt välkomna. 
Ons 11/4 18.00 Skidstugan i Banafjäl Årsmöte Banafjäl intresseförening.
Lör 14/4 14.00 Banafjäls EFS Lördagscafe´, Stefan Nordström.

HAR DU NÅGOT PÅ GÅNG? 
Inför varje nummer av Grundsunda Tidning söker 
vi händelser på gång att lägga upp i evenemangs-
kalendern.  
Där kan alla som läser se vad just du vill tipsa om.  
Men under övrig tid kan du mejla till info@gfg.se 
så lägger vi upp det på www.gfghusum.se.  
Oavsett om det är årsmöten, pubfester eller 
annat så är det välkommet.
#tyckt
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15 
tel 0663-66 31 80 
www.hndelsbanken.se/husum

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag

Mån-fre 8.30-17.00
Lunch 12.30-13.30 
Tel: 0663 - 103 98    

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

leif.dylicki@agrenshuset.se,  
0660-29 99 58

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation
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Hotell & Restaurang  
Björnen
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Olle 070-525 48 91     •     Rickard  070-211 39 30     •     Kontor 0663-210 87

Vi hyr ut personbilssläp med kåpa 
Vi kör bort ris, träd och buskar

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

Snöröjning

HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

En av leaderprojektet Bygd och stad 
i balans målsättningar är att stimu-
lera till att det startas nya Social 
företag, där människor får möjlig-
heten till meningsfull sysselsättning 
utifrån sin kapacitet.

VAD KÄNNETECKNAR ETT SOCIALT FÖRETAG?   
SÅ HÄR DEFINIERAR BOLAGSVERKET  
ETT SOCIALT FÖRETAG:    
• Tar samhällsansvar genom att integrera 
människor som av olika anledningar har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden.
• Har som mål att skapa individ- och 
samhällsnytta.
• Driver näringsverksamhet, producerar och 
säljer varor och tjänster på samma villkor 
som andra företag.
• Låter medarbetarna vara delaktiga och 
en viktig part i företagets utveckling och 
medarbetarna får ta ansvar för sin egen 
utveckling.
• Återinvesterar vinsten i verksamheten.
• Är fristående från offentlig verksamhet. 

Under hösten 2017 genomfördes en 

workshop i Husum på temat: Finns 

det intresse och möjlighet att etablera 

ett Socialt företag i vår bygd?

Det fram kom tydligt att vi måste ta 

hänsyn till: Individen, marknaden och 

samhällets behov.

Vi behövde mer kunskap kring de 

olika behov som vi såg. Under resan 

gång bildades det ett par arbets-

grupper, bland annat för att arbeta 

fram en enkät samt hur en eventuell 

aktörsskiss skulle se ut.

I förra numret hade vi med en 

enkät i mittuppslaget, samt att vi 

gjorde upprop på sociala medier med 

möjlighet att fylla i enkäten digitalt. 

Det fanns fysiskt på tre platser: ICA 

Supermarket, Husumgården och på 

Husums Servicestation.

Ett stort tack till er alla som fyllt 

i enkäten! Vi kommer att ha den 

digitala öppen ett tag till för att ge fler 

chansen att fylla i den. Det är en oer-

hört viktig del i vår kartläggning så 

att vi får med marknadens behov. Den 

digitala enkäten finns på Facebook: 

GFG–Bygdsam samt på GFG-Bygd-

sams hemsida.De lokala intressenter 

som är med i denna process idag är: 

IOGT-NTO, MHF, GFG-Bygdsam, 

MKC-Husum, Centrumkyrkan, HIF, 

Svenska Kyrkan, Folketshus Husum-

gården och Husums Servicestation. I 

samarbete med: IVK, Arbetsförmed-

lingen och Coompanion.

Det här gör vi för att Husum och 

hela Grundsundabygdens ska var en 

attraktiv plats för alla att bo på och 

verka i. För vi tror på ett inkluderande 

samhälle där alla är viktiga. Då får vi 

en livskraftig bygd!

Finns det några funderingar? Kontakta då:
Åsa Ringlöv, delprojektledare i Bygd och 
stad i balans Leader
Tel. 070-63 49 700, e–post: asa@ringlov.se 

ALLA VILL VI FÅ MÖJLIGHETEN 
TILL MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING

mailto:asa@ringlov.se


    

  Härliga tulpantider!

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

w w w . f r o k e n g r o n b l o m m o r . s e

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

w w w . f r o k e n g r o n b l o m m o r . s e

Hos oss hittar ni växter, snittblommor, choklad, doftljus,  
presentartiklar & inredning.

Välkommen in i vår mysiga butik i Husum.
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    Alla  
hjärtans 
   dag

ons 14 feb

Bruksvägen 122, Husum      ÖPPETTIDER Mån 10-17, Tisdag STÄNGT, Ons- Fred 10-17, Lördag 10-14


