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ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produkti on AB

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

Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

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

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produkti on AB, Bjästa. 

OMSLAGSBILD Pågående internati onellt samarbete, lampan "Fire Cloud" av Johanna Forsberg. 
 Foto: Per Gunnarsson

NÄSTA NUMMER Utkommer 15 maj 2017. Manusstopp 24 april 2017.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

KREATIVITET
Det Visst är det härligt med kreati va människor!De 
liksom delar med sig av det konstnärliga i dem, ti ll 
oss andra. Vi får ta del av vackra målningar, tänkvär-
da texter, fi na foton som de delar och annat pyssel. 
Låtar som vi lyssnar på, där texten många gånger är 
tagna ur deras eget liv. Jag kan känna igen mig i en 
låts text, den ti lltalar mig personligen. Har kommit 
på att  jag föredrar musik där jag kan höra tydligt vad 
arti sten sjunger om. Förutsätt ningen blir då såklart 
att  jag förstår språket. Andra kanske tycker att  det 
är huvudsaken vilken sorts musik det är, och bryr sig 
inte lika mycket om att  lyssna på orden. Musik berör 
oss i alla fall och våra känslor blir påverkade av den. 
Själv kan jag bli både glad, ledsen, stressad, lugn mm 
av musik men oft ast blir jag på bra humör.

Påsken är snart här och återigen lite extra ledighet 
för många. Vi fyller våra kylskåp med massor av god 
mat, precis som ti ll jul. Skillnaden är dock att  vi oft a 
umgås med våra släkti ngar och vänner utomhus. Det 
grillas korv eller kött  och vi vill vara ute och hoppas 

på sol och vackert väder. Eft er en mörk vinter är min 
längtan eft er ljuset och solen mycket stort. Lika fasci-
nerad blir jag varje vår över hur allti ng åter väcks ti ll 
liv. Naturen med alla träd som får blad igen, Tussila-
gon som växer i diket som små solar och alla fåglar 
som kvitt rar.Det är vackert. Allt dett a får jag njuta av 
alldeles grati s vilket jag oft a gör. Med en kopp kaff e 
och att  sitt a o lyssna på takdropp och känna solens 
värmande strålar är fantasti skt. Att  göra ingenti ng är 
en underskatt ad känsla. Det är en sak att  träna sig 
själv i för vi gör ju oft ast allti d någonti ng. Att  sitt a sti ll 
och lyssna på fågelkvitt er är fakti skt underbart. Njut 

av våren, eft er den kommer 
den härliga sommaren.

Jag önskar dig en glad och 
äggrik påsk!

PIAMARIA 
LUNDKVIST

 REFLEKTION

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

MIL
JÖMÄRKT

TRYCKSAK
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METSÄ BOARD HUSUM

E
n universal miljövänlig papperskruka som kan användas för 
att bära vatten och samla frukt i innan den kan nyttjas som 
nödtoalett och slutligen som bränsle. Den kreativa idén  

gav ett 1:a pris i Projekttävlingen som Metsä Board Husum  
och Eurocon hade utmanat årskurs 9 i Husumskolan i.

MILJÖVÄNLIG PAPPERSKRUKA FÖR  
TREDJE VÄRLDEN VANN PROJEKTTÄVLING

Metsä Board och Eurocon samarbetar för att öka teknikintresset i 
årskurs 9 i Husum. Eleverna fick välja bland flera uppdrag: vidareutveckla 
kartongprodukter, ersätta en plastprodukt med kartong eller vidareutveckla 
Eurocons kartprogram. Eleverna jobbade i projektform och fem grupper 
presenterade sitt material både skriftligt och med egenproducerad film. 

Fredagen den 27 januari hölls 
prisutdelning i Husumskolan och 
Åsa Gidlund, Chef Utveckling, 
Kartongbruk, delade ut priserna. 
1:a pris gick till en grupp bestående 
av Lovisa Sjölund, Selma Strand, 
Lisa Bryggman och Maja Väänänen. 
Tjejerna fick vardera en iPad i pris.

Endast Lovisa Sjölund fanns på plats 
för att ta emot 1:a priset. Tyvärr 
kunde inte de andra tre närvara.

2:a priset vanns av Cassin Mukire, Emelie Hedberg, Ida Sundström och Emma 
Westling. Deras arbete bestod av att vidareutveckla en pappersmugg för att 
minska risken att bränna sina fingrar när du håller i en pappersmugg med varm 
vätska. Som pris fick de varsin Kånkenryggsäck.

3:e priset togs hem av Robin Lehrstrand, Oskar Westerlund-Holmgren, Klas 
Håkansson och Hampus Molander och de vann en mobilladdare. Den här 
gruppen hade en idé om ett speciellt kartprogram i en app för att förenkla när 
gästabetare ska hitta inne i en stor fabrik.

”Det är fantastiskt kreativa och ambitiösa idéer som ungdomarna har kommit 
på, säger Malin Nordin, Chef Personal. De har visat intresse för vår bransch 
och målsättningen från vår sida har varit att ge ungdomarna en inblick i 
ingenjörsyrket. På så sätt hoppas vi kunna locka dem till att vilja söka yrken 
som efterfrågas i vår bransch.”

  
NÄSTA STEG I SAMARBETET

Ingenjör är just ett yrke som industrin behöver flera av och det inom en rad olika 
kategorier. Därför har årskurs 8 i Husum erbjudits, på uppdrag av Metsä Board 
Husum och Eurocon, att göra en djupare analys av vad det innebär att arbeta 
som ingenjör. Eleverna ska göra en undersökning kring vad ingenjörsyrket 
innebär, framföra sina åsikter och tankar kring yrket, ta fram fakta om vilka 
egenskaper som krävs för att bli en bra ingenjör, vad kan en ingenjör arbeta 
med osv.

De elever som ger sig i kast med denna frivilliga uppgift ska presentera det de 
ha kommit fram till genom både en skriftlig- och muntlig presentation i april/
maj. Priset, en veckas sommarjobb på Eurocon i Örnsköldsvik, offentliggörs i 
samband med skolavslutningen i juni. 
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M irjam är uppvuxen i en liten små-

ländsk ort, Gamleby. Hon fl yttade 

efter studenten till Uppsala och 

sedan i somras bor hon med sin man 

och deras två barn, i Husum. Från bör-

jan var det sången och musiken som 

Mirjam ville satsa på. Hon valde därför 

att studera musikestet på gymnasiet 

där sången upptog en stor del av hen-

nes tid. Men efter några år kände hon 

att det inte var vad hon ville arbeta 

med, utan att sången var något hon 

istället ville ha på sidan av.

Fotograferandet kom Mirjam sedan 

in på när hon fi ck sin äldsta dotter för 

drygt 5 år sedan.

–När man får barn vill man ju fånga 

och dokumentera allt och jag fastnade 

snabbt för det här med att fota. Det 

blev verkligen en passion och jag 

insåg ganska fort att det var något jag 

ville syssla med. Jag ville fånga vackra 

ögonblick åt andra människor. Inte 

bara som en hobby, utan på professio-

nell nivå, förklarar Mirjam.

Till en början läste Mirjam på egen 

hand på mycket om fotografering och 

fotade med sin systemkamera. När 

intresset växte mer och mer blev det 

istället några olika kurser inom foto 

och digital bildbehandling. Under 

januari/februari 2015 började Mirjam 

fotografera för sin portfolio och hade 

då bestämt sig för att satsa på en 

framtid som fotograf. Hon fi ck snabbt 

många förfrågningar och bestämde 

sig kort därefter för att starta eget 

företag. I april 2015 blev företaget 

registrerat. 

– Genom hårt arbete, sociala me-

dier, en bra hemsida och nöjda kunder 

har det gått otroligt bra och sedan ett 

år tillbaka så arbetar jag endast med 

det här. Sedan jag startade företaget 

har jag exempelvis fotograferat över 

30 bröllop och nu har jag en fullbokad 

sommar med olika bröllop framför mig, 

berättar Mirjam stolt. 

Sett till Mirjams företag, så är det 

inte knutet till Husum. Som bröllops-

fotograf arbetar hon i hela Sverige. 

Mirjam berättar att det självklart blir 

många uppdrag i Örnsköldsvik och 

i sommar även Umeå, men också i 

orter som Uppsala, Stockholm där hon 

tidigare varit bosatt. Mirjam förklarar 

att hon älskar att fotografera bröllop 

här uppe i norr med all den fantastiskt 

vackra natur som fi nns.

Mirjam förklarar att hon först och 

främst ser sig själv som bröllop- och 

familjefotograf, men att hon även gör 

andra uppdrag så som exempelvis 

företagsfotograferingar. Som bröllops-

fotograf kan hon vara med allt ifrån ett 

par timmar av ett brudpars dag till hela 

dagen. När hon fotograferar familjer är 

de oftast ute på en vacker plats eller så 

åker hon hem till dem och fotograferar 

i deras hemmiljö. Mirjam förklarar att 

förutom vackra, naturliga och levande 

bilder, så ser hon fotograferingstillfället 

i sig som en upplevelse. Mirjam berät-

tar att en viktig del av hennes arbete 

som fotograf är att se till att varje 

fotograferingstillfälle blir en mysig, fi n 

och rolig stund att minnas, vare sig 

det är ett brudpar eller en familj hon 

har framför kameran. Mirjam förklarar 

att eftersom hon har det som ambition 

skapas även förutsättningarna för att 

få äkta och levande bilder. 

– Jag brinner för att fånga det 

vackra, unika och äkta hos männ-

iskor, stora som små. Gärna i en 

slående vacker natur. Jag tycker det 

är så roligt att kunna ge människor 

alla förevigade minnen som de och 

andra sedan kan glädja sig åt lång tid 

framöver. Min absolut största passion 

är att fotografera bröllop! Allt från de 

nervösa förberedelserna när brudparet 

gör sig iordning, alla vackra porträtt 

vi tar, vigseln, festen, dukningen och 

alla vackra detaljer. Jag ser det alltid 

som en ära att just jag får vara med på 

och föreviga en av de största dagarna 

i människors liv. Jag lägger alltid ner 

hela min själ i det, från fotograferingen 

tills bilderna är klara, berättar Mirjam 

som verkligen brinner för sitt yrke. 

Mirjams allra viktigaste mål med sitt 

företag är att hon ska fortsätta utveck-

las och bli en så duktig fotograf som det 

bara går. Andra mål som hon har i fram-

tiden, är att hon vill fotografera bröllop 

utomlands och även anordna egna 

workshop för att utbilda och inspirera 

andra bröllopsfotografer. För andra som 

har liknande drömmar som Mirjam hade 

innan hon startade sitt företag, vill hon 

ge rådet att man ska tro på sig själv! 

Att lita på att det man gör eller kan, är 

tillräckligt. Det har för henne varit det 

allra viktigaste. Mirjam förklarar att 

hade hon inte gjort det, så hade hon 

aldrig varit där hon är idag.•

TEM
A Kreativitet:

MIRJAM NORDKVIST

FOTOGRAF
Numrets tema är kreativitet, och just kreativ, det är vad Husumbon Mirjam 

Nordkvist är. Vi har träff at Mirjam som berättat om hennes kreativa sida och 
hennes företag, där den sidan kommer till användning genom fotografi er. 

TEXT: ELIN MALMSTRÖM     FOTO: MIRJAM NORDKVIST  

FÖDD: 1988 i Varberg   •   BOR: I Husum    •   www.mirjamnordkvist.com    •   ARBETAR SOM: 
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FOTO: JOHANNA HANNING
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att öka omsättningen och att nå längre 

internationellt. Medan mina mjuka mål 

handlar om hur jag och familjen trivs 

med livet och företagandet som stort. 

Jag vill stämma av mitt välmående 

längs vägen också. Eftersom jag ska-

par det jag säljer, är mitt välbefi nnande 

en otroligt viktig och värdefull resurs 

för mitt företag. Man kan säga att jag 

är motorn. Stannar jag, stannar allt. 

Vilka tips kan du ge andra 
som vill starta ett företag?
Gör det, vänta inte på ”om jag bara 

hade”, inget kommer att hända genom 

väntan. Jag var visserligen ung när 

jag startade företaget, vilket kanske 

kan vara en fördel, men jag minns att 

jag tänkte: Vad är det värsta som kan 

hända? Man kan alltid ta ett annat 

jobb om det skulle gå sämre än man 

tänkt. 

PRIORITERA RÄTT
Var fokuserad och prioritera rätt, börja 

inte med att designa dina visitkort… 

om du inte ska jobba med att sälja 

sådant. Det är lätt att fastna vid fel 

prioritering, men där kan andra mer 

erfarna hjälpa dig. Våga därför söka 

hjälp om du fastnat.

SAMLA PÅ BRA MÄNNISKOR: 
Ta rygg på människor som faktiskt tror 

på din idé och som kan motivera var-

för. Jag har samlat på bra människor 

genom min resa som företagare, och 

det har verkligen hjälpt mig.•
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JOHANNA FORSBERG

KONSTNÄR & DESIGNER
Vi har varit nyfi ken på Johanna Forsberg en tid, nu när vi har tema kreativitet, så kändes det 

klockrent att få möjlighet att ställa lite frågor till Johanna kring kreativitet, driv och företagande.  

TEXT: JOHANNA FORSBERG OCH ÅSA RINGLÖV    FOTO: JOHANNA FORSBERG

FÖDD: 1983 i Lögdeå   •   BOR: Grundsundavallen med man och två barn   •   www.johannaforsberg.se    •   ARBETAR SOM: 

TEM
A Kreativitet:

Hur ser din bakgrund ut 
och varför startade du din verksamhet?
Jag har skapat hela mitt liv! Satt ofta 

uppe på rummet och ritade många 

timmar av min uppväxt. Min bana 

inom konst och formgivning tog fart 

under min utbildning på gymnasiet. 

Under min tid på gymnasiet fi ck jag en 

beställning av ett par kompisar. Och 

där började det. 

Några år efter det startade jag 

mitt företag Ateljé Johanna Forsberg 

och sedan dess har jag jobbat heltid 

som konstnär och designer. Första 

skulpturen var till ett par vänner, nu 

är mina kunder över stora delar av 

världen. Jag har alltid velat bli före-

tagare, men självklart också tänkt, 

som jag tror många tänker- inte ska 

väl jag? 

”Men sen jag släppte jantelagen har 

jag blivit en lyckligare människa”

Hur är det att driva 
ditt företag i Husum?
Vi fi ck chansen att köpa ett rymligt 

hus på Grundsundavallen för 3 år se-

dan. Vilket passade mig och vår familj 

perfekt! Jag sökte en plats med lugn 

och ro där det fanns plats för mitt ska-

pande och min kreativitet, men som 

samtidigt hade en närhet till omvärl-

den och mina kunder. Mina kunder har 

jag ett klick bort tack vare internet. 

Och tåget tar mig till Stockholm på ett 

snabbt och smidigt sätt. Hela familjen 

är supernöjda och trivs som fi sken i 

vattnet! 

Hur skulle du förklara 
din verksamhet och arbete?
Jag skapar konst och design att för-

älska sig i! För hand skapar jag unika 

konstverk och designföremål i metall 

nät. Det kan vara tex. torsos, fåglar, 

lampor och ljuslyktor samt rådgivning 

och kreativa workshops. 

Vad är det som gör ditt företag unikt mot 
andra?
Varje verk jag gör är ett original. 

Vilket betyder att när kunden handlar 

av mig, så får de något som är unikt. 

Kunden får något som är skapat till 

just dem! Det är viktigt för mig att 

hjälpa kunden att se hela samman-

hanget. En personlig hälsning i form 

av ett handskrivet kort kan skapa ett 

överraskande moment!

Jag lyfter gärna mitt ursprung från 

norra Sverige när jag talar om mig 

själv och mina produkter. Det skapar 

en stolthet både för mig och kun-

den.  

Vad brinner du för 
när det gäller ditt företag?
Skapa konstverk och design som 

spelar roll, som påverkar rummet. Att 

skapa skulpturer eller design föremål 

där mottagaren blir medskapare. Jag 

blir så glad när jag får återkoppling 

från kunder som verkligen stolt visar 

hur just de komponerat och hängt 

upp sina verk. De har blivit en del av 

skaparglädjen! 

På temat brinna för så vill jag gärna 

nämna projektet High Coast Creative! 

Under 2016 har jag och ett nätverk 

av kreatörer inlett ett samarbete för 

att stärka den kreativa och kulturella 

branschen i Örnsköldsvik, med stöd av 

Världsklass Örnsköldsvik.

Målet med satsningen High Coast 

Creative är att framhäva Örnsköldsvik 

som den kreativa industristaden och 

sätta oss kreatörer på kartan interna-

tionellt. 

Nätverket som består av 84 med-

lemmar idag varav 8st är från Husum, 

intresserad av att veta mer? Vi fi nns 

på FB och Instagram gå in och följ!

Vilken målgrupp är dina kunder, 
vart verkar du idag?
Min främsta målgrupp är inrednings 

och konst intresserade kvinnor och 

män i åldrarna 25-60. Idag möter jag 

dem via min hemsida, via ett person-

ligt möte i min ateljé på Vallen, eller 

hos någon av mina 16 återförsäljare 

runt om i Sverige, Finland, Schweiz 

och England. 

Hur får du inspiration 
till dina produkter? 
Genom kreativa möten med andra 

människor, nya kreativa lösningar 

och i naturen runt omkring mig. En 

stund ensam på skidorna eller under 

ett kojbygge med barnen kan oväntat 

mycket falla på plats! 

Vad är ditt mål med ditt företag?
Jag skulle nog säga att jag har både 

mjuka och hårda målsättningar för 

mitt företag. Med hårda menar jag tex. 

FOTO: PER GUNNARSSON
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E ilert Pilarm är en välkänd tolkare 

av Elvis Presley. Han började sin 

karriär som musiker redan 1992 

med låtar som ”Jailhouse Rock” och 

”Love Me Tender”. 

– Jag vaknade upp en dag och 

trodde att jag var Elvis. Hörde sen 

att Tommy Thelin i Nätra spelat in 

Elvismusik och tänkte ”Kan han kan 

ja”. Så jag spelade in en kassett med 

3 låtar.

Kassetten, innehållande ovanstå-

ende låtar samt ”I Love You Because”, 

sålde i över 900 exemplar. Därefter 

blev det turnéer från norr till söder. 

Pilarm gjorde hela 153 spelningar på 7 

månader, vilket var både roligt – men 

också utmattande.

– Man var alltid på hugget förut. 

Folk gillar ju rock n’ roll! Och ”Jail-

house Rock” skulle alla höra. 

Många spelningar blev det under 

alla år, faktum med att Pilarm själv räk-

nade upp till närmare 800 spelningar 

på 10 år. Men det var tufft att få ihop 

livet. På dagen blev det arbete inne på 

fabriken i Husum och om kvällarna var 

det spelningar. Det gällde med andra 

ord att hitta sin drivkraft!

– Turnélivet saknar jag inte. Det var 

tufft att åka runt i Sverige. Man åt då-

ligt, sov dåligt och fi ck aldrig slappna 

av. Men jag fi ck många glada samtal 

från folk i min omkrets som inte ville 

att jag skulle sluta. De pushade mig 

att alltid fortsätta med musiken.

Under åren blev det också en del 

häftiga och minnesvärda besök. I USA 

R O B I N S 
H Ö R N A :

Eilert Pilarm
– Mjölkdrickande Elvistolkare

passade Eilert Pilarm på att tävla i 

Elvistolkning och knep plats 21 av 

hela 89 deltagande. 1 poäng från fi nal 

var Pilarm och åkte med stolthet hem 

till Godmersta. Även i England blev 

det framträdanden. Men maten var 

dålig. 

– Makaroner och valfl äsk bjöd de 

på – och det var inte det godaste jag 

ätit, om man säger som så. Och dagen 

efter sålde de hamburgare. Men när jag 

satte första tuggan ville jag bara spy. 

Trots att turnélivet tog hårt på 

Pilarm valde han ändå att fortsätta sin 

musikkarriär och sprida glädje med 

sin personlighet. Det blev såklart en 

hel del Elvis, men under åren blev det 

även en del andligt. 

– Jag har alltid tyckt om att sjunga 

religiösa låtar. Det fi nns många bra 

bitar, både från Elvis och från andra. 

Lotta Engberg tyckte också att jag 

sjöng andliga låtar bra.

När Eilert Pilarm nu står redo för 

sin 3:e comeback i karriären väntas 

många spelningar, både lokalt i Grund-

sunda – men även på andra orter i 

Sverige. Men ”Jailhouse Rock” ligger 

långt ner på listan, och glädjen han 

sprider – den ligger högst! Och frågar 

man Eilert om han är nervös får man 

svaret:

– Jag tar det lugnt i ett tyst rum 

innan jag ska sjunga. Och alkoholen 

håller jag mig borta från. Det har blivit 

någon pilsner när jag varit ute på 

turné, men jag dricker hellre mjölken 

och sprider glädje.•

I över 20 år har denna glada, godhjärtade och lokala idol 
förgyllt människor runt om i Sverige med härlig musik. 

Nu står han redo för sin 3:e comeback! 
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

11

Söker du efter en ny tandläkare?
Just nu har Nolatandläkarna möjlighet att ta emot nya patienter!

Vårerbjudande  
tandblekning!

1390:-/1 käke  
(ord 2265:-)

1990:-/2 käkar  
(ord 3500:-) 

Gäller t.o.m. 30/6

WWW.NOLATANDLAKARNA.SE          VÄLKOMMEN!          VI HAR 4 FRIA PARKERINGSPLATSER

10

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88
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 SOFI'S PYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 27

Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 10 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 är det snart påsk igen! Tiden går fort, förra året så visade jag er hur man 
kunde färga ägg med karamellfärg och rakskum, denna gång ska jag beskriva 
för er hur ni kan färga era ägg med vanliga kritor som man målar på ägget 
medan de är varma! Väldigt enkelt!
Låt barnet/barnen få måla sina egna fi na ägg, de blir så fi na och speciella, 
och ja, som vuxen är det väldigt roligt också! 
En vuxen behövs här, då äggen ska kokas och äggen blir väldigt varma! 
Så är försiktiga!
När vi ändå kokar ägg så kanske det fi nns någon äggkartong över som ni vill 
återbruka, så då kommer jag visa er hur ni gör en söt äggkopp där barnen 
kan ha sitt målade ägg i, och äta ifrån! Perfekt tycker jag! Nu kör vi!
Lycka till och Glad Påsk!

Kastrull
Vatten
Ägg
Äggkartong

PÅSKPYSSEL
DU BEHÖVER:

Kritor
En handske (som du 
kanske inte är så rädd om)

Bakplåtspapper

ROLIGA & ENKLA ÄGGKOPPAR

 Återbruka en äggkartong och 
klipp ut formen (se bild).

 

 Nu är det bara att klippa ut 
näbb, kanske även en tuppkam 
av små äggkartongsdelar och rita 
ögon, jag och min son limmade 
även dit en fjäder på baksidan! 

MÅLADE ÄGG
 För att kunna måla med kritor 
på ägget, så behöver ägget bli 
varmt för att kunna få en häftig ef-
fekt av kritan. Koka ägg, med hjälp 
av en vuxen.

 När ni kokat äggen så häll bort 
vattnet. Nu är äggen väldigt varma 
så låt dem svalna en liten stund, 
men inte för mycket för äggen ska 
vara varma, så att kritan kan smälta 
på ägget! Därför kan en handske nu 
vara till hjälp, ta på dig en vante/
handske och håll i ägget och måla 
sedan med den andra handen.

 Nu kommer det roliga, kritan 
smälter på ägget och du kan måla 
med vilka färger du vill, färgerna 
smälter ihop med varandra, de 
kommer bli häftiga! När du målat 
klart med kritorna så lägg ägget på 
ett bakplåtspapper och låt äggen 
torka ordentligt!

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!

Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76
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en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

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.
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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!

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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Njut av en lättlagad, vegetarisk och 
smakrik pizza! 
Tid: ca 20 min, 4 portioner

 RECEPT

Grön tortillapizza 
med kronärtskocka och gran biraghi

Tips! Komponera gärna ihop en liten 
”medelhavsmix” istället för bara 
bladspenat. Mer grönt är bara gott!

Ca 400 g kronärtskockshjärtan
2 tomater
2 dl créme fraiche
4 tortillabröd
70g bladspenat
200g mozarellaost
Salt och peppar
50g gran biraghi
0,5 kruka färsk basilika
Olivolja

GÖR SÅ HÄR:
Halvera kronärtskockorna och skiva tomaterna
Bred ut créme fraichen på tortillabröden. För-
dela tomater, bladspenat, kronärtskocka över 
tortillan. Smula över mozzarella och krydda 
med lite salt och peppar.
Lägg pizzorna på två plåtar, 2 pizzor på varje.
Grädda i ugnen på 200˚ i a 7 min, eller tills piz-
zorna fått en fi n färg.
Toppa med gran biraghi och olivoja inna ser-
vering.

BJÖRNEN 
TIPSAR!

GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2017

Påsken står för dörren och kyrkoårets höjdpunkt 
firas i kyrkan. Låt oss dela tankar om både kors-
fästelsen och uppståndelsen. Läs mer om påsken 
på sista sidan i kyrkbladet.

Kurt Enberg, kyrkoherde

Kyrkbladet

Kyrkvärden Margaretha Johansson tänder ljus för döpta 2016. 
Söndag 9 april inviger vi dopträdet i Grundsunda kyrka.

Vårens bussresa till Älgfarmen mm.

Fira påskens glädje i Grundsunda kyrka! 

Nya hörslingor i kyrkan Kyrkans Hus!

Nr 2  2017

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto; Göran Lundberg

ANNONS

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se

UPP TILL

40%
RABATT

PÅ UTVALDA SÄNGAR 
& HUVUDGAVLAR

 7.000:-
RABATT

Erbjudandet gäller tom 23/5 2017. 

KONTINENTALSÄNG
NEW YORK

8.495:-
(15.495:-)

HUVUDGAVEL
NEW YORK

2.495:-
(3.795:-)

 1.300:-
RABATT
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Hörbarhet i 
kyrkan och 

Kyrkans Hus

Invigning av 
dopträd

Vi samverkar med

Smeden Mattias och glaskonst-
nären Linda Baudin, verksamma 
i Lögdeå, fick 2016 uppdraget att 
tillverka ett dopträd till Grund-
sunda kyrka. Det kommer att pla-
ceras framme till höger i koret. 
Vid varje dop kommer vi att sätta 
upp någon form av dopminne, 
ett smycke eller liknande. Detta 
som en påminnelse vid varje 
gudstjänst att be för de döpta 
och deras familjer.  Vid kyndels-
mässohelgen i januari/februari, 
bjuder vi in de som döpts året 
innan att tillsammans med sina 
familjer komma till gudstjänst i 
kyrkan, där man då får hämta sitt 
dopsmycke. 

Vårbussresa till älgfarmen i Balsjö 

Vi slutar 
annonsera i 

ÖA

Tisdag 23 maj fyller vi en buss 
för församlingsresan norrut. 

Vi åker först till Bjurholm. I kyrk-
stugan dricker vi vårt förmiddags-
kaffe och får information om kyr-
kan av prästen Samuel Örnberg.

Vi åker sedan till Balsjö och be-
söker Älgfarmen. Vi får en guidad 
tur. Den som vill kan mot en av-
gift få klappa älgar. Vi äter sedan 
en lunch med älgkött. 

Efter det åker vi till Avion köp-
center i Umeå, nyligen framrös-
tat som Sveriges bästa köpcenter. 
Dock ska vi inte fika där.

Vi avslutar nämligen resan med 

att åka till Nordmalings kyrka och 
församlingshem. Där fikar vi och 
får träffa kyrkoherden Lars-Erik 
Rännar.

Senast kl 18 bör vi vara tillbaka i 
Husum.

Anmälan

Vi vill att du anmäler dig senast 
17 maj. Ring 0663-101 80 eller 
e-posta till grundsunda.forsam-
ling@svenskakyrkan.se.

När du vet att det finns plats för 
dig, sätter du in 400 kr på vårt 
bankgiro 273-8912 senast 17 maj 
eller swishar till nr 123 579 0845. 
Skriv ”vårresa”.

Avresetider

Åsens Kapell 7.20 /Gideåbacka 
7.25 /Ö-Kiosken 7.30 / Torget 
7.35 / Restaurang Rio 7.40 / Kyr-
kan 7.50 / Godmersta 7.55 /
Saluböle 8.00 

Efter moget övervägande, har 
kyrkorådet beslutat att vi upphör 
att annonsera i ÖA:s kyrkonoti-
ser/predikoturer fr.o.m. 1 maj i år. 
Grundsunda är den enda försam-
ling i kontraktet som fortfarande 
annonserar Svenska kyrkans akti-
viteter. I ett par församlingar an-
nonserar kyrkan för EFS. 
Vi menar att annonseringen i tid-
ningen 7 når ut till alla hushåll.  
Som du märker, lägger vi in guds-
tjänstplaneringen nu i kyrkbladet, 
fram till nästa utgivningsdag. Se 
även kalendern på www.svenska-
kyrkan.se/grundsunda

Vi beklagar att vi haft återkom-
mande problem med ljudet i 
Grundsunda kyrka. Vi hoppas att 
vi nu äntligen fått bort de störande 
ljuden. Vi har också fått byta hör-
slingeförstärkare. Vid test nyligen 
fungerade hörstavarna utmärkt. 
Därmed bör förstärkaren också 
fungera med hörapparater. 
Även i Kyrkans Hus har vi nu 
hörslinga. Tyvärr fungerade den 
första förstärkaren inte bra. När 
du läser detta ska en ny hörslinge-
förstärkare vara installerad.

ANNONS

Fre 5 maj kl 18, Kyrkans Hus. Konsert 
med orgelakademin. Grundsunda.
Församlingens orgel- och pianoelever. 
Servering.

Sön 7 maj kl 11, Banafjäl IOGT-NTO. 
Gudstjänst med små och stora. Sång-
fåglarna. Barngruppernas våravslut-
ning.Grillparty och fika. 

Sön 14 maj kl 11, Grundsunda kyrka. 
Mässa. Kyrkokören. Vårlunch som 
ordnas av Skeppsmalnborna.  Anmä-
lan senast 10 maj till 0663-108 60. 

Händer i församlingen 8 april - 14 maj 

Grundsunda församling vill upp-
vakta alla kyrkotillhöriga som fyl-
ler 80, 85 eller 90 år och däröver.
Tidigare har vi erbjudit födelsedags-
uppvaktningar hemma för alla en-
ligt ovan. Nu gör vi det endast för 
90-åringar och äldre. Våren 2016 
ersatte vi uppvaktningarna i hem-
men för 80-åringar med en fest i för-
samlingshemmet. Det blev mycket 
uppskattat. Vi har därför beslutat att  
bjuda in både 80- och 85-åringar till 
festen 20 april. Därför gör vi inga 
uppvaktningar i hemmen för er som 
fyller 85 år.  För att öka festkänslan 
20 april,  får du ta med maka, make 
eller en vän. Vi bjuder på en festlig 
lunch och musikunderhållning mm.    

Sön 9 april kl 11, Grundsunda kyrka. 
Gudstjänst med små och stora. 
Ogelelev spelar. Invigning av dopträd. 
Avslutning av fastekampanjen. Drag-
ning på lislotteriet. Servering.

Tor 13 april kl 18, Grundsunda kyrka. 
Skärtorsdagsmässa. Kornelius Chris-
tensen sjunger.

Fre 14 april kl 11, Grundsunda kyrka. 
Långfredagsgudstjänst.

Sön 16 april kl 11, Grundsunda kyrka. 
Påskdagsgudstjänst, kyrkokören, pen-
sionärskören och och Arne Häggblad, 
trumpet.

Mån 17 april  kl 11, Banafjäl
IOGT-NTO. Gudstjänst, pensionärs- 
kören, servering.

Tor 20 april kl 12, Grundsunda 
församlingshem, fest för 80- och 
85-åringar. Anmälan senast onsdag 
12 april till 0663-101 80. Se artikel 
nedan. 

Sön 23 april kl 11, Kyrkans Hus. 
Gudstjänst, servering. 

Sön 30 april kl 11, Kyrkans Hus. 
Gudstjänst, servering.

Boka 
kyrktaxi
Till alla gudstjänster, konserter 
och Grundsundakvällar i Grund-
sunda församling, kan du som 
kyrkotillhörig i Grundsunda boka 
kyrktaxi i till en kostnad av 20 kr 
enkel väg. Nu är det möjligt med 
sen avbokning. Ring 070-555 24 
50 och boka senast kl 18, två da-
gar innan. Avboka senast 1 timme 
före upphämtning. 

Basar i 
Kyrkans Hus 

I stället för auktion i församlings-
hemmet har vi i år Basar i Kyrkans 
Hus till förmån för fastekampanjen 
till Svenska kyrkans internationella 
arbete, 
Ett öppet Hus då du kan fynda bland 
diverse varor och köpa lotter mm. 
Servering och musikunderhållning 
blir det också. 

Välkommen!

April Maj
Lör 8 april kl 13.00 - 15.30. 

Ovan ser vi nöjda deltagare vid 80-årsfesten 2016. Foto: Kurt Enberg

Vi påminner: fest för både 80- och 85-åringar 20 april

- för allas rätt till mat

Vi beklagar att vi haft återkom-
mande problem med ljudet i 
Grundsunda kyrka. Vi hoppas att 
vi nu äntligen fått bort de störande 
ljuden. Vi har också fått byta hör-
slingeförstärkare. Vid test nyligen 
fungerade hörstavarna utmärkt. 
Därmed bör förstärkaren också 
fungera med hörapparater. 
Även i Kyrkans Hus har vi nu 
hörslinga. Tyvärr fungerade den 
första förstärkaren inte bra. När 
du läser detta ska en ny hörslinge-
förstärkare vara installerad.

ANNONS
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Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expedtionstid
Måndag och fredag: 09.30 - 12.00
Onsdag 13.00 - 14.30
Tel. 0663-101 80
Telefontid under expeditionstid
samt månd och fredag 08.00-09.00
e-post:
grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se

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

Monica Eltvik, komminister           
Direktnummer och mobil   0663-108 65
sms    070-551 86 02
 E-post: monica.eltvik@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

Maria Borgehammar, församlingsassistent 
Direktnummer och mobi   0663-108 69  
sms    072-521 84 11      
 E-post: maria.borgehammar@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
Expeditionstid
Måndag, torsdag och fredag:   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
 

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Med Gud i påsk och vår.
Påsken infaller ungefär samtidigt som vi ser 
de första vårtecknen. En glad och förväntans-
full tid för många. För en del är det en tung 
tid. Alla känslor ryms i kyrkans påskfirande. 
Oron och sorgen i bibelns berättelse om Jesu 
lärjungar, när Jesus korsfästs och man tror att 
allt är slut. Uppsluppenheten men också tviv-
let vid hans uppståndelse. Rädslan inför vad 
som komma skulle.

När vi försöker tolka vad det betyder i dag, 
är frågorna många. Precis som på Jesu tid, är 
tanken på uppståndelse mot allt vett och sans. 
Ingen dåtida religion eller filosofi gav utrym-
me för sådana tankar. Men det märkliga är, att 
mot alla odds, spreds uppståndelsetron och 
den kristna kyrkan, blixtsnabbt i romarriket 
som omfattade en stor del av Europa. 

När vi firar gudstjänst, gör vi det oftast på sön-
dagar, just för att det var den veckodag Jesus 
uppstod. Därför är varje söndag något av en 
påskdag. Något händer med mig när jag får 
fira gudstjänst, något som öppnar mina ögon 
för det orimliga, trots mina tvivel och frågor.

Välkommen att fira gudstjänst, vare sig du 
tvivlar eller tror. Kommer du till påsk, hoppas 
jag kunna dela mig av hur jag kom fram till att 
det är möjligt att tro på uppståndelsen, trots 
allt.

Leva vidare-grupp 
blev det ingen den här våren. Men vi ger inte 
upp. Vi vet från andra församlingar hur myck-
et det kan betyda att få samtala i en mindre 
grupp, om den sorg som tär, när en nära anhö-
rig avlidit. Att det kan lätta att få dela sorgen 
och upptäcka att det finns gemensamma er-
farenheter även om varje sorg är unik. Vi gör 
ett nytt försök i höst att starta en grupp.

Kurt Enberg, kyrkoherde, 
som skrivit alla texter i detta Kyrkblad.

ANNONS

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENSNU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare

www.aleniusinc.se

Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik • Tel 070-522 85 63 • kundservice@aleniusinc.se

Dagens händelser

TORSDAG 6:E APRIL 10:00-17:00

Mattias från Jobman demar.
Vi bjuder på fika.
Alla som har med sig sin loggo i vektoriserad eps  
får en t-shirt med sin loggo broderad.

Välkommen! Agnetha, Jens och Maria.

Invigning av vårt nya Showroom!

VI ÄR OMBUD FÖR

VÄLKOMMEN TILL 
UTEKOMPANIET 

OCH  

HUSUMS SERVICESTATION
ARBETSKLÄDER & SKOR – FRILUFTSPRODUKTER – FÄRG – TVÄTTINLÄMNING
OMBUD POST & SYSTEMBOLAG – KIOSK – ATG – SVENSKA SPEL – BILJETTER
BILTILLBEHÖR – RÖJSÅG- OCH MOTORSÅGSTILLBEHÖR – MINILIVS

Bruksvägen 90 HUSUM      0663-611 80      utekompaniet.se      husumservicestation.se

MÅN-FRE 8-19      LÖR 9-17      SÖN 9-16

HUSUMS  
SERVICESTATION
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 SMÅTT & GOTT

     

FINNFEMFEL 

NAMN ............................................................................................................ ÅLDER ......................

ADRESS ..............................................................................  TEL ........................................................

POSTADRESS .......................................................................................................................................

VINNARE NR 1/2017
Max Nordin, Västerhaninge
Linus Westerlund, Kramfors
Emil Westerlund, Kramfors

SUDOKU 
Fyll i siff rorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla siff ror fi nns i 
varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda bestående av 3x3 
rutor. Varje siff ra får endast fi nnas med en gång per rad och låda. 
Rätt lösning hittar ni på www.facebook.com/grundsundatidning

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast 
den 26 april!  Märk kuvertet Barntävling GT och adressera till Ågrenshuset 
Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen är för barn under 15 år.  
Tre stycken med rätt lösning vinner varsin keps.

Facit

Finn Fem Fel
Grunsunda Tidning nr2 2017
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Facit

Finn Fem Fel
Grunsunda Tidning nr2 2017

Söndagen innan alla hjärtans dag 
erbjöds fi kasugna Husumbor att 
stilla sitt sockerbegär. IOGT-NTO 
öppnade upp dörrarna under tre 
timmar och alla som ville fi ck komma 
och fi ka och få en stunds gemensam 
samvaro.

Det var IOGT-NTO, Junis, Unga 

Örnar, Röda Villans Kultur och 

Fritidsgård, GFG Skola/Fritids/Ung-

dom samt NBV som med gemensamma 

krafter inbjöd till detta härliga frosseri. 

Intäkterna fördelades lika mellan Unga 

Örnar och Junis i Husum och således 

kommer det till gagn för alla bygdens 

barn och ungdomar eftersom det är 

två föreningar som verkar för att ordna 

aktiviteter för den målgruppen. Vi hade 

ett likande arrangemang förra hösten 

berättar Anna-Lena Levander från Unga 

Örnar och då gick behållnngen oavkortat 

till Unicef och deras Syrienarbete. Den 

här gången vill vi att våra egna barn 

skall få något roligt tillbaka. 

Johannes och Hedvig Ulander 

sjöng och uppträdde tillsammans 

med kantorn Göran Lundberg för 

fi kagästerna och det var ett uppskat-

tat inslag. Det såldes även en hel del 

lotter med chans att vinna många 

fi na vinster.

Kakfrossan blev lyckad och alla 

som kom dit uttryckte sin uppskatt-

ning. Det fanns många olika sorter 

att välja på och det hade även bakats 

både gluten/mjölkfritt och sockerfritt 

bröd. Ett fantastiskt bra initiativ och 

måste vi verkligen vänta ett helt år till 

nästa kakfrossa eller? , var det någon 

som undrade!

Målsättningen är att det skall 

anordnas en ny kakfrossa till hösten 

där behållningen oavkortat skall gå 

till ”världens barn” och vem vet, det 

kanske kommer ett tillfälle innan dess 

också med dessa engagerade samar-

betande föreningar!•

KAKFROSSA I IOGT-NTO

Idbyn • 891 96 Arnäsvall • Tel 0660-842 52 • info@autotekab.se • www.autotekab.se • Öppet vardagar  7–16

Din kompletta bilverkstad
Se över din kylanläggning

Vi utför alla typer av AC jobb
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F ritidshemmet är, tillsammans med 

förskolan, den verksamhet som är 

öppet längst i skolan. Vi öppnar 

mellan 05:30-06:00 och håller öppet 

fram till kl 18. Öppettiderna styrs av 

föräldrarnas arbets- och studietider. 

Hos oss är barnen före och efter 

skoltid. Vissa barn är bara här under 

skolans lov och har således lovfritids. 

Fritidshemmet styrs av läroplanen 

(Lgr 11) och har sedan förra sommaren 

fått ett helt eget kapitel som förtydli-

gar vårt uppdrag. I Örnsköldsviks 

Kommun fi nns 29 kommunala fritids-

hem samt 4 fristående.

Vid Husums Fritidshem går i 

dagsläget 68 barn i åldrarna 6-13 år. 

Ungefär hälften av barngruppen är 6 

och 7 åringar, resterande är mellan 8 

och 13 år. 

De yngsta barnen väljer oftast 

inne- eller utomhuslek som aktivitet, 

medan de äldre gärna drar sig mot de 

lugnare aktiviteterna så som att um-

gås tillsammans i lugna rummet, sitta 

och småprata och lyssna på musik. 

Ju äldre barnen blir desto mer frihet 

får de att själva styra sin fria tid, men 

samtidigt behövs utmaningar. Detta 

ger vi barnen genom aktiviteter som 

alla är med på.

Fritids bemannas av både fritidspe-

dagoger, förskollärare, lärare och elev-

assistenter. Dessa planerar tillsam-

mans upp fritidsverksamheten utifrån 

styrdokumenten, men även utifrån 

barnens intressen och önskemål. På 

morgonfritids erbjuder vi lite lugnare 

aktiviteter som skapande, spel, pussel, 

bygglek, sagoläsning eller soffmys 

framför morgon-tv. Efter frukosten 

som serveras i matsalen är alla fritids-

barn ute en stund innan skoldagen 

börjar. När skolan slutar för dagen 

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska 
dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers 
utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldra-
skap med förvärvsarbete.  Vi ska se till att de får en meningsfull fritid samt 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vi skall komplettera skolan 
och samverkar således med både förskoleklassen och grundskolan.

TEXT OCH FOTO: SUSANNE SVENSSON OCH ANNA STRANDBERG

Våra två äldsta fritidsbarn går i 
årskurs 6 och är således inne på 
sin allra sista termin hos oss vid 
Husums Fritidshem. De har gått 
hos oss sedan de började försko-
leklass och har därmed tillbringat 
snart 7 år på fritids. Vi har gjort 
en mini-intervju med en av dem 
och här är hans upplevelse, erfa-
renhet av sin fritidstid:

Johannes Ulander, snart 13 år säger 
så här:

Jag började här i augusti 2010 

och har varit här 4 dagar i veckan 

mest hela tiden. När jag gick i F-3 

gick nästan hela klassen här och 

vi hade jättekul tillsammans. Nu 

är det jag och en tjej till från klas-

sen som går kvar men det fi nns 

alltid någon av de yngre man kan 

vara med också. Ibland har jag 

gått iväg på andra aktiviteter som 

kyrkan anordnat samt att jag även 

sjunger i kör. Jag gillar att jobba 

med händerna, framför allt i köket 

så jag har ofta hjälpt till med både 

frukost och mellanmålsbestyr! Nu 

sista året så har jag även hjälpt 

kökspersonalen med att städa 

matsalen och ta hand om varor, 

det är fantastiskt roligt!  Det bästa 

med fritids är att jag till stor del får 

bestämma själv vad jag vill göra 

efter mellanmålet. Det fi nns många 

olika aktiviteter att välja på och att 

ju äldre vi har blivit desto mer fri-

het har vi fått. På fritids har jag bl 

a fått lära mig att pyssla och skapa 

med olika material och tekniker. 

Mina allra roligaste minnen jag har 

från fritids är alla härliga utfl yk-

ter vi har fått åkt eller gått på. 

Förutom alla små utfl ykter vi gjort 

i våra närområden så minns jag 

besöket på brandstationen i Övik, 

Bussturen till Källarbackens saga , 

när vi trampade trampbåt i Mosjön 

samt pimpelfi ske i Dombäcksviken. 

Fritidspersonalen har fi xat så att 

det alltid blir minst en liten längre 

utfl ykt varje sommar.Det kommer 

att kännas lite trist att sluta på 

fritids nu när jag börjar högstadiet 

för då har vi långdag varje dag och 

då måste jag fi xa eget mellanmål 

hemma. Jag kommer nog att 

komma hit varje morgon ändå och 

hjälpa Agneta att fi xa fritidsfru-

kosten i matsalen. Sen fortsätter 

lillsyrran att gå kvar så jag kommer 

nog att titta förbi och kolla läget 

lite nu och då!•

JOHANNES, ETT AV VÅRA 
ÄLDSTA FRITIDSBARN!

kommer barnen åter till fritids och då 

erbjuds mellanmål i matsalen eller 

utomhus. Därefter har barnen ett brett 

utbud av aktiviteter att välja på om 

man inte bara vill ligga och varva ned i 

lugna rummet. Några av aktiviteterna 

som vi på fritids erbjuder är; skapande 

aktiviteter, snickra, sy, väva, bakning, 

utelek, rörelse och lek i gympasalen, 

bad i simhallen, skridskoåkning, 

biblioteket, utfl ykter, bygglek, spel och 

pussel. Vi är lyckligt lottade som har 

nära till både sim och sporthall, dessa 

nyttjas fl itigt.

En gång i veckan, oavsett väder gör 

vi upp en eld och tillagar vårt mellan-

mål ute. Vi grillar korv och hambur-

gare, steker pannkakor, kokar soppa, 

men oftast så får barnen baka sitt eget 

bröd vilket är det populäraste mel-

lanmålet!  Tidig höst och vår/sommar 

går vi alltid iväg på utfl ykt till något 

närbeläget område och äter vårt mel-

lanmål där. Vi har en fantastisk förmån 

som har närhet till både hav, stränder, 

skog, stora grönområden samt en ny 

fi n lekpark/mötesplats inom gångav-

stånd från vårt fritids

Fritids uppgift är även att bredda 

barnens kunskaper och intresseområ-

den. För att utmana dem lite extra har 

vi två dagar i veckan aktiviteter där vi 

Skolans 
vArld

:

EN INBLICK FRÅN 
HUSUMS FRITIDSHEM

vill att alla ska vara med. På tisda-

gar har vi ”Utmaningen” då barnen 

får pröva något som de förmodligen 

inte testat förut. Oftast inom områ-

dena idrott, skapande eller teknik. På 

fredagarna kör vi ”Superfredag” och 

då turas vi som jobbar på fritids om att 

planera för en aktivitet kryddad med 

det där lilla extra. Vi har bland annat 

haft spa, bio, gladiatorerna, experi-

ment, Just dance, quiz, mästarnas 

mästare, livräddning från isvak, besök 

av polisen, femkamper, mängder av 

olika lekar, orientering mm. För att få 

progression i lärandet blir det ibland 

en enklare aktivitet för de yngre och 

en mer utmanande för de äldre.

Under skolans lov har vi öppet hela 

dagarna och då infaller våra lyxdagar. 

Färre barn och inga tider att passa 

brukar öppna upp för en fi n spontan 

verksamhet utifrån barnens önskemål 

där de oftast leker fl era timmar i sträck 

samt att de har möjlighet att lämna 

byggnationer till nästkommande dag. 

Under loven brukar vi även passa på 

att besöka de aktiviteter som våra 

föreningar i Husum erbjuder.

Vi som jobbar på fritids känner 

såklart att vi har världens bästa jobb 

som får tillbringa dagarna med alla 

goa härliga barn!•



24 GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2017 GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2017 25

 

  B
yg

d & Stad i Balans

2.0

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

Visst vill du vara med och stödja  
en fortsatt positiv utveckling i Grundsunda?

GFG, GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP ÄR VÅR 
BYGDS BYGDSAM DVS BYGDEN I SAMVERKAN 

När du läser detta nummer av Grundsunda tidning så har 
GFG haft sin årsstämma den 29 mars och justerat sina stadgar 
för att möta framtiden som GFG/Bygdsam- Bygden i samver-
kan. En årsstämma innebär också att det blir omval och nyval 
till styrelsen – vi önskar den nya styrelsen stort lycka till!
Alla är självklart välkomna att vara med som medlemmar 
och att engagera sig, företag, föreningar, privatpersoner och 
kommunen tillsammans!
GFG/Bygdsam kommer att verka för en fortsatt utveckling 
i bygden och bygga på den vilja och kraft som finns hos 
företag, föreningar, privatpersoner och offentlig verksamhet. 
Föreningen kommer att arbeta med strategiska utvecklingsfrå-
gor för bygden. 

FRAMTIDSKVÄLL 
Hur vill du att Grundsunda ska utvecklas?
Du som vill vara med och utveckla och skapa förutsättningar 
för en attraktiv bygd är välkommen till en framtidskväll. 
Tillsammans tar vi fram de bästa idéerna och uppdaterar den 
utvecklingsplan som gjordes av GFG 2014 och forma en 
gemensam utvecklingsplan för bygden.

Plats:  Folketshus Husumgården 
Dag:  24 april. Kl 18.00-21.00
• Kort presentation av Bygderådet, Landsbygdsgruppen, 
Bygdsam, Bygd & stad i balans
• Presentation av alla deltagande föreningar/företag/
personer
• Vi jobbar tillsammans fram en egen uppdaterad utveck-
lingsplan för Grundsunda och börjar med att beskriva allt 
som vi är stolta över idag. Siv Sandberg och Åsa Ringlöv 
leder processen.
• Vi bjuder på fika!               
• Anmäl er till Åsa Ringlöv: mail asa@ringlov.se eller mobil 
070-6349700
VÄLKOMMEN!

BYSKÖTSELPENG  
– För er som bor på landsbygden!
Nu är det dags för er lokala förening att söka bidrag för  
tex. röjning eller uppsnyggningsarbete.  
Sista datum 30 april. Läs mer på 
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Åsa Ringlöv
  

 FRÅGAN

HUR FIRAR 
DU PÅSKEN?

MATS ÅGREN 
ÖRNSKÖLDSVIK
Jag kommer att vara ute i skog 
och mark oavsett väder. Blir 
även lite god mat och dryck. 

KRISTINA RÅBERG 
HUSUM
Jag har som tradition att göra 
en skattkarta till barnen där 
de få leta åt sina godisägg. 
Vi äter gott och umgås med 
familjen och är det fi nt väder 
är vi ute så mycket vi kan.

JENNY HÄGGBLAD 
HUSUM
Vi är på landet hos "farfars". 
Är ute och åker skoter, umgås 
med familjen och äter god 
mat.

INGELA HOLMBOM 
HUSUM
Jag åker upp till vår stuga i 
Borga redan på skärtorsdagen 
och stannar där i minst 11 
dagar. Där kör vi skoter, fi skar 
och njuter av god mat. 

Ingela Sällström och Tuula Elfver är 
två friskusar som sedan advent har 
hittat ett nytt, friskt fritidsintresse. 
Båda är numera hängivna vinter-
badare, det fi nns inget väder eller 
temperatur som kan stoppa dem!

I ngela hittade i bad-

vaktstidningen som 

hon får via simklubben 

ett inslag om ett gäng 

utomhusbadare som 

badar i isvakar ute vid 

Obbala. De samlas via 

en Facebookgrupp som 

kallar sig Umeå Polar-

BearSociety. Ingela som 

verkligen brinner för allt med simning 

och vatten kände att det där ville hon 

testa. Första besöket i Obbola för 

Ingela var i slutet av november  och 

sedan var hon fast, det var en grymt 

härlig upplevelse. Ingela som är aktiv 

i Husums Simklubb och är ledare för 

fl era simgrupper fi ck genast med sig 

Tuula Elvfer till Obbola på ett uppfris-

kande bad och hon blev lika fascinerad 

över upplevelsen. Efter det badar de 

fl era gånger i veckan både vid små-

båtshamnen i Husum men även vid 

Salusand.. De har vid några tillfällen 

fått med sig både andra vuxna och 

barn men än så länge är det bara de 

två som badar kontinuerligt. Tiden de 

badar varierar men de ger sig när de 

känner sig nöjda. Är det öppet vatten 

simmar de mellan 25-50 m och är det 

bara en liten vak så blir det någon/

några minut/er och sedan kliver de 

upp. Innan baden är de förväntansfulla 

och efteråt känner de av den sköna 

kylan och frossan. Efter en 

stund kommer lugnet och 

välbehaget. Blir ett bad av 

någon anledning inställt 

saknar de denna känsla, 

det blir ett beroende säger 

de båda

 I februari åkte båda da-

merna upp till Skellefteå 

på Skandinaviska Mäster-

skapen som också är en 

världscuptävling. Där fanns 21 olika 

nationaliteter representerade och det 

var en stor spridning i både åldrar och 

hur tränad man var. Tävlingen gick 

bra, de simmade 25 meter bröstsim 

och 50 meter frisim i olika heat.

Den absolut skönaste temperatu-

ren är strax över 0 grader i vattnet. 

Strålade sol och vindstilla i luften är 

ett stort plus men inget krav. De har 

badat i snöstorm, bitande kyla och 

dimma. Finns inget väder som kan 

stoppa dem! De vill gärna att fl er kom-

mer och provar på att bada med dem. 

Kom gärna så snart som möjligt innan 

det blir för varmt i vattnet. Det är en 

fantastiskt skön upplevelse!•

DEN BÄSTA BADSÄSONGEN 
ÄR SNART ÖVER…..
Ingela Sällström och Tuula Elfver är 
två friskusar som sedan advent har 
hittat ett nytt, friskt fritidsintresse. 
Båda är numera hängivna vinter-
badare, det fi nns inget väder eller 
temperatur som kan stoppa dem!

I
ett inslag om ett gäng 

utomhusbadare som 

badar i isvakar ute vid 

Obbala. De samlas via 

en Facebookgrupp som 

kallar sig Umeå Polar-

BearSociety. Ingela som 

verkligen brinner för allt med simning 

och vatten kände att det där ville hon 

ÄR SNART ÖVER…..

Maskin för slyröjning efter 
vägar, diken och åkerkanter.  
 Slaghackning och grävning.

 
KONTAKTA MIG!

070 377 51 11

STORGATAN 32 B (PINGSTKYRKANS FD. SECOND HAND) 
BEGRAVNING 0660-131 07 • FAMILJEJURIDIK 0660-843 00 
WWW.NBBAB.SE

MED KUNSKAP, OMTANKE 
OCH ENGAGEMANG 
Nu tar vi tillbaka vårt ursprungliga namn  
Nya begravningsbyrån & Familjejuridik. 
Pga regler kring varumärkesskydd så kan  
vi inte använda namnet Eternia. 

Välkomna till oss!
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Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 26/4 2017. Posta korsordet ti ll 
Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, 
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).
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Marith Edlund, 
Husum

Lasse Wiberg, 
Nordingrå

Hans-Åke Westerin, 
Örnsköldsvik

GRATTIS!
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Återförsäljare i ditt område

VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA HUS

Nyhet!
100% bergvärme
0% elpatron

BERGVÄRME
SPARA UPP
TILL 80%

LUFT/VATTEN
SPARA UPP
TILL 70%

LUFT/LUFT
SPARA UPP
TILL 65%

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

Vi träffas på Husumdagen 28 maj.
Tel: 0663-617 20   •   www.suve.se

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   •   info@suve.se

Örnsköldsviks kommun i samverkan  
med Grundsunda företagarförening inbjuder till

FÖRETAGARTRÄFF
Ta del av vad som är på gång, med fokus på landsbygden 
och Örnsköldsviks kommuns arbete för att skapa goda 
förutsättningar för företagande. Ur programmet:

• O-ringen – hur tar vi till vara på tillfället?
• Höga Kusten Destination – infopoints
• Information om Bygdsam

NÄR: 15 maj  TID: Kl 18:00
VAR: Bruksgodset, Banafjäl

ANMÄLAN: Senast 10 maj till:
Åsa Ringlöv
070-634 97 00 eller asa@ringlov.se
  

15 
maj

 

 

LÖRDAG 20 MAJ

Husum
Dagen!

Nu är det dags att  

BOKA PLATS 
på vår årliga  
tillställning

Blankett finns på 
gfghusum.se

Vi har nu även Swish men kom 
ihåg att notera vem betalningen 

kommer ifrån.
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FRIKYRKORNA ANSTÄLLER 
NY MEDARBETARE
Pingstkyrkan, Korskyrkan och EFS i Husum samverkar på olika sätt. Man har 
gemensamma gudstjänster och driver Second Hand Shop tillsammans. Det 
senaste är att man anställer Barbro Gunnarsson, Örnsköldsvik, som ny med-
arbetare för att stärka upp verksamheten.

TEXT: ERIC KLINT    FOTO: LOTTA EDLUND

familjen in till Örnsköldsvik och mina 

föräldrar började jobba som vaktmäs-

tare i Filadelfi akyrkan.

– Hela min uppväxt har jag bott i 

kyrkan. Jag har fått vara med och har 

fått insikt i hur det är att jobba i en 

församling. När jag var 7-8 år var jag 

med mamma och pappa på kvällarna 

när de städade i kyrkan. Då satt jag 

ofta på expeditionen och lekte att jag 

jobbade där. 

Vem är Barbro Gunnarsson?
När jag träffar henne är jag nyfi ken på 

vem hon är och varför en kvinna lite 

över femtio år bestämmer sig för att 

byta jobb. Växla över från optiker-

branschen till församlingsarbete. Det 

blir ett intressant samtal och Barbro 

berättar:

– Jag är född i Västerhus i början 

av 1960-talet och växte upp med två 

äldre syskon. När jag var 7 år fl yttade 

FAKTA

Barbro kommer med ett leende, ser 

eftertänksam ut och säger: Det kanske 

var där min längtan föddes att få jobba 

i en församling.

– När jag blev lite äldre utbildade 

jag mig till undersköterska och job-

bade några år inom äldrevården. Det 

trivdes jag bra med. Min man Göran 

och jag har fått tre barn, Frank, Sara 

och Lotta. När de var små valde jag att 

vara hemma på heltid. Min fritid har 

jag under åren till stor del tillbringat 

* Pingstkyrkan, Korskyrkan och EFS är på 
väg att bilda en ny gemensam församling. 
I juni månad bildas den nya församlingen, 
Centrumkyrkan, Husum.
* Daniel Forsberg är pastor och försam-
lingsföreståndare (lagledare) och huvu-
dansvarig för barn- och ungdomsarbetet.
* Ungdomsarbetet består av Torsdag-
skul för åk 3-6, Tonårskul för åk 7-9, 
Söndagsskolan ”Skatten”4 år och äldre. 
* I församlingsarbetet fi nns regelbundet 
gudstjänster, bön- och samtalsgrupper 

i hemmen, soppluncher, Second Hand 
Shop mm. 
* Församlingarna kompletterar och ut-
vecklar nu sitt arbete genom att anställa 
en person, Barbro Gunnarsson, främst 
för diakoni och omsorgsinriktade frågor. 
Även en del administrativa uppgifter 
ingår i tjänsten. 
* Vill du veta mer? www.pingstkyrkan-
husum.se Telefon 0663-617 26 eller 
070-668 88 32.



För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

Röjningskampanj 2017
Under 2017 genomför  
Norra en samordnad   
satsning för att lyfta  
ungskogsröjningen
Röjningens ABC behandlar grun der
na i varför vi ska röja våra  ung skogar 
och hur du planerar inför det prakti   
ska arbetet – oavsett om du är själv
verksam eller köper tjänsten. Utbild
ningarna riktar sig till både dig som 
medlem och den som inte är det.

Chans att vinna fina priser!
Under året har du som röjer chans  
att vinna fina priser. Läs mer om 
våra tävlingar på www.norra.se

Röjningens ABC – grundkurs 
Samtliga kvällar kl 18.00–21.00. Grundkursen är  
kostnadsfri och vi bjuder på fika under kvällen! 
Dag och datum Plats 

Måndag 10 april  Nordmaling, Församlingsgården

Tisdag 11 april Bjurholm, Kyrkstugan

Tisdag 11 april Örnsköldsvik, Gnistan, Gullänget

Onsdag 19 april Örnsköldsvik, Gnistan, Gullänget

Onsdag 19 april Hörnefors, Hörneå Bygdegård

Torsdag 20 april Trehörningsjö, matsalen skolan

Gå in på www.norraskogsskolan.se eller i kalendern på 
www.norra.se för att läsa mer om träffarna, röjkampanjen, 
tävlingar. Utbildningen är öppen för alla även ickemedlemmar.

www.norra.se

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 6,7 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 137 – 156 g/km.*Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och  
avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Golf Alltrack.

We make the future real.

  
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake  
med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage 
• Körprofilsval inklusive Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17" • Radio Composition Media med 8" display  
• Takreling silvereloxerad • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.
BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1960

Nya Golf Alltrack.

We make the future real.

  
Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och 
City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring  
• DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage • Körprofilsval inklusive 
Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17" • Radio Composition Media med 8" 
display • Takreling silvereloxerad • Upp till 35 mm högre markfrigång

Pris från 277 900 kr.

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

1960

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 – 6,7 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 137 – 156 g/km.*Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på 
bilden är extrautrustad.

Tiguan  
Utrustad med bland annat:
• 3-zons klimatanläggning • Adaptiv farthållare och autobroms
• Lane Assist körfilassistent • Bluetooth handsfree och smart-
phoneanslutning • Radio Composition Media med 8" färgskärm 
• Lättmetallfälgar Tulsa 17" • Bagage utrymme på  615 liter 

Pris från 293 000 kr.

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

2070

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

1650

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. För att vi är Volkswagen.

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning  5,6 – 7,8 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 146 – 180 g/km *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,30% dec 2016). **Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild  
leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.

Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Polo.

Polo 1,2 TSI 90  
Extra välutrustad med bland annat:
• AC, luftkonditionering • 15“ lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms • Mediasystem med 5“ färgskärm 
• Bluetooth handsfree 

Privatleasing från 1 795 kr inklusive service.
Kampanjpris från 139 900 kr. 

NYBILS
GARANTI

 3 ÅR

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.
Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7  l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 109 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.  
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser.  
Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 6.  

Nordemans Bil AB 
Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-579 90 
www.nordemansbil.se,  

NYBILS 
GARANTI 
3 ÅR  

Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Polo. 

Polo 1,2 TSI 90  
Extra välutrustad med bland annat: 

• AC, luftkonditionering • 15" lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms • Mediasystem med 5" färgskärm 
• Bluetooth handsfree  

Privatleasing från 1 795 kr inklusive service. 
Kampanjpris från 139 900 kr. 

Sharan 2,0 TDI 184 DSG 4MOTION  
Utrustad med bland annat:
• 7 säten • Bluetooth handsfree och smartphoneanslutning 
• Adaptiv farthållare med autobroms • Climatronic, 3-zons klimatanläggning 
• Lättmetallälgar Sydney 17"• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Sport-komfortstolarna med klädsel i läder/alcantara och sittytor i textil 

Business Edition från 336 000 kr.

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

1896

FÖRETAGSLEASING
FRÅN

KRONOR**

1890

Ski Team Edition. Med 4MOTION som standard. För att vi är Volkswagen.

Köp till
parkerings-

värmare så ingår 
fjärrstyrning via 

smartphone 
värde 6775 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning  5,9 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 154 g/km *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Före-
tagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2016). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på 
bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 2017-03-31.
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS HUSUM

ÖPPETTIDER:  MÅN-FRE 10.00 -15.00  
Övrig tid tidsbokning enligt överenskommelse
Tel 0663-66 31 80 
www.handelsbanken.se/husum


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

Proffs på 
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 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 
ett förutsättningslöst möte.

Vi finns nära dig 
och din skog!

Jens Stenberg 
Mobil 070-364 42 01
jens.stenberg@norra.se

Nordmaling

Axel Nilsson 
Mobil 070-665 99 80
axel.nilsson@norra.se

Örnsköldsvik norra

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

Örnsköldsvik norra

Patrik Lundström
Mobil 070-684 70 36
patrik.lundstrom@norra.se

Nordmaling

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

Örnsköldsvik norra

Anna Nylander 
Föräldraledig
anna.nylander@norra.se

Produktionsledare

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

Örnsköldsvik norra

Liza Edlund 
Mobil 070-294 71 37
liza.edlund@norra.se

Produktionsledare
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Produktionsledare

Vi på BLIXTEN FIXAR ALLT 
ger er 30 min GRATIS 
rådgivning på det ni vill 
bygga eller renovera.

Ring Stefan 070-389 01 63

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

Husumgården
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DATUM TID PLATS AKTIVITET
To  6/4          16.00-18.00    Korskyrkan         Second Hand Shop. Öppet varje torsdag.
Lö  8/4         10.00-13.00    Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag 
Ons 26/4   18:00-20.00   Röda Korset  Symöte med Café på IOGT-NTO Gården.
To  4/5          16.00-18.00    Korskyrkan          Second Hand Shop. Öppet varje torsdag.
Tor 4/5   18.00   Röda Korset   Auktion på IOGT-NTO Gården, Kyrkokören sjunger.
Lö  6/5          10.00-13.00     Korskyrkan         Second Hand Shop. Servering. Öppet varje lördag.
Ons 31/5   18.00-20.00   Röda Korset   Årets sista Symöte med Café på IOGT-NTO Gården 
Sö 30/7    12.00    Banafjäl        Sommarmöte hos Asta Ihme

Tor 4/5   18.00   Röda Korset   Auktion på IOGT-NTO Gården, Kyrkokören sjunger.

jul

Ons 31/5   18.00-20.00   Röda Korset   Årets sista Symöte med Café på IOGT-NTO Gården 

Valborgsfirande för hela familjen!
30 april, 2017 kl. 18:00 
i Pingstkyrkan, Husum

Brasa, Fika, Tävlingar, Drama 

info: www.pingstkyrkan.se
Arr. Pingstkyrkan, Korskyrkan och EFS

i kyrkan och dess olika sammanhang. 

Efter småbarnstiden har jag haft 

förmånen att jobba i butik i 20 år och 

möta människor dagligen. Det har 

berikat mitt liv på många olika sätt.

Hur kommer det sig att man byter jobb i 
din ålder?

– Jag älskar mötet med människor. 

Hemma hos mina föräldrar var alla 

människor välkomna och vi fi ck tidigt 

lära oss alla människors lika värde. 

Många gånger när jag kom hem från 

skolan hade min mamma besök. 

De satt länge och pratade över en 

kopp kaffe. Inget märkvärdigt, men 

medmänskligt. Det var olika människor. 

Människor som hade det bra på ytan 

men som var trasiga inuti. Människor 

som var utsatta på ett eller annat vis el-

ler sådana som kände att de inte ”pas-

sade in” eller dessa som hade det bra 

i största allmänhet. Det har jag burit 

med mig och jag själv har också i olika 

sammanhang mött bekymrade männ-

iskor som jag har fått samtala med över 

en kopp kaffe. Inget märkvärdigt, men 

just medmänskligt. Vi har fått dela livet 

med varandra. Någon sa att jag axlar 

min mammas mantel, det kanske är så 

och det gör jag i så fall med glädje. 

– Senaste åren har jag jobbat i en 

optikbutik. Tanken på att jag kanske 

skulle göra något annat, plugga eller 

byta jobb föddes för några år sedan. 

Jag pratade om det med mina vänner 

och min familj. Alla hade ungefär 

samma tanke om vad mitt nya jobb 

skulle kunna vara, utan att de visste 

om varandra. Min längtan och tanke 

stämde överens med deras. Det var att 

jobba som diakon.  Det var det som jag 

önskade mest. Nu har jag fått möjlig-

heten att tacka ja till mitt drömjobb. 

Det känns ju bara hur bra som helst.

Vad betyder den kristna tron för dig?
– Jag har en personlig tro på Jesus, 

som betyder mycket för mig. Jag vet 

av egen erfarenhet att han kan hjälpa 

oss människor när vi möter problem av 

olika slag i livet. Det ger mig också en 

trygghet, en vetskap om att jag aldrig 

är ensam i livet. Den Gode Herden är 

alltid är med mig.

Han är med när livet är svårt men 

även när jag har det bra och kan gläd-

jas över det mesta. Jag vill gärna dela 

med mig av min tro till dem som vill 

lyssna och ta emot.

– I Guds ögon är alla människor äls-

kade och lika mycket värda. När jag tar 

den tanken på allvar måste jag stanna 

upp och tänka till. Jag måste ställa mig 

frågan: Hur ser jag på människor jag 

möter? Och hur kan jag praktiskt till-

lämpa det som är en grundtanke i den 

kristna tron?

Jag vill kunna se det unika och 

vackra som fi nns i alla människor. Jag 

vill också att alla människor ska få 

känna sig värdefulla och älskade för 

den de är.  

Vad innebär arbetet i Husum?
– Min tjänst är på ca. 60 %. Jag 

kommer att fi nnas med i kyrkans 

verksamhet, göra hembesök och jobba 

administrativt till viss del men fokus i 

den nya tjänsten ligger på diakoni och 

omsorgsarbete. Det blir i nära sam-

verkan med pastor och olika arbets-

grupper. Det är en helt ny tjänst som 

jag går in. Exakt hur arbetet kommer 

att utformas är svårt att säga just nu. 

Jag hoppas att få möta människorna 

i Husum oavsett var de befi nner sig i 

livet. Jag kommer att vara ute och fara 

en del i jobbet, men en dag i veckan 

ska jag i alla fall fi nnas i kyrkan. Till 

en början blir det måndagar. Jag ser 

fram emot en spännande tid i Husum 

och utvecklingen i en församling som 

håller på att fi nna en del nya former för 

sitt arbete.

Vi kommer till slutet av samtalet och 

försöker vara lite fyndiga i formule-

ringarna. Med tanke på sitt senaste 

jobb i optikerbutik säger Barbro: Från 

att ha varit inriktad på människors 

ögon vill jag nu sätta fokus på hela 

människan! 

Välkommen till Husum och det nya 

jobbet, säger vi till Barbro!•

Barbro Gunnarsson tillsammans med pastor 
Daniel Forsberg på kyrkans expedition.



HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20
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SUDOKULÖSNING
från nr 2/2017
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Bruksvägen 122, Husum ÖPPETTIDER Mån-Fre 10-17.00, Lör 10-14

Våren är här!                  
Kom in till oss på Fröken Grön för

inspiration av härliga
blommor och inredning.

 

Varmt välkommen 
in till vår mysiga butik!in till vår mysiga butik!


