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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  Höstf ägring    Foto: Olof Wigren

NÄSTA NUMMER Utkommer 18 december 2017. Manusstopp 27 november 2017.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

Har Ni tänkt på vad ordet frihet betyder för Er? 
Jag satt  och tänkte i mitt  sommar uterum där jag 
älskar att  sitt a o fundera på stort och smått . Det 
är lite som mitt  ställe att  varva ner på, det är tyst, 
det fi nns inte mycket prylar, fakti skt bara lite växter 
, en liten soff a och en fåtölj och ett  litet bord. Jag 
har utsikt mot älven och det är så härligt att  se hur 
det glitt rar på vatt net när solen lyser. Frihet, vilket 
vackert ord. Vackert för mig som får leva och bo i 
Sverige. Vad är det som är så bra med Sverige, kan-
ske någon tänker? Alla barn har rätt  att  gå i skolan, 
oavsett  bakgrund. Alla har möjlighet att  utbilda 
sig och få ett  yrke.  Föräldrar har rätt  att  stanna 
hemma med sitt  barn och får betalt för att  sköta 
om det, minst ett  år. Ungdomar som går i gymna-
siet får ersätt ning i form av studiebidrag, trots att  
det mesta i skolan är grati s. Alla har möjlighet att  
uppsöka vårdcentralen och få vård, relati vt liten 
väntan på läkarti der, sjukgymnaster osv. för en  
liten kostnad fakti skt. Det fi nns många saker som 
är väldigt bra i vårt land, när jag jämför med  andra 

länder. Jag säger inte att  det inte fi nns förbätt -
ringsområden, men i det stora hela har vi mycket 
att  vara tacksamma för. Våra förfäder har kämpat 
bra för att  vi ska få ha ett  välfärdssamhälle. Det 
betyder att   vi alla som är i arbetsför ålder måste 
jobba. Vi måste betala skatt , för att  behålla dett a 
Sverige. Hemmafru ti den är förbi och det gäller alla 
som bor i vårt land. Ungdomar måste arbeta och 
det bör fi nnas billiga bostäder ti ll dem, så att  de 
kan fl ytt a hemifrån. Vår frihet är allas ansvar som 
bor här. Bidrag, bra att  det fi nns, ti llfälligt. Det ska 
dock vara under en begränsad ti d. Förutom de som 
är sjuka och inte blir friska. Vi alla har rätti  gheter, 

glöm dock inte bort att  det också 
innebär skyldigheter. Vikariebris-
ten är stor och det fi nns pensio-
närer som fortsätt er att  jobba. 
Fantasti skt för de som vill, fast jag 
ställer fortf arande frågan, var är 
ungdomarna som vill jobba? Vi har 
en fantasti sk fi n natur i Sverige. 

 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

Snöröjning

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

BOKA DIN ANNONS SENAST 27 NOVEMBER • 0660-29 99 58

DET LJUVA LIVET

ÅTERBRUKA MERA!
Sälj dina överblivna saker hos oss på megaloppis!

Ta med annonsen till oss och få 50kr rabatt på din första vecka!

Bussväge
n 2



METSÄ BOARD HUSUM

VETGIRIGA 6:OR  
PÅ BESÖK I FABRIKEN
Minst hälften av eleverna i årskurs 6 i Husumskolan har en eller två föräldrar 
som arbetar i fabriken. Onsdagen den 13 september blev en speciell dag för 
eleverna: det var första gången de gjorde ett besök i Metsä Board Husum!

På grund av sin låga ålder fick de inte gå runt i processen men de fick prova på 
att köra mindre travers, att löda och att leta reservdelar i förrådet.

– Vi är verkligen glada över det här utbytet med fabriken, sa läraren Gabriella 
Brandt. Det här har vi gjort ett flertal tillfällen och eleverna tycker det är väldigt 
roligt att se lite av hur det går till inne i fabriken. Vi läser om skog och skogsbruk 
i skolan och ett besök i fabriken är därför väldigt givande, säger Gabriella 
avslutningsvis.

Ungdomarna delades upp i tre grupper med guiderna Carin Enevång, Inga-Britt 
Edlund och Annelie Byström. På de områden som skolungdomarna besökte 

Åke Philadaeng instrueras av Lotta 
Sjöblad i Förrådet.

Anna Arenborn klarade att snurra ihop en 
så kallad ”Jansson”- en speciell knut.

Linn Lundkvist testar att löda
under Bertil Arnlöfs överinseende. 

Traverskörning testades av Isaac Lund-
qvist. Bengt-Ove Tallroth övervakade så 
att allt gick rätt till.

fanns Baxaren Beng-Olof Tallroth som övervakade traverskörningen. Bertil 
Arnlöf och Peter Ahlfeldt hade hand om lödning och lite annat på Instrument 
och slutligen var det Lotta Sjöblad och Lena Öberg som visade hur det går till 
att hitta reservdelar i Förrådet.

Samarbete med skolan vilar aldrig och under oktober månad så var det dags 
för ytterligare en gren av vårt samarbete med skolor i vår kommun, nämligen 
Prao. Då var det två elever från Ängetskolans årskurs 9 som gjorde sin 
praovecka på Metsä Board Husum. 

Under vecka 47 så finns Metsä Board Husum på plats på Fjällräven Center, 
som medarrangör till NoT-dagarna, NoT står för naturvetenskap och teknik. 
Elever från låg-till högstadiet får teknikuppdrag och temat är hållbar utveckling 
och i år med fokus på vatten. Den 23 november så är det dags för elever från 
högstadiet att presentera sina tekniska lösningar för Metsä Board Husum och 
andra verksamma företag i Örnsköldsvik.
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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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H usum har haft två innebandylag 

i många år varav de äldsta, P 

00 spelade i sammandrag och 

seriespel i 8-9 år. Det fanns även ett 

mixlag för yngre spelare födda 2008-

2004 som spelade i Örnligan något år.  

Våren 2016 lade de fl esta spelarna ned 

klubban för gott och all verksamhet 

blev vilande. I höst har en ny styrelse 

tagit över klubben och dragit igång 

”Knattelirarna” för barn i åldrarna 

6-9 år. Gensvaret blev stort redan 

första träningskvällen då det kryllade 

av spelare i idrottshallen. Nu är det 

ca 30-40 barn som tränar i Husums 

sporthall varje onsdagkväll, med de 

yngsta på en halva och de äldre på 

den andra halvan. Det är helt kravlöst, 

barnen får komma hit och spela för att 

ha kul med varandra. Glädjen nere på 

planen går inte att ta miste på!  Från 

läktarhåll håller vi tummarna för att all 

den härliga rörelseenergin fortsätter 

och att intresset för sporten håller i 

många år!•

KNATTELIRARNA 
I HUSUM

Det råder innebandyfeber bland yngsta generationen i Husum. 
Husum Innebandy har säkrat återväxten igen!

,,DET ÄR HELT KRAVLÖST, 
BARNEN FÅR KOMMA HIT 
OCH SPELA FÖR ATT HA 
KUL MED VARANDRA. 
GLÄDJEN NERE PÅ 
PLANEN GÅR INTE ATT 
TA MISTE PÅ!
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H östen är här och många vinteren-

tusiaster längtar efter det vita 

guldet, snön! Några som defi ni-

tivt längtar är alla skoterälskare. För 

att få framköra dessa snöfordon skall 

man sedan 2000 inneha ett särskilt för-

arbevis samt vara 16 år fyllda. Dessa 

åtråvärda kort går from denna höst att 

läsa sig till i Husum.

Nicke Edstrand som är en av eldsjä-

larna i sektion 3 har nu utbildat sig till 

kursledare och har av Transportstyrel-

sen nu blivit godkänd som utbildare. 

Alla som har ett yngre körkort, utskri-

vet år 2000 eller senare måste ha ett 

separat körkort för att köra snöskoter. 

Det går bra att påbörja teoridelen när 

man är 15 år fyllda men vid uppkör-

ningen måste man ha fyllt 16 år. Är 

man under 16 år och kör terrängfordon 

bedöms det som olovlig körning.

Kursen omfattar 12 timmar varav 9 

timmar är en teoridel samt 3 timmar 

praktisk körning. Teoridelen kom-

mer att förläggas vid Röda Villan och 

troligen blir det 3 teorikvällar samma 

vecka med ett teoriprov under helgen 

för att ha det mesta färskt i minnet. 

Den praktiska delen är förlagd till 

Nyland och utgår från bygdegården. 

I Nyland brukar snötillgången vara 

god och det är ett fi nt ledsystem där. 

Det fi nns även bra internetuppkopp-

ling i bydgegården vilket gör att efter 

godkänd teori/praktik kan man sätta 

sig på skotern och köra hem själv 

därifrån! Kurserna kommer att ske 

kontinuerligt med uppstart så fort en 

grupp är fylld.• 

Har ni intresse av att ta detta kort eller 
har frågor om kostnader och upplägg är 
ni välkomna att kontakta Nicke. 
www.nolaskogsskoterklubb.se

MÖJLIGHET ATT FIXA 
FÖRARBEVIS FÖR SKOTER 
I HUSUM

Efter många års frånvaro fi nns det nu äntligen möjlighet att läsa in 
och köra upp för ”snöskoterkortet” i Husum igen. Detta tack vare 
Nolaskogs Skoterklubb, Husum sektions 3 Nicke Edstrand. 
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är Sebastian i vintras lite hastigt 

sa att han ville cykla från Örn-

sköldsvik till Kiruna och sedan 

bestiga Kebnekaise, trodde Andras att 

det var ett skämt.

Jag trodde att han skämtade och 

jag sa direkt att jag ville hänga med. 

Han sa sedan att han var seriös med 

förslaget. Då tänkte jag till svarade 

att jag ändå ville följa med, berättar 

Andreas. 

Andreas, som bor i Husum, lärde 

under gymnasietiden känna Sebastian 

från Gullänget. De gick i samma klass 

och har båda träning som stort intres-

se. Efter att idén väcktes i vintras har 

de tillsammans noga planerat resan. 

Totalt var cyklingen från Örnsköldsvik 

till Kiruna 75 mil. Från Nikkaluokta var 

vandringen till Kebnekaises fjällstation 

2 mil och slutligen vandrade de upp 

och ner för berget i 8 timmar. Resan 

var med andra ord lång, vilken alla 

kunde följa via ett instagramkonto. 

Kontot heter “the_big_adven-

ture_2017” och är fyllt med bilder som 

även går att se nu i efterhand. 

Vi planerade resan redan i våras, 

men under försommaren började vi 

planera mer intensivt. Vi frågade då 

runt lite om vilka vägar som passade 

bra att cykla på. Sedan testcyklade vi 

på tid för att se vilket tempo vi kunde 

hålla. Därefter kunde vi punkta ut 

på karta för att se var vi skulle äta 

och sova varje natt. Vi fi ck då till en 

planering för varje dygn. Vi cyklade 

ungefär 20 mil per dag och stannade 

i Lycksele, Arvidsjaur, Jokkmokk och 

Kiruna, förklarar Andreas. 

Andreas och Sebastian var förbered-

da på att resan skulle vara en utma-

ning, men trots det stötte de på hinder 

som de inte hade räknat med. Förutom 

regn och rusk, reagerade kropparna 

hårt på att sova i tält och sitta på en 

cykelsadel hela dagarna.

Vi hade räknat med att kroppen 

skulle vara trött, men eftersom vi ville 

minimera packningen sov vi bara på 

några sittunderlag och det kändes 

verkligen i ryggen. Sen fi ck vi ganska 

många skavsår, även på ställen man 

absolut vill undvika skavsår, säger 

Andreas och skrattar. 

Hela upplevelsen har de svårt att 

sätta ord på, men efter all cykling var 

den långa vandringen nästan bara ro-

lig. Äventyret förklarar de som extremt 

rolig men samtidigt extremt ansträng-

ande. Vädret var under hela resan 

relativt ostadigt och dimmigt, men väl 

uppe på toppen av Kebnekaise sprack 

lyckligtvis vädret upp.

Det var en häftig känsla att vara 

högst upp, både utsikten men 

också att man hade klarat sitt mål. Väl 

hemma uppskattar man verkligen sina 

bekvämligheter som dusch, mat och 

vatten, förklarar Andreas

I framtiden vill de båda göra något 

liknande tillsammans.

Vi kom bra överens hela resan. I 

framtiden vill jag gärna göra något 

liknande, kanske cykla söderut någon-

stans där det är varmare. Åker man 

söderut borde det vara nedförsbackar, 

för denna resa var mest bara uppför, 

säger Andreas skämtsamt.• 

Att cykla 75 mil och sedan avsluta 

med att bestiga Sveriges högsta berg,

är inte en enkel match. 
Andreas Järnkrok 

och Sebastian Ågren har under
sommaren gjort precis detta 

och de har, genom 
instagram, låtit oss följa 

med på resan. 

äventyr

Andreas och Sebastians

TEXT: ELIN MALMSTRÖM, ÅSA RINGLÖV
BILD: ANDREAS JÄRNKROK

Sebastian Ågren
Bor: I Gullänget
Ålder: 19 år
Intressen: Gillar att gymma.
Ditt bästa tips för andra som vill göra liknande äventyr: Låt det 
ta tid i uppförsbackarna och håll 
igång näringsintaget med jämna 
mellanrum över hela dagen!

Andreas Järnkrok
Bor: I Husum
Ålder: 19 år
Intressen: Gillar att träna. Gärna 
gym, kondition och cykling.
Ditt bästa tips för andra som 
vill göra liknande äventyr: 
Förbereda sig väl med kläder 
och allt som hör till.

THE_BIG_ADVENTURE_2017THE_BIG_ADVENTURE_2017
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KIKA GÄRNA IN I MIN PYSSELGRUPP PÅ FACEBOOK: PYSSEL OCH ÅTERBRUK!  INSTAGRAM: SOFISPYSSEL

 SOFI'S PYSSEL

SOFI NORDIN
Ålder: 28

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
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GÖR SÅ HÄR: 
 Börja med att dra ut alla böjbara delar på sugrören, för att få ett mer maskliknande utse-
ende. Ta nu fram ditt höga glas och fäst alla sugrör tillsammans med ett gummiband. Se bild. 
Ställ sugrören upp och ner i glaset, de böjbara delarna neråt. 

 Lägg nu ca 8 gelatinblad i kallt vatten och låt dra i 5 minuter, medans du gör detta så kan du 
börja koka ihop saften. Jag tog sockerfri saft men här får man välja själv. Jag försökte få ca 6 dl 
vätska, och för att det ska smaka nått så blev det betydligt mer saft än vatten, ca 2 dl vatten 
och 4 dl outspädd saft. Saftblandningen ska ej koka men bli varm. Barn, ta hjälp av en vuxen! 

 Nu är det dags att ta upp gelatinbladen som dragit i kallt vatten, ta upp dem och pressa ur 
vattnet och lägg gelatinbladen i den varma saftblandningen, rör nu om allt tills gelatinbladen 
löst upp sig. 

 Nu är det dags att hälla ner blandningen i glaset, häll även över sugrören. Ju högre glas du 
har ju längre blir maskarna . Se bild. Ställ sedan detta i kylskåp i ca 3 timmar. Efter 3 timmar så 
ska det vara klart och nu till det roliga (!).  Dra nu upp alla sugrör från glaset och då kommer du 
märka att alla sugrör har saftblandningen i sig och det har stelnat. Ta nu tumme och pekfi nger 
och dra längst sugrören för att få ut maskarna från sugrören , man kan även ta en kavel och 
kavla ut maskarna! Klart! Smaklig måltid! 

Högt glas
Böjbara sugrör

Gelatinblad
Saft

Gummiband

DU BEHÖVER:

 PYSSEL

Högt glas
Böjbara sugrörBöjbara sugrör

Gelatinblad
Saft

Gummiband

DU BEHÖVER:

LÄSKIGT GODA MASKAR
Nu är Halloween snart här, och i detta nummer 
så tänkte jag visa er hur man gör läskigt goda 
maskar, Enkelt och gott och sådär härligt läskigt! 
Perfekt till Halloween festen! 
Detta pyssel är relativt enkelt men det kan behövas mer än två 
händer, så varför inte göra dessa maskar med din familj och vänner. 
Nu kör vi ! Lycka till och ha en mysig och lite lääääskig Halloween!  

Du behövs!
Hjälp en medmänniska och bli en erfarenhet rikare.
Som god man gör du en viktig insats för den som  
inte klarar av sina egna angelägenheter.

Vill du veta mer vad det innebär att vara god man?
Torsdagen den 30 november, kl 18:30 har vi informationsträff.  
Välkommen att anmäla ditt intresse till   
overformyndaren@ornskoldsvik.se

RING FÖR INFO: 0660-844 80
INFO@VARVSBERGET.SE    WWW.VARVSBERGET.SE    VARVSBERGSVÄGEN 50

JULBORD
PÅ TOPPEN AV STAN!

VI SERVERAR VÅRT POPULÄRA JULBORD 
1 - 22 DECEMBER

Njut av en kulinarisk julupplevelse med härlig utsikt

BOKA ANNONS SENAST 27 NOVEMBER
0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se
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Hösten är här. Många tillfällen att mötas i våra grupper 
och gudstjänster. En tid för eftertanke och närhet. En 
gemenskap som bär. Något vi hoppas kunna erbjuda i 
våra samlingar. Väl mött!

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

Kyrkbladet
Nr 5  2017

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Kurt EnbergArmkrokslek vid konfirmandläger på Grundsundavallen.

Avtackning och väl-
komnande av med-
arbetare.

Kyrkovalets resultat.

Allhelgonatid med ljus- 
tändning och minnes- 
gudstjänst.

ANNONS

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

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61
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I tre steg erbjuds våra unga kon-
firmandledare utbildning. Åtta av 
våra tidigare konfirmander har 
valt att delta. Steg 1 pågår under 
hösten. Vid konfirmandträffarna 
får de öva på det man lärt sig i ut-
bildningen. I steg 2 får man träffa 
andra unga konfirmandledare på 
kursdagar som Härnösands stift 

Allhelgonatid

Gemenskapen kring matborden i 
vårt församlingshem, är en viktig 
del av församlingsverksamheten. 
Att vi har så många ideella som 
ställer upp och ordnar maten är 
också guld värt. Förhoppningen 
om att få äta surströmming är 
lika stor varje höst. Så var ock-
så tanken inför denna höst. När 
vi satt med planeringen i vintras, 
insåg vi till vår förskräckelse att 
vi inte skulle kunna ”klämma” in 
någon surströmming denna höst. 
Kyrkovalet tog alltför mycket tid 
av disponibla helger och besvi-
kelsen var tydlig när vi på hös-
tens församlingsresa kungjorde 
det hela. 
Dock kunde jag meddela att vi 
skulle ha paltfest i oktober. Också 

Fredag i allhelgonahelgen 
kl 12 - 15, delar vi ut ljus vid 
ICA Supermarket i Husum och 
har Öppet Hus i Grundsun-
da kyrka kl 16 - 20. Kom in 
i kyrkan och värm dig en stund, 
drick en kopp kaffe eller te och 
lyssna på musik. Vill du byta någ-
ra ord finns vi också till din tjänst. 
Lördag är kyrkan öppen, från kl 
10. Minnesgudstjänsten börjar
kl 16. Då tänder vi ljus och läser
upp namnen på alla avlidna i för-
samlingen det senaste året. Sön-
dag kl 11 firar vi mässa i kyrkan
och du får tända ljus vid förbönen.

Unga konfirmandledare 
får ledarutbildning

Foto:Kurt Enberg

Ingen surströmming - men paltfest

Ideella medarbetare som ordnade vår 
trevliga paltfest. Foto: Göran Lundberg

håller i Vålådalen.
I steg tre erbjuds man ytterligare 
fördjupning med bl a pilgrims-
resor. Förhoppningsvis får man 
med sig erfarenheter man har god 
nytta av i livet. Kanske vi också 
här har embryot till en Kyrkans 
ungdomsgrupp med regelbundna 
träffar i Kyrkans Hus.

det en god tradition. Med glädje 
kan vi konstatera att många kom 
till församlingshemmet denna 
regniga höstdag och mötte värme 

och doften av palt. Det blev ock-
så en fin avslutning på vårt kon-
firmandläger. Nu planerar vi för 
surströmming hösten 2018!

Foto: Clement McKay, Malin Ling-
nert/Ikon

ANNONS

Kyrkovals-
resultat

Avtackning och välkomnande 
av medarbetare
Efter gudstjänsten 1 oktober avtackades vår kyrkoskrivare 
Charlotta Edström som arbetat i församlingen från januari 2014. 
Charlotta har gjort ett mycket gott arbete med administrationen av 
församlingens arbete och begravningsverksamheten. Hon bidrog 
också med många bra idéer i vårt arbete med församlingsinstruk-
tionen 2015 - 2016. Charlotta har nu gått vidare till en tjänst på 
kommunförvaltningen. 
Vid avtackningen 1 oktober fick vi också välkomna vår nya kyrko-
skrivare Maria Lundberg. Maria har en bakgrund i arbete på Posten 
och har även jobbat med försäljning. Senaste tjänsten var på Com-
hem. Därmed har Maria god vana att tala med kunder i telefon. Det 
kommer ni att märka när ni ringer vår expedition för att få hjälp 
med era ärenden. Maria bor precis nedanför Varvet i Örnsköldsvik. 
Ett tips om du lätt vill träffa henne, är att besöka vår filialexpedition 
som vi har öppet i Kyrkans Hus, måndagar kl 10-12 och 13-15. 

Ny präst till 
Grundsunda
1 december får vi en ny kommi-
nister till Grundsunda. Hon heter 
Mayne Åström och kommer när-
mast från en tjänst som försam-
lingsherde i Åsele. 
Hon har tidigare även tjänstgjort 
i Nätra-Sidensjö med placering i 
Sidensjö.
Vid gudstjänsten första advent, 
3 december kl 11 i Grundsunda 
kyrka predikar Mayne och väl-
komnas i uppdraget med bön och 
handpåläggning. Efter gudstjäns-
ten har vi servering i församlings-
hemmet där tillfälle ges att hälsa 
henne välkommen. 

Mayne Åström. Foto: Jimmy Pålsson

Resultatet av kyrkovalet 17 sep-
tember för Grundsunda försam-
ling innebär oförändrad man-
datfördelning jämfört med valet 
2013. Valdeltagandet var 20,3 %, 
nästan 2 % högre än förra valet!

Av kyrkofullmäktiges 25 platser 
fördelas 15 till Samlingslistan och 
10 till Socialdemokraterna. Full-
mäktige utser i sin tur kyrkorådet. 
Det sker i november. Då får vi se 
vilka som finns kvar och vilka nya 
som kommer in. På bilden ser vi 
nuvarande kyrkoråd. 

Bilden ovan från vänster: Maria Lundberg, Charlotta Edström, Kurt Enberg. 
Foto: Göran Lundberg

Nuvarande kyrkoråd.
Foto:Kurt Enberg

ANNONS
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OKTOBER

Sön 29 okt  11.00 Kyrkans Hus. Guds-
tjänst med små och stora, Eva Larsmark, 
Sångfåglarna. Enkel måltid.

NOVEMBER

Lör 4 nov Alla helgons dag 16.00 
Grundsunda kyrka. Minnesgudstjänst, 
Kurt Enberg, Kyrkokören. Ljuständning 
för avlidna. Kyrkan öppen för andakt och 
bön samt ljuständning under dagen. 

Sön 5 nov 11.00 Grundsunda kyrka. 
Mässa, Kurt Enberg. Kören Kompisarna 
sjunger. 

Ons 8 nov 18.30 Kyrkans Hus. Vecko-
mässa och Grundsundakväll. Kurt En-
berg. Glimtar från Assisi. Fjolårets konfir-
mander medverkar. Servering. 

Lör 11 nov 16.00 Kyrkans Hus. Jazzca-
fé. Jonas Öbergs trio och Karin Öberg. 
Präst: Kurt Enberg. Servering.

Sön 12 nov 11.00 Kyrkans Hus. Guds-
tjänst. Grundsunda pensionärskör. Lions 
Höga kusten serverar kaffe och har lotte-
rier. Bildvisning från årets bussresor. 

Sön 19 nov 11.00 Kyrkans Hus. Guds-
tjänst, Ingrid Skagersten. Servering.

Fre 24 nov 18.00 Kyrkans Hus. Konsert 
med kantor Göran Lundbergs orgel- och 
pianoelever. Präst: Kurt Enberg. Serve-
ring.  

Sön 26 nov 11.00 Kyrkans Hus. Guds-
tjänst, Per Larsmark. Röda korset håller i 
servering och lotteri.

Ons 29 nov 18.30 IOGT-NTO Banafjäl. 
Grundsundakväll. Adventssånger med 
pensionärskören. Präst: Kurt Enberg. 
Servering. 

Händer i församlingen 
29 okt - 17 dec 

Reservation för ev. ändringar. För aktuell info se 
Tidningen 7 eller www.svenskakyrkan.se/grund-
sunda

Vi samverkar med

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

DECEMBER

Lör 2 dec 13.00 Församlingshemmet. 
Auktion för julkampanjen till Sv. Kyrkans 
internationella arbete. Lotterier och ser-
vering. Pensionärskören. 

Sön 3 dec 11.00 Grundsunda kyrka. Ad-
venstgudstjänst. Kurt Enberg, Kyrkokö-
ren, Sångfåglarna. Välkomnande och 
predikan av komminister Mayne Åström. 
Servering.

Sön 10 dec 16.00 Grundsunda kyrka. 
Gudstjänst med små och stora. Mayne 
Åström. Luciatåg med barngrupperna. 
Lilla julafton i församlingshemmet efter 
gudstjänsten. Gröt, smörgås, tomte. An-
mälan senast månd 4 dec, innan kl 15, 
tel. 0663-10180. 

Sön 17 dec 11.00. Åsens kapell. Guds-
tjänst. Per Larsmark. Servering.

Återanvändning 
av gravstenar

När du står i begrepp att bestäl-
la en gravsten, tänk på att vi har 
många återlämnade gravstenar 
som vi kan sälja till ett mycket 
bra pris. De kan blästras om och 
se ut som nya. Kontakta oss för 
en titt och prisförslag. 

ANNONS

Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expedtionstid:
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
Personal:

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

komminister, Mayne Åström, fr o m 1/12. 
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

Margareta Johansson, vik församlingsasssistent
mobil    073-844 92 98
E-post: ma_gg_an@hotmail.com

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

Vilken är din bild av kyrkan?

Är din bild av kyrkan ett sovrum, kök, var-
dagsrum eller hall?

Kanske att kyrkan är som ett vardagsrum 
där vi har det som finast.

Kanske en hall där vi hela tiden är på väg 
någon annanstans, och i bästa fall hinner 
säga ett flyktigt hej.

Kanske ett sovrum, där vi vilar och hämtar 
ny kraft.

För mig känns också köket som en bra 
bild. Där sker det nära vardagsnära mötet. 
Där jag redan vid frukostbordet i morgon-
tidning och TV/radio tar del hela världens 
nyhetsflöde som ger mig det nödvändiga 
perspektivet på min egen tillvaro. 

Också samtalet där Gud kan bli viktig. Där 
jag anar brustenheten i att vara människa. I 
köket får jag också dela måltiden jag behö-
ver för att orka med min vardag.

Då kan jag tänka att vi som kyrka är:

”En kyrka för de(t) kantstötta
En kyrka för de(t) sårade
En kyrka för de(t) ynkliga
En kyrka för de(t) rädda”
(Kristin Molander)

Nattvarden i kyrkan vid Guds köksbord 
i en måltid vi delar med Gud själv. Med 
fötterna på kyrkgolvet och hjärtat i himlen.

Kurt Enberg

Kyrkoherdens 
tankar
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 SMÅTT & GOTT

FINNFEMFEL 

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

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

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

VINNARE NR 4/2017
Caspar Älmedal Lindström, Ö-vik
Lucas Söderström, Husum
Astrid Strömberg, Husum

SUDOKU 
Fyll i si� rorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla si� ror fi nns i varje 
vågrät och lodrät rad samt i varje låda bestående av 3x3 rutor. 
Varje si� ra får endast fi nnas med en gång per rad och låda. Rätt 
lösning hittar ni på sid 23.

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast 
den 29 november!  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 gympapåse.

www.natraalven.se
Tfn 0660-26 00 55

Oberoende med
rötterna i hembygden
Nätraälven Skog är en förening med mer än 1000 skogsägare som 
medlemmar. Vi är oberoende. Ledstjärnan för oss anställda är att ge 
våra medlemmar de bästa råden för sitt skogsägande. Vi har våra 
rötter i hembygden och är stolta över det förtroende vi får från våra 
medlemmar och andra skogsägare.

Vi hjälper gärna dig med din avverkning och gallring eller köper ditt 
leveransvirke.

Din kontaktperson, Norr 
Victor Carlson, Köp/Rådgivning, 073-028 73 87

Skicka in ditt svar senast 
 och adressera till Ågrenshuset 

Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen är för barn under 15 år.  
Tre stycken med rätt lösning vinner varsin gympapåse.

VINN!
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M E D E L

10 st chokladdoppade fi nger-kex
Mandelmassa eller färgad marsipan/sugarpaste
10 st mandelspån
Röd karamellfärg

Gör så här:
1. Ta ett fi ngerkex och rulla i madelmassa och 
forma som ett fi nger.
2. Dra små, tunna streck som ska likna linjerna 
i fi ngret.
3. Doppa ett mandelspån i röd karamellfärg 
och doppa ena änden av 
fi ngret i röd kramellfärg. 
Färdigt!

RECEPT
AVHUGGNA FINGRAR

Läskiga 

verklighetstrogna fi ngrar 

– lät ta at t  göra!
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 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik
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Vi har ett stort sortiment av  
jakttillbehör för  

jägaren och hunden  
bla Stalonljuddämpare

NÄR: 1 november  TID: Kl 18:00
VAR: Husumgården

ANMÄLAN: Senast 30 oktober till:
Åsa Ringlöv, 070-634 97 00
eller asa@ringlov.se

  

1
november

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:

• Digitalisering
• Lokala företag inspirerar
• Näringslivsnytt 

Vi bjuder på fika 

www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsviks kommun i samverkan 
med GFF och GFG-Bygdsam inbjuder tillMEDALJREGN ÖVER HUSUM 

I MJÖLKKANNAN OCH SKOL-DM

Husumskolan har många 
duktiga idrottande elever. 
Det visade sig bland annat 
i höstens friidrottsinriktade 
tävlingar i Mjölkkannan 
för mellanstadiet samt i 
SKOL-DM för högstadie-
eleverna.

MEDALJREGN ÖVER HUSUM MEDALJREGN ÖVER HUSUM 

Husumskolan har många 

Skolans 
vArld: SUDOKULÖSNING
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Örnsköldsviks kommuns arbI MJÖLKKANNAN OCH SKOL-DM
M jölkkannan är en tävlingsdag i 

friidrott där de bästa eleverna 

från åk 5-6 i hela kommunen 

tävlar mot varandra. Det tävlas i kul-

stötning, längdhopp och 60 meter. Hu-

sum åkte med ett 20tal elever till Skyt-

tis en hel skoldag i september och kom 

hem med 2 medaljer. Liam Engelhardt 

stötte hem ett guld i kulstötning och 

Ida Ängerud hoppade hem ett brons i 

längdhopp. Femteklassare från Husum 

bildade tillsammans med Banafjäl och 

Idbyn även ett gemensamt lag som 

kämpade hårt och de hamnade på en 

femteplats.

Högstadiets motsvarighet är 

SKOL-DM som i år gick av stapeln 

i Härnösand. Där tävlar man mot 

varandra i hela länet. Kicki och Birgitta 

åkte tidigt en fredagmorgon ned med 

26 elever, alla som ville delta fi ck 

anmäla sig. De tävlade i Kulstötning, 

längdhopp, höjdhopp, spjutkastning 

samt 80meter. Även här plockade de  

hem 12 fi na medaljer. YanMin tog guld 

i kulstötning och spjut. Elsa Eriksson 

fi xade ett guld i längdhopp, ett silver i 

80 meter och ett brons i spjut. Hanna 

Westerlund Holmgren fi ck ett guld i 

kulstötning. Sanna Sundström fi ck ett 

silver i längdhopp och höjdhopp. Vik-

tor Forslin tog hem ett silver i spjut. 

Lina Törngren hoppade ett längdhopp 

som slutade med bronsmedalj. Isak 

Strandberg stötte kula och fi ck brons 

och slutligen sprang Viktor Olsson 80 

meter och tog hem en bronsmedalj. 

Övriga deltagare gjorde även de en fi n 

insats även om det denna gång inte 

räckte till en pallplacering men nästa 

år kanske……..!•
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 RECEPT

VÅR NYA KOCK PETER TIPSAR

Barnens 
favoritkyckling
Du behöver:
 Kycklingfi lé
Timjan
Curry
Paprikakrydda
 Svartpeppar
Salt
 Vitlöksklyfta
Ris

Tillbehör:
 Mangoraja
 Valfri grönsallad

1. Dela kycklingfi lén i halvor och stek i stor stekpanna 
med kryddorna timjan, curry, paprika, svartpeppar 
och salt. 

2. Pressa en vitlöksklyfta över stekpannan
3. Koka ris enligt förpackningen
4. Servera riset och den välkryddade kycklingen med 

en kall sås, exempelvis Mangoraja, och en valfri
grönsallad. 

Smaklig måltid!

BJÖRNEN 
TIPSAR!

Vi vill även från 
Björnen passa på 
och säga hej och 

välkommen till Peter 
Gästrin som ny kock 

på Björnen! 
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HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

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 in15%
RABATT

PÅ HELA 

TEMPUR-SERIEN*

*Gäller tom. 30 oktober.

I dén att starta en camp för enbart 

tjejer uppkom i samband med att 

Husum hockey tillsammans med Per-

Åge Skröder startade Skörder sport 

summer camp 2016.

– Karolina Axberg som också var 

med och startade Skrödercampen 

kontaktade mig och frågade vad jag 

trodde om en tjejcamp. Jag trodde det 

skulle fungera och tyckte det var en 

bra ide, säger Kicki Lundberg 

som är huvudinstruktör för tjejcam-

pen.

Man skickade ut information och 

intresseanmälan, vilket resulterade 

i 20 deltagande tjejer, födda mellan 

2004 och 2006.

– Ett bra gensvar för att vara första 

året, så då körde vi på, säger Kicki.

När anmälan för 2017 års tjejcamp 

öppnade var intresset ännu större. 

– Vi fi ck stoppa anmälningarna vid 

32 spelare för att kunna få ihop ett 

bra schema och fortfarande kunna ha 

alla spelare på is samtidigt, berättar 

Kicki.

Coach Lundberg får såklart hjälp 

att leda ispassen. Lina Malmström, 

Julia Vestin, Alva Svedin och Isabella 

Lundgren-Lundin har alla varit hjälpin-

struktörer under tjejcampen. 

– Alla instruktörer har spelat eller 

spelar hockey, och alla har också Husum 

hockey som moderklubb, säger Kicki.

Trots att de fl esta tjejer som är ak-

tiva inom hockeyn spelar tillsammans 

med killar i sina klubblag, och att de 

sommarläger som olika hockeyför-

eningar runt om i landet arrangerar 

riktar sig både till tjejer och killar, så 

tror Kicki Lundberg att det är bra med 

en camp för bara tjejer.

– Jag tror att det kan fi nnas tjejer 

ute i landet som tycker det är lite 

läskigt att åka på camper där det är 

blandat killar och tjejer. Jag tror också 

att det är viktigt att tjejer får träffa 

andra hockeytjejer, för de allra fl esta 

tjejer spelar i pojklag i vanliga fall. Då 

kan en ren tjejcamp vara en rolig grej 

eller någonting lite extra att åka på.

Framtiden för Husum hockeys 

tjejcamp tycker Kicki ser ljus ut, liksom 

för tjejhockeyn i stort. 

–  Det vi måste fundera på är om vi 

ska behålla samma åldrar på tjejerna 

som vi haft under dessa två år, eller 

om man ska göra någon förändring 

där. Det är roligt att se att det fi nns 

så många duktiga tjejer som spelar 

hockey, avslutar hon.•

  

TJEJCAMPEN – ETT SÄTT 
FÖR HOCKEYSPELANDE 
TJEJER ATT MÖTAS

Under tre dagar i augusti fylls Husums ishall av ishock-
eysugna tjejer. Tjejcampen är inne på sitt andra år och 
intresset ser bara ut att öka.

TEXT: ANNA STRANDBERG    BILD: MARCUS STRANDBERG

Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik
Tel 0660-100 55, 070-522 85 63 • kundservice@aleniusinc.se

Företaget som producerar exklusiva och 
effektfulla brodyrer och säljer kläder 
som gör dig och företaget unikt
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SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88
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R O B I N S 
H Ö R N A :

E fter många års hårt arbetande satte sig Unga Örnar 

ner för att skissa på nya idéer kring det årliga 

arrangerandet för Internationella Barndagen. Ett 

tydligt förslag som nu verkar är att tillsammans med Fol-

kets Hus Husumgården, Röda Villan, IOGT-NTO och Junis 

skapa en härlig dag för att uppmärksamma Internationella 

Barndagen, FN-dagen och Barnkonventionen – allt i ett. 

Samtliga ser positivt på detta projekt och tycker det helt 

klart är något att fi ra och påminna folk om. Örjan Forsberg, 

från Röda Villan, ser själv väldigt glatt på detta arrang-

emang och hoppas på mycket folk.

– Det är alltid roligt och energivande att få jobba och 

verka för barn och unga. Barnkonventionen känner jag 

också är något som kan vara nyttigt att få vetskap om, för 

det är inte någon självklarhet i världen runt. 

Än är det inte helt klart vad som väntas – men ett kalas 

för hela familjen kan vi nog räkna med! Lite smygidéer om 

olika barnaktiviteter, pyssel, fi skdamm, lotteri, teater och 

ansiktsmålningar har lyfts fram. Men givetvis får en intres-

sant runda i Barnkonventionen även glänsa denna dag. 

Arrangörerna uppmanar alla att komma och trycker hårt på 

att detta är en tillställning för hela familjen.•

25 november är datumet, 
så save the date!

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

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 7,3 l/100 km, CO₂-utsläpp 152 – 164 g/km. Miljöklass Euro 6. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För 
exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta 
(sep 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Arteon.

Utrustad med bland annat:
• Adaptivt chassi, DCC inkl. Mode Select körprofilsval • Adaptiv farthållare med Front Assist 
(närområdesövervakning) inklusive City Emergency Brake (autobroms) och Pedestrian 
Monitoring (fotgängarigenkänning) • Akustikpaket inkl. mörktonade rutor från B-stolpen 
och bakåt • Keyless Access och stöldskyddslarm • Lane Assist (filhållningsassistent) 
• LED-strålkastare • Lättmetallfälgar 18 tum ”Muscat” • Parkeringssensorer fram och bak 
• Sportstolar med läder Vienna/Alcantara-klädsel • Uppvärmda yttre sittplatser i baksätet

Pris från från 434 900 kr.
Förmånsvärde från 2 742 kr.*
Leasing från 2 450 kr/månad.**

0 7 0 - 2 9 5  1 8  1 8
ÄNGETVÄGEN 12, 89631 HUSUM • WWW.BILOCHMOTORHUSUM.SE

Bilverkstad i Husum, utför Service, 
reparationer, felsökning med Auto-
com diagnosutrustning, däckbyten 
samt försäljning av däck. 
Välkomna!

Just nu! Oavsett dimension så 
lämnar vi 10% rabatt på Nokian 

Hakkapeliitta 8 vinterdäck.
Kontakta oss för priser!

För kontakt, ring maila, eller sms´a.
Måndag till fredag:

9,00 till 20,00
Lördag & söndag:

11,00-21,00

INFO@BILOCHMOTORHUSUM.SE

SERVICE REPARATIONERDÄCK & FÄLG BILTRANSPORTER

RABATTKUPONG
Klipp ut och ta med denna kupong så 

skiftar vi från sommardäck till vinterdäck 
på din bil för endast 195:-

Ordinarie pris: 240:-

Kalas för 
hela familjen

I många år har Unga Örnar i Husum upp-
märksammat Internationella Barndagen 
och Barnkonventionen genom att grilla korv 
vid discgolfbanan, för att sedan tåga ner till 
Husån och sjösätta fredslyktor. Men i år är det 
dags för nya spännande planer!
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST
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Tre rätt a lösningar vinner varsin trisslott , 
skicka in senast den 29/11 2017. Posta korsordet ti ll 
Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, 
(märk kuvertet ”GS-korsordet”).

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

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

TELEFON .....................................................................................................................

V
IN

N
A

R
E 

nr
 4

/2
01

4

KO
R

SO
R

D
SL

Ö
SN

IN
G

 n
r4

/2
01

7

Clary Sundberg, 
Husum

Lars Wiklund, 
Domsjö

Agneta Strömberg, 
Arnäsvall
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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

Ta chansen och nominera

”Årets Bygdebo 2017”
Någon som har gjort en betydande 
insats för sin bygd under 2017.
Vi söker den personen som har gjort en stor insats för 
Örnsköldsviks landsbygd under 2017. Det kan vara insatser 
ideellt i föreningar eller annat som bidrar till en levande landsbygd.

Nomineringar tas emot fram till 31 december 2017.
Gå in på hemsidan och ladda ner nomineringsblanketten. 
Maila ditt bidrag till bygderadet@telia.com eller posta till 
Bygderådet Örnsköldsvik c/o Agnetha Alenius Madsen 
Ulvöhamngata 142 893 99 ULVÖHAMN, frågor ring 070-522 85 63 
läs mer på vår hemsida www.bygderadet-ornskoldsvik.se

Vi delar ut priset i samband med vårt årsmöte i februari/mars.

Välkommen med din nominering!
Mvh
Bygderådets styrelse

 

  B
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d & Stad i Balans

2.0

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

VINNA-VINNA!
Vad händer om det blir för stora klyftor i samhället, 
stora skillnader mellan dem som tjänar mycket och dem 
som har väldigt lite? Helt kort kan man konstatera att 
alla förlorar, både de som har och de som inte har mår 
sämre. 

Vad kan vi göra för att fler ska få chansen att komma 
in på arbetsmarknaden? En lösning som sprider sig nu 
är sociala företag. Det innebär att det ska finnas behov 
på marknaden och att vinsten i företaget inte tas ut 
utan istället återinvesteras i verksamheten. De skapar 
nytta både för enskilda människor och för samhället.

De som startar sociala företag har ofta ett starkt en-
gagemang för någon grupp som har särskilda behov 
på arbetsmarknaden och samtidigt ser möjligheterna 
att arbeta på ett annat sätt och genom en ekonomisk 
affärsverksamhet skapa nya arbetstillfällen. I Örnskölds-
vik finns t ex IVK – Individuell Växtkraft som drivs av 
IOGT. 

Bygd och stad i balans arbetar nu med att se vilka som 
behov och vilken vilja som finns för att fler ska komma 
in i samhället, kunna få jobb eller till att börja med en 
praktikplats. Alla vinner på att minska utanförskapet. 
Vi kartlägger vad som redan finns och går att bygga 
vidare på, vilka som är intresserade av att vara med 
och göra skillnad. 

Att veta mer om samhällsentreprenörskap och socialt 
företagande, samt hur kan vi ta ett steg framåt att hitta 
en lösning i Husum så ordnas en träff, den 26 oktober 
kl 18.00 på Husumgården är engagerade eldsjälar 
från föreningslivet och näringslivet mfl välkommen, kom 
och är med du också.

Anmäl dig till mig senast 24 oktober.

Passa på att få mer kött på benen i denna viktiga 
fråga.

Åsa Ringlöv
  
 

på gång
I BYGDEN!
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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    

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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 EVENEMANG
okt nov dec

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lö 28/10  14.00   Banafjäls EFS    Lördagscafe´ Eva Lotta Norberg
Tis 31/10 18.30  KyrkansHus Höstmöte Husum Trädgårdsförening. Linda Sjölund, Livskraft I Högbyn, 
   medverkar och berättar om sitt företag och visar lite höstinspiration. Välkomna!
Lö 18/11 14.00   Banafjäls EFS    Lördagscafe´ Niclaz Adolphsson
On 27/12 18.30   Banafjäls EFS    Sånger i julen  Fride Gustavsson och Vi ba´sjung ba´

 FOTOSIDAN VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se

NÄSTA 
NUMMER

UTKOMMER
18
dec

BOKA
ANNONS 

SENAST
27
nov

Lö 18/11 14.00   Banafjäls EFS    Lördagscafe´ Niclaz Adolphsson

HAR DU NÅGOT PÅ GÅNG? 
Inför varje nummer av Grundsunda Tidning söker vi händelser på gång att lägga upp i evenemangskalendern. 
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

Hög tillväxt i välskött skog
Nu är det dags att se över skogsfastigheten efter sommarens tillväxt

Kontakta oss redan idag
• Kontor på många orter.
• Lokal anknytning.
• Välutbildad personal.
• Resurser för all typ av avverkning.
• Fullständig skogsvårdsservice. 

www.norra.se

Skogsekonomiska tjänster
Norra Skogsbyrån kan hjälpa dig med din  
skogsekonomi. Hör av dig till oss så kan  
vi berätta om våra skogsekonomiska  
tjänster som kan göra din vardag lättare. 

www.norraskogsbyran.se

OVAN TILL VÄNSTER: La dolce 
vita! Sommar på Spetten
Foto: Malin Nygren

OVAN: Gideälven, vid Godmark-
strand. Foto: Åsa Ringlöv

TILL VÄNSTER:  Hjortron
Foto: Åsa Ringlöv

TILL HÖGER Motiv: Augusti-
morgon på Varvet. Foto: Jörgen 
Jonsson
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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

Kom in  
& låt dig inspireras  

i vår mysiga butik

Bruksvägen 122, Husum 
ÖPPETTIDER  Mån, Ons-Fre 10-16.30     Tisdag STÄNGT    Lördag 10-14

& låt dig inspireras 
i vår mysiga butik

& låt dig inspireras 
i vår mysiga butik

& låt dig inspireras 

Vi har ett  
stort utbud av
G blommor
G choklad 
G smycken
G presenter 
G inredning
...och mycket annat 
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