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NÖTKÖTT FINNS HEMMA! 
  

 
 

godsta.gard@telia.com   
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070-1760727
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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 Jul i Grundsunda     Foto: Suss Svensson

NÄSTA NUMMER Utkommer 5 februari 2017. Manusstopp 15 januari 2017.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

 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 15 JANUARI • 0660-29 99 58

OM ENSAMHET
Men den vikti gaste julklappen du kan ge är sam-
varon och att  bry sig om. Ge bort din ti d i julklapp, 
det är det fi naste du kan ge, för ti den får du inte 
igen.

Klart att  barnen vill ha rikti ga julklappar och när vi 
blir gamla blir vi som barn... men störst av allt är 
ändå kärleken. Den blir bara större ju mera vi slösar 
med den!

Kärlek och julefrid önskar jag dig!

PiaMaria 
Lundkvist

Det är oft a som jag tänker på, hur människor som 
lever ensamma egentligen mår?

Kan jag i min vildaste fantasi förstå hur det är att  
inte ha någon att  prata med på en hel dag?

Att  sent på dagen väsa fram ett  rossligt ”Hej” om 
telefonen råkar ringa.

Hur det känns det för dessa ensamma människor 
när helgen eller storhelgerna närmar sig och folk 
skyndar sig att  inhandla och förbereda inför sina 
fi randen?

Vi är så fokuserade på oss själva och allt som ska 
hinnas med så det är lätt  att  glömma bort det vikti -
gaste: att  ta hand om varandra. Speciellt när det är 
familjehögti der, som julen.

Julklappar är roligt att  ge, kanske t o m roligare att  
ge än att  få?

NKM
WWW.MASKINHANDEL.COM

0663-240 780 • BUSSVÄGEN 2 HUSUM

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

Ta hjälp mot vintermörkret med oss på NKM!

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

 420 Lumen - otroligt stark
 4 ljuslägen framåt och 3 bakåt
 Zooma ljusbilden och Vinklingsbart hus

 Skönt huvudband som sitter åt rejält
 USB laddare för 220V och 12V

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

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

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

BUSSVBUSSVBUSS ÄGEN 2 89632 HUSUM • 0663-240 780 • INFO@MASKINHANDEL.COMVÄGEN 2 89632 HUSUM • 0663-240 780 • INFO@MASKINHANDEL.COMV

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



METSÄ BOARD HUSUM

U
nder 2018 kommer Metsä Board Husum att bygga ett eget Lukt- och 
Smak Laboratorium i Husum.  Under ett antal veckor under hösten har 
medarbetare fått möjligheten att ansöka om deltagande i testpanelen, 

som kommer att bestå av 20 personer. Panelen kommer att utbildas och 
tränas i att rangordna och beskriva lukter och smak. 

Testpanelen kommer därefter att ha till uppgift att utvärdera lukt- och 
smakförändringar i den egna producerade PE- kartongen. Testet är ett så kallat 
Vetten-test, där de får lukta och smaka på vatten som har varit i kontakt med 
PE-kartong. 

I  november genomfördes den sista delen av årets samarbete med skolor; 
Naturvetenskapens dagar i Fjällräven Center med nästan 500 deltagande 
högstadieelever. Årets tema var vatten och eleverna hade fått till uppgift 

att tillverka dels vatten-kraftsturbiner och dels hus  där turbinen skulle stå 
för  ström-försörjningen till ett antal lampor. Ingen kan klaga på fantasin hos 
ungdomarna, det var fantastiska hus tillverkade av både massaark och annat 
material. Både den effekt som uppnåddes i turbinen och design av huset 
premierades genom priser till olika skolklasser.

I den loge där Metsä Board fanns placerad fick elever gissa på olika saker, där 
nästan alla hade sitt ursprung från träd, vilket visade sig klurigt. Dessutom fick 
eleverna tävla i att vika ihop en kartong som används för att förvara läppstift i. 
Också det betydligt svårare än många kunde tro.

PE betyder polyeten, vilket är det mest använda barriärmaterialet mot fukt och 
fett i livsmedel och matserviceförpackningar.  Sedan i april detta år producerar  
den nya extruderingsmaskinen vid Husums fabrik PE- kartong.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
METSÄ BOARD HUSUM
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I många år har Unga Örnar i samband 

med FN-dagen uppmärksammat 

barnens rättigheter genom att 

tillverka papperslyktor som sedan har 

sjösatts i Husån. De senaste åren har 

vi haft otur med vädret genom storm, 

regn eller tidig is på Husån. 

I år valde vi att bjuda in andra 

organisationer för att med gemen-

samma krafter anordna en lite större 

tillställning. 

Den 25 november öppnade vi 

således gemensamt upp dörrarna 

på Husumgården och hälsade alla 

familjer varmt välkommen till ”Fa-

miljefesten”. Där erbjuds besökarna 

underhållning i form av ett smakprov 

att teatern Känsloregn samt trolleri 

av Mr Zethino Jr. Dessutom fanns 

möjlighet att bli ansiktsmålad, klä 

ut sig i olika utstyrslar, pyssla sig en 

egen adventskalender, tillverka ett 

smycke, köpa sig en lott med stor 

vinstchans, fi ska i fi skedammen, gå 

en tipsrunda samt testa några utma-

ningar på tid. 

Givetvis fanns det möjlighet att 

köpa sig ett gott fi ka och som avslut-

ning släppte vi upp UFO-ballonger i 

den mörka skyn. 

Ett fi nt avslut på en trevlig efter-

middag. 

Förhoppningsvis har vi skapat en 

ny tradition i Husum i och med detta 

arrangemang!•

FAMILJEFESTEN 
VID HUSUMGÅRDEN
Ett nytt familjearrangemang anordnas för en månad sedan vid Husumgården för 
att uppmärksamma Internationella Barndagen. Unga Örnar som initiativtagare 
arrangerade tillsammans med Folkets Hus Husumgården, Röda Villan, Junis/
IOGT-NTO och MKC Husum en familjefest för allmänheten.

TEXT: SUSS SVENSSON
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D åliga arbetsförhållanden, kemika-

lieanvändning och långa trans-

porter är några faktorer som ger 

oss anledning att tänka efter både en 

och två gånger om i vilken omfattning 

vi konsumerar. 

Handen på hjärtat, har inte du också 

köpt något snyggt som du trodde du 

skulle använda någon gång, men som 

liksom inte blir av. Den var kanske 

bara billig? Eller du kanske rent av fi ck 

den där tröjan, byxan eller jackan, ef-

tersom skylten ovanför visade “tag tre, 

betala för två”? Kanske var den lite för 

stor, lite för liten, stickig, oskön eller 

fel färg? Kanske inte riktigt din stil?

När vi tänker på detta och på den 

negativa miljöpåverkan som konsum-

tionen medför, är det kanske inte så 

konstigt att shopping ibland ger oss 

dåligt samvete? Men det fi nns sätt att 

handla med gott samvete - Shoppa 

second hand!

Att shoppa begagnat kan faktiskt 

bidra till att minska miljöbelast-

ningen! Sopberget minskar, liksom 

efterfrågan av nya saker på lång sikt! 

En återanvänd vara sparar en hel del 

energi som annars skulle krävas för 

att producera nytt. Du slipper också 

en stor del av de kemikalier som kom-

mer med nya produkter - inte minst i 

kläder som vi använder dagligen. 

Med lite tur och ett sinne för god 

smak kan man bland klädställningar-

na fynda unika plagg. Kanske har du 

en förkärlek till retro eller hemsytt, el-

ler kanske det där märkesplagget du 

aldrig skulle unna dig fi nns att kom-

ma över till ett pris som plånboken 

tillåter...För att inte nämna babyklä-

der som knappt använts eftersom en 

liten blev stor så snabbt.

Det kan helt enkelt vara roligare att 

handla begagnat både för garderoben 

och plånboken.

Tänk på alla fördelar också när du 

rensar ut i garderoberna hemma! Den 

där lite för trånga eller lite för stora 

kanske passar utmärkt på någon 

annan! De saker du inte längre vill ha 

eller behöver, kan komma till glädje 

för någon annan genom att lämna in 

dem till en butik som säljer sakerna 

vidare!

För några år sedan kom tankar 

på att starta en second hand-butik i 

Korskyrkans lokaler på Dombäcksön 

i Husum. Tack vare några brinnande 

eldsjälar sattes planerna i verket! 

SECOND HAND
– BRA FÖR BÅDE PLÅNBOKEN OCH MILJÖN

Att shoppa har för många av oss blivit en del av vår livsstil.
Vi är vana vid att till låga priser kunna handla nytt och trendigt, och 

när vi lockas av låga priser, reaskyltar och specialerbjudanden, köper vi 
ibland mer än vi egentligen skulle behöva. Vi vet också att framställning-
en av exempelvis kläder och skor inte alltid är vad den bör vara.

TEXT OCH FOTO: BARBRO GUNNARSSON

Att shoppa har för många av oss blivit en del av vår livsstil.

NYA SUBARU XVNYA SUBARU XVNYA SUBARU XV
SLUTA DRÖMSLUTA DRÖMSLUTA DRÖM... GÖR GÖR GÖR...

NYA SUBARU XVNYA SUBARU XVNYA SUBARU XV
PREMIÄR

NYA SUBARU XV 
fr. 244.900:–

Privatleasing fr. 3.130:– /mån * 3 ÅRS FRI SERVICE**

Bränsleförbr bl. körn. 6,4–6,9 l/100 km. CO2-utsläpp: 145–155 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 
1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr och rörlig ränta, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

ÖRNSKÖLDSVIK, Skortsedsvägen 5, 0660-186 60, 
www.nylandersbil.se, Mån–Fre 9–18

 

NYA SUBARU XV NYA SUBARU XV 
fr. 244.900:–

Privatleasing fr. 3.130:– /mån *

ÖRNSKÖLDSVIK, Skortsedsvägen 5, 0660-186 60, 
www.nylandersbil.se, Mån–Fre 9–18

NYA SUBARU XV 
fr. 244.900:–

Privatleasing fr. 3.130:– /mån *
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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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Det stuvades om i kyrksalen och så 

småningom utformades en butik där 

begagnade saker får en ny chans! 

2015 öppnades portarna till Second 

Hand shop och mötesplats, och sedan 

dess fi nns det möjlighet att lämna 

saker och handla begagnat även i 

Husum.

När jag besöker butiken en tors-

dagkväll är Lena i full gång med att 

packa upp kläder som lämnats in till 

försäljning. 

“Det är med glädje vi packar upp 

hela och rena kläder, ibland lämnas 

det  även in det som är helt nytt”, 

säger Lena.

“Mycket av det som kommer in 

är färdigt att direkt hängas upp på 

galgar för försäljning, men ibland 

behöver det strykas för att det ska se 

snyggt och prydligt ut där det hänger, 

då fi nns det andra som tar hand om 

den uppgiften”, fortsätter Ulla. 

En trappa ner packas det upp pors-

lin, prydnadsföremål, dukar, gardiner 

och handarbeten av olika slag.

Just den här kvällen är Pelle och 

Eilert i full gång med att sortera 

bestick. 

”Det är ju viktigt att knivarna 

och gaffl arna matchar ihop”, menar 

Eilert

Det är ideellt arbete och givmil-

da människor som får butiken att 

fungera. Hela konceptet bygger på 

att människor har skänkt det som 

säljs i butiken, och överskottet av de 

pengar som kommer in går oavkortat 

till hjälp för människor i olika nödsi-

tuationer. 

”Vi säljer kläder, skor, accessoarer 

och prylar som har gjort sitt hemma 

hos någon, men som kommer till 

glädje hemma hos någon annan! 

Dessutom hjälper vi människor som 

inte har det lika bra som vi genom att 

pengarna skickas till olika hjälporga-

nisationer”, berättar Ulla Nordkvist 

som ingår i ledningsgruppen för 

arbetet.

Hon fortsätter: 

”När vi har öppet kan man lämna 

in hela och rena kläder och saker som 

är kompletta och fungerar. I nuläget 

kan vi inte ta emot möbler, vi har inte 

det utrymmet helt enkel, men har du 

en klenod som du inte längre behöver 

kan du alltid fråga om det fi nns plats 

för den”.•

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3 – 6,9 l/100 km, CO₂-utsläpp 138 – 160 g/km. Kampanjpriset gäller t o m 2017-12-31. 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), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta (nov 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Ski Team erbjudandet gäller tom 
2018-03-31. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu ingår takbox till alla modeller 
med 4MOTION fyrhjulsdrift.

Kampanjpris från 336 000 kr. (Ord. pris från 394 200 kr).
Volkswagen Leasing från 2 420 kr/månad.
Förmånsvärde från 1 904 kr/månad.Passat Alltrack 4MOTION Executive Edition.

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

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV
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 SMÅTT & GOTT

FINNFEMFEL 

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

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

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

VINNARE NR 5/2017
Isabell Ahlqvist, Arnäsvall
Lilly Bejedal, Husum
Arvid Byström, Själevad

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 bestå-
ende av 3x3 rutor. Varje si� ra får endast fi nnas med en 
gång per rad och låda. Rätt lösning hittar ni på sid 27.

Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt svar senast 
den 17 januari!  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.



VIT SILKESLERA 
Fantastisk vit lera som är enkel att göra 
och underbar att arbeta med. När den 
torkat blir den stenhård och gör man 
tunna saker av leran håller den perfekt. 
Går även att måla när den torkat, om 
man vill. Du kan tex. stansa ut 
fl ingor till julgranen. Glöm 
inte göra hål i dem innan 
du torkar dem om du vill 
hänga upp dem.

Du behöver:
1 kopp salt
1 kopp vatten
1/2 kopp maizena majsstärkelse

Gör så här: Blanda ihop alla ingredien-
serna i en kastrull och rör om, låt koka 
ihop under omrörning till en tjock deg. 

Rör konstant så det inte fastnar i botten. 
Ta ur leran ur kastrullen och tillsätt 
eventuellt lite mer maizena tills du får 
en bra lera du kan jobba med.
Kavla ut och stansa ut med pepparkak-
smått. Använd maizena som ”mjöl” så 

det inte klibbar fast.
Lägg upp på en plåt med bak-

plåtspapper och torka i ugnen 
på 200 grader tills de stelnat. 
Ha ugnsluckan lite på glänt. De 
kan svällde upp lite, vill man 
vara helt säker på att få de helt 

platta och inte har bråttom så 
torka dem i rumstemperatur några 

dagar. Vänd på dem titt som tätt. Det 
gäller när du har dem i ugnen också. I 
ugnen fi ck de en väldigt härlig yta, lite 
glansig, den får du inte i rumstempera-
tur. De blir verkligen superfi na och leran 
är lätt att arbeta med.
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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!

1 2 3
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Julen är här. En tid för gemenskap då vi tänker sär-
skilt på de ensamma. Vi hoppas att våra gudstjänster 
och samlingar ska få bjuda på gemenskap både med 
vänner och med Jesus som kom till oss som ett barn. 
Väl mött!

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

Kyrkbladet
Nr 6  2017

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Göran LundbergGlada medverkande i Lilla orgelakademins konsert i Kyrkans Hus.

Ny präst välkomnad.

Nya kyrkofullmäktige välkomnas.

Nyårsdag med pizza.

Nya kantorer månne?

ANNONS

 

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!

Fredrik Jonsson 
Mobil 072-147 98 40
fredrik.jonsson@norra.se

Nordmaling

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

Produktionsledare

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

Örnsköldsvik norra

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

www.norra.se
Sören Winther
Mobil 072-147 72 57
soren.winther@norra.se

Nordmaling

 

 

BYGDSAM

Vi gästas av Jerry Engström, grundare av Skule 

Friluftsby, som delar med sig av sina erfarenheter 

hur man utvecklar ett område med rika möjligheter, 

i det här fallet friluftsliv. Han ger oss inspiration och 

pepp hur vi bygger vår bygd, Grundsundabygden.

∙ Vad gör Grundsunda unikt?

∙ Vad driver utvecklingen framåt?  

∙ Hur kan vi göra Grundsunda till ett  

 starkt platsvarumärke?

Kom om bli engagerad med oss!  

Jerry Engström har arbetat som 

global marknadschef för Fjällräven 

och driver Friluftsbyn i Skule. 

Han är en populär föreläsare och 

workshopledare inom destinations- 

utveckling och har fått pris som 

Årets Nyföretagare på Företagar-

galan.

13 februari kl 18.00-20.30  
Husumgården

”Det Jerry gjort for Skule kan vi gora for Grundsunda!”” ” ”

Natverkstraff” ”
för föreningar, samfund och eldsjälar

Anmäl dig till info@gfg.se eller  

Mia Bylund Edstrand, 076-798 63 09.  

Mer info på www.gfghusum.se
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Fredag 24 november hade lilla 
orgelakademin sin höstkonsert i 
Kyrkans Hus. På första sidan ser 
du tre av de medverkande. Vi är 
glada för intresset från ungdomar 
i vår församling att förkovra sig 
på orgel och piano. Vår kantor 
Göran Lundberg gör en stor in-
sats som är mycket uppskattat av 
ungdomarna och deras föräldrar. 

Denna kväll var det också premi-
är för vår nya präst att medver-
ka. Hon höll en andakt som knöt 
ihop kvällen på ett fint sätt.

Det hela avslutades med ett gott 
fika och gemenskap kring bor-
den. 

Nästa tillfälle för Lilla orgelaka-
demin att konsertera, blir fredag 
4 maj. Då håller man till i Grund-

Insamlingen till Svenska kyrkans 
internationella arbete, julkampan-
jen, startade med missionsauktion

Nya kantorer på gång månne?

Johannes Ulander vid orgeln. 
Foto: Göran Lundberg

sunda kyrka vid orgeln du ser 
nedan. Där spelade en av elev-
erna från Lilla orgelakademin på 
första advent

På första sidan kan man också se 
att de medverkande håller upp en 

bok med CD-skiva man fick. ”19 
orglar, 19 berättelser. Kyrkorglar 
i Örnsköldsviks kontrakt”. Den 
innehåller bl a information om 
kyrkorgeln i Grundsunda och en 
inspelning med Göran Lundberg. 
Han säljer boken för 150 kr. 

JAG ÄR ETT LIV är temat för 
årets julkampanj med barnen i 
centrum. Boyet, på bilden ovan, 
är ett av de tusentals barn som 
vuxit upp på Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall, avföring 
och orättvisa, har Boyet lärt sig 
prata, lärt sig gå och lärt sig över-
leva. Under sina första nio år i li-
vet har han aldrig vaccinerats eller 
behandlats för de sjukdomar som 
härjar på soptippen. Och han har 
aldrig fått chans att gå i skolan.

Idag har Boyet fått komma till ett 
boende som Svenska kyrkans in-
ternationella arbete stödjer i Ma-
nilla. Nu behöver han inte längre 
leta mat bland sopor. För första 
gången i livet har han trygga vux-
na omkring sig. Vuxna som inte 
utnyttjar honom. Vuxna som lyss-
nar till hans önskan om ett värdigt 
liv. Boyet säger att när han blir 
stor, ska han också jobba med att 
hjälpa barn från soptippen. Stöd 
varje barns rätt till ett tryggt liv!
Swisha till 123 579 0845 och 
skriv julkampanj, lägg i våra 
bössor eller sätt in på bankgiro 
273-8912 och skriv julkampanj, 
så skickar vi pengarna vidare till 
Svenska kyrkans internationella 
arbete. Tack för din gåva!

Doris Hamberg från försam-
lingens internationella grupp, på 
bilden ovan, välkomnade till mis-
sionsauktionen i församlingshem-
met 2 december och riktade ett 
tack till alla, privatpersoner och 
företagare som skänkt gåvor. Vi 
fick in mer än 11 000 kr! Tack! 

Foto: Kat Palasi/IKON

Foto: Kurt Enberg

ANNONS

I juletidNya prästen Mayne Åström 
välkomnad

Första advent  i Grundsunda kyrka, välkomnades komminister Mayne 
Åström. I gudstjänsten fick vi be för henne och det uppdrag hon fått. 
Hon svarade också för predikan. På sista sidan i Kyrkbladet kan du läsa 
delar av hennes uppskattade predikan.

Vid serveringen i församlingshemmet efter gudstjänsten hälsades hon 
välkommen med blommor från församlingen och Husums kristna sam-
arbetsråd. För samarbetsrådet talade Margareta Nordlund som välkom-
nande Mayne till den ekumeniska gemenskapen där representanter för 
kyrkorna i Husum samlas regelbundet för bön och gemensam plane-
ring. Lena Sjöström från Banafjäl EFS hälsade Mayne välkommen med 
en tänkvärd bok.

En av församlingens trogna besökare och ideella medarbetare, Marga-
reta Bodin, läste en välkomnande dikt som uttrycke stor glädje över 
Maynes ankomst.

Förtroendvalda
avtackas och väl-

komnas
Trettondag jul i kyrkan,
6 januari kl 15, avtackas de som 
slutar i kyrkofullmäktige och väl-
komnas nya samt de som fortsät-
ter i uppdraget. Kommer alla så 
blir det 37 personer, 25 ordinarie 
och 12 ersättare. Välkommen att 
omsluta dem med förbön samt se 
och träffa era förtroendevalda i 
gudstjänsten och vid kaffet i för-
samlingshemmet. Nedan ser du 
kyrkorådets ordf Barbro Olsson 
och kyrkofullmäktiges ordf Tho-
mas Nordström.

Mayne Åström predikar på första advent med hjälp av ungdomar i roller du 
kan läsa om på sista sidan i Kyrkbladet. Foto: Göran Lundberg

Lena Sjöström välkomnar Mayne Åström.
Foto:Göran Lundberg

Läs mer på nästa sida om alla de 
gudstjänster vi välkomnar till i ju-
letid. Den traditionella julkonser-
ten i Grundsunda kyrka kvällen 
före julafton brukar fylla kyrkan. 
Kom i god tid och notera att den 
numera börjar kl 20.00.

En nyhet är den julnattgudstjänst 
vi ska ha i Kyrkans Hus på julafton 
kl 23.00 med Mayne Åström och 
Anna Bylund. Kom och ana jul-
nattens mysterium!

Vi bjuder på 
pizza

Kommer du till musikgudstjäns-
ten i Kyrkans Hus på nyårsdagen 
kl 18, bjuder församlingen på 
Pizza. Som förrätt får du lyssna på 
Husums glada gospelkör, United 
Joy.

Foto:Kurt Enberg

ANNONS
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      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      

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

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

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

Margaretha 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
 

Idag är det 1:a Advent. Och ordet advent bety-
der ankomst. Men vem är det som vi egentli-
gen väntar på? Jo, vi väntar på Jesus. Jesus som 
kom hit till jorden för att visa oss vem Gud är 
och vad Gud vill. Men vem är egentligen Gud 
och vad vill Gud?

Ibland tänker vi oss nog Gud som en polis. En 
polis som tillrättavisar och som kollar att vi 
sköter oss och uppför oss som vi ska. Och som 
straffar oss när vi gör fel. 

Andra ser Gud som en kung. En kung som är 
förmer än alla andra och som vill att vi ska be-
tjäna honom. 

Det är också vanligt att vi ser Gud som en troll-
karl. En trollkarl som kan ordna allting åt mig 
och åt världen, utan att vi människor behöver 
anstränga oss. Alltså en ”simsalabim-trollkarl” 
som trollar fram fred på jorden och mat åt alla.

Men den Gud som vi väntar på och som re-
dan faktiskt finns hos oss, är ingen polis, igen 
högfärdig kung eller en trollkarl. Utan Gud är 
någonting annat - och det visade Jesus flera 
gånger.

Bland annat tog Jesus en gång fram ett barn 
och ställde det i mitten och sa: 
Den som tar emot mig som ett barn, den tar 
emot mig.

När Gud kommer till världen så blir Gud ett 
barn. Och om världen välkomnar barnet så väl-
komnar världen Gud. Och om den stöter bort 
barnet, så stöter den bort Gud.

Med advent och alla ljus, börjar kyrkan sitt nya 
år. Ännu ett nådens år. Jag hoppas att vi som 
är här idag - och alla andra människor världen 
över, under det här kyrkoåret, får ana att det 
finns någon som alltid är nära och som älskar 
oss alla gränslöst. 

Delar av
Mayne Åströms predikan 

1:a advent i 
Grundsunda kyrka

Stängt 27 & 29 dec.
Ring 0663-108 65
vid akuta ärenden.

DECEMBER

Lör 23 dec 20.00 Grundsunda kyrka. Julkon-
sert, Kyrkokören, Julkören, gospelkören United 
Joy och solister. Mayne Åström.

Sön 24 dec, julafton 23.00 Kyrkans Hus. Jul-
nattsgudstjänst, Mayne Åström. Sång: Anna 
Bylund, Johannes och Hedvig Ulander.

Mån 26 dec, annandag jul 11.00 Gidböle EFS. 
Gudstjänst. Kurt Enberg. Anna-Karin Adol-
phsson och Jannis  Lundqvist sjunger. Serve-
ring.

Sön 31 dec, nyårsafton16.00 Grundsunda kyr-
ka, Musikgudstjänst, Jonathan Wåhlstedt och 
Emma Viström. Präst: Per Larsmark. 

JANUARI

Mån 1 jan, nyårsdagen 18.00 Kyrkans Hus, 
Musikgudstjänst, gospelkören United Yoy. För-
samlingen bjuder på pizza. Präst: Kurt Enberg.

Lör 6 jan, trettondag jul 15.00 Grundsunda 
Kyrka, Musikgudstjänst, Kyrkokören. Avslutning 
på julkampanjen till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. Avtackning och välkomnande av 
förtroendevalda. Präst: Mayne Åström. Serve-
ring i församlingshemmet. 

Sön 7 jan 11.00 Åsens kapell. Gudstjänst, May-
ne Åström, Grundsunda pensionärskör. Serve-
ring.

Ons – lör, 10-13 jan Ekumeniska gudstjänster, 
Evangeliska alliansens bönevecka.
Ons  19.00 Centrumkyrkan
Tor  19.00 Kyrkans Hus
Fre  19.00 Centrumkyrkan
Lör  18.00 (OBS tiden!) Kyrkans Hus                                                                        
  
Lör 13 jan 13.00 Kyrkans Hus, Julgransplund-
ring. Servering, fiskdamm, lekar, lotterier. Präst: 
Mayne Åström.

Händer i församlingen 
23 dec 2017 - 7 feb 2018

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

Vi samverkar med

Boka kyrktaxi
Till alla gudstjänster, konserter och 
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. 

Sön 14 jan 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst, 
Mayne Åström. Sång, Margot och Sture Ögren, 
Malin Sandström och Jenny Östman. Servering.

Sön 21 jan 11.00 Kyrkans Hus. Mässa, Kurt En-
berg. Servering.

Sön 28 jan 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst, 
Mayne Åström. Servering.

FEBRUARI

Sön 4 feb 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst 
med små och stora, Kurt Enberg. Dopfest. Tårt-
fest i kyrkan. 

Ons 7 feb 13.00 Kyrkans Hus. Dagträff. Grund-
sunda pensionärskör. Servering. 

Julgransplundring 2017. Foto: Göran Lundberg

ANNONS ANNONS
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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. 

God Jul!

SPARA PÅ SPÄNNINGEN 
– KÖP ETT PRESENTKORT I JULKLAPP!

HUSUMS  
SERVICESTATION

Öppettider Jul & Nyår 
9-14  Julafton 
9-16  Juldagen 
9-16  Annandag Jul 

9-16   Nyårsafton 
10-16 Nyårsdagen

God jul & gott nytt år!
9-14 
9-16 
9-16 

Välkomna!

R O B I N S 
H Ö R N A :

1. ”Good Ol’ Fashioned Christmas” 
– The Overtones
Det här är mest för att jag älskar swing till julen. När man 

skuttar runt där hemma och pyntar behöver man lite glada 

och jazziga toner i bakgrunden, samtidigt som man vill 

riva av med låtar som ”Sleigh Ride” och ”Santa Claus Is 

Coming To Town”. Här fi nns favoriter som ”Driving Home 

For Christmas” och den otroligt mysiga låten ”Chestnuts 

Roasting on an Open Fire”. Lyssna och njut!

2. ”I’ll Have Another…Christmas Album”
 – Straight No Chaser
A cappella – ett av Guds många under! Ibland känns ju 

instrumenten bara så överfl ödiga när en har en vacker 

stämma. Straight No Chaser är en amerikansk a cappella 

grupp som fångar den där vågade julkänslan med musik 

som kanske inte alla nödvändigtvis spelar. Och för er som 

inte vet vad a cappella är för något, kan jag enkelt förklara 

att det är sång utan komp. Alltså helt utan instrument! 

Vågat och häftigt! Här hittar du låtar som ”Run, Run Ru-

dolph” och ”Joy To The World” i en version du aldrig hört 

förr. Love it! 

3. ”Jasså jul?” 
– After Shave och Galenskaparna
Precis som många andra kan jag också bli less på alla 

typiska amerikanska jullåtar som ”All I Want For Christ-

mas” och ”Winter Wonderland”. Därför lägger jag in en 

hel del låtar från skivan ”Jasså jul?” med After Shave och 

Galenskaparna. För helt ärligt, här fi nns ju typ alla godbitar 

man aldrig hör på radion! Och pricken över i:et är såklart 

all humor. Sjung med till den rock n roll inspirerade låten 

”Jasså jul?” och fortsätt med en julinspirerad ”Farbror 

Frej”. Skivan giver humor till julen!

Dags att förbereda julspellistan! 
Jag gjorde det redan vid midsommar så det är 
bäst att ni loggar in på Spotify och skapar årets 
gladaste spellista. Här kommer fem skivtips 
från mig som ni inte får glömma!
TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

4. ”Lars Christmas” – Lars Vegas Trio
Den här skivan är rent ut sagt hysterisk. I stort sett alla lå-

tar går i ett tempo som är omöjligt att dansa till – men visst 

försöker man ändå? Min far har sedan jag fötts spelat den 

här varenda jul, därmed känner jag att jag måste inspirera 

er till att lyssna på den. Skivan är fylld med glada, spralliga 

och helt galna tappningar av kända svenska jullåtar som 

”Bjällerklang”, ”Ritsch ratsch” och ”Jag såg mamma kyssa 

tomten”. Men du får även göra dig bekant med deras egna 

låtar som ”Jullov” och ”Kalle och hans vänner” som ofta 

kommer upp i populära julspellistor. Dessutom får du göra 

dig bekant med deras egna och mysiga ”Farbror Frisco”. Ta 

med hela familjen, tänd en brasa i kaminen och vrid upp vo-

lymen när ni myser till deras noggrant utvalda skoterljud. 

5. ”Eilert Jul” – Eilert Pilarm
Sist men inte minst har vi 

en av mina personliga fa-

voriter – Eilert Pilarm. 2001 

släppte han sin egna julski-

va blandat med religiösa lå-

tar, julklassiker och såklart 

lite Elvis Presley – precis 

som det ska vara! Bor man 

i Grundsunda ska man så-

klart hylla och sjunga med 

till vår älskade Pilarm och 

hans utvalda glädjelåtar på denna skiva.  Här hittar du både 

”Nu tändas tusen juleljus” och ”Ovan där”. Det här är skivan 

som garanterat sätter stämning på hela julaftonen!•

Ha nu en riktigt 
kulturell och god jul!

Dags att förbereda julspellistan! 
Jag gjorde det redan vid midsommar så det är 
bäst att ni loggar in på Spotify och skapar årets 
gladaste spellista. Här kommer fem skivtips 
från mig som ni inte får glömma!

Fem tips till julspellistan
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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

SNÖGLOB
Nu äntligen är snart julen här! I detta nummer så tänkte jag visa er hur 
man gör en super fi n snöglob! När jag tänker på snöglober så tänker jag 
tillbaka på min barndom, när man skakade på snögloben och såg snön 
falla sakta,sakta över ett litet vinterlandskap, fantastiskt! Detta är också en 
perfekt julklapp att göra till någon som du tycker om, nu kör vi! Lycka till!

Besök www.starofhope.se för att bli fadder!

hoppets stjärna
star of hope

VI KAN INTE FÅ TIGGERIET BLAND VUXNA ROMER ATT FÖRSVINNA, 
MEN VI KAN SE TILL ATT DERAS BARN ALDRIG BEHÖVER TIGGA.

Det är den resan vi har påbörjat i fem rumänska samhällen – men hela satsningen är 
beroende av faddrar för att leva vidare. Barnen är i desperat behov av någon som du.

Som romafadder ser du till att våra resurscenter i varje by kan fortsätta erbjuda mat, läxhjälp, 
extraundervisning, hälsokontroller, husrenovering och familjestöd med dusch- och tvättmöjligheter. 

Du ger barnen chans att bryta en ond cirkel och få ett bättre liv än sina föräldrar.

Du kanske inte känner dig mäktig,  
men du har makten att förändra ett barns liv. 

Det barnet behöver dig nu!

HJÄLP ROMERNAS BARN!

Fadder 
jakten

2017

1 000 nya faddrar 
innan arets slut!o

1 000 nya faddrar1 000 nya faddrar

Glasburk med lock

Glycerol/Glycerin 
(Finns att köpa på de fl esta pyssel a� ärer) 

Batterivatten/destillerat vatten (Jula)

Fimolera/cernitlera, 
om man vill göra egna fi gurer

Plastfi gurer

Glitter

Limpistol

DU BEHÖVER:

 Det första du ska göra är att diska ur en 
glasburk, här kan du välja precis vilken glasburk 
som helst med lock, i vilken form som helst! 
Återbruk då den är som bäst! Torka av glasbur-
ken och locket och ställ glasburken åt sidan för 
en stund.

 Nu ska vi fästa fi gurer på lockets insida, jag 
gjorde en vit boll av fi molera som jag tryckte ut 
i locket, här får man mäta ut litegrann, tänk på 
att locket ska passa på burken sedan! Sedan tog 
jag bort fi moleran från locket och satte min vita 
utklämda  boll på en plåt in i ugn 110 grader i 
ca 30 min, (Du kan limma fast fi gurer direkt på 
locket, utan att använda leran, men jag ville ha 
lite höjd på fi gurerna)

 Nu är det bara att limma fast dina utvalda 
fi gurer på locket! Jätte kul, låt fantasin fl öda. 
Jag använde limpistol och ganska mycket lim, 
tryck dit dina fi gurer på lockets insida ( se bild ) 
och låt torka 30 minuter. Du kan även använda 
annat lim, men personligen tycker jag att limpi-
stolen funkar toppen.

 Nu kan du lägga locket åt sidan en stund 
och nu är det dags att ta fram glasburken. 

Fyll din glasburk men destillerat vatten nästan 
ända upp, tillsätt valfritt glitter och droppa i 
några droppar Glycerin. (Destillerat vatten 
gör så att vattnet ska hålla sig klart och fi nt 
länge och Glycerin gör att glittret snöar ner 
långsammare.)

Rör om med en sked! 

Fyll gärna på med mer destillerat vatten, så 
mycket som det bara går, det gör så att man får 
mindre luftbubblor i sin glob.

 Och nu till det roliga!! Skruva nu dit ditt 
lock, nu rinner nog vatten över då du skruvar på 
locket, men det gör absolut ingenting! Ju mer 
vatten i burken desto mindre luftbubblor. Skru-
va åt locket ordentligt, man kan även limma i 
lockets kanter innan man skruvar åt, allt för att 
göra snögloben så vattentät som möjligt.

KLART! Nu är det bara att skaka din snöglob 
och drömma sig bort, se ”snön” falla sakta mot 
fi gurerna och marken. Ja, det är en speciell 
känsla att bara titta, man blir lugn i både kropp 
och själ! 

Tack för detta år! God Jul Och Gott Nytt År! 
Kram /Sofi 
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I BYGDEN!
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Kontakta mig
Åsa Ringlöv, Husum med omland
Tel: 070-63 49 700
asa@ringlov.se

UTVECKLING LEDER  
TILL FÖRÄNDRING
Att utveckla för utvecklingens skull kan man alltid ifrå-
gasätta, men utveckling som kommer utifrån ett behov 
eller ett problem som kan vändas till möjligheter och 
livskraft – det ska premieras! 

Tillsammans med er i Husum och hela Grundsunda så 
gör projektet Bygd och stad i balans Leader skillnad. 
Projektet kom från bygdens önskemål och behov, ex 
vis ”hur kan vår bygd bli mer attraktiv så att vi får in-
flyttning och livskraftiga företag?” ”Hur kan vi arbeta 
inkluderande så att vi tar till vara på allas resurser 
och kompetenser?”

Här jobbar jag tillsamman med er kring bland annat 
ortsvandingar, dialog kring att handla lokalt, se på 
behovet kring Socialt företagande mm. Att jobba med 
lokala krafter och engagemang i bygden är fantas-
tiskt för då går det att göra skillnad på riktigt.

Visst leder utveckling till förändring och ibland kan det 
var jobbigt, men för att utveckla så måsta man justera 
i olika delar för att få ett annat resultat. Att enbart 
vara kvar och jobba som tidigare när resultatet inte 
blir som vi vill är inget framgångsrecept.

13 februari 2018 bjuder GFG-Bygdsam och GFF 
bjuder in till nätverksträff, för föreningar, samfund 
och eldsjälar, det vill säga alla. Vi gästas av Jerry 
Engström, grundare av Friluftsbyn vid Skuleberget, 
han delar med sig av sina erfarenheter hur man 
utvecklar ett område med rika möjligheter, i det här 
fallet friluftsliv. Han ger oss inspiration och pepp hur 
vi bygger vår bygd, Grundsundabygden.

God Jul och Gott Nytt År!

Åsa Ringlöv
  
 

Vi hjälper dig med 
färgsättning, måleri, 
inredningsdesign & 

tillverkning av sänggavlar.

*gäller beställning av sänggavlar, 90, 120, 
160 eller 180 cm t.o.m 31/12-17

, 

20 %
rabatt på  

sänggavlar

Södrabergvägen 18 • 896 31 Husum 
070-575 51 14  • ann@annsfargdesign.se

Glöm inte att  
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20   
info@suve.se

Värmepumpar 
för alla hus!

Luft/vatten  
värmepump

Bergvärme- 
pump

Glöm inte att 
nyttja ROT-avdraget!

Tel: 0663-617 20  

Återförsäljare
Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 
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Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+
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Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 
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För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

 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

 BJÖRNEN TIPSAR

KRISTIAN TIPSAR

Vuxenglögg 
på brännvin
Du behöver:
5 dl Brännvin
5 dl Porter
1 dl Mörk rom eller Cognac
1 dl Russin
2 st Katrinplommon
1 Kanelstång
5 Kryddnejlikor
4 Hela kardemummakärnor
Pomeransskal
1 msk Socker
1 dl Strösocker

Så här gör du:
1. Koka upp porter med frukt och kryddor. Rör ned 1 msk 

socker som får smälta.
2. Blanda i Brännvin.
3. Smält 1 dl socker i en stekpanna och bryn lite försiktigt. 

Rör sedan ned det brynta sockret i glöggen. 
4. Låt svalna och krydda med rom och/eller cognac. 
5. Låt stå i ett dygn, sila och drick med måtta!5. Låt stå i ett dygn, sila och drick med måtta!

Vi vill även från 
Björnen passa på 

och säga 
HEJ OCH 

VÄLKOMMEN 
till Kristian Ottosson 

som ny kock på 
Björnen! 

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

Centrumkyrkan 29/12 kl.19.00
                         

Julkonsert  

 Julens evangelium 
”En hisnande musikalisk resa på  
möjliga och omöjliga instrument”  
med delar av familjen Hellgren.

Varmt välkomna!

SUDOKULÖSNING
N Y B Ö R J A R E  M E D E L

GOD JUL  
och  

GOTT NYTT ÅR 
alla läsare  

och annonsörer!

GRUNDSUNDAtidningtidning

tidning
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0 7 0 - 2 9 5  1 8  1 8

ÄNGETVÄGEN 12, 89631 HUSUM • WWW.BILOCHMOTORHUSUM.SE

SERVICE REPARATIONERDÄCK & FÄLG

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

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

bilen. Kan göras mot tillägg och förfrågan.

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

 
 

 

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

och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Jörgen Tage Inger FilipLinda StefanJennyJan

I början av höstterminen bjuds alla 

lärare in till inspirationscafé på 

Komtek där årets tema presenteras. 

De får även lite tips och idéer på 

hur/vad man kan bygga samt en del 

byggmaterial. 

Därefter får eleverna bygga och 

konstruera ute i klasserna för att 

slutligen åka ned på dessa Notdagar 

som i år arrangerades på Fjällräven 

Center. 

Årets tema var vatten och drivmed-

let var propeller. 

Den 21 november var det dags för 

mellanstadieeleverna vid Husumsko-

lan att åka till Ö-vik och tävla med 

sina bidrag. De hade många fanta-

sifullt byggda farkostar som skulle 

medverka i ett fl ytande dragrace men 

även bedömas i design och utförande. 

Tittar vi bakåt några år har det gene-

rellt lyckats bra för Husumeleverna 

och så även detta år.

Husumskolans klass 6 med farkos-

ten ”Pride strykjärn” tog hem första 

priset i hastighetstävlingen. Även 

övriga farkoster gick i mål på bra 

tider!  

Innan och efter tävlingarna fanns 

möjlighet att pröva på några utma-

ningar inom teknikområdet samt kika 

runt vad de olika företagen hade att 

erbjuda och visa upp. En rolig dag 

som förhoppningsvis öppnade upp 

teknikintresset ytterligare.•

Skolans 
vArld

:

KOMTEKS ”NOT-DAGAR”
Varje höst anordnar KomTek (Kommunala Teknikskolan) tillsammans med 
mängder av ortens företag ”NOT-dagar” ( Natur Och Teknikdagar). Detta är 
en form av minifestival i teknik för att öka elevernas intresse för teknik och 
naturvetenskap. 

TEXT: GABRIELLA BRANDT OCH SUSS SVENSSON

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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Välkommen att upptäcka vad kristen tro handlar om i en 
Alphakurs. Cirka 12 samlingar med servering, föredrag 
och samtal. Start i mitten av januari. Dag och tid kan 
anpassas. Avgift endast för serveringen. 

Utforska  
livet!
Ring för info och anmälan. 
→ Kyrkans Hus, Husum. Preliminärt tisdagar kl 13.00
 Eric 070-207 17 91, Margareta 070-699 62 17    
→ EFS i Banafjäl. Jan 070-264 81 00
 
HKS – Kyrkorna tillsammans i Grundsunda inbjuder
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS HUSUM

DITT LOKALA BANKKONTOR  
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

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

 EVENEMANG
dec jan feb

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Mån 25/12  11.00   Centrumkyrkan   Gudstjänst
Mån 1/1 18.00 Centrumkyrkan Nyårsbön 

NÄSTA 
NUMMER

UTKOMMER
5

feb

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
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Malin är utbildad barnskötare, op-

tometritekniker, hydraulsystem-

tekniker och maskinmekaniker 

och har jobbat inom dessa områden, 

men även haft smyckestillverkning 

som hobby under många år.

Anna-Maria är utbildad underskö-

terska och har tidigare jobbat inom 

handikappomsorgen. Hon har även 

utbildning inom konst och form från 

gymnasiet och har alltid känt att det 

var detta hon velat jobba med. Innan 

uppstarten av deras gemensamma 

företag jobbade Anna-Maria som 

illustratör och konstnär på det egna 

företaget Queen of Art.    

– Vi har alltid skapat i olika former 

sedan barnsben och fi nner en enorm 

tillfredställelse varje gång vi lyckas 

tillverka egna vackra unika saker, 

förklarar båda.

Iden till att starta företag kom 

när Malin var arbetssökande och 

nämnde till Anna-Maria att hon ville 

bli egenföretagare.  Anna-Maria, som 

då jobbade med sin egen fi rma, hade 

under samma period tankarna på att 

jobba med företagandet tillsammans 

med någon

– Eftersom att vi bor i Husum  och 

trivs på landsbygden så föll det sig na-

turligt att starta vår verksamhet här. 

Hur skulle ni förklara 
er verksamhet och arbete? 

– Med en tydlig inspiration av natu-

ren skapar vi smycken, huvudsakligen 

i tenn men även i andra material om 

silvertråd, resin och konstläder.  Vår 

verkstad har vi i Önska. Där gjuter 

och formar vi allt för hand, så varje 

smycke får en unik karaktär.

Verksamheten baseras till största 

delen på en webbshop för att nå ut, 

även utanför Husums gränser. 

– Men vill man som kund komma 

och se och känna på produkterna  kan 

man göra det genom att höra av sig 

till oss, antigen via telefon eller mail 

för att boka en tid.  Vi försöker även 

vara ute på mässor och marknader 

när tillfälle ges. 

Vad brinner ni för när det gäller ert företag? 
– Att få fortsätta skapandet och 

kunna leva enbart på detta.

Vad är det som gör ert 
företag unikt jämfört med andra? 

– Allt är gjort av oss för hand. Varje 

produkt blir därför unik. Vi älskar det 

vi gör och vi ser potential i former och 

material som andra kanske inte skulle 

lägga märke till.  

Vilket är ert största mål med företaget? 
– Att kunna leva på enbart detta. 

FOTNOT:  Följ gärna tjejernas företag på 
nstagram: northern.nature.jewelry.design.

MALIN OCH ANNA-KARIN
SATSAR PÅ SMYCKESTILLVERKNING

De håller till i lokaler i Önska. Malin Sandström och Anna-Maria 
Fahlberg satsar på egen smyckestillverkning under namnet 
Northern Nature Jewelry & Design.

– Just nu är smycken i fokus. Men våra idéer är oändliga så 
i framtiden planerar vi även att skapa bland annat unika inredningsdetaljer.

TEXT: ÅSA RINGLÖV      FOTO: PRIVAT

UTGIVNINGSPLAN  2018
NR 1 5 februari
NR 2 1 maj
NR 3 4 juni     * stora sommarnumret *  NYHET!
NR 4  3 september
NR 5 15 oktober
NR 6 26 november
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         Julen är här...
Välkommen in till vår mysiga blomsterbutik  

som är fylld med julvärme & kärlek!

God Jul & Gott Nytt År

                       
  / Varma kramar Pia


