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GRUNDSUNDAGRUNDSUNDA
LANDSBYGDSBLAD1 AV 4 tidning

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

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

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

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

VINTERLYCKA
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SOFIS PYSSEL

KYRKAN MED FÖNSTER
MOT VÄRLDEN

UNGA DRIVKRAFTER
I HÖGA KUSTEN NORD
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OBEGRÄNSAD 
SURF

PÅVERKAS EJ
AV VÄDER

INSTALLATION 
ÅRET RUNT

INGEN 
GRÄVNING

N

Framtidens
Bredband

Installerat och klart, 

inkl. RUT-avdrag.

Från 399:-/mån.
FRÅN 3950:- 

ANMÄL DITT INTRESSE FÖR RADIO-FIBER
Utbyggnad i Husum & Skeppsmalen av framtidens bredband: Radio-Fiber

Prata gärna med dina grannar för att öka chanserna att koppla din 
fastighet till framtidens bredband: Radio-Fiber

Har ni inte möjlighet att träffa oss något av datumen kan ni anmäla ert 
intresse via www.micronat.se eller på telefon 0660 - 20 60 00.

HUSUM/SKEPPSMALEN
Folkets Hus, Husumgården

Onsdag 13 februari
DROP IN INFO 12.00–18.00

Ingen anmälan krävs.

WWW.MICRONAT.SE
0660-20 60 00

TV och Play
från Boxer.
Välj mellan 
70 kanaler.  

Lägg enkelt
till telefoni
i ditt utbud!

HUSUM/SKEPPSMALEN
Folkets Hus, Husumgården

Onsdag 27 februari
DROP IN INFO 12.00–18.00

Ingen anmälan krävs.

Anmäl ditt intresse för Radio-Fiber redan idag! När vi har fått tillräckligt antal 
beställningar är nästa steg att vi påbörjar utbyggnaden i ditt område under 2019.
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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 Vintern kan skapa eufori.     Foto: Suss Svensson.

NÄSTA NUMMER Utkommer 8 april 2019. Manusstopp 18 mars 2019.

 www.facebook.com/grundsundati dning

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

 REFLEKTION

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

BOKA DIN ANNONS SENAST 18 MARS • 0660-29 99 58

Inga nyårslöft en men förhoppningar.
ligger på är huvudsaken att  du själv, i slutändan, 
känner dig nöjd över resultatet.

Jag har, precis som ti digare år, valt att  inte avge 
något nyårslöft e då jag tenderar ti ll att  ställa för 
höga krav på mig själv, vilket i slutändan resulterar 
i en känsla av misslyckande från min sida. Däremot 
har jag förhoppningar! Dels att  jag en dag ska lära 
mig att  inte skjuta upp plugget inför tentamen ti ll 
dagen innan, samt lära mig att  Netf lix och Youtube 
fi nns kvar när jag vaknar nästa morgon. På så sätt  
skulle jag kunna uppnå förhoppningen om att  gå 
ti ll sängs inom rimliga ti der uti från vad jag har på 
agendan dagen därpå. 

Med dett a sagt vill jag önska er 
alla en god fortsätt ning och ett  
stort lycka ti ll med vad ni än tar 
för er under året!

ELIN EKMAN

2018 ligger nu bakom oss och julpyntet har hitt at 
ti llbaka ti ll sin plats i förrådet. Kanske inte i alla hus-
håll, bland annat inte hos oss. Personligen tycker 
jag att  hela december susade förbi och julkänslan 
hann inte rikti gt infi nna sig innan allt var över igen. 
Därför har jag ännu inte rikti gt hunnit ikapp med 
att  städa undan alla tomtar och röda dukar hemma 
hos oss.

2019 har nu anlänt och vi återgår ti ll vardagsbesty-
ren med jobb, studier, hushållssysslor och så vida-
re. Vi har åter fått  möjligheten att  göra det år vi har 
framför oss bätt re än det som passerat. Nyårslöft et 
som du avlade 2018, det som du planerade 2017 
och som du började fundera på 2016 får nu ytt erli-
gare en chans att  fullbordas. Dessa löft en kan se så 
olika ut. För en del kanske det handlar om att  leva 
hälsosammare genom rätt  kost och träning, andra 
vill fullborda en dröm eller ett  mål. En annan del 
kanske bara har som löft e och mål att  ta sig upp ur 
sängen varje morgon. Oavsett  vilken nivå ditt  löft e 

Örnsköldsvik
Nolaskolans Aula 

4 maj 2019 
 

www.bamselive.se

LUNDGRENS
Södra vägen 7 • 0611-188 70

Tvättmaskin fr. 4.990
Ångstrykjärn på köpet
Värde 395:- 

fr. 4.990
Ångstrykjärn på köpetÅngstrykjärn på köpet

Medtag kupongen till butiken
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LINNEA ÖBERG, DESIGN ANDRA BULLAR
ÅLDER 23 ÅR.     BOR GULLÄNGET.     ARBETAR MED DRIVER DESIGN ANDRA BULLAR OCH JOBBAR I BUTIK.

HUR SER DIN BAKGRUND UT 
OCH VARFÖR STARTADE DU 
DIN VERKSAMHET I HUSUM?

– Ända sedan jag var liten och 

växte upp har jag varit driven och 

företagsam. Jag och min syster 

brukade spendera tid på turist-

parkeringen i sommarstugan i 

Skeppsmalen. Där vi sålde allt från 

blommor ur diket till egentillver-

kade halsband i ull och glaspärlor. 

Under min gymnasietid började jag 

fatta tycke för skulptur och bygga 

fysiska alster. Med tiden började 

jag fatta intresse och påbörjade 

resan till att bli yrkesutbildad kera-

miker. Idag har jag gått från hobby 

till företag.

HUR SKULLE DU FÖRKLARA 
DIN VERKSAMHET OCH ARBETE?

– Jag vill utveckla Nordens tradi-

tion av genuint hantverk, där vi ser 

kunskap, kvalité och design. inte 

bara en prislapp. För att uppnå 

detta tror jag på att sprida kunskap 

och intresse för hantverk, genom 

kurser och workshops. jag hoppas 

kunna dra igång kurser nu i vår. 

Självklart vill jag utvecklas som 

designer och formgivare, skapa min 

prägel och varumärke.

VAD BRINNER DU FÖR NÄR 
DET GÄLLER DITT FÖRETAG?

– Det som driver mig är kreativite-

ten, viljan av att lära mig nytt och 

den fi na respons jag får av kunder. 

Jag vill driva företaget hållbart, 

både för mig och för miljön.

VAD ÄR DET SOM GÖR DITT 
FÖRETAG UNIKT MOT ANDRA?

– Jag jobbar för att vara nytänkande 

och allt är av egen design. Mina föl-

jare på sociala medier beskriver mig 

såhär: ”Din glädje”, ”Din kreativitet 

och positiva fi na syn på livet” och 

”Du har modet att våga satsa på det 

du tror på och brinner för”.

HUR FÅR DU INSPIRATION?

– Jag inspireras mycket av naturen, 

vårt vackra Höga Kusten. Under 

den senaste tiden har jag jobbat 

mycket med våra skogsdjur, rävar, 

rådjur, fåglar m.m.

VAD ÄR DITT MÅL MED FÖRETAG?

– Till en snäsig utställningsgranne 

svarade jag en gång att mitt mål 

är att ställa ut utomlands i Milano 

eller New York. Ett annat delmål i 

resan är att få tillverka serier tallri-

kar till restauranger. Såklart är det 

stora målet att kunna jobba med 

företaget på heltid. Det ska jag göra 

i framtiden, men jag har tillåtit mig 

själv att låta företaget växa hållbart 

för långsiktiga mål. 

VILKA TIPS KAN DU GE TILL 
DE SOM DRÖMMER OM 
ATT STARTA EGET FÖRETAG?

– Det är bara fantasin som sätter 

gränser. Det gäller bara att våga 

vilja, våga misslyckas och våga 

drömma. Det fi nns otroligt många 

proffsiga kreatörer här ute i vårt 

län, släng ut en fråga om du 

funderar över nått, eller googla, 

ha mejlkontakt med leverantörer, 

jämför olika för och nackdelar hos 

leverantörer.

HUR UPPLEVER DU DET ATT BO 
OCH VERKA I HÖGA KUSTEN NORD?

– Jag älskar naturen här i Ö-vik 

och kommer alltid göra det. Vår 

skärgård, vår skog och våra berg. 

Den bästa naturupplevelsen är från 

hästryggen, det kan jag intyga som 

inbiten hästmänniska. Höga Kusten 

kommer alltid ligga mig varmt om 

hjärtat.•

UNGA DRIVKRAFTER 
I HÖGA KUSTEN NORD
  TEXT OCH FOTO: ROBIN HÖRNKVIST
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EMIL LUNDBERG, BIL & MOTOR HUSUM
ÅLDER 23 ÅR.     BOR HUSUM.       ARBETAR MED  EGENFÖRETAGARE, BIL & MOTOR HUSUM.

HUR SER DIN BAKGRUND UT 
OCH VARFÖR STARTADE DU 
DIN VERKSAMHET I HUSUM?

– Jag är utbildad fordonstekniker 

och har lastbilskort. Började jobba 

3,5 år inom däckbranschen och 

sedan fyra månader som byggkran-

förare. Men på grund av mycket 

resor och en stor saknad efter min 

sambo, valde jag att sluta som 

kranförare. Kände då att det verka-

de intressant att starta eget. Jag 

ville få styra över mina egna dagar 

och vara min egen chef. Företaget 

Bil & Motor Husum startade jag 

2016, samtidigt som jag jobbade 

heltid inom däckbranschen. Nu 

driver jag enbart företaget här i 

Husum, vilket känns superkul. Det 

är lite som att få jobba med sin 

hobby – för det är verkligen roligt 

med bilar.  

HUR SKULLE DU FÖRKLARA DIN 
VERKSAMHET OCH ARBETE?

– Företaget arbetar med service 

och reparationer av bilar, samt 

försäljning av däck. 

VAD BRINNER DU FÖR NÄR 
DET GÄLLER DITT FÖRETAG?

– Att alltid utmana mig själv för då 

utvecklas man. Jag ser det alltid 

som att varje ny bil är en ny utma-

ning. Det är lärorikt samtidigt som 

det är roligt. 

VAD ÄR DET SOM GÖR DITT 
FÖRETAG UNIKT MOT ANDRA?

– Mitt fokus är alltid kunden. Det 

är viktigt att kunden känner ett 

förtroende för mig. Dessutom ser 

jag alltid till att utföra ett riktigt bra 

och komplett arbete. 

HUR FÅR DU INSPIRATION?

– Jag går på min känsla och intui-

tion. Det är för mig inte viktigt vad 

andra gör eller inte. Jag kör på min 

magkänsla. Det blir roligare så! 

VAD ÄR DITT MÅL MED FÖRETAG?

– Det fi nns inget fast mål med fö-

retaget. Jag tar det eftersom. Men 

det är klart att en viss målsättning 

på ett stabilt företag med två, tre 

anställda vore en trevlig vision. 

Dock är det viktigaste för mig inte 

att bli störst, utan att få jobba med 

personkemi och bilda ett bra tryggt 

team. 

VILKA TIPS KAN DU GE TILL 
DE SOM DRÖMMER OM 
ATT STARTA EGET FÖRETAG?

– Mitt viktigaste tips är att lita på 

magkänslan. Den har alltid rätt! 

Sedan ska man alltid lyssna på 

morsan. Hon är bra klok. 

OM DET ÄR NÅGOT ANNAT DU 
VILL BERÄTTA OM DITT FÖRETAG, 
SÅ GÖR GÄRNA DE!

– Jag har nyligen köpt före detta 

Bil & Plåt på Industrivägen. Planen 

är att bygga upp en verkstad samt 

tvätthall om ett par år. Men för 

nuvarande hålls verksamheten 

fortfarande på Ängetvägen. 

HUR UPPLEVER DU DET ATT BO 
OCH VERKA I HÖGA KUSTEN NORD?

– Jag och min sambo trivs bra 

här, nära till service, nära till allt 

plus att det är fi nt här. Det som 

underlättar för oss båda, jag med 

företaget och sambon som jobba i 

Ö-vik, är att det fi nns bra kommu-

nikationer.•
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LOTTA EDLUND, GAMLA KAPELLET
ÅLDER 27 ÅR.     BOR I DET GAMLA KAPELLET I DOMBÄCK.     
ARBETAR MED STUDERAR TILL BYGGINGENJÖR OCH DRIVER MIN EGNA KONDITORIVERKSAMHET GAMLA KAPELLET.

HUR SER DIN BAKGRUND UT 
OCH VARFÖR STARTADE DU 
DIN VERKSAMHET I HUSUM?

– För lite drygt tre år sedan fi ck jag 

och min man Mathias överta det 

gamla kapellet i Dombäck som nu är 

vårt hem. Jag har pluggat på distans 

hemifrån och jobbat på somrarna 

som kökschef på Bruksgodset i 

Banafjäl. Det är ett jobb jag älskar 

och bakningen har jag fått med mig 

därifrån. Att få stå och knåda en 

deg är en riktig favoritsyssla. Man 

får liksom jobba med hela kroppen 

men låta huvudet vila en stund, det 

blir någon form av avkoppling för 

mig. Vid ett tillfälle arrangerade vi 

en loppis i kapellet för att göra oss 

av med gamla grejer. Då passade jag 

även på att erbjuda folk att köpa en 

tårtbit. Från den stunden drog det 

igång!

HUR SKULLE DU FÖRKLARA 
DIN VERKSAMHET OCH ARBETE?

– Jag jobbar nu med att tillverka 

bakverk på beställning. Det har 

blivit mest tårtor, men jag säljer 

också bullar, kakor, smörgåstårtor 

och bröd.

VAD BRINNER DU FÖR NÄR 
DET GÄLLER DITT FÖRETAG?

– Jag tycker att det är fantastiskt 

roligt med smaker. När jag gör 

tårtor är det smakkombinationerna 

jag går igång på. Jag är ju egentli-

gen en bulltjej och har aldrig varit 

så mycket för tårtor. Därför tycker 

jag att det är roligt att komma på 

nya grejer som man kanske inte 

ätit förr. Att kunna erbjuda något 

välgjort och lite annorlunda är 

jätteroligt och verkar också gå hem 

hos kunderna. Min förhoppning är 

att de som ser tårtan ska tycka att 

den är vacker, men att smakerna 

ska överträffa utseendet!

VAD ÄR DET SOM GÖR DITT 
FÖRETAG UNIKT MOT ANDRA?

– Det speciella med att köpa bakverk 

på beställning är ju att du kan få 

något helt efter dina önskemål. Det 

jag gör är något mer unikt än de klas-

siker som produceras i större skala. 

HUR FÅR DU INSPIRATION?

– Jag inspireras mycket av bilder och 

älskar receptböcker. Jag läser gärna 

recept som kvällsläsning eller på 

toaletten! Det inspirerar mig mycket 

att spinna vidare på sådant som 

någon annan gjort. Jag ser något och 

tänker "Åh, det här skulle bli ännu 

godare med..." eller "Den här kan 

man använda tillsammans med...".

VAD ÄR DITT MÅL MED FÖRETAG?

– Jag har mycket idéer och tankar 

men tar dagen lite som den 

kommer. Det får visa sig hur allt 

utvecklar sig framöver. 

VILKA TIPS KAN DU GE TILL 
DE SOM DRÖMMER OM ATT 
STARTA EGET FÖRETAG?

– Testa! Vad är det värsta som kan 

hända? Och det är inte så komplicerat 

som man kanske tror att starta ett fö-

retag. Man måste inte ha hela bilden 

klar från början, utan det går att börja 

i liten skala och prova sig fram. 

HUR UPPLEVER DU DET ATT BO 
OCH VERKA I HÖGA KUSTEN NORD?

– Jag trivs jättebra i den här kom-

munen och i Höga kusten. Vi har så 

mycket att vara stolta över här. Dels 

har vi en fantastiskt fi n natur runt 

ikring oss med så många fi na plat-

ser att besöka och stora möjligheter 

att bo vackert och bekvämt.• 
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GOD FORTSÄTTNING, 
ALLA I HÖGA KUSTEN NORD-OMRÅDET!
I december fi ck vi vår nya logga. Vi 

har arbetat med den under hösten 

för att få till en bra ersättare för den 

gamla som vi haft sedan starten av 

GFG 1995. Den var inte tillräckligt di-

gital, det vill säga den såg för suddig 

ut samt att vi har inlett samverkan 

med Örnsköldsviks kommun och 

blivit Bygdsam och GFF (Grundsunda 

Företagarförening)  är fusionerad 

med GFG. Men självklart står vi 

för samma saker nu som då. Vi vill 

utveckla Grundsunda–bygden till att 

vara en plats som man vill besöka, 

leva och bo i. Vi vill helt enkelt vara 

tyckt!

HUR HAR VI DÅ TÄNKT I ARBETET 
MED ATT FÅ TILL EN NY LOGGA?
GFF hade också en egen, vi tänkte vitt 

och brett, färg och form och kom tillslut 

fram till att vi inte ska krångla till det. 

Så färgen tog vi från GFF, GFG-Bygd-

sam hade vi redan och formen från 

GFF skulle bli bra, användbar och 

enkel i många olika sammanhang som 

på brevpapper, Facebook, Instagram, 

Hemsidan, rollup och allt annat där en 

logga är bra att ha.

NU LITE VAD SOM LIGGER I RÖRET:
I höst har vi varit med på företagarda-

gen där vi tillsammans med Anundsjö 

Bygdsam hade bord där vi visade upp 

vårt arbete och marknadsförde vad vi 

gör och står för. Det blev många trevli-

ga samtal och vi fi ck synas.

Vi fanns med på Husumgårdens 

julmarknad till första advent där vi 

fi ck visa upp vår roll–up som vi just 

hade fått klart med nya loggan och en 

vacker bild från Kasavika som Brita 

Edberg fotat. Den dagen gav Maritha 

Östman och mig många givande mö-

ten. Vi hade också en bild som Tommy 

Sjölund fotat och som vi gjort en tavla 

av som många beundrade, motivet är 

varvsbron i norrsken.  Den fi nns för 

övrigt att se på Husumgården i Kinell-

rummet som den 4 december invigde 

till Närarbetsplats. Det är en plats för 

kommunanställda att boka upp sig 

på om man har möjlighet att arbete 

på annan plats än sin normala. Det 

innebär att även om man bor i Husum 

med omnejd kan jobba på hemmaplan 

när det passar.

Vi har även haft uppföljning av ort-

svandringen som vi hade i september 

då vi startade på Kyrkans hus och gick 

IP och Strandvägen. Det visade sig 

att vi fått en plan från kommunen när 

fl era av punkterna ska vara åtgärdade. 

Det är mycket positivt.

Vi har just gått i mål med vår för-

studie Höga Kusten Nord, det är bara 

slutrapporten kvar. Vi har också fått 

en förstudie som heter Höga Kusten 

Nord, utveckling Skagsudde, vision 

handlingsplan kring service och event. 

Men det kan ni läsa om mer i tidning-

en under vad som är aktuellt.  

Vi skriver numera 2019 och det inne-

bär att vi är på rätt sida för att börja 

planera för Husumdagen.  Vi har fått 

så mycket positiv återkoppling för 2018 

års Husumdag när vi var på torget och 

invigde Varvsbron så vi kör i år igen 

på torget.  Så boka in i era kalendrar 

att den 25 maj är det Husumdagen på 

torget. Naturligtvis kan man redan nu 

också boka utställningsplats.•

MIA BYLUND EDSTRAND
Verksamhetskoordinator
info@gfgbygdsam.se
076 798 63 09

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

Bränsleförbrukning blandad körning 5,8 l/100 km, CO2 152 g / km. Miljöklass EU6. Erbjudandet gäller tom 31 mars 2019.  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

HITTA NYA ÄVENTYR MED  
ADVENTURE EDITION.
Upptäck en banbrytande sjusitsig SUV med avancerad 
fyrhjulsdrift, offroadläge och ständig uppkoppling. 
Just nu som Adventure Edition med värmare, elektrisk 
utfällbar dragkrok och läderklädsel. Välkommen in för 
en provkörning!

ŠKODA KODIAQ Adventure Edition TDI190 DSG 4x4 fr 344 000 kr
 Canton Soundsystem  Elbaklucka  Backkamera  Takräcke aluminium  Läderklädsel 
 Bränslevärmare med fjärr, tidur och app  3-zons Climatronic  Mörktonade rutor SunsetAudi  

SERVICE- 
  AVTAL*
100 kr/mån

Pris från 

Exempel på utrustning:  
» Sportstolar » Alcantara/Läderklädsel  

» Multifunktionsratt » Förarinformations-
system med färgdisplay » Farthållare  

» Parkeringshjälp bak » Aluminiumfälgar 17"

Självklar,  
kompakt styrka.
Audi Q3 quattro® 2.0 TDI 
150 hk Sports Edition

324.800 kr 
Leasing från 1.830 kr/mån.  

Förmånsvärde från 1.863 kr/mån. 

Bränsleförbr. bl. körning 4,4 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Miljökl. EU6. Audi Leasing Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt baserad på SKV nybilspris 2016. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar.  Med serviceavtal betalar du endast 100 kr i månaden för dina servicekostnader på Audiverkstaden under tre år eller 6.000 mil.  

Nordemans Bil AB 
Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660 -579 00 
www.nordemansbil.se,  

Nordemans Bil
Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11.
Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se
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HITTA NYA ÄVENTYR MED  
ADVENTURE EDITION.
Upptäck en banbrytande sjusitsig SUV med avancerad 
fyrhjulsdrift, offroadläge och ständig uppkoppling. 
Just nu som Adventure Edition med värmare, elektrisk 
utfällbar dragkrok och läderklädsel. Välkommen in för 
en provkörning!

ŠKODA KODIAQ Adventure Edition TDI190 DSG 4x4 fr 344 000 kr
 Canton Soundsystem  Elbaklucka  Backkamera  Takräcke aluminium  Läderklädsel 
 Bränslevärmare med fjärr, tidur och app  3-zons Climatronic  Mörktonade rutor SunsetAudi  

SERVICE- 
  AVTAL*
100 kr/mån

Pris från 

Exempel på utrustning:  
» Sportstolar » Alcantara/Läderklädsel  

» Multifunktionsratt » Förarinformations-
system med färgdisplay » Farthållare  

» Parkeringshjälp bak » Aluminiumfälgar 17"

Självklar,  
kompakt styrka.
Audi Q3 quattro® 2.0 TDI 
150 hk Sports Edition

324.800 kr 
Leasing från 1.830 kr/mån.  

Förmånsvärde från 1.863 kr/mån. 

Bränsleförbr. bl. körning 4,4 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Miljökl. EU6. Audi Leasing Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt baserad på SKV nybilspris 2016. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar.  Med serviceavtal betalar du endast 100 kr i månaden för dina servicekostnader på Audiverkstaden under tre år eller 6.000 mil.  

Nordemans Bil AB 
Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660 -579 00 
www.nordemansbil.se,  

Nordemans Bil
Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11.
Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se
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I februari 2018 inspirerades vi i 

Grundsunda av Jerry Engström, 

som till vardags driver Friluftsbyn 

vid Skuleberget. Redan efter den 

kvällen bildades en arbetsgrupp vars 

fokus var att analysera vidare kring 

hur Grundsunda kunde växla upp sin 

besöksnäring. Resultatet blev ”Höga 

Kusten Nord – Den orörda delen av 

Höga Kusten”. Med stöd av arbets-

gruppen skickade GFG-Bygdsam in 

en förstudieansökan till Världsklass 

Örnsköldsvik med avsikten att inven-

tera nuläget i bygden, samt arrangera 

öppna träffar för bygden. 

Fokus kring inventering låg på 

frågor om aktörer, infrastruktur, 

digitalisering och så vidare. En typ av 

kartläggning för att avgöra vart Grund-

sunda ligger i dagens läge. Därefter 

skulle fokuset ligga på att skapa ett 

tillvägagångssätt för hur Grundsunda 

kunde jobba med besöksnäringsfrå-

gorna, då genom att hitta en modell. 

Inventeringen visade både goda 

resultat och möjlighet till utveck-

ling. Dels är Grundsunda stark i sin 

infrastruktur med god tillgång till tåg, 

buss, fl yg och båt. Närheten till E4:an 

har också sina fördelar. Därefter fann 

vi även att det fi nns fl era bra områden 

som kan utvecklas till riktiga besöks-

dragare för hela vår bygd, bland annat 

Skeppsmaln. Däremot är vårt steg in 

i digitaliseringen varierande. Men 

GFG-Bygdsam har bland annat arbe-

tat fl itigt med att arrangera digitala 

workshops och föreläsningar kring di-

gitaliseringen,  för att stärka bygdens 

möjlighet att utvecklas ytterligare. 

Genom förstudien fann man också 

behovet av färdigpaketerade lösningar 

med kompletta upplevelser. Då menar 

man paketering som kan innehålla 

resor, mat, boende och så vidare. Allt i 

ett! Slutligen visade lokala aktörer ett 

stort intresse för årliga koordinerade 

träffar i bygden, där fokuset enbart 

skulle ligga på besöksnäringen. 

– Vi vill jobba för ett attraktivt 

samhälle, stimulera besöksnäringen 

samt främja det goda företagandet i 

Höga Kusten Nord, berättar en stolt 

Mia Bylund Edstrand som arbetar 

som verksamhetskoordinator för 

GFG-Bygdsam.

Ambitionen hos GFG-Bygdsam är 

att jobba vidare med ett mer övergri-

pande utvecklingsprojekt inom besök-

snäringen. Tills vidare har GFG-Bygd-

sam sökt en ytterligare förstudie, 

dock denna genom Leader Höga 

Kusten. Denna förstudie kommer att 

ha fokus på ”Höga Kusten Nord – Ut-

veckling Skagsudde”. Det blir frågor 

om framtidsvisioner och en handlings-

plan kring service och event. Idag är 

Skagsudde den nordligaste delen av 

Världsarvet Höga Kusten och lockar 

årligen en stor mängd besökare från 

inte bara Örnsköldsvik. Målsättning-

en är att under våren och sommaren 

2019 jobba tillsammans med lokala 

aktörer för att utveckla Skagsudde till 

en ännu större besöksdragare än vad 

det är idag.•

Företagare, ideella och eldsjälar visar sin framtidstro och sitt engagemang 
kring besöksnäringen i Grundsunda, numera också känt som Höga Kusten Nord. 

GFG-Bygdsam har under 2018 arbetet med en förstudie som är fi nansierat av 
Världsklass Örnsköldsvik, i samverkan med Höga Kusten Destinationsutveckling AB 
och Kultur- och Fritidsenheten på Örnsköldsviks kommun.

TEXT OCH FOTO: ÅSA RINGLÖV

FÖRSTUDIE HÖGA KUSTEN NORD
– DEN ORÖRDA DELEN AV HÖGA KUSTEN
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Tillsammans
lyfter vi ditt
skogsägande
till en ny nivå
Norra Skogsägarna finns för alla skeden i ditt 
 skogs ägande. Vi hjälper dig att lyfta blicken  
och se hel heten av fastigheten.

 

 

www.norra.se

Ta kontakt med någon av 
oss så berättar vi hur!

Leif Strandberg
Skogsinspektor 
Mobil 070-687 10 17 

Jonas Sjödin 
Skogsinspektor 
Mobil 070-359 98 00

Per-Olof Nordin 
Skogsinspektor 
Mobil 073-048 65 28

Emil Andersson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-305 98 56
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 SOFI'S PYSSEL

Nu är det snart Alla hjärtans dag! Då passar 
det bra med ett kärlekspyssel. I detta 
nummer tänkte jag visa er hur man gör ett 
enkelt hjärta i 3d. Att ge bort eller varför 
inte hänga upp på väggen/dörrhandtaget 
där hemma! Ett enkelt men roligt pyssel 
! Perfekt återbruk! Försökte göra det så 
enkelt som möjligt, ibland är det lättare 
att se bilder än att gå efter text! Så kika på 
bilderna, och följ med steg för steg! Lycka 
till och ha en mysig alla hjärtans dag! 
Kram/ Sofi  

HJÄRTA I 3D

 Välj ut en tidning med hård rygg/bindning, annars håller 
inte hjärtat ihop! Börja med att vika in omslagsidan på hälf-
ten,(se bild) vik sedan upp det nedre hörnet. Fortsätt vika 
alla blad likadant, tills du vikt klart hela tidningen.

SOFI NORDIN
Ålder: 29

Bor: I Husum
Familj: Min underbara son Oliver, 12 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

Gammal tidning med hård rygg
Penna     Sax

Snöre för upphängning 

DU BEHÖVER:

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

 Rita nu ut hjärtformen (bågen på hjärtats överdel) klipp 
sedan där du ritat, för att få fram formen på ditt hjärta. 
Hela tidningen ska nu klippas efter just din form, ända in till 
ryggen/bindningen på tidningen. Dra sedan bort allt papper 
som inte skall vara med (Se bild)

Till slut har du bara ditt hjärta och en bit av tidnings ryggen 
som står upp, klipp till den efter ditt hjärta, snygga till 
kanterna, om det behövs.

 Nu har du förvandlat din 
tidning till ett hjärta, bra jobbat! 
Men för att få till en 3d eff ekt så 
behöver vi få till ett djup i hjärtat! 

Så räkna nu hur många sidor du 
har i ditt hjärta, du skall nu vika in 
dom 12 sidorna som är i mitten, 
kika på bilden så förstår du! Alla 12 
sidor ska vikas som på bilden. 

Tex: om ditt hjärta har 50 sidor så 
slår du upp sidan 25 och viker ner 
6 sidor bakåt och 6 sidor framåt. 

Om du vill hänga upp ditt hjärta 
så öppna ditt hjärta på mitten 
och lägg in en bit snöre och vänd 
på hjärtat och knyt längst upp på 
baksidan. 

Klart! Hoppas du får glädje av ditt 
häftiga 3d hjärta!
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Norrland Edition.
Rustad för svenska vägar!
Visste ni att Norrland utgör 59% av Sveriges yta? I Norrland hittar du  gruvindustri,  
 stora vattenkraftverk och Höga Kusten med sina berg och dalgångar. Kort och 
gott, i Norrland har vi långa sträckor väg, varierande topografi men också en vacker 
 omgivning! Det här är vår vardag och därför kan vi på Volkswagen Team Transportbilar 
kalla oss för experter på Transportbilar. 

Vad har vi då gjort för att göra det enklare för dig som kund? Jo, vi skapade inte en 
utan tre stycken Norrland Edition-bilar, en färdig lösning anpassad för Sveriges vägar 
och klimat!

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

Kontakta oss  
så berättar vi mer!

Norrlands största återförsäljar - 
nät med 12 anläggningar från 

 Kiruna i norr till Sundsvall i söder. 
Vi är en stor och trygg partner 

med många års erfarenhet  
av Volkswagen Transportbilar. 

Välkommen in!

Caddy skåp 2.0 TDI 4Motion 
Norrland Edition
219.900 kr exkl. moms.*
Ord. pris 248.420 kr exkl. moms.

Leasing 1.729 kr/mån exkl. moms. 

Amarok Highline 258 hk  Automat 
Norrland Edition
319.900 kr exkl. moms.
Ord. pris 362.100 kr exkl. moms.
Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Leasing 2.490 kr/mån exkl. moms. 

Transporter TwinCabin 198 hk DSG 
4Motion Norrland Edition
499.900 kr exkl. moms.
Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Leasing 3.855 kr/mån exkl. moms. 

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, fjärrstyrd dieselvärmare, 
bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, komfortpaket, drag-
paket, pluspaket, radio ”Composition Media”, backkamera. 
*Inklusive 4.500 mil och fri service i 36 månader.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, svensk högkvalitétsbyggnation 
av mellanvägg, säten från SN-fordonsinredning, dragkrok, 
LED-strålkastare, navigation, komfortpaket, pluspaket.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjärrstyrd 
 dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, 
 dragkrok, backkamera, radio ”Composition Media”.  

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker. 
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

Norrlands
EDITION

Norrland Edition.
Rustad för svenska vägar!
Visste ni att Norrland utgör 59% av Sveriges yta? I Norrland hittar du  gruvindustri,  
 stora vattenkraftverk och Höga Kusten med sina berg och dalgångar. Kort och 
gott, i Norrland har vi långa sträckor väg, varierande topografi men också en vacker 
 omgivning! Det här är vår vardag och därför kan vi på Volkswagen Team Transportbilar 
kalla oss för experter på Transportbilar. 

Vad har vi då gjort för att göra det enklare för dig som kund? Jo, vi skapade inte en 
utan tre stycken Norrland Edition-bilar, en färdig lösning anpassad för Sveriges vägar 
och klimat!

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

Kontakta oss  
så berättar vi mer!

Norrlands största återförsäljar - 
nät med 12 anläggningar från 

 Kiruna i norr till Sundsvall i söder. 
Vi är en stor och trygg partner 

med många års erfarenhet  
av Volkswagen Transportbilar. 

Välkommen in!

Caddy skåp 2.0 TDI 4Motion 
Norrland Edition
219.900 kr exkl. moms.*
Ord. pris 248.420 kr exkl. moms.

Leasing 1.729 kr/mån exkl. moms. 

Amarok Highline 258 hk  Automat 
Norrland Edition
319.900 kr exkl. moms.
Ord. pris 362.100 kr exkl. moms.
Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Leasing 2.490 kr/mån exkl. moms. 

Transporter TwinCabin 198 hk DSG 
4Motion Norrland Edition
499.900 kr exkl. moms.
Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Leasing 3.855 kr/mån exkl. moms. 

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, fjärrstyrd dieselvärmare, 
bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, komfortpaket, drag-
paket, pluspaket, radio ”Composition Media”, backkamera. 
*Inklusive 4.500 mil och fri service i 36 månader.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, svensk högkvalitétsbyggnation 
av mellanvägg, säten från SN-fordonsinredning, dragkrok, 
LED-strålkastare, navigation, komfortpaket, pluspaket.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjärrstyrd 
 dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, 
 dragkrok, backkamera, radio ”Composition Media”.  

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker. 
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

Norrlands
EDITION
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www.natraalvenskog.se

Frågorna blir alltfler inför  
nästa år.
Röja? Gallra? Slutavverka?  
Värdera? Planera?

Vad är rätt och vad är fel?

Att vara skogsägare är inte enkelt. Det är  
därför Nätraälven Skog finns. Vi är en lokal och 
oberoende skogsägarförening som alltid står på 
din och din skogs sida.

Vi har råd att tänka långsiktigt.

2020
Håkan & Victor.



ANNONS

Ljuset kommer tillbaka, solen lyser fint mot snön 
på vårvintern. Uppståndelsens ljus möter oss i 
påskens budskap. Påskdagen, Kyrkoårets vikigas-
te högtid, firar kyrkorna i Grundsunda gudstjäns-
ten tillsammans i Grundsunda kyrka. 
Kurt Enberg, kyrkoherde, ansvarig för all text i 
Kyrkbladet där ingen annan anges.

Kyrkbl adet
Nr 1  2019

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Hitta oss på

Foto: Linda NydahlSlädåkning vid sportlovskul 2018.

Nu bjuder vi på ett spännande vårvinter-
program. Se sidan 4 i Kyrkbladet.

Viktig fastekampanj för Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. Se sidan 2 och 3.

Läs på sidan 3 om spotlovskul, julafton för 
alla, retreater och kyrkans familjerådgivning.



I BETONG
ANNONS

Fastekampanjen 2019 

Dammet yr när barnen springer 
runt på gården. De flesta är barfota 
och kläderna är slitna eller trasiga. 
De är närmare 140 barn och endast 
tre barnskötare.
Barnen visar upp en imponerande 
föreställning med rockringar. Till 
kompisarnas klappande och sång 
rockar de först med midjan, sedan 
armen och sist halsen. Barnskö-
taren Kafi Mousa Ibris, 25 leder 
entusiastiskt barnen i föreställning-
en. Han arbetar som barnskötare 
på det så kallade ”Child Friendly 
Space” här i flyktinglägret Pamir i 
Sydsudan.
– Här kan barnen slappna av och 
lära sig sånger som de tar med sig 
hem. Många har det jobbigt hem-
ma. Vissa blir slagna, andra har sett 
sina föräldrar skjutas eller bli våld-
tagna. Vi vill ge dem något annat 
att tänka på, säger han.
Kafi märker snabbt vilka barn som 
mår dåligt.
– De kan inte koncentrera sig eller 
knyta an till de andra barnen. Istäl-
let isolerar de sig, gråter och kan 
inte förklara varför de mår dåligt. 
Han brukar ta undan de barnen 
och försöka prata med dem. Vissa 
uttrycker sig bättre om de får rita 
eller använda modellera. Då kom-
mer deras upplevelser fram i form 
av till exempel bepansrade jeepar 
eller vapen. Kafi säger att många 
inte har någon att prata med hem-
ma.
På förskolan får barnen leka under 

trygga förhållanden. Bara det fak-
tum att föräldrarna vet att någon 
annan ser dem kan vara ett skydd. 
Kafi skulle dock önska ännu mer 
för barnen. Till exempel gungor 
och att de fick mellanmål under de 
tre timmar de är där.
– Det skulle hålla deras motivation 
uppe. De blir väldigt trötta när de 
lekt en stund.
Kafi är själv flykting ifrån Nuba-
bergen i Sudan. När Sydsudan blev 
självständigt 2011 blossade strider 
upp mellan den sudanesiska armén 
och rebeller. Hans hemby och fäl-
ten runtomkring förstördes av ar-
méns flygvapen. Kafi, som då var 
19 år, flydde tillsammans med sina 
föräldrar och syskon. Resan gick 
till fots under torrperioden då det 
var ont om vatten och otroligt hett. 
Familjen bar på mat, vatten och 
några få ägodelar, men det mesta 
lämnades kvar i byn.
– Vi hade med oss vårt husdjur, en 
apa, som dog längs vägen. På nät-
terna sov vi utomhus under träd. 
När armén attackerade gömde vi 
oss.
I Pamir känner sig Kafi trygg. Idag 
är han gift och har en son på ett 
och ett halvt år. Han är oerhört 
tacksam över jobbet som barnskö-
tare. Lönen på 150 dollar (strax 
över 1200 kronor) i månaden för-
sörjer Kafis egna lilla familj, hans 
föräldrar och sju syskon. Det blir 
ett välkommet tillskott till matran-
sonerna, som alla flyktingarna i 

3 mars - 14 april
Samma himmel. Samma rättigheter. 
Men verkligheten ser olika ut.

Lämna din gåva till Fastekampanjen 
vid våra insamlingstillfällen Se vårt 
program på nästa uppslag.
Du kan också 
Swisha 123 579 08 45 
eller sätta in din gåva på 
bankgiro 273-8912. 
Ange Fastekampanjen.
Vi skickar sedan din gåva vidare 
till Svenska kyrkans internationella 
arbete.  

lägret får en gång i månaden.
– Om pengarna räcker köper jag 
kläder och skor. I vår kultur är det 
naturligt att dela med sig och hjäl-
pas åt.
Men jobbet betyder mycket mer 
än pengarna för Kafi. Det märks 
på honom att han är motiverad. 
Kraften att stötta och hjälpa var-
andra finns tydligt hos honom och 
de andra som bor och arbetar här 
i flyktinglägret. Tillsammans har 
de hittat ett sätt att överleva och 
bygga upp framtidstro både för sig 
själva och för alla de barn som väx-
er upp här.

Kafi Mousa Ibris, 25 år

OM SYDSUDAN
I Sydsudan pågår världens snab-
bast växande flyktingkris. Stora de-
lar av landet har drabbats av svält 
och inbördeskrig. En tredjedel av 
befolkningen är på flykt. Samtidigt 
tar landet emot flyktingar från Su-
dan som också flyr från krig. Via 
LWF (Lutherska världsförbundet/
Lutheran World Federation) stöd-
jer Svenska kyrkans internationel-
la arbete tiotusentals sudanesiska 
flyktingar så att de kan skapa sig 
en dräglig och trygg tillvaro i flyk-
tinglägren.
 
Text: Anna Jonasson
Foto: Magnus Aronsson/IKON
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ANNONS

Fastekampanjen 2019 

Dammet yr när barnen springer 
runt på gården. De flesta är barfota 
och kläderna är slitna eller trasiga. 
De är närmare 140 barn och endast 
tre barnskötare.
Barnen visar upp en imponerande 
föreställning med rockringar. Till 
kompisarnas klappande och sång 
rockar de först med midjan, sedan 
armen och sist halsen. Barnskö-
taren Kafi Mousa Ibris, 25 leder 
entusiastiskt barnen i föreställning-
en. Han arbetar som barnskötare 
på det så kallade ”Child Friendly 
Space” här i flyktinglägret Pamir i 
Sydsudan.
– Här kan barnen slappna av och 
lära sig sånger som de tar med sig 
hem. Många har det jobbigt hem-
ma. Vissa blir slagna, andra har sett 
sina föräldrar skjutas eller bli våld-
tagna. Vi vill ge dem något annat 
att tänka på, säger han.
Kafi märker snabbt vilka barn som 
mår dåligt.
– De kan inte koncentrera sig eller 
knyta an till de andra barnen. Istäl-
let isolerar de sig, gråter och kan 
inte förklara varför de mår dåligt. 
Han brukar ta undan de barnen 
och försöka prata med dem. Vissa 
uttrycker sig bättre om de får rita 
eller använda modellera. Då kom-
mer deras upplevelser fram i form 
av till exempel bepansrade jeepar 
eller vapen. Kafi säger att många 
inte har någon att prata med hem-
ma.
På förskolan får barnen leka under 

trygga förhållanden. Bara det fak-
tum att föräldrarna vet att någon 
annan ser dem kan vara ett skydd. 
Kafi skulle dock önska ännu mer 
för barnen. Till exempel gungor 
och att de fick mellanmål under de 
tre timmar de är där.
– Det skulle hålla deras motivation 
uppe. De blir väldigt trötta när de 
lekt en stund.
Kafi är själv flykting ifrån Nuba-
bergen i Sudan. När Sydsudan blev 
självständigt 2011 blossade strider 
upp mellan den sudanesiska armén 
och rebeller. Hans hemby och fäl-
ten runtomkring förstördes av ar-
méns flygvapen. Kafi, som då var 
19 år, flydde tillsammans med sina 
föräldrar och syskon. Resan gick 
till fots under torrperioden då det 
var ont om vatten och otroligt hett. 
Familjen bar på mat, vatten och 
några få ägodelar, men det mesta 
lämnades kvar i byn.
– Vi hade med oss vårt husdjur, en 
apa, som dog längs vägen. På nät-
terna sov vi utomhus under träd. 
När armén attackerade gömde vi 
oss.
I Pamir känner sig Kafi trygg. Idag 
är han gift och har en son på ett 
och ett halvt år. Han är oerhört 
tacksam över jobbet som barnskö-
tare. Lönen på 150 dollar (strax 
över 1200 kronor) i månaden för-
sörjer Kafis egna lilla familj, hans 
föräldrar och sju syskon. Det blir 
ett välkommet tillskott till matran-
sonerna, som alla flyktingarna i 

3 mars - 14 april
Samma himmel. Samma rättigheter. 
Men verkligheten ser olika ut.

Lämna din gåva till Fastekampanjen 
vid våra insamlingstillfällen Se vårt 
program på nästa uppslag.
Du kan också 
Swisha 123 579 08 45 
eller sätta in din gåva på 
bankgiro 273-8912. 
Ange Fastekampanjen.
Vi skickar sedan din gåva vidare 
till Svenska kyrkans internationella 
arbete.  

lägret får en gång i månaden.
– Om pengarna räcker köper jag 
kläder och skor. I vår kultur är det 
naturligt att dela med sig och hjäl-
pas åt.
Men jobbet betyder mycket mer 
än pengarna för Kafi. Det märks 
på honom att han är motiverad. 
Kraften att stötta och hjälpa var-
andra finns tydligt hos honom och 
de andra som bor och arbetar här 
i flyktinglägret. Tillsammans har 
de hittat ett sätt att överleva och 
bygga upp framtidstro både för sig 
själva och för alla de barn som väx-
er upp här.

Kafi Mousa Ibris, 25 år

OM SYDSUDAN
I Sydsudan pågår världens snab-
bast växande flyktingkris. Stora de-
lar av landet har drabbats av svält 
och inbördeskrig. En tredjedel av 
befolkningen är på flykt. Samtidigt 
tar landet emot flyktingar från Su-
dan som också flyr från krig. Via 
LWF (Lutherska världsförbundet/
Lutheran World Federation) stöd-
jer Svenska kyrkans internationel-
la arbete tiotusentals sudanesiska 
flyktingar så att de kan skapa sig 
en dräglig och trygg tillvaro i flyk-
tinglägren.
 
Text: Anna Jonasson
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Retreat - en 
stilla dag

i Arnäs

Julafton för alla 
Tack till er alla som sponsrade och hjälpte till  med Julafton för 
alla. Tack för gott ekumeniskt samarbete och till ICA 
supermarket i Husum för bra samarbete.
Grundsunda församling betalade för maten och Centrumkyr-
kan såg till att ideella krafter fanns på plats. Efter samling vid 
krubban i Kyrkans Hus kl 12 på julafton inbjöds alla till Cen-
trumkyrkan kl 13. Så här skrev Barbro Gunnarsson som var en 
av de drivande personerna för denna satsning:

Julafton för alla gav mersmak
Totalt sett över dagen, kom ca 50 personer för att fira jul i 
Centrumkyrkan. Det var ett flöde av människor hela tiden, 
några stannade till och önskade God Jul när de var ute på sin 
julaftonspromenad, några stannade en längre stund och fikade 
och många var med hela dagen. Barn och vuxna lekte och spe-
lade spel, vi hjälptes åt i köket för att förbereda maten och när 
klockan blev tre samlades alla för att se Kalle Anka och hans 
vänner. En del aktiviteter som var inplanerade kändes överflö-
diga, så de får vi spara till en annan gång. Middag serverades 
och maten räckte och blev över så vi kunde även dela ut några 
matkassar. En väldigt snäll tomte, i form av många generösa 
människor, hade sett till att det fanns julklappar till alla.  Det 
var en familjär, lättsam och mysig stämning, en fin julafton 
som gav mersmak.
Kommentarer från några som var med: 
o Här var det lugnt och skönt att vara.
o Bästa julafton på väldigt länge, får jag komma nästa  
 år också? 
o Det här kändes gott i hjärtat.

Vet du om att Grundsunda stö-
der Kyrkans familjerådgivning 
med årliga bidrag? Samtal un-
der tystnadsplikt, 100 kr per 
gång om ca 1,5 timme. Råd-
givarna har psykoterapeutisk 
utbildning med inriktning på 
relationer. 
Kyrkans familjerådgivning 
finns på Nytorgsgatan 2E, 2tr i 
Örnsköldsvik.
För mer information och bok-
ning: 0660-106 33. Se även
http://varsta.se/familjeradgiv-
ning

Kyrkans familje-
rådgivning

Tid för stillhet, vila, eftertanke och 
reflektion. Under dagen ingår 
meditation, möjlighet att i tystnad 
läsa, måla, skriva, sova, prome-
nera, ja helt enkelt att bara vara. 
Du ges också möjlighet till enskilt 
samtal.
Dagen avslutas med mässa i Arnäs 
kyrka.

17 februari kl. 10.00-20.30
Tema: Delande
Anmälan senast 8 februari

28 april kl. 10.00-20.30
Tema: Andlighet
Anmälan senast 17 april

Vi håller till i Arnäs församlings-
hem och i dess omgivning.
Kostnad: 150 kronor per dag inkl. 
fika, lunch och middag, kontant el-
ler swish.

Kyrktaxi från Grundsunda

Information och anmälan:
Kristina Widmark Häggström
kristina.widmark.haggstrom@
svenskakyrkan.se
Tfn. 070-644 29 90
www.svenskakyrkan.se/arnas

En dag under sportlovet
Tisdag 5 mars kl 13 - 15,
inbjuder vi till uteaktiviter och 
korvgrillning för barnen i vår 
verksamhet. Ta gärna med nå-
got för pulkaåkning i backen.
Vi håller till vid gamla hopp-
backen.
Vid dålig väderlek, aktiviteter i 
Kyrkans Hus.
Ingen anmälan behövs. 
Har du frågor, kontakta 
Margaretha Johannson, 
0663-103 00, margaretha.
johansson@svenskakyrkan.se
sms: 072-217 22 32

Sportlovs-
kul

Träff inför 
fastekampan-

Insamlingsresultat - 
julkampanjen 2018

16 681 kr har vi fått in och 
skickat till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Tack 

för din gåva!

Alla som vill ställa upp med insat-
ser för fastekampanjen är välkom-
na till Kyrkans Hus 
tisdag 26 februari kl 18. 
Vi delar ut sparbössor, lottlistor 
och planerar för brödauktion och 
basar. 
Vi får också information om årets 
kampanj och umgås vid kaffeserve-
ringen.Välkommen!
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     Vi är till för dig! Hör gärna av dig!
Expeditionstid, Maria Lundberg, kyrkoskrivare.
Mån 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 i Kyrkans Hus
Ons 13.00 - 15.00, Fre 09.30 - 12.00 i pastorsexp.
Tel. 0663-101 80 
Telefontid under expeditionstid samt tors 10.00 - 12.00.
E-post: grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress: Grundsundavallen 108, 896 91HUSUM
Bankgiro: 273-8912
Swish minnesgåvor/insamlingar: 
123 579 0845
Swish kollekter: 
123 148 1936
www.svenskakyrkan.se/grundsunda
Kontaktuppgifter:

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

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

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

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

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

Margaretha Johansson, cafévärd, barn- o. konfirmandledare
Direktnummer och mobil. 0663-103 00
sms  072-217 22 32
E-post: margaretha.johansson@svenskakyrkan.se

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

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

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

    

Tankar inför påsken
Korset - den kristna symbolen framför alla andra.

En präst satt och förberedde sin långfredagspredi-
kan men saknade inspiration. Då kom hans femå-
rige son in och pekade på korset som satt på väggen 
och frågade: ”Pappa, är det där en nyckel?” Pappan  
blev lite irriterad och svarade att det var det verkli-
gen inte, men han ändrade sig genast och insåg att 
det var just det som korset var. Att korset är nyckeln 
till gudsrikets hemligheter.
Korset är centrum i den kristna tron. Korset är den 
kristna symbolen framför alla andra. När vi ser  på 
ett kors får vi associationer till ondska och död, men 
vi vet också att korset är ett segertecken, ett tecken 
på att kärleken  och livet är starkare än mörkrets 
krafter. Vi skulle kunna säga att korset är som en 
åskledare som leder ondskan ut ur världen.
Vi kan se korset i många sammanhang, bl a i kyr-
korna, i en kedja runt halsen eller i tidningarnas 
dödsannonser. Men korsen ser inte alltid likadana 
ut. Det är inte heller säkert att vi tänker på samma 
sak när vi ser ett kors.
Det finns kors med en lidande Kristus på och den ty-
pen av kors brukar kallas för lidandekrucifix. Andra 
kors har också Jesus på framsidan. Men på dessa 
kors ser han ut som en kung med krona på huvudet 
och är klädd i en mantel och ser allt annat än lidan-
de ut. Dess kors kallas för triumfkrucifix, eftersom 
de visar att Kristus segrat över synden och döden. 
Vissa kors har ingen Jesusfigur, de är tomma eller 
så har de ett hål i form av en kropp. Den här typen 
av kors har samma budskap som triumfkrucifixet.
I den kristna kyrkan är det vanligt att vi gör kors-
tecken med händerna. Vi kan också se korstecken 
göras av t ex idrottsmän inför en tävling. Även kor-
stecknet kan betyda olika saker och människor gör 
det av olika anledningar, men jag tror att de flesta 
gör det för att visa att man vill att Gud ska hjälpa 
och beskydda.
Formen av korset påminner också väldigt mycket 
om någon som står med öppna armar. En välkom-
nande famn som bara längtar att få hålla om oss 
och ge oss vila och trygghet. Det känns skönt att 
veta att det är Gud som har den famnen och att 
ingenting ska kunna hindra oss från att få ta del av 
Guds kärlek och omsorger. 

Mayne Åström, präst och komminister.

OBS att påskdagens gudstjänst i Grund-
sunda kyrka är ekumenisk, dvs. kyrkorna i 
Grundsunda firar den tillsammans. Serve-
ring och söndagsskola i församlingshem-
met. Gratis Buss från Centrumkyrkan och 
gratis kyrktaxi för alla som önskar. Se hur 
du beställer kyrktaxi i rutan till vänster. 

ANNONS

Februari 
Ons 6 feb kl 13.00 Kyrkans Hus. Dagträff. 
Mayne Åström. Grundsunda pensionärskör och Görans 
Duo. Servering.

Tor 7 feb kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. 
Mayne Åström. 

Sön 10 feb kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. 
Mayne Åström. Kyrkokören. Servering.

Sön 17 feb kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering.

Ons 20 feb  kl 18.30 Åsens kapell. Grundsundakväll. 
Mayne Åström. Kyrkokören. Servering.

Tor 21 feb kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. 
Mayne Åström. 

Sön 24 feb kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering

Tis 26 feb kl 18.00 Kyrkans Hus. Grundsundakväll 
med träff inför fastekampanjen angående sparbössor, 
lottlistor och brödauktion. Servering.

Mars
Sön 3 mars kl 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa.   
Mayne Åström och Erika Albertsdotter. Kyrkokören. 
Fastekampanjen startar. Information och servering i 
församlingshemmet.

Ons 6 mars  kl 10.00 Kyrkans Hus. Askonsdagsmässa. 
Kurt Enberg.

Ons 6 mars  kl 18.30 Kyrkans Hus. Schlagercafé till 
förmån för fastekampanjen. Hörselskadades riksfören-
ing informerar. Kurt Enberg, Göran Lundberg.

Sön 10 mars kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Sångfåglarana. Servering.

Lör 16 mars kl 15.00 Kyrkans Hus. Jazzcafé. Kenneth 
Nordwalls band och Maria Bervelius. Insamling till Fas-
tekampanjen. Servering.

Sön 17 mars kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Mayne Åström och konfirmanderna. Musikinslag.
Vernissage - bilder gjorda av barngrupperna. Till för-
mån för fastekampanjen. Servering.

Ons 20 mars  kl 17.00 Kyrkans Hus. Internationell 
kväll. Erika Albertsdotter och Kurt Enberg. Enkel mat 
serveras. 

Händer i församlingen 6 februari - 22 april 2019 
Reservation för ev. ändringar. Se Tidningen 7 eller 
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Vi samverkar med

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

Sön 24 mars kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Sångfåglarna. Köttsoppa och våfflor i för-
samlingshemmet. Lotteri. Hembygdsföreningen inbju-
der. Behållningen till fastekampanjen.

Sön 31 mars  kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Kurt 
Enberg. Brödauktion för fastekampanjen. Grundsunda 
pensionärskör. Centern serverar kyrkkaffe. 

April
Tor 4 april kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. 
Mayne Åström. 

Lör 6 april kl 13.00 - 15.00 Kyrkans Hus. Basar för 
fastekampanjen. Café Duvan har öppet.

Sön 7 april kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering.

Sön 14 april  kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst 
med små och stora. Mayne Åström, Linda Nydahl. Sång 
av barn från barngrupperna. Avslutning av fastekam-
panjen. Servering. Dragning av lottlistor. 

Mån 15 april  - Ons 17 april kl 19.00  Passions-
andakter, måndag Centrumkyrkan, tisdag Kyrkans Hus, 
onsdag Centrumkyrkan.

Tor 18 april kl 19.00 Grundsunda kyrka. Skärtors-
dagsmässa. Mayne Åström. Erika Albertsdotter.

Fre 19 april kl 11.00 Grundsunda kyrka. Långfre-
dagsudstjänst. Kurt Enberg.

Sön 21 april kl 11.00 Grundsunda kyrka. Ekumenisk 
gudstjänst. Daniel Forsberg, Kurt Enberg. Söndagsskola. 
Servering. 

Mån 22 april kl 11.00 Banafjäl IOGT-NTO. Guds-
tjänst. Mayne Åström.  Servering
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Tankar inför påsken
Korset - den kristna symbolen framför alla andra.

En präst satt och förberedde sin långfredagspredi-
kan men saknade inspiration. Då kom hans femå-
rige son in och pekade på korset som satt på väggen 
och frågade: ”Pappa, är det där en nyckel?” Pappan  
blev lite irriterad och svarade att det var det verkli-
gen inte, men han ändrade sig genast och insåg att 
det var just det som korset var. Att korset är nyckeln 
till gudsrikets hemligheter.
Korset är centrum i den kristna tron. Korset är den 
kristna symbolen framför alla andra. När vi ser  på 
ett kors får vi associationer till ondska och död, men 
vi vet också att korset är ett segertecken, ett tecken 
på att kärleken  och livet är starkare än mörkrets 
krafter. Vi skulle kunna säga att korset är som en 
åskledare som leder ondskan ut ur världen.
Vi kan se korset i många sammanhang, bl a i kyr-
korna, i en kedja runt halsen eller i tidningarnas 
dödsannonser. Men korsen ser inte alltid likadana 
ut. Det är inte heller säkert att vi tänker på samma 
sak när vi ser ett kors.
Det finns kors med en lidande Kristus på och den ty-
pen av kors brukar kallas för lidandekrucifix. Andra 
kors har också Jesus på framsidan. Men på dessa 
kors ser han ut som en kung med krona på huvudet 
och är klädd i en mantel och ser allt annat än lidan-
de ut. Dess kors kallas för triumfkrucifix, eftersom 
de visar att Kristus segrat över synden och döden. 
Vissa kors har ingen Jesusfigur, de är tomma eller 
så har de ett hål i form av en kropp. Den här typen 
av kors har samma budskap som triumfkrucifixet.
I den kristna kyrkan är det vanligt att vi gör kors-
tecken med händerna. Vi kan också se korstecken 
göras av t ex idrottsmän inför en tävling. Även kor-
stecknet kan betyda olika saker och människor gör 
det av olika anledningar, men jag tror att de flesta 
gör det för att visa att man vill att Gud ska hjälpa 
och beskydda.
Formen av korset påminner också väldigt mycket 
om någon som står med öppna armar. En välkom-
nande famn som bara längtar att få hålla om oss 
och ge oss vila och trygghet. Det känns skönt att 
veta att det är Gud som har den famnen och att 
ingenting ska kunna hindra oss från att få ta del av 
Guds kärlek och omsorger. 

Mayne Åström, präst och komminister.
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ANNONS

Februari 
Ons 6 feb kl 13.00 Kyrkans Hus. Dagträff. 
Mayne Åström. Grundsunda pensionärskör och Görans 
Duo. Servering.

Tor 7 feb kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. 
Mayne Åström. 

Sön 10 feb kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. 
Mayne Åström. Kyrkokören. Servering.

Sön 17 feb kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering.

Ons 20 feb  kl 18.30 Åsens kapell. Grundsundakväll. 
Mayne Åström. Kyrkokören. Servering.

Tor 21 feb kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. 
Mayne Åström. 

Sön 24 feb kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering

Tis 26 feb kl 18.00 Kyrkans Hus. Grundsundakväll 
med träff inför fastekampanjen angående sparbössor, 
lottlistor och brödauktion. Servering.

Mars
Sön 3 mars kl 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa.   
Mayne Åström och Erika Albertsdotter. Kyrkokören. 
Fastekampanjen startar. Information och servering i 
församlingshemmet.

Ons 6 mars  kl 10.00 Kyrkans Hus. Askonsdagsmässa. 
Kurt Enberg.

Ons 6 mars  kl 18.30 Kyrkans Hus. Schlagercafé till 
förmån för fastekampanjen. Hörselskadades riksfören-
ing informerar. Kurt Enberg, Göran Lundberg.

Sön 10 mars kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Sångfåglarana. Servering.

Lör 16 mars kl 15.00 Kyrkans Hus. Jazzcafé. Kenneth 
Nordwalls band och Maria Bervelius. Insamling till Fas-
tekampanjen. Servering.

Sön 17 mars kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Mayne Åström och konfirmanderna. Musikinslag.
Vernissage - bilder gjorda av barngrupperna. Till för-
mån för fastekampanjen. Servering.

Ons 20 mars  kl 17.00 Kyrkans Hus. Internationell 
kväll. Erika Albertsdotter och Kurt Enberg. Enkel mat 
serveras. 

Händer i församlingen 6 februari - 22 april 2019 
Reservation för ev. ändringar. Se Tidningen 7 eller 
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Vi samverkar med

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

Sön 24 mars kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Sångfåglarna. Köttsoppa och våfflor i för-
samlingshemmet. Lotteri. Hembygdsföreningen inbju-
der. Behållningen till fastekampanjen.

Sön 31 mars  kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa. Kurt 
Enberg. Brödauktion för fastekampanjen. Grundsunda 
pensionärskör. Centern serverar kyrkkaffe. 

April
Tor 4 april kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. 
Mayne Åström. 

Lör 6 april kl 13.00 - 15.00 Kyrkans Hus. Basar för 
fastekampanjen. Café Duvan har öppet.

Sön 7 april kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. 
Kurt Enberg. Servering.

Sön 14 april  kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst 
med små och stora. Mayne Åström, Linda Nydahl. Sång 
av barn från barngrupperna. Avslutning av fastekam-
panjen. Servering. Dragning av lottlistor. 

Mån 15 april  - Ons 17 april kl 19.00  Passions-
andakter, måndag Centrumkyrkan, tisdag Kyrkans Hus, 
onsdag Centrumkyrkan.

Tor 18 april kl 19.00 Grundsunda kyrka. Skärtors-
dagsmässa. Mayne Åström. Erika Albertsdotter.

Fre 19 april kl 11.00 Grundsunda kyrka. Långfre-
dagsudstjänst. Kurt Enberg.

Sön 21 april kl 11.00 Grundsunda kyrka. Ekumenisk 
gudstjänst. Daniel Forsberg, Kurt Enberg. Söndagsskola. 
Servering. 

Mån 22 april kl 11.00 Banafjäl IOGT-NTO. Guds-
tjänst. Mayne Åström.  Servering
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Julens tid är nu offi  ciellt över. Men 
en kort blick tillbaka ger oss ett min-
ne av en trevlig stund på IOGT-NTO 
i Husum. 

Mångkulturellt Centrum arrange-
rade ett julmys som lockade många 
besökare.

TEXT OCH FOTO: ROBIN HÖRNKVIST

K lockan är kring middagstid och 

glöggen doftar gott ur kannorna. 

De första besökarna kommer in, 

fyllda med energi och glädje, tar sin 

kopp med glögg och fortsätter sedan 

in i stora salen där det bjuds på god 

mat tillagad av Thaiföreningen i Örn-

sköldsvik. Smakfullt ris med kyckling-

klubbor serveras med jordnötssås och 

en god grönsallad. Till det serveras 

saft och vatten. Fler och fl er besökare 

gör entré och kön blir allt längre. Till 

slut är alla borden fullsatta. 

I lokalen kunde man räkna till drygt 

120 glada och förväntansfulla besö-

kare i alla dess olika åldrar. Vid ett 

bord håller två glada människor lådan 

med att styra upp pysslet. Många 

barn ska samsas om att göra allt från 

snögubbar till julkort. Under tiden 

hörs livemusik som stereomusik från 

högtalarna – allt i julens anda. 

Örjan Forsberg och Maya Lidström 

står som huvudarrangörer; 

– Vi tycker att det är härligt att 

erbjuda en stämningsfull kväll som 

är helt lokal, samtidigt som den är 

mångkulturell. Barnen är såklart 

också en extra viktig del i det här 

arrangemanget, säger Örjan Forsberg 

som till vardags jobbar som fritids-

konsulent på Röda Villan i Husum. 

– Man blir alldeles varm i kroppen 

över att se vilket engagemang som slu-

tits upp inför denna kväll. Vi har många 

engagerade föreningar, samfund, 

företag och privatpersoner att tacka 

för denna härliga kväll, berättar Maya 

Lidström med glädje, som är aktiv i 

Mångkulturellt Centrum Husum. 

När alla tagit del av den goda 

maten dukas den av och fi ka får ta 

plats på borden. Det blir gott hembakt 

dopp till kaffet och musiken hörs 

ännu ljuda från högtalarna. Plötsligt 

börjar barnen att samla sig kring 

scenen och två tomtar tittar fram för 

julklappsutdelning. De har, tillsam-

mans med lokala föreningar, samfund 

och företag fått hjälp med att dela ut 

fi na julklappar till alla barnen. I dem 

fi nns ett dinosauriesuddgummi, en 

liten lampa att hänga på ryggsäcken 

och en fribiljett till Paradiset. 

– Det är alltid så himla trevligt när 

det arrangeras evenemang för hela 

familjen här i Husum. Dessutom vill 

jag rikta ett extra varmt tack till alla 

som bidragit till julklappen för mina 

barn, berättar en glad mamma till ett 

par tomtetokiga barn. 

Kvällen börjar närma sitt slut 

och på scenen ropas nummer ut. 

Barn från fritids på skolan har fått 

möjlighet att måla teckningar till en 

utställning som besökarna har kunnat 

ta del av under kvällen. Bredvid dessa 

teckningar sattes nummer och det 

barnets teckning med det rätta num-

ret hade chansen att vinna fi na priser. 

När kvällen var slut samlades ar-

rangörsgruppen och andades ut över 

en kopp kaffe. Samtliga förtjänar en 

stor eloge för en helt fantastisk kväll. 

Jag frågade lite försiktigt om det kan 

tänkas bli något för 2019, varpå jag 

får svar;

– Om du är snäll hela 2019  lovar 

jag att tomten kommer igen, svarar en 

fi nurlig Örjan Forsberg.•

GLÄDJEFYLLD FAMILJEFEST 
LOCKADE MÅNGA BESÖKARE
GLÄDJEFYLLD FAMILJEFEST GLÄDJEFYLLD FAMILJEFEST 
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Bränsleförbr. 7,4 /8,8 l/100 km, CO2-utsläpp 168 /199 g/km (enl. NEDC / WLTP)
Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 2019-03-31. Det går ej att kombinera med 
andra erbjudande, rabatter eller avtal. *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 
1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr och fast ränta, reservation för sedvanlig 
kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

FORESTER X-LINE

UTRUSTAD  
FÖR ALLT! PRIVAT- LEASING   

fr. 2.999:–  /mån*

SUBARU FORESTER X-LINE  

fr. 309.900:–
med fyrhjulsdrift, automatlåda,  

förarassistans och X-Mode som standard 3 ÅRS FRI SERVICE**

SVERIGES MEST NÖJDA 
BILÄGARE 2018

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



22 GRUNDSUNDA TIDNING NR1 2019

R O B I N S 
H Ö R N A :

Mina 
20 nyårslöften

Att sätta upp nyårslöften har en tid varit mer av en tradition än en spontan idé. Men erfarenheter 
säger att vi med tiden satt allt för stora målsättningar för att ens kunna klara av dem. Klassiker som 
”Inte äta godis på ett år”, ”Banta” och ”Köpa gymkort” är bara några av de populära vi hört från 

förr. Men är det inte dags att sätta upp lite mer vettiga saker? Här kommer min nyårslista:

TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

Du kan jobba med  
din skog helt själv.  

Men du måste inte.
Ingen känner din skog som du. Är du dessutom nyfiken  

på att öka värdet på din fastighet – eller om du vill få  
tiden att räcka längre – så finns vi på SCA här för dig.

Ring din virkesköpare Magnus på tel 070-214 79 72 så berättar han mer.  
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Magnus, virkesköpare sca.com/skog
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Olle 070-525 48 91     •     Rickard  070-211 39 30     •     Kontor 0663-210 87

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

Utför grävjobb och transporter

Säljer matjord

Snöröjning

1. Tömma diskmaskinen när den är klar.

2. Städa bänken på en gång och fylla diskmaskinen. 

3. Starta diskmaskinen.

4. Vika tvätt när tvätten är klar. 

5. Stoppa in tvätten i garderoben när den är vikt. 

6. Dammsuga mer regelbundet.

7. Byta glödlampor när de slutar fungera.

8. Veckohandla. 

9. Tömma återvinningspåsarna när de är fulla, inte när hela 
rummet är fullt.

10. Placera soppåsen i sopkärlet 
när soptunnan är full, inte vänta 
tills sambon tar hand om det. 

11. Inte ställa orimligt tidiga tider 
på alarmklockan. 

12. Kliva upp när alarmklockan 
ringer. 

13. Ställa alarmklockan längre 
bort från sängen. 

14. Höja volymen på alarmklock-
an.

15. Komma ihåg var alarmklockan är respektive sambon, 
endast en av dem har en snooze-knapp.

16. Gå igenom det berömda ”Slit-och-släng-skåpet” i köket. 
Vem vet vilka fynd jag kan hitta?

17. Återvinna studentkostymen. Det är på tiden att jag inser att 
jag aldrig någonsin kommer att komma i den. 

18. Ägna mer arbetstid åt att titta på söta kattungar på Youtu-
be. 

19. Boka klipptid oftare. Det vill min farmor.

20. Lära mig bra ordvitsar (Läs: Ordvitsar som fl er är jag tycker 
är roliga).

Det här är då alltså min inspiration till alla er 

som funderar på hur ni kan bli ”lite bättre” 

för 2019. Det är inte orimligt, långt ifrån 

vardagen och heller inte dåliga tips. Sen 

kommer det bli en utmaning, precis 

som det är varje dag. ”Simplicity Is 

King” (Enkelheten är bäst), kan man 

uttrycka det som. 

En god fortsättning får jag 

önska eder alla!• 
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Du kan jobba med  
din skog helt själv.  

Men du måste inte.
Ingen känner din skog som du. Är du dessutom nyfiken  

på att öka värdet på din fastighet – eller om du vill få  
tiden att räcka längre – så finns vi på SCA här för dig.

Ring din virkesköpare Magnus på tel 070-214 79 72 så berättar han mer.  
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Magnus, virkesköpare sca.com/skog
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 FRÅGAN

VAD GÖR DU HELST 
NÄR DET SNÖAR?
TEXT OCH FOTO: SUSS SVENSSON

ELINA HOLMBERG:
– Då åker jag nog pulka eller 
madrass i någon härlig backe.

FRITZ EDSTRAND:
– Jag drar jag ut och kör skoter!

MIKAELA PEDERSEN:
– Är jag ledig tar jag en lång-
promenad och kryper sedan upp 
i soff an under en fi lt och myser 
med tända ljus. Är jag på mitt 
jobb på skolan går jag ut med 
barnen och åker pulka/stjärtlapp 
i backen eller bygger snögubbar.

THEA SUNDSTRÖM:
– Bygger kojor, lyktor och 
snögubbar med brorsan. Göra 
snöänglar eller åka snowboard i 
slalombackarna. Snöar det rejält 
så det yr runt spelar jag hellre 
innebandy tills det slutat snöa.

ELIAS ULANDER:
– Då är det skoj att gå ut och 
leka i snön eller kasta snöbollar 
om det är bra snö. Ibland åker 
jag stjärtlapp i någon backe.

SM-final
Isracing

Kallehov, Örnsköldsvik
23 februari, Start kl 14:00
Förarpresentation kl 13:45

Inträde: 150kr
Under 16 år gratis

Foto: M. Krupa/MotorMarina.com.pl

LUNDGRENS
Södra vägen 7 • 0611-188 70

Dammsugarpåsar
Betala för 1 få 2
Förp. med 5 påsar. Värde 99:-/st

Dammsugarpåsar
Betala för 1 få 2Betala för 1 få 2
Förp. med 5 påsar. Värde 99:-/st

Medtag kupongen till butiken

 0660-811 74        Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

NU 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
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E n viktig grundtanke i kristen tro 

är att bry sig om andra och det 

har församlingen tagit fasta på. 

I budget fi nns 80 000 kr som fasta 

missionsåtaganden som fi nansieras 

genom kollekter/offer. Dessutom för-

medlas överskottet från soppluncher 

och Second-Hand-verksamheten till 

sociala projekt. Här några glimtar från 

det arbete som stöds i Sydamerika:

Paraguay är ett litet land i centrala 

Sydamerika, i storlek som Sverige, 

med 6,8 milj. människor. I provinshu-

vudstaden Encaranación med 100 000 

innevånare pågår ett pionjärarbete 

som Centrumkyrkan ger stöd till. 

Roger och Judit Korsgren, utsända ge-

nom EFK (Evangeliska Frikyrkan) leder 

arbetet där. Det handlar om försam-

lingsutveckling och fl era olika sociala 

KYRKA MED FÖNSTER 
MOT VÄRLDEN

Paraguay, Rumänien, Thailand, Etiopien, 
Mellanöstern är inte okända begrepp i  Centrumkyrkan. 

I alla dessa delar av världen har församlingen missionsengagemang, 
har nära kontakt med det som pågår där och stöder projekten 
med pengar och förbön.

TEXT: ERIC KLINT      FOTO: JUDIT OCH ROGER KORSGREN

VI VILL MOTIVERA DEM ATT STANNA KVAR I SKOLAN, STÄRKA 
DERAS SJÄLVKÄNSLA OCH GE DEM KUNSKAPER OM SINA 
RÄTTIGHETER OCH FÖRMÅGOR. 
//JUDIT KORSGREN

,,
insatser. Landet och området där de 

arbetar kännetecknas av fattigdom, 

låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet 

och en mansdominerad kultur. Landet 

har nioårig skolplikt men 20 procent 

går aldrig på högstadiet på grund av 

fattigdom. Särskilt kvinnor och unga 

fl ickor lever i utsatthet.

Espacio Amigable – en vänlig plats 

för tonårstjejer. En viktig verksam-

het formad för att svara mot tydliga 

behov.  Tjejerna är utsatta på ett 

speciellt sätt i samhället. De får ta 

stort ansvar hemma med hushållsar-

bete och vakta småsyskon, något som 

inte förväntas av pojkarna. De missar 

skolgången och får inte möjlighet 

till stimulans och fritidsaktiviteter.  

Offi ciellt är 20 procent av nyblivna 

mödrar tonåringar, 10-19 år, och i den 

gruppen är medelåldern 13 år. Gravi-

diteterna är ofta resultatet av sexuella 

Tjejgruppen med Judit och 
Roger Korsgren
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FAKTA
MISSION

Centrumkyrkan har cirka 120 
medlemmar och samverkar med 
Pingströrelsen, Evangeliska Frikyr-
kan och EFS.

Missionsrådet rapporterar från de 
olika projekten i gudstjänster var 
tredje söndag. Cirka 200 000 kr 
förmedlas från församlingen till 
internationella arbetet varje år. 

Second Hand och soppluncher är 
viktiga verksamheter i samman-
hanget.

Du kan stödja det internationella 
arbetet genom att ge en gåva till 
bankgiro 5598-1690 eller Swish 
123 399 1916. Ange ”Mission” på 
insättningen.

övergrepp, ofta inom närmaste famil-

jen. Judit Korsgren känner mycket för 

kvinnornas situation. Hon är utbildad 

specialpedagog och säger så här:

– Projektet har plats för 30 tjejer i 

åldrarna 11-15 år. De får hjälp med 

skoluppgifter, umgås med vänner, för-

bereda sig för sitt första arbete, växa 

som personer, lära sig att uttrycka sig 

i tal och skrift, sång och teater. De kan 

få prata med en vuxen i förtroende 

och prata i grupp om aktuella ämnen. 

De är framtidens kvinnor. 

– Vi vill motivera dem att stanna 

kvar i skolan, stärka deras självkänsla 

och ge dem kunskaper om sina rättig-

heter och förmågor. Vi vill också visa 

på Guds kärlek på ett praktiskt sätt i 

det lokala samhället. Målet är att byg-

ga bra relationer med hela familjerna 

och speciellt med mamman, farmor 

eller annan släkting som tjejerna bor 

med. Lokala personer tränas som 

ledare för att arbetet ska bli kontinu-

erligt. Slagorden för projektet är: Du 

kan mer än du tänker, du är värd mer 

än du tror!

Roger Korsgren är pastor och 

församlingsutvecklare och all verk-

samhet som han ansvarar för sker i 

samverkan med ett baptistsamfund 

i landet. Till en början hyrdes lokaler 

i den aktuella stadsdelen men 1 juli 

invigdes en nybyggd kyrka som 

resurs för församlingens mångsidiga 

arbete. Gudstjänster och bibelgrup-

per fi nns och ett omfattande barn- 

och ungdomsarbete med läger och 

andra aktiviteter. Dessutom hålls typ 

”starta-eget-kurser” för kvinnor och 

speciella samlingar för kvinnorna på 

fängelset i staden. 

Utöver det lokala arbetet är Roger 

och Judit engagerade i samfundets 

pastors- och ledarutbildningar för 

att stärka och rusta den inhemska 

kyrkan. Landets lagar medger fem års 

arbetstillstånd för utlänningar och i 

slutet av 2019 måste Roger och Judit 

lämna ett framgångsrikt arbete i Para-

guay. Det kommer att fortsätta genom 

nationella ledare.



Ett gäng glada ungdomar på väg till lägerdagar. En egen bok, en egen bibel, får man i bibelklubben.

Familjen Roger och Judit Korsgren, Paraguay, med barnen Jonah, 
Lydia och Michael.

Invigningsfest vid nybyggda kyrkan i juli 2018.
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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

MATS

För ett behagligare liv!

– Rusta dig  
för vintern  

med rätt Daikin  
värmepump!

Tel 0660-823 05
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HÄR

MÖRK-
LÄGGA

OXUDDE
1201

KAN 
ÅKERN 
VARALEDNING

MASTO-
DONT

FÖR-
VIRRAD

KLAGO-
SÅNG

TVEKAN-
DE UT-
TRYCK

FÖRE 
EU

KROSS

RÅKA 
KOMMA

PÅ YO-
KOHA-
MAÅK

HOSTIA

CA 60 CM 
FÖRR

INTILL &
STEKEL

AMMAN-
BON

VARVEN POE-
TISKT 
SKÖN

SLUT-
PUNKT

SJÖFA-
RARE 
FÖRR

ÄR JOR-
DENS INRE 
KRAFTER

3 I ANANAS
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OCH 

KLYFTA

SKURK-
AKTIG

UPP-
STÅN-
DELSE

HAR 
GOTT OM 
PIGGAR

SVEPT VINTER-
KVAR-
TER

VALUTA

KRYSS I 
SCHACK

VARU-
HUS 
IHOP

DANSKA 
ARTIST-
BRÖDER

MACKA-
PÄRER

FINT 
OCH 

BÖJEL-
SE

ALTAR-
PLATS

KLYVA

FRANK 
MED 

DAGBOK

VÄDER-
STRECK

NÄST 
SIST

ROS 
FRAM
DRAG-

FORDON

BLIR 
CURLING-

BANAN

HJÄLPER

TILL-
STÅND 

AV SMÅ-
GRÄL

HAR 
LJUSRÖD 

FÄRG
SFÄR

SPORTAR
WÄGNER 
SOM VIN-

KADE

NILS 
ADAM 

DAVIDS-
SON

PLACE-
RAD

KLAGA

KADER
ADRES-
SERAD

AVSLU-
TAR P.S.

BRÖD

PRYL-
PLATS 

VID 
BÄDD

ÄR LIKA 
BLÅBÄR

ÖVRE 
EXTRE-
MITET

PÅ BIL I 
MADRID

INNAN
Q

Tre rätt a lösningar vinner varsin kokbok (årgång kan variera), skicka 
in senast den 18/3 2019. Posta korsordet ti ll Ågrenshuset Produk-
ti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, (märk kuvertet ”GS-korsordet”). 

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

ADRESS ........................................................................................................................
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Roland Thelin, 
Sidensjö

Margaretha Nilsson, 
Söråker

Sonja Viberg, 
Nordingrå

GRATTIS!

 KRYSSA & VINN 
VAKNA

BESKED-
LIG

OXUDDE
1171

BRÄNDE 
UPP

RÖKER 
ÅL

KONTROLLERAR 
DE SOM STYR?

KORTA 
DAGAR

TRIVS VID 
VATTEN

PASTA 
I KINA

FISK 
OCH 

OHYRA

FÖR-
LÖJLIGA

KORT 
DOK-
TOR

KAN 
LINGO-
NEN BLI

FISK 
OCH 
REN-
TJUR

TVÅ-
FALDIGT 

KÄK-
PARTI

MAG-
ISK 
ÖRT

SUNDSVALLS-
DANSBAN-
DET FÖRE 
MARTINEZ

ÖPP-
NING-
ARNA

NORSKT 
STOR-
BOLAG

SPEX F 
Ä 
R 
D

SP-
RI-
TT SPETS

SHOP-
PING-

MAGNET
ÖL

RIKTNING 
SOM HAR 
ÄNDRATS

SKRIV-
NING-
ARNA

DEPÅ 
FÖR 

DRIV-
MEDEL

ANDE-
FATTIG

SAMLING GÅR I 
LED-

NINGEN

SNUR-
RATS

TILL-
STYM-
MELSE

TÄV-
LINGS-
BANA

SED
BILDAS 

AV KVAR-
KAR

FÖRBI

SYDOST-
ASIEN-
LAND

GÅR 
DET 

EMOT
EMOT

DJUR-
VÄRL-
DEN

BLIR 
OFTA 
TILL 

PLAGG

100 KVM

VIGG
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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 

Optimised Heating 4+

CALDO XR
Världsledande luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat 

Optimised Heating 4+

CALDO XRH
Världsledande luft/luft värmepumparFRAMTIDSFORUM

TEMA: ”Stolthet och framtidstro”

Välkommen till

DATUM: 23 februari 2019   TID: Kl 12:00-1500 
ANMÄLAN & INFORMATION:  
www.varldsklass.se/framtidsforum

FRAMTIDSFORUM är det tillfälle varje år då alla 
som vill samlas för att samtala om Örnsköldsviks 
långsiktiga tillväxt och utveckling. 

 

 
Tillsammans sätter vi riktningen för utvecklings- 
satsningar det kommande året.  

23 23 
februari 

Framtidsforum genomförs i samarbete med  
BYGDSAM under  temat ”Stolthet och framtidstro”. 
Läs mer på webben och anmäl dig redan nu!

www.mio.se
Mio Örnsköldsvik. Handelsvägen 1, Själevad.
E4, avfart mot Själevads kyrka. Tel. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. 

ALLT FÖR
HEMINREDNING

– Det stora sortimentets varuhus
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Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS


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

Carins Fotvård
TORGET, HUSUM

Carin Sedin
Tel: 0663-10038

Proffs på 
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-197 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

3 

Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS

070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

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

HUSUM

Telefon  0663-105 50


Guns Frisering
Drop in alla dagar utom onsdag

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

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER  

0660-29 99 00

DIN ANNONS HÄR?
Kontakta  

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

Proffs på  
Industri- & Tunnelinredningar

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70   •   www.lolab.se

TILL DIN TJÄNST

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

har några  frågor, funderingar eller bara vill träffas för 
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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TILL DIN TJÄNST

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

Bruksvägen 90, Husum
Mån-Fre 9:00-17:00   Tel: 0663-10093

Vi älskar print. 
Det ger dig ett landskap av möjligheter. 

Kontakta oss så berättar vi mer!  
0660 – 29 99 00, agrenshuset.se

DIN ANNONS HÄR? 
Helår 1700:-, 300:-/nummer
RING LEIF 070-653 65 26

Kolla in var nya hemsida!
www.aleniusinc.se

.

NÄSTA NUMMER UTKOMMER 8 APRIL
BOKA ANNONS SENAST 18 MARS

 EVENEMANG feb

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Lör 16 feb 14.00 Banafjäls EFS  Lördagscafe´ 
Lör 2 mar  13.00 Banafjäls EFS  Missionsauktion. Tunnbröd,   
   fatost, rotfrukter m.m. Gåvor   
   mottages tacksamt. Servering  
   av kalvdans, smörgåstårta. 
Lör 16 mar   14.00  Banafjäls EFS Lördagscafe´
 

Mejla evenemang till olof.wigren@agrenshuset.se för införande 
i tidningen och info@gfg.se för att lägga upp det på www.gfghusum.se. 

mar

Lör 16 mar   14.00  Banafjäls EFS Lördagscafe´
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HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

Ett stort tack till:
ICA Supermarket Husum
Fröken Grön
Glada Grodan
Matstudio S20
Ur & Penn
Greens Guld 
Greens Optik
samt alla privat personer 
som bidrog på olika sätt 
till en god och fin 

Julafton för alla

Dag: torsdag 4 april
Tid: 18:30

Plats: Husumgården

Vi bjuder på fika, 
välkommen!

Arsmote 
GFG Bygdsam

...

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88



Många nyheter har anlänt till butiken.
Välkommen in för att få värme,
glädje och framförallt inspiration.

Bruksvägen 122, Husum
Mån 10-16.30, Tis Stängt, Ons-Fre 10-16.30, Lör 10-13

Fröken Grön

frokengronblommor

Välkommen
våren!


