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 REFLEKTION

Väl mött på Husumdagen!
”Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ned och dö”, så lyder de två första
raderna i Herman Sätherbergs text från vårpsalmen ”Längtan till Landet”. Två rader som jag tänker
får belysa den tid vi nu beger oss in i. Plusgrader,
ljusare dagar och allt mindre snö – vilket i min
mening kommer något efterlängtat.
För mig är varje årstid en tavla i sig med sina egna
färger, historier och betydelser. Sommaren belyser
värme, vågorna som slår mot strandkanterna och
glassen som smälter i handen. Hösten fortsätter
sedan med färgglada träd, mysiga skogsvandringar och en kopp kaﬀe lyssnades till fåglarnas sista
kvitter. Därefter kommer vintern med sin mäktighet, stickande kyla och mysiga stunder framför
brasorna. Men just våren känner jag är av en extra
betydelse. Våren kommer med förnyelse, hopp och
den årliga vårstädningen.

än att bara rota igenom förrådet. Vårstädning är vår
chans att vända bland, skaka hand med ovänner
och ta oss an nya utmaningar. Vi städar ut det som
varit, ler åt framtiden och de kommande ljusa
tiderna.
Min uppmaning till alla er som läser vårens tidning
är att försöka göra det där lilla extra för andra.
Var mer förlåtande och lyssna in vad som händer.
I dessa tider av dylika svårigheter tror jag att det
är bra om vi vårstädar oss själva och tar ett nytt
fräscht kliv ut i livet.
Jag och alla skribenter till tidningen önskar er en ljus vår och
en förhoppning om att vi ses på
Husumdagen i år!
ROBIN HÖRNKVIST

Jag tänker att ordet vårstädning betyder något mer

S

ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin, Ågrenshuset Produktion AB
MATERIAL Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@agrenshuset.se

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produktion AB, Bjästa.
OMSLAGSBILD Våren kan skapa eufori.

Handla lokalt Köp din försäkring hos oss
0660-124 00 • dina.se

Dina
Försäkringar

ENMÄRK

E

Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa
ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Leif Dylicki, 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se
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Foto: Suss Svensson.

NÄSTA NUMMER Utkommer 17 juni 2019. Manusstopp 2 maj 2019.
www.facebook.com/grundsundatidning

STORA SOMMARNUMRET RUNTOM – I din brevlåda 17 juni

NOMINERA EN UNGDOM!
13-25 år som har gjort något bra under året
och förtjänar en utmärkelse.
Mejla namn på personen och en motivering
varför personen ska vinna Husums Ungdomsutmärkelse. Mejla till lovisa.soderholm@ungaornar.se.
Nomineringstiden håller på fram till 12 maj.
Husums Ungdomsutmärkelse delas ut på
Husumdagen den 25 maj.

Hålltider under 2019

Årsmöte
Husumdagen
Nationaldagen
Midsommarfest
Hembygdsfest
Sommarservering

28 april kl.15.00
25 maj kl.11.00 - 15.00
6 juni kl.13.00 - 16.00
21 juni kl.13.00 - 16.00
14 juli kl.13.00 - 16.00
24 juni - 4 aug.

Halvårsmöte

24 nov. kl.15.00

BOA kommer att vara öppet
Smedjan, kommer att vara aktiviteter

Grundsunda Hembygdsförening
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Den 24 januari 1919
är ett historiskt viktigt datum i Husum.
Då startade driften av sulfatfabriken på Rågön.
100 år senare är fabriken, som sysselsätter
cirka 700 medarbetare och har ﬁnska ägare
sedan år 2000, kraftfullare än någonsin
och nästintill ovärderlig för orten.
TEXT: OLOF WIGREN

Metsä Board Husum.
Foto: Tommy Sjölund.

EN KRAFTFU LL 100-ÅRING
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Några av de förpackningar som produceras
på Husumfabriken. Foto: Olof Wigren.

BLI SVERIGES
MEST NÖJDA
BILÄGARE

Vd:n Olov Winblad von Walter.
Foto: Olof Wigren.

NYA SUBARU OUTBACK 2019

VI EXPORTERAR DET MESTA SOM PRODUCERAS TILL OLIKA
VÄRLDSDELAR OCH HAR ALLT STÖRRE FOKUS PÅ MARKNADEN
I USA SOM HAR POTENTIAL ATT BLI ÄNNU VIKTIGARE FÖR OSS.

2



000 ton pappersmassa.
Så mycket produceras på fabriken varje dygn, året om.
För att göra det krävs 3,1 miljoner
kubikmeter virke om året.
– Det är enorma volymer vi pratar
om och vi är även ur andra aspekter
imponerande, säger vd:n Olov Winblad von Walter.
Numera är det inte papper som
skickas från Husum och ut i världen,
utan kartonger för olika typer av
förpackningar. Bland annat pizza,
parfym och hamburgare.
– Vi gjorde den omställningen för
några år sedan för att möta omvärldens förändrade behov. Det var tufft
men vi klarade den bra och ur alla
miljöaspekter var det dessutom bara
positivt, säger Olov.
Han tillträdde som vd i höstas men
har jobbat här under två sejourer
tidigare.
Först 1989–1996 då han och hustrun
Anna flyttade till Örnsköldsvik efter
slutförda studier på Luleå Tekniska
Universitet och en jorden–runt–resa.
– Mitt första jobb på fabriken var
som driftingenjör på pappersmaskinen PM7, berättar han.
1996 flyttade han till Sumatra men
återvände till Husum år 2000, då

6

magasinspapperstillverkning skulle
starta.
2013 blev han så platschef på Iggesunds bruk i Hälsingland men kom
tillbaka till Husum för att bli vd i fjol,
och då med nyttiga erfarenheter av
kartongtillverkning med sig.
– Husum har fantastiska människor
och en anda som innebär att alla
ställer upp för att allting ska fungera
bra.
De finska ägarna till fabriken har
genom åren investerat stort i enheten
i Husum, som är den största i Europa
inom sitt segment.
– Vi exporterar det mesta som
produceras till olika världsdelar och
har allt större fokus på marknaden i
USA som har potential att bli ännu
viktigare för oss.
Det mesta skeppas med båt. Hamnen vid fabriksområdet i Husum är
sällan tom. Hit ankommer cirka 500
fraktfartyg om året.
Metsä Board har tagit tillvara
historien på ett bra sätt, genom en
utställning vid entrén till kontoret,
där man kan se och ta del av många
föremål, bilder och texter.
– Den här verksamheten har engagerat och engagerar alltjämt många
människor som, liksom vi som leder

den, är stolta över historien och det
som sker på fabriksområdet idag,
säger Olov Winblad von Walter.
Långt innan pappersbruket togs
i bruk, var det sågverk som bidrog
starkt till Husums utveckling. Först
den vattensåg som togs i bruk redan
på 1700–talet och med tiden kom att
bli en av Sveriges största, därefter en
ångsåg. Den sistnämnda brann ned i
början av 1900–talet och 200 personer
blev arbetslösa. Det var då som
planerna på en sulfatfabrik inleddes
och resten är, som man brukar säga,
historia.
Som mest har 1 900 personer jobbat
på fabriken men automatisering och
rationalisering har gjort att personalstyrkan nu ligger på 700 personer.
– Vi har stora pensionsavgångar
framför oss och massor av viktig kompetens att ersätta inom de kommande
åren, vilket både är en stor utmaning
men också innebär stora möjligheter
att få jobb på fabriken.
– Vi kommer att fortsätta att vara
en spännande arbetsgivare i en
intressant bransch och betyda mycket
för den här bygden, säger Olov Winblad von Walter.•

SUBARU OUTBACK
fr.

329.900:–

med fyrhjulsdrift och
automatlåda som standard

SVERIGES MEST NÖJDA
BILÄGARE 2018
*

3 ÅRS FRI SERVICE*

ÖRNSKÖLDSVIK, Skortsedsvägen 5, 0660-186 60
www.nylandersbil.se, Mån–Fre 9–18
Bränsleförbr bl. körn. 7,3/8,6 l/100 km. CO2-utsläpp: 166/193 g/km (enl. NEDC/WLTP)
Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.
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BYGDEN GÅR SAMMAN PÅ HUSUMDAGEN 25 MAJ
Det är väldigt roligt att vi år efter år
går samman för att skapa en dag för
alla. Det är att vi jobbar tillsammans
företag, föreningar, samfund och
eldsjälar som gör det möjligt med
att år efter år ha Husumdagen. Det
är VÅR dag!

Bruksvägen 118 - Husum
0663-107 37

Fullständiga rättigheter
A`la Carte med kvalitetsråvaror

TEXT: MIA BYLUND EDSTRAND
FOTO: ÅSA RINGLÖV

D

et är precis så GFG-Bygdsam vill
arbeta; tillsammans.
Springer du ensam går det
fort men om vi springer tillsammans
kommer vi långt.
Ett stort tack till alla som år efter
år ställer upp och hjälper till så att vi
kan göra den här betydelsefulla dag
som Husumdagen är. Ett stort tack
till alla nya som kommer och vill vara
med och göra Husumdagen ni är guld
värda.

Jag tänker på i fjol när kommunen
tog kontakt och ville ha invigningen
av Varvsbron på just Husumdagen.
Det blev en folkfest att minnas och
viktigt för oss att det blev på Husumdagen.
Nu är det 2019 och Husumdagen
2019. Planerna har redan nu börjat

smidas hur vi ska framföra Husumdagen. Det är i alla fall klart att årets
Husumdag blir på torget som i fjol och
det beror på all positiv återkoppling
vi fick ifjol.
Tillsammans är vi starka som när
vi gick samman för Varvsbron, de ä

ERBJUDANDEN
PÅ FLÄSKFILÉPLANKA & FLÄSKFILÉ OSCAR

tyckt!•

UNDER HUSUMDAGEN
LÖRDAG 25 MAJ

Byggfirman med stort engagemang!
Ordnar allt inom bygg, el, vvs, målning m.m.

VÄSTERGISSJÖ GIDEÅ • SUNE LINDSTRÖM

Varmt välkommen önskar Alzrik med personal!
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Fläskfiléplanka

(Gäller endast servering lör-sön 25-26/5 2019)

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019

119:-

RABATTKUPONG

RABATTKUPONG

KLIPP UT OCH TAG MED!

Fläskfilé Oscar

Med sparris, räkor, bearnaisesås, pommes.
(Gäller endast servering lör-sön 25-26/5 2019)

119:9

Anpassad för 582 000 km
svenska vägar.

Privatleasing.
Det enklaste sättet att
köra en Volkswagen.

SCENKLART ÄR ETT
GLÄDJESPRIDANDE
EVENTBOLAG
Golf Alltrack TDI 184 DSG 4MOTION.
Kampanjpris från 279 900 kr (inkl Pluspaket).
Privatleasing från 3 295 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Vinterhjul från 329 kr/mån.

Redan som blott 17 år började evenemangsproducenten Robin Hörnkvist sin resa,
med att då för första gången lansera Äldregalan i Örnsköldsvik.
Idag siktar han mot allt större scener och jobben strömmar allt mer in.
TEXT: ÅSA RINGLÖV

Tiguan Allspace TSI 190 DSG 4MOTION.
Det här är den sjusitsiga SUVen som är fullmatad med hög säkerhet, DSGautomatisk växellåda och 4MOTION fyrhjulsdrift som standard. Active Control
körprofilval anpassar bilen till olika väglag – perfekt i ett land med mer än en
halv miljon kilometer vägar med skiftande underlag. Dessutom bromsar
Tiguan Allspace för fotgängare, håller dig i filen, håller avståndet till bilen
framför,
bländar
av automatiskt och varnar dig när du blir trött. Välkommen
Golf TSI
115.
att provköra den på några kilometer svensk väg nära dig

Golf är bilen som gett namn åt en hel klass. Och med privatleasing är det enkelt att njuta av alla dess egenskaper. Du

Pris
fråningen
369kontantinsats.
900 kr.
betalar
Service och tre års nybilsVolkswagen
Leasing från
2du
990
kr/mån.
garanti ingår, vinterhjulen
lägger
enkelt
till, och du får
allt på en månadsfaktura. Enklare kan det inte bli.

Tiguan TSI 190 DSG 4MOTION Executive Edition.
Tiguan har inte bara 4MOTION fyrhjulsdrift och DSG automatisk växellåda.
Den har även som standard avancerade system som höjer säkerheten och
hjälper dig i körningen. Allt för att du tryggt ska komma hela vägen – oavsett
vilken väg du tar. I Executive Edition ingår dessutom bland annat fjärrstyrd
parkeringsvärmare, 18 tums lättmetallfälgar, elmanövrerad baklucka och
eluppvärmd ratt.

Tiguan TSI 190 DSG 4MOTION Executive Light.
Kampanjpris
Pris från
från209
304900
900kr.kr.
Kampanjpris från 304 900 kr.
Privatleasing från 2 795 kr/mån
Privatleasing från 2 995 kr/mån Privatleasing från 3 295 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Vinterhjul från 389 kr/mån.
Vinterhjul från 269 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad
körning
från 8,9–9,2
l/100
km. CO₂-utsläpp
202–208g/km.
CO₂-utsläpp
från 162–165g/km.
Miljöklass
Euro
6. Volkswagen
Företagsleasing
36 mån
moms), 20%
särskild
Bränsleförbrukning
blandad
körning
från 5,8
– 9,2
l/100 km. från
CO₂-utsläpp
frånSkattegrundande
131 – 208 g/km.
Skattegrundande
CO₂-utsläpp
från
106
– 162 g/km.
Miljöklass Euro
6. (exkl
Erbjudandet
gäller
tom 2019-03-31.
leasingavgift, 50%
restvärde, rörlig
ränta baserad
på VWFS
basränta (april
2019). Volkswagen
Privatleasing
36 mån,
4 500ränta
mil, 0 baserad
% särskild på
leasingavgift,garanterat
restvärde,
rörlig
ränta baserad
på VWFS basränta
2019). utöver leasingVolkswagen
Privatleasing
36 mån,
4 500 mil,
0 % särskild
leasingavgift,
garanterat
restvärde,
rörlig
VWFS basränta (jan
2018).
Övermil
och onormalt
slitage (april
debiteras
Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på
avgiften.
Volkswagen Serviceavtal
Ändringar
av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi
bilden är extrautrustade.
Vi reserverar ossingår.
för ändringar
och avvikelser.
reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.

Nordemans Bil AB
Ångermanlandsgatan 21, Örnsköldsvik
Telefon 0660-579 90 | www.nordemansbil.se

R

FOTO: LEIF WIKBERG

obin Hörnkvist är en lokalkänd evenemangsproducent
som stått för en hel del
arrangemang genom åren.
Men vägen dit var inte självklar.
Allt började med en kurs på
gymnasiet.
– Inför tredje året på gymnasiet
valde jag individuell kurs och

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019

hamnade på entreprenörskap,
som tokigt nog var det jag minst
ville hamna på, berättar Robin och
skrattar.
Under kursen fick eleverna möjlighet att starta ett eget företag
genom Ung Företagsamhet. Målsättningen är då att starta, driva
och avveckla ett företag under ett
års tid.

För Robin blev idén att starta
upp en gala för de äldre: Äldregalan. Showen lockade till en fullsatt
Pingstkyrka 2014 under parollen
”Det var bättre förr”.
– Det blev en glädjefylld show
med mycket skratt, bra musik och
gott fika, berättar Robin stolt.
Sedan dess har Äldregalan
vuxit sig till en populär årligt
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Anders, virkesköpare

sca.com/skog

TROTS MINA FÅ ÅR I BRANSCHEN HAR JAG BLIVIT ALLT SÄKRARE PÅ ATT
TA MIG AN NYA UPPDRAG, OCH IDAG BÖRJAR FÖRFRÅGNINGAR OM
EVENTPRODUKTIONER STRÄCKA SIG LÅNGT UTANFÖR ÖRNSKÖLDSVIK

 återkommande show som lockar

tusentals till Fjällräven Center.
Men inte bara Äldregalan har vuxit
sig starkare, utan även Robins
företagsamhet.
– Trots mina få år i branschen
har jag blivit allt säkrare på att
ta mig an nya uppdrag, och idag
börjar förfrågningar om eventproduktioner sträcka sig långt utanför
Örnsköldsvik, förklarar Robin.
Bolaget som han driver, Scenklart AB, går under en tydlig
affärsidé: Glädje. På sin hemsida
skriver Robin att glädje är hans
och bolagets affärsidé, följt av
orden struktur, kvalité och fingertoppskänsla.
– Jag är stolt över vad jag jobbar
med. Att vara evenemangsprodu-

cent är ett kreativt och upplyftande uppdrag som sätter prov på
mina kunskaper varje dag. Det är
ett professionellt yrke som kräver
mycket av en, berättar Robin.
En lokal sak vi snappat upp
är att Scenklart AB, med Robin i
spetsen, förra året producerade
hela 100-års firandet för Pappers
avd 143 – som lockade drygt 800
gäster till en middagsbjudning på
Fjällräven Center.
– Det var ett stort uppdrag jag
med glädje tog emot, förvaltade
till något bra och levererade till en
magisk kväll, säger Robin med ett
stort leende.
Idag siktar Robin mot de stora
scenerna med allt fler nya koncept
som Schlageryran i slutet på mars

och kommande konserter för
hösten, samt en del nya uppdrag
i Umeå.
– För mig har det alltid handlat
om att sprida glädje i det uppdrag
jag gör. Men det är viktigt att vara
öppen för nya idéer och framförallt
ödmjuk. Jag älskar det jag gör och
älskar att se människor glädjas åt
den glädje jag sprider.•

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.
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Foto @ Michael Engman

En av virkesköparna i området är Anders Norberg.
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

HITTA NYA ÄVENTYR MED
ADVENTURE EDITION.

PÅ GÅNG I GFG-BYGDSAM
Sedan sist har vi varit på ett seminarium som heter Fisketurism i småskalighet som hölls i Mellansel. Det var
en mycket intressant kväll eftersom vi
i Grundsunda har många fiskevatten
och lever i en bygd som ligger mitt
bland å, älv, sjö och hav. Im det är
någon som är intresserad av just fisketurism är det bara att höra av sig till
oss så kan vi hjälpa till på vägen.
Vi har också träffat Anna-Belle
Strömberg som är vice kommunalråd. Vi
pratade om vår bygds utmaningar och
framgångar. Där lyfte vi förskolans och
skolans utmaningar när vi växer och
behöver fler platser på förskolan och i
längden betyder det fler barn i skolan
också. Det betyder att vi är och blir
trångbodda i de lokaler som finns idag.
Det är en positiv trend i Grundsunda att
vi behöver fler platser i förskola och skola. Det mötet ledde till att GFG-Bygdsam
träffade kommunen, förskolechef och
rektor för ett samtal. Där fick vi veta att
det finns en väg framåt så att hösten är
räddad med de lokaler som finns idag,
men kräver omstrukturering.

Jag har även träffat Mia Karlsson
som jobbar för Höga Kusten Destination/Turism för att se om vi kunde hitta
en väg att få synas i Höga Kustens
kanaler för att öka besöksnäringen i
Grundsunda. Till sommarnumret för
Grundsunda Tidning – som liksom i fjol
blir en tidning för hela Örnsköldsviks
landsbyd, kallad Runt om – har Åsa och
jag gjort en tur på fem dagar i Grundsunda. Den kommer vi att använda oss
av i vår marknadsföring och hör och
häpna kommer Höga Kusten med Mia
i spetsen att ta med sig vår femdagarstur i Grundsunda på sitt besök i Finland i april och marknadsföra oss där.
Vi har haft vårt första planeringsmöte för Husumdagen 2019. Det var ett
mycket lyckat möte och trots att vi inte
var så många fanns det en oerhört stor
kraft i gruppen. Vi får se vad det blir
den 25 maj.
Sist men inte minst har GFG-Bygdsam tillsammans med Grundsunda
Hembygdsförening sökt pengar för att
göra Sjödinsgården – som ligger på torget – till ett industrimuseum. Det ser

vi verkligen fram emot, så vi hoppas
att vi får bidrag för att göra det möjligt.
Det här har vuxit fram ur att Pappers
och Metsä fyller 100 år och vad skulle
vara bättre än att en gammal arbetarbostad blir ett industrimuseum?

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!

Mer information:
Den 4 april kl 18.30 på Husumgården
är det årsstämma för GFG-Bygdsam.
Välkomna!
Vi är på gång med ett medlemsvärvningsbrev till alla hushåll i Grundsunda där vi beskriver vår verksamhet och
önskar att många känner att de vill
stötta vårt arbete med att bli medlem.
Tillsammans blir vi starka!
Vi kommer att ha en företagarträff
den 24 april på Husumgården.
Vi kommer att träffa Skagshamn
och Skeppsmaln för att presentera vår
förstudie.
Ha en skön senvinter och vår!•
MIA BYLUND EDSTRAND

Verksamhetskoordinator
info@gfgbygdsam.se
076 798 63 09

.

Kolla in var nya hemsida!
www.aleniusinc.se

För säkra transporter i tre generationer!

Självklar,
kompakt styrka.

GÖRAN 070-604 38 61

Audi Q3 quattro® 2.0 TDI
150 hk Sports Edition

324.

Lea

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 Sunset
Audi

SERVICEAVTAL*
Bränsleförbrukning blandad körning 5,8 l/100 km, CO2 152 g / km. Miljöklass EU6. Erbjudandet gäller tom 31 mars 2019.
100 kr/mån

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Förmånsv
APPLE
CARPLAY
E

» Sportstolar »
» Multifunktionsrat

system med fä

» Parkeringshjälp bak »
ŠKODA
CONNECT

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
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.
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Nordemans
Nordemans
Bil Bil
AB
Ångermanlandsgatan21,
21,ÖRNSKÖLDSVIK,
ÖRNSKÖLDSVIK,
0660-875
00. Emil Hägglöf 0660-875 11.
Ångermanlandsgatan
0660
-579 00
Öppet:
mån-tor
8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se
www.nordemansbil.se,
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 SOFI'S PYSSEL

PÅSKÄGG
AV TROLLDEG
Nu närmar sig påsken. Och i detta nummer tänkte jag
visa hur man gör en enkel påskdekoration av trolldeg.
Trolldeg är lätt att slänga ihop och antingen kan du låta
dina trolldegsfigurer självtorka eller bränna dom i ugn på
ca 100 grader i minst en timme.
Be en vuxen vara med om ni ska torka dem i ugn.
Jag skapade små ägg som man kan hänga i påskriset, varför
inte göra små kycklingar, eller andra små figurer, låt fantasin
flöda. Lycka till och Glad Påsk!

DU BEHÖVER:
Trolldeg  Akryl färg/sprayfärg
Sugrör  Snöre

RECEPT TROLLDEG:
1 dl Salt
1 dl Vatten

2 dl mjöl
2 tsk matolja

 Ta fram en bunke, och rör ihop salt, vatten,
mjöl och matolja, om du tycker att degen är för
kletig så tillsätt lite mer mjöl. Knåda och knåda
tills du får en ﬁn och smidig deg.
 Se bild. Kavla ut degen ganska tunn. För att
få till äggformen så kan man använda tex en
tom toalettrulle eller pringlesburk, beroende på
hur stora du vill ha dina ägg, tryck isåfall ihop
rullen för att få en oval form och sedan kan du
stansa ut äggen.
Då detta var klart så lade jag dem på en plåt
med bakplåtspapper. Jag tog ett sugrör och
stansade ut små hål för att jag skall kunna trä
igenom ett snöre för upphängning.
Jag lät ugnen göra sitt jobb. Efter ca 1 till 2
timmar så var dem färdiga. Titta till dom ibland.
Det går lika bra att låta dem självtorka men då
tar det längre tid.

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

kvar, måla dem i olika färger, man kan ju dekorera med glitter, klistermärken, ja det är bara att
låta fantasin ﬂöda! Trä sedan igenom snören så
att du kan hänga upp dem!

Vatten

Läsk

Avskalat

Ombonat

Sportbil

Familjebil

Hoppas du får glädje av dina egentillverkade
påskägg i påskriset!

Instagram

Snapchat

Sommar

Vinter

 Efter dom torkat så är det bara det roliga

GLAD PÅSK!

K I K A G Ä R N A I N I M I N P Y S S E LG R UP P PÅ : FA CE B O O K P Y S S E L O C H ÅT E R BR U K ! I N S TA G R A M : S O F I S P Y S S E L
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319.900 krexkl. moms.

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms.
Går att Edition.
uppgradera til Aviator I eller Aventura.
Norrland
nds

Norrla

EDITION

Kontakta oss
så berättar vi mer!

Rustad för svenska vägar!

Leasing2.490 kr/månexkl. moms.

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!

Norrlands största återförsäljarnät med 12 anläggningar från
Kiruna i norr til Sundsvall i söder.
Vi är en stor och trygg partner
med många års erfarenhet
av Volkswagen Transportbilar.
Välkommen in!

ANNONS

Kyrkbl ade t
Nr 2 2019

Nu bjuder vi på ett spännande vårprogram. Se sidan 4 i Kyrkbladet.
Välkommen till Café Duvan. Se sidan 2 och
bild nedan.
Läs på sidan 3 om Drop in - vigsel.

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

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.

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

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

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Leasing 3.855 kr/mån exkl. moms.

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

Amarok Highline 258 hk Automat
Norrland Edition
319.900 kr exkl. moms.

Kontakta oss
så berättar vi mer!
Norrlands största återförsäljarnät 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!

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms.
Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Find us on Facebook Badge

Leasing 2.490 kr/mån exkl. moms.

Gemytlig samvaro i Café Duvan.

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

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

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

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele
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Våren skapar känslor. Antingen stark glädje eller
stort mörker. Oavsett hur du känner dig, är du
alltid välkommen till våra gudstjänster och andra
samlingar. T. ex. till vårt Café Duvan. Vi hoppas
du ska känna dig hemma och trivas med oss.
Kurt Enberg, kyrkoherde, ansvarig för all text och
alla bilder i Kyrkbladet där ingen annan anges.

CMYK / .eps

Foto: Kurt Enberg

Hitta oss på

ANNONS

ANNONS

Café Duvan och Fairtradeshop

Ekumenisk påskdagsgudstjänst 21 april
OBS att påskdagens gudstjänst i Grundsunda kyrka är ekumenisk, dvs. kyrkorna i Grundsunda firar den tillsammans.
Servering och söndagsskola i församlingshemmet. Gratis buss
och gratis kyrktaxi för alla som önskar. Se sidan 4 hur du gör
för att beställa kyrktaxi.
Gratis buss avgår enligt följande:
Kl 10.15 start Pizzeria Flaggan - Ö-kiosken Dombäcksön.
Kl 10.20 Husumskolan parkeringen.
Kl 10.30 Pizzeria Rio (snett mitt emot ICA-supermarket)
Kl 10.45 Svenska kyrkan, Grundsundavallen.

Centralt i Husum finns Café
Duvan i Kyrkans Hus som serverar allt från kaffe och gofika
till pajer. Vissa dagar serveras
även soppa. Se tidningen 7 när
vi har särskilda erbjudanden
med olika soppor eller ring
0663-100 60. Kom in och läs
tidningen eller träffa andra,
utan krav att köpa fika.
Öppet mån - fre kl 10-15 under
september - maj. Kombinera
gärna ditt besök i Café Duvan
med en titt i Fairtrade-shopen
som är öppen samtidigt med caféet. Vill du jobba ideellt i caféet, ring Margaretha Johansson,
0663-103 00.

Håll utkik efter våra extrapriser i Fairtade-shopen.
Varje månad har vi ett extra
erbjudande och ibland allmän rea för att kunna fylla
på med nya produkter.

Kl 13.15 Från Grundsundavallen via påstigningsplatserna.

Grundsundas orgel- och pianoelever uppmärksammas i rikstäckande tidning

Drop in - vigsel
Lite enklare - lika stort.
Det enda ni behöver är att
komma till pastorsexpeditionen i Grundsunda 6 juli
med en giltig hindersprövning och legitimation, ring/
ringar. Minst en av er måste
vara medlem i Svenska kyrkan.
Störst av allt är kärleken!
GRUNDSUNDA KYRKA
LÖRDAG 6 JULI
12.00 - 16.00
För info, ring 0663-101 80
eller 0663-108 60

Testa gärna vårt goda
Fairtradekaffe. Kakaon
säljer vi mycket av. Även
spännande te-sorter finns
att köpa.
Varje köp bidrar till
förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare
och anställda i utvecklingsländer. Särskilt till
kvinnliga företagare.

Tänk att kunna köpa leksaker som du vet är tillverkade
under rättvisa förhållanden.

Foto: Joakim Carlström/Ikon

Det ger också resurser till
barnen att få utbildning.

Vår kantor Göran Lundberg
har 9 elever han undervisar
varje vecka under skolåret. 7 st
spelar orgel och 2 st spelar piano för Göran. Det är ovanligt
många med tanke på hur liten
församling vi är.
Detta har nu uppmärksammats
av redaktören för Kyrkomusikernas tidning. Göran har
skrivit en lång artikel med flera
GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019

bilder. Han berättar bl.a. där
hur lektionerna går till, t.ex.
hur han varvar själva spelandet med musikteori. Ett roligt
moment som eleverna gillar är
”Memory” med olika musiktermer. Han skriver också om att
vi har två orglar de kan spela
på. Dels den rätt nya digitala
orgel vi har i Kyrkans Hus, lätt
tillgänglig och där lektionerna

äger rum. Dels den stora piporgeln i kyrkan. Ja, mycket mer
står det också i artikeln som
Göran kan visa när den finns
färdig.

Välkommen till vårkonserten eleverna har i Grundsunda kyrka, fredag 3 maj
kl 18. Avslutas med gott
fika.
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ANNONS

Händer 14 april - 30 juni 2019
Reservation för ev. ändringar. Se Tidningen 7 eller
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

April

Juni

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

Sön 2 juni kl 11.00 Nyåkers kyrka. Gudstjänst tillsammans med Nordmalings församling. Gratis buss. Anmälan på tel. 0663-101 80 senast fredag 30 maj kl 12.
Avfärd från Kyrkans Hus kl 09.30.

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

Tors 6 juni kl 13.00 - 16.00 Hembygdsgården. Nationaldagsfirande. Mayne Åström m. fll.

Tor 18 april kl 19.00 Grundsunda kyrka. Skärtorsdagsmässa. Mayne Åström, Erika Albertsdotter.
Fre 19 april kl 11.00 Grundsunda kyrka. Långfredagsudstjänst. Kurt Enberg.
Sön 21 april kl 11.00 Grundsunda kyrka. Ekumenisk påskdagsgudstjänst. Daniel Forsberg, Kurt Enberg.
Söndagsskola. Servering.
Mån 22 april kl 11.00 Banafjäl IOGT-NTO. Gudstjänst. Mayne Åström. Servering.
Sön 28 april kl 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst.
Mayne Åström. Kören Tontyckt. Servering.

Maj

Sön 9 juni kl 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst.
Mayne Åström.
Mån 10 juni kl 19.00 Musikmässa sammanlyst till Arnäs kyrka. Camilla Nordström.
Sön 16 juni kl 11.00 Kyrkans Hus. Mässa.
Mayne Åström. Servering.
Midsommarafton 21 juni kl 15.00 Grundsunda kyrka. Konsert med Sara Karlsson sång och Stefan Sjölander gitarr.
Midsommardagen 22 juni kl 11.00 Kyrkans Hus.
Gudstjänst. Markus Östlund. Servering.
Sön 23 juni kl 12.00 Skeppsmalns kapell. Gudstjänst.
Kurt Enberg. Servering.

Tor 2 maj kl 16.30 Kyrkans Hus. Veckomässa. Mayne
Åström

Ons 26 juni kl 18.00 Bruksgodset Banafjäl. Sommarkvällsmusik. Ronny Sahlén och Per-Åke Stockberg.
Präst: Markus Östlund. Caféet öppet.

Fre 3 maj kl 18.00 Grundsunda kyrka. Konsert med
församlingens orgel- och pianoelever. Göran Lundberg,
Kurt Enberg. Fika.

Sön 30 juni kl 11.00 Skags kapell. Gudstjänst. Kurt
Enberg. Servering.

Sön 5 maj kl 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa. Kurt
Enberg. Kyrkokören. Vårlunch i församlingshemmet
med Skeppmalnsbor. Avtackning av Ulf Norgren.
Sön 12 maj kl 11.00 IOGT-NTO Banafjäl. Sångfåglarna. Gudstjänst med små och stora. Mayne Åström,
Linda Nydahl m.fl. Avslutning för barngrupperna. Servering av korv och hamburgare samt kaffe.
Sön 19 maj kl 18.30 Kyrkans Hus. Gudstjänst.
Mayne Åström. Servering
Sön 26 maj kl 11.00 Grundsunda kyrka. Konfirmationsmässa. Mayne Åström, Linda Nydahl, Margaretha
Johansson.
Tor 30 maj kl 08.00 Skags kapell. Gökottegudstjänst.
Kurt Enberg. Servering.
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Vi samverkar med

Boka kyrktaxi

Till alla gudstjänster, konserter och Grundsundakvällar i Grundsunda församling, kan du som
kyrkotillhörig i Grundsunda boka kyrktaxi till
en kostnad av 20 kr enkel väg.
Ring 070-555 24 50 och boka senast kl 18, två
dagar innan. Avboka senast en timme före upphämtning.
GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019

”Jag ser långt från
vårt klätterträd”
Våra grannars barn, förskolebarn, har ett
stort träd på tomten. När jag kom ut häromdagen sade lillebror som satt uppe i trädet
till sin syster, att jag ser ett berg jättelångt
bort. Storasyster gick så högt hon kunde på
snöhögen utan att först se något berg. Då
sade lillebror att det är träd på berget och
då kunde också storasyster se, vilket hon
gladeligen berättade för mig. Och lillebror
talade också till mig om deras fantastiska
klätterträd.
Så fint att de kunde hjälpa varandra att se
långt bort, ända till horisonten och även
dela sin glädje med varandra och med mig.
Under påsken kan vi också hjälpa varandra
att se lite längre. Att det finns ”något bortom bergen” som Dan Andersson skaldade.
Ett uppståndelsens och glädjens ljus vid
livshorisonten där Jesus gått före.
I vår gamla evangeliebok med kyrkoårets
söndagar, talade vi om söndagar efter påsk.
Teman som byggde på att påskens händelser
var något unikt. Ett fullbordat faktum. Det
är en av sanningarna. Men det är också en
sanning som vi har nu när vi har kyrkoårets
söndagar benämnda som ett antal söndagar
i påsktiden. Vi får liksom leva kvar i påskglädjens kraft. Att vara i något är också en
kristen sanning, ännu mer att vara i någon,
nämligen i Jesus. Vi i honom och han i oss
med helig Ande.
Jag brukar vid dop berätta om symboliken
att både dopdräkten och mitt röklin som
jag bär som präst, vill visa att vi får vara
i Kristi rättfärdighet. Att Gud Fader ser på
oss genom Jesus och då kan se på oss helt
och fullt med förlåtelsens och kärlekens
blick.
Med detta i åtanke kan vi se framåt och lyfta blicken frimodigt. Så kan kyrkan och vår
gemenskap i gudstjänsten bli som ett klätterträd där vi ser längre än när vi borrar ner
vår blick mot marken.

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019

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, ej juni - aug.
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
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HUSUM ÅTERVINNINGSCENTRAL

Välkommen till din
återvinningscentral i Husum
Husum återvinningscentral finns på Dombäck 241 i Husum med
infart från väg 1075 intill flisterminalen. Vi har öppet:

Torsdagar .................................................13–20
Torsdag före helgdag............................. 13–16
Vecka 19–25, 34–39 även tisdagar .....13–20
Grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och andra typer
av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet lämnas på Mivas
återvinningscentraler. Till Startpunkten och Myrorna lämnar du möbler,
cyklar och kläder för återbruk så att det kan komma till nytta för andra.

Välkommen!

Varianter av Toan

höströj med
Ps! Missa inte vårt
/9 kl 10–14
28
g
da
lör
t
extraöppe

Läs gärna mer på www.miva.se/husum

ÖRJAN
FORSBERG

Utför
åtgärder
i rätt tid

– bygdens hjälte

Norra Skogsägarna finns för alla skeden i ditt skogsägande. Vi hjälper dig att lyfta
blicken och se helheten av fastigheten.

För 30 år sedan ﬁck den lokalpopuläre proﬁlen Örjan Forsberg
smak för Husum och började sin resa som fritidsledare på Röda Villan.
Idag är det ett omtyckt ställe med lång historia och ännu längre framtid.
I år ﬁrar vi en av bygdens hjältar!

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!
Leif Strandberg Jonas Sjödin Emil Andersson Per-Olof Nordin

070-687 10 17

24

070-359 98 00

070-305 98 56

073-048 65 28

TEXT: ROBIN HÖRNKVIST

FOTO: PRIVAT

www.norra.se
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får umgås med varandra och samtala
om livet. Örjan har kommit att bli en
förebild för många av ungdomarna
som besöker Röda Villan.
– Örjan är en person
som älskar att skämta
med glimten i ögat.
Han är en rolig figur på fritidsgården som alltid
går att prata
med, berättar
Lovisa Söderholm som är
engagerad i Unga
Örnar Husum.
Lovisa Söderholm är
en engagerad äldre ungdom
som arbetat på Röda Villan, men som
idag studerar i Umeå. Genom åren
har hon deltagit vid många arrangemang och även fått möjligheten att
delta vid ungdomsutbyten och resor
tillsammans med Örjan.
– Jag glömmer aldrig vår resa till
Polen där Örjan av en märklig anledning lyckades
tappa sitt boardingpass mellan en
glasskiva och en
bänk. Vi snackar
millimeteravstånd, berättar
Lovisa.
Historien fortsätter med att Örjan
te
vid boardingen ligger
nS
e id
ner på golvet tillsameva
ll
mans med personalen och
pekar på passet som gick att synas
bakom glasskivan.
– ”Där är den” ropade Örjan och
pekade! Men när flygpersonalen
fundersamt frågade honom hur den
landat där, svarar Örjan; ”Den flög
dit!”, berättar Lovisa följt av ett gott
skratt.
Lovisa fortsätter med att berätta
om Örjans engagemang för ungdomarna i Husum.
–Röda Villan är Örjan, om du frågar
mig. Han vill alla ungdomar väl.
Jag får bland annat veta att Örjan
är emot åldersgränser. Han vill att alla
ska ha möjlighet att få vara på Röda
Gu
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områdestjänsteman där huvudfokuset
låg på att arbeta med föreningar och
samhörighet i området.
– Då mina hjärtefrågor ligger
mycket kring förenings- och
ungdomsfrågor var det
absolut en utvecklande och intressant
tjänst, jag vill verkligen vara med och
vara behjälplig så
mycket jag kan, säger Örjan. Men jag
var också behjälplig
på helger och kvällar
sa
på Röda Villan.
Sö
de
rho
En intressant historia
lm
som Örjan berättar om är hur
fritidsgårdsverksamheten på Röda
Villan var på väg att flyttas på. Detta
hände i samband med att gamla
Paviljongen skulle rivas i Husum,
under bygget av Botniabanan. Enligt
dåvarande verksamhetsplanen låg
ett förslag i att flytta Röda Villan till
en källarlokal på nuvarande Husumgården. Detta blev dock inte av och
andra alternativ dök också upp. Men
då en hel del protester lyftes upp
kring detta fick fritidsgården stanna
kvar på just Röda Villan.
Idag är Röda villan ett populärt besöksmål får många ungdomar. I grund
och botten är det en traditionell fritidsgårdsverksamhet, men Örjan har
ett öppet sinne och gillar att skapa
diverse arrangemang.
– Jag gläds av att vara med barn
och ungdomar, de är en inspiration
för mig och jag vill finnas där för dem
som en inspiration. Därför är det extra
viktigt att vara på gång med olika
aktiviteter som till exempel musikkvällar, julmyset som vi arrangerat
ihop med Mångkulturellt Centrum
och även ungdomsutbyten med andra
länder, berättar Örjan.
För Örjan är prioriteringen hög
på just ungdomarna. De ska få vara
i centrum i den verksamhet han
bedriver.
På Röda Villan vill han erbjuda en
självklar plats där de kan vara sig
själva, kravlöst och få utvecklas. De
erbjuds olika prova-på aktiviteter,
vi
Lo
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en 1 augusti 1989 började Örjan
Forsberg sin resa som fritidsledare i Husum. Unga Örnar sökte en
ledare till Röda Villan, som de vid den
tiden drev i egen regi. I huset bedrevs
klassisk fritidsgårdsverksamhet med
fritidshem. Aktiviteter som keramik,
skapande, batik och färgtryck var bara
några av de många som erbjöds.
– Det var både spännande och nyfiket att börja i Husum, eftersom att det
blev en resa för mig, berättar Örjan.
Han kommer ursprungligen från
Strömsund i Jämtland. Idrott och
ungdomsfrågor har alltid legat
honom varmt om hjärtat, där bland
annat ett engagemang i Unga Örnar
i Strömsund var en av vägarna in till
Husum.
Även här i Husum visar Örjan ett
stort engagemang utanför Röda Villan
i föreningslivet , så som Husums fotboll. Men att få vara där för ungdomar
är något han brinner för.
– Jag vill vara där och erbjuda
ungdomar en plats där de kan få vara
sig själva, en plats för inspiration och
utveckling, förklarar Örjan med ett
stolt leende.
Men under dessa 30 år har såklart
mycket hänt. Från att Unga Örnar
drivit Röda Villan gick regin med
tiden över till Örnsköldsviks kommun,
som ännu håller i trådarna. Örjan
berättar bland annat om hur de drev
något som kallades för Husumkortet. Målsättningen var att folk skulle
skriva under för ett rökfritt, nyktert
och skadeståndsfritt liv – alltså lägga
grund för ett bra liv. Som belöning fick
deltagarna ta del av bra erbjudanden
från olika lokala företag. Men bröt
man överenskommelsen tappade man
kortet och förmånerna.
– Kortet var ett hjälpmedel i att skapa ett bra samhälle, men framförallt
hjälpa människor här i Husum till att
få ett bra liv, berättar Örjan.
Resan för Örjan på Röda Villan har
inte varit konstant i 30 år, utan under
dessa år har uppdrag i Husum även
befunnit sig i andra former. Under
en tid gick Örjan över till Husumskolan som klassrumsmedhjälpare,
som därefter ledde till en tjänst som

Villan. Idag är målgruppen på Röda
Villan lite mer riktad mot högstadiet,
men Örjan vill lära känna alla.
– Örjan vill att alla ska känna sig
välkomna och utvecklas tidigt till ett
bra liv, förklarar Lovisa.
En person som verkligen intygar
på Örjan Forsbergs förmåga att vara
ett stöd i livet är Gusten Seidevall.
Enligt Gusten är Örjan mer än en
fritidskonsulent på Röda Villan, han
är en riktigt god vän.
– Jag trivs hos Örjan, han finns
alltid där och ställer upp för mig i alla
lägen, berättar Gusten och ler.
Gusten och Örjan har en gedigen
historia bakom sig med ett stort
engagemang i Husums föreningsliv.
De båda har många minnen de gärna
återberättar och Gusten minns en
specifik resa ihop. Tanken var att ta
bilen och dela ut flygblad, men resan
blev inte riktigt som det var tänkt.
– Under vägens gång råkade
vi köra in i en postlåda, men vi
upptäckte inte det förrän
en bit på vägen då det
skrapade så hemskt
under bilen, säger
Gusten och skrattar.
Röda Villan är
en plats för stöd
till ett bättre liv
enligt Gusten. En
plats där många
ungdomar bland
annat kan få hjälp från
dåliga beteenden och vanor,
som alkohol. Det är en plats där man
alltid räcker till.
Intervjuerna om Örjan fortsätter till
nästa person som heter Annika Sjöström. Annika arbetade tillsammans
med Örjan under åren 2005–2015, där
de gemensamt bidrog till en otrolig
kraft i Husums ungdomsfrågor.
– Örjan är en kollega som jag
verkligen uppskattar. Han ställer
upp för allt och alla i alla lägen och
är en mycket god lyssnare, berättar
Annika.
Vidare förklarar Annika att Örjan
har blivit lite av en ikon i Husum som
alltid ser till barnen och ungdomarnas
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Husumdagen 2019
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25 maj på Torget
kl. 12.00-16.00
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bästa. Hans uppdrag är viktigt och
han gör en stor betydelse för Röda
Villan och Husum. Annika berättar
också om ett smått galet arrangemang de arrangerade under flera år
– nämligen spökhus på Gammskola
i Björna. Örjan fick agera ”Den
galna rektorn”.
– Då det minst sagt är omöjligt
att beskriva hur han såg, skickar
jag med en bild på honom och
hoppas att du publicerar den
i tidningen, säger Annika och
skrattar.
Efter att nu fått intervjua Örjan,
följt av ett gäng engagerade kring
honom, kan jag verkligen konstatera att Örjan Forsberg är en bygdens
hjälte. Han arbete har betydelse,
skapar engagemang och varje
gång hans namn nämns kommer
historier och stora leende. Örjan är
en profil, en ikon och en viktig del
av Husum och dess utveckling. Vi
från hela redaktionen vill till Örjan
Forsberg tacka för alla de fantastiska 30 åren som han funnits till
och skapat utveckling i Husum,
men samtidigt hoppas på minst 30
kommande år.
Ett stort grattis och ett fortsatt
lycka till i ditt arbete! Du gör skill-

TOALETTER OCH
KLASSRUM KLARA I JIMBA
De goda nyheterna fortsätter att
strömma ut från Hoppets Stjärnas
egen fadderby i Kenya. Sedan vår
senaste avstämning har barnen fått
fyra nya klassrum och 13 toaletter.

V

id det här laget har du nog hört
talas om Jimba; den kenyanska
by där CoreIT tillsammans med
Maskin Mekano och andra aktörer
finansierar en rejäl upprustning av
Hoppets Stjärnas skola.
Nu står en ny byggnad klar på
området, uppförd med tegel som Hoppets Stjärnas lokala medarbetare har
tillverkat på plats för att hålla kostnaderna nere. Byggnaden rymmer fyra
nya klassrum; ett välkommet tillskott
för den växande elevskara som sedan

länge vuxit ur sina gamla lokaler.
Det här innebär att de flickor och
pojkar som tidigare satt packade som
sillar på lektionerna nu äntligen har
plats att andas, lyssna och anteckna.
Dessutom har inte mindre än 13 nya
toaletter tagits i bruk där det tidigare
inte fanns mer än en grop i marken för
barnen att göra sina behov i.
– Den anläggningen har inneburit
en klar förbättring av hygienen på
skolan, säger Gilbert Ochieng, ansvarig för Star of Hope Kenya.
I det nybyggda köket har tre nya
ugnar installerats, och nästa steg
är att ordna matsalsmöbler för alla
barn – men visionen slutar förstås
inte där.
Planerna framöver omfattar bland
annat två klassrum till, ett lekrum,
en lekplats på skolgården och ett
bibliotek. Steg för steg växer ett nytt

Välkommen till årets dag – Husumdagen.
Kom och handla, träffa folk och
upplev en trevlig dag!
För att boka marknadsplats gå in på vår hemsida
www.gfgbygdsam.se alt maila info@gfgbygdsam.se

 FOTOSIDAN

VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se
Foto: ÅSA RINGLÖV.

Jimba fram.•

nad för små som stora.•

INGLASNINGAR - RÄCKEN - DUSCHVÄGGAR - SOLFILM

Vi glasar in ditt uterum
och solfilmar din bil

Din lokala
glasmästare

Skortsedsvägen 1, 891 51 Örnsköldsvik • Tel: 0660 - 29 56 60 • www.arnas-glas.se
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Britt Renling, Gun-Britt och
Pelle Waldau är redo att ta
emot dagens gäster.

SOPPLUNCHER MED MERVÄRDE
PÅ CENTRUMKYRKAN I HUSUM
På måndagar erbjuds sopplunch i
Centrumkyrkans församlingsvåning.
Två olika soppor serveras. Oftast någon hemlagad. Även hembakat bröd
brukar stå framdukat. Ett 40-tal
matgäster brukar komma. Vardagsluncherna i Husum blir till hjälp för
barn i andra länder.
TEXT OCH FOTO: ERIC KLINT

–I

dén med soppluncher startade för
cirka 15 år sedan, säger Sven och
Märta Pettersson, som var med i
starten.
– Dåvarande pastorn Dennis Lundmark med fru hade varit i Rumänien och
sett de stora behoven av hjälpinsatser
där. Så växte idén fram att erbjuda
soppluncher mitt på dagen en dag i
veckan. Därigenom skapades något
med dubbla funktioner: En återkommande mötesplats i Husum och något
som kunde generera lite pengar för hjäl-

pinsatser. Sopplunch med mervärde.
Tre arbetslag på ideell basis ser
till att verksamheten fungerar. En del
som var med från början har slutat.
Nya har tillkommit.

NÖJDA BESÖKARE
När jag är på besök serveras broccolisoppa och pasta/tomatsoppa. Bröd,
smör och pålägg framdukat för självservering. Kaffe och hembakad kaka
finns där också. Gästerna låter sig väl
smaka och flera prövar båda soppor-

Ett 40-tal personer brukar komma till
soppluncherna i Centrumkyrkan.

Barn och föräldrar samlade vid
en av Caminul Felix Familjebyar i Rumänien.

na. Det är trivsam och lugn stämning i
lokalen. En del kommer från sina jobb
och andra tycks tillhöra den daglediga
gruppen i vårt samhälle.
Jag går runt för att kolla upp varför
man går hit och det blir flera olika
svar jag får.
– Goda soppor, gott bröd och ett
bra pris.
– Jag har gått hit under flera år.
Man träffar folk och eftersom jag inte
infödd Husumbo lär jag känna nya
människor, får nya kontakter.

– Det trevlig personal här och så
vet man att pengarna går till bra
hjälpverksamhet. Dom från Rumänien var ju här en gång och sjöng och
berättade…

PENGARNA GÅR TILL
FAMILJEBYAR I RUMÄNIEN
Arbetet med Caminul Felix (lyckligt
hem) tog sin början 1990 strax efter
kommunismens fall med en familjeby
i Oradea, i västra delen av Rumänien.
En internationell stiftelse leder och

ansvarar för arbetet. Idag har organisationen två byar med 16 familjer
som ansvarar för över 200 barn. Där
verksamheten har etablerats byggs
ett bostadshus för varje familj. Ansvarsfulla och lämpliga gifta par blir
fosterföräldrar för de barn som tas om
hand. Felix-konceptet är något annat
än barnhemsverksamhet med anställd personal. Barnen får en mamma
och pappa som kallats för att fostra
och vårda dessa barn som sina egna.
Ambitionen är att konkret ge uttryck



Kom ihåg att du kan nyttja rot-avdraget!

Vårens färgglada nyheter är här!

Vi hjälper dig säkra ditt hem!

Varmt välkommen in för inspiration, tips och råd.

30

Larm • Lås • Kameraövervakning • Brand

Öppettider mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00

Öppettider mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00

Nygatan 10, Örnsköldsvik • 0660-211 677

Nygatan 10, Örnsköldsvik • 0660-211 677
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Vi älskar print.
Det ger dig ett landskap av möjligheter.

Dammsugarpåsar
Betala för 1 få 2

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

Förp. med 5 påsar. Värde 99:-/st

Gästerna ser mätta och belåtna ut vid dagens sopplunch.

för Guds kärlek till människor. Det här
är en vårdmodell som internationellt
förordas av många därför att den ger
kontinuitet och skapar trygghet. Barnen är kvar i familjen tills de fått utbildning och yrke och kan etablera sig
själva. Felixföräldrarna och stiftelsens
ledning har beslutat att leda Felixbarnen in i det allmänna skolsystemet,
som ett led i att integrera ungdomarna i de samhällen de lever.
I Felixverksamheten i Rumänien
finns också ett jordbruk, en sömnadsverkstad, ett hotell, garage, snickeriverkstad och andra verksamheter som
ger möjlighet till praktik, arbete och
inkomst för Felix-byarna.

GOTT RESULTAT
Från organisationens information
konstateras följande:
”Efter mer än 20 års tjänst, till
förmån för barn i Rumänien är vi
välsignade, för vi kan se den konkreta
frukt detta arbete har skapat. Många
av dem som växte upp i familjerna
på Caminul Felix har, efter att de

LUNDGRENS

Nya och gamla vänner möts.

blivit vuxna, fått framgångsrika
karriärer. De bidrar till att utveckla
det rumänska samhället och starta
egna familjer. De förfogar över högre
utbildning, utvecklar framgång inom
en rad olika yrken såsom medicin,
teknik och rättsväsende.
Många av familjerna på Caminul
Felix fortsätter att ta emot nya föräldralösa eller övergivna barn allteftersom de äldre barnen flyttar ut. Genom
naturlig generationsväxling kan nya
föräldrapar ta vid och fostra en ny
generation barn. Nya husföräldrar och
nya familjer bildas…. En tredje familjeby håller på att projekteras.”
Arbetsmodellen har också förts
vidare till andra länder.

VERKSAMHET ETABLERAD
I THAILAND
Felix Familjeby i Thailand började
utveckla nationella ledare år 2006
i staden Surat Thani. Sedan ett par
år tillbaka är 10 hus färdiga med
10 barn i varje. I Thailand finns det
tusentals barn som har förlorat sina

Södra vägen 7 • 0611-188 70

föräldrar genom HIV/Aids. Stigmatiseringen kring sjukdomen medför
isolering och dessa barn drabbas hårt
eftersom vården för dessa barn är
svagt utvecklad i landet. Felix-arbetet
anpassas efter de kulturella förhållanden som finns där. Alla barn behöver
den guide in i livet som kärleksfulla
föräldrar ger. Familje-idén är bevisad
vara den finaste miljön för alla barn,
inte minst de som lämnats föräldralösa eller förskjutna. Kunskaper och
erfarenheter från Rumänien överförs
till Thailand.
Soppluncherna i Husum får bli till
ett mervärde för barn i dessa länder.
Och det kanske är därför många
tycker att det är så bra med måndags-

Vi hyr ut personbilssläp med kåpa
Vi kör bort ris, träd och buskar
Utför grävjobb och transporter
Säljer matjord

Olle 070-525 48 91

FOTNOT: Vill du veta mer eller ge en
gåva? På hemsidan www.caminulfelix.se
ﬁnns mer information och bilder.

Begravning 0660-131 07, 0661-441 85
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BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 32B (Pingstkyrkans fd Second Hand)

Kontor 0663-210 87

Kontakta våra virkesköpare – det lönar sig!
Vänd dig till oss för att få hjälp med skogsvård, rådgivning och skogsbruksplaner.
LISBETH
RANTANIEMI
070-279 96 85

Jenny

•

HÖGLAND VÄXER!
Kramfors/Härnösand

Edward

Rickard 070-211 39 30

Tänker du avverka?

Vi vill med omtanke och engagemang
hjälpa dig i frågor som rör begravning
och familjejuridik, mitt i livet och
efter dödsfall.

Linda

•

lunch i Centrumkyrkan.•

Visst är det skönt att prata med någon som kan?

Jan

Medtag kupongen till butiken

Stefan

Tage

Inger

Filip

ROGER
GJERSVOLD

LEIF
ENGSTRÖM

Kramfors/Härnösand Sollefteå/Strömsund

070-265 87 87

070-666 45 06

ROBERT
MOSTRÖM
Sollefteå/Åsele

070-410 00 23

AXEL
RÖDSTRÖM

KARIN
HÄGGLUND

SVANTE
LINDSTRÖM

LARS
KARLSSON

JÖRGEN
WESTBERG

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

070-609 04 01 070-679 72 00 070-655 47 89 070-377 97 79 070-690 00 94

AB Höglands Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, SE-891 51 Örnsköldsvik, www.hoglandssagen.se

Familjejuridik 0660-843 00
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 SMÅTT & GOTT

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

SUDOKU

KONTAKTA MIG!

Fyll i siﬀrorna 1-6 i de tomma rutorna så att alla siﬀror
ﬁnns i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda
bestående av 3x2 rutor. Varje siﬀra får endast ﬁnnas med
en gång per rad och låda. Rätt lösning hittar du på
facebook.com/grundsundatidning

NU ÄVEN VAPENHANDLARLICENS

Vi har ett stort sortiment av
jakttillbehör för
jägaren och hunden
bla Stalonljuddämpare

B A R N S U D O K U LÖ S N I N G

3

1

2

0660-811 74

3
1
6

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik
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1

3

4
2

3
HUSUM

MÅLA BILDEN MED
HJÄLP AV SIFFRORNA
SÖTASTE OCH ENKLASTE
PÅSKPYSSLET
För beskrivning och utskrivbara mallar:
https://fixasjalv.se/paaskpyssel
Skapare: Anna Winér

0

1

2

3

4

5

6

7

HJÄLP HAREN TILL ÄGGEN

Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

Flickorna på bilden har äntligen fått riktiga toaletter att gå till och får äta sig mätta i en ny
matsal, intill ett nytt skolkök. Dessutom är 4 nya klassrum klara – men det är bara början!
Skolan saknar fortfarande klassrum, lekrum, lekplats och bibliotek.

Ge barnen en fantastisk framtid - var med och bygg upp Jimba!
Swisha valfritt belopp till 900 25 36, märk din gåva ”Jimba”.
Du kan även scanna QR-koden med din swishapp.
Du kan också sätta in valfritt belopp på Plusgiro 90 02 53-6,
märk din gåva ”Jimba”.
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CALDO XR
ANGELÄGER
GENHET
BYRÅ
UPPLYSNING OFTA PÅ
ENTRÉ

GÖROMÅL VÄXI MUSTERI ER
POJKE I SNABBT
SKOLAN

PLANTERINGSFÖRSÖK

april

OXUDDE
85-18

FÖR
LÖVBORTTAGNING

INVIGT
ÖSTERBOTTENSTAD

LYA

SUPER
I ALPIN
BACKE

FYSIONOMI
SKOLÄMNE
ÄNGLASTAD

BLODSUGARE
AVNYPNING
GERONT
SOM
GILLAR
LAGER

Värmepumpar
för alla hus!

UR PROGRAMMET
• Olov Winblad von Walter, fabrikschef Metsä Board
• Ung landsbygdsentreprenör Robin Hörnkvist
• GFG-Bygdsam informerar om Höga Kusten Nord projektet
• Näringslivsnytt från Örnsköldsviks kommun
NÄR: 24 april
TID: 18:30-21:00 ca
VAR: : Husumgården
ANMÄLAN: senast 17 april till Mia Bylund Edstrand,
info@gfgbygdsam.se eller 076-798 63 09
www.ornskoldsvik.se

STRÅ

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

Bergvärmepump
Luft/vatten
värmepump
Optimised Heating 4+

Återförsäljare
Glöm inte att
nyttja ROT-avdraget!

CALDO XR

Världsledande luft/luft värmepum

Tel: 0663-617 20
info@suve.se

UTESLUTEN
ÅKER
SKIDOR
EFTER

KAN MAN
SÄTTA
INDISKT
OXDJUR

BROMS

FÄSTFOLK

HYMN
I DOM

MOTIVATION

DAGS ATT FLYTTA UT!

KVIST

DROG

Världsledande luft/luft värmepumpar

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

NYHETSBYRÅ
MINUTIÖS

ETT
LANDS
TOTALA
EKONOMI

CALDO XRH

FÖRETAGARTRÄFF

BESKÄRS
PÅ TRÄD
KLANG

ÅTERGER
LJUD
JUNIOR
EN SALVADOR &
HÖRS I
ÅRHUS

Optimised Heating 4+

Örnsköldsviks kommun i samverkan
med GFG-Bygdsam inbjuder till

BRUTEN
KOMMER
MED KRISTALLER

VISA
MED
FINGRET

BEFRUKTNING
SKRIVELSE
KAN JORDENS
STRUKTUR
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RENSA

ODLAS
I VISS
SKOLA

MISSFÖRSTÅR
TON
AROMA ÄR BRA
OCH
PÅ
PÅ ÅK I
LOBO ÄPPLEN KRAKÓW

Världsledande luft/luft värmepump

GRACIÖS
FRANSK
DANS

FÖRBJUDET STOPINSEKTS- PATS
MEDEL

FELIX JEPPE
HERNBÄRGRENS
SYSTER STÅNG
KAN
GALEN
LÖPA
REKLAM

BRÅK
DRAR PÅ
SMILBANDEN
PALESTINAGRUPP
SYRE

PRODUCENT
VÄXTER

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

Nu börjar solen titta fram och temperaturerna blir högre.
Inred uteplatsen och skapa plats för sommarens
kommande lata dagar.

HAR
POLLINERARROLL

NYHET!

7.995·

ELKRAFTSBOLAG
STRECK

VERNER
UTEKÖK

NORDVÄSTRA
FRANKRIKE

NAMN............................................................................................................................
ADRESS ........................................................................................................................
TELEFON .....................................................................................................................
36

Sven Bark,
Gideå
Ulla Ericsson,
Husum

Ann-Marie
Fredriksson, Björna

GRATTIS!

KORSORDSLÖSNING

Tre rätta lösningar vinner varsin kokbok (årgång kan variera), skicka
in senast den 8/5 2019. Posta korsordet till Ågrenshuset Produktion,
Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa, (märk kuvertet ”GS-korsordet”).

VINNARE
VINNARE nr 4/2014

 KRYSSA & VINN

D
FÖRVIRRAD
KLAGOSÅNG

E L E G I

TVEKANDE UTTRYCK

N J

RÅKA
KOMMA

H A M N A

PÅ YOKOHAMAÅK
HOSTIA

VARVEN
AMMANBON

T

POETISKT
SKÖN

SLUTPUNKT
INNAN
Q

M

SJÖFA- ÄR JORRARE DENS INRE
KRAFTER
FÖRR
3 I ANANAS

E

MÖRKKAN MASTOLÄGGA ÅKERN
DONT

LEDNING VARA

R Ö R I G

DÄLD
OCH
KLYFTA

J

CA 60 CM
FÖRR
INTILL &
STEKEL

FÖRE
EU
KROSS

E G

A L N

O B L A T

D J U R P Å V A N D R I N G
UPPSTÅNDELSE

O R O

SVEPT
HAR
GOTT OM
PIGGAR

L I N D A D

KRYSS I
SCHACK

R E M I

FINT
OCH
BÖJELSE

D R A G N I N G

FRANK
MED
DAGBOK

A N N E

VARUHUS
IHOP

VÄDERSTRECK
NÄST
SIST

K
N

DANSKA
ARTISTBRÖDER

ROS
FRAM
DRAGFORDON

I

SPORTAR
WÄGNER
SOM VINKADE

I K

NILS
ADAM PLACEDAVIDS- RAD
SON

E K O R

PRYLPLATS
VID
BÄDD

R I K T A

ÄR LIKA
BLÅBÄR

HAR
LJUSRÖD
FÄRG
SFÄR

BRÖD
AVSLUTAR P.S.

L

MACKAPÄRER

L

H U G G A
HJÄLPER
BLIR
CURLINGBANAN

R K

R O S E

L A G D

P E R S O N A L
KADER
ADRESSERAD

KLYVA
ALTARPLATS

SKURKAKTIG

I D E

O L S E N

G N A T L Ä G E N
TILLSTÅND
AV SMÅGRÄL

VINTERKVARTER
VALUTA

KLAGA

OXUDDE
1201

HÄR

O J A

I M P O R

O D O N

ÖVRE
EXTREMITET

A R M

N A T T D U K S B O R D

PÅ BIL I
MADRID

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

E
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og

ett förutsättningslöst möte.

 EVENEMANG

vik norra

Nordmaling

Nordmaling

Örnsköldsvik norra

maj

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

Vi finns alltid nära dig och

DATUM TID
Tor 2 maj 18.30

on

665 99 80

@norra.se

PLATS
IOGT-NTO

AKTIVITET
Röda Korsets Auktion. Kyrkokören medverkar under ledning av Göran Lundberg. Servering.

din skog

Jonas Sjödin

Patrik Lundström Ta kontakt
Jens Stenberg
med någon av våra inspektorer om du
Mobil 070-684 70 36har Mobil
42 01
några 070-364
frågor, funderingar
eller bara vill träffas för
patrik.lundstrom@norra.se jens.stenberg@norra.se
ett förutsättningslöst möte.

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

Produktionsledare GLAD

nsledare

Örnsköldsvik norra

Stora

PÅSK ÖNSKAR GRUNDSUNDA TIDNING!
Nordmaling
Nordmaling
Örnsköldsvik norra
Vi finns nära dig
sommarnumretoch din skog!

Örnsköldsvik

Nolaskolans Aula
4 maj 2019

Tvättmaskin fr. 4.990
Ångstrykjärn på köpet
Värde 395:-

www.bamselive.se

Örnsköldsvik norra

LUNDGRENS

Södra vägen 7 • 0611-188 70

Medtag kupongen till butiken

GRUNDSUNDA
tidning

GRUNDSUNDA
tidning

magasin

GIDEÄLVDAL
BJÖRNA

STORNUMMER

om.

Leif Strandberg

Axel Nilsson

Gemensamt
sommarLiza
Edlund
Mobil
070-687 10 17

nder

Mobil 070-665 99 80

nummer
med alla
fyra
leif.strandberg@norra.se
Mobil
070-294
71 37

dig

axel.nilsson@norra.se

er@norra.se liza.edlund@norra.se
landsbygdsblad.
Örnsköldsvik norra

Produktionsledare

LÅNGVIKSMON

TREHÖRNINGSJÖ

tidning

GIDEÅ

HJÄLP OSSJensFYLLA
Stenberg
Mobil 070-364 42 01
SOMMARENS
jonas.sjodin@norra.se
patrik.lundstrom@norra.se jens.stenberg@norra.se
www.norra.se
EVENEMANGSKALENDER
Produktionsledare

ARNE SÖDERSTRÖM BERÄTTAR
OM NOLASKOGS HISTORIA
BREDBYNS STOLTHET ÄR EN KLASSIKER
GUIDE TILL KONSTENS NÄTRADALEN
MÄSTERKOCKEN I HUSUM
GIDEÄLVDALS STÖRSTA ELDSJÄL
BREDBYNS STOLTHET ÄR EN KLASSIKER
GUIDE TILL KONSTENS NÄTRADALEN
MÄSTERKOCKEN I HUSUM
GIDEÄLVDALS STÖRSTA ELDSJÄL

Jonas Sjödin

17 juni

sommarhemester

Emil Andersson

BOKA ANNONS SENAST
Mobil 070-305 98 56

ÖGELTJÄRNSBERGET
STORSTENSUDDEN
VÖRNSVIKEN
SALUSAND
REVELUDDEN
SKULESKOGEN
HÅLVIKEN OCH

58
Anna Nylander
ANDRA LJUVLIGA PLATSER

Kalendern sträcker sig från 17 juni till 25 augusti

RECEPT
KORSORD
SE & UPPLEVA
PYSSEL

Liza Edlund

LL DIN TJÄNST
2 maj

Föräldraledig

Mobil 070-684 70 36

finns
dig
Detta nummer Vi
satsar
vi pånära
en komplett
dinsommarevenemang!
skog!
kalender fullproppad och
med era

BÄSTA TIPSEN FÖR DIN

UTKOMMER

Patrik Lundström

Mobil 070-359 98 00

Mobil 070-294 71 37

Skicka ett mail till olof.wigren@agrenshuset.se

emil.andersson@norra.se anna.nylander@norra.se liza.edlund@norra.se

ANNONSPLATS

4

Proffs på

NORDBERGS SÅG
SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR ❚ TRYCKIMPREGNERAT

www.norra.se
Texten ska vara kortfattad och innehålla
datum, tid,
plats och eventuellt en förklarande mening.

PARADISETORNSKOLDSVIK.SE

GRUNDSUNDAVALLEN 135 ❚ TEL 070-302 42 88

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

TILL DIN TJÄNST

MOR
KLARAS
STUGA

Industri- & Tunnelinredningar

HUSUM

öppettider

mån-ons
10-15,
Proffs
på tors 10-17, fre 10-15

NORDGRENS BUSS

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70 • www.lolab.se

Tel 0663-101 16

Guns Frisering

Drop in alla dagar utom onsdag
Mån-fre 8.30-17.00
Lunch 12.30-13.30
Tel: 0663 - 103 98
Telefon 0663-105 50

Österlunds Åkeri
070-527 44 14, 070-370 63 85
Bruksvägen 90, Husum

Mån-Fre 9:00-17:00 Tel: 0663-10093
www.osterlundsakeri.se

338

tel 0663-66
31 80
Industri& Tunnelinredningar

www.hndelsbanken.se/husum
DIN
ANNONS HÄR?

Helår 1700:-, 300:-/nummer

RING LEIF 070-653 65 26

Proffs på

Industri- & Tunnelinredningar
HUSUM

PÅ G R U N D S U N DAVA L L E N

öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15

tel 0663-66 31 80
TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER
Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70 • www.lolab.se

Guns
Guns Frisering
Frisering


Drop
Drop in
in alla
alla dagar
dagar utom
utom onsdag
onsdag
Mån-fre
Mån-fre 8.30-17.00
8.30-17.00
Lunch
Lunch 12.30-13.30
12.30-13.30
0660-29 99 00
Tel:
Tel: 0663
0663 -- 103
103 98
98

www.hndelsbanken.se/husum
Tel 0663-197 70 • www.lolab.se

t.ex Bröllop, dop, konfirmation, möten
KOMPLETT KÖK ( 30-35 PERSONER)
BOKNING OCH FRÅGOR
Ring Gunilla Österström 0663-300 79
Ingrid Edlund 070-33 28 634

0660-29 99 00

FotvårdHÄR?Vi älskar print.
DIN
insANNONS
DIN ANNONS HÄR?
CarTORGET, HUSUM
Kontakta
Det ger dig ett landskap av möjligheter.

Kontakta oss så berättar
vi mer!
Kontakta
Carin Sedin
0660 – 29 99 00, agrenshuset.se
leif.dylicki@agrenshuset.se,
leif.dylicki@agrenshuset.se,
Tel: 0663-10038

0660-29 99 58

UTHYRNING

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

0660-29 99 58

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019

GRUNDSUNDA HEMBYGDSFÖRENING

STORA
SOMMARNUMRET
Hembygdsgård med
bygdemuseum
• Smedja • Servering medRUNTOM
kaffe och våffla, glass, godis m.m.
I din brevlåda 17 juni

Sommaröppet 25/6-5/8: Kl.12.00-16.00, Alla dagar Midsommarafton 22/6: Kl. 13.00 – 15.00
Hembygdsfesten 15/7: Kl. 13.00-15.00 Gästtalare Sven Teglund

GRUNDSUNDA TIDNING NR2 2019
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välkommen in till

HUSUMS
BLOMMIGASTE
BUTIK

Vi erbjuder er kunskap, personlig service & kvalitét
INREDNINGSTIPS k VÄXTVÅRD k BRÖLLOP k BEGRAVNING
BESKÄRNING k TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING M.M.

Fröken Grön
Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

Blommor & Design
0663-10199
www.frokengronblommor.se
www.frokengronblommor.se

ÖPPETTIDER
Mån, Tis, Lör stängt,
Ons-Fre 10-16.30
Bruksvägen 122, Husum
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