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Vad Hände 2004 ? 2005
12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka
Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av
barn. Det blev mycket sång och dans under ledning av Anna-Lena Lund och hennes medhjälpare.

Lucia var Sofia Lundmark

Observera hur Sofia nervöst tittar på webbmaster när han fotograferar, vi hade olika åsikter om
vem som borde vara Lucia. Själv ansåg jag att jag skulle passa utmärkt men tydligen så fanns jag
inte ens med på valsedlarna. VALFUSK!!!!!!!!!!!
Barn och föräldrar från Babyrytmik framförde även en dans.
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Predikan denna dag skötte ungdomarna från Kyrkans ungdom om. Tyvärr blev inte mina bilder
från deras dramatisering bra så om någon har bra bilder från det så kan ni väl maila dom till
webbmaster så kan jag lägga in dom. Även utan bilder så skötte dom predikan mycket bra.
Efter gudstjänsten och luciafikat så kom han då äntligen....... ja tomten alltså :-)

Han ledde sedan dansen runt granen och uppmanade barnen att INTE sitta still under julen utan
passa på att roa sig och leka.

27 november julbasar på EFS Ursviken
Traditionsenligt så var det en basar på EFS i Ursviken där det såldes alster, lotter, fika och mycket
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annat. Allt detta är ett led i vår missionssatsning där många har jobbat under hela året med att
tillverka saker att sälja. En del hade även suttit uppe halva natten före också för att hinna bli klara
i tid :-) men det är många som har lagt ner mycket arbete på att detta ska bli bra så jag nämner
inga namn för då kommer jag bara att glömma någon. Tidningen Norra Västerbotten gjorde ett
reportage dagarna före .
Här är lite bilder som Rune Åström tog dagarna före och under försäljningen:

Så här såg det ut innan anstormningen av folk.
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Evelina, Sofia och Joel sålde godis.
passade på att handla.
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Som vanligt var det mycket folk som

I dagsläget vet vi att dagen har inbringat 71 200 kronor till vår missionssatsning, men den siffran
kommer nog att öka lite till. Ett mycket glädjande resultat och till detta ska även räknas in
pengarna från de middagar som har anordnats under året.

7 november sånggudstjänst i Ursvikens kyrka
En proppfull kyrka fick lyssna på Barnkörlek, Hör & Häpna, Maximellan och MILK alla körerna
under ledning av Anna-Lena Lund, Cecilia Lundmark och Susanne Toppala. Robert Birjegren gav
alla några tankar kring sångerna och helgens budskap.
Efter gudstjänsten bjöds det på middag vilket var mycket uppskattat, lite för uppskattat visade det
sig eftersom maten tog slut. (Ryktet säger att dom som ansvarade för maten denna dag blev utan
mat och for och köpte pizzor istället)

Det skedde även lottförsäljning under middagen och Anna-Lena lyckades (som vanligt) dra en av
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vinstlotterna. Många andra lyckades också dra vinstlotter och gick nöjda därifrån, övriga gick
också nöjda därifrån efter en fin sånggudstjänst med god mat och trevlig samvaro.

23 oktober var det trerättersmiddag på EFS
Klockan 17.00 så strömmade 40 hungriga gäster in på EFS för att bli bjudna på mat. Dom möttes
av vackert dukade bord med levande ljus. Kvällens värdar Malin, Peter, Anna och Patrik hälsade
välkomna och berättade vad som stod på menyn:
Förrätt: Rostad röd paprikasoppa med grovt bröd på salladsbädd.
Varmrätt: Kycklingschnitzel på pastabädd med tomatsås och vitvinssmör.
Efterrätt: Äppelkaka med knapertak och vaniljsås.
Gästerna fick sitta och konversera i lugn och ro medan Anna och Malin serverade. Efter
varmrätten blev det en musiktävling som visades på filmduk i gudstjänstlokalen, frågorna var väl
kanske inte så lätta men blev uppskattade ändå. Under kaffet så roade Anna och Patrik oss med en
sketch om boksupport på medeltiden som var mycket rolig. Kvällen blev mycket uppskattad och
det kommer antagligen att arrangeras fler liknande middagar. Tyvärr finns inga bilder eftersom
webbmaster hade fullt upp med att laga och servera mat, önskar ni få recepten kan ni maila mig så
skickar jag dem gärna.
Kvällen inbringade 5000 kronor som går till EFS Ursvikens missionssatsning.
Vi planerar för fullt en ny middag men något datum är inte bestämt. Kanske blir det inte någon ny
förrän hösten 2005. Kolla in på denna sida för mer information? Maila gärna webbmaster om ni
har synpunkter på när ni tycker vi ska ha en middag och om vi verkligen ska ha någon till!!!!

Höstupptakt 28 augusti
Lördagen den 28/8 hade vi en mycket lyckad höstupptakt i Varuträsk mineralpark.
Vi var många barn, ungdomar och vuxna som valde att åka till Varuträsk trots att det var en regnig
morgon och se snart slutade regnet och vi fick en härlig dag.
Efter lite information så började vi med det nog många uppskattade...fika!
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Ordförande Kurt-Lennart ser ut att hugga in med friskt humör liksom Mats och Lisbeth.
Vi var några tuffa!!! som vågade oss ner i gruvan för att få se lite närmare på gruvbrytningen.
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Nog ser Olov och Anna lite oroliga före vi gick ner i gruvan?
Även barnen fick se en gruva i miniatyr där man fick borra, spränga, krypa, köra tåg och åka
linbana.

Aktiviteter saknades inte under dagen. Frisbeegolf, samtal, sångstund, sagoläsning, trollstig,
luftgevärsskjutning, tillfälle att köpa lördagsgodis och en del annat som jag har missat för att hinna
allt gick bara inte.

Vissa verkar mycket nöjda med att det äntligen blev middagsdax.
Det blev kort sagt en mycket lyckad dag som nog ingen åkte hem besviken från.

Scoutläger 2004
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Vi har varit på läger i Björnkälen söder om Botsmark!

Söndagen den 16 maj var det avslutning för alla barngrupper i
Ursviken och Skelleftehamn.
I Ursviken sjöng körerna Hör och Häpna och Maximellan, det blev även en dans och församlingen
fick sjunga med i en del sånger. Daniel Steinwall tog hjälp av lejonet Simba!! och alla barn i kyrkan
när han berättade om en pojke som gjorde något han ångrade senare men fick hjälp och stöd i
bönen. Karl-Axel Lundkvist knöt ihop gudstjänsten.
När gudstjänsten var slut gick alla ut för att vänta på den buss som skulle leda oss till den hemliga
destinationen. Bussen hade startat i Skelleftehamn och plockat upp barn och föräldrar där. Bussen
kom och barn, föräldrar och fikaväskor packades in och iväg for vi till........Mobacken.
Temperaturen i bussen var hög men utanför så var det sisådär. Väl framme så tittade solen fram
och gjorde sitt bästa för att hålla oss varma.

Det blev mycket fikande, lekande ( där papporna försökte påstå att dom vann mot mammorna och
barnen) och minigolfspelande. Efter en uppskattad skattjakt så ställde vi oss alla i en stooor ring
som blev till ett hjärta. In i bussen för återfärd till Ursviken och Skelleftehamn, nu är det slut på
denna termin men det är nog många som redan längtar till nästa.

Sist en bild på en Marita som absolut inte är gravid utan bara är med i en av lekarna.
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Man skulle stoppa in en massa ballonger i overallen och sedan skulle man få hjälp att smälla dom .
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