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Julmarknad på EFS Ursviken den 26 november

Julmarknaden blev en succé – även i år. Hela 75000 kronor samlades in till EFS mission. Strykande
åtgång var det som vanligt på enris- och lingonriskransar, på slöjd av alla de slag, på lotterier och
på det härliga julfikat. Ni missade väl inte de hemkokta karamellerna, en riktig höjdare för
gottegrisar!

 

 

Killfrukost

Vi blev ca 10 killar/gubbar (Jag nämner inga namn :-) som träffades på EFS Ursviken för att äta
frukost tillsammans och bara få umgås. Robert Birgegren höll en lite andakt för oss och det blev ett
trevligt samtal runt den. Mycket annat blev också sagt denna morgon, bl.a bestämde vi att göra om
detta till hösten och boka in tre frukostar under hösten.

Påskbuffe 26/3

Det var en helt underbar kväll på EFS i Ursviken. Massor med folk strömmade till och många av
dom bar på formar, skålar eller fat fulla med mat eller godsaker. Ett stort tack till Lena och Gunilla
som samordnade allt men även till alla er andra som hjälpte till. Ca 100 personer blev vi som åt och
trivdes tillsammans. Maten finns inte mycket mer att säga om utan kolla bilderna. Ni som inte var
där: Se vad ni missade!! ni som VAR där: Kolla in om det var något ni missade att ta av :-)
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Efter maten fick vi en alldeles egen melodifestival framförd av flera duktiga tjejer kompade av
Anna-Lena och Stina.  Även konferencier Lars-Martin bidrog till underhållningen med sin
specialité ordvrängeri. Han berättade bla att melodifestivalen har sitt ursprung i Ursviken och att
låtarna från början var skrivna av föreningsmedlemmar. "Alcastar" var egentligen skriven av
föreståndaren för Lp-Ria som arbetar med människor med missbruk och låten hette "Alkostar".
EFS i Ursviken hyr ut lägenheter i sin fastighet och dessa personer hade skrivit bidraget "Du och
jag mot värden", alltså hyresvärden Gunnar. En av våra medlemmar arbetar på kyrkogården och i
höstas skrev han ett bidrag till melodifestivalen när han var less på att kratta blöta höstlöv, det var
"Another kind of lööv". L-O som älskar ved har skrivit låtar till Shirley Klamp. Vedklamp alltså.
Och så höll han på till publikens stora nöje .Ett schlagerpotpurri hann dom även med, ett mycket
bejublat framträdande. BRAVO!!!!!

Händer det något i Ursviken?????

Jag är dålig på att skriva vad som händer... Senast jag uppdaterade detta var 12 december, har det
inte hänt något sedan dess? Självklart händer det saker men vad är intressant att läsa om på denna
sida? Vi har haft årsmöte, massor med fina gudstjänster rörlig middag (som jag faktiskt!!!!
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kommenterar här under) massor med träffar som daglediga, syföreningen kaféverksamheten har
haft men vad är egentligen intressant att läsa om? SNÄLLA! släng iväg ett mail till mig och ge era
åsikter, och det är helt tillåtet att skriva något själv som jag lägger in här åt er. Mail till Peter

 

Rörlig middag 12 mars

Så har den varit igen, årets rörligaste och rörigaste middag! Varje år så anordnar Anna-Lena Lund
en middag som innebär att: "Häng med nu för det är inte enkelt det här" Man äter förrätt på ett
ställe med 4-6 andra personer sedan efter en timme så bryter alla inklusive värdarna upp och far
vidare till ett annat ställe för varmrätt. På det nya stället träffar man 4-6 nya personer som man
äter varmrätt med och efter två timmars ätning!!??? bryter alla upp och åker någon annanstans för
efterrätt. Det enda man får veta i förväg är var man ska äta förrätt men inte vem mer som kommer
och sedan finns det på varje plats ett kuvert som berättar var man ska sedan. Man har även blivit
lottad att servera en av dessa rätter hemma hos sig själv och det känner man ju självklart till också
i förväg "Puh" Fattar ni????  Rörigt men oootroligt kul, och när man har ätit efterrätt så blir det
efterfest på hemlig ort. (Som antigen har varit på EFS eller hemma hos Anna-Lena och
Lars-Martin varje år men säg inget för då är det inte hemligt mer!)    Bilder då??? Nja jag hade så
trevligt så det blev bara tre bilder från förrätten sen blev kameran liggandes :-(
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