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Vad Hände 2006 ? 2005 2007
Christmas Sisters på turne med enda framträdandet på Cafe Knuten i Skelleftehamn
där man sjöng inför ett 50-tal åhörare, där det också serverades dopp i grytan ,
ett arangemang anordnat av kyrkopolitiker i S:T Örjans församling.

Kvällens elitgäng:
De glada kockarna Peter, Vera, Thomas,
Malin och Marica samt trubaduren Pär
Öhlin

Bilder från Allhelgonhelgen i kyrkan där dessa ungdomar var med och sjöng
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Till 6 personer
Ingredienser
900 g fläskfilé, 2 förpackningar
2-4 kabanosser, 150 g, eller andra starka korvar
2 st röda paprikor
1 burk syltlök, 200g (ca 1 dl avrunnen)
1 burk cornichorns el ättiksgurka, 200g (ca 1 dl avrunnen)
1-2 dl svarta oliver, gärna urkärnade
1 msk smör
2 krm svartpeppar
1 1/2 tsk salt
1 tsk mejram
1 vitlöksklyfta
1 1/2 msk vetemjöl
5 dl vispgrädde
Servering:
kokt ris, ev kokt med lite saffran el gurkmeja

Gör så här:
1. Putsa fläskfilén och skär den i tjocka skivor som bultas lätt. Skär korven i bitar.
2. Strimla paprikan. Sila av syltlök, gurka och oliver. Klyv ev urkärnade oliver.
3. Fräs snabbt upp korven i en stekgryta och ta upp den.
4. Bryn därefter fläskfilén. Peppra, salta, krydda med mejram, pressa ner vitlök och strö över mjölet.
5. Lägg tillbaka korven och blanda ner paprikan, syltlöken, gurkan, oliverna och grädden.
6. Koka grytan 5 min. Smaka av, späd ev med gurkspad och bär den i triumf till bordet!
Tips
Receptet är här för sex personer. Vill du laga bara för fyra räcker en vakumförpackad fläskfilé och tre
deciliter grädde, men ta full mängd av övriga ingredienser.

Foto: Rune Åström Lördag 2/12 var det julmarknad på EFS
Den inbringade en stor summa till missionen
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Påsksupé
Påsksupe på EFS Ursviken
Den årliga påsksupen har än en gång glatt många människor och magar. Nästan hundra vuxna och barn samlades
för att avnjuta ett dignande buffébord, som egentligen var ett bordtennisbord. Malin Eriksson, som är ny ordförande
i föreningen, hälsade alla välkomna och tackade alla som tagit med sig mat eller hjälpt till med förberedelserna. Mitt
under maten dök en löpare med en OS-fackla upp och förklaringen kom när vi efter maten gick en trappa upp och
det blev olympiska spel. En Magdalena Forsberg-kopia började med en uppvärmning och sedan satte spelen igång.
Gästerna fick själva vara OS-deltagare i diverse grenar såsom backhoppning ( hopp med en drickaback), snurra runt
en innebandyklubba och leta godis i en gräddskål samt (ärt)skidskytte. Tyvärr blev det även en dopingskandal i
detta spel, då det visade sig att en av deltagarna hade tjuvätit av efterrättstårtan och blev därigenom avstängd.
Efterrättsbordet visade sig vara nästan lika stort som buffébordet. Arnaldo Tiburzi höll till sist en andakt om påskens
budskap. Anna-Lena Lund, Cecilia Lundmark, Jessica Lundmark, Sofia Lundmark och Marta Lund medverkade med
sång och musik.
Buffén tillsammans med ett lotteri inbringade hela 10300 kr till EFS mission.
Påskdagens gudstjänst i Ursvikens kyrka blev en fin fortsättning på påsken, där den välsjungande kören
”Kustblandning” under kantor Lars Hedlunds ledning sjöng glada sånger om den uppståndne Jesus. Karl-Axel
Lundqvist talade och ledde gudstjänsten på ett inspirerande sätt genom att tala om scenariot kring Jesus
uppståndelse och vilken betydelse det har för varje människa .Med påskliljor i händerna tågade alla ut i vårsolen,
efter ett smakligt fika av goda påskbakelser.

Årsmöte 25 februari 2006
Vi hade ett mycket trevligt årsmöte där vi fick hälsa 9 nya medlemmar välkomna, och unga var
dom också :-) Vi fick även två nya i styrelsen, Cecilia Lundmark och Roger Lundström. Årets
resultat såg även det bra ut med ett plusresultat på ca 12 000:- och ett minus på fastighetssidan
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med 26 000:- men det berodde på reparationer. Kort summering: Ett trevligt årsmöte med
trevliga samtal men utan några större överraskningar. Håller du inte med mig så kan jag behöva
lite mothugg ibland, maila mig
FRÅN NORRAN:
EFS Ursviken har hållit ett årsmöte som började mycket glatt. Föreningen fick hälsa nio nya
medlemmar välkomna varav sex av dem är så unga att frågan om vi ska starta en
SALT-förening, som är en ungdomsförening inom EFS, togs upp. Årsmötet bestämde att vi ska
jobba för att bilda en SALT-förening.
Föreningen består efter årsmötet av 103 medlemmar, varav drygt hälften var närvarade under
lördagen.
I styrelsen omvaldes Thomas Lundmark och Britt Luckey för tre år. Roger Lundström blev invald
på en tidigare vakant plats för en tid av två år och Cecilia Lundmark blev invald som ersättare
och är med sina 17 år en härlig föryngring av styrelsen. Kurt-Lennart Eriksson, som efter 24 år i
styrelsen, valt att inte ställa upp för omval och Dick-Eric Wiegerth avtackades för sina år i
styrelsen.
Den avgående styrelsen tackades även för en utomordentlig bra årsberättelse och en
verksamhetsplan som var mycket utförlig.
I föreningens arbete med Naturlig församlingsutveckling, NFU, har det under året som gått
startats både Lovsångskvällar, som har samlat ca 30 personer per gång, och Samtalskvällar.
Båda aktiviteterna har varit mycket uppskattade av dem som deltagit. Vår missionssatsning har i
år bestått av fler aktiviteter än tidigare såsom påsksupé, lotterier, trerätters missionsmiddag,
kyrkmiddagar och förstås det traditionella hantverket och allt inbringade ca 110 000 kr till
missionen.
Under fikat tog Thomas Lundmark upp till diskussion ”Ska vi bedriva mission hemma eller
borta?”
Årsmöteshelgen avslutades på söndagen med högmässa där kyrkoherde Sture Lundberg
predikade och Ursvikens kyrkokör sjöng.

Julfest 4 januari 2006
Ännu en lyckad julfest på EFS Ursviken. Massor med folk kom såpass många att Thomas fick
springa ett antal gånger till affären och handla mer gröt och mjölk.
Efter gröten så blev det lekdags som var såååå roligt. Det går inte att beskriva med ord hur bra
det var. Bilderna säger lite om kvällen.

Det var inga tjuvar som kom utan tre killar som skulle äta banan med strumpbyxor på
huvudet!!!!!!
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Och dom här då?? Dom ska slicka på bilgodisar och fästa så många dom bara kunde i ansiktet.
Vilket lag som vann är totalt oviktigt men innan vi var färdiga så fick vi även gissa på olika filmer
som spelades upp Marta, Jessica, Sofia och Cecilia.
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