
Gott Nytt År 

  

 

Året slutar och börjar,ett nådens år. Nu är tiden vår! Nu har just vi en uppgift, ett liv och 
ett hjärta som slår. 

Hejsan alla! Vi är nu på väg att avrunda 2011 ett år som vi lägger till handlingarna, mycket 
har hänt runt vår värld, även här hemma i vårt område. Det jag närmast tänker på är vår 

församling och föreningen EFS. Det har varit många möten människor emellan. Och när vi 
går in i ett nytt år ber vi, Giv, O Jesus, fröjd och lycka. Giv oss alla, folk och kyrka, ny 

välsignelse och styrka. Vi ber också för vår egen församling och förening  och var och en av 
oss, med vår gemenskap och vår värld , nu och för alltid. 

Med de orden önskar jag er alla Ett Gott Nytt År 

 
 
Postad av Rune Åström den 30 Dec 2011  

Annandagen på EFS 



 

Tomas Lundmark är mötesledare för dagen. 

 

Maria Ekstedt är präst och predikar. 



 

Sofia Lundmark, Evelina Lindberg och Cecila Lundmark sjöng, dom av slutade med Jul,Jul 
strålande jul mycket fint framfört. 

 
 
Postad av Rune Åström den 26 Dec 2011  

Julevangeliet 

  

 



Julevangeliet framfördes av denna grupp under Anna-Lena Lunds ledning inför en fullsatt 
kyrka. I slutet av gudstjänsten läste även Kyrkoherde Mats Lindberg julevangeliet från Luk 2: 

1-20 

 

Och det avslutades med ringdans ut ur kyrkan, och hälsade varandra God Jul 

 

  

 
 
Postad av Rune Åström den 24 Dec 2011  

Korsdrag på dagledig träffen 



 

Idag hade vi terminens sista Daglediga och gäster för idag var Korsdraget, dom bjöd på 
advents och julsånger,efter fikarasten blev det önskesånger. Rune Åström avrundade med att 

läsa Jul evangeliet . 

 
 
Postad av Rune Åström den 15 Dec 2011  

Lucia i Ursvikens kyrka 3 Advent 



 

Här har vi årets Lucia, Filippa Eriksson 

 



 

Här har vi babyrytmiken i ringdans 

Kyrkan idag var riktigt fullsatt med alla åldrar, präst för dagen var Maria Ekstedt 

 

Med dans runt granen tllsammans med tomten är också det som hör till efter lucian och 
tomten delar sedan ut en godispåse till alla barnen. 

 
 
Postad av Rune Åström den 11 Dec 2011  



Lucia på Ankaret 

 

Terminens sista cafe’ blev det extra festligt då dagis barn kom och lussade för cafe’ gästerna 
dom sjöng så fint. 

 

Så här söta var dom! 



 

Och Anna läste julevangeliet. 

Mycket fin avslutning av Cafe’ Ankaret för detta år, Tack alla som har besöket oss och så 
önskar vi Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År, så ses vi igen efter nyår. 

 
 
Postad av Rune Åström den 8 Dec 2011  

Föreningsmöte med glögg, pepparkaka och bra samtal 

  



 

 

  



 

  

 

 
 
Postad av Margareta Lundström den 3 Dec 2011  

Tack alla!!! 



 

TACK ALLA som har jobbat och handlat på Julmarknaden på EFS. Resultatet blev helt 
fantstiskt, summan vi fick in för dagen blev drygt 70000 KR ! 

 
 
Postad av Rune Åström den 25 Nov 2011  

Julmarknad på EFS 



 

Nu är det bara 2 dagar kvar till Julmarknad på EFS!!! 

Dagen är Lörd den 26 nov , Kl 10,00 öppnas portarna och stängs kl 13,00  

Välkomna!! 

 
 
Postad av Rune Åström den 24 Nov 2011  



Symöte 

 

Dagens symöte på EFS med Ulla Almström och Dagny Bergmark som inbjudande värdinor, 
och Arnaldo Tiburzi är den som håller i förkunnelsen. Symötet börjar att vi sjunger, Tryggare 
kan ingen vara och Blott en dag , symötet kan inte börja bättre än med att få visdom om det 

som håller i längden. 

 

Symöte är inte bara handarbete, det är också en fin gemenskap där man får komma 
tillsammans för ett gott samtal och även göra en insats för EFS mission, dagens kollekt 

uppgick till 1400 kr 



 

Som synes på brödfatet så var det mycket gott fika 

 



 

Arnaldo ställde tankar kring domsöndag,  som ledde till  dialog samtal , 

 

Anna Norsten  delade också med sig av  sina tankar. 



 

Som bilderna visar så är Symötet bestående mest av kvinnor, Men det har symöteskomite’n 
tänkt ändra på. För efter nyår kommer symötet få nytt namn. Då kommer det att kallas för 
Tisdagsträffen, tanken med det är , man vill att även männen ska komma till dessa träffar, 

man måste inte ha handarbete med sig för att komma. Mötet till gemenskapen är det viktiga. 

  

 
 
Postad av Rune Åström den 22 Nov 2011  

Kransbindning 

  

  



 

Nu råder febrila aktiviteter inför hantverks försäljningen på lördag, här jobbar Berit 
Brännström, Irene Åström,gästande Gärdsmarkaren Lena Sandberg, Margoth Andersson och 

Siv Nygren för att tillverka enriskransar. 

  

 
 
Postad av Rune Åström den 21 Nov 2011  

Gudstjänst 

  

  



 

Gudstjänsten på Domsöndagen i Ursvikens kyrka gästades av kören Vox Nova med Tomas 
Östrlund som ledare, predikade gjorde Kyrkoherde Mats Lindberg. 

 

 
 
Postad av Rune Åström den 20 Nov 2011  

Mera från missionmiddagen 



 

Solisterna från annan vinkel 

 



 

Tomas reflekterar! 

 

Så vackert och så gott! 

  

 
 
Postad av Rune Åström den 12 Nov 2011  



Missionsmiddag med tre rätter i Urvikenkyrkan 

  

 

Underhållning mellan maträtterna 

  

Här alla glada kockar, servitörer och underhållare 



 

Tack för all Jättegod mat! 

Överskottet till missionen blev ca 7000 kr 

 
 
Postad av Margareta Lundström den 12 Nov 2011  

Vilken musikgudstjänst! 

 

I musikgudstjänsten i Ursvikens kyrka söndag efter Allahelgonsdag medverkade Hör o 
Häpna, Maximellan och Milk. Det blev en fullsatt kyrka! 



 

Arnaldo Tiburzi talade till både ung och gammal. 

  

 
 
Postad av Rune Åström den 9 Nov 2011  

Ankaret 



 

Café Ankaret är träffpunkten i centrum av Ursviken där man kan mötas och umgås. 

 
 
Postad av Rune Åström den 3 Nov 2011  

Gudstjänstgruppen laddar 

  



Det var full fart i Ursvikens kyrka i går kväll! Två gudstjänstgrupper med var sin präst 
planerade helgens gudstjänster och serveringar. Här har vi ena gruppen som ser fram emot 
sånggudstjänsten nu på söndag. Den stora frågan var: hur många korvar kommer det att gå åt? 

 
 
Postad av Arnaldo Tiburzi den 2 Nov 2011  

Kraft till förändring 

 

Vid söndagensgudstjänst i Ursvikens kyrka hade vi besök av EFS distriktsföreståndare 
Cristoffer Hedman som predikade . 

 

EFS kören från stan medverkade med fin sång 



 

Idag avtackades Robert Birgergren som lämnar oss efter drygt sju år, här är det våran 
ordförande Roger Lundström som säger några vackra ord om Robert. Vi kommer att sakna 
honom och hans goda förkunnelse. 

 

Gunilla Lundmark övar lämnar ett tovat äpple som symbol för att ett gott arbete kan ge frukt , 
hon ger honom också en regäl kram. 

 



Efter kyrkaffe och tårta så hade vi ett föreningsmöte där Cristoffer Hedman talade om ”kraft 
till förändring” de gav oss en del tankar att fundera över. 

 
 
Postad av Rune Åström den 30 Okt 2011  

Nödhjälp till Afrikas horn 

  

Under lördagen var det insamling till nödlidande på Afrikas horn.  
Ett gäng glada insamlare  stod med bössor utanför Konsum i Ursviken och ICA i 
Skelleftehamn 

 

Vi fick in 4200 kr! 

Stort Tack till alla "skramlare" och givare! 

 
 
Postad av Roger Lundström den 29 Okt 2011  

Vilka filosofer! 



 

I dag var det fullt på bibelstudiet! Vi samtalade om kommande söndags texter och dess ämne 
"Trons kraft" Det blev många djupa tankar! Här får du se resten av bibelstudiegruppen. 

 

  

 
 



Postad av Arnaldo Tiburzi den 27 Okt 2011  

I kyrkan söndag 23 okt 2011 

  

 

Gudstjänst i Ursvikens kyrka med Maria Ekstedt och kyrkokören. 

Temat för dagen var lyssna i tro 

 

 
 
Postad av Roger Lundström den 23 Okt 2011  


