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1937-1988.

S6ndaqsskola.
en sdndagsskola i kapelI bdrjan av 192Q-talet_startades
Georg Furberg och Zelma
Arvid Akerstr6,m,
Iet i Ursviken.
Senare, omkring l-930-taledarna.
var de fdrsta
Lindstr6m
tloget
till.
Hon deltog
Dagny Nygren hjlilpa
b6rjade
let,
giftermal
sitt
fram till
i sSndag6skolans lrbeie
1913, och
FrAn hdsten L932 var s6ndagPorten.
frtn
hon avflyttade
M&nga
Kockhoffska gtrdens samlingssal.
skolan fBrlagd till
qttt
sdndagsi "Arvid Akerstrdms"
som
iir de Ursvikenbor
utmtnga med honom, har f&tt
Arvid Akerstrflm-och
sko}a.
och fortsiittningsvis
som burit
stningsarbete
fdra ett rikt
i evighetsperspektivet.
ska b?ira frukt
Juniorf6reninqen

.

med motivering
EFS juniorfdrening,
Den L7 /3 L937 bitdades
tillflyktsort
en
ge lildre sdndagsskolbarn
att man ville
deras behov av gemenskap.
fdr att tillgodose
av en juniorbildandet
som f$rberett
Den interimstyrelse
Oscar BergAndersson,
vars Johan Lundgren, Bertil
fdrening
mark, Dagny Nygren och Nanny Landstr6m.
ginar Rdnngren medverkade och uttryckte
sin gllidPredikant
juniorf6rening.
en
je 6ver att komma till
Ursviken och bilda
Bertil
bestod av; Johan Lundgren ordf,
ben nya styrelsen
val-des
som
v.ordf . och kass6r samt Greta Marklund
Anderlson
och
EvY
Johansson
var,
Ovriga i styrelsen
tilI
sekreterare.
Knut Lindstr6m.
tjugofem medlemmar och vid Arets
mdtet inskrevs
Vid f6rsta
f6,sig till
nitton
medlemmar anslutit
slut hade ytterligare
Vikstrdm
eland d,vriga ledare kan ntimnas: Charlotta
reningen.
med fleSigurd Furberg ledde tillsammans
och Sigurd Furberg.
g
ratis
Ar uppllit Sigurd
I flera
sl6jd.
ra andia, pojkarnas
som arbetslokal.
sin klillarv&ning
Dagny Nygren var ordfdrande
pA 6hn.
i -yioreningen

&ren l-940-l-043r

iiven

pe Onn. Det
spntant en syfdrening
Omkring 1939 bildades
Hilma Bryggsig sanman, n5mligen:
var sju damer som sl6t
E
l
i
n Lundqvist'
man, Constance Johansson, Ester Lindstr$m,
Celina Novander.
Marklund,
Vilma Lundmark, Ottelia
g|ck till
Inkomsterna frAn symdten sAviil som fdrs5ljning,
EFS- mission.
EFS l,lissionsfdreninq.
Eftersom det redan fanns en viss EFS-verksamhet i Ursviken
Detta
en EFS-fdrening.
det helt f6ljdriktigt
sA bildades
om den
mlmtats
har
det
skedde i mars 1940. NAgot sk?imtsamt
lin
iildre
juniorforeningen3
som
6r
"Barnen
redan befintliga
k
r
e
a
t
i
v
.
l
i
v
s
k
r
a
f
t
i
g
,
sin moder". l"lodern visade sig liven
blev Andr6 Persson, kassdr
ordf.
f$rste
EFS-fdreningens
Ivl6tena
SaIly Marklund.
Bernhard Marklund och sekreterare
i Ursvikens
och delvis
samlingssalen
h61Is i Klockhoffska
kapell.
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Redan pt h6sten l-940 h611s en mdtesserie under tio dagar.
Albert
OIsson, Uppsala. En vlickelvar resetalare
Huvudtllare
Pe somtro.
kom till
mdnniskor
ntgra
och
fdrnams
ande
sens
lAngt
uppehellits
som
en
tradition
tiiLtm6ten
rarna h6lls
b
e
drid
e
s
s
s
e
d
a
n
h
a
r
m
.
m
.
G
u
d
s
t
j
i
i
n
s
t
e
r
vAra dagar.
intilL
i EFS regi.
vits
Donation.
Hilma Marksom gAva patronessan
f6reningen
Ar Lg44 erh51l
Hilma lvlarkstedt uttryckf 6riildrahem med inventarier.
stedts
att SkiirgArdens mansk6r fortsiittningsvis
te som sin vilja,
helt kostnadsfA disponera lokalen f6r sina dvningar,
skulle
fritt.
med tillhomdteslokal
namnet pA fdreningens
Det officiella
Hemmetblev Kl-ockhoffska
rande hyresfastigheter,
lindaHemmet f6r sitt
sA xl-ockhoffska
Sommaren L944 invigdes
vacker sommardag den L4 ju1i.
mAl. Det skedde pt en underbart
fdrlitFurberg,
Alfred
D&varande ordf . i EFS i Vlisterbotten,
HiIma
sdndes telegram tiIl
Vid invigningen
tade invigningen.
100, 4-5 vers.
frtn psaltarpsalmen
Markstedt men en hlilsning
Fdrlliooninq

fdr

finska

fl-vktinqar.

Klockhoffska
f6rordnades
invigningen
NAgra mAnader efter
flyktingar.
fdr finska
Hemmet som forlliggning
norra del kom
broderLand Finlands
FrAn vArt krigshlirjade
miin och barn, evakuerade under kriget.
kvinnor,
FinnAter till
Ursvikens kapell.
EFS verksamhet f6rlades
sommaren 1945.
ltindarna glistade vArt land fram tiIl
Skiirq&rdens

Unqdomshem.

gamla protokoll
bedrevs tiven en 6ppen fdreningsEnligt
Med bestiimda 6ppetverksamhet under ovanst&ende rubrik.
Verksamonsdag e.m. och l6rdag- och sdndagsaftnar.
tider,
for
i de stadgar som antagits
heten var noggrant reglerad
Hemmet. Ingen opassande verksamhet fick
det Klockhoffska
fdrekomma.
"So1qlimt"

och poikqruppsverksamhet.

av barnfanns ocksA annan utformning
Fdrutom sdndagsskola
bestod mestadels av
arbetsformer
verksamhet.
"Solglimtens"
i 7-LL
dA tAlmodiga ledare tog hand om flickor
arbetsmdten,
att se Guds ord i barfanns grundtanken
Ars&l-dern.
Givetvis
nens sinnen. Andakten var viktig.
Scoutmer utAtriktat.
varit
har alltid
Pojkgruppsarbetet
b6rjan.
former fanns med redan frtn
liknande
EFS-stuqan.
Pe 1950-talets
fritidsstugor.

senare del var
Juniorf6reningen

det
i

popul-lirt
Ursviken

och
med juniorkdpte en ganmal

placerad i Sillskatan.
varit
som tidigare
fiskarstuga
f.d.
Yttre
Ursviken'
Stugan bLev av senare egare flyttad
lill
a
v
S
k
eLl-efteiindrad striickning
rivas p.g.a.
men skulle
med
stugan
flyttades
vinterkvSll
hamnsvagen. nm biste4
p
l
a
t
s
Storn
u
v
a
r
a
n
d
e
sin
till
ai r,indstr6ms Akeri,
hjlilp
bromyran.
satte st stugan i stAnd.-Invigfrivilligarbete
ntt !@.
sondagen den 3l- aug. 1958 .
skedde
ning6a7juniorstugan
Juniorsekreterare
hdgsommarvlider.
dag med
En strAtanae
invigningstalade.
Seved Lindgren
verksamhet blomstrade mycket tack vare
Juniorfdreningens
inskrivna.
f
a
nns det 40-45 juniorer
stugan. som mest
EFS Unqdomshem.
nya 1oinf6r
b6rjan stod Missionsfdreningen
I 196O-talets
dras fram
skulle
Den nya Skelleftehamnsleden
kalproblem.
sA forviirHemmet stod. Efter m&nga turer
dtir Klockhoffska
Dlir byggdes
i Ursviken.
vade EFS en tomt vid Styrmansgatan
sa det nya Ungdomshemmet med en fastighetsdel.
fdr invigfiAq stod sA det nya "hemmet" klart
Den 18 okt.
ning.
Sammanslagninq.
EFS och Klemensnlis EFS
I mars l-987 sammanslogs Ursvikens
verksambedrivs
vidare
TilLs
gemensam
fdrening.
en
till
Vid samoch
b6nhuset.
ungdomshemmet
lokalerna,
i
Ueaa
heten
i
Kl-eme+F-nlis-Ursvihen.
EFS
namnet
antogs
sA
manslagningen
;ir idag c:a L00 medlenmar, fdrutom medlenrmar
I'Iedlemlantil-et
ungdomsgruPPer.
och
barni
predikanter

under EFS verksamhetsperiod
lrqr foljande
.
t jiinat inom Skelleftehamnsomrddet
L94L-L947
L948-1953
1953-1953
l-953-l-966
1 , 9 6 7- I 9 7 4
L97 4-L986
1986-

Sven Andersson
AxeI Lundqvist
Gunnar Jonsson
Arne Hansson
Bertil
Johansson
Inge R6nnbiick
Xaiin Bohlin med Urban Nordqvist
frAn 1988.

Fd,Ijande personer
ning, Ursvikent
l-940-1945
1945-]-946
I946-L947
1948-l-949
L949-l-955
L955-L972
1972-1981
L98L-1987
1987-

har varit

ordfdrande

AndrS Persson
Konrad Lindstrom
Normark
BertilAdolf Andersson
Valdemar Lidman
AxeI Lundqvist
Anna Norsten
Lennart Jonsson
NiIs Renstrom
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i

som vikarie

EFS Missonsf$re-

gdr inte ansprAk pA att vara
Denna namnsafllmanstlillning
arbeav EFS m&ngfasetterande
en tlickande dokumentation
mycket
oiindligt
MAnga personer som betytt
te i Ursviken.
omndmnda.
f6r vAr verksamhet har inte blivit
vittnar
emeLlertid
om dessa trogna arbeProtokollbocker
tare for Guds rike i vtr bygd.
har tagits
Dokumentatj-onen Sver EFS verksamhet i Ursviken
fram i april
1989r dv Anna och Nancy Norsten och OIle Lundgren.

EFSbonhusin",tigdes1964.
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