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Vi vill å byns  

vägnar hälsa alla nya 
bybor  
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 
Antnäs 

Salong Morrhåret 

Tfn: 304 44 

Bokning av Sörbygården 
 

Ska ni boka Sörbygården går 
det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

 
 

 

 

 

Sörbyakyrkans verksamhet börjar om  

vecka 36. 

Den 3 september klockan 11.00 är det frilufts-
gudstjänst i Selets bruk.  

Välkommen! 
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VISST VILL DU HJÄLPA 
TILL? 

  

Under våren, sommaren och hösten  
och även nästa år, behöver ABUF 
hjälp med olika sysslor som att: 

Färdigställa spångning av vandrings-
led ca 300m mellan Kvarnvallen – 
Antnäs. 

Bygga 2 broar över Kvarnbäcken vid 
Kvarnvallen. 

  

 Du / ni som kan hjälpa till någon 
gång, meddela namn, tfn, eller maila-
dress till : 

Esbjörn Granberg tfn: 070-386 75 50 

Mailadress : esb-
jorn.granberg@telia.com 

  

När vi beslutat att påbörja något pro-
jekt så gör jag en förfrågan om tiden 
passar dig. 

Välkommen in i “ gänget “ 

Full av rörelse 
Varje säsong av året händer det 
saker på vallarna runt om i byarna. 
Vi i Antnäs är välsignade med fyra 
stycken fäbodvallar som verkligen 
är brukbara. Den som  jag mest 
känner till heter Kvarnvallen. Den 
tar man sig lättast till och det är 
där vi firar Nationaldagen och 
Antnäsdagen varje 6 juni.  

Efter vinterns framfart och när vå-
ren börjat anlända ska det städas 
på vallen för kommande verksam-
het. Vi krattar lite, städar  stugan, 
plockar fram utemöbler och lagar 
om något har gått sönder. Första 

event som är på gång efter städ-
ningen är Friluftsgudstjänsten som 

Sörbyakyrkan håller sista sönda-
gen i maj.  

Veckan efter är det dags för Ant-
näsdagen och Nationaldagsfirande, 
det har byn firat nu för fjortonde 
gången. 

Kvarnvallen besöks flitigt av 
vandrare, barnfamiljer , ungdomar, 
skola, förskola och barngrupper,  
ja många besökare blir det och det 
är så roligt att den nyttjas. Vallen 

och Fäbodaleden är också en del 
av Kulturleden som Antnäs by i 
samarbete med Hägnan i Gammel-
stad färdigställt. 

                                                       
I år är det  tänkt  att bygga broar 
över Kvarnbäcken,  spångar och 
landgångar ska läggas ut så att le-
den blir helt klar.   

Det klipps  6-7 gånger på Kvarn-
vallen varje sommar och  några 
gånger på Orrtjärnsvallen. På 
Kvarnvallen behövs det alltid fri-
villiga som kan hjälpa till. 

Välkommen att höra av dig till 
någon i styrelsen om du har möj-
lighet att ställa upp vid något till-
fälle.  

 Ordförande har ordet 

 

Mörkret börjar sakta men säkert in-
finna sig på kvällarna och vi får tända 
både lampor och ljus, göra en brasa i 
kaminen. Kanske ska ni träffas och 
äta kräftor eller den goda surström-
mingen?  

Sommaren har väl varit si så där kan 
man tycka, men ett inslag som står för 
sommar, är när hästarna som finns på 
Sörbyvägen kommer upp i hagen så 
att barn och vuxna kan stanna upp för 
att titta på och föreviga dem med ett 
foto. 

  I vår har vi haft lite arbete med att 
planera ut jord och så in på Kvarnval-
len, allt för att underlätta gräsklipp-
ningen, resultatet har blivit jättebra. I 
övrigt har Antnäsdagen genomförts 
och även den med bra resultat. 
Spångar har lagts ut och spikats efter 
den nya sträckningen.  Infoskyltar på 
stenarna vid ICA är uppsatta. 

 

Varmt tack till alla som deltagit i 
sommarens olika arbetsinsatser, på 

vallarna och längs vandringsleden!  

 

Närmaste tiden är det inplanerat att 
bygga två broar över Kvarnbäcken, 
finns det någon som vill hjälpa till?  
Hör av er! 

Tillsammans med de övriga förening-
arna i byn kommer vi att anordna en 
Höst/Skördemarknad även i år, 2:a 
september med reservdag 3:e septem-
ber, om vädret ställer till det för oss. 
Se separat annons. 

Det skulle uppskattas om Ni vill 
komma med något bidrag till Antnäs-
bladet. Finns säkert många som 
”ruvar” på någon berättelse/bild som 
andra kan få ta del av. Tag kontakt 
med Carina som är ansvarig utgivare 
av bladet. Kom också ihåg att vi har 
en Byagård att tillgå/hyra för olika 
aktiviteter.  

 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordförande 
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Antnäsdagen 6 juni 

Som vanligt enligt tradition firades 
Sveriges Nationaldag och Antnäsda-
gen den 6 juni. Inga mygg och solen 
lyste, vi brukar ha tur med vädret. En 
enda gång har arrangemanget behövt 
ställas in för att det regnade.  

I år var det nog publikrekord, det kän-
des då så i alla fall och det är så himla 
kul. Kul att så många vill komma upp 
på Kvarnvallen och umgås. Många 
nya ansikten fick vi se i år, nyinflyt-
tade, hemvändare, släkt och vänner. 

Fäbodtaxin gick som vanligt mellan 
byn och vallen och många passade på 
att åka traktorvagn. Aktiva Kvinnor 
sålde fika och goa mackor och höll 
även i lotteriet. En tipsrunda för alla 
barn som ville gå och alla fick pris 
efteråt. Byaföreningen passade på att 
ha dragning på medlemsnumren för 
de som är medlemmar i föreningen. 
Första pris var en lax på ungefär 3 kg.  
Fyrhjulssafari med farbror Granberg 
var ett mycket populärt inslag, alla 
ville åka med. Även ponnyridningen 
var välbesökt.  

Vid 12.00 hissades flaggan och  

sånger som Du gamla du fria och Idas 
sommarsång sjöngs. Efter det höll 
Carola Lidén ett fint Nationaldagstal. 
Jag fastnade för några av dessa ord:  

”Ibland är vi så upptagna med att 
söka i fjärran att vi märker inte att 
det vi letar efter finns alldeles intill 
oss.  
 

Den vackra skogen med små stigar 

och rikt djurliv som gör varje prome-
nad till en fantastisk upplevelse,  
rent vatten att dricka, ren luft att an-
das, vi kan njuta av både tystnad och 
sällskap, möjlighet för varje individ 
att växa, det finns utrymme att trivas 
och må bra. 

Det som är självklara saker för oss är 
inte så självklara i andra delar av 
världen” 

/Carola Lidén 

Barnkören från Sörbyakyrkan kom 

och sjöng några sånger och det var 
mycket uppskattat. Dagen fortsatte 
med kaffekok och korvgrillning tills 
det var dags för hemfärd.  

 

Spångar på plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av dom riktigt varma sommarda-
garna var det inplanerat att spika 
spångar som lagts på plats under vin-
tern. Killarna blev riktigt uppvaktade 
av tjejerna (myggorna) varför arbetet 
gick med en rasande fart för att sedan 
avslutas med 
välförkänt grill-
ning av hambur-
gare och gott 
fika på Kvarn-
vallen. Totalt 
spikades det c:a 
200 m. Nu är det 
bara fortsättning 
som gäller på de 
blötaste delarna.  
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Bilbingo i Antnäs 

 TACK! 

Antnäs BK:s Bilbingo 2017 avslutades Måndagen den 7 
augusti på Antnäs IP med en storslagen FINAL.!  

Antnäs BK vill TACKA alla som på olika sätt har bidra-
git till att vi har kunnat genomföra årets bilbingo på bästa 
möjliga sätt. 

TACK till våra bilbingosponsorer: 

ICA Nära Sörbyhallen, Nyhléns Hugosons, Norr-
landsjord & Miljö AB, Byggutrustning Luleå AB, 
Nord Chark/Norrbottensgården, Alviks Trafik AB 
och Norrbottens Media AB. 

Vi vill även rikta ett stort TACK till alla eldsjälar som år 
efter år ställer upp och arbetar för våran förening. 

TACK alla Antnäsbor för erat överseende när vi genom-
för dessa 7 bilbingokvällar. 

Sist men inte minst vill vi TACKA alla härliga och entu-
siastiska bingospelare. 

TACK för i år och VÄLKOMMEN tillbaka bingosom-
maren 2018! 

  

Vänliga hälsningar 

Styrelsen Antnäs BK 

  

 

 

 

Cykelbana Antnäs IP 

  

På Antnäs IP har kommunen monterat en cykel-
bana/Pumptrack och den kommer att finnas där från och 
med nu och under hösten,  då kommer kommunen och 
monterar ner den och tar den med sig. 

Nästa sommar finns den någon annanstans i kommunen. 
Det är kommunen som äger den och ansvarar för den. 

  

Info om Pumptrack. 

En Pumptrack är en progressiv typ av struktur som an-
vänder en upp och ner ”pumpa” rörelse för att driva cy-
keln framåt istället för att trampa. 

Pumtracks är en perfekt struktur för att öva balans, inlär-
ningsförmåga och förbättra förtroende på cykeln, Den är 
säker och rolig att använda för alla åldrar och kunskaps-
nivåer. 

Pumptracks är lämpliga för cyklar i alla storlekar inklu-
sive kickbikes, skateboards och inlines. 
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På Patrullriks 2017 

Nyss hemkommen från en veckas 
scoutläger i Mossebo ungefär två och 
en halv mil utanför Kalmar. Denna 
gång hade vi med oss ungdomar från 
Antnäs och Ersnäs i åldrar mellan 
tolv och femton år. Denna grupp har 
varit på läger tillsammans förr. Sam-
manlagt var vi åtta stycken i gruppen 
tre ledare och fem scouter. (Vi var 
nog omkring 1500 scouter på hela 
lägret.) Vi startade resan på lördag 

kväll med att ta nattåget till Stock-
holm. I Älvsbyn hoppade alla Pi-
teåscouter på och genast blev vi typ 
över två hundra scouter på väg. När 
vi kom fram till Centralen i Stock-
holm stod fem vita bussar där och 
väntade för att ta oss till Kalmar och 
Mossebo, en färd som tog ungefär 5 
timmar med ett depåstopp för lunch. 
Klockan var vid middagstid när vi 
kom fram och vi fick börja med att 
äta hamburgare för att orka bygga 
upp lägret. 

Antnäs 2.0 hade tilldelats en plats i 
Norrbottenslägret så när vi ätit färdigt 
tog vi oss dit och började resa tälten. 
All större packning hade åkt lastbil 
ner så den stod och väntade på oss 
när vi kom. Vi  reste tälten i regn och 
hann bara det den dagen, för varje 

kväll var det lägerbål eller bylägerbål 
halv åtta. När vi kom tillbaka till läg-
ret hade mörkret lagt sig så vi be-
stämde att fortsätta bygga morgonen 
därpå. 

 Hela måndagen gick åt till att bygga 
matbord, torkställning, någonstans att 
elda och laga mat och någonstans att 
diska. Nytt för oss denna gång var att 
vi inte behövde gräva någon slask-
grop utan att all mat som blev över 
komposterades i stället och resten av 
skräpet källsorterades. Och jag kan ju 
bara tillägga att det var bara bra för 

var man än slog ner spaden eller spet-
tet i jorden stötte man på STEN! Tis-
dagen började med revelj, klockan 
halv åtta, ett besök på bajamajan och 
sen frukost. Bibelsamling varje mor-
gon före aktiviteterna ungefär en 
timma och sen iväg på de dagliga 
aktiviteterna. Denna dag skulle vi på 
hantverk. Vi fick lära oss att göra her-
destav/vandringsstav, tova får av ull, 
måla tavlor, trä armband, bygga få-
gelholkar och insektshotell. Ville man 
kunde man virka eller sticka delar till 

en regnbåge som skulle bli en större 
regnbåge sen.  

Onsdag åkte vi till Öland för att bada 
och må gott.  

På kvällen var det lägershow  men vi 
valde att besöka Roverscouternas lä-
gerplats i stället. Där samlas scouter 
som är äldre än femton år. De ungdo-
mar som ville fick stanna kvar där till 

sent på kvällen, några av oss valde att 
gå hem till lägret och ta det lugnt.  
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Revelj 7.30 nästa morgon, denna dag 
torsdag gick vi iväg till ängarna 
bakom lägerbålsbacken. Där väntade 
en massa skojiga lekar och utmaning-

ar för våra scouter. Vi började med en 
massa coola moves tillsammans med 
scouter från Malawi, Afrika, hoppa 
säck, ta sig över ett höjdhoppshinder 
utan att hoppa, fem på varje skida, ja 
som sagt det fanns att göra hela da-
gen, och allt handlade om hopp och 
samarbete. Målsättningen med 
Patrullriks 2017 är att barn och ung-
domar ska få uppleva läger som byg-
ger gemenskap, stärker tro och ger 
hopp. 

Fredag var det marknad hela dagen 
för alla i lägret. Pengarna som tjäna-
des in denna dag går till Bial  -  Barn 
i alla länder. Antnäs 2.0 sålde hals-
band och armband som vi gjorde i 
lägret under veckan. Alla Scouterna 

tillsammans drog in 172 000 kr. 

Efter marknaden så fick vi börja riva 
lägret för lördag morgon klockan halv 
elva gick bussarna upp till Stockholm 
igen och färden hem till Luleå.  

Scouterna använde 8500 björkslanor, 
70 kubikmeter staplad ved och 17 
liter vatten per person och dag.  

På väg hem mellan Kalmar och 
Stockholm kom ett SMS från Mosse-
bo att nästa Patrullriks 2020 kommer 
att bli på Vässarö utanför Stockholm. 

/Carina 

 

Sörbyakyrkan informerar: 

 

 

 

 

 

Sörbyakyrkans verksamhet startar första veckan i september, vecka 36. 
Men vi tjuvstartar redan söndagen den 3/9 med ekumenisk friluftsguds-
tjänst i Selets bruk kl. 11. 

 

Gruppstarter i höst, med reservation för ändringar: 

 

Tisdag 5/9  -  Barnkör kl. 17-18  

Kör för barn från förskoleklass och uppåt. Är du ny i kören ska en vuxen 
följa med första gången. Ledare: Rebecca Asplund, Anna Sellén. 

Tisdag 5/9 - Friluffsarna 2.0 kl. 18-20  

Ungdomsgrupp för dig från åk 6 och äldre. Vill du börja i gruppen, kontakta  
ledare: Anna Sellén.  

Torsdag 7/9 - Stor & liten kl. 9.30-11.30 

Öppen grupp för den som vill sjunga, fika efteråt. Ledare: Rebecca Asplund 
och Anna Sellén. 

Torsdag 7/9 - Sång till hälsa kl. 12.30-14.00 

Öppen grupp för den som vill sjunga, fika efteråt. Ledare: Rebecca Asplund 
och Anna Sellén. 

Tisdagen 12/9 Tisdagslunch kl. 11.30-13.30 

Tisdagslunch, I lunchen ingår mat, kaffe och kaka för 50 kr. Ingen anmälan. 

Torsdag 14/9 - Gång till hälsa kl.12.30-14.00 

Öppen grupp för daglediga. Promenad i omgivningarna, fika och andakt  i 
kyrkan efteråt. Ledare: Vivi-Ann Strandberg 073-042 18 10. 

Torsdag 14/9 Mot ett mål, kl. 18.30-20.00 

Samtalsgrupp för män. Kontakt: Tord Marklund, 070-537 86 71. 

 

Torsdag 21/9 Friluffsarna kl. 15.30-17.00 

OBS! Ny dag och ny tid! Vi behöver fler ledare till denna  grupp, om 
den ska kunna fortsätta.  

Föräldramöte torsdag 14/9 kl. 18 

Scoutliknande verksamhet ute och inne, för barn från åk 3 och uppåt. 
Vill du börja i Friluffsarna ska en vuxen först ta kontakt med Anna  

Sellén.  

 

Gudstjänst på söndagar (från september) kl .10 eller 18. Se predikoturer eller 
https://www.svenskakyrkan.se/nederlulea 
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