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     ANTNÄS  SIGNUM 

i   

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts 

Antnäs 

Byagran 
Tänds 

Söndagen den 3 december 

Klockan 15.00 

Välkommen! 
Läs mer  på sid:  4 

Julmarknad 
26 November 

11.00  -  14.00 

Sörbygården 

Varmt Välkommen!  

 

Arr: Aktiva Kvinnor Antnäs 
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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 

God jul 

önskar 

Salong Morrhåret 

Tfn: 304 44 

Bokning  

av  

Sörbygården 
 

Ska ni boka Sörbygården går det bra att ringa 

 

Marcus Halse 

073-5960762 

Antnäs Bagarstuga 

 

 

 

 

 

 

 
Bokning: Inger Blom, tfn: 073-0629021 

 

Skötsel & underhåll: 

Marie Sundqvist, tfn: 073-0373681 

Karin Enström, tfn: 070-3616374 

Ägare: Hf – Aktiva Kvinnor Antnäs 
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Detta händer i Antnäs 

Tomten i  

Antnäs har fullt 
upp! 

Hälsa på vid tomtens Gam-
melhus som finns på Spel-

mansvägen 12, ett rött 
gammalt hus. Han har så 
mycket att göra nu till jul 

så han kan inte lova att han 
finns där just när ni kom-

mer på besök. Lämna 
gärna din önskelista i tom-
tens vita brevlåda som sit-

ter på gammelhuset.  

 Traditionell Julmarknad i  

 Sörbygården 
Söndagen den 26 november 

11.00-14.00 

Försäljning av mjukkakor, grantomtar, stick-
ade vantar, kransar, lotteri, hantverk och 

mycket mer. 

Tomten är på plats för alla barn. 

Fika finns att köpa 

Varmt välkommen! 
 

Arr: Aktiva Kvinnor Antnäs 

Träffa tomten 

På 

Kvarnvallen 

Besök Kvarnvallen  

söndagen den  10 december 

Då kommer tomten att vara 
där och tomtenissen bjuder 

på saft och  

pepparkakor. 

Mellan  kl:1400-1600 det 
är då det händer…. 
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Välkommen  

den 3 december  

klockan 14-15.30 

till ICA Sörbyhallen 

 

I samband med att granen tänds så kom-
mer Byaföreningen att bjuda på glögg 

och pepparkakor . 

Lotteri som sig bör och så får vi veta 
vilka som vann på medlemsnumren 

detta år.  

  

Alviks blandade kör sjunger in advent 
som dom gjort i några år nu. 

 

Fackeltåg till kyrkan för de som vill av-
slutar eftermiddagen omkring 15.30. 

Årsmöte 2018 

4 februari 

 

Kl:18.00 

Sörbygården 

Välkommen!/ABUF 
Alla ni som kör som fortare än 30 

SAKTA NER! 
Det är bara 30 på vägarna inom byn och Alla ni som är ute och promenerar 

utan reflex…. ANVÄND REFLEX! 
Det blir så mycket säkrare på bya-

vägarna då. 
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Två av våra basketlag P04/05 och F04/05 har varit 
på cup i Södertälje, Telge Cup helgen 27-29 oktober 

En cup med 215 lag  i åldersgrupperna födda 2001-
2007. 

Pojkarna blev trea i sin grupp och vann sedan B-
finalen. Bifogad bild är dessa grabbar, medaljprydda 
och med segerpokalen höjd i luften! 

Flickorna blev fyra i sin grupp. Deras grupp visade 
sig vara den tuffaste då ettan i gruppen vann A-final 
1, tvåan i gruppen vann A-final 2 och trean i grup-
pen vann B-finalen! 

 

ABK gratulerar bägge lagen inklusive ledarna 
till en mycket väl genomförd turnering och fram-
förallt så hoppas vi att ni hade en rolig helg i Sö-
dertälje! 
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Orrtjärnsvallen Antnäs:  

För kännedom,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaler har varit på besök, förutom att ha 
skräpat ner så har de eldat i vår skottkärra. 
Trots att eldstaden finns tre meter från skott-
kärran. Däck och slang har smält så nu har vi 
fått en extra utgift och ett onödigt arbete. 
Tråkigt att vi fått nya gäster som inte kan 
uppskatta de fina fäbodvallarna.  

/ Esbjörn Granberg  

Ordförande har ordet 

Nu är hösten och mörkret här. 
(Kom ihåg att ta på reflexer 
när ni går ut!) Mysigt med 
alla ljus som börjar tändas 
både inom- och utomhus.  

En fin höstdag anordnades en 
höst/Skördemarknad, kanske 
kan man även kalla det för 
hemvändardag då man träffar 
på gamla bekanta och får en 
pratstund. Det fanns både 
hantverk, grönsaker, bakverk, 
hamburgare och godfika till 
försäljning.  

Nu stundar advent och då ska 
granen vid affären tändas. 
Byaföreningen bjuder på 
glögg och pepparkor, säljer 
lotter och presenterar drag-
ning av medlemslotteriet. Al-
vikskören kommer och 
sjunger julsånger. Därefter 
går, de som vill, med i fackel-
tåget till kyrkan. 

 

Fäbodarna och verksamheter-
na runt dem har gått till vin-
tervila, vi tar nya tag till vå-
ren med brobygget över 
Kvarnbäcken och fortsatt 
spångning av vandringsleder-
na. Tyvärr har vi haft skade-
görelse på Orrtjärnvallen vil-
ket inte känns bra. Det arbete 
som görs på vallarna utförs 
framför allt av pensionärer, 
det gör vi för att bevara detta 
historiska arv till kommande 
generationer, därför känns det 
extra sorgligt när det händer 
såna saker, samtidigt som det 
kostar pengar att återställa det 
som förstörts. Att bara för-
störa för att man tycker det är 
roligt är inte okej. 

Vi har nu ett nytt uppdrag 
framför oss, det är hur vi ska 
kunna behålla Sörbygården. 
Det kommer att ordnas ett 
möte med byns innevånare, 
där vi hoppas att Ni ställer 
upp och framför Era åsikter. 

Ska en by i vår storlek verkli-
gen inte ha en samlingsgård? 
Det vore förödande om den 
läggs ner eller stängs. Även 
om du inte har använt dig av 
lokalen tidigare, kanske det 
kommer tillfällen då det finns 
behov, t.ex. studentfest, fö-
delsedagsfirande, bröllop el-
ler annan aktivitet, försälj-
ning, utställning av något 
m.m. För att det ska vara 
möjligt i framtiden behövs 
det en upprustning av Sörby-
gården. 

/Vivi-Ann Strandberg,  

Ordförande  

Osäkerhet om Sörbygårdens framdrift 
 

Sörbygården är Antnäs "byagård" som ligger på Sör-
byvägen. 

För närvarande pågår en översyn inom Luleå kom-
mun av befintliga avtal för bygdegårdar och sam-
lingslokaler runt om i kommunen.  

Sörbygården är en av de lokaler som är "under lup-
pen". Luleå kommun äger fastigheten och har sagt 
upp det befintliga avtalet med Antnäs byautveckl-
ingsförening. Kommunen har presenterat ett antal 
nya förslag för framtida drift och ägande av fastig-
heten. Samtliga förslag innebär ett ökat åtagande för 
Antnäs, i första hand ekonomiskt och/eller i form av 
ett ökat ansvar för tillsyn och drift av Sörbygården, 
vilket då troligen måste ske på ideell basis av boende 
i byn. 

Samtidigt pågår en kommunal utredning om husets 
status, vilket Antnäs byautvecklingsförening har ef-
terfrågat, för att bedöma behovet av upprustning av 
Sörbygården. Byautvecklingsföreningen kommer 
inte att kunna ta ställning till kommunens förslag 
förrän Sörbygårdens status är noga utvärderat.    

/Tomas Gustafsson  
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Kyrkskoj  
- en upptäcktsfärd för 

små och stora 

 

Varje termin bjuder pedago-
gerna i Nederluleå församling 
in till Kyrkskoj för våra stor 
och liten-grupper. Till stor 
och liten kommer föräldrale-
diga med sina barn och vi har 
det på flera platser i försam-
lingen. Ibland följer det med 
någon mor- eller farförälder. 
Måndagen den 16 oktober 
var det Sörbyakyrkans tur att 
ha Kyrkskoj, som är en var-
dagsgudstjänst anpassad för 
de minsta barnen. Vi kryper, 
klättrar, smakar, doftar. Vi får 
röra oss, göra roliga aktivite-
ter tillsammans, be och tända 
ljus. Samtidigt är det ett till-
fälle att träffa gamla och nya 
bekanta och se en annan 
kyrka än den man oftast går 
till. 

  

Till kyrkan kom 45 personer 
mellan tre-fyra månader och 
65 år från olika stor och liten-
grupper. Tillsammans sjöng 
vi några välkända sånger som 
”Vi sätter oss i ringen” och 
”Bygg inte hus på en sandig 
strand”. Sen berättade 
Marjolein berättelsen om när 
Nehemja fick i uppdrag att 
bygga upp Jerusalem, efter 
att det blivit förstört. Barnen 
fick hjälpa till att bygga upp 
en mur av gigantiska legobi-
tar. Sen blev det aktiviteter av 
olika slag, runtom i kyrkan. 
Det hamrades på kyrktorn, 
byggdes med kaplastavar, 
pysslades kikare och 
provsmakades diverse fruk-
ter. På ett ställe kunde delta-

garna rita eller skriva en bön 
och det fanns möjlighet att 
tända ljus. Efter alla aktivite-
ter sjöng vi och bad för 
varandra. Husmödrarna hade 
dukat upp en stor plockbuffé 
med något för alla. Det var 
allt från prinskorv och kött-
bullar, till frukt och pannka-
kor.  

 

Glädjen, energin och stäm-
ningen var påtaglig. Sen, som 
genom ett trollslag, försvann 
en och en ut genom dörren. 
Några fortsatte gemenskapen 
i en promenad. Andra hade 
bestämt träff hemma hos en 
av mammorna. Jag hörde 
flera som träffade nygamla 
bekanta, som också är föräld-
raledig, från någon annan 
plats i församlingen. Det 
gladde mig. 

 

Och jag, som varit svag i tron 
och bävat för att vi skulle bli 
så få att det skulle bli trist, 
fick fel. Det är jag glad över! 
Tänk vilket bra jobb jag har, 
där vi får vara delaktiga i att 
många får mötas, umgås och 

kanske upptäcka en ny vän 
eller få en annan riktning i 
sitt liv. 

 

Är du nyfiken på kyrkans 
olika aktiviteter får du gärna 
höra av dig till mig eller nå-
gon av mina kollegor. Det 
finns aktiviteter för de flesta 
åldrar, bland annat tre körer, 
promenadsällskap, tisdags-
lunch, ungdomsgrupp och en 
samtalsgrupp för män. Vi 
personal finns i kyrkan de 
flesta vardagarna i veckan 
och varje söndag. Vår präst 
Magnus och diakon Susanne 
kan också göra hembesök om 
du har svårt att ta dig till kyr-
kan. Det går bra att ringa el-
ler skicka e-post, tex till mig 
på 27 70 75 eller till 
anna.sellen@svenskakyrkan.s
e, så förmedlar jag kontakten 
vidare i de fall det behövs. 

/Anna Sellén  
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Vill Du vara med om 
franska möten? 

Det började sommaren 2010 med 
att 30 bybor från Antnäs, Alvik 
och Ersnäs besökte den lilla orten 
Novéant som ligger i nordöstra 
Frankrike, 20 km söder om staden 
Metz. I Novéant togs vi emot av 
ett dussintal mycket gästfria famil-
jer som vi också bodde hos. Det 
blev ett oförglömligt besök. 

Novéant har 2 000 invånare. Be-
byggelsen är koncentrerad med 
gator och torg. Den ligger vid flo-
den Mosel i ett småkulligt, vackert 
landskap. 

Samarbetet mellan våra tre byar 
och Novéant har nu pågått i sju år 
och utvecklats i olika former. Vi 
har bildat Vänortsföreningen 
ANEA som från svensk sida har 
hand om kontakterna. 

Nu har vi på nytt blivit inbjudna 
att besöka Novéant. Formerna blir 
desamma som tidigare. Vi reser 
tillsammans, bor hos familjer och 
deltar i olika aktiviteter som våra 
värdar arrangerar. 

Resan genomförs 9-15 juli 2018 
och sker med flyg Luleå-

Luxemburg-Luleå. Resan mellan 
flygplatsen och Novéant – 90 km, 
sker med buss.  

Priset för flygresan är 4 788 kr, 
anmälningsavgift 750 kr ska beta-
las senast 30 november 2017. An-
talet deltagare i gruppresan är be-
gränsat till 25 personer. Först till 
kvarn gäller. 

Den här gången går vi ut i hela 
kommunen med informationen om 
resan. Intresserade lulebor, anmäl 

er till: 

Sven Persson pers-
son.sven@telia.com 
Elisabeth Greén 
lisa.green@mail.se 

Styrelsen för Vänortsföreningen 
ANEA 

 

Bli volontär i Frankrike 
 

Är du mellan 18 och 30 år? 

Vill du jobba som volontär? 

Vill du få erfarenheter av att bo 
och arbeta en kortare period utom-
lands? 
 

Den period det gäller att mars – 
juni 2018 dvs fyra månader. Plat-
sen är ett litet samhälle i nordöstra 
Frankrike, Novéant-sur Moselle 
och ligger 20 km söder om Metz, 
en stad med  120 000 invånare. 

 

Som volontär bor du hos en fransk 
värdfamilj och får ta del av famil-
jens vardag och den franska kul-
turen. Du arbetar ca sex timmar 
per dag med varierande arbetsupp-
gifter som ofta är kopplade till 
skolverksamhet. Genom att arbeta 
som volontär får du massor av er-

farenheter, arbetsmeriter, språk-
kunskaper, nya vänner och kon-
takter. Du behöver inte kunna 
franska för att åka.  

Många fransmän pratar idag eng-
elska plus att du får, om du vill, en 
introduktionskurs i franska. Under 
kursen lär du dig bland annat att 
hälsa, fråga om vägen, höra efter 
hur någon mår och fråga vad nå-
got kostar. 

  

Du får även ekonomiskt stöd. Din 
resa till och från Frankrike finan-
sieras till 100 % av ett EU-
program.  Du får mat och husrum 
under din vistelse och du får även 
fickpengar om ca 1000 kr i måna-
den.  

För ytterligare information och för 
anmälan, vänd dig till Elisabeth 
Green 070-2275443, 
lisa.green@mail.se. 

 

  


