Maj 2022

Utgivare: Antnäs Byautvecklingsförening, c/o Carina Lundström , Kringstorpsv. 28 Antnäs.

På gång i Antnäs

Läs om Torpets äventyrsförskola
på sidan 4.

Välkommen
alla nyinflyttade
till Antnäs
by!

Kommer ev.
att bli
i september.

Supersupporters i Antnäs här går vi all in!

Missa inte Bilbingo i sommar!
Premiär Måndag den 27 juni
Sen rullar det på under sommaren:
4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli
1 augusti och säsongsavslutning
8 augusti.

Antnäsdagen den 6 juni 2022

Se mer på sista sidan
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Sörbyakyrkan
Antnäs

Din Kompletta Möbelbutik
Bokning: Majvi Johansson,
tfn: 070-2066018
Hämta nyckel på Sörbyv: 47

Skötsel & underhåll:
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www.antnas.se / antnasby@gmail.com

Bagarstuga

Antnäs

Marie Sundqvist,
Tfn: 073-0373681
Lisa Johansson,
Bagarstugan är öppen året om. Tfn: 072-7380500
Ägare: HF-Aktiva
Kvinnor, Antnäs.

Bokning av Sörbygården
Ska ni boka Sörbygården
går det bra att ringa

Marcus Halse
073-5960762

Kalas / möte dag 300 kr
Heldag / möte kväll 500 kr
En helg dag 750 kr
Hel Helg 1500 kr
För mer info:
kontakta Marcus Halse, 073-5960762
Rabatt för medlemmar i ABUF: 50 kr / gång

HF -Aktiva-Kvinnor

föreläsning om länsmejerskan Anna Gustavsson.
Den som berättade hennes historia, var Karin Tjernström, som arbetar som arkivarie vid Norrbottens
museum. Om du vill veta mer om Anna Gustavsson
och hennes gedigna arbete i Norrbotten, kontakt Karin Tjernström.
Nästa möte 11 maj, är sommaravslutning med pizzabuffé och blomsterauktion.
Den 6 juni är vi traditionsenligt med på Antnäsdagen, där vi säljer mjukkakor och fikabröd.
Du som är intresserad av olika föreläsning, trevlig
samvaro, lära känna bybor i olika åldrar, är välkommen att ”prova på” att delta. Våra möten är alltid
månadens andra onsdag 19.00. Som i så många
andra föreningar, önskar vi bli fler medlemmar.

Vi kunde äntligen starta om vår verksamhet efter ett /Gun och Elisabeth
långt uppehåll pga pandemin. Tanken var att börja
mötas i januari, men vi fick skjuta på vårt årsmöte
till mars. Mötet innehöll sedvanliga årsmötesförhandlingar och en trevlig avslutning med smörgåstårta.
På månadsmötet i april, hade vi en mycket intressant

Efter ett långt uppehåll pågår ett febrilt arbete att
starta igång vårt populära
Bilbingo!

Alla föreningens ungdomar är duktiga
och ambitiösa idrottsutövare som ständigt utvecklas i sina idrotter. I ABK finns
det plats för alla ungdomar som i idrottens anda önskar pröva på basket,
hockey eller skidor. ABK bedriver i huvudsak vinteridrotter och vi kan med
fog kalla oss "Sörbyarnas idrottsförening för vinteridrott" – Ett epitetet bär
vi med stolthet!
Besök gärna vår Facebooksida
– Antnäs BK

Är du intresserad av att
hjälpa till under kommande
bilbiogokvällar? Tveka inte
att höra av er!
Medlemskap i klubben är inget krav för att hjälpa till. Skicka dina kontaktuppgifter till: linda.lonnqvist@hotmail.com
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TORPETS ÄVENTYRSFÖRSKOLA
äventyr i deras närområde, framförallt skogen i Antnäs. Här finns det
inga begränsningar på vilket ämne
eller mål som man önskar arbeta mot
- bara fantasin sätter gränsen. Bland
annat har pedagogerna skapat en återkommande plats i skogen som de kallar för ”Kulimulien”. I Kulimulien
bor kulimopparna som barnen lärt
känna genom brev och uppdrag.
Torpets Äventyrsförskola är en privat Även andra karaktärer kan dyka upp
förskola som grundades 2014 och
beroende på vilket äventyr som gedrivs i privat regi av Beatrice och
nomförs och vilket mål som är prioriGunnar Lundström. Förskolan ligger terat.
på Knalltorpsvägen 4a i Antnäs, i
gamla vårdcentralens lokaler. Både
lokalen och gården har utvecklats till För att hålla en röd tråd i dessa äventyr får barnen upprepa en ramsa innan
en plats för barn att upptäcka, lära
de kliver in i fantasivärlden - detta
och leka.
gör det konkret för barnen att det är
dags för äventyr.
Senast förra veckan spenderade barngruppen tid i skogen med äventyr i
fokus. De fick besök av en trollmor
(tänk vad pedagogerna kan förvandlas till!) som hade i uppdrag åt barnen
att sortera in småtrollens svansar och
sortera in dem i storleksordning. Efter
att uppdraget av trollmor var slutfört
var det dags att bege sig till Kulimopparna som även dem hade ett uppdrag
- samla in 5st magiska guldstenar
som gömde sig någonstans i skogen.
Genom dessa upplevelser får barnen i
första hand öva på samarbete och

Förskolan har länge bestått av två
avdelningar men under hösten 2021
utökades den med en tredje avdelning. Idag består förskolan av avdelningarna: Äventyrarna, Upptäckarna
och Utforskarna. Avdelningarna är i
dagsläget åldersindelade.
Torpets Äventyrsförskola vill erbjuda
ett spännande arbetssätt och har därför inriktningen äventyrspedagogik.
Detta innebär att se på undervisningen ur ett helhetsperspektiv där barnen
lär sig genom upplevelser och egna
upptäckter. Inom äventyrspedagogiken övar man ständigt på samarbete
och kamratrelationer vilket stärker
barngruppen och deras förmåga att
lära.
Ett tydligt exempel på hur Torpets
Äventyrsförskola jobbar med äventyrspedagogik är när de genomför
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äventyr och fick besök av en påskkärring i skogen. Påskkärringen berättade för barnen om historian om hur
påskharen lägger sina ägg, som är en
klassisk saga från den grekiska mytologin.
En annan viktig del som präglar förskolan är att de erbjuder barnen ytterkläder för årets alla årstider. Ytterkläderna kommer från märket Isbjörn of
Sweden och tanken bakom detta är att
alla barn ska ges samma möjligheter
till utforskande och lärande även utomhus. Detta eftersom förskolans
undervisning bedrivs i stor del utom-

hus vilket även det går i linje med
äventyrspedagogiken

samspel men i detta uppdrag fick de
även chans att öva på matematiska
begrepp då de skulle sortera in svansarna i storleksordning. Som pricken
över iet avslutades äventyret med
grillade parisare till lunch ute i skogen. Ett annat exempel på hur de jobbar med äventyrspedagogik är är från
i påsk då barngruppen gav sig ut på

Med vänlig hälsning
Beatrice Lundström
Huvudman
Torpets och Kronans Äventyrsförskola
Tel: 072-322 08 55
E-post: beatrice@torpetsforskola.se
beatrice@kronansforskola.se
www.torpetsforskola.se

Ordförande har ordet
Vi välkomnar våren om än det är
kallt! Välkommen också till Er
alla som flyttat till Antnäs!
Nu hoppas vi att det mesta snart är
som tidigare d.v.s. att vi kan återuppta de aktiviteter som fått ställas
in under ett par år på grund av Coronapandemin. Som vi längtat!
Traditioner som majbrasan är först
ut, sedan kommer Antnäsdagen
den 6 juni. Förhoppningen är att vi
har vädrets makter med oss. I så
fall kommer det bli ett bra program med olika aktiviteter för alla,
se separat program för dagen.
Vi kommer lägga ut information
på vår hemsida och Facebook ”På
gång i Antnäs” om kommande aktiviteter som vi planerar längre

fram bl.a. nyinvigning av Sörbygården.
Nu finns det möjlighet att lämna in
önskemål om någon form av utsmyckning/blomlådor, flaggstänger, lekutrustning eller liknande, samt upprustning av befintlig utrustning.
Sådana önskemål ska vara på
kommunens mark och gälla utemiljön samt att vi har nyttjanderätt
till, eller äger marken. Föreningen
får sedan avgöra om det är något
som är genomförbart. Gäller dock
ej maskinell utrustning. Kom med
förslag, sen får vi se var det landar.
Hos ”Håll Sverige rent” finns nu
möjlighet att anmäla sig själv eller
sin förening om man vill vara med
och hålla rent i sitt närområde:
https://hsr.se/skrapplockardagarna

Majbrasan i Antnäs
Äntligen efter några år
av uppehåll kunde brasan i Antnäs tändas igen.
Det är klass 5 i Antnässkolan som anordnar
varje år. Brasan var stor
och mycket folk samlades rund elden. Innan
dess var det små eldar
som brann så man kunde
grilla korv. Ett lotteri
fanns med många fina
vinster, fiskedamm och
mycket hembakat fika.

Väl mött på våra aktiviteter under
sommaren och hösten!
Ordförande
Vivi-Anne Strandberg
Medlem?
Är ni inte redan medlem i Byaföreningen så gå gärna med. 100 kr per
hushåll är avgiften. Den hjälper
bland annat till att hålla upp vandringslederna (fäbodalederna) och
bidrar också med att byaföreningen
kan fortsätta att förhindra fäbodarnas
förfall.
Tack på förhand.
Swish: 123 508 7333
Bankgiro: 608-0444
Postgiro: 184479-4
Ange namn och telefon vid inbetalning via bg eller pg.

Stövelkastning var en av tävlingarna, en tradition
som löper långt bak i tiden.

Dags att betala in Medlemsavgiften till Byaföreningen

Tusen tack för ditt bidrag
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anslagstavla
ANTNÄS
SIGNUM
i
Antnäs säger vi
HEJ
när vi möts

Salong Morrhåret
Nytt tfn: 070-6821602

Välkommen till
Kvarnvallen, Mittivallen, Orrtjärnsvallen
Som de flesta vet har priserna på drivmedel, el och även
ved stigit kraftigt.
Vi skulle uppskatta att få lite hjälp med att upprätthålla
vedservicen här på vallarna så alla får möjlighet att grilla
och koka kaffe över öppen eld.
Swisha gärna ett bidrag, stort eller lite till:
Antnäs Byautvecklingsförening på nr: 123 508
7333
Märk bidraget med VED.
Tack på förhand
ABUF

När Årsmötet 2022 var klart avtackades Stefan Stark och Elisabeth Olsson för lång och trogen
tjänst i
Byautvecklingsföreningen Antnäs.
Tusen tack för alla dessa år!

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen
Söndag 29 maj kl. 10:00
Friluftsgudstjänst Antnäs fäbodar.
Magnus Lind och Sång till hälsa under
ledning av Nina Walloschke.
Medtag egen fikakorg,
Byaföreningen bjuder på kaffe som är kokat över öppen eld.
(Antnäs Byaförening i samarbete med Sörbyakyrkan)
Vid regn är gudstjänsten i Sörbyakyrkan.
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www.antnas.se / antnasby@gmail.com

