Nov-Dec 2022

På gång i Antnäs

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

ANTNÄS
SIGNUM
i
Antnäs säger vi
HEJ
när vi möts

Info från Aktiva Kvinnor:
Ingen Julmarknad i år!
Men önskar alla
en riktigt
GOD JUL!

Välkommen
alla nyinflyttade
till Antnäs
by!

Årsmöte 2023
5 februari
Kl.: 18.00
Sörbygården
Välkommen!
Vi bjuder på fika
/ABUF

Första advent
Söndagen den 27 november
är det dags att tända granen
vid ICA Sörbyhallen.
Byaföreningen är där mellan
14.00-15.00 och bjuder på
glögg.
15.00 tändes granen.
Vinnarna av årets medlemslotteri sker där. Vi lägger ut
de som vunnit på
Facebook– På gång i Antnäs.
Välkommen!
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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

GRATTIS! Vinnarna av TV-Pucken 2022.
Vi vill passa på att
gratulera Liam Andersson och hans
lagkamrater till
vinsten i årets upplaga av TV-pucken.
Liam bor i Antnäs
och började sin
hockeykarriär i Antnäs BK men spelar
numera med Luleå
Hockey. Slutspelet i
TV-pucken spelades
i Umeå första helgen i november. Efter vinst i kvartsfinalen mot Småland
och semifinal mot
Stockholm Nord

väntade Stockholm
Syd i finalen. Det
blev en riktigt spännande finalmatch
som Norrbotten till
slut vann med 2–1.
Det är
tjugo år
sedan
Norrbotten senast
spelade
final i
TVpucken
och hela
37 år sedan laget
tog guld.

Grattis igen och
lycka till med hockeykarriären!
/Byaföreningen Antnäs
Sabina Vikman

Önskar
Salong Morrhåret

Bagarstugan i Antnäs

Visste ni om att vi har världens finaste bagarstuga i Antnäs? Jodå, den ligger precis
bakom sporthallen. Den är
öppen hela året för dom som
vill baka även på vintern.
Den är liten och mysig och
toa + ett litet kök finns.
Bokning sker via Majvi Johansson tfn: 070-2066018
Pris: 150 kr /ej medlem,
100 kr /medlem

Ved får man hålla med själv.
Ring och boka, vi bakar varje
år tunnbröd och mjukkakor,
det blir så himla gott.
/Carina, red.
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Nyinvigning av
Sörbygården

Tea eller som vi säger eftermiddagsfika. Lördagen
gick åt att duka, ställa ut
bord, blåsa ballonger,
pynta och testa den nyinköpta popcornmaskinen.
Söndagen den andra oktober samlades Byaföreningen åter för att duka upp ett
gigantiskt kaffebord. Alla
som kunde och hade möjlighet hade bakat fikabröd
och vi hade tjugonio olika
sorter att välja på. Barnen blev
roade av John Trix, han blåste ballonger och gjorde olika djur och
svärd av dom. Dagen blev lyckad.

annat för att fira, ha konferens, se
på film och ha fest där.
Vi känner oss helnöjda med invigningen och förhoppningsvis alla
som var där med.

Äntligen var det dags för en nyinvigning av byagården i Antnäs,
Sörbygården. Det blev lite försenat på grund av covid och restriktioner men nu kom äntligen den
dagen. Planeringen började för

flera månader sen om vad som
skulle ske denna dag. Byaföreningens styrelse kom överens om
att bjuda på storkalas. Afternoon

För några år sen var Sörbygården
illa ute och om man inte gjorde
något skulle den förmodligen ha
rivits. Men med en bra dialog med
Kommunen lyckade den bli kvar.
Den illaluktande byagården blev
pånyttfödd och nu är det Antnäs
Byautvecklingsförening som hyr
hela gården. Allt är genomgånget
och det går åter att hyra den bland

Kom och fira Advent och Jul i Sörbyakyrkan!
27 November kl. 15 är vi med när granen tänds vid
affären, sedan går vi med fackeltåg till kyrkan där
gudstjänsten börjar ca 15.30. Barnkören och Sörmony medverkar

Ordförande har ordet

Skulle bara vilja tack alla som hjälpt till i
styrelsen och utanför styrelsen detta år, utan
er skulle det inte fungera. Även ett stort tack
till våra alla samarbetspartners.
10 december kl. 18 Julkonsert med Alviks Blandade
Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år
Kör
så ses vi på det nya året.
11 december kl. 10 Luciagudstjänst med Barnkören
18 december kl. 18 Advents och Julkonsert med Ma- /Vivi-Anne Strandberg, Ordförande.
riakören under ledning av Lennart Johansson
24 december kl. 10 Samling vid krubban
25 december kl. 8 Julotta, Alviks Blandade Kör
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