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Ordförande har ordet
Tiden läcker! Jag hinner inte med. I går firade vi nyår och nu ska vi ändra
om till sommartid. Tiden däremellan vad hände med den? Är det fler som
känner så? Fördelen är att den mörka tiden har svissat förbi. Nu gäller det
att täppa till tidsläckaget och vara med varje dag. Byaföreningen har i alla
fall haft årsmöte och verksamhetsplanen ser ut som tidigare. Vi kör med
de säkra korten som har fungerat bra, och som vi fått mycket beröm för.
Styrelsens sammansättning ser också ut som tidigare vilket känns fantastiskt bra. Håll i hatten snart kommer vårruset!
Birgitta Elfgren

Byaföreningens styrelse består av :
Birgitta Elfgren
ordförande
Ingemar Edström
vice ordf.
Gun Sundström
kassör
Margith Ström
sekreterare
Leif Strandberg
ledamot
Roland Dahlberg
ledamot
Tore Sundström
ledamot
Johnny Ölund
suppleant
Catarina Strandberg
suppleant

tel. 242062
tel. 249070
tel. 240613
tel. 240264
tel. 240291
tel. 241012
tel. 240613
tel. 19936
tel. 240291

Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida www.roknäs.se
Besök vår hemsida så kan du läsa om det som händer.

Öppet-tider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-20.00
9.00-17.00
10.00-17.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
FILMSUGEN?

RAGGSOCKAR
Ejendals

1 film 1 dygn 39:2 filmer 2 dygn 69:-

49:Ord pris 99:-

3 filmer 3 dygn 99:-

Gäller så lång lagret räcker

Öppettider:
Måndag– Fredag 7.00 - 21.00
Lördag—Söndag 9.00 - 21.00

Idrotten och idrottsföreningar i Infjärden del 2.
Vi lämnar Roknäs IF och vandrar över den gamla bron som byggdes 192122, och kommer till Sjulnäs. Hur och när Sjulnäs IF bildades finns inga protokoll
eller dokumenterade handlingar. Man var inte ansluten till något förbund utan det
var endast på lokal nivå. Man deltog i en Pokalserie i fotboll i Infjärdensområdet,
vilket framgår av en gammal klippbok som Roknäs IF har. Då är årtalet 1943. I
den här serien deltog då Lillpite IF, Långnäs IF, Svensby SK och Roknäs IF.
Sjulnäs IF bedrev också nöjesverksamhet sommartid meddels en utedansbana
som var placerad där den gamla skidstugan står.
Vid ett möte den 3:e juni 1949 mellan Roknäs IF och Sjulnäs IF, togs beslut
om sammanslagning av de båda föreningarna. Nu hade de tu blivit ett, Roknäs/
Sjulnäs SK. I den nya styrelsen ingår personer från de båda föreningarna. Ordf:
Herbert Lidström, sekreterare: Arvid Westerberg, kassör: Jonas Ögren, Vice ordf.
Henning Isaksson. Suppl. Mendel Öhman och Arne Hällgren. Lagledare, fotboll.
A-laget: Herbert Lidström, B-laget: Arvid Westerberg, Pojklag: Henning Isaksson. Nu är det nya klubbnamnet Roknäs/Sjulnäs SK.(RSSK) Man hade då krymt
versamheten till att omfatta fotboll och ishockey.
Under 1950-talet var man ganska dominant inom Piteregionen när det gällde fotbollen. Namn som Alf Nilsson, Arne Hällgren, Gustav Lidström, Åke Lindberg, Ronald och Curt Andersson, Östen Sundberg med flera var dåtida stjärnor.
Nu tar vi tredje steget i föreningens historia och går över byagränsen till
Långnäs och Långnäs IF som bildades 1931. Vi skriver nu årtalet 1965-66. Jag
var då ledare för för fotbollen i Långnäs (LIF). Antalet aktiva krympte år från år
vilket drabbade verksamheten i både LIF och RSSK. 1965 tog jag kontakt med
RSSK för ett ev, samarbete. Vid årsmötet 1966 var sammanslagningen ett faktum. Klubbnamnet blev då Roknäs/Långnäs SK. (RLSK) Fotboll och ishockey
dominerade verksamheten. 1968 invigdes idrottsplatsen som fick namnet Näsåkra
IP, numera IVAB-arena.
År 1969 kom skidor in i verksamheten genom att ett elljusspår anlades. Den
nya sporten fick en bred uppslutning vad gällde ungdomsverksamheten. Ansvariga var Ulla och Göran Gustavsson, Ingvar Karlsson, Joel Jonsson och Bore Lundström. I mitten på 1980-talet hade klub-

ben en trio killar som låg i topp i länet och hade vissa framgångar även
utanför länets gränser. Den trion bestod av Per-Erik Ervasti, Roger
Bergman och Roger Ström. Man är fortfarande medlem i Piteå Skidallians och ställer upp med ideella insatser vid behov. Man var t.ex. medarrangör vid skid-SM på Vallsberget 1978. Så småningom avtog intresset
för verksamheten vilket gjorde att det fanns varken ekonomi eller intresse att bedriva skididrott.
Samma öde drabbade även föreningens seniorhockey. 1973 var
sista säsongen man medverkade i seriespel. Jag var ledare från 1968
fram till nedläggningen, sedan fortsatte jag inom ungdomshockeyn ett
par år.
Dam– och flickfotbollen har också bred verksamhet inom föreningen, redan 1984 stod man som seriesegrare i div. 4. Efter det har
framgångarna bara fortsatt och ett antal år var man ett topplag inom div.
–2 fotbollen.
Klubbnamnet Roknäs/Långnäs SK hade vid några tillfällen varit
på agendan på våra möten, särskilt från början av sammanslagningen.
Man ställde frågan; Vart tog byanamnet Sjulnäs vägen? Vid ett tillfälle
när jag träffade IVAB:s Folke Westerberg och det här kom på tal föreslog han; Kalla föreningen för Infjärden. Om det var den händelsen som
påverkade är osäkert men så blev det. Den 28/1 1990 hölls en invigningsfest i Sjulnäs sporthall. Nu är och förblir klubbnamnet INFJÄRDENS SK (ISK), sa ordf. Roland Carlsson och presenterade det nya
klubbenblemet. (se bild)
Det här är en föreningsresa från dåtid till nutid som skildrar tillkomsten av klubbnamnet Infjärdens SK. Allt är kortfattade citat från
gamla handlingar och har även plockats ur minnenas magasin.
Jag vill gärna återkomma med en del 3 där jag gör korta citat från gamla
klippböcker som tillviss del
innehåller en del humor. Det
historiska årtalet 1983 finns
också med.
Jag önskar alla byabladets läsare en riktigt underbar och härlig vår, då vi kan se hur vintern
rasar ut och drivan smälter.
IVAN KARLSSON.

Ur minnets arkiv
Jag har bott vid en landsväg hela mitt liv och sett människor komma
och gå, så sjöng Edvard Persson en gång för länge sedan. Det gäller
även för mig, jag växte upp i ett gästfritt hem nära landsvägen. Många
tanter och farbröder tittade in för en pratstund och en kopp kaffe.
Längst har jag bott vid Gamla Skolvägen, vi hade turen att få
köpa en tomt av Gunnar Johansson mitt emot Hembageriet. Holger
och Syrene Sandberg hade året innan köpt bagerier av Augusta (Asta)
och Harald Danielsson som hade beslutat sig för att i 60-års ålder
emigrera till Amerika. Skolan (som själv gått sex år i) fanns kvar.
Våra barn gick där de tre första åren sedan lades den ner, mellanstadiet flyttades till Stockbäcken, högstadiet till Sjulnäs.
Då var vi tre "nybyggare" på skolvägen, de övriga 7-8 hushållen
var jordbrukare av den gamla sorten med hästar, kor, slåttermaskin
och släpräfsor och stora potatisland. Det blev en fin gemenskap, kvinnorna var hemmavid, det fanns inte dagis, lekis eller
fritids, barnen fick använda sin fantasi och kreativitet, det gjorde dom
med den äran. Alla är nu vuxna, har klarat sig bra och bildat egna familjer. Bara för att nämna två av dem, Johan och Fredrik Öberg som
tog initiativet till att vi fick bredband genom hela byn, bara en sån
sak. Det projektet är ett bevis på vad som är möjligt att utföra när
byagemenskapen är som bäst.
Efter sextio år vid gamla skolvägen är de flesta av mina gamla
vänner borta, jag minns dem med glädje och ler vid tanken på dem,
tänk så trevligt det var, det är nostalgi, jag vet. Nu är det bara Yngve
Öberg och jag som bor kvar här av de gamle. Glädjande nog har det
flyttat hit nya unga familjer med barn. Det har byggts flera nya fina
villor, ingenting stannar av som tur är.
Ha det gott alla gamla och nya Roknäsbor
Anna-Lisa Jonsson

Roknäsrevyn 2013
Redan kl. 18 drog vi till Gotis i Lillpite för att se och höra Roknäsrevyn.
När vi satte oss kvart senare, var lokalen till hälften fylld av förväntansfulla människor. Redan en kvart innan utsatt tid var det fullt i lokalen.
Roknäsrevyn har ju fått ett bra rykte om sig och att det skulle fortsätta
trodde jag och säkert alla de som hade sökt sig till Gotis denna lördagskväll.
Dessa inslag var mycket bra enligt min mening.
Efter att publiken hälsades välkommen med sång så fick vi se
”Politikerskolan” med en kursledare (Ingemar) som lärde ut hur antalet
kursdeltagare blev stort på ansökningsblanketten för aktivitetsstöd. En
annan frågeställning som kom upp var” hur man undviker raka svar” Var
iden till denna sketch kom ifrån var lätt att förstå.
”Täroristen” (Leif) hade sökt sig till arbetsförmedlingen för att söka
startbidrag. Tanken var en tillverkning av sprängmedel. Täroristen hade
tänkt ”testa” i Sjulnäs, det han skulle tillverka. Arbetsförmedlaren var
inte lika övertygad. En smäll blev det i alla fall och det med rök, för täroristen mage var helt i uppror efter en för stor dos av kål.
”Inlandsbon” en annan bra sketch med Leif i huvudrollen. ”Lite rund under fötterna” mötte han en bekant som lite ointresserad deltog i samtalet
med inlandsbon, som hade stora problem med sitt kärleksliv.
”Statistikern” (Ingemar) och den romantiska damens (Irja) möte under
månens sken, blev inte som den strikta allmänbildade Olle hade tänkt
sig. Han föll till föga för Lisas alla skönmålande argument för en fantastisk stund i månljuset, hon fick en kyss till slut.
Monologen ”Om sannolikhet” med Ingemar var mycket bra. Klurighet,
ordklyveri och inte minst ingen upprepning av ord för att minnet sviktade.
”Tjejmiddagen” en rolig sketch med Leif och Gösta utklädda till brudar
men lite bångstyriga, blev inte som de andra damerna (Birgitta, Catarina)
hade tänkt sig.
Musik av Bach spelade Ingemar på sin fiol utan ackompanjemang med
bravur.
”Rörmokaren” hade kanske behövt lite mer tempo men receptionisten
(Catarina) och rörmokaren själv (Leif) spelade jättebra.

Några andra synpunkter.
Skönsång av Catarina som vanligt, ”Utan dina andetag” lät fantastiskt bra,
men den andra sången ”Son of the Preacherman” hade i mina öron kunnat
vara i en lägre ljudnivå. Något för ljudteknikern?
Något som tidigare varit Roknäsrevyns princip, ja ett adelsmärke, en revy
utan svordomar, men helt plötsligt hördes de. I sången med
”Hollywoodfruarna” kom de fram, varför kan man fråga sig?
”Semesterbesök” blev en nog så rörig historia för att den skulle bli jättebra.
Den övre gränsen ”under bältet” blev nådd.
Slutligen. Att döma av alla de skrattsalvor som avlossades, så trivdes publiken. Orkestern spelade bra, ljudet var bra, allt hördes från de agerande på
scenen.
Serveringen fungerade utmärkt som tidigare, trots många kaffesugna och
trångt om utrymmet.
Värdet av underhållningen var större än biljettpriset.
Vid pennan: Tore Sundström

T.v. Gösta och Leif i
”Inlandsbon.”
T.h. Catarina, Leif, Birgitta, Gösta i ”Tjejmiddag.”

Vårens Roknäsprofil är Catarina
Strandberg. Hängiven djurvän och
samlare med många strängar på
sin lyra.
Text och foto: Ingemar Edström

Catarina, som många känner som uppskattad sångerska i olika sammanhang, är uppvuxen i Öjebyn och dotter till Curt och Gertrud Fahlman.
Pappa Curt var kyrkvaktmästare i Öjebyn.”Jag sjöng i kyrkans barnkör som
leddes av organisten Väinö Routtinkoski. Jag spelade även piano för honom
några år,” berättar Catarina. ”Sången har alltid funnits med.” Ett annat stort
intresse var hästar och ridstallet i Piteå var ett andra hem.
Grundskolan i Öjebyn blev mellan 1971-79 en plats där kunskap och
erfarenhet inhämtades. Direkt efter avslutad skolgång blev det jobb på
”Sunes Grill” inne i Piteå. ”Där stannade jag i ett och ett halvt år innan jag
fortsatte min utbildning på Grans Lanthushållsskola.” Catarina hade en rad
olika arbeten under kortare tid, den längsta har varit 17 år som anställd på
OK Degeränget. I dag jobbar Catarina deltid på sin systers butik ”Böle fisk”
inne i Piteå.
Gift Bergman blev Catarina mamma till 2 pojkar, Jim född –87 och
Tom –90. ”Då bodde vi i villa på Furulund och 1993 köpte jag min första
egna häst.” Samma år separerade Catarina och hennes man och ett ny adress
blev Djupviken för Catarina och hennes pojkar.
En vacker dag kom så Leif Strandberg för att sko hennes häst och det
var som ni nog anar, början på ett nytt kapitel i hennes liv. Flyttade –94 till
Roknäs och sonen Erik föddes 1995. På min fråga säger Catarina att hon
alla gånger känner sig som en ”riktig” Roknäsbo.
Några fritidsproblem lär inte existera. Vi kan börja med intresset för
djur. När men kliver innanför tröskeln hos Strandbergs blir man i det närmaste överfallen av ett antal hundar, nyfikna på vem som kommer. Katter,
t.o.m. en papegoja har funnits. Mannen Leif och nämnda papegoja kom inte
helt överens så när papegojan hackat Leif i öronen ett antal gånger, fick

fågeln se sig om efter ett annat hem. Ett par hästar, en stor och en liten
finns på gården och ridturerna blir täta.
Nå, mera då? Efter en kurs på Strömbacka i dekorationsmålning och
kurser uppe i Hedenäset så är Catarina en hejare i att måla allehanda möbler. Många är de vänner och bekanta som anlitat Catarina och hennes målarkonst. Skåp av allehanda slag, Moraklockor med kurbitsmålning, ingenting är främmande för henne. ”Jag har ett väldigt intresse och vurm för
gamla ting. Släktklenoder och sådant som gått i arv är viktigt för mig.”
Att samla på saker och ting är ett annat intresse. ”Jag missa aldrig ett
tillfälle att besöka lördagsloppiset i Badhusparken på somrarna. Jag hittar
alltid något som jag vill ha.” Att det stämmer kan byabladets red. intyga, på
gården finns ett litet hus proppfullt med prylar och fynd från olika håll.
”Den som vill får gärna komma när det passar,” säger Catarina, ”slå en signal först.” Överhuvudtaget är de flesta hus på gården (och det är många)
fyllda med div. ting som Catarina samlat. I trädgården står tomtar och troll
och vaktar och stora målade stenar får man se upp för.
Den byggnad som mannen Leif tänkte till garage, förvandlades under
resans gång till en vacker lokal där det lokala bandet ”Boudrocks” repeterar. Catarina är vokalist och Leif spelar trummor. Man har en del spelningar runt om i länet och på byns pubaftnar kan man ibland höra gänget spela.
Inne i spellokalen finns också ett annat av Catarinas samlarintresse, nämligen tavlor av den lokale konstnären Nordmark. Närmare ett 50-tal av hans
tavlor finns i hennes ägo, somliga väl utförda, andra målade som betalningsmedel då kassan var skral. Byabladet återkommer senare med reportage om konstnären Nordmark och Catarinas samling. ”Den som har en tavla
av honom får gärna höra av sig,” säger Catarina som tydligen kan tänka sig
att utöka samlingen.
För många revybesökare är nog Catarina känd som Roknäs-revyns
förträffliga sångerska, och ett föreställning är inte komplett utan ett par låtar i Catarinas tappning. ”Från början var jag mest med som sångerska,
men redan från andra året blev jag mer ock mer anlitad med att agera i sketcherna.”
Efter många år som sambo (förlovning nyårsafton –94) så gifte sig
Catarina och Leif i ett romantiskt bröllop hemma i trädgården 22/8 –09.
Vigselpräst var kusinen Anna Andersson, kyrkoherde i Hortlax, i närvaro
av släkt och vänner. Mycket mera finns att berätta men vi stannar där.

ROKNÄS/STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING.
Månd. 4/2 samlades styrelsen för byaföreningen för sedvanligt årsmöte där tyvärr ingen representant för föreningens medlemmar fanns
med.
Verksamhetsberättelsen för år 2012 återgavs och man konstaterade
att det varit ett aktivt år, inte minst under sommarhalvåret. Den ekonomiska berättelsen visade på en god och stabil ekonomi och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.
Återval blev det på flera punkter, däremot valdes Margith Ström till
ny sekreterare. Catarina Strandberg bytte plats med Margith och gick in
som suppl. Efter många år som föreningens revisorer tackade Lars Hedström och Sune Lindström för sig och i deras ställe valdes Ann-Sofie Öhman och Göran Danielsson till föreningens nya revisorer.
Medlemsavgiften på 150:- är fortsatt oförändrad liksom hyran av
Byagården och Kvarnen. Byaföreningen har införskaffat en Mourikka
som kan hyras för 500:- inkl. gasol.
En verksamhetsplan beslutades för år 2013 och aktiviteterna är i
princip desamma som tidigare. Ommålning av Kvarnen kommer att äga
rum 18 maj och alla hjälpsamma bybor hälsas välkomna. Likaså ser styrelsen tacksamt att kunna få hjälp med våffelgräddning, paltservering och
liknande under 2013.
Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Välkommen åter snälla sol,
som jagat nordanvinden;
nu har du sovit sen i fjol
och vaknar röd om kinden.
Värm upp vår jord, så växer råg
och fyller bondens lada;
värm sund och vik och vind och våg,
så få vi gå och bada.
Välkommen åter snälla sol,
lys över land och vatten;
August Strindberg

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

Sjulnäs bibliotek kommer att ha stängt
från och med 20/2 på grund av att biblioteket
flyttar in i nya lokaler. De nya lokalerna ligger
vägg i vägg med de gamla.
Vi öppnar igen torsdagen den 7 mars.
Välkomna!

Alltid öppet på nätet!
www.bibblo.se
Öppettider
Sjulnäs bibliotek
Från 1 september
Måndag, onsdag
13-19
Tisdag, torsdag
13-17
Fredag
13-16

Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8 B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

Påsk i församlingen
Lördag 23 mars kl. 18.00
Konsert i passionstid i Öjeby
kyrka.
Kammarkören Sångkraft från
Umeå.
Palmsöndag 24 mars kl.
11.00
Gudstjänst, Öjeby kyrka, ”På
väg” med mini- och barnkörer
från Öjebyn och
Furuberg.
Tisdag 26 mars kl 19.00
Passionsandakt, Öjeby kyrka
och i Piteå kyrka med Furubergskören ”Kärlekens väg”.
Onsdag 27 mars kl 19.00
Passionsandakt, Öjeby kyrka
och på
EFS Piteå med Vi vill sjungakören.
Skärtorsdag 28 mars kl 19.00
Skärtorsdagsmässa, Öjeby
kyrka och Piteå kyrka
Långfredag 29 mars kl 11.00
Långfredagsgudstjänst, Öjeby
kyrka med Öjeby kyrkokör
samt i Piteå kyrka med Piteå
kyrkokör
Påskdagen 31 mars kl 11.00
Högmässa, Piteå kyrka med
Piteå kyrkokör samt i Öjeby
kyrka med
Öjeby kyrkokör.

Annandag påsk 1 april kl
11.00
Temagudstjänst, Öjeby kyrka
med
vårt traditionella Påskdrama.

Se mer i kommande program!

Konsert
Duruflés Requi

em

Långfredag 29 m
ars kl. 18.00
i Öjeby kyrka med
Öjeby kammarkö
r,
dirigent Erik Wes
tberg och organist
Lars Nilsson.

Mer information och nyheter läs på:
www.svenskakyrkan.se/pitea

Påsken 2013...
Här kommer några erbjudanden från oss.
Beställ inför påsk senast onsdag 20/3.
Leverans onsd 27/3 + torsd 28/3 efter ök.

Liten Påsklåda - innehåller:
Vår viltröra
Laxpudding
Kallmarinerad kyckling i citrus
Hemmagjord potatissallad,
kaffeströmming eller
vitlöksströmming
Löksill
Efterrätt:
Vanilj eller choklad pannacotta
m. hallon & dajmhack.
Pris: låda till 2-3 pers. 275.-/låda
låda till 5-6 pers. 515.-/låda

Stor Påsklåda - innehåller:
Äppeltzatziki
Skagenröra
Laxpudding
Lammspett m chutney & örtsås
Kallmarinerad kyckling i citrus
Hemmagjord potatissallad,
Kaffeströmming eller
vitlöksströmming
Gräslök & citronsill
Löksill
Efterrätt:
Vanilj eller choklad pannacotta m.
hallon & dajmhack.
Pris: låda till 2-3 pers. 395.-/låda
låda till 5-6 pers. 700.-/låda

Sötsaker till påsk...
Cheesecake-tårta med hallon 185.-/tårta
Vanilj eller Chokladpannacotta med hallon 17.-/st (min. 4 st /beställning)
Cheesecake med hallon & dajmkross 14.-/st (min. 4 st/beställning)

Vi har även matlådor, smörgåstårtor, buffér, matbröd & fikabröd mm.
E -post: info@evalottacatering.se
Tel.nr: 073-839 15 15, 070-509 04 84

De rosa molnens evangelium!
När jag sitter här hemma, vid min dator och tittar ut genom mitt arbetsrumsfönster, har jag utsikt över den gamla järnvägsstationens tak och bortom den, kan jag se ut över den inre fjärden. Just nu i skrivandets stund färgas himlen vackert rödrosa av kvällssolens strålar. Molnen i horisonten är
som man kan läsa i sagorna, vackert rosa, mjuka och lätta.
När man blir kär brukar det sägas att man liksom svävar på rosa moln. Därav mina associationer till denna andakt.
Att bli kär unnar jag varje människa. Det är något obeskrivbart, det handlar
om känslor, och känslor är ju väldigt svåra att fånga i ord men det finns vissa poeter som kan klä även dessa känslor i ord. För min egen del så förmår
jag inte det, men jag ska försöka att formulera mig så gott jag kan.
Jag tänker att man inte riktigt fungerar förnuftigt och rationellt när man blir
kär. Hjärtat slår och handflatorna blir svettiga. Hela ens inre är upptagen av
föremålet för ens kärlek.
Det jag ville försöka fånga i det jag här skriver, är den känsla som jag fick,
när jag mötte Jesus för första gången. Att jag fick en vissheten inom mig,
att även jag fick vara ett Guds Barn. Jag säger inte att alla ska tycka och
känna likadant som jag, men jag önskar att alla skulle få uppleva det obeskrivbara, att få den erfarenheten, att all min och din synd är kasstad i havets djup, att få vissheten att du och jag är förlåten, älskad, kravlöst. Att jag
sedan dess fått leva i Guds kärlek är en underbar erfarenhet. Tänk att få ha
den vissheten att innan du och jag ens fanns till hade Gud en plan med hur
han skulle rädda mig och dig till sin himmel.
Jesus beskriver sin församling som en väntande brud som han längtar efter.
Han gör allt för att vinna hennes kärlek. Han offrar sig själv, ger sitt eget
liv för att rädda henne till livet. Evangeliet det handlar om en kärlek som är
bortom det vi som människor kan greppa och förstå. Luther utryckte sig
som så att: ” Lagen är någorlunda känd men evangeliet det är en förborgad
hemlighet”.
I samband med att Jesus inbjuds till middag, och han och de övriga gästerna ligger till bords, hos en laglärd, så kommer en kvinna in som har varit
prostituerad. Hon slänger sig gråtande ned vid Jesu fötter och torkar hans
föttermed sitt hår. Jesus säger till de arroganta , förfasade och hyperreligiösa middagsgästerna att ”den som får mycket förlåtet älskar också mycket”.
Hon hade fått sin synd förlåten, hon visste inte ch hur hon skulle kunna visa
Jesus sin kärlek, hela hennes inre var i förvandling. Tårarna kom, tårar av

tacksamhet

och kärlek, tårar som vätte Jesu fötter. Jag kan ana något litet
av hur hon kände sig. När jag som 20 åring mötte Jesu förlåtelse så blev
det på ett likande sätt för mig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig
till. Känslorna vällde upp inom mig, känslor som jag inte ens visste fanns
hos mig. En kärlek till honom som jag inte med ord kan beskriva fullkomligt välde ut genom mig som ett vulkanutbrott. Jag kunde inte sluta
att tala och sjunga om honom som så hade överrumplat och övertagit mitt
hjärta.
Då var det som att dansa på rosa moln. Under min drygt 40 åriga vandrig
tillsammans med Jesus vet jag av erfarenhet att solen också går ner och
att mörkret ibland tar över, men den förvissningen som jag då fick, om att
vara älskad av den levande Guden, den har inte övergivit mig.
Min bön är att också du ska få möta denna kärlekens omfamning.
En skön vårvintertid önskar jag dig.
Gösta Degerman
ROKÅDALENS EKONOMISKA FÖRENING
Kallar till konstituerande möte tis. 19 mars. Kl. 19.00
Byagården, Stockbäcken
Föreningens ändamål:
Att vara mottagare av och fördela bygdemedel från vindkraft.
Medel kan sökas av föreningar, enskilda, företag samt medlemmar.
Att stimulera till företagande och utbildning.
Att verka för att föreningar och organisationer i Stockbäcken, Roknäs, Kalamark och Fagerheden ansöker om medlemsskap.
På mötet kommer vi att välja styrelse, suppl. och revisorer
till föreningen.
VÄLKOMNA!
Interimstyrelsen genom Jan Jonsson och Ingemar Edström.

HJÄLP OSS ATT BLI ÄNNU BÄTTRE!
Byaföreningen i Roknäs/Stockbäcken behöver ditt
stöd. Genom att betala medlemsavgiften 150:-bidrar du till möjligheten att göra byn än mer levande.
Bankgiro 5554-8630 Tack!
BOKA BYAGÅRDEN ELLER KVARNEN
Med Catarina Strandberg. tel. 240291.
Pris: 250:- för medlem. 450:- icke medlem.
Föreningar inom byn 250:200:- för LAN.
HAR DU SYNPUNKTER
på vad vi ska skriva om i Byabladet eller vill du skriva om
något som känns viktigt eller aktuellt? Vi är tacksamma för
alla synpunkter. Vill du skriva under signatur går det bra
men redaktionen vill veta vem du är. Anonyma bidrag publiceras ej.
Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bidrag.
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187 249070 mobil 0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se

Vi tackar alla som lämnat bidrag till det här
vårnumret. Vi tackar också våra annonsörer vilka gör det möjligt att ge ut vårt Byablad.

