
 

  Hösten 2013  

        Foto: Ingemar Edström      



 



 

 Öppet-tider 
Mån-Fre 9.00-20.00 

Lör   9.00-17.00 

Sön.       10.00-17.00 



 

 

     OK  ROKNÄS 

    Välkommen in till oss! 
 

  

 

  

 Öppettider:  

Måndag– Fredag  7.00 - 21.00 

     Lördag—Söndag  9.00 - 21.00 

 

 

 

 

 

MACKOR FRÅN 
EVA & LOTTAS 
CATERING 

45:- 

FILMSUGEN? 
 

1 film 1 dygn 39:- 
 

2 filmer 2 dygn 69:- 
 

3 filmer 3 dygn 99:- 



 

 Loppis lockar alltid många intresserade. Så även till Roknäs byaloppis  

där både unga och äldre trängdes kring de välfyllda borden. En hel del pry-

lar av allehanda slag bytte ägare och det vackra vädret bidrog till folkfesten. 



 
 

     EFS-lokalen blir ny BYAGÅRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen för Roknäs/Stockbäckens byaförening hade kallat sina med-

lemmar och övriga byabor till möte, där byagården framtid skulle tas upp till 

debatt och beslut. Man hade att ta ställning till tre olika alternativ. 

 1: Att riva befintlig byagård och på stället bygga nytt. 2: Att renovera 

den befintliga lokalen. 3: Att förvärva EFS– föreningens samlingslokal nere i 

Roknäs.  

 Debatten blev minst sagt livlig och tämligen snart befanns alt. 1 som 

alltför kostsam (5 milj.) Valet stod mellan alt. 2 och 3 där människor bosatta 

i Stockbäcken gärna såg att byagården skulle finnas kvar på nuvarande plats. 

Alt. 3 såg många förespråkare, inte minst i den nuvarande styrelsen, som 

med ett undantag lade sina röster för EFS-lokalen. Ett mera centralt läge och 

en lokal i gott skick ansågs väga tungt. 

 Så småningom blev det omröstning och mötet beslöt med knapp majo-

ritet att förvärva EFS bönhus.  

 1:a oktober kommer byaföreningen att officiellt ta över lokalen där alla 

inventarier och utrustning följer med. En vacker gest från Roknäs EFS-

förening. 



 

 

  Behöver du hjälp  

    med målning av 

   PANELTAK 
    -ring oss! 
 

     Nyttja rotavdraget! 
   Alla tapeter 25% rabatt. 

     Mattläggning av våtrum utföres. 

 

        Öppettider 

    Mån.-Tors. 16.00-19.00 

   Fredag        16.00-18-00     



 
 

 MUSIKALISK HÖJDARE PÅ BRÖSTFALLET
  
 Folkmusikgruppen J.P. Nyström gästade Roknäs nya konsertarena 

”Bröstfallet” nu i lördags, den 31 augusti. Där bjöd man inte bara på skön-

svängande norrbottnisk folkmusik utan  även historier, skrönor och ett och 

annat tänkvärt med djupare innebörd. För det mesta var det bandets frontfi-

gur Svante Lindqvist som stod för mellansnacket. Bandet firar i år 35-års 

jubileum men några ålderskrämpor kunde man inte märka av. Ett hundratal 

åhörare hade letat sig till den natursköna platsen och man trivdes förträff-

ligt med både musik, väder och fika. 

 Visste ni förresten var gängets namn kommer ifrån? Det vet byabla-

det att berätta. Man använde från starten en gammal tramporgel där orgel-

tillverkaren hette J.P.Nyström. Den är numera utbytt mot en annan orgel, 

fortfarande en ”gammaldags” tramporgel.  

 Konserten på Bröstfallet som var den femte i ordningen har visat sig 

bli en riktig succé. Har arrangörerna, byaföreningen, dessutom lika tur med 

vädret som i år, kommer höstkonserten säkert igen nästa år. 
 

        Foto: Tore Sundström 



 



 

 

 

 INFJÄRDENS RÖDAKORS-

 KRETS FYLLER 90 ÅR! 

 

 Varmt välkomna att fira detta på  CAFÉ  i       
 Infjärdens kyrka lördagen den 16/11 kl.  13.00 - 15.00.  

 Vi bjuder på kaffe, the, saft & fika samt lite  underhåll-

ning. 

 VÄLKOMNA  HÄLSAR STYRELSEN  FÖR   

 INFJÄRDENS RÖDA KORS. 

 Årets gemensamma föreningsdag med Sjulnäs hembygdsförening och 

Roknäs/Stockbäckens byaförening ställdes i år in p.g.a. regn och allmänt 

busväder. Det traditionella Ankracet, den prestigefyllda tävlingen mellan 

byarna visade sig dessutom omöjligt att genomföra. ”Ankorna hade en så-

dan motvind så att istället för att simma medströms gav sig ankorna av åt 

andra hållet. Under sådana förhållanden blir det ingen ärlig kamp.” Den 

som säger detta är Roland Carlsson från Sjulnäs. ”Vi får återkomma vid ett 

senare tillfälle.” Håll ut medborgare! 

 

    MULLIGT OCH GULLIGT 
     Kommer till byns nya byagård (f.d. EFS-lokalen) Roknäsv. 190 
  
 Vilka dagar?  Fre. Lör. Sön. 4— 6 Oktober.  
  Vilka tider? Fre. 13.00– 19.00.   Lör, Sön. 12.00 16.00 
 
 Försäljning av kläder. Servering.     Välkomna! 

 



 

 I detta nummer av Roknäs byablad är Roknäs EFS-förening vår Ro-

knäsprofil p.g.a. att föreningens lokal är ute till försäljning. Anledningen är 

brist på medlemmar. Föreningen kommer dock inte att läggas ner, säger nu-

varande ordf. Tore Sundström. Här nedan kan du läsa en tillbakablick signe-

rad Harald Lidström.  

  

  EFS missionshus i Roknäs åren 1934-1966.  

 
 En dag år 1934 samlades en liten skara kristna i den s.k. Bondsalen i 

Roknäs skola. Där beslöts att uppföra ett missionshus som skulle bli en 

samlingsplats för andlig uppbyggelse. Skrivaren av dessa rader minns 

mycket väl när hans far som då var ordförande, kom hem från sammanträ-

det och med glädje i rösten talade om beslutet. 1935 sattes arbetet i gång, 

men dessförinnan hade ritningar, tomtköp, lagfart och allt som hör till an-

skaffats. Timmer hade under vintern framforslats till sågen, allt på frivillig-

hetens väg. Pengar och gratisdagsverken kom i en aldrig sinande ström. 

Som ex. kan nämnas, att när gjutningen pågick var det 30 man som deltog. 

Bygg- kontrollant var byggmästare August Berglund, vilken också gjorde 

alla snickerierna till nästan självkostnadspris. Arbetsledare var Jonas Karls-

son, som hade fullt upp med att leda och fördela arbetet. 

 Den 19 juli 1936 var det invigning och det var prosten Axel Sandin 

som förrättade den med utgångspunkt i Mos. 6:8 om Noas timmermän som 

hjälpte till med bygget men ändå blev utanför. Medverkande var även mis-

sionären Per Stjärne och predikanten Uno Eklund. En myckenhet av folk 

hade samlats, som med oss gladdes över Herrens stora under att hjälpa sin 

lilla skara att få till ett eget hus. Så kunde verksamhet tas upp flera grenar i 

arbetet för Guds rike. Syföreningar, möten för vuxna och ungdomsmöten, 

flicksymöten och bönemöten. Söndagsskolan fick mera vind i seglen. Vi var 

tre lärare som turades om, antalet barn höll sig mellan 80 och 90. 

 Under finska kriget hyrdes lokalen ut till flyktingar och när dessa fick 

återvända hem 1945 behövdes reparation. Väggarna som varit beklädda 

med papp var illa medfarna. De bekläddes nu med masonite och sedan må-

lades att om invändigt. Pengarna hade vi sparat av hyran. Verksamheten 

fortsatte men missmodet var många gånger nära att gripa oss. Vi såg hur 

taket på huset behövdes förnyas, men det blev uppskjutet. Våren 1952 kom 

väckelsen och då det nya krafter och villiga tjänare. Sen dröjde det inte 

länge innan vi hade tegeltak på vårt hus. 



 

 Nya arbetsgrenar kom till när vi började med Flickgrupper, Pojk-

grupper och Juniorgrupper. Ingen behövde gå sysslolös. Men behovet av 

en lokal för slöjd började bli brännande. Vi hade förut fått vara i en källare 

som tillhörde en av medlemmarna, men den började bli nog så liten och så 

beslöts att göra en lokal en trappa upp. Detta arbete utfördes gratis, vilket 

visar att om viljan är god så går det att göra mycket. Men tiden står ju inte 

stilla, dess tand fräter och tär och nu stod vi på nytt inför en renovering och 

styrelsen fick i uppdrag att bestämma vad som skulle göras. I maj 1965 

satte vi i gång. Tilläggsisolering, brädfodring, nya fönster och utvändig 

målning utfördes på kvällstid av frivilliga krafter. En bra prestation. 

 Invändigt har stora salen gjorts om med ny väggbeklädnad. En bre-

dare estrad, ny predikstol och nytt altarskåp, klädda med blästrade bräder 

samt två pilastrar som inramar korset. Ny armatur gav ett bra helhetsin-

tryck. Nya bekväma bänkar kompletterar. Dessutom moderniserades venti-

lationen Även lilla salenhar renoverats liksom köket, där järnspisen ersatts 

av en elspis och en ny köksinredning införskaffats. Toaletter, nya entredör-

rar och gedigen yttertrapp har tillkommit. Byggnationenhar gått bra och 

det kan nämnas att en stor insats gjorts av ett tiotal damer som under be-

nämningen, ”lilla syföreningen” samlat in 2222 kr. vilket odelat gått till det 

praktiska. Av de gamla gardinerna har man vävt mattor som sålts och för 

pengarna har inköpts allt från gångmatta för mittgången, till kaffeservis 

och möbler. Den totala kostnaden för renoveringen belöpte sig till ca 3.000 

kr. I styrelsen denna arbetstyngda tid satt Harald Lidström ordf. Helmer 

Hedström kassör, Åke Sunesson sekr. Göran hedström, Svea Johansson-

Torsten Mattson och Harry Sundberg.  

 

  Harald Lidström. 

 

 

 
 Roknäs/Stockbäckens byaförening hälsar alla välkomna till de akti

 viteter som kommer att äga rum i den nya byagården, och hoppas 

 samtidigt att det mera centrala läget kommer att göra det enklare att 

 delta. 



 



 

   

 

  

Öppettider  

Sjulnäs bibliotek 
Från 18 augusti 

   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  

 Kaffeservering onsdagkvällar. 

 Berättarcafé med Astrid Nilsson den 

16/10 kl. 18. 

 Bytarvecka den 21/10—25/10. Vi byter 

böcker, ljudböcker och filmer med var-

andra. 

Workshop i sidenbroderi den 23/9  

kl. 16-19 med Kristina Nilsson 



 

För medlemsskap kontakta  Robert Öhrwall 

      tel. 073 8413762 



 

 

 Som vanligt har torsdagens paltservering under sommaren varit en 

succe. Fler och fler människor hittar till Roka Kvarn och den goda palten 

(paltmakarna) får mycket beröm. Underhållning har det också traditions-

enligt varit. Allt från lokalasångare och musiker till Musik-och  Danssko-

lans sommarmusikanter. Speciellt hårt tryck på serveringspersonalen har 

det varit under de två torsdagar när mycket folk lockats till byn på grund 

av de byaloppis som arrangerades. Någonstans mellan 400-500 paltar ser-

verades under var och en av loppisdagarna. 
 

 

 Ingemar Nilsson, dragspelare från 

Långnäs, var en av de lokala artister 

som bidrog till trivseln vid ett par av 

palttorsdagarna. Alltid pigg på att stäl-

la upp, och byaföreningen tackar ho-

nom för detta. På bilden ses han med 

sitt vid tillfället, splitter nya digitala 

dragspel. Ett instrument med resurser 

en bra bit från det gamla handklaveret. 
  



 



 

 

Vi är nu äntligen klara med byggna-

tionen av vårt nya kökoch finns nu-

mera på Hällgrensväg 7. 

 

 

 

 

 

 Under hösten erbjuder vi Fredagsmys-middagar, ex.vis: 

 

 - Tacogratäng med fläskfilé & sallad 

 - Kycklinggryta med gnocci & sallad 

 -Rostade rotfrukter med kycklingklubbor & fetaost & sallad 

 - Laxbiffar med wasabisås & sallad 

 - Tacobuffé 

 - Pajbuffé med minipajer, rulltårtepajer & sallad. 

 

  Pris: 125:-  pr person 

 

 Inför julen erbjuder vi bl.a. Jultallrik, Sillfrossa, Fikafat, Knäck, 

 Kola, Praliner mm. Mer information i nästa Byablad och på vår 

 hemsida. 

 

 Hos oss kan man beställa middagsmaten, lunchlådan, smörgåsar, 

 smörgåstårtan, buffé, fikabröd, matbröd mm. Vi levererar maten till 

 dig om du inte har möjlighet att hämta. 

 

 Besök gärna vår hemsida: www.evalottacatering.se 

 Telefonnummer: 073 8391515, 070 5090484 

 

    Välkommen 
       Hälsar Eva & Lotta! 
 

 



 

 

 Sommarens Midnattstramp genomfördes fre.5 juli med 

start kl. 21.00. Hotande regnmoln hade uppenbarat sig på himlen redan på 

eftermiddagen, och en och en halv timme före start bröt ett ordentligt 

regnväder ut med blixt och dunder. Kvart över 8 var nederbörden över 

och vädergudarna ställde sig på byaföreningens sida. Luften var visserli-

gen fuktig, men den var frisk och syrerik och ett ca 50-tal kunde ge sig i 

kast med loppet som via Kalamark och Bodsjön så småningom ledde till-

baka till Stockbäcken. En slinga på 30 km. Vid målet bjöds deltagarna på 

Pitabröd, saft eller kaffe innan prisutdelningen ägde rum. 
  

 

 

3 glada tjejer klara 

för start och de ver-

kar inte ett dugg 

oroliga för den tuffa 

backen upp mot Ka-

lamark som inleder 

loppet. Byabladet 

kan rapportera att de 

såg lika glada ut 

efter målgången. 

 

 Samma goda humör 

utmärkte dessa något 

mognare deltagare i 

Midnattstrampen. Det 

är roligt att kunna 

konstatera att många 

återvänder från år till 

år.   

”Midnattstrampen är 

här för att stanna,” 

säger Birgitta Elfgren, 

ordf. i byaföreningen. 



 

 

   En välsignad brädhög! 

 

 När jag skriver det här är det sista veckan på min semester. En semes-

ter som jag tillbringat stora delar av i vår sommarstuga men också i båten. 

Vädret har inte varit det allra bästa men vi har kollat väderprognoserna och 

anpassat våra aktiviteter efter det. En av mina mindre väderkänsliga aktivi-

teter har varit att dra spik från en massa rivningsvirke som jag fick av en 

god vän. Brädhögen var stor och spikarna många. Det blev mycken tid för 

funderingar omkring dessa bräder. Tänk så många som har blivit välsignade 

av dessa bräder. Först fick skogsägaren en inkomst när han sålde trädet till 

sågägaren, sågägaren i sin tur fick inkomst från byggmästaren, byggmästa-

ren i sin tur fick inkomst från husägaren. De som producerat och bestrukit 

bräderna med rödfärg och spikproducenten har i sin tur tjänat pengar på des-

sa bräder. Sen efter många år som en vacker dekoration på huset hamnar 

dessa bräder ute i vår sommarstuga till att bli välsignade bryggor för vår båt. 

Spillbitarna hamnar så småningom i vår järnspis och blir till värme i vår stu-

ga. Så ungefär gick mina tankar när jag stod där i snålblåsten och drog spik. 

  Där i bruset från havet och bland mygg och ilskna pissmyror gick 

mina tankar som den predikant jag är förstås till Jesus, som ensam har väl-

signat en hel värld genom sin offerdöd på Golgata. Skogsägaren och snicka-

ren som producerat det trä som Jesus hängdes upp på, målades rött av hans 

blod. Spikarna som drevs genom hans händer hade någon smed producerat 

och han blev på samma sätt välsignad genom Jesus död. Bödlarna likaväl 

som de gråtande kvinnorna vid korset, alla blev de på samma sätt, välsigna-

de av denne ende mans död. 

 Nu i denna stund, är vi, du och jag, välsignade av Jesus. I Efesierbre-

vets första kapitel står det. ” Han har välsignat oss med all den andliga väl-

signelse som genom Kristus finns i himlen”.  Det står också, ”I honom och 

genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser”. 

Liksom bräderna vid vår sommarstuga blev till välsignelse för många, är 

Jesus en välsignelse för en hel värld. Han har öppnat vägen in till Guds him-

mel för alla som vill. 

Visst vill du leva i denna välsignelse? 

En skön sensommartid önskar jag dig. 

  Gösta Degerman 



 



 

  
   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 pub-
liceras ej. 
  Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bi-
drag.     
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187  249070 mo-
bil 0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se 

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

 BOKA  BYAGÅRDEN ELLER KVARNEN  

 Med Catarina Strandberg. tel. 240291. 

 Pris: 250:- för medlem. 450:- icke medlem.  

 Föreningar inom byn 250:- 

 200:- för LAN. 

 

 REGLER FÖR AFFISCHERING 

 
 Nya affischtavlan på Infjärdentorget, Roknäs 

 

 Tavlan är avsedd för föreningarna inom Infjärden, ej för reklam och dyl. 

 

 Nyckel till luckorna finns på OK. Tala med personalen. Nyckeln skall omedel-

 bart återställas på plats för nästa som behöver den!  

 

 Så snart er affisch blivit inaktuell måste den tas ner för allas trivsel!  

 

 Torg-gruppen Kontakt: 0911-24 00 56  

   

  

 

 

 


