I Gunnarsbyn har en helt ny jultradition uppstått.
Där har man skapat en alldeles egen adventskalender.
Och den levande kalendern har blivit en succé.
– Det här svetsar samman hela bygden, säger Ylva Degerlund i Lassbyn.

NY JULTRADITION
Adventstid förknippas med en rad traditioner. I Gunnarsbyn tyckte man ändå att det saknades något. När prästen
Mogens Amstrup kom till byn för några år sedan, började
han fundera på om det inte skulle gå att plantera en
tradition från hans hemort i norra Tyskland.
– Jag tänkte, går det hemma så borde det gå här, säger han.
Och visst gick det.
för sjunde året i rad arrangeras nu
en lucköppning i bygden.
Varje decemberdag fram till Julafton
smyckas ett fönster i någon av byarna –
sedan öppnar man ”luckan” tillsammans. Hela idén känns spännande och
inramningen är det inget fel på. Lassbyn är en av flera mindre byar och där
går ofta folk man ur huse när något händer. Det här är inget undantag.
– Det här är bra. Det är bra för alla.
Det här är en bra anledning att få komma ut och träffa bybor som man annars
kanske inte träffar så ofta, säger Ylva
Degerlund.
Ylva Degerlund är född i den lilla
byn Lassbyn. Tillsammans med kompisen Linda Strand-Andersson har hon
varit med om att smycka ett av byagårdens fönster.
– Det var så att de pratade om fönstret och jag sa ”jag kan göra det men jag
gör det inte ensam”. Då blev Linda till-
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frågad, berättarYlva Degerlund.
Den gången hade de valt ett pepparkakstema på sitt fönster. Ett litet
pepparkakshus i plåt och en mängd
hembakta pepparkaksfigurer som dekorerats med fantasi.
– Vi är nog en bra kombination. Jag
är inovativ och Linda är kreativ. Jag hittar på vad som ska göras och Linda gör
det, sägerYlva med ett leende.
Psalm och fika
Innan fönstret sedan avtäcks sjunger alla en psalm och när det smyckade fönstret visas brukar det jublas – precis som
traditionen bjuder. Efter det brukar det
som regel bjudas på fika och vissa gånger kan det också handla om lottförsäljning, underhållning eller allsång. I den
här bygden fanns en gång f lera små
kaféer och samlingslokaler. Även om
Gunnarsbyn och byarna runt omkring
är en aktiv bygd så är trenden att det blir

allt färre platser där människor kan
mötas. Bensinstationer och snabbköp
för en tynande tillvaro på landsbygden
och många tvingas stänga. Det handlar
om viktiga mötesplatser som bara försvinner. Det här såg prästen Mogens
Amstrup.
Sedan agerade han.
– Det jag vill är att hitta enkla sätt där
människor kan få träffas. Helt enkelt
skapa nya mötesplatser. Det är viktigt.
Det ska vara enkelt och trevligt att
mötas, säger han.
Det hela började när Mogens Amstrup kom till Gunnarsbyn. Då åkte
han runt och hälsade på hos i stort sett
samliga människor som bodde i församlingen.
Nya sociala mötesplatser
– Flera sa att förut sprang man i gårdarna mellan varandra, så är det inte alls
i dag. De flesta saknade just det och då
fick jag den här idén. Jag tänkte att det
kanske är vår roll som modern kyrka
att skapa nya sociala mötesplatser,
berättar han.
Och han har verkligen lyckats i sin
föresats för den nya jultraditionen har
tagits emot med öppna armar.
–- Ja, det tycker jag absolut. Folk är
oerhört glada. Nu kommer det oftast
30-40 personer. Vi får träffas och umgås
på ett enkelt sätt.

Åsa Nyman är församlingsvärdinna i
Gunnarsbyn och hon tar emot intresseanmälningar att pynta ett luckfönster.
Traditionen har nu spridit sig så i dag är
byar som Niemisel, Flakaberg, Forsträskhed och Mårdsel också representerade.
– Vi har en dag när vi börjar ta emot
anmälningar och den dagen brukar jag
få tre-fyra samtal direkt och ofta är det
föreningshus eller byalokaler där man
har tänkt till lite innan och där man har
en speciell önskan om datum, säger
hon.
Och varje årväljer man en psalm och
den psalmen sjungs vid samtliga lucköppningar.
Mogens Amstrup och hans hustru
Lena Malm, som för övrigt är präst i Råneå församling, brukar också bjuda in
till lucköppning i prästgården och på
Julafton har det öppnats luckor i mer än
tio småbyar runt om i bygden.
Den 24 december samlas till sist alla
för att fira Jul kring krubban. Att döma
av intresset i bygden lär det nog bli fullt
hus i år också – trots att den sista lucköppningen genomförs bara tre timmar
före Kalle Anka.
– I fjol kom det cirka 150 personer
till kyrkan på julafton. Det lär nog
bli ungefär lika många i år, det brukar
ligga där, säger Mogens Amstrup.
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