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Svenska kyrkan iS
ocKELBo FORSAMLING

OCKELBO
On 2 juli kl 19.00 MUSIK I SOUUlnfVAlt-

med Lars-Olof Johansson och Kyrkokdren
To 3 juli tl OS.OO VECKOUASSA, Sam Douhan, jenny Christoffersson.
Ld 5 juli kl 16.00 SOMMARORGEL Lars-Olof Johanson
Sd 6 juli n tf.OO ndeUiiSSn" Sam Douhan, Lars{lof Johanson. Koralkor,
On 9 juli kl 13.30 AndaK pe Uret, Sam Douhan, Jenny Christoffersson.

kl 19.00 MUSIK t SO I.|ARKVALL, Jenny Christoffersson.
Stt 13 juli kl 11.00 Ekumenisk Hyttgudsqenst, Wij valwertg

?Af , ,. Sam Douhan, Lars-Olof Johanson,
f*t Seng och piano Simon Renofalt.
:tW 5t. Martins cathdral Brass. Kyrkkaffe.

To 17 jun*"-- kl 08.00 VECKOMASSA, Sam Douhan, Jenny Christoffersson.
kl 16.00 SOMMARORGEL, Lars-Olof Johanson
ru tr.OO euosr:ANST. Sam Douhan,

Lars-Olof Johansson. Koralkdr.
kl 13.30 AndaK pe Vibacka. Sam Douhan, Jenny Christoffersson.
kl 19.00 MusrK I sol,luanrvAtt.

Jenny C.hristoffersson, piano. Lars{lof Johansson, orgel.
kl 11.00 }IOGMASSA, Sam Douhan, Jenny Christoffersson,

Lars-Olof Johanson.
kl 08.00 vEcKoMiiSSA, Sam Douhan, Jenny Christoffersson
kl 11.00 Gudstjenst i dstby skola. Stefan 

'tlilsson,

Lars{lof Johanson. Ockelbo manskdr. \,X.-
Fdr. Finnbackens skota bjuder p3 kaffe =(if )-

/-\-\
kl 13.30 JarnvegsgudstjAnst, Sam Douhan, Lars-Olof Jo'hanson.

TSget avgSr kl. 13.33. Serskild gudstjenstvagn medfdljer.
Kaffe finns att kdoa i Talles,

kl 14.00 Gudstjanst i Ketan, Sam Douhan, Jenny Christoffersson

kl 14.00 GUDSiDANST, Sam Douhan, Lars-Olof Johanson.
kl 19.00 MUSIK I SOUUARXVAT-|-, Kvinnfdtk.
tt f+.OO eUOSTINST, Stefan Nitsson, Lars-Olof Johansson

kt t9.oo MUSIK I SoHMARK/ALL.
Annika Strid, sAng. Jenny Christoffersson piano

kl 14.00 GUDSTJANST, Sam Douhan, Lars-Olof Johanson.

Ld 19 juli
56 20 juli

On 23 juli

Sd 27 juli

To 31 juli
Sd 3 aug

rAonnAs
Sd 6 juli

Sd 27 juli

AMor
56 13 juli
On 30 juli
So 3 aug

LINGBO
On 16 juli

56 20 juli



Minga av oss reser pA semestem.
Och mAnga svenskar som just aldrig bes6ker kyrkan iir inhesserade
av att gi in i kyrkoma pi orter de kommer till.
En del ftirsamlingar har viilkomnande viigky'rkor, andra gdr inget
siirskilt.

Men kyrkoma frnns diir, ofta den enda offentliga byggnaden som iir
tillgZinglig.

Och lker man utomlands finns ju ,Svezsl<a lryrkan i utlandet pk
minga platser. Diirutdver finns miingder av lokala kpkor, ofta av
stort historiskt intresse.

Minga av oss ber pi semestem
Ofta harjag sett hw turister i kyrkan sdker sig till ljusbiiraren och
tiinder ett ljus och stir en stund i stillhet.
Jag vet ju inte vad de tiinkeq men jag tror att minga ber en enkel
bdn: "Gud, skydda mina barn. Ta hand om min gamla mamma. Gud,
var{tir skall det vara si mycket n6d i viirlden. Gud, hjalp min man att
sluta dricka." Bdnema kan siikert handla om saker som man inte
beriittar fiir nlgon enda miinniska.

En del iir kvar hemma pA semestem.
Men vfua kyrkor hZir hemma iir ocksi 6ppna.
Och det finns mcijlighet att t?inda ljus i dem och att be en enkel bcin.

Viilkommen till kyrkan - semestemrmmet!

Vaddr stdr hon diir, ltyrkan, och pekar mot himmelen?
Var det bara en illusion, som en gdng satte dessa viildiga krafter i
riirelse, niir bygdens stiirsta byggnadsverk kom till? Var det bara
ett irrsken de Ji;ljde, alla dessa sliiktled, som i drhundraden fyAde
kyrkbacken med fordon och folk?

Kyrkan kommer med en motfrdga: Ar det kanske du, som jagar
efter idel tomhet, du som inte har ditt livs fiste vid del Guds altare,
som iir rest inom dessa vita murar?(Giertz)

S tefan 9'Ii [s s o n, \yr E"o fi e r [e.



ARETS MATCH PA ''PLAN''

Fredagen den 1'll7 KL 19.00

Ockelbo lF 2004 m6ter NEO (fr in Holland)
Kom och se Svanberg, Vabo, "Kalven" m.fl.

lntrade 50:-

Semesterstiinet
fren V27 - V3l
ABF Gashikebygden sektion Ockelbo
onskar alla en trevlig sommar
och vakommen ater i hiist

GL6M INTE
ULVSTADAGEN
Liirdag 5 JULI

Kl. 14.OO-16.OO vid FriluttsgArden
Femkamp, tipspromenad, lotteri och

fi ka fii rsa lj n ing .
Kl 18.30 vid ROOS LOGE

Tender vi gri l larna
Medtag egen mat och dryck.

Efter maten dansar vi t i l l
MICKE WIKNER

Tfan uo nas

26 iul i  och 
'51

@ e augusti .+



En rikti $t sktiticin som mar
onskar

vi alla vdra kunder
\U/ och ett

Vdlkomna!!
tjejerna pd

:'XY:vatfo mnande tittvdr nya frisdrkotleg'X****^rol,')!".1,:,.",#"tqii
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HARCENTRUM
totgeycenuumhuset Tet 4OO 08



Wffiarrr%SA#
le-*&dkgpa* dke 1*** ltudtr

13.00 Dagen in leds p5 Aval len med uts td l ln ing av k l ipp och foton
15.00 Match Amots lF - Amot fr6n fiirr
17.0O Festligheter pd parken for Amots lF:s och Parkens medtemmar
18.0O Maten serveras
19.30 Dansen bor jar
OBS! Obl igator isk anmdlan t i l l  kv i i l len (senast  den 10/7)  OBS!

Pris: endast  entr6 10O:-
entr6 och mat 200:-

Anmelan kan griras til l: Andreas Bystrdm pd tel O7O-375 42 49,
Magnus Bergqvist p6 tel 070-679 45 44

LOPPN I RONNBACKENS GAMLA SKOLA
Lor. 19 juli kl 10.17 Son. 20 juli kl 10-16

Kaffeservering. Viilkomnal
Rijnnb ack ens By ggnadsf lrening

gCKELtss li |ppnar nu vdr gdrdsbutit.
met-wesenter a f{nne k[cifer
frdm fincafdt i Jilrvsii
t juti-bitrjar vi-med tunchbuffd
vard.aqar mellan -14

\ci[kornna! (e[ <og 04

ftll fiana med Husmodersfireningen Ockelbo- - F6li med pa en Alan&kryssning med Birta paradlse den
Z-25 aug. Bussreea, kryssning, plats i 2-bXddshyt! trc r5te13 kryssnangs-
meny och frukoatbuff6, allt till en kostnad av 380:J pe6on. F6r mer
infomatlon och anmahn ring lnga-Lill te]. 4l{20 senast den i8t.



OCKELBO KOMMUN
Socialf<irvaltninsen

FOTVARD
Socialniimnden i Ockelbo kommun infordrar anbud pl at bedriva fowird vid

kommunens sirskilda boenden, Vbacka och Sjo:ingglrden.
Behandlingarna sker i lokder i vira boenden idag.
Pris anges som kundpris per bchandling
Utbildningskrav: Adekvat utbildning i fowird
Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina iligganden avseende skatter och sociala avgifter

Anbudets innehill:
. Pris per behandling
. Dokumentation iiver utbildningar
. Referenser
. Beskrivning av upplagget fiir tjiinsten

Vid iivergingen till et nytt lldreboende blir det en ny lokal och hyra kan di tillkomma.

Aabud skall lamnas senast 23 juli.

Adress: Ockelbo kommun, Socialfiirvaltningen, 816 80 OCKELBO

Kontaktperson: Monica Stark tel 0297 -5537 5

Vi iinskar alla vAra kunder en uevlig,sommail
Kontorct er 6ppet under sommaren, men med begrensad bemanninE,

Ohrlings

,{ &,
v w

S5ndog 6/7 11.0O Gudstjanst Jonos Andersson m.fl.
Onsdog 9/7 2O.0O Nottvordsondokt
56ndag l3/7 11.0O Ekumenisk gudstjAnst i Wij valsverk
Sdndog 2O/7 11.OO Gudstjiinst 6unillo Brodin,Gtjron Lindkvist.
56ng ov Bengt Eriksson, Inger & Torbjdrn Berglund
Sandag 27 /7 11.0O oudstjanst
sdndag 3/8 11.00 6udstjdnst Nils Forsberg, Rode Lindkvist,
Osmo Kekoroinen

6 / I 2O.@ Nattvordsondokt



Hh^*tH**l*l*"
En Spiinn iker pl sin l0:e hjalpresa. 0enna gEng till staden Rezekne
som ligger 25 mil dster om staden lliga i lettland. Resan er bokad
till den 4 augusti. Vi efterlyser denna gEng:

MASSOR Al/ EOSEOJIIR E TOPPISPRYTAR SOM l/I KAil StrI.JA l|IDARE!
Insarnling sker tisdag ljuli vid Perslundaskolan kl lBlg.

Vi kan annars liven hflmta vid andra tider, ring 073-5845237. / lJlf. Amanda och Peha

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbookse
info@ockelbook se

Veckoturen Osliittforspojkamas IK, onsdag 2 juli.
Samling i Nyhammar, sdder om Osliittfors. Start mellan 1700-1830.

Skiirmjakten Hofors OK, torsdag 3 juli.
Samling i Storfly. Viigvisning Rv 80 Hofors(Kors6viigen). Start 1800-1900.

Stort Tack!
Ockelbo OK vill iiven rikta ett stort tack till Ica Ueslebo som var med
och sponsrade orienteringstevlingen "Brddkampefiden 8 iuni.
Vi bei om usiikt fiir att nl inte kdm med i ftina'tackannonien.
/Tiivlingsledningen

SOMMARGYMPA PA LINGBOPARKEN
Motionsgymnastik med erfaren ledare!

MLndagTlT och l4l7 kl. 18.30
40 :-/ggn. Ev. fortsflttning €fter dnskemAl

Viilkomna /LIF

PRO Amot
inbjuder till Finnmarksturen den 11 juli.
Avresa frAn Ockelbo kl. 9.00 och Amot kl 9.30.
Resans langd ca 15 mil och fardvagen ar hemlig.
En lokal guide berattar om svunna tider och gamla platser.
Fikarast efter 3 timmar och egen fikakorg medtages.
Pris for resan 100 kr och anmalan sker tilt Erik oa telefon 46044.
Obs. Begrensat antal platser
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Information frin Bygg &
Miljit - Katten i samhiillet
Till dig som har katt:
Aft ha katt som husdjur innebar mycket positivt fiir oss
miinniskor som har katt. men ocksa ett ansvar mot katten och
omgivningen.

Tatorter ?ir en onaturlig miljat fttr kafter vilket ofta innebar kort livsliingd. Kattiigare
som ar man om sitt djur slepper den inte fritt i tatbebyggda omraden da den latt blir
iiverkdrd.

Som kattiigare iir du enligt Djurskyddslagen och Miljijbalken skyldig att:
r Behandla katten val och skydda den mot onddigt lidande och

sjukdom.
. Ge katten tillrzickligt med foder och vatten.
. Ge katten tillsyn minst tva ganger dagtid (klappa katten med

max 6 timmars mellanrum).
. Se till att oliigenheter fdr manniskors halsa inte uppkommer

Tips ti l l  dig som har katt:
. bygg en egen sandlada utomhus fiir katten. De ftredrar

troligen katten att gA i den framfdr grannbamens sandlada.
. Sterilisera katten om den inte ska anviindas till avel, och

passa samtidigt pA att lD-marka den.

Tips till dig som besveras av andras katt€r:
. Plantera tibast som ar en vacker vdldoftande buske som katten skyr
. St?ink parrym, spruta Fullstop utblandat med vatten eller hall ett riir C-

vitamin brustabletter som ltists upp i 10 liter vatten, dar man inte vill att
katten ska vara. Upprepa med j?imna mellanrum, s?irskilt efter regn.

. Lagg ut apelsinskal d?ir man inte vill att katten ska vara.

. Nyanlagda rabafter kan skyddas med kycklingniit, presenning, fiberduk
eller med bambupinnar som stoppas ner tilt.

. Hall en hink vatten iiver katten eller spruta pa den med tr:idgArdsslangen
(obs ingen herd strale och inte h€tt vatten).

. Ge inte uppl Katten kommer troligen sa smaningom inse att det iir
ogastvanligt hos dig.

Overgiven katt?:
. Mata aldrig andras katterl Biirjar du mata en katt anses du enligt lagen

vara djurhdllare och dzirmed er du skyldig att se till att katten skdts enligt
djurskyddslagen.

. Slapp inte in andras katter! De aterkommer garna om och om igen.

Kontaktpersoner pA Bygg & Milji,: miljitinspektdrema Anneli Bokedal och Anna Hansson,
0297-555 00, anrlcli.bokcdaiadock0ibo.sc eller arna.llansson(iiqqLgibg.s!



l l jul i  .
Oklagdrd - Norrbo 11 jul i
Start 19.00
Giistabud med medeltida fortecken.
Gruppen Hel - Jul ia Woxberg,
m f l .  Musik med urnordisk kdnsla
Gratis fdrtiiring. Entr6 100 kr.

Mobydalen 12 jul i
Sekelskif tesdag i  Mobydalen.
Gammeldags slStter med hdst. P6gdr 1 0.00-17.00
1 1.00 Invigningstal
12.00 Konsert med Kvinnfdlk fr6n Ockelbo

vid Troskladan.
13.00 Konsert med Lurbo Stompers fr6n Enviken.
14.00 Bonnauktion.



' ;.1 .:l l.;:,.

l i  2008, 1 3
Amotsparken - Amot 12 jul i
Skogsfolkets Dag
19.00-01.00  Uppt rddande & dans  i
Amotsparken. Matservering 1 9.00-21 .00.
Lattare fortbring senare pA kval len
19.00  -  2  2 .00  Trubadur  ibaren .
Start 21 .00 Dans t i l l  Jannez orkester,

Gdsbi icken 13 ju l i
GAsbdckens levande fdbod.
Fabodandakt med horn blSsnings-
och kuln ingskonsert .
Start  09.00 Pastor Sam Douhan,
Bengt.Jonsson, Kerst in Palm, Gerd Olsson
och J ul ia Woxberg.

Kvinnf6lk frAn Ockelbo ar
0ckelbos mest kanda folkm usik-
grupp. Gerd Olsson, Ul la Persson
och Anette Stein

Hel i i r  en nybi ldad grupp med
inriktn ing folkmusik och urnordiska
klanger. Dar ingSr Jul ia Woxberg
(Ockelbo), Sven Rcinnqvisth (Gavle),
Karin Shola von Daler (Danmark/
USA) och Baard Okelsrud (Norge).
De bor nu i  Kopenhamn.



OCKELBOKOMMUN
Bygg & Miljci

KTINGORELSE
Meddelande om bygglov

Bygglov ldr vindkaftpark pi M6rtensklack har beviljats vid bygg- och miljdnimndens
sammantrAdande 2008-06-24.

. Bygglovet omfattar tre vindkraftverk, pa fastigheterna Bole l:11 och 3:8, med
en totalhojd pa max 160 m och en rotordiameter pi max 100 m samt max 3 MW
generatorkapacitet per verk.

Med hdnsyn till att ketsen "berorda" iir svir att definiera sker underrattelse om
bygglovet, enl. bestdmmelsema 16 g delgivningslagen och 8 kap 27 g Plan- och
bygglagen genom denna annonsering.

Protokoll finns att tillga pe kommunkontoret (Sodra Asgatan 30), iivriga handlingar
finns hos Bygg & Milj6, Ockelbo.

Den som vill overklaga beslutet skall framfdra detta skiftligt senast inom tre veckor
fr an kungiirelsedagen (2008-06-30).

Overklagandet adresseras till Liinsstyrelsen i GZivleborgs liin, men skickas eller lamnas
till: Bygg- och miljoniimnden, Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo.

Handlingar i lirendet finns tillgiingliga pi
Bygg- och Miljdkontoret.
Upplysningar liimnas av:
Mada Ruthstrdm tfn: 0297 - 555 08
Raenar Darle tfn: 0297 - 555 45

LOPPIS PA PALSGARDEN
Liirdagen den 12 juli mellan klockan 11 och 15.

Hyr bord senast den 9juli 2008 hos S6lve Malm; telefon 0297 -40242,0703-99 17 62.
Pris per bord iir 150 konor. Servering.

VALKOMNA onskar Ockelbo Hembygdsft)rening

Ockelbo Hembygdsfiirening f?lr besdk av Gevle Veteranmotorcykelklubb pA
onsdagskvallen den 16 juli, kl 17.00 kan de fdrsta anlAnda. Vid okainlig vAderlek kan
antalet besitkare begriinsas. Servering. VAlkomna Onskar Ockelbo Hembygsftirening



Kq(#/7br/,,a
Asa jflnder
I Ockelbo Kyrka
Siindag 14 september 2OO8 kl 19oo

Fiirkiip: Informationskontoret, CGntrumklosk€n samt kiirmedlemmar Info: 0297.4O198

Information fr6n Bygg & Milj6, Ockelbo
Prowesultat giillande badplatsemas
vattenkvalitet finns snart att lasa pa:
http ://badpl atsen. sm i ttsk),ddsi nstitutet. se/
Uppdatering sker ett par ginger under sommaren.
Kontaktpersoner pe Bygg & Miljit: miljOinspektdrema
Anna Hansson och Anneli Bokedal, 0297 -555 00,
anna.hansson@)ockelbo.se eller
an lel i.bokedal (4)ockelbo.se

KOMMUNMASTERSKAP
I FOTBOLT

LTNGBOPARKEN 25 lULr 2OO8

09.30 Ockelbo lF - Lingbo lF
10.45 JiidraAsAlK - Amots lF
'12.00 Lingbo lF - Amots lF
13.45 J;idraris AIK - Ockelbo lF
15.15 L ingbo lF -  J : idraAsAlK
16.30 Amots lF - Ockelbo lF

Servering Intrdde 30 kr



NorrbygdensWO
Ovningsskjutning till irets:ilgjakt pi Hnbbergs skjutbana siindag 3 aug kl 9-12

Obligatorisk serie skall skjums med jaktammunition.
Stadigt .jaktkort, licens och ftirsdkring uppvisas.

Sista anmdlningsdag till :ilgjakten iir vid skjutningen.
Sryre Isen

1-Lll6kningar
Inomhusaktiviteterna ndrmar sig, si nu 5r det hdg tid att boka lokaler.
Detta giller Ockelbo kornmuns lokaler, sarnt Abyggeby LBC.
Bokningar skall slaiftligen skickas till fritidskontoret, senas t den 22 aug.
Frigor om bokningar kan gdras hos vaktmdstarna Kuxahallen tel 55539 eller hos
inforrnationskonto rct tel 55500. Fritidshontoret

l'ta
u!!tt
E@E
EIU

Passa pi att kdpa 6rets Naturpass - orienteringspaketet for alla
Aldrar och kunnande niv6er.

| 6r sdljer vi dels en traditionell orienteringskarta 6ver RonnAsen
och en cykelorientering 6ver Ockelbo samhdlle. P6 den senare
gdller det att passa in rtitt foto pA baksidan av kartan ndr du stAr
vi kontrollpunkten.

Finns att kdpa pa foljande st?illen:
Tobakshdrnan, Turistbyrin vid torget, Ulvsta Friluftsg6rd och hos
Dina Forsiikringar Gestrikebygden.

/Ockelbo Orienteringsklubbs motionskommitt6
www.ockelbook.se

Wffi
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Uthyres
'liTijgatan 

16,2 r ok66m2
Grdna Porten, 1rok40m2
Inger Gustafsson 08 -590323 67
Kent Persson 07 3-7 555624

ffi
@
I min f6delsedog. Ola Molonder I



Nu dr det dags!
Vi hoppas pA folk till max.

Singalatlzto Daq
laotspar&cn

L6rdag 12 jul i  k l .  19.00. -  01.00.
.. Nytt ftir i ir!
Ar Du intresserad av att dta god mat?

Ring och best.ill senast 6/7. Linda pi tel.
070 I 343 65 09 eller Sture pi tel. 600 49.

Meny: Svampgratinerad, fliiskfild,
till detta kulpotatis, sallad, smiir & brtid.

Maten serveras mellan 19.00. - 21.OO. Direfter ldttare
fdrtdring i form av hamburgare och korv fram till 01.00.

I Baren serveras til, vin, cider, ldsk och kaffe.
Underhillning av TRUBADUR i Baren 19.00. - 22.00.

Kl.  21.00. DANS t i i l . . . .

Priser: Entr6 fiir dansen 130:-. Inkl, mat 220:-.
Aldersgriins 18 ir.
Hjiirtligt Viilkomna!

-  01.00.

soKK"(,r:s?k^{"!i("?:,rkk:k
Kyrkkaffe - Utstiillning om fibodar.

Alla varmt vdlkomna! =
FtinFinnbachensshok Vi#,!'*$llt*



S:ilje.s
Huwagn reservregistret. Bra skick, 6J:a Lynton Caravan, liimplig som
skogskoja, lelstuga etc. Pris 1500:- 070-1564792

Kulturrad i Ockelbol

Vid olika sammanhang, bl a vld arbetet med 'HAllbart Ockelbo", har det framkommit att det saknas
ett Kulturad i Ockelbo.

Kullurlivet i Ockelbo dr rikt och varierat men det saknas en plattform som kan initiera samarbete,
utvec*ling och som ar kulturdvarnas gemensamma r6st och remissinstans i dialog med
gdnstemen och politiker

En arbetsgrupp bildades och jobbade fram ett f6rslag till vision och arbetsordning.

Vid ett utlyst m6te f6r "kulturfdretrAdare" i maj beslutades bede om Visionen och
ArbeGo.dningen.
Du som har synpunkter pa detta material eller kommande arbete far garna hdra av dig till Christer
Dahlberg 0297418 73 (christer@cdkultur.com) eller christer Lundquist 0297-.450 29

Msion;
- Kulturradets dvergripande malska vara att ateruppratta kulturens roll som en

oumbarlig del i samhallslivet
- Kulturredet ska arbeta f6r aft de kommunala anslagen ater ner upp till tidigare mer

generosa nivaer
- Kulturradet ska vidare arbeta fdr att politikerna bdrjar v5rdera kulturen som en strategjsk

viktig uwecklingsfaktor i ett framtida levande och attraktivt Ockelbo

Fdrslag arbetsordning:
- Kulturredet ska utses 1 gang/ar pa sbrmdten dit alla kulturakt6rer ar inbjudna.

Det ska besta av ca 5 personer.

- Stormdten ska hallas hdst och var Pa stormOten kan alla fa mdjlighet att beretta vad de
har pa geng och knyta kontakter for ev samarbeten.

- Kulturredet ska beste av eldsjala( som inte representerar just sin fdrening eller sitt
foretag, utan hela kulturlivet i Ockelbo.

- Kulturredet ska arbeta sjSlvstandigt gentemot kommunen, men kommuntjansteman kan
inbjudas vid behov.

- Kulturradet ska inte vara arrangerande, men kan hjalpa till att samordna initiativ fren
kultursektorn.

- KulturrAdet ska fanga upp dnskemal fran de kulturella aktorerna och allmdnheten i
kommunen och vara

- patryckargrupp gentemot politikerna.
- remjssinstans i kulturelta fr6gor

- Kulturredgl kan ockse vara ett stdd fdr kultursgkreteraren i frdqor som kraver
specialkompetens.

Ndsta stormdte sker i september och det kommer att annonseras i Ockelbo-Nytt.



VIVILLTACKAVARA
SPONSORER
som m6iliggjorde
skolavslutningskviillen den I I /5-08

Ockelbo Kommun, Obocon AB, Ockelbo Untdomsmottatning,
Folksam, ICA supermarket, Ockelbo Gummiservice, Svenska Kyrkan
Ockelbo, Puffen Assistans, Ostpacken, Ockelbo Nytt, Konsum Ockelbo,
Mattes Brod, StudiefrAmjandet, POGH Reklam, Caf6Trillin,
CT-Socionomresurs, NCC Ockelbo, Humlans HVBAB, ABE,
Krister Ederth, Linsf<irsikringa6 Berendsen,Wij Maskincente[
Ockelbo Fastighetsservice, Dina Forsdkringar, Gestrikebygden, Bil-Ess,
Bo Heimers Fastighetskonsult, Motorcentrum, OckelboTaxi
& OP Assistans.

Vl TACKAR AVEN vira arbetsvilliga ungdomar
Rickard, Daniel, Gabbe, Angelica, Leo, Kid, Martin.
SAMT
Musiklirare: Johannes, Studiefrdmjadet Martin Unosson
Ljudtekniker: Markus Olsson
Vaktmistarna: Hdgglunds, Erik Kiillberg, Jon Wilhelmsson
Rektors ass: Maria & Anette
Ockelbo paintballforening: Olle, Micke & Jonny
OIF: Bo Ekengren
Ockelbo Rdddningstjdnst: Tobbe Pant med Gdnget
UNF:Jan med flera,
Ockelbo Bigskytteforeningen: Rolle med flera
Enhetsrids-representanter, Polisen,Vuxna pi byn, BR.A med flera.

VI SOM ARMNGERADE SKOLAVSKUTNINGEN 2OO8
//ANDREAS, MIA, PETER & KARIN

den I  l /5-08



Ston,ik: M.tg shrsg 12, U90 - 102 23 . Jiirbo: 0290-700 49 , Och?]bo: St ttionsg 3, A297-405 08
vdra dppetttder iir mdndag-fredag hWkan 9.3O-12.3O

A,riga tider enl8t duerenskomnelse. TelefonJour dlgnet runt. Kontoret
han uara obe'trtannat ndr Ll representerar pA begrauninSLr

Varmt liilkomna 'nshar 3610 O Ahu

Jrirbo - Ochelbo - Ouarnj|
Begrauningsbyd,

O,clkelllb,,o,

Odlare : Ingemar Hammarlund
Sunnandsbo, 070-3 5 12745, 44 1 08

Ekologiska jordgubbar niira Dig
Huzsudsort: Pegasus, klara 5-10 juli

Du iir Viilkommen!

Fonus i Ockelbo

Jag hidlper dig med allt som ritr
en stilfull och vardig begravning.

Valkommen att ringa f6r
bokning av tid eller hembesok.

Hitirdis Forsling
Hardv. 7 O€kelbo tel: Q297-414 OO

F@NUS
Traktor saljes
Volvo BM 2650 -82 inkl dubbelmontage,
nya dack, 4870 tim 79000:- + moms
0297-52035, 070-5201 355

Sefokklfusdag me[ auftSian i Moby[akn 12 jati k[ 10-17
Har Ni auktionsgods Ni vill ldmna till fdrsdljning kontakta

Carl-Gustav Frank f6r info. Tel 029743046. 070-5534018

I rururu.motorcentrumob.com I



Vng 272 Sandviken - Ockelbo
Tel. 0290 - 60040

PREIJMINART PROGRAM SOMMAREN 2OO8
Progrrmmet kommer att uppd{tcras kontinu€rligt och vi fiirsiiker att i god tid litr€ evenemangen
komma med detaljer. Vi fdrbehAller oss ratten att gdra rndringar.

fi terkornrnanrde arrarrrgertranr g

Liirdagar Varje ldrdag kl. 18 - l9 Vcckans tr'v mcd Happy hour i beren

Onsdagar 19.00 D traffmed fika alla onsdagar
t.o.m. seplember

Juni - septetiber l,evande musik pe utescenen varje ldrdag, (ej 28.6) Rock'n RoU blandat med
tru.badure! och nosta.Igi. Fdr uppdateral prograrn: Se annonsei och webben

FI.I
5 ldrdag

6 sdndag

12 ldrdag
l 4 - 1 5
mind.g-tisdig

20 sitndag

26litrdag

Milnadens konstnlr i restaurangen: Hag Hans f,ngstedt
Live musik. Se web-sidan I

rs.roKabar6 i skogen (pi krogen ! )
En ny sanslds kabard med Ockelborevyn
Obs ! Fdrkdpsbiljetter ft.o.m. 15.6 i restaurangen.
2l - 0l MrrslL liir alla tr|ed Lasses blandnitrg

Swedetr OLroad Tour 2OO8. Utstallning och terftngkdming med
4-hjulsddvna fordon. Tum€ fiAn Helsingborg till Kiruna. Arr. 4 Wheel Drive

rsroKabar6 i skogen (pA krogen ! )
En andla och avslutningskabar€ med Ockelborevyn
Obs ! Fdrkdpsbiljetter ft.o.m. 15.6 i restaurangen.
19- 01AtuorsRocn r frr}IOTSPARKEN
Non s-top rock med Billy aDd the Eids ochwackos

Billy arrd ihe lrtds

Amorsnocr i AIuoTSPARKEN
LORDAG 26.? 6ppet tr. 19
fu[statrdtga raft lgbetet !

Non STOP RocL-n Roll

ll,ackos
Entr6 : 12O:- lltr. Grulsltrg wheels, hiltbillys, trredsLogssiiirr

.f,I'GUSII & SEPIEMAERS PROGRAM KOMMER SENTRE....



MENY VECKA 27

Mindag
6r.idd5tuvad p),tt j panna
Stekt fisk m. remouladses

Pocherad fisk kaviarSas
K ottf.irsbrff 9ra ddsi s potatis

Onsdag
Fiskgrattng m. potatjs
Korvstroganoff m. ris

To15dag
Leverstuvning m. ris
Stekt fisk dillsds potatis

Fredag Favorit i repris
Kassler m. ananas ugnspotatis

Vi erbjuder varje vardag
pastarett, dagens sallad,
vegetariskt alt., barnmatsedel

:3*fi?-t:"'tF.f*65:'
Frvsta matlSdor min-fre efter kl | 5 35i I

husk6 rtankar?
Gir du i

Kom in till oss fdr en kalkyl,
Boka en tid som passar dig,

vi har aven kvallstider.
Du kan ocksA gdra en ansokan

pA vAr hemsida.
www.handelsbanken.se/ockelbo

Karin, Monica, Maria och Birgitta

Handelsbanken
Ockelbo

Telefon 0297-40038

@klwnrl
Girdsoppet I l7-1517 kl I l- | 6

med guidning dagl. kl  14.
Ed. besdk efter 6v. tel 029743040,070-6951197

Folkmusikfest
Fredag l ln kl 19.00
Giistabud - Underhillnint med medeltida
fdrtecken.
Musik med urnordisk kensla av 8ruppen Hel med
bla JuliaWoxberg.
Armborstskir.itninS
Entr6 100:- tratis fdrtiring

EvenemotBet ingAr i ofi.
Folkmusikfest pl Odmlrden
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