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SILVERMYNT - alla valorer
UTLANDSKA MYNT
AIOnr MYNT
- toppriser for hela samlingar
SEDLAR

TTLL HoGSTA DAGSPRISg

LULEA AB
070-369 28 20

MEDALJER
VYKORT fore 1950
SAMLAROBJEKT
GULD & TANDGULD
till toppriser



Svenska kyrkan ffi
O C K E L B O

OCKELBO
Ma 16 feb

ti 17 feb
On 18 feb

To 19 feb
Ltt 21 feb

Sd 22 feb

LINGBO
To 19 feb

Stt 22 feb

F O R S A M L I N G

kl 18.00 STICKCAFE i Kyrkans Hus.
Du fer komma och 93 som Du vill mellan 18.00-21.00.
Valkommen m€d eller utan stickning fdr en stund samvaro.

kl 14.00 Kvinnocaf6 i Missionslqrkan
kl 13.30 Andakt p3 Vibacka, Stefan Nilsson, Johanna Damberg,
kl 19.00 ASSA" Stefan Nilsson, Lars€lof Johanson.
kl 08.00 vECKOl.liiSSA, Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson,
kl 15.00 MUSIK I KYRKAI{, Yngve Persson: Saxofon.

Lars-Olof Johanson: orgel och flygel.
kl 11.00 HOGiIASSA, Susan Gebhr, Lars€lof Johanson

Yngve Persson saxofon. Koralkor. €.\
Kyrkkaffe med semla i Kyrkans Hus. l,i .i\

$ \ ' , t

cemenskap pe Linblomman #N 
'

kl 10.00 Kaffe, underhellning av Reidar och Nils-Erik. Fu.i l/
I samverkan med Sensus, \.,/

kl 12.00 Lunch f6r alla som dnskar ata.
kl 14.00 GUDSUANST. Susan Gebler, Lars-Olof Johanson,

Yngve Persson, saxofon.

REI{T VATTEN GER LIV
Var femtonde sekund ddr ett barn av bristen oe rent vatten.
De snabba klimatfdrandringarna har fdrvArrat denna brist.
Svenska kyrkan sttidjer projeK i Brasilien och i manga andra
lander som bygger vattentankar och latriner, renar vatten
och utbildar menniskor sa att de sjeva kan sekra sin
vattenfdnrtirjning. Enkla etgArder som riddar liv.

Fastekampanjen 2009 inleds pe fastlagssiindagen den 22 feb
och avslutas pa palmstindagen den 5 ap.ll.

Du kan vara en del av ldsningen. Ge ett bidrag till Svenska kyrl(ans
internationella arbeten - Hela v5rld€n. Du kan skiinka din gtva genom att:

o Ge kolleK vid gudstjenster under insamlingsperioden
. Fika ilqrkan marknadshelgen
. Lemna din slant till "bdsskramlare" den 3 aoril
. sms:a ordet vatten till 72950. S3 skdnker du 50:-
. Plusgiro: 90 07 22-3, bankgiro: 900-1223

Svenska lqyrkan lS
INTERNATIONELLT ARBETE



Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se
info@ockelbookse

Arsmiite mindag den 16 februari kl 1900.
Plats: Ulvsta Friluftsgird.

t rArenden enligt stadgarna. Fest & fikakommitten bjuder pa fika.
Alla medlemmar iir varmt viilkomna!

lu lu t||. motorcentru mob. cotn

,,,,i:,,inoderaterna
Medlemsm0te Nya Moderaterna
onsdag 18 februari kI. l8 i Soluret

Vi gAr igenom kallelsen till kommunstyrelsen och de dvriga
niimnderna. Alla medlemmar iir viilkomna.
Styrelsen

OCKELBO CENTERKRETS
har mOte infdr kommande kommunstyrelse,
ddr vi ocksA kommer att behandla kyrkovalet och
sommarens Eu-val. Fullmdktige/och ndmndledamOter
dr siirskilt vSlkomna, som aven 6vriga intresserade.
Venortsrummet t isdag 17 februari kl :18:30.

CENTERPARTIET

Viilkommen ti[ Jndrais Byrids Arsmiite
3/3 kl 19.00 pA Folkets Hus i Jiidrais
Sedvanli ga irsmdtesftirhandlingar.

Vi bjuder pi fika.
Styrelsen JZidrais Byr6d.



$*lirrn

Fiirbiittrad tillglinglighet och service i Niirpolisomride
Ockelbo - samarbete med Ockelbo kommun

Den 76 februai 2009 flyttar Polisen frhn Torggatnfl till Kommtnkontoret,

Syftet med fiiriindringen dr att starka samarbetet med kommunen och iika
Polisens tillgiinglighet och service fiir Ockelbo kommuns innevAnare.

Tvi stycken poliser, med lokal fcirankring, kommer att ha ett direkt ansvar fdr
kommunen och de ska iobba operativt i yttre tjanst.

Biittre tillgiinglighet och service uppnAr Polisen genom att vara tillgiinglig, via
kommunens reception, mAndag till fredag.

Den service som successivt under varen kommer att erbjudas frin kommunens
reception omfattar bland annat:

r utliimning av polisens blanketter
. mindrehittegodshantering
. inldmning av ans<ikan om tillstind fcir vapen och arrangemant

Polisen vill iiven kunna informera och hdnvisa allmiinheten direkt i olika
polisrelaterade frigor.

Polismyndigheten i Giivleborgs ldn Ockelbo kommun

Christina Eorsberg Magnus lonsson
Ldnspolismiistare KommunalrAd



9J il;11lil:'*a 
karrar t' I medremsmcite

-Nomineringar till fdrtroenderidet
-Framtida f6rhAllningssiitt till Wij Triidgardar.
-Kommunstyrelsens 2irendelista, men iiven iirenden fr6n
dvriga niimnder ges plats.
Alla medlemmar hiilsas v?ilkomna.
Ordinarie ledamdter och ersafiare i fullm?iktige har niirvaroplikt.
Plats: Biblioteket
Tid: 18.00. OBS tiden.
Vi bjuder pA fika. 9,

"firoderaterna

Inbjudan till irsm0te 2009
Reservera kv len den 4 mals ftir ved Alsmote. Plats och tid: Solurct i kvarteret Uret kl. 18:00

Vad h4nder? Givetvis vanliga A$mdtesftirhandlingar och efter det tar vi negot att tita och
dricka. Arsmtitestalare iir Tomas Tob€.

Eftersom det snart iir val ska ersmiitet v?ilja den nomineringskommitte som ska ta fram
kandidatema till de platser i nlimnder och fullmaktige vi kommer att fe efter valet och vi
hoppas se klart fA annu fler platser efter det hlir valet!

Stlrelsell ha! fulgerat som rckryteringskommittC men nu behdve! vi ltirslag pA personer som
ska ingl i nomineringskommilten. Eftercom nomineringskommittdn maste vara ojavig, ska de
som inger inte sikta pe att delta i varken nemrder eller fullmektige efter valet. De bdr ockse
ha god pe$onkennedom. Skicka in dina ftirslag se snart som mdjligl, dock senast 25 februari
till lena.ftanksson@moderat.se .

Har du dessutom negra tankar om vem som ska inge i den styrelse som pe &smdtet ska v?iljas
flir nash verksanhetsAr, ring in dina fbrslag till valberedningens ordlbrande Jan Franksson
404 12 eller 0'10-222 19 84, snarast, dock senast 25 februad.

Annalan till ersmotet till Jan Fnnksson 40412 elle\ 070-222 19 84 serast 25 februari.

VAIKoMMEN TILL ARSMOTET

Lena Franksson, ordliirande



Under sorgen vdntar gliidjen
Sorgbearbetning - ett handlingsprogram f6r kanslomessig lakning

vid d6dsfall, separationer och andra f6rluster

Sorg iir den normala och naturliga kdnslomiissig reaktionen pA en forlust.
Dodsfall, skilsmAssor och separationer Ar oftast smdrtsamma. Att flyfta, g6 i
pension eller att mista ett husdjur dr exempel pd andra forluster. Hur forluster
upplevs Ar helt individuellt.
f)iiremot iir samhiillets information om hur man fdrhiller sig till sorg inte
normal, naturlig eller til l mycket hjii lp. De flesta av oss har ldrt oss att ltantera
sorg pi ett intellektuellt saft.
Sorgen over vAr forlust kommer att fortsAtta p6verka vira liv och vara relationer
pi ett negativt sdtt s6 lAnge vi inte moter och kommunicerar det vi biir inom oss.
Obearbetad sorg leder till att vi hAller tillbaka vAra kiinslor och fAr svirare att
kbnna gl6dje. Genom att vi inte 6r hAr och nu tappar vi myckel av vAr livsenergi.
Programmet fOr SorgbearbetningrM iir ett viil beprovat handlingsprogram lor
mZinniskor som vill bearbeta den smarta som olika forluster orsakat. Under tolv
veckor tittar vi, i en trygg miljd, pi vira gamla forcst?illningar om sorg. Diirefter
tar vi reda pi vilka ftjrluster som har piverkat vira Iiv. Sedan genomfor vi de
handlingar som behrjvs ftir att bearbeta och fullborda det som iir ofullstiindigt.
Sorgbearbetningen hj6lper dig att bearbeta smartan av dina forluster. Min
forhoppning dr att du dirmed fdrsonas med det forflutna och fAr k6nna frid.
Erfarenhet visar iiven att du fAr en oppnare relation till dig sjalv och andra, samt
att du kanner dig mer levande och vital.

\f aric-lama Jhorin
Certifi erad handledare i sorgbearbetning

Praktisk information om 12-veckorskursen
Datum: Kursen borjar den 03 mars, men man kan ansluta sig fram till den 17 mars. Avslutning
den 19 maj 2009.
Tid: Tisdagar kl. 1800-2000. Plats: ostby skola, Ockelbo (startar aven i G6vle och Delsbo)
Avgift: 2 900.kr (introduktionspris fdrsta kursen, darefter 3 S00 kr). privatpersoner kan dela upp
betalningen pa tua tll tre manader mot 100 kr tiltagg.
Ovrigt: Kursen fdljer Programmet fdr sorgbearbetning enligt Svenska institutet fdr
sorubearbetning, en politiskt och religdst obunden verksamhet vars enda syfte er at hjelpa se
manga menniskor som mdjligt med sorgbearbetning. Materialet vi anvander oss av er ufuecklat
av pionjarerna Russell Friedman och John W James, grundare av Ihe Aief Recovery lnstitute.

For kursanmdlan dng 0736-32 18 44.
Ytterligare info om Inre & Yttre Landskaps verksamhel www.lnre.yttrelandskap.com



Vilkomna till Skogsdag
med Conny Blom Skogsentreprenad

Specialawerl<n ing, Hastl<cirni ng, Roj ning
Lordagen den2l12 kl  l l :00-14:00

Vid Ands i Svartsbo.
Vdgvisning frdn vdg 272 somt frdn Amotsvdgen.

Medverkor gi)r ocksri FcjltAssistons
med avoncerad triidftllning pd progrommet.

H iistkorl o r fr dn To mtn iis.
Servering med Kolbullor skdts oy Mobygdrden.

sronnENsp

{ffi
Den som vintar p6 n6 

-t qott. . , ,
Ockelborevyn ar pa gan{'ttt
Premii ir  i  novemberl l l  !

Nu stortor SANG pa 6oton fdr
d i g  i 6 k  3 - 6

Vi storior torsdog den 5 mors kl 18:00
pd 6oton, N. Isgoton 56, med en upp-
tokislraff och h6ller pa til l kl 19:30.
T€rninsqvgiften ar 60 kr, dd in96r
f iko niir vi iriinor somt ondro ,rg)t
ji ittekulo oktivitefer. fairsiikring tJt
och tidningen Struten. Eli
Frdgor om Singkids besvoros ou, ,H
Potrik Holm , relefon 4t4 !6. IriiFrl

t t

'IscLtiIt Sobftintarc ltersonat Sotberga
fdrgot omztdrttu{ ao far f{any.

Eryra tacNtilf personaten som std*ade
oss nrir pappa somrude in dtn 7 /2 49

hqer Cftristtr Eoa

RiidoKorsef

Ockelbo - Lingbo RiidaKorskrets
inbjuder till KRETSSTAMMA tisdagen den 3 mars kl 19.00
i Soluret. Fdrtiiring, kaffe och semla, Varmt viilkomna!



Q *irarfomunAer
Arsmdte Liirarfdrbundet Ockelbo
Plats:Ockelbo Pensionat

Anmiilan till arbetsplatsombuden eller expeditionen 55554
senast den 2/3-09.
Vi bjuder pi ftirtiiring.
Viilkomna. Styrelsen

{b Tisd. l7l2 Kvinnocafd 14.00
Tisd. l7l2 scout 18.00
Onsd. l8/2 Andakt Vibacka 13.30
Onsd. l8/2 Kbr0vning 19.00
Stnd 2212 Gudstjdnst 11.00
Nils Forsberg ,Marit Rempling

r;r
Ockolbo

...till Anders Gtjransson fiir det preparerade skidspiret pi Bysjtin.
Lisa och Benet



Gallra dig iinda ner ti l l Tyskland
Nu ar  dc t  dags  fo r  v i r  popu l i i ra  ga l l r ingsUv l ing  igen.  Skr iv  ga l l r ingskonr rak t  med
oss pA minst 3 hektar och du har chansen atr vinna en hel veckas resa fdr tva
personer ti l l  Schwarzwald iTyskland med mAnga intressanta studicbesok. Du;ker
med elt glatt gang svenska skogs;garc, bekantar dig med tyska skogs;gare och f;r
nJuta av den gemytliga atmosf;ren.

Kontakta oss for arets gallring. Di f;r du all information du behover for att kLrnn,r
vinna cn plats pi vir Tysklandsresa.

Krs t in  Berg  Hamr ;nge,  l ; rbo  och  Sandv iken.  fe :01046-779 12
Anders lsaksson - Hi le och Ovansjcl. Tel 01a46,779 17
Michae l  Larsson Ocke lbo .  Te t :  01046-779 18

www.s tordenso.conr /€xcet  en t Sro*of*sF



ONSKAS Bostadsrett
3-4 r o k LadugArdsgiirde.

TelO297-4O2O1

'tt.): ),iti. ]t:.tt,sit,X l). (129$ - ;U ).t . j/ithc:02t){, /"(}{) 2}l) " lhltelho: S,ls!:atafi, (}297-4Ai 08
Vdra iippettider iir mdndag-fredag klockan 9.3O-12.3O

Ounga der enligt doerenshotnmebe. Telefonjour dlgnet runt. Kontoret
kan uara obemLnnat ndr oi representeral pd begrqtmlngar

Uarmt uilhomra drchfi SaM O Aina

Jrirbo - )ckelbo - Ouansji)
Begrauningsbyd,

Amotsparkens Arsmiite
Torsdag 25 febr. kl. 19.00.
Bystugan Jligarbacken

Vi bjuder pA fika! Viilkomna!
Styrelsen

Du som vill iobbo lite extro l.ex sn6-
skoitning, ved mm h6r ov dig snorosf.

Bro betolt sYort el Yitt.
Iel 0297-50428

Arsmiite
Hamringe samarbetsndmnd

min 1612 kl 19.00 pi Hakke gird.
Sedvanliga irsmotesfcirhandlingar.

Vi bjuder pi fika.
Vilkomna, styrelsen

Uthyres
2rok60m'z i "B jo rkhaga"

pi Rivbacksvdgen 4.
Ring Kent Persson 073-7555624

Fonus i Ockelbo

Jag hji i lper dig med allt som rdr
en stilfull och viirdig begravning.

V6lkommen att ringa ldr
bokning av tid eller hembesilk.

Hjordis Forsling
Hifdv. 7 Ockelbo tet: 0297.4 | 4 00

FONUS



poooo Pall
Ionrvarande

slrds[u tcoR
129OO:- brd 14eoo:-)

Vi har iven Gasoldriven

vdrmare f6r snabb upp-

vdrmning av kalla lokaler

GARNF6RSAUNING
i Amot pi l(rutikern

L6Zr/2 56Z2/2kt tz-t7

VSlkommen

Lingbo PRO
Bingo i LingbogArden
onsdag 18/2 -09 kl 14.00.
Vi bjuder pA kaffe, smdrgAs.
Viilkomna

ARSMoTE
Langberget
Stindag 15/3 kl 15.00
Vi bjuder pA fika,
Viilkomna!!

...till Marcus Bertilsson fiir
allt suver?int stdd och hjiilp
pi sjukhuset i Thailand
efter misshandel.
Tusen tack.

Jonny Lindblom

Ktipes
Turpjiixor ftir rittfiillebindning
Nordic Norm 75 mm stl 37-38 och
42. Lisa och Bengt tel 42462

Funderor du
pd ott kopo
eller soljo hus?

Vil l  du ho en
fri vordering?

Fosiighetsmoklore Owe Hellberg

Volkommen till konlorei i
Centrumhusetl

Telefon 40455 mobil 070-5334201
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OCfeLeO . 0ppettider mAn-lor 9-19 sondag 11-19 Tel 4O1 79 . Vecka 8

FLASK-
KOTLETT
Benfri
Svensk
Scan
ib i t

Max 2 bitar/hush6ll 49e0
Passa p6! Handla ftir 2OO:-
och du f6r kiipa...

GE\ALIA @
Viilj mellan olika sorter och rostningar
5O0 g

Max 1 kop/hush6ll

KAFFE 59

oa


