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TRYCKERIET
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tryckeriet@ducera.se

VARJACKOR
Dam & Herr
lora ssa:, 49O=-

UNDERKLADER
tll oss alla + strumpoq ,tis resat

4  par ' l0O: -

WGT.BYXOR
otrorlgt hra pfis
1 par 14O=- 2 par 25O=-.



Svenska kyrkan eS
O C K E L B O

OCKELBO
Ti 21 april

On 22 april

So 26 april

:AonaAs
56 26 april

LINGBO
To 23 april

kl 14.00 GUDSiDA ST, susan Gebler, stanley Lenell.
SSng och musik av Tv3 systrar - Johanna Damberg
och Mirjam claar.

Gemenskap pt Linblomman
kl 10.00 Kaffe, s8ng av Anna Lind. I samverkan med Sensus.
kl 12.00 Lunch fiir alla som onskar eta

Tack !!
Alla ni som pe olik sittt hjelpl till att samla in pengar till

HELA VARLDEN
Lutherhjelpen/sKM:s fasteinsamling - vatten fair livet.

Kollelder 10.001 kr
Bdssinemlingen i Ockeltu, Jiidn^s, Amot och Lingbo inbringade 6.815 kr

F6rsamlingens syfdreningar har skdnK 19.000 kr
Totalt har Ockelbo fdrsamling samlat in 67.266 k

16RsnmLtruc

kl 19.00 Medit tion i Kyrkan "I stillheten blir du starK
Tidigare erfarenhet ej nddvendig.

kl 13.30 Gemenskap pe uret. Johanna Damberg.
Stanlev Lenell.

rl t9.00 uASSl, Stefan Nilsson, Lars-olof Johanson.
kl 11.00 HdcMAssA. susan Gabler, Stanley Lenell.

sang och musik av TvA systrdr - Johanna Damberg
och Mirjam claar

)n a Tisd. 2ll4 Kvinnocafd K1.14.00 ScoutKl.l8.00
I D Onsd. 22i4 Gemenskap Urer Kl. 13.30

I D Torsd.23/4 Barnkdr K1.18.00
'? r Siind. 2614 Gudstjiinst Kl 11.00

--.o?kno.o . Katarina Linderborg, Eva Nikander. sAng av Stina Nyman
Misslonskyka -  , .  . . , ,  ^  . .  :  .Insaml ing till fastighetskassan

Kqf lelse : fntressenterno i lbyggeby-Vretens sonf6ltighetsfiirening
kollos till ordinorie drsst<immo onsdag den 29 opril kl 18.00 i Abyggeby LBC.
Arenden enligt stodgorno / Styrelsen



OCKEIbO MANADSMOTE
Onsdag 22 april mote pa Glantan, Vibacka kl 14.00. Medverkan a\
Folksam och Fonus. Kaffe, Iotterier och samvaro!
Styrelsen halsar nya och gamla medlemmar valkomna!

Hockeymdte
Nu iir det dags att planera sasongen 2009-2010.
Spelare, ledare, ftirlildrar och alla intresserade iir v?ilkomna till
Rabo skola onsdag2Zl4kJ 18.30 fttr att diskutera det kommande
hockeyiret. Samtidigt vill vi tacka alla sponsorer, spelare, ledare
och funktioniirer fiir den giLngna slisongen.

Styrelsen Ockelbo IF - Hockey

Ockelbo Jaktskytteklubb kallar till AnSUdfn
med prisutdelning och fika. Siindag 26 april kl 13.00 pfr Hiibberg.

Triinings- och tAvlingskvAllar tis och tor kl 18 fr o m 5 maj
Viilkomna! Stvrelsen

Fullservice fiir skogsegare
,onas Lindblom
virkerk6p.|.
o.kelbo l(n och lerbo fSri
00.289 68 38
jon.r.lindblom@.iljan.com

Vi kiiper din skog. Ofta giir vi mer an sa.
Vi ir minga skogsigares lingsiktiga
partner ner det geller skogssktitsel och
iekonomiska och luridiska frigor. Kort
sag ett fullserviceftir€tag till din tiAnst.

Mat5 Fersron

Hofon och sahdvlk.hr kh elJilbo
o7u6 n51
m.L.p.?noft@riU.n.coh

sl[an
Kontor: HenSSrd ;ten 2,816 26 Ockelbo, 0297-41340, r^,ww.si l ianskot.com SIUAN SKOG AB

STLJAN Sr(oG

w
@

I Markorbeten i Giistrikland: www.morkcrbete.dins l



Hamringebor !
LOrd. 25 april kl. 9 - 14.00 bclrjar vi kratta och
stada kring hembygdsgArden. Alla frivilliga
krafter dr vdlkomna, vi bjuder p6 f6rtiiring.

$c,rrrrrrqc 
"$on6yeli,fr;wnnrs

LOLAS LILLA SHOWSKOLA FOR BARN 5-7 AR.
Hcir dr det blond annot trcining i ott std pd scenen och ott upptrdda
infor ondro. Allt sker under lekfullo former. Avslutning med ̂ 6y
show f6r fordldrqr och sldkt. Sex tillftillen ddr fiko in96r.
Onsdogor kl. 17-18.30. Plats: Fyren, Norrsundef
Eegrdnsat ontal plofser. fnfo och bokning: 2?OL3, eller
070-881 25 82. Lovisa Corlsson.

g
Vi samlas under gemytliga former sdndagen den 26 /4 kl. 14.00
pa Kulturstationen ftir plakatm6lning infdr demonstrationen 1:a maj.
Vi bjuder pA fdrtdring i form av smdrglstArta, kaffe, liisk/dl.

Varmt viilkomna.

Ockelbo Orienteringsklubb
nrvw.ockelbookse
info@ockelboolcse

Klubbtriining, tisdag 21 april kl 1800.
Flaggbacken, 1 km norr om korsningen. 3 banor att viilja pi.
Triiningsansvarig : Anders W.

Uppsala miite, medeldistans ldrdag 25 april kl 1100.
Skiirm i Vittinge liings viig 72, ca 3 mil viister om Uppsala. P-TC 1500 m.

Uppsala miite, langdistans s6ndag 26 april kl 1000.
Samma TC som pA ldrdagen. Ttivlingsviird: Mikael I, 070-3149037 .



/_,-\

ftil) Ockelbo
v!7) Orienterinesklubb

Vi startar nybtirjartriining ftir
barn och ungdomar fran 8 ir och
upp6t.

Niir? Tisdagar kl 18.00

Var? Plats annonseras varje
vecka som "Klubbtriining" hiir i
Ockelbo-Nytt samt pA vir
hemsida www.ockelbook. se

Varmt viilkomna!

L6rdagsiippet!

Liirdag 25 april
biirjar vi med
Iiirdagsiippet

9.30-13,OO
...och kiir sA tuam till

midsommarl

Vi har nu f&tt hem drets
grlisklippare

Husqvarna och Klippo,
Stihls grdstrimmrar och
h ii gt ryckstvdtta r m, m.

Vdlkommen

vAnelvs JAcKoR
BARN . DAM. HERR

Vdlkommen till

Du&jag
Arsmiite siindag
10 maj kl  17.00
i Riinnisstugan

Frin och med
onsdag 22/4

kl 9.OO lir
kyldisken iter

vaff/ld

070-646 73 85
wunv.ockelbokyckli n g.se

Viilkommen!



Matf6r
avhAmtnlng

46:-

Matsedelv 17
Mandag: Senapspanerad flasK<orv potatlsmos,/ Pasta med sklnka
I vluoksas,/ q- DlnkelDasta med sklnka lvluOksas
Tlsdag: Flask med loksas,/ Havsgrlta med rls
,/ GF HavsgD/ta med ftrllkornsrls
onsdag: Adelostgratlnerad ls/ckllng m potgratang ,/ BracE Flulorv
stekt potatls och egg ,/ GF Adelostgratlnerad ls/ckllng
Torsdag: SEekt flsk m slepparftuns sas ,/ Hemtagad leverblff m
llngonsylt,/ GF Hemlagad leverblfr
Feda$ Kottfarsllmpa g raddsas,/ Skln kfrestelse
,/ GF laxwok wasablcreme
tdrdag: HelstektflAskflld Man_Fire 1G17.3O L6r 1gr1ii
med svampsas Tel O2gl-4OO 50 Valkommen

Kontorsrum ca 20 m2, vAn 2,
pA SjdAngsviigen 19 uthyres.
ForfrAg ningar tll 0297 -421 1 6

Abyggeby Fritidsklubb
Dam ochficl{otbollen kommer att stilja

PLANTERINGSJORI)
frAn sliipvagn/lastbil v l8- 19-20

4 siickar (50l/st) 125:-
utkdres mot bestalhing som kan

gdras av:
K-G Berglund 070 - 68225 68

Hikan Alkberg 44069
Gurli Ostlund 44160

All ev. uppvaktning pi min
fiidelsedag undanbedes

Biirje Akesson

KYLA / VARME
Service och instollolion



Ylyrnibfle[,
Mindag 2714 18.30

vid Sofies Kroppsvird

Yisning av v&rens klddmode, smycken,
viiskor och Moke up

Kostnod 75:- Mingelbuff6 ingtr
Boka hos Sofies Kroppsvird 40055 OBS! Begrdnsat antal

Efter minglet har Du m6jlithet till shoppint,,# Vilkomment

Du&jag W-
HARNI FELEN. HARVI DELEN

NACTES SAG & MEK
Specialist pl skog och triidgirdsmaskiner.
o Griisklippare frAn 1900:- o RdjsAgs klingor 100:-
r MotorsAgar frAn 1900:- o MotorsAgs kedjor 130:-
Vi utfdr iiven liittare reparationer pA bilar och lantbruksmaskiner.

Telefontid vardagar mellan kl 16 - 18. Jonas 07016445874

BATPLATS tinsKas HYRA
I niirheten av Sundsbron/Ockelbo

ftir iippen aluminiumbAt (liingd 4,85) under perioden maj - september

Venligen kontakta Ingrid Engrund mobil 070-5400410 all
. e-post adm@ssco,se



Ar Nl ncijd med sittand" llrF ^{h
regeringspolitik?? l\</l tgl.| i

t;t
Fredagen den 24 april finns LO och Socialdemokraterna .-.-*.y'
pA torget mellan kl 14.00 och 18.00 for att diskutera med ER
om hur Nl \/ill ha det framgent. Ta med era fragor och synpunkter
och framlagg dem for oss.
Vdlkomna

690 rsb

506 25
Qt^ont9

{eOCKELBO CENTERKRETS
kallar sina medlemmar och sympatisorer till gruppmote.
P5 agendan, inf6r Ks och ekonomin for kommunen
med anledning av vArprop. fr6n regeringen, m.m.
OBS! Vi traffas onsdag 22 aori l  kl :18:30.
Vdnortsrummet.

cENTERpARTTET Vi i lkommenlStvre lsen

SPF UGGLAN OCKELBO
Viilkomna till m6nadsmcite pi uret den 23 april kl 13.30
Bestik frin Bondeniira. Lotteri och kaffe. $f

frTStudiefiirbundel
V \tuEnskolEn



FORDAGS SOMMARDACK ?
VALKOMMEN in tilt oss

Massor av bna dick t i l I  bna pnisen

DELA upp BETALNTNGEN pA t t'tAtuoen.
INGEN R}iNTA, INGA AyGIFTER.

Aven Liingre hredit tiLL fiirnhnLlg hostnad.
Ansiih i Lugn och ro p0 vdr hensida hhrrt,sds.nu

\71DL1V1O d? RENJTUIT
NEirservlce I Ockelbo

.Auktoriserad verkstad for
Volvo & Renault

r SeNice & reparationer
av de fresta bllmarken

. Speclallserade pa Audl & VW

Vt har even...

. {-hlulslnstallning

. Resorvdelar & tlllbehor

. Dack & talgar

. Ackrediterad - "slecka Moi'YJf

Oppettider:
Mandag-Torsdag 06.45.'17.00
Fr€dag 06.45-14.00
Lunch 12.30.13.00

wrl,!v. ilotorCentrumAB.com

l|, tu uf . lnotorcent ru mo b. Goltl

$
Du har viil bokat in fredagen 1:a maj kl. 13.00 vid Kulturstation?
Vi miste tillsammans visa vad vi tycker om den skenande
arbetsldsheten och dom 6kade klassklyftoma. Se annons niista vecka.



Stor,ik: agasinsg 12,0290 - b2 f3 . Jiiy$a: D9A-700 49 , Aehelbo: S. lsgalan,0297-4Qi AS
Vdra dppetttder iir mdndag-fredag hlockan 9.3O-12,3O

Ouriga tlder enltgt duerenskontnebe. Telefonlour dlgnet runL Kontoret
ka.n uqra obemannat ndl lt represmterqr pd begrat'ntngar

Uaml wilhomna iinshat Ecn A Alna

Jrirbo-)ckelbo-Ou,
Begrauningsbyd,

Fonus i Ockelbo

.Jag hielper dig med allt som rOr
en stil{ull och viirdig begravning.

VAlkommen att ringa fdr
bokning av tid eller hembesok.

Hidrdis Forsling
. 7 ockeliro rel: 0297-41+ oo

F@NUS

Hciga virkespriser!
Ring mig f<ir nya prislistan

Virkeskdpare Pdr Cromberger

023-330 47
www.rundvirkeskog

nqngr.urc*sfpg
Vl iltGr rtort viirde p{ dln skogl

Mobyglrden?
Annica tel 0297-4302

mobil, npt 076-80430

I R9 ut bjuder pA kaffe. Vzilkomna! |

l f f iLingrorno 
_lff i

l[n-] Manadsm6te25/4 kl 13.00 | lfoOetseOag undanbedes. Boruest I
| 

- 
pi LingbogArden. Valkomna | | maj-t_is Otsson I



Se 6ver dina
markiser Nu

INNAN SASONGEN AR HAR
Kanske behover vdven bylas ut?
Stativet lagas?
Elter k6pa hett nya

Rabatt tom
30/4 2009

Tag kontakt
med oss Nul

ffiffifsleTil
lirnviig\trirn 16, 816 30 Ocl.lbo. T.l. 0:9;-l0l 53

25%

W'.*'l,llll
SOM HATAR KVINNOR

Fredaq 2414 Kl 1g Lensdi . 2-Lrm 32 mrn
Er{e(prrsr /, Kt

26/4 Kl 19 i.',n.,i,,

Junis  f i lmklubb Moviek ids
Mendag 2014 kl 18 visas

B o o g & E l l i o t 2 -
Vilda Venner mot Husdjuren

Kom ihdg att ta med medlemskortet!
Vill du bli medlem kostar det 60 kronor.

Fregor kring Moviekids svaras av
Jan Sdderstrom 0297-41427

Inlo om Junis finns pd www.junis.org

Kallelse t i l l  Arsmote
Den 7 maj kl 18 har Junis UTK arsnrote

alla medlemmar vAlkomna

...till Kent lldrm som lyfte mig
uppfi)r trappen ndr jag hade
opererat foten. Birgifta Johansson

NATURVARANDE
Ar barnen en utrotningshotad art i naturen? Hur drar vi ur elkontiakten och setter

i naturkontakten? Att m6la inre och yttre klimatfdrandringar med naturkraft

En kurs som fdrenar personlig utveckling med hellbar utveckling - naturvetande

med naturupplevande. I kursen ing6r teori och iivningar i stresshantering, lekande

kommunikation och medveten n6rvaro.

start 2514 
.*4 4\

J,:ll.;".;:ff;,:',,,* :r"r.lF r'l, r.-yttJl""a'up
LEs me, p. ww.,nre-yrrrelandskap.com lr''lrnlandet ady' 

----Z



Pa Kulturstationen
den 26/4 kl 16

Ks-frigor, iivriga namnder o
styrelser

Medlemmar och
sympatistirer hdlsas

vdlkomnal

HamrAnge PRO
Bingo i Fdrsamlingshemmet,
Bergby, ons 2214 kl 14.00
Viilkomna!

SABYSKOGENS
vAGSAMFALLIGHET

kallar till irsmdte

ldrdag den 9 maj -09 kl 14.00
i Missionslcyrkan, Ockelbo

Arsm0teshandlingarna fi nns tillgIngliga hos
L Berggren, N Asgatan 70, Ockelbo

MAndag 20 april
flyttar vi till

Stationsgatan 5
(fd Blomsterstugan)

OBS! Det kan hAnda aft tekniken
inte kommit igeng riktigt den fArsta
veckan sd som telefon, bredband

och fax.

TRYCKERIET IOCKELBO

0cftn!froArgt
I

gfltffi'dsl

$rrwrnxrr

Inbjudan t i l lsam16d
Fdrstudie Ockelbo-Mo Grindar

.,ernvAgen mellan ockelbooch Mo Grindar
heller idag llg standard och klarar inte av att
mdta framtidens behov.
Banverket har ddrfdrstartat en fdrstudle fdr
att titta pe mdjliga alternatlvfdr klara att
bahetreckans dygnskapacltet och fram dens
krav pAteknisk standard.

SamredJmaite
Vl bJuder nu in allmHnhet, fdreningaroch
andra intresreradetlll samrAdsm6tefdr att
anformera om projektet samtflnga upp syn-
punktersA att vi kan fA ett bra planerlngsun-
derlag Infdrdet fortsatta arbetet.

Var & na,
O(kelbo. Perslunda5kolan
Onsdagden29april 2009
Oppet Hus kl. 16.00-20.00
Presentation av projektet kl.16.10 samt 18.30

Viilkommen!
S kriltligd syn pun k tet kd h tkic ka t till Ba nve I ket,
lnt/etteinqtdivitiohen, Box 417, 80f 05 6iivle
sendtt .len 26 moj 2009.

Fiir mer inforlnation, kohtaktil
Projektledare Lenn.rt Sikstrij m, tel. 0774 - 44 5O 5O
lennarl.eikllronr@banve*et.se

ProjektadminirtratiirAeaThyr, tel.0774-44so5o
as?.thyr@binve*et.se


