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FOODSAVER
vakumpackare!
Finns nu iiven med matldrda
som tillbehiir!

Oppet:
Min-Fre 9.30- 18,00
Ltirdagar 9.30- 14.00
lngen lunchstiingning

OCKELBO HALSOCENTRAL INFORMERAR.....

ANGAENDE VACCINATION MOT SVININFLUENSA:
Barn som ska ha sin atrdra spruta kommer inte att fA en sarskild kallelse utan tir
VALKOMNAIiII BVC tisdagen den t2 januari meltan kl:13.00-1?.00
eller tisdag€n den l9 januari mellan kl:13.00-17.00
Sholbarnen kommer att vaccineras pa skolan under vecka 2 och 3.

Vaccinatiorsmottagningen pA Vibacka kommer att vara oppen samma tisdagar som
ovan alltsA tisdagen den l2 januari mellan kl:13.00-19.00
och tisdagen den l9 januari mellan kl:13,00-19.00
Dit air du valkommen om du inte hunnit.fa din fijrsta spruta eller om du tillhor dem av
riskgrupperna som ska ha en andra spruta.

Fr.o.m. MAndag 1l januari 2010
Har vi 6terinfitrt telefontid till Distriktsskaiterskorna
Ring 57 25 13 alla vardagar 8,30 - 9.00.
Vid bestiil lning ay och ridgivning om INKONTINENS-hjelpmedel, henvisar vi
till telefon 57 25 09 alla torsdagar 8.00-9.00.

VArdenhetschef
Anna-Lena Astrtim Nb"jr,i:s:F;'



Vlilkomna till Amots lF:s innebandydagar
16-17 januari i Kuxahallen!

Fikaf6rsatjning och lotterier bagge dagarna.

Lijrdag 16 januari
1  1 .00
13 .00
1 E  ? n

Siindag 17 januari
10 .00
1  1 .30
13 .00
14.30
16 .30

Amots lF - vatbo AtF
Amots lF - Rattvik tBF
Amots tF - Atvkateby tK

Amots lF -skutskers IBK
Amots lF - Strdmsbro lF
Amots tF - vatbo AtF
Amots lF - Andersberss IBK
Amots tF - Storvik ti

P15
Damer
Herr div. 4

P IF8
P10
F10 t  11
F12 t  14
Herr div.5

OBSI!t Fcirettisningar i SISU:s regi fdr respektive tags -__0
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s#,i{,,ldrottsuthilrlarna
I

I www.motorcentrumab.com I
Tack till Ockelbo fArsamling fdr uppvakningen vid min avgdng

som ky,kvdrd och kyrkorddsordfarande.
Bertil Eriksson

Har du en id6 som kan

Utveckla landsbygden?
- sdk da projektering frin L5ad6r senast:
28 januari for beslut 17 mars
www.leadergastrikebygden.se

l' Leoder
{ Gtistrikebygden

\ 'rlrtckling oy cbnriklondt tondr$yg d MB
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x,:t SUcTALDEMOKRATERNA
- - I Ockelbo Arbetarkommun

Kallartil l medlemsmOte tisdagen den lgjanuari kI.19.00 biblioteket Ockelbo.
Vid detta mtite kommer Arbetarbladet att delta med reDresentanter fren

lcdaktionen och tidningens styrelse. Vid m6tet ska vi ave; faststAlla listor til l
Landstingsfullmiiktige.

Och faststii l la ev. motioner inftir distriktskongressen i april.
Ordinarie ledamiiter och erslttare i kommunfullmiiktige har

niirvaroplikt,
Vi bjuder pi fika.

Viilkomna!
villdu !cr. nif om o$2 wwws@ialdc.rokrarcha scr'€kctbo 9,
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Korpen Gdvle genomfor under vAren 20 1 0 tva st
aerobicpass pa Bergby centralskola.
Tisdagar kl. 19.30
Scindagar kl. 19.00
Koslnad: 680:-/termin. Geller f6r beda passen. Dropin: 70:-
Ungdom/slud: Terminskort 500:- Dropin: 50i
Betalning via pg 907-8833

Ledare?
hrssserad av all
bli lodar6? Ring
Calarina Wikstrdm
Kopen Gavb pA
lel. 070-792 65 42

WIJ-
TRAD
GARD

Vi biirjar med sopplunch.
Vardagar  f r . o .m .  11 jan .  k lockan  11 -14  se rve ra r
vi dagens soppa fclr 5O kr inkl. brdd och kaffe.
Varmt velkomna iinskar Keith & Micke,AR

unnnu R6r&.Mre

Tjejer! lorggatan 5 (e[e 4ooss

Nu har vi dter dppet fij,r bastukttritfar
/ors dagar j cimna- ve[fr.or t 8.oo- 22. oo
Koyyta av i -infrabastun och sitt och mys iJroppra ay r tnfrabastun och sttt och mus i
ryQLen, vi bjider digjdfruLt a grmia-ks-retuxen, yI nluaer aln pa m)Rf- & oTonsl
buffe. ftin av Sadro[6 naUAp- i6fffor.
?rk rco:/yerson ici[kommen



G6r nAgot kult i l lsammans med ABF!
Studieutbud p6 Kulturstation vAren 2010

Ockelbo
BOKCIRXEL
"Ung pe 50- talet" Ung pt 60- ral€t"
och 'Raggarliv".

IDEVERKSTA'N
Uweckla dina keativa Adror, id€6r
som kan litrverkligas.

GAMLA SAGOR OCH SKRONOR
Ftir alla som vill hdra det mest
fantastiska...sp5nnande sagoma.
Vi biandar hoglasning och
diskussion.

INTECRATION
Hur gijr vi fdr an ftirste vAm "nya"
Ockelbobor? Varliir er de her?
Vi fiir hdra och ksa berlttelser....
"ALLA HAR VI FEM Fn.IGRAR PA
EN HAND soM AR sA oLIKA
VARANDRA MEN soM ANDA
ARBETAR MoT SAMMA MAL"

LIVSVERKET
Vi gijr vdrr €get slaktrad pa ctt enlelt
PA en lekfulh sttt.

Tv,l,riNDssTtct<NrNc
Llir dig nAgot nytt i gem€nskap.

LOPPISI'ERXSTAN
Gamrnalt blir nyn i vtu cg€n fantas;
fulla stil. Vi tar tillvara, pa ett entelt satt.

DEKORERA MED PAPPER
Dekorera askar, kort, ramar, paket,
permar, Uodsticksaskat glasburkar

ZUMBA
Roli8 triining till h?irlig musik rned
inspiation frin latinamerikanska
rytmer och sesom; salsa, samba och
Merengue.

ALLA KAN SKRIVA..
Vad erpo€si? Kanjag skiva texl€r?
Kom och prova p, att leka med ord och
text pa et lusrfyllt s5tr. tlaiku,
singtext eller kortnovell€r, du vnljer!

MATCIRfL
Svensk madagning som utv€cklas
litr och med invandrarkvinnor

SKAPA I LERA OCH BETONC
TillsamrnaDs gjuter vi vackia saker i
b€tong samt skapar i lcra.

KORGMALNING
Vi fiirgsXtter korgar ellcr annat
material pe e$ enkelt, roligrsar.

CLA&?oRSLINSMALNINc
Vi dckord.r glas och po$lir pa dct
mest fantastiska sln.

ANCLAR FINNS
Vi skapar anghr som tar med oss
tiu sjunde hinlcn..

ALLA KAN SJT'NGA
vi sjung€r vacka senger som vi kan
och minns, tillsarnnans i glddjc.

OCKELBO! DA OCH NU...
Kom ochb€dtta.,.

LASECIRKEL
Vi llscr och dhkut€rar en aktucll bok p,
Bibliotcket.

TOVNING
Vi tovar in doftvahr i frrgad ull
och torr tovar med nll.

TYGTRYCK
Vi tryckcr mtinster i herliga f:irger
pa Uedct, kuddar, gardiner rnrn.

HOOKY (hrkning)
Med hjelp av iutevAv och mattrasor
kan vi skapa otroligt vacha inattor,
veggdekorationer, vdskor m rn

DRAMAAVENTYR
Kom och upplev ett sprinnatld€ Aventlr i
saga$ och fadasins fantastiska vdrld.
F.trbam (med ld ldrar) fian 0-3 ar

MATCIRKEL
Planda tillsarnmans o€h laga goda
lltta rnatditter



Viilkommen
med din
anmiilan till .
expeditionen pA
telefonnummer
0297 - 409 20

RSMH
Riksftirbundet ftir social och mental hiilsa

FRISKVARD
Maten, att rdra pa sig, poshiva tankar..

MATLAGNING
Mat fitr det "lilla" hulhAller

GiSTRIKLAND
Landskapsblonuna,/dj ur..

GIPS/LERA
Me bra med lera, mask€r av gips

UNG PA 6O-TAL[T
Vad &iorde vi de?..

SAMHALLET
Ratdgheter/sl],ldigherer.

TEATER
Prova pA..

Kotrtakt: Mari Gunnarsson 073-0674120

MIN EKONOMI
Planera mera..

DATA
Nybdrjare?

HEMBEREDSKAP
fu du redo?

socIAL TtuiNING
Jag'el, umg{s med an&a

FARG & FORM
Mela pA glas/pordin

BAKNING
Nyttigare, roligare, billigare..



Svenska kyrkan *
O C K E L B O  F O R S A M L I N G

OCKELBO
On 13 jan kl 13.30 Andakt pg Uret, Stefan Nitsson, Ida Faht.

OBS tiden kl 18.30 MASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson.
To 14 jan kl O8.OO VECKOMASSA, Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson.
16 - 17 jan Ekumenisk bainehelg i Missionskyrkan med besdk av

svenska BibelsAllskapets generalsekreterare Krister Andersson.
Ld 16 jan kl 16.00 Bibeln - alla tiders bok

Fe ett smakprov av BibelSventyret - en vandring genom Bibeln pa
ett annorlunda sAtt. S€rvering

Sd 17 jan kl 11.00 cudstjenst, i tvlissionskyrkan.
Krister Andersson Dredikar.
Ockelbo cospel under ledning av Ida Fahl
Kvrkkaffe.

LINGBO
Sd 17 jan kl 14.00 MASSA, Stefan Nitsson, Ida Fahl.

.dt
q

&
F

16-17 jonuori ekumenisk biinehelg i i{issionskyrkon med
bes6'k ov svensko B i belsci I lskapets gener als ekr et erare Krister
Andersson.
Ldrdag 16/7 16.0O Bibeln - ollo fiders bok
Fd ett smokprov ov Bibeldventyret - en vondring genom Bibeln p6
ett onnorlundo sdtt. Servering.
S ndag 77/7 11 .0O Gudsfjdnst

!1isle1 f 1_de5so1-predikor. sdng ov 6ospelkciren under ledning av
fdo Fohl. Kyrkkoffe

"&
0ckelbo Centerkrets
Kallar sina medlemmar till 6rsmiite.
De som iinskar avsdga sig uppdrag inom styrelsen skall
genast meddela detta till valberedningen.
Plals och datum innefattar iiven c.kvinnorna.
Finnbackens g. skola onsdagen l0 februari, kl:1g:00.

Vdlkommna! Styrelsen

..till Pelle Danielsson som hjdlpte
mig upp ur diket, efter att

En Jritleros till qlla er som hjcilpte
mej ndr jag korfu a,- vdgen och fast'xambulansen 

prejat mig av y(igen. i\ nade i sndn pd sj,.ilvastc nydrsafton.,
Krille Ar oerhort tacksam! //Sqnnq
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I ftidetsedag undanbedes viintigt men I
I bestiimt. /nger Berglund 

I

@
I fddetsedag undanbedes ventigen men I

I bestamt. Sune Btom I

@
I 

fodetsedag undanbedes viintigen men I
I bestdmt. Lors-Griron Back I
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(rantporf ocrt Qd:tri[e 6rut fu
i u {6 o r le t u [y' u {6lo p lt *.

Oe anstli[fda ne/ upe(iive

Fonus i Ockelbo

Ja8 hjiilper dig med allt som fiir
en stilfull och v:rdig begravning.

Valkommen att ringa fdr
bokning av tid eller hembesdk.

Hiordk Forsling
Hirdv. 7 Ockelbo telr 0297-414 OO

FONUS

vi  \ ' ; i rnrr  o i l j i tn :

-  l ' r t 's t 'n lcr  t :KO lk
-  I {cgnkl i idcr  l lKO
- I l i ls lo lar

-  LcksrkJ '  ' , tc
-  l ) l r n k h d ! ,  \ , .  r  ' \

Vi vdrnar om det unika!

a-se

Vi viirnar om dct krcotiva!

- Spjdlsdngar och Vaggor
- Skdwaskor och Handvtiskor
- Bamkllder EKO

:Bfi'iil"l% *
- Hudvdrd EKO

[LU4 PRO Ockelbo Piminnelse!
qry Till er som anmalt sig till grcittallriken 13 januari p6 Gliintan,

Vibacka kl 14.00 hZllsas varmt viilkomna. Vi frin styrelsen 6nskar
alla vir'a medlemmar en god fortsiittning pA det nya 6ret.

Hej!
Jag Ar en brun Flatcoated retrievertik som dr nio mdnader. Min matte ska
borja pd Triidgdrdsmdstarutbildningen i slutet av januari och jag beh()ver
nAgonstans att vara ca tre dagar i veckan medan hon ar i skoiai, garna i
narheten av WU. Jag iir pigg och glad och jag gillar att promenerd.
Ldter detta intressant, ring henne pd 070-5279095.
/Helena Arola & Laila



J.rl6tansplundrin6l
i Ostbrl skola siin 17i"" kl 14.00

Dans krin61 6ranen, {iskdamm,lul-
klappslotterl lilca, tomte med pAsar!

Valkomna 6nsLar
Fiir. Finubackeus skola

AMOTS PRO inbjuder till
menadsmOte tisdagen den 19
januari kl 14.00 i AmotsgArden.
Efter motesforhandlingarna
serveras grdt, smorgas och
kaffe till en kostnad av 20 kr
Valkomna

"":r'*T" TENNISTRAFF

tr i M6ndos !9ft u te.so
,c")j;iuuu pit .psr& Mrs.

Filmvisning o proi inf6r klubbens
40-6rsiubileum. AILA dr v<ilkomno!
Ring Sune 070-35 I 27 52 t6r
onmolon. /STYRE|SEN OTK

ffiiWlo'%,"1?,*,or\--___J e i "srsJ Boka bitjetter pa
haseo2er. lo r---==\ www.riobio.com

AVATAR Lensd: 2lim 41 min

S<indag 10/,1 Kt 19:lr. ' l j , : i ' ' l '":, 
",.,.,

GOTA KANAL 3 Linsd: . in t2,Dn
Fredaq 15/1 Kl 19 Biljettprisr 60[r

t-<iruai tott KI 19 
Lensur: uar'n aren

'17l't Kt 15 & 19

Ockolbo 0297400 50 Norrsundot 0297-223 67

Matsedel v. 2
Miind Stuvade makaroner m kdttbullar / Fisk pi rotsaksbddd m pepparrot

Tisd Paltbrdd med fli isk / Spagetti med ktjttfdrssas
Onsd Stekt lever m grdddses / KycklinglSda med purjo

Torsd KSlpudding m lingon / Sparrisgratinerad fisk '

Fred Skinkstek m inlagd gurka / Laxschnitzel m gourmetsmdr
Litrd Flaskfil6 med potatisgrateng {endast Ockelbo}



VT 10
20101 Nu kijr vi iging! Vilkommen till en inspirarionskvlll i Alokalen, Bionar-
hrllen mbdrgen l8 januari t 8.00 dir vi berarrar om vara pass simtidigt sonr du
flr rriina och prova pi! Under denna kvell har du mijjligher aft kijpa korr med
50r rabatt vid kontant bemlning. Vid senare becalning: bankgiro och fullr pris.

Anmilan: Vanengympa: 42I 2l
Ovriga pass: Anmiilan pi inspirationskviillen eller innan passens biirjan.

- Scherna med start tisdagen v.3 -

Mindag
Mindrg
Mnndag
Mindag
Tisdae
l,nsoag

9:.{"g
Jonoag

Vattengympa
vattengymPa
Muskelpass
Box
Cheerlcading

Step
Gympa

Simha.llen
Simhallen
A-lokalen
A-lokalen
Perslundaskolan
A-lokalen
A-lokalen
Abyggeby

18.00 - O8S!M.,1 -
t9.00 lat trcM ).

18.00
t8.45
17.00 - Jti.9 o:h. .
18.00 Po.l,:n:l@
t8.45
19.00

_ ALLKOIT'I'-
Samtliga pass; 850:-t50:- skolungdom t.om. 19 er
Vattengympa: 750:-/650:- skolungdom t.om. l9 ar. Drop-in 90:J70:-
Ovriga pass: 650:J550:- skolungdom t.om. l9Ar Drop-in 70:-/50:-
Cheerleadingi 450:- flickor o pojkar fdlda -99-02

Muskclpass
'lrlnilg 

dir vi anvinder oss av
vira skivsriingcc Scyrka frir alla
muskelgrupper

Step
Etr fartlyllt pus cill anpassad
nrusik. Stegkombinationcr byggs
upp lir fbr lir. Effektiv mag.
tr;iningl

Box
Farr[,lld rrnningl Scyrka ft;r bil,

rygg och axlar Magmusklerna flr
sirr! Handskar och mirrsar.

Core
Styrketrining & srabilire$rr:ining
lor kroppens klrna, mage, rygg,
bi.l, skuldror och bickenmusku-
latur pi €tt roligt och siikeft siirt!

Vatt.ng/mp.
Morstinder i vatrncr ger mjuk
trdning mcdan du bygger upp
din styrka.

Gympa
Sryrka, kondition och riirclse-
glndjc i cn salig blandning. Allt
detta rill medryckande musik.

Checrlea&ng
En blandning av gymnastik, hopp,
dans och akrobatik med ett hilgt
tempo och skarpt riir€lsemdnster.

' / / '

OIF GYMPA

&agot? Ijnd^. 403 5r, Ev: 42r 2I, A^ ik^:070 - 7A7 28 29.
- uuw.oekdboifcon -
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