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lysl:b-:kvrkan *
OCKELBO
Ti 19 jan

On 20 jan

Sd 24 jan

AMoT
Sd 24 jan

kl 11.00 cemensam syftireningsupptakt i Kyrkans Hus.
Vi bjuder pE kaffe/te och tandgeng.
Underhellning av per-Erik Sundstrdm

kl 13.30 Andakt pe Bysjostrand.
kl 17.30 Soppa iKyrkans Hus infdr kvbllsmessan. 3O:-
kl 18.30 MASSA, Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson.
kl 11.00 HOGMASSA, Susan Tronsson,

Anita Wiklund, Lars-Olof Johanson.

kl 14.00 cuDsDA sr vid kaffeboroer
Susan Tronsson, Anita Wiklund, Lars-Olof Johanson.

TYCKER DU OM ATT SJUNGA?
Vi helsar nya och gamla sSngare vblkomna ull en ny termin,
Med start 21 januari.

fYnfOXdnfl{ under ledning av Lars-Otof Johanson
6var torsdagar 19.00 - 21.00 imusikrummet Kyrkans Hus
LINGBO ffMgyCOSfdn under ledning av Ida Fahl <ivar torsdagar
19.00 - 21.00 i Lingbo fdrsamlingsnem.
Inga avgifter - inga fiirkunskaper - inga antagningsprov-.m€n du bdr ha ett gott 6ra fdr att lett ta till dig din stiimma.
Valkommen att gdra din stemma hdrd!

Stortor v 3 (18 -24 jon) i Kyrkons ungdornsgdrd kl. 15.30 - 17.00.
Vcilkomno till ett verksomhetsdr med spdnnonde upplevelser:
UIeliv, ldger,skoterturer, bodresor, curlinq m.m.

/,n.s!la,? :

8-9 dr Arldndogar: LILLTJEJLIGA N
10 3r- Tisdogor: ANSOARS
8-9 dr Onsdogar: ANSGARS/IiIINIOR€RNA
1O dr- Torsdogor: STORTJEJLI6AN
Tonsdogar kl 17.30 Bussreso till Kungsberget
gciller hogsfodiet ,2O plolser.
VALKOA MEN ! Svenska kyrkon i ockelbo/Stonlev

6ffi1



eitablera
l6.e',ag5ridqr,?.n; i tnsl:rdi'.td

Di kan det vara en bra id6 att lyssna pe
informarionen av etablera. Under kvillen kommer

vi att ge dps och red kring fiireragsstart.

. efoblero ftiretogsr&dgivorno
i Gcistriklond

LokaL Ockelbo Pensionat & Kursgird
Anmilan: www.etablera.eu Tel 0297-554 04

l'#'Ji!#ig nfl llinzu,,,

gCKEf.tsC, O*drg deru 20 januari
dppnar ai dterfrir [uncfur

Mdn dag - Fre dnf k{. 1 1 - 1 4
Ortrigo ti/er samt

Ldrdagor o& sdndagar en[ast t)ppet

/th hutdltningar
'larmt adlfomna!

tef 40904

Tag med din stickning och kom tillvert
Stick-caf6 i Hagsta skola kt.18
torsdag den 2l januari. Vdlkommen



Vattenavstiingning i Jddrads
Pi grund av underhSl lsarbeten ivattenverket
kommer vattnet i JddraSs att stengas av den
20 januari mellan kl 09oo - l-Soo.

Dricksvatten kommer att finnas i tank vid Kjellas mack men det
kan vara bra att fylla upp nigra kdrl innan avstdngningen si
man klarar sig t i l ls vattnet kopplas pi igen.

r4 .

f, 'i'gdstrike
-\-/ VATTEN

020-37 93 00
wwwgastrikevatten.se

www. m oto rce ntru m a b, co m

OMG WO 90 irs - Jubileum!!

Ostby, Murgirden, Giiveriinge viltvirdsomride firar 90 ir med
mat och dans pi Perslunda till Rickard "Elvis" Berggren med
Bolagets orkesten
Vi inbjuderjiigare, markiigare och bybor med familj till 90-irs fest den
6 februari kl 19.00. Bjud giima med nigon.
Egen dryck och glatt humtir medtages.
Alla som kommer pi festen iir med pi ett lotteri av en halv iilgkalv.
Kostnad 160 kr/pers. Anmiilan senast 24januari till Anders 070-3314706,
Gdran 070-31417 67, Hans 070-5355759 och Lennart 070-6163351
Hjiirtligt viilkomna iinskar OMG WO

unnnm ROr &M/S



-!-le-r
Amots Socialdemokratiska ftirening kallar till m6te
26 januari kl 19.00 i AmotsgArden
Dagordning: Val av styrelse m.m
Alla medlemmar och nya sympatiscirer hiilsas viilkomna.
Vi bjuder pi fika

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se
info@ockelbook.se

Kallelse till irsmiite torsdas den 18 februari kl 1900.
Plats: Ulvsta Friluftsgdrd. 

-

Arenden enligt stadgarna. Vi ser fram emot att f6 in verksamhets-
beriittelser frAn kommittderna senast tisdas 2:a februari.
Liis mer pA v6r hemsida!

ffi#
Gympa mAndagar 19.30 Lingbo skota
50:-/gAng etter 500:- for 12 ggr

Innebandy frin 15 ir onsdagar 19.00 Lingbo skota
Vdtkomna LIF

INBJUDAN
Du som iir ftiretagare i Ockelbo
Valkommen till en uppf0ljning av informationsmdte inkl lunch
TORSDACEN DEN 28 JANUARI KI I I,3O- 13,30
Plats: Ockelbo Pensionat och Kursgard. Lunch och kaffe ingtu
Vivill fonsath at! informeraom varens marknadsakiviteter och ha en dialog king hurvi
tillsammans kfi stdika Ockelbo.
Agenda:

L Ockelbo kommun - se hft ser planerna ut tbr marknadsfdring€n 20lO
2. Vad kan vi gdra tillsammans lbr att sHrka Ockelbo?
3. Nasta mdte

Det dr begransat med platser se fdrst lill kvam gAller Lunchpriset ar subventionerat
- du betalar 50 kr.
Anmtlan senast tisdag 26januari. (ange sarntidigt om du har behov av sDecialkost)
Maila garna din anmalan till illilaockclbojl: eller ring rill Monica Jarnivist 070-160 4I 00

Vllkomm€n MonicaJamkvist



Terminsstort f6r Ockelbo f<irsomlings
born- och fomiljeverksomhet!

Boby6ppet- onsdogor kl.9.30-1 1.30. Start ?O/1.
Oppef Hus f6r de ollro yngsto, 0-1 6r. fngen onmcilon.

tlilusiklek- rn6ndogor k|.9. 30- I 1. 30. Stort 18/1.
Viinder si9 fill 1-3-6rin9or * ev. sm8- eller storosyskon.
fngen onmdlon.

Kyrkis och rltiniklubben b6rjor vecko 3.(f8-22 jon.)

Allo grupper hdller till pd S. Isgaton 39. For mer informotion
ring 42767 och proto med Titti FdltstrOm eller Monico A Brundin.

VARIAT ViLKOAANAI

| | } Onsdag ZQll Andoki Bysj6strond kl 13.30
I I r Sdtdag 24/l 6udstjiinst onkring Apostlogiirningorno I
| ! F kl. 11.00, John-Lennort Andersson, I
I o.r"rao sdnq ov Morionne Andersson
I t .ttontkyr*.

'lldrt ztarmaste tac(
ti$ lEr alla sotl p,i. olifot sdtt fie{rat
minwt aa udr ftfire far och farfar

l{ans Afrrberg
Jefls e lQrr at[, toskhn d Ea6iz(n

'IatkaIk
som fu{rat niwut ao

t{dfumMofonders
hortgdtrg, tack

Christzr

Ki5rens iSvningar biirjar mandag 18/1
kl 19.00. Nya sdngare behiivs om kdren
skall dverleva.
Styrelsen trdffas kl 18.00. Vdlkomna

lFdreningenHamrdngeVattendragsbevarande(AJiireningen) |
I kallar sin medletnmar och inbjuder intressenter till drsm1te s1ndag 24/I I
I kl 15.00 Plats: Sdgkrokens klubblokal, Rhilboharen. I

I 
W biuder pdfika. Viilkomna Styrelsen 

I



Teater pi Folkets IIus i JiidraAs fredag 2911 kl 19,00

I huvudet pA Sixten Olsson - en komisk kabar6
framfiird av Panikteatern.
Sannolika och osannolikafgurer och fdreteelser i tiden i en komisk
kabari signerad Carl Z. En och annan kommer publiken at kdnna
igen, en och annan vill man inte alls kdnnas vid, ett och qnnat iir
precis pd pricken, medans somligt tir helt uppdl vii.ggarna.
Biljetter finns hos Kjellas Mack Jedraes tfi 0297/ 45034 och
Informationskolrtoret Ockelbo Kommun,
Arrang6rer: Jedraes Byrld med stiid av Ockelbo Kommun Utbildning- och Kultur,
ABF Ockelbo samt L?insteaterftireningen Riksteatem Ciivleborg

POTATTS - Applrru - soLRosFRO
King E. Asterix, Sovo, Gul mondel, Hertho, Snoboll S och 20 kg forp. Moroi-
ter, lok, sv. opplen, fodermorottel solrosfro. Nykokt hjortron- li-ngon -bl6bor
- hollon -drottning och tronborssylt, co 60% borholt. So|.jes fr6n lostbil.
TORDAG 30/l : Holmsveden stn 

.l2.4b, 
Hogsio e-stor I 3. Lingbo preem'I3.15, 

Ockelbo stn I3.30-13.50 Obs! Ny veckodog och nyo tiderl
070-3534186 Ndsfa fur 27 feb 20t0

"&
l)CKETBO CENTERKRETS
kallar medlemmar och sympatisiirer till mijte infair arets fijrsta
kommunstyrelsesammantrdde.
Pi agendan, infiir valet 2010 och 6vrig aktuell politik.
Tisdagen 19 januari, k|.18:30.
vAIKOMMEN TITt vANllRTsRUMMET.

Styrelsen.

ALLT B0RJAR H(]S OIG.
10 februari, 19:00 irsmiitet i 0stby g.skola.
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SOCIALDEM6KRATERNA
KaIIartiII GRUPPMOTE

tisdagen den 22 januari kI.19.00 pA biblioteket i Ockelbo.
Ordinarie ledamcjter och ersiittare i fullmiiktige har n?irvaroplikt.

Vi bjuder pi fika.
Vill du veta mer. om oss? www.socialdemokatema.se/ockelbo

-z ) ,
^;A SKAVI PROFILERAVAN SXOL,{r!v^!I

--l Viilkommen till inspirationsmdte i J?idrais Folkets Hus.
Vi vill tillsammans med er diskutera byskolornas och byamas utveckling.

Dag: 2 februari
Tid: 18.30

Medlemmar och sympatis6rer halsas Viilkomna:
Vi biuder pi fika

.hmo t och Jcidrads Si c ia&)mo kratiska fi)re ningar

ffi
l[Plo/ Bingo ons 2011 kl 14.00 |
| 

- 
Farsamlingshemmet. Bergby.l

I Valkomna! |

M
| \PB0/ eingo tisdag l9ll Gliintan, I
I \---/ Vibacka kl 14.00. Viilkomna! |

I Att 
"u 

uppu"t tnifipe rin-l
I 

fijdetsedag undanbedes viintigt men I
I bestdmt. Christino Noding I

JULGRANSPLUNDRING
I BERGGARDEN ULVSTA

LdRDAG 23 JANUARI
KL, 15,00

KOM OCH DANSA UT JULEN
MED OSS

DET BLIR FIKA, DANS RUNT GMNEN,
FISKEDAMM OCH KANSKE ATT

I ErrsroRrrAcK! ^__l
I Till alla annonsdrer, funktioniirer, publik, spelare och ledar" /.#A I
I som gjordedetmdjligtatt genomftira2010irsBILMACUp \S#ii I

OCKELBOIF-FOTBOLL V I



Fonus i Ockelbo

iag hjalper dig med allt som 16r
en stilfull och vSrdig begravning.

V:ilkommen att ringa l0r
bokning av tid eller hembes6k.

Hi6rdis Forsling
H5fdv. 7 ockelbo tet:0297-414 00

F@NUS

Funderor du
pd ott kopo
eller soljo hus?

Vill du ho en
fri vordering?

Fostighetsmoklore Owe Heltberg
Volkommen till kontorei I
Centrumhuset!

Telefon 40455 moblt 070-5334201

Att ev uppvaktning pa min
fddetsedag undanbedes vdntigt men

bestamt. Britto Sji5blom

Vi viirnar om det unika!Vi v i i r  r r  on) nr i t j i in !

-  l lcsc, l rc f  !K()  *-  l {cgokl i idcf  DKO
- Bi lsrc l t l r
- Bxrnvagnar
- Lcksnkcr tsrirtrndc
- l )anrk l i t ( lcr  \ r .x \xt .

Vi vilrn{r onr dct krcativo!

- Spidls{rrgor och Vsggor
- Sk0tvllskor ooh I hDdv:tlikor
- Bn|nkllldcr l-KO
- Bilrsclar l-KC)
-  BIni ,a lar  EKO
- l lud\ ,Jrd UKO

.<;ttl t.ih: .ttttjiu$irsg t2, t)290 " rU ).J ..l.ifia: 0:!90"700 19 . echdbot S, ,l,s,tt t,tx 60. 0297"40, U,

-^ Vdra dppettider iir mdndag-fredag klocian 9.3O-12.3O
Oortga ,ider enligt Aaerenshornmebe. Telefonlour dJtgnet fl,tnt, Kontole,
b 

kan uara obemunn,tt n lr a! rep;esenerAl pd begruunlngar

_P|fd,r. vannl vailhomna iinskar Saru O Aifla

p" ry{ [ Jrirbo - )ckelbo - Ouansjt)
? t :1  s -^
%.rr!,.f beqrauntngsbwd-  . sBr .  "



Styrelsen i PRO Lingbo
kallar harmed medlemmama
till ordinarie irsmdte ftir
verksamhetsiret 2009.
Mdtet iiger rum pi
LingbogArden den
30 januari 2010 kl 13.00.
Underhillning av
Kvinnf6lk fran Ockelbo.
Kaffe - Lotterier.
Viilkomna.

\

...till Karin & Stefan fttr
festen pA Tobias 25-6rs-
dag. Kram,
frdn oss som var med

...och tack till Daniel
Resare ftir att du kom
till oss p6 fdrskolan med
brandbilen.
Frdn oss alla /Kina

l
...till Monica och Titti
ftir en jiittemysig termin.

...till Alone Engstrand
som var med in i det
sista n?ir viran 2ilskade
Moa fick llimna oss.
UIa & Lasse

Ga pa BIO
Gatilt Rlo

Boka bilietter pi
www.riobio.com

NEW MOON Lengd: 2rjm 11min
L6rdaq 2211 Kl 22 Bjottp s:60kr
s6ndai 24lr Kt 19 consur: l*LlliJJ"'
ALVIN & GANGET 2
Fredag 2211 Kl 19 Langa: 1rm29min
L6rdag 23/1 Kt 1s liri,g".,:9q,..,

2411 KI|S 
Can8ur: Bamtilebn

MEII iIU FAN DO|YI
TJEJTn|TTAEI

il,ifl'o'++ft
Akupunktur kan hjdtpa vid:

'rygg- och nackbesvdr
*musarm/tennisarmbage
'kniprobtem
*tinnitus
*viktminskning
*ischias
*ktimakteriebesvdr
'matsmettningsprob[em

Vdtkommen tit[
Mttma akupunktur Amot.

Margareta Lindbtad, 02971571 81 8.
margareta@witlmaguides. se,
www.wiltmaguides.se
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