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Kom in och se vtr nya charkdisk!
Manuell fiirsiiljning av k6tt, ost och charkprodukter

Yi:f " "' n 
ICA Svpermdrket u cc LE Bo.

Viilkomna
till vlrt marknadsstind pA Ockelbo Marknad
diir vi kommer att finnas med alla tre dagar.

Hos oss kan Du prata politik, h2imta
information och ha trevligt

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som vtixer

hittar ni
som
vanligt i

yrkparken 2-4 juli

Vi serverar v6ra beriimda
revbensspjdll och gnillspett j
men Sven hamburgare,
konv och pannkaka.

Cll, cider, vin,
kaffe, lSsk och festis.

Fredaezl-Ol Ocklahoma Cover Kines
Ltirdae 2l-Ol Cover Up



HEMBYGDSVECKA

Tider: Tisdag den 6 jul i  t i l l  och med torsdag den
8 ju l i  k lockan 1O.OO t i l l  15.00

Vdvstolen 3r forhoppningsvis igSng under dagarna
I-M Nordkvist och Svea Dahlblom dr ddr med sina kaniner och
v isar  hur  man kardar  och  sp inner  u l len
Barnpyssel leds av Elsa Eriksson under dagarna tre
Tisdag slojdar PAr wilhelmsson
Tisdag och eventuel l t  onsdag visar Ralf Sikstrom, Gtivle, hur man
tSljer da la hista r
Under tre dagar visar Ni ls-Gunnar Westr in hur man t i l lverkar
luffa rslojd
Under tre dagar visar Gdran Legfors upp knivhantverk
Onsdag i ir  Anne-Marie Niemi pE plats och visar upp hur man
restaurerar dockor och syr dockkl i ider
Onsdag kvi i l l  f8r vi  besok av Vetera n motorcykelklu bben frSn
Gdvte
Under tre dagar visar Inger Krantz sit t  mSleri  p3 tra
I Troskladan fotoutstSl lning av fotografen Jens Assur
Smeden Krist ian har smedjan igSng
Dag l igen sB s i i l j e r  v i  nygrdddade ko lbu l la r  me l lan  11 .00-13.00

FrSn kdket sB serveras frasvSfflor eller varmkorv, kaffe med
hembakat  b rod
I Bastun sE kan ni se gamla f i lmer fr8n Ockelbo. Och p3 tunet
si i l jer vi  t idskri f ter och bocker

Hembygdsdagen
Firas si indagen den 11 jul i  2O1O, klockan 13.OO ti l l  15.OO
Klockan 13.00 hdlsningstal av ordforande Sdlve Malm
Klockan 13.10 t i l l  15.00 underhSller dragspelaren Bosse L60f fr  Gdvleer
Vi saljer kaffe, frasv8fflor, kolbullar, tidskrifter o bocker F
vALKoMNA 6nsrnn ocKELBo HEMBycDsFORENTNG +lgKfl



S*lv'!MAR 2010
p& s,.l6sAcKEN

1 Juli t.o.m 9 augusti:
Oppetider: Tisdag - fredag: 11 -'19

L d r d a g :  1 1 - 2 1  S o n d a g :  1 1 -  1 6
(l,4endagar stengt)

Daoenslunch 11.-  13.30
Ovrioa tider a la carte

SOMMARMARKNAD
Fredaq 2 & Lordao 3 juni

Serverar vi en hiirlig
MARKNADS MENY

11  -21

SJ OBACKEN
1 \ i )  e  c ^ t c | l t ^ . ' c

Fersk & hemgjord Glass
Kaffe & Fika

odrerffHIIit?

MAT & MUsrK KVALLAR

o  r , l
h'Irtnfr- { ' t  I.J

Bra mat & trevlig underhAllning
. onsdag 7 juni: 'Toms Kitchen'
o onsdag 141uni: 'Walle'
o onsdag 21 juni: 'Kent & Marita'
18.00 - 24.00 Boka bord ftel. 42750

Fonus i Ockelbo

ia8 hialper di8 med allt som rdr
en stilfull och v6rdig begravning.

Vajlkommen att ringa fdr
bokning av tid eller hembesdk.

Hiordk Forsling
H;rdv. 7 Ockelbo tel. 0297-414 OO

FONUS

Axrn+. Bruk

ALLSANG och
ALLSKONS MUSIK

I Htrttan

Onsdag den 7 juli och
Torsdag den 22 juli Kl 19 OO

Medr hgvar Sundin
Xarl-Erik Jade]st16m
Harnr;rnge Spelman

Intrade 3o:- Kaffe finns att k6pa

.f,anaagdr gavL Krhll dfr,tncil. j4@f



'Tackfif:kkt, 
vanner ocl 1a[fi6nrater far alt

v,iirme ocl mdfuiwla Nlvisa( or ui/ u,ir fuire

Sfig. tswx, Pitu, 1la nd t'anSu

tl09er.aheat
porcqanq.

'lac(far hknrnor i Femief, qauor ti[[fon/er
orh 6[ommo, vi/ 6,iren. Ett :ar:[1[t tac[ti[[

Kyrkoler/e SA[an Ni6nn som qior/e 6eq,ov-
" ningen 6[lef{jut( oclt {irt.irr, l* i,

Mg \rtr .. .

. . - ' . ' '

DET LOKALA ALTERNATIVET!

Tillfalle att fdrgylla grillsommarenl
2 st 114 av ntit ca 50 kg styck
Benfritt hengmtirat ntitktitt lev.

slutet v 26

90 kr/kg
070-538 74 72 0297-432 06

www.ockelbo-tjur.seSf o rf Tac[ ti I p er:o na la n v;/'|{enl1;nt fet,
Nattpatrul{en, Yi6acfu o tsy1t)rbil{dr at'f

Ni k3it fi urifkn/on udr Mor

Eiuor 7{ammarfunt{
ui[hennet u,iu:it(a !i[ pljor/en.

lngemar o Sune

tr* ,lr ... Rosor oclt Tack til l Hcntjiitts-
*+;(. t",,, Anot Kviillspurrullan och

f\\ \ By-rjo.lrra,r(l [dr god vftnl oclt
onitanke unrl e r H ol ge rs s j ukclonts tid

Mcd-Britt, Sdnenn med familjer

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

rvww.ockelbook.se
info@ockelbook.se

UIG-tr i in ing. mindag 28 juni .
Sluttnings-Ol. Samling norr om Ol larsberg, vagen mot Abergs ftibodar.
Start frin 17.30. Tr?iningen iiven tippen fijr alla OOK:are.
Ansvarig: Bosse, 026-23 5l 18.

Klubbtriining, onsdag 30 juni kl 1800.
Tempoviixling. Samling Liss tansen vaster om Ol larsberg.
Ansvarig: Ola, 070-172 21 76.

,^\ ll ll llur(clk((e[Do 6iffi;,
lE lk<O g= lU lD lD al t[ \s-. - -,'

Odla re : hrgcna r H ununa rl und
Suuttuttisbo, 070-3 5 I 274 5
Ekologiska jonlgubbar niiru Dig
Huvudsort: Pegasus, I:lorans snt crt l0juli

Du iir viilkonunen!
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Parkerlng E Camplng

tnformatlon p e"apt"r.

Mat [fl s;.,tr,,.r.

Sorvorlngatelt XlStot"
Toalett f xyrt<a

Tlvoll

ry Bcsiiko..l,An Ul'sr., Abysseby e Anol r€kfihond6r.s pa'k.ring !id PalsgA'd6r
8.!6k.rc lill Hllloc.ntr.l.. l,ln Ulv!1. & Abygg.by h5.!i... !i.8dl. & Perslund:

Ockelbo Marknad 2-3-4 juli
l-ijr 2tl:c iirct i rad arrangcras Ockelbo Marknad. Vir forhoppning ar att samtliga
Ockclhobor och hcsdkandc ska fA en trevlig helg ti l lsammans.
l. iksorn tidigarc lr meste vi dessvarre stl inga av delar av centrala Ockelbo, vilket kan
rncdliira vissa bcsvlir fiir dc som bor och arbetar inom detta omrede samt de som skall
bcsaika viira allhrcr

Ncdan l(il.jcr vad som giillcr under marknadsdagama:
. Av ovansticnde karta framgir vilka omraden som iir avsungda.
. Avstaingningen galler frin torsdag kl 20.00 ri l l  sondag kl 21.00'lbr8cls 

parkcring iir avsEngd fren onsdag kl 19.00,
Pc rslundaparkcringen Ar dppen.
. Om du imnar anviinda ICA:s kundparkering. och inre har f6r avsikt art
bcsoka marknaden: Betala p-avgift niir du kommer och visa upp p-biljetten
och inkdpskvirror nar du eker se fer du avgiften tillbaka.
. I)u som bor/arbetar i centrala Ockelbo kommer att fe passerkort.
. Sjodngs\'?igen vid Bysjosrrand helt avs&tngd fro.m fre ?7 9.00. Besijkare
lill Sjdiingsgirden och Hiilsocentralen hanvisas via Perslunda.

Marknadskontor
Te|. 0297 -425 50 (fr.o.m. 28 juni)
E-post: i nfo@ockel bomarknad.se
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f,:'tli'-
I : Gestrikebygden ,n,"* ,tin, ""ln""t.it" I

MOTIONSBINGO i MORTEBO
Tisdagar kl. 18.30 - 20.00, 29juni - 10 augusti

Llitt bana, utmiirkt fdr barnvagnar. Liitt att vinna! Brickpris 20 k. Gratis fika
Viilkonnen! Miirtebo FK

Q2n"',':l'rtnt
TACK!

Br<!llopet mellan Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel har skrivit in Ockelbo i
historiebiickerna fiir all framtid.
Firandet i samband med detta bide j Stockholm och med en fantastisk fesrlig vecka i
Ockelbo och i byarna kommer minSa att minnas l inge. Eller rentav for all t id.

I Ockelbo kommun har det varit en ling rid med fiirberedelser och minga, minga
personer har deltagit fi5r att kunna genomfora denna Briillopsvecka,
Vi vill sA gerna tacka alla - var och en - som i nigon form bidragit rill att det har blivir
rent och snyggt, att Ockelbo blomstrar och art der blev si fesrligt och folkligt.
Vi vill tacka samtliga som deltog under fesrdagarna med ett glatt humiir trots en och
annan regnskur och l inga koer.
Till alla Ockelbobor, byar, fiireningar, f6retag, sponsorer, leveranldrer, arrisrer
vill vi framfiira ett stort TACK.

Til lsammans visade vi der Ockelbo vi ir si stolu i iver.
Arc vi $lkomnar bide varandra och vira gister.
Att vi genom gott samarbete bidrar till och ger miljlighet att vixa - denna ging
genom etr hisrcriskt evenemang.
Att vi varnar om det gr6na som vi visade i v;r utemillij och med ett Picnic Royal
som var ekologiskt, lokal- och nirproducerat.

Nu fortsdtter virt arbete att tillsammans visa ett Ockelbo som ir v;rr att bes6kal

GIad Sommar i inskar
Magnus Jonsson och Lasse Sii idin



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

OCKELBO
To l juli kl 08.00 VECKOM,ISSA, Sam Douhan, Lars-Olof Johanson.

Fr  2  ju l i
td 3 juli

I KYRKAN
kl 11-16.00 Kaffeservering
kl 10.00-16.00 Kaffeseruering

\ MARKNADsSANG LdRDAG
l-'r kt 11.00 Kuxakdren N' \ ii 13:333i[!iit [,I'lt['t ./r

a ' kl 14.00 Lingbo Hembygdskor
kl 15.00 Ockelbo Gosoel

Scj 4 juli kl 11.00 MARKNADSGUDSTJANST, Stefan Nilsson,
Britt-Marie Thdrnros. Lars-Olof Johanson, Ida Fahl.

Efter oudstiensten - kl 16.00

On 7 juli kl 13.30 Andakt pl Bysjiistrand, Sam Douhan, Ida Fahl.
To 8 juli kl 19.00 KONSERT, MUSIK I SOMMARNATTEN,

Sofia Kellgren och Robert wells. C.qA
Ockelbo Kyrkokdr, Lars-Olof Johanson. ?,iP
Biliettfd6elning pB Ugglebo och TuristbyrSn pf lf7

sd 11 juli kl i8.oo Miiss& sam Douhan, Lars-Olof Johanson. \lfff
SAng: Monica & Titti -*\Kr"r

To 15 juli kl 08.00 VECKOMASSA, Ida Fahl, seng, klaviaturer.
Kerstin Fahl, koto, Tore Lindstrdm, kohorn.

Sct 18 juli kl 11.00 Ekumenisk Gudstjenst pe Wij valsverk,
Anders Nordlander, Susan Tronsson,
Ida Fahl. Seng, Bengt Erikson.

On 21 juli kl 13.30 AndaK pA Uret, Susan Tronsson, Ida Fahl
KI 19.00 MUSIK I SoMMARKVALL.

Kent FelBtrom sAng, Johan Enander flygel.
sd 25 juli kl 11.00 HdGMAssA, stefan Nilsson, Ida Fahl
To 29 juti kt o8.oo vEcKoMAssA
Scj 1 aug kl 11.00 Friluftsgudsqenst i 6stby skola. Stefan Nilsson,

Lars-Olof Johanson. Ockelbo manskor.
Fdr. Finnbackens skola bjuder pe kaffe.

:AonaAs -effi.
sd 11xrfi t<t tg.go :antvaescuosrratsr, sam Douhan, 

ry'S;J;ilf,:S3:J:l'illeorojer &hF
TAget ger 13.33. Kaffe finns att kopa iTalles.

Sd l aug kl 14.00 GUDSDANST, Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson.



AMoT
Sd 25 juli
On 28 juli

LINGBO
On 14 juli

kl 14.00 GUDSTJANST, Stefan Nilsson, Ida Fahl.
kl 19.00 MUSIK I SOMMARKVALL, Jazz i folkton,

Fredriksson-Hanpers-Lindberg-Trio.
Gast Anders Woxberg

KI 19.00 MUSIK I SOMMARKVALL, TriO ARX.
Jorden runt pe elva instrument.
Ida Fahl, seng, klaviaturer m.m. Kerstin Fahl, koto.
Tore Lindstrdm, kohorn, fiol m.m

Svenska Bibelsellskapets bibelbuss
besoker Ockelbo under marknaden.

Parkerad vid Kyrktugan.
Valkommen in.

Er nnt hedru/e minnet av vdr Mor

EuorT{ammarfune{
.rlenom Er niiruaro oci fucf/i)r uacftra hknnrot vi/[ennet {t,ir snt qduor av ot[s fonrtr. Elt lor{- 

rurnt Tac(ti(Kent', Maria, N;i ftu finq, ntutifo Ia[ Tlt ryuiifit Tackti(6arun Sffintner
gngemar i Sune mu/famSe,

StOft taCk tilf alla er som skankt prytar och mobter titl
Missionskyrkans Second Hand.
Affaren har Oppet: tors 'l3-18 och fre 11-15. Utover Oppettider kan du aven lamna
saker ons - tors kl 9-12. I mojligaste man hjalper vi till att hamta tyngre saker, framst

annars enliot dverenskommelse. Tel 0707 36 79 88.

SOMMARKONFER-ENS i Tempelkiillan Gammelbonings Biinhus
30 jun i -4 ju l i

Start Onsdag 30 juni kl 19 HELA KYRKAN SJUNGER
En Hiirlig singarskara frAn Gammelboning tillsammans med viinner frin

bl.a Djur6s Filadelfia med Bill Nyman i spetsen
KOM OCH SJLING MED OSS *SANGEN DU MINNS"!

Tillresande talare: Giiran Duveskog, Svenn-Thommy och Eva-Brith Fjelberg,
Anders Rdjer6s, Spanska gruppen fren GAyle til ls med Tempelkiil lans egna talare.
Tider torsd 11.00 och 15.00 och 19.00 (15.00 och 19.00 TSRAEL I FOKUS GORAN

DUVESKOC)
Fre - li ir 11.00 och 19.00 Sitn 11.00

Fiir info. 0706745363 Maj



EIDVGG Jon Jonsvrigen 6
Tel.42780 Fax.4170'7
Vard. 8.00 - 17.00
Lunch 12-13 Ltird. l0 - l3nDur{=RN

!nerq i -  t : c  l t
k I i r r,* t r ii i1 r_r i r,' ri i n r.;

Visste du att...
den kommunala energi- och klimatrtdgivningen

iir objektiv och kostnadsfri och v{nder sig till hush&Il,
fastighetsdgare och mind re fiiretag

Hiir f*r du svar pA frAgor om:

hur du minskar din energianvdndning
ol i ka u ppvd rm n i ngsalternativ

vdrme- och ventilationssystem

vilka bidrag som finns

annat som handlar om energi och komfort

Besiik oss pt Ockelbo Marknad 2-4 Juli
Du hittar oss vid entren komunhuset

Torget Ockelbo

0297 -  55547
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BECK .  LEVANDE BEGRAVD
Fredaq 9 i  7  KI  20 L3"gJ:  |  1 :

Ldrdas 10i7 Kl 20 ;: i" l l*  ; , , '  ,  " .
ECLIPSE -  THE TWILIGHT SAGA
Fredag 917 Kl22 Lansdr  2r , . ;nr1
Lordag 1017 Kl22 Bijettprisi ea.r
s d n d a q  1 1 / 7  K l  1 9  c e n s u '  | ' 1 r  -

lBePPorfrunc
skafferi

S. Asgoton 7
Ockelbo Tel: 40050

Mqflido inkl. scllod 49: -

lAdnd: xorusr"ogonoff rned ris
Stekt fsk med koll dggrdro

TiSd: f tast< rnea poiotismos och stek+ t6k
Posto med lox och dil l

OnSd: Kottbrl lo"  ̂"d gronsoksstuvnrng
Kycklinggfy+o rned ris

TOfSd : Flasl.o."e ned chohpinjonsds
Fiskgrotdng |ned krdftstjcir+or

Ffed: schnittel med beornoisesds
Posto med skinko och sol+orkode fohater

Ltifd: BostUiff med pororisoltod

\,; iLKo}tltEN Irr.L Ilt i lrKfN iuID DEN
CODA IIE}IL,.{GADE NIATI]N

V@'ffiiffi'^,,n
Tisdagen den 6 Juli. Start: 18.OO Vtt'irl*tdliyl&!
AnmSlan pA p lats  f rAn k l  17.OO

\Banprofil: naturskiina stigar och grusvegar ., .,Jl*\
Avgift: 80 kr, barn 40 kr ,i:l)t{,
Utfottninq av oriser ,tr tL rylF'

Distans: 7,5 km, barn 2 km

Avgift: 80 kr, barn 40 kr
Utlottning av priser
Ombyte i det fria, bad i en
Arra ng ii r : Mii rte bo fri tid skt u b b
FOr ko m p I ette ra n d e u p p lysn i n g a r : Reidar Larsson 0297-475 Os

Krister Larsson O297-47A 24

A@



z \ ForBoLL - PLAN - IEBIEFINAT ,zf,.'\
( ffi 

' 
) o""das 3o iuni. Kr. ls.oo ( ffi.t )

\3y' OCKELBO IF. LINGBO IF €/
Veckans matchsponsor: MATTES BBOD, Ockelho
VALKoMNA www.ockelboif.com vAtfourun

NU AR, OET DA6S '6EN!
AUmSRANNET

Ltud4on dt^,7O/7
G8", Lpt'n'l<^a,, W
6,a eiJz.r aO,4 krrcl.

' .,,'"*n1 g;fr'-gl
Qe+'*.,a'*v,n naft pa Atput'* kl- aL.OO

(m,w,"iilt** I .3 O - LO.3 O)
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{iscitEtH?5;>* ..aot-oc'ta.!*.!.
FORETAGSCENTER

En riktigt skiin och varm sommar
onskar vi pB

Ockelbo Fiiretagscenter och etablera
e.aLf, Agweta, *aws

unnnu R6r&Mls

Bakficka n
6ppet

11,O0-15.0O

2O=-
lagg

kl 7.oo-19.oo
l4uaur""u.{W!

,rnd,eDu"' 5O-75o/o

Viilkommen till

Du&jag
www.duochjagockelbo.blogg.se

ab



ffids
Ombudet i  Ocl<elbo stdnger f i j r  semester

Vecl<orna 27 -3O har Tryckeriet i  Ocl<elbo stdngt

Under  den t iden hdnvisar  v i  t i l l  Bussgods i
Gdvle 026-12 65 55
Sandviken 026-25 OO 60
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