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.. Ldrdag 21.Aug.usti
KRAFTSKIVA PA SJOBACKEN

En trevlig kveill p6 Sjdbacken!
Med krriftor, rakor, paj, sallad,

brod & smdr och festlig garnityr endast 195:-
Boka bord.Ring 0297- 427 50

forst till kvarn gailler!
Restaurang oppet frAn 18.00

Mat serveras mel lan 18.30 - 21 .00
a t

CATERTNS



Fonus i Ockelbo

Jag hjiilper dig med allt som riir
en stillull och vSrdig begravning.

V:ilkommen att rinSa fdr
bokning av tid eller hembesdk.

Hi6rdh Forsling
Hiirdv. 7 ockelbo telt 0297-414 Qo

F@NUS
www.fonus.se

Anm till Lennart Ahlgren
Tel 0297-502 18

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

Har du genomfort Naturpasset och dr sugen p6 mer?
Dd kan du besoka Ockelbo OK:s t i ivl ing "Kuxatrdffen" den 21
augusti och prova p6 en enkel bana.

Tdvlingscentrum dr vid Liss tansen, ca 8 km vaster om Ockelbo.
Anmdlan kan goras pA plats mellan kl 10-11 ti l l  en kostnad av 90 kr
(upp ti l l  16 6r: 50 kr).

Viil mott p6 v6r teivling!

Vi kommer dven finnas p6 plats pA Folkhalsodagarna 27-28 augusti
och sdlja bade Naturpasset och en ny foto-orientering i centrala Ockelbo.

natur,ffipasset
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MAndag 30 aug kl 18.30 btirjar vi
Ingenanmii lanbehiivs! 

varkommen!
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Mobyg6rden

Mo m.fl Byars Bgnf
Studieftirbundet
Vuxenskolan r

GRONSAI{SYECI(A 1 8.20 AUGUSTI

De guidade turerna, som startar kl 11.00, stannar upp
10 minuter extra i K<jkstrddgArden onsdag-fredag.

I TriidgArdskrikets lunchbulf6 och i Butiken finner du
mAnga av vira griinsaker.

Klockan 15.00, gr<insaksvandring med
Frida i KokstriidgArden. Under ca
30 minuter fAr du tips om sortval,
jordar, odiing och vAxtftiljd.
Kanske dven en och annan provsmakning.
40 kr/person.

Vdlkommen till Ockelbo
0297-554 20 www.wii.se
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Ake Edvardsson och Jonny Halvarsson sjunger och tolkar Dan
Andersson i JddraAs den 2l /8 k l  18,30 Velkomna!

OCKELBO IDROTTSFORENING
Ansudre

Tisdag 24 augusti. KL. 18.30
Vdlkomna Vi bjuder pB nta. Styrelsen Vdlkomna

Dina Fdrsiikringar
Gestrikebygden

0297-40273

www.dina.se/gestrike

ffi&\n6

wtuwsM@,u
Dubb€lla3tylhnarc fillcto 5 Nor Lvx HL5 Basic

f.ai{yette Mic.os Cd prii 2 S9!:. Hu! 2 095:- Ca eri3 4390:- Nu !

Ammunhlon f6r 6vnln3 och Jak! St lon Uuddgmpare, m-m

Ake Stark Skytteservice HB Tel 407G1 Efter kl t8

Viilkonnentill Fyren iNorrsundet Tel: 0297-220 j.3
Vockert beldgen vid Norrsundets strbmmor
H stens No g tam pd www.fv re n n o r rsu n d et.se

Fdr vi lov ott prcsenteru, Hedins, fom&Dom, Sonnex, Gomblets, Svajnzons ndgrc ov de otkestrot sam
spelot upp till Dons undet hiisten/vinten. Intressanto fiirclaisningor och ondrc orrongemong.
Ldtdog 21/8 15,00-17.00 Uppvisning Gillesdons, provo pd ott donso gittesdons. SOi/ inkt koffe + snijryis.
Liitdog 28/8 Heldog och kviill pd FWen, Skiidenatknod, invigning bibliotek, 19.00 Kijts\ng hdn Engtqnd
21.00 donstill Hedins o*esteL Nng eller kiko in pd hemsidon liit met infomotion. Viilkommen!



-.. till Hans och Tommy som
hjiilpte mig niir jag byne
tegel pd taket, sqmt till Kjell
somfraktade bort det gamla.
Olav Guttelvik

VARMT TACK
till Er alla som hedrade minnet av ver kiira

BRITT BRTINDIN
genom Er niirvaro, vacka blommor vid hennes
bir och grivor till olika fonder. Ett serskilt tack

till Kyrkoherde Stefan Nilsson, som gjorde
begravningsgudstjdnsten till ett ljust mlnne.

Vi vill ocksi tacka Anna-Lena Bergman,
personalen vid Hemtj:insten och Bysjtistrand

fiir sod och kerleksfull omvirdnad.

Brirr-Marie, Gdran, Monica ned lamiljer

JADRAAS
Tisdag 24 aug kl 14.00 i
BygdegArden iiter vi

surstrdmming/sill. Pris 75 kr.
Anm senast 20 auo tel  450 12 el

451 31. Valkomna!

Ockelbo, m6jligheternas kommun !
Den l9 september avg<ir du, jag och alla andra som rdstar hur framtiden i

Ockelbo kommer att se ut, Stminstone de ndrmaste fyra iren.
Det Ar du, jag och vi ti l lsammans som bestdmmer hur det blir.

Allas rijster ir l ika viktiga!

Om du viljer att rdsta pe oss i valet kommer vi att .lobba fcir att...

. Skolan, forskolan och skolbarnsornsorgen ar m6tesplatser fitr flickor och pojkar
med olika behov, villkor och bakgrund. Den ska formedla trygghet och en god
viirdegrund byggd pi tippenhet ftir mingfald och olikheter samtidigt som den ska
stimulera kreativitet och lerande.

. Alla barn i vir kommun ska ha rert och miijlighet att lamna grundskolan med
fullgoda kunskaper och en tro pi sin egen fdrmega att lara mer.

' Stimulera det livslinga larandet genom att ge kommunens innevinare m<i.jlighet att
2iven i fortsattningen studera pi hemmaplan inom KomVux och SFI.

'  Kulturskolan ska vara en vikt ig del i  vir  framtida verksamhet.. . . . .

Gl<tm inte att riista pe oss i valet den l9 seotember!

SOCIALDEMOKRATERNA I OCKELBO

villdu ver!nern ofr os? ce in pr ww.reiald.mokr{.rnr.s./oclelbo



FOTBOLL.PLAN.OCKELBO
Lairdag 21 aug. Kl .  15.OO

Ockelbo tf - Alvkarleby IK
Veckans matchsponsor: Abyggeby Landsbygdscenter

Velkomna www. ockelboif,com Valkomna

Lokalbokningar
Inomhusa kiviteterna narmar sig, s3 nu er det hdg ̂ tid att boka lokaler.

De$a galler Ockelbo Kommuns lokaler, samt Abyggeby LBC.
Bokningarna skall skriftligen skickas till fritidskontoret, senast den 27 aug.

Frdgor om bokningar kan gdras hos vaktmastarna Kuxahallen tel 55539
eller hos informationskontoret tel 55500

:iil!![!ll!

Fritidskontoret

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

De flesta mindagar och torsdagar k6r vi intervalltriining vid Ulvsta
Friluftsgird kl 18m (se vir kalendcr). Kontakperson: Bosse, 026-235 I 18.

UlG-triining, tisdag 17 augusti kl 1800.
TcknikfAning fttr HD13-16. Plats: Kungsberget.

Storviksnatt, onsdag l8 augusti.
TC vid Kyrkberget i Bro. Viigvisning frAn gamla R80 vid <jstra utfarten
frin Storvik. Fdrsta start kl 2130.

UlG-triining, torsdag l9 augusti kl 1800.
Tekniktraning fttr HD l3- 16. Plats: Giivle, se www.gok.se
(sKuxatriiffen" fiirkortad lAngdistans l6rdag 21 augusti.
TC vid Liss tansen, 5 km viister om Ulvsta. Viigvisning frin Ockelbo
kyrka. Fdrsta start kl I lm. Ansvarig f6r nybdrjare: Patricia Lea Myhrberg,
402 23. F Lrbipasserande till/frin Jiidrais rekommenderas ta altemativ viig.

OBS!! Vi saknar minga tiivlingsskiirmar!
Titta om du har nigra liggande hemma.

Liimna till nigon i styrelsen eller till Mattias pi Sjdiingsvagen 23.



OCKELBO

BINGO r isrT/a
kl  14.OO Glantan/
Vibacka
Viilkomna !

BINGO ons ls  aus
kl 14.OO Fiirsam-
lingshemmet, Bergby
Valkomna !

Alandskryssning 5-7 sept. Gast: Lasse Berqhaoen.
B?39 Ring Nisse tel 460 33 fcjr anm. o info senast 2618. N8qra flatser kvar

o9KELBO GRUNDSKOLA
LiisEret 2070120LI borjar med en hel lasdag
Tisdag den 17 august i  enl igt  nedan:

Perslundaskolan
Rabo skola
Gdverdngeskolan
Abyggeby skola
Jddra8s skola
Amots skola

ngbo skola

AvgBngstid f6r bussarna,
se tidtabell for KUXA-bussarna.

Utbildnings- och KulturnAmnden i
Ockelbo hiilsar alla viilkomna titt ett
nytt Es1r.

kl  08.30
kt  17.00
kt08.15
kl  08.15
kl  08.00
kt  08.00
kl  07.45

BARNENS DAG zOAUGUSTI

tri1",:T'.'Jr%l?*T.T;lf: orockan 10' 1 5' WIJ-
Grrinsakssafari.
Ponnyridning.
VAfflor och korv.
Med mera.

Vilkommen till Ockelbo
0297-554 20 www.wii.se

TRAD
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... till Mats och Danne Rosdn
med Jamiljer. Tusen Tack fiir
en trevlig resa.
Inge o Anitq

'lkePPorfrua"

S. Asgatan 7 Ockelbo Tel 40050
MSnd-Fred 10.00-17.30

Ldrd 10.00-13.00

MATSEDEL V33

Mand: Stuvade makaroner med ktittbullar. Fiskgrateng med kaviar och dill
Tisd: Fldsk med stuvade morotter. pasta med rdkor i currysEs
Onsd: Stekt fisk med tigerchutneys:s. Skink- och broccoligratang
Torsd! Fldskcarrd med champinjons8s, Kycklinggulasch me-d ris
Fredr Jegars5s med potatismos. Fisk med soltorkade tomater och osr
Liird: Skinkstek med pressgurka (Endast Ockelbo)

Matleda inkl sallad fiir avhemtning 49:-

www.skepparfruns.se
VALKOMMEN!

Kvistholmsv 21 Norrsundet Tel 22240
MEnd-Fred 7.00- 15. O0

Lord St;ngt

skafferi pub & kok

Miit Miljiipartiet de griinas landstings
och riksdagspolitiker vid torget i
Ockelbo tisdag 17 augusti 10.30-12.30
Grtina politiker pi valturn6 med X-tiget:
Ma ria AsperS, tandstingsrid
Jtirgen Sj6stedt, tandstinset
Bodil Ceballos, r iksdagstedamot

milj6portiet de gr6no,5]}

Kom!
Samtala!

Stdll dina frigor!
Miljtipartiet de grcina

Ockelbo
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www.riobio.com

SHREK . NU ocH FOR ALLTID
Fredag 20/8 Kl 19 Lansd: 1 tjm 33 min
Liirdag 2118 Kl 15 Birjettpris: 50 kr
Stindag 2218 Kt 15 :fl,Ti:" ,"',j::i"11
" _x E Ji: rie I s_tYl 2 i JU!
l&R.rri,,':i''

NU Ocilil f O& AlJlil'tl-r.

Snart biirjar Showskolan
f i i r  barn och ungdomar pA

Riida Kvarn i Ocketbo

For mer info
; lkommen att  Iasa ivEra t i t tskSp

uta nfor entren eller kontakta
Lovisa tel  070-881 25 82
Ma i l  l o l a@showmind .se

@;M@-Wsfu;*'s,"
Vi t ref fas i  Flaxbodarna (JedraAsvaigen) hos Margareta Hansson

^ Onsdag den 18 aug kl  18.00,
Vi bjuder p3 kaffe,  For s lmSkning oc[ ev upplysningar tv largarera

076-296 49 40 et Sa y 0297-405 71. Vi i tkomna!

\.{'v,
{g/

Vi lagerfor
S:T Eriks
Hiimta iddbroschyr

IUIVGG
lDuT'['Kffi

marksten fr8n

Tcl.42780
Jon Jonsviigcn 6
Vard .  8 -17  LuDch  t2 - t 3
Ld rd . l 0  - 13
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O6h.lbo

Sond 22/8 kl 11.00 EhunEnisl( gudrtiiimt i
miBsionEhuE- K.etatirl€ UndErborg, StEfan Nill5dn, Johanna
BimbErg. Kyrkkaffe

Sdnd 2UB kl 15.00 PiEtimsvrndring pA $J{ trAdgArdsr'KJrlaken E li[ livef

OCKELBO
OCKELBO
On 18 aug

Auor
So 22 aug

OSLATTFORS
So 22 aug kl

r \

\\

Svenska kyrkan +
FORSAMLING

kl 13.30 ANDAKT pA URET, Susan Tronsson
Johanna Damberg, Ida Fahl.

Ockelbo, Sandviken, Valbo, Maria och Hille
forsamlingar medverkar. Kyrkkaffe.

Du som tycker om att i gemenskap med andra verka fdr en god sak
ar hjertligt velkommen till vlra kyrkliga syfiireningar
i Ockelbo, Lingbo, Amot och JddraAs.
Vi treffas itrevlig samvaro varannan vecka och bidrar pA olika sdtt bl.a. till

att barn i Uganda far g5 i skola
att tillg5ng till rent vatten finns runt om i varlden
att kvinnor k€n fdrsorja sig genom egna fdretag
ortKa andamat i vart neromrdde och mycket, mycket mer.

Inga krav stalls pg att du maste handarbeta,
du 5r valkommen att vara med igemenskapen pA dift seft.
Vi traffas foljande dagar och tider:
Ockelbo Kyrkans hus, m8ndagar kl 13.00 j6mna veckor.
Lingbo fiirsamlingshem, tisdagar kl 12.00, oj5mna veckor,
A.mot ̂ Ji-garbacken, torsdagar kt 14.00, ojiimna veckor.
Jiidraas kyrksal, tisdagar ki 13,30, j6mna-veckor,

lfl]4tCrSrRAFF fiir samfliga syfiireningar tisdagen den 24 augusti
kl 12.00 i Kyrkans hus Ockelbo. Surstriimming/si serveras.
UnderhSllning. Varmt Vtilkomna-. Ockelbo fairsamling.
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