
MonusstoPp onsdagor kl 12.00 . www,o.kelbonfi.re



Svenska kyrkan *
OCKELBO FORSAMLING

On 1 sept

SO 5 sept

JADRAAS
To 2 sept

LINGBO
Sii 5 sept

kl 18.00-21.00 stick-caf6 i Kyrkans Hus
Du far komma och gA som Du vill
mellan 18.00-21.00. VAlkommen med eller
utan stickning fdr en stunds samvaro.

kl 11.00-12.30 Sopplunch iKyrkans Hus.
30:- Alla Valkomna.

kl 12.30 LUNCHMUSIK, Lars-Olof Johanson
kl 13 30 Andakt pA Bysjiistrand, Katarina Linderborg.

Ockelbo kristna rAd.
kl 11.00 cudsganst, ekumenisk htistupptakt

i Missionskyrkan, Pastorsinstallation,
Gunilla Brodin, Lennad Renofelt,
Katarina Linderborg, Susan Tronsson, m.fl.
Koren. Kvrkkaffe,

kl 13.30 Torsdagsgemenskap, JedraSs kyrksal.
Sivert Sch6nning underheller.
I samverkan med Sensus

kl 14.00 GUDsTJliNsT, susan Tronsson,
Britt-lvlarie Thdrnros, Lars-Olof Johanson.

Dags fiir kairstart!
Ockelbo Gospel. Varannan onsdag kt 18.30
imusikrummet Kyrkans Hus. Slart l september
Lingbo Hembygdskiir. Torsdagar kt 19.00
i fdrsamlingshemmet. Start 2 september
Fr8gor eller mer info?. Ring Johanna tel, O7O-377 78 72 Valkommenl

Jag heter Gustaf Andersson och er ny
fiirsamlingspedagog i Ockelbo fdrsamling.
Kommer att ansvara f6r arbetet med
Konfirmander och Sv. Kyrkans Unga.
Senast arbetade jag I en fdrsamling utanfitr
Uppsala, med barn och ungdomsarbetet.

Jag har tidigare deltagit iOckelbo fdrsamlings konfirmandarbete
p3 liiger och med pilgrimskonfirmanoerna.
Vill du veta n8got om grupperna ring till Kyrkans ungdomsgard 0297-42764.
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OCKETBO
KOMMUN

VALNAMNDEN INFORMERAR

VAL 19 SEPTEMBER 2O1O

vALLoKALER, 6pperrroen ocn rOnrrosndsttrruc

Ockelbo kommun har t id igare haft  7 valdistr ikt ,  m^en enl igt  nya
val lagen (4 kap 17 9) mSste var je vatdistr ikt  bestS av 10bO-2000
rostberett igade. Kommunful lmakt ige beslutade di i r f6r infor EU-valet
2009 om fol jande va ld istr ikt :

Ockelbo Norra, Ockelbo SiSdra och Ockelbo byar.

Valdagen den 19 september 5r val lokalerna i ippna kl  8-2O pA
f i i l jande stel leni

Val lokal
Ge vera n g es ko la n s matsal
Raboskolans matsal

MobygBrden

- Ockelbo Norra (oforandrat)
-  Ockelbo Sodra ( inklusive Ji idraSs)
- Ockelbo byar (Lingbo, Amot,  Mo och

Abygseby)

Fiirtidsriistnino:
Informationskontoret i Ockelbo :
Man-fre 1-17 september kl  8-16.30 ( torsdagar oppet t i l t  kt  19:00)
Lordag den 18 september kl  9-14
Sondag den 19 september kl  9-20

Bibl ioteket Amot
Bibl ioteket J i idraSs

M8n-Tis 13-14 september kl  17-79
M5n-Tis 13-14 september kl  L7-Ig
Man-Tis 13-14 september kl  17-19
M3n-Tis 13-14 september kl  17-19

Tis 14 september kl  10-12

med raistkortet

Valndmnden

LingbogBrden
Abyggeby la n ds byg d scenter

Bysjostra nd

OBS! GliSm inte att ta



Snart biirjar Showskolan
f i ir barn och ungdomar pe

Riida Kvarn i Ockelbo

F6r mer info
kommen att ldsa ivSra t i t tskSo
utanfor entren eller kontakta

Lovisa tel 070-881 25 82
Mail  lola @showmind.se

:El 0CKE[80 Inbjudan fiir verksamhetsutiivare
3ilr rlirril[il :'1"#lH,: lSii ;iffi:? "d e och
Viilkommen pA en informations-efterm iddag i Sandviken den 24/9.

Hiir du fir hora Lotta Engberg frSn Sterilcentralen, Stefan Vaanenen,
mi l j6-  och halsoskyddsinspektdr Gavle kommun samt Anita Johansson,

hyg iensju kskdterska hos Landstinget, prata om hygien, smittskydd
och lagst i f tn ing rdrande denna typ av verksamhet.  Mer informat ion om

anmalan hi t tar du oE Ockelbo kommuns hemsida.
www.ockelbo.se

Amots IF Innebandy bjuder
in  a l la  nya och gamla

spelare/ledare och ft irHldrar
t i I I

ONKIQK @FF/"-.K\IAU
it Kgxe.heJJen| o-nsdaq 1*9ldt 1r%Q&zJ;g0

Kom och umgAs, vi bjuder alla pA fika!

Representant fr8n Intersport f inns pE plats for att visa
sdsongens nyheter. Chans ti l l  bra erbjudanden!

Rabatt pi spelaravgiften om den betalas under kvSllen!
Foren ingsovera l ler f inns att prova och best6lla!
Vi sdljer vEra "k6nda" fryspSsar under kvdllen

Se mer p3 www.Smotsif .se Vi i lkommen!



@
FriskvSrd och

Ockelbo
livsstilsfrdgor - En vcigbeskrivning om hur vi kon

m& btittre
Tygtryck - Vi gcir personligo T-shirts
Svomp och b<ir - To redo pd skogens nyttigheter
Vett och Etikett - Hur var det forr/idog?
Lds och Res - Hcilsinglond
Projektons6kan - Hur 9or mon och vor v<jnder mon sig?
Mdtesteknik - Hur hSller mdn ett mcjte, skriver kollelse

och dogordning?
Hygien - Mycket viktigt vid livsmedelshontering!
Medio - Vi kommer ig&ng med ett eget fiireningsblod
60/70 -Talet - Kommer du ih&9 hur det var?

Vill du veto mero om verksomheten el. g6ra en onmdlon, kontoktor du
Mori Gunnorsson, ABF:s exp tel 0297-409 20

FR[TI
P.IN



Ail$GAN$ OGII TJEILIGA}I
Vecka 36 (6-1O sept) stortor Ansgors och tjejligon igen!

Ansgarsminiorer (2- 3 kloss) tisdogor 14. 30- 1 6.00
Ansgorsjuniorer (4-6 kloss) mdndogor 1 5. 30- 1 7. 00
Lilltjejligon (2 - 3 kloss) onsdogor 1 4. 30- 1 6.00
Stortjejligan (4-6 kloss) torsdogor 1 5. 30- 17. 0O

Vi triiffos iungdomsgdrden bredvid Kyrkons hus.
Det dr bro om mon hor kldder sE ott mon kon voro ute.

Jog son iir ledore heter Gustof och 6r ny i f6rsomlingen.
Jog ser from enot ott f6 triiffa er olla hiir.

{b
'F

Missionsky.kan
Ockelbo

Onsd 1/9 kl 13.30 Andakt pa Bysjdstrand

Sdnd 5/9 kl 11.00 Gudstjanst - Ekumenisk htistupptakt
Pastorsinstallation, Gunilla Brodin, Lennart RenOfalt,
Katarina Linderborg, Susan Tronson, m.fl. KOren
K

Na Aat vi iippnat QiosQan (iit ost60sQarc.
goitluaht at OcQa0Ao Ost:s diqa aftadl

Dagarctdtt sarvalu,g tqa00aA rr.0o . ,t.00
6van avAdainlna
ta0:0297-$19 19

6 p p att I d ar atda-t ot s | 0.21, lrc I 0 -22, 0 ij t | 2-22, s6 tt | 2.21
ii0 ocAvhtiitligAatat
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rill Btrril uclt Kristina Erik*n

-*#'fi!, r,!'i,',,r"i,li':::i:::ii,, i::,
:"',,. .. ,,. blivit pdk;td o Linnad uitt i kdr-
: laltet efter Anotsvagen. Stott tack

lill er. Bettan Ostblon, Fitltlstigetl

Ris till dej sorn kiirde pd nin svarta
katt eJter Anotsvcigen den 19/8 och
Itinnade den nitt i kirfciltet.
Du kollade inte om den levde eller
var ddd. Spottade- du tre gdtlger?

B ettan Os t blont, Fi n ns tige tl

'-rytLer au a.r!
BoFa faf,dsedags hutch e[Lr micfr[ag ld ocLe[60
Pensiorrat oclt. Kursgdrd sd bjuder vi yd tittan.
li er\uder tfuett catsritrg.

\tti(Fon;rren nec{ c{ir .fo fnigan)

OcF.el6o -Pensionar ocfi Kursgdrd
www.ockelboyetrsiotnt.se o2g7-4o9 oq

gcKELas
&3<URsgfu?z,

SEASONAL CH I BALL
YOGA

Yoga gor din kropp ror l i -
gare, stra rka re och slappnar
av is innet,  du ut6var styrka,
ba  l ans ,  sm id ighe t ,  andn ings -
tekn i k ,  d jupavs lappn ing  fo r
at t  skapa mer medveten ocn

narva rande  i l i ve t

Kursstart ;  MAndag 6/9.
Tid:  1 8.3O-2O.OO

Avslutar terminen: 2911 1
Plats;  Ostby skola.

Kostnad: 1200 kr.  Droppis 120 kr
U ng d/pens ion e rer 9OO kr.
Det ger bra at t  delbetala

Nyborjare och vana- En genia-
l isk hAlsometod fr6n Austra-

l ien. Skonsamma r6re lser som
st5 rker och st imulerar kroo-

pens  ene rg ibanor .
Starka inf luenser av f lera me-
toder som Ta qi ,  Feldenkrars,
Yoga, Qi gong, Meditat ion/

andn ings tekn i k

Ku rssta rt; Onsdag 8/9.
Tid:  1 8.3O-2O.OO

Avslutar terminen: 2/1 2
Plats;  Ostby skola.

Kos tnad :1200  k r .  D ropp is  120  k r
U ngd/pension e rer 9OO kr.
Det 96r bra at t  delbetala

GA bada passen -  Betala 18OO kr

Vi avslutar lekt ionerna med tre

, t 
" n "'0 6 3 i lil l+i SniT$ t"y".,fJ H !'1,',p"x,i..,r 4 1 e 8 s. l,:|l

-H-_
Boka t id for massage, Anit l ia SvedlunO 4t g6g, 07 O-22f2547 " '



VALKo,IAAAEN TILL ABF
OCH KULTUR5TATIONEN
r Hosr!!!

Tilldt di9 bli nostolgiskl
Kom ih39 ditt 60- och 70-tol,
eller ltis en spdnnonde deckore
ihiistrusket...

Konsfen att fo varo p6 mot

Vi drejor och skopcr i lero
6jut hiiftigo soker i betong
Tygtryck
Stick-cof6

i somorbete med Sldktforskor-
f6reningen. Kvdllstid, 7 x7
studietimmor. Avgift 600:-
+ ev orbetsmoteriol

Tillsommons skopor vi en kort
foresttillnino
Onsdogor. Xlder 7-7O Ar o 11-15 dr
l0 x 3 studietimmor. Avgift 400:-

Hur gor mon, kon mon lito pd ott det
funkor?
Dogfid, 3 x 3 studietirnmor,
Biblioteket

Anniilon til ABF:s exp
tel4O9 20

5 x 3 studietirnmor, ovgift
250:- + mqlgp;q;
10 x 3 studietimmor, ovgift
500:- . mq1g1;.;

KOP DATOR med KOtt I6AN6-KUR5!| Biirbor dotor och kommo iqdnq-
kurs i ett paket. Vi fdrbereder dotorn och qdr ollo nijdvdndiqa instollotioner frt diq.
Fiirutom o'perotivsystemet Win 7 in96r dve-n ontivirusprogr6m somt officepoketel
Open Offiie. Anrndlon och informotio-n 026-53 36 66, LLndJohonsson.

Mon blir lycklig ov ott sjungol

smd stito djur

Loddo upp inf 6'r vinterforvoringen fl
:



HT 10
Viilkommen till hiistens pass hos OIF!!

Vi startar Stindag v 35 med Gympa, under denna kv?ill har du mtijlighet att kdpa kort med 50:-
rabatt vid kontant betalning. Vid senare betalning: bankgiro och fullt pris. Ovriga pass startar

Mindag v 36

Anrn:i l  n VattenSympa: Eva 4212l
Cheerlxding: Johanna O'70-664 04 23

OvriSa pass: Anm:ilan fiirsta sdndagen eller innan passens bdrjan.

- Schema med start siindagen v.35 -
Mindag 18.00 Vattcngympa Simhallen
Mindag 19.00 VattcnSympa Simhallen
Tisdag 17.00-18.30 Cheerleading Perslundaskolan
Tisdag 17.30 Zumba )i j . 'h(t ! !  Alokalen
Onsdag 18.30 Step A-lokalen
TorsdaS | ?.45 Muskelpass/pump A-lokalen
Torsdag | 8.30 Box Alokalen
Sdndag 19.00 Gympa Abyggeby

- r\ l , l ,KOR'L -
Samtliga pass: 800:-/ 700:- skolungdom t.om. 19 ir Drop-in 90:-/70:-
Inkl.Vattcngympa: 900:-/800:- skolungdom r.om. l9 ir. Drop-in 90:-/70:-
Enbart vattengympa: 800:-/?00:- skolungdom t.om. l9 er Drop-in 90:-/70:-
Chccrlcading: 500r- flickor o pojkar fddda -99-02

MuskelpasvPump Vattengympa
Triining diir vi anvrnder oss av vira Motstindet i vallnet ger mjuk
skivstiinger. Sryrka fijr alla lrening medan du bygger upp
muskelgrupper! din styrka!

Stcp
Ett fartfyllt pass rill anpassad
musik. Stegkombinationer byggs
upp lit fdr lit. Konditions-
rr?ining!

IJox
Fartfylld triining. Styrka fiir bil,
rySg och axlar. Magmusklcma fir
sittl Handskar och mittsar.

Zumba x-!llc(:
Ett dans-fitness pass med hiirliga larinorytmerl
Musiken skapar en dynamisk. spinnande
och effektivt kondirionstr:ining. Passar alla!
I samarbete med Ackes. OIFGYMPA

Fr6gor?? Linda; 403 5l,E\a. 42121, Annika: 070-787 28 29, Maria: 0?3-580 00 58
- www.ockelboif.com -

Gympa
Vanlig gympa som passar
alla lldrar. Samlliga dcltar cftcr
egen fiirmAga!

Cheerleadirg
En blandning av gymnastik, hopp,
dans och akrobatik med ett hdgt
tempo och skarpt rairelsemdnsterl



Zc.4rAo

Vi soker en kock p5 OettiO
som kan laga husmanskost .

For ndrmare info.
Tel  0297-500 50

,lll eu. uppvaktning rndanbedes
. .  |  ,  |  , . .vanlgr men Deslamt

. . I  -  I
5rlv'e f TrLSSon

... till Birger och Sigvurd son
gjorde vdrt kdk sd fnt och

Stort 
'fACKJrdn 

fan. Stein.

JAMLIKHET AR FRIHE-L  RUT OCH ROT GER

www, m oto rce ntru m a b. co m
LANTMATERIET I  OCKELBO

Vi kommer att f innas p3 plats i  kommunens lokaler ( ingSng frSn
bibl ioteket) mindagen den 6 september 2010 klockan 11-12 o 13-15

Vti lkommen att bes6ka oss! N8gon t idsbestal lning behcivs inte.
Har Du frSgor? Ring 0771-636363

LANTMATERIET

1\rePPqrfrua3
s SKatten )

S. Asgatan z oiketoo-tet +ooso
[4 :nd-Fred 1O.OO-17.30

Ldrd 10.00-13.00

Mend: Stekt fisk m rdks8s Torsd: Ananasgrat. cassler m chilisSs
Falukorv m p^epparrotsgs Fiskgraiiing a la Skepparfrun

Tisd: Flaisk m loks8s Fred: Kottfitrs- olh potatisgratang
Spagetti m kdttfiirss8s Strdmming m potatismos o dillsmdr

Onsd: Kycklingl:da ^ Liird: Lasagne m- coleslow (End. Ockelbo)

Kvistholmsv 21 Norrsundet Tel 22240
14end-Fred 7.00-15.00

Ldrd Stiingt
MATSEDEL V35

Stekt lever i gruidds8s

MatlAda inkl. sallad fair avhemtning 49:-
www.skeppsfruns,se

VALKOMMEN



... till mina underbara frdknar
Kattis och Ninni som fdrstdr
att det iir svdrt att vara liten

... till Rolf Lindqvist fdr hjcilp,
stdd och inotivering till vdr
lil la kons ttrtstcil I n i ng.

Johan oclt Mimmie.
''it" 

och seknq sin snuttis.
Kram Sigge

Dina Fdrstikringar 029740273

www.dina.se/gestrikeGestrikebygden

DET SKA VARA ROLIGT OCH ENKELT ATT VARA FORETAGARE.
ALLT BORJAR HOS DIG MED EN ROST PA CENTERN.

ffi&,M6

FOTBOLL-PLAN.OCKELBO
Lairdag 4 september Kl. 15.00

Ockelbo lF - Gtivle Latino FK
Veckans matchsponsor: OKQS i Ockelbo

Vilkomna www.ockelboif.com Valkomna

Viilkomna
till Torget i Ockelbo mindagen den

och Restaurang Sjiibacken torsdagen

,).I'

30/8 
ia'ri'\

den2l9
Den 30/8 mellan I l-13 kan Du triiffa den kiinda
riksdagsledamoten Barbro Westerholm och
diskutera om "Hela livet ska levas, ocksi sista
striickan".

Der' 2/9 mellan 1 8-2 I kan Du komma och
diskutera med oss om hur vi flr en levande
kommun, en skola i harmoni, en omsorg och
vird att lita pi och en ekonomi i balans.

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som vtixer
Fiir mer information;

www.folkpardet.se/ockelbo - 070,398 42 20



Prova pA dans
Tisdag den ? sept, Mobygirden
Bugg kl. 18.00 och Salsa 19.00

Ledare: Lars Ingman

Att utveckla f<ireningen
- motesteknik, styrelsens olika roller mm

3 ggr/650 kr/ledare: Stig Wickstrom

Tala infcir grupp
3 gg11650 kr/ledare: Stig Wickstrom

Starta en egen cirkel.
Vi hjiilper dig att starta en cirkel

kring ditt intresse; litteratur,
musik, hantverk, fiske...

Hor av dig til l oss!

Information och anmalan:

Studief<irbundet Vuxenskolan
026-18 81 20, www.sv.se/gavle

Studiefiirbundet
Vuxenskolan

e
E'

V

Uthyres i Lingb^o
4 rum och kok o5 overvSnino

ledig f.r.o.m 1 oktober
O73-8467072 e-mail

snickarn39@hotmai l .com

STANGT
2-3sept

p.g.a. utbi ldning

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

Klubb-triining, onsdag I september kl 1800.
Ol larsberg-Abergs f?ibodar. Banliiggare: Bo Sundqvist, 420 40.

Storvikaren, lingdistans ldrdag 4 september.
TC vid Igeltjam. Vagvisning efter Rv 80 Storvik-Hofors. 6 km V Stor-
vik. Forsta start kl 110o. Ingir i Giistrike cup & Trimtex cup. Samling vid
Perslunda-P kl 930. Tavlingsvard: Staffan Stilberg, 418 21.

Tierpstriiffen, medeldistans sdndag 5 september.
TC vid Arvidsbo grusgrop. Viigvisning frin E4-avfarten vid Tierp mot
Sdderfors. Fdrsta start kl l loo.

Styrelsemiite, mindag 6 september kl 18@.
Ulvsta Friluftsgard. Fikaansvarig: Fredrik P.



jj-

firar

i Hagsta skola
4-5 sept. 11.00 - 15.00
Utstiillning och visning av textila

tekniker
Servering Varmtvalkomna!

14edarranqdrer:

@-
(ABF) V Ss1u6;"6;,6uno",
\--l Gavle V Vuxen6kolan r

I  k o M k u x  F f

Fonus i Ockelbo

lag hjiilper dig med allt som rrir
en stilfull och viirdig begravning.

Viilkommen att ringa fiir
bokning av tid eller hembes<ik.

Hicirdis Forsling
Hiirdv. 7 Ockelbo tel: 0297-41 4 00

FONUS
Pensionerernas bridge startar torsdagen den 2 sept. kl .  13.OO
BAde gamla och nya spelare er valkomnal
Anmelningar till tzivlingsledaren senast onsdagen den 1 sept. tel. 41165 eller e_mail
zoltan.horvath@oavlenet.se OBS! Forsta gAngen mdste alla anmdla sig.

Nya iippettider pt

D R ( t G l t A x D E a  t 9 ( } t

Ockelbo fr.o.m. 3O/A



OCKELBO

BINGO ris 3118
kl 14.OO GlSntan,
Vibacka

Valkomna !

Till alla Er som p6 oliLa seft
hedrat minnet'av var [5re

-  - l t  I
5ven trklund

. | r  f . .  Ivu vr rramtora varu varma tacK

Gun och britt-Marie med fmili-
)"'

g,
Ockelbo, m6iligheternas kommun!

Den 19 september avgdr du, iag och alla andra som rostar hur framtiden i
Ockelbo kommer att se ut, atminstone de narmaste fyra aren.

Det :ir vi tillsammans som bestimmer hur det blir.
AIIas 16ster ar lika viktigal

Ntgra av vira viktigaste fregor er att...

. Vi tanker fortseta stddja fdreningsliv och idrottsliv i kommunen. Vi prioriterar unga
tjejer och killar.

. Kultur och kulturmilj6 ar viktiga omraden. Darfor vill vi ti fdra kultursektorn ytterligare

. Lokalt och regionalt inllytande ar viktigt inom rovdjurspolitiken.

Clom inte att rosta p5 oss ivalet den 19 september!

" :?: n*:T 3:**:Sni".,::::1? ".



Kiirstart
Konvaljerna har kdrstart mlndag den 30 aug
kl 19, vi triiffas iaulan pi Perslundaskolan.
Gamla som nya nedlemnar hiilsas hjdrtligt

vAkonna!

,r:"u-i,*T.,ls
"Jit"3::i:TJ''"'

Ring Ewa Lundstriim
o73-9648836

om du behiiver
Fotvird,ansiktsbehandling,

massage,fiirg frans och bryn osv.
Har du present kort kiipt fdre lclec
09 p3 Ockelbo Spa,ring iiven d3,s3

fBr du din behandlino.

VSlkommen.Ewas Hud & Fot

k---------rv-7 - ---l Gi oi BIO
l lRlOl}ioq,"f | '  eatitr nro
L\-__ e { 

-r!el Eoka biljetter pa
Kise0297r0r14 -----\-\ 

Www.riObiO,COm

KNIGHT AND DAY
Fredas 3/9 Kt i9 :,,,1^tjl.,^. l"ollt'"a/e Kiit 8l'""illJ''' Pl,f,,,,

"ti |![Emid{ thrillc msd la|t hmor
odr erulirli olabef.dr". ,a
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TRE AV FYRA BARN
OVERLEVER CANCER

Nestan varje dag drabbas ett barn i  Sverige av cancer. Forskning har gjort
att  manga f ler klarar sig idag an for bara negra decennier sedan. Tre av fyra
barn overiever. Men i var fj6rde familj intrdffar fortfarande det ofattbara. Var
med och kamoa for l ivet. Stod Barncancerfonden.

PG 90 20 90-O
www.barncancerfonden.se
Tel020-902090

BflmrcfiffiR
nilDUrl

vT KAMPAR FOR LIVET


