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Kulturskolan har platser kvar pa elbas och gitarr
och da ar det framfiirallt elbas-elever som behiivs.
Passa pa att anmala dig pa.elbas som ar ett av
dom viktigaste instrumenten i ett rockband.
Fiirst till kvarnl
Vid frigo. o anmalan ring till gitan/elbaslarare Leif Olsson 070.529 75 60
Terminsavgitt 500 kronor
Se informationstolder www.ockelbo.se, kultur och fritid eller sa finns foldern att
hemta vid informationskontoret.

O PPNINGS ERB.IUDA}ID E
LI'NCHBUFFD oe rm. ctir,r,nn 4-8 FEB z01s
Nu iippnar vi iterigen vir populdra lunchrestaurang efter ett kortare
renoveringsuppehill. Var nya kock Patrik Herou Bervelar fijrsta veckan:

Mendag Isr*b8rd bed i;rtstuvad potatb, rtnb€br
Filkrattns ned ct och !@oli

Ti!&g St€tt tuist D€d ldksAs, kolt potatis
St€Lt srr6mnina b€d potaltumG, 6Ln i snit.

O&d.a Pepp@tlkiiii,burjo.sLokteDordit€r
Pehe.ad kspkunEel, tigg_ (h persilj€sls

Tcdis K6ttiinlinpa, sxed&es, rAriida libson
Makil ned srtd&tuvad sp€.,t

Frsdls Olbriisserad OiisllaFd ned .hanpinjonsAd fth sel6
Pd€rad spttia ned 6lasenr6ra

Vardagd 11.0G-13.30, ord pris a5 kr, k6let 029? 554 50

Varmt velkomra
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@ ocruo rcu(Mrsl{a
Arsmiite i Mobyg6rden

stindag den 1712-2013 kl. 17.00
Vanntvalkomna Sfyfe/sen

atult flIotc st( ]oluant|
Bysjitstrand

Tel 073-698 23 84

UTHYRES Lokat centratt
i Ockelbo 162 kvm , 5400:. / min.

Tel: 070 - 5399430 , 073 - 7555624

lp H.F. Aktiva Kvinnor i Ockelbo inOluOer titt Arsmote i Soturet
lll onsdagen den 13 februari k|.19.00.

Sallad med tillbehdr Anmalan senast den 8/2 tel 41420.

PRO Fitm och kaffe pA Bysj6strands
dldreboende Torsdagar 14 februari, 14 mars

och 25 apri l  2013
Kafie serveras fren kl 14.00. Filmfdrevisningen fr5n kl 14.30

Kostnad 30 kr Velkommen!



Gi pa B|o
Ge fifl Rto

Boka plats pe

LINCOLN
Fredas 82 kt le i|iljfid.. ifi:1"
Satndaq 10/2 kl19 c.;.; Fdnrle,

v:irkommenrirr6..rffi
Tviiindsstickning
Start onsdag 6 feb kl 17.30
l0 ftaffar. avg 400 kr

Engelsk konversation
Start onsdag 13 feb,en el kvelstid
5 taffar. avg zl00 kr + matr

PRO Ockelbo startar inom kort
PRO:s Thaffkcirkel, teaare vats

Ola Sandberg
Vardagsjuridik, ledare Akvie

Hedblom
5 Eaffar, endast materialkostnad

Anm:ilatr till ABF:S exp t€l 409 20

,('.! Ockelbo Genterpa.tikrets inforrherar. Arsmi et ar f.amf yttat tilltisda-
|7iS) gen 26 februad 19.00. Lokal meddetas i niista annons. Morioner til arsrdter ras emot via eposl:
--!+, , Lena.Schenslrom@cenlerpartiet.se {cema fd€ 15 febt.) Ler€ Schens@n Ad. &keho Cen]r'p*li

M bjuder pi kaFe och smijrgastarta.
Alh medbmntur hiiha.s uallomna.

r4,rsmiite ftir Amots Socialdemokratiska ftirening
komner att hillx 2ll2lrl. 19 pi Amorcgirden.

OCKEIBO BIBLIOTEK bluder.ln ri en ftirctAsning om
BEMER terapl - tor.sdag 7 februari kt. t8r3O pA ock€tbo Brbffotek

FoBknin$resllar vis. au BEMER-teapi air ett Senonbron i medi.anen!
vtd nr 8El'lER-teEpi *h hu. tunteEr den? \trfiir :ir BEIER ba ritr atta? m.m.
Det ger Inte att bll yngie ... men att kanna slg yngret
Efter fdrclasningen finm det nitilider att prcE pa BEMER-teapi

foreliisare: Geertje Meijering, D.o. (dipt. osteopar och tes. barnmorsta)
K{nne? du lg€n nagot av det herl Ado' huvudvi& mi8an, rkut och krcnisk smii@, musket-
dh ledbsvd'i sijmnprcblem, nedett iomunfijMi mat./6rmprcbtem, rleryiei hdgt btodtryck detit
sirlaiknin& hudjuk.trory, lGnisk rbnhet ,,. deda ar b,E nita qempet pi mtcket %nt,8a besvir
Ny noEknlng vlsar viiSenl Bem€r-terapt Ar ft'amttdens vtkfiaast€ teraptt

*ff;il$H'il::';.1#ff;:,ilf4;:::i:ff:' BeA
li5 tdma me. om BEI'lER-reap' pi: Mbe-er-dtuer.onvr-m-renn" /

13g/488r",","



RtrI I}CKETBO6'' KOMMUII

OCKETBO KOMMUN INF{|RMERAR

IIIF(|RMATIt|N OM ARBTISMARKNADSEIIHEIEI{S
l/ERKSAM H TI CAFE G IAI'ITA}I
Arbetsmarknadsenhetens syfte dr att utveckla,
Stcidja, stiirka och vdgleda mZinniskor att komma
narmare arbetsmarknaden.
Genom olika projekt skapar vi aktiviteter till
deltagarna, diir de f6r mcijlighet att utvecklas.
Ett sAdant projekt tir t.ex. Caf6 Gltintan ddr man
fAr mcljlighet att med hjiilp av handledare planera
och driva den dagliga verksamheten i caf6et.
Nu fokuserar Arbetsmarknadsenheten oA att
utveckla Caf6 Gliintan till en motesplats fdr
Ockelbobor sAviil ung"a som gamta.

Caf6 Glantan serverar sm6rg6sar och hembakt
fikabrdd, och pA torsdagar att serveras sopplunch
mellan kl. 1 1-13.30.

Caf6 Glantans oppettider ar
m6ndag till fredag kl. 9-15.
Tel: 0297-554 65



SOCIALFORVAI.TIII}IGEl'I IIITORMERAR
Till Dig som fdr hiilso- och sjukvArdsinsatser i
hemmet av din halsocentral idag, sd kallad
hemsjukvArd.
Fr6n den 1 februari 2013 klockan 07.00 tar
kommunen over ansvaret for hemsiukvArden i
Ockelbo frdn Landstinget.
Atagandet omfattar hdlso- och sjukvArdsuppgifter
i hemmet som utfdrs av sjuksk6terska,
distriktsskdterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast,
dver en period l€ingre tin tvA veckor.
Precis som tidigare ansvarar landstinget frir din
ldkarvArd och fdr eventuell verd utford av sjukhusets
soecialister.
Den hemsjukvArd du har behov av kommer du att
erh6lla som tidigare.

Vid fr6gor kan du kontakta
Monica Stark
Enhetschef hemsjukv6rd
0297 - 55375
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Svensk Direktrektam
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BIrlGO Onsdas 6 februEii

kl 15.OO Lingbogerde
VAIkomna!

<tt Redda Barnens lokaltair-
ur ilL1.",,i1U"'.1 #:[:J"'
den l3 feb.uari kl l9.OO.

Kaffe seNeras. Vekomna!

F:ry
$

Dina Fiirsdkringar
Gestrike

0297402 73

www.dina.se/gestrike

*Ei-- Uanaog 412 kl l8-3o B6n f6r ockelbo
iirlfi-i Ondsog 6/? kl 14-Co Andokt pA Bysj6strad

i: Kl 18.00 Onsdox storfor
!: kt 19.OO K6rirming
lr Fredag a/2 kl to-l?lp-cofe i angdornsvaningen

rfs1d4ydon 5,6ndog lO/2 lt.OO Gudstiiinsf Potric Forsling.Tnno persson.
o'Llbo sdng Llso Norin.Insomling iillockelbo sMU 

'

,l

kl 11.00 Sopplunch i Kyrkans Hus. 30:- Alla VAlkomna.
kl 12,30 LUNCHMUSIK I KYRKAN med Kulturskotan.
kl 14.00 Andakt pe Bysjdstrand, Katarina Linderborg.
kl 18.30 MASSA, Larrv Wickman
H oe.OO vrcrOa.,tiisd4 Larry wickman, Lars-otof Johanson
kl 11.00 HdGMiFsA, Larry Wickman, stantey Lenell,

Lars-Olof Johanson, Sgng, Kent Feltstrdm,
Enkelt kyrkkaffe.

kl 16.00 Samtalsgrupp om kristen tro i Kyrkans Hus,
Larry Wickman.

14.00 GUDSrJANST i fairsamtingshemmet.
Larry Wickman, Lars-Olof Johanson.
Seng, Kent Feltstrdm. Enkelt Kyrkkaffe.

00 Gemenskap pe Krutekern,
Stanley Lenell och Nils-Erik Larsson.
I samverkan med Sensus.

Svenska kyrkan *
OCKELBO FORSAMLING

OCKELBO
On 5 feb

to /  teb
Sii 10 feb

LINGBO
Sat 10 feb

AMoT
fo 7 feb 14

r
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nlle". uppvattn;neoa m'n fddelscd:
*d-bid.: ";"I's.n '- b"'a'tr

Ett sroft TACK till Er alla goa
varma arbetskamrater, viinner

grannar och bekanta, Som fiiljt och
stiittat oss pa ver resa med vir Freja,

och pa ett eller annat satt hedrat
nennes mrnne.

Ei)a Gjllner med familj !

Lingbo Viigfiirening
Kallar hdrmed til l ersstamma

PIats: Llngbogirdcn
Datumr 2O{3-O2-24

Tidr KI la.OO
Sedvanliga 6rsstAmmohandlingar
samt andelssl:ingd finns hos Per

Andersson, Smalbwdgen 4
Diskussion kommar att tas upp om
hdjninga. av v6gavgiften {dr 2013.

Vi bjuder pg fika
Varmt Valkomna

Styrelsen

0ctGtB0
KOMMUII

Utbildning ftir Gode man och Fdrvaltare
Utbildningen vdnder sig i fdrsta hand till dig
i men av plats ges mdjligheten aven till dig
tanka dig att ta uppdrag framdver.
TvA treffar, torsdagen den 21 och 28 februari.
Vdlj mellan tu6 tider, Kl 14.00-16.30 eller kt 18.30-21.00.
Avgifl 100 kr. Kulturstation Ockelbo.
Anmdlan tillABF:s exp tel 0297-4q920

som redan har uppdrag men
som ar intresserad och kan

Onsdax startar 6/2 kl 1iid
Alla bam som gillar att sjunga, spela teater, bygga
en scen, meh m.m er viilkomna till Missionskwkans
ungdom - Onsdax.
Du ska vara mellan 7 och l2 Ar,
Mer information fir du om du ringer missionskyr-
kans exp 423 37, Missionskyrkan Norra Astatan 27

Vdlkommen!

iU ja8 Ee till den nMno tun SiJte sig
i Ockelbo lqNtd 2012-12 12 och se.lan
dke pA brijllopyes. ei nLnad. HeM
lddnade hon sia 16 arisa son sjtilv,lri

soh hekt hade kunnat hainda ne.t soaea utan
hon sku e hinao hen o.h rycka in.Tldligen
sol, bad och kiirlek viktigare iih hea"es son.

an gtta sotu han ville uhd.t de$a veck Vad

Mattias
Text Box
                                                    



s|loclffiB|l'Y K0lilMllll
Socialfdrvaltningen
Sdker
Sjukskdtorsko/distrlktssktiterskor, underskiiterskor och vardbitueden till
Sommarvikariat ref ni SN 1/'13
Arbetsuppglfter:
Personlig omvirdnad och service lill brukare och funklionshindrade inom hemtiitnsten.
sdrskilda boend€former och hemsjukv6rden. Dag kvettoch natt tjanstgdnng.
Komp€tens:
Gymnasieutbildning inom ved/omsorg eller annan utbitdning och edarenhet som av aF
betsgivaren pfttvas ljkvdrdig. Krirkort erfordras i hemtjen$en och nattpatru .
Habiliteringspersonal, personliga assistenter och boendestddjare
ArbeGuppgifrer:
Ge service och omverdnad till funktionshindrade idetas hem.
Kompetens:
Gymnasialutbildning med indktning mot funktionshindrade e er annan utbildnjnq som av
srtretsgivaren prdvas likvardig. Vifaster stor vih vid persontig trimphghet.
Erfarenhet av abete med funklionshindrade dr nerit€rande_
Sjuksktiterkor/dislriktsskd,terskor hemsjukvard
Atetsuppgifter:
Medicinskt y*€sansvar fdr ved och omsorg inom kommunal hatso- och sjukvard (dag,
kvelloch nattjinstgdring) i de sdrskilda boendeformema och hemsjukvarden.
KomDetens:
Leg sjukskdterska/distriktsskatterska, kdrt erfordEs.
lJpplysningar om len$ema lemnas av:
Hen$ldmlen:
Ma Hammaberg lel0297 -55 368
S{.skllda boendetormer
Bysjaistrand
Liselott Kling tel0297 -55 355
LSS
Gruppboende Gdrdesvagen och Asbacka, korttidsvistelse bam, persontiga assistenter och
boendestddjare
Iuadta Nystrand t6l 0297 - 55 512
Hemslukvard och Nattpatrull:
I\,4onica Stark tel 0297 - 55 375
Kommunaloch Verdfdfbtindet tel. 0297 - 55 500

Gemensamt fiir f anst€rna:
Vikarialen avser sem€sterperioden juni - august.
Ansdkningsblanketter finns pa Ockelbo Kommuns tnformalionskontor, Sociatkontoret.
Arbstsfdrmedlingen och respektive arbetsptats.
Ange i din ansatkan dnskemelom arbetsptats ifttrsta och andta hand.
Din ansdkan med meritfdrteckning och refnrvittviha senast 2013 02 15.
Underadrcss:
OCKELBO KOMMUN
Socialfdrualtningen
816 80 oCKELBO




