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BIL-Ess i Ockelbo AB
Mekonomen

Semesterstingt
2816 - 7t7

MIDSOMI\IARAFTON
pA wr.l rnAncAnDAR
PROGRAM

12.00 Herrgardscaf6 aippnar till tonerna av Ockelbo Spelmen

12.30 Ockelbo Lions Club presenterar erets Ungdomsstipendiat

12.45 Gemensam samling vid EnF6n fiir arets blomstermarsch
Med spelmennen iteten vandrar vi gemensamt genom Tallallen med,rets gklang
som ska pryda stAngen.

13,00 Midsommarmarsch genom Tallallen

14,00 Stengresning
Midsommarst6ngen reses underledningavLars Krantz.

14.15 Alseng - Ockelbovisan
Under dagen delarvi ut texten till Ockelbovisan.
Spelmii0nen tar ton och visjunger alla tillsammans.

14.30 Ringdans och godisregn

Viilkomna
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FOTBOLL PA -PLAIiI-
Torsdag 20 Juni kl. 19.00

Dtv4 Ockelbo IF - Hedesunda lF

. Veckans matchsponsor: ATEA

Velkomna wwwo<kelboif .com Valkomna

Viinf ederMidsouwarhdqutillsarnuanspAlorqx
torsdaq Z0 Juni ned nusikunderhillning av

Sfiq Jonson och Stuuio 56. Start t1.00
Kaffef<irsiiljning 1 0.00-1 5.00

Velkommen!
An. Fdreningen Sevice & Handel o"r, [NN[n

sallftanliiirdens risl{ & R0[eri
Torgfiirsdljning till Midsommar
Bergby onsdag 19 juni kl 9-75

Ockelbo torsdag 2O juni kl 9-75
Mina varor finns Sven pE ICA Bergby

iinskar Anders Bergmary Denis, o Felix 070-568 96 69



BYGG MED MIG, MAMMA/PAPPA!
Det er LADB|LS-GRUlstNc i ocketbo
lairdagen den 24 augustil
Tisdagen den 25 juni klockan 18.00 har ni chans
att fd tips o hjdlp av experter i snickeriet
pd Ky*ans UG. Tag med virke, hjulaxlar, skruvdragare
Anmdlan o information ABF:S exp.
tel 0297-409 20

Svenska lgnkan !

gSIOBACKEN#
W -, RES"IALTING-DISCo-PUB-BAR-CAIT Td 0297427 50 A

Vdlkomrnen!
Lunchbuffe kr 11- 15 75:- MatlAda inkt ddcka. brdd. smdr 65+

Dina F0rsiikringar 0297402 73

www.dina.se/gestrike

Vir butik har 6ppet hela sommaren!
Fr6n och med vecka 26 har butiken dppet fran

kl. 07.oo till 16.oo.

biko*6tad tar emot kunder
lill och med vecka 28.

('l2:e Juli). oppnar igon
vocka 32, (5:e Aug.)

Vend Er ned 6rdel lill ,dr MECA-
ve*slad. Vjutl s, got som alla
epa|"lioner pa Er bil. Aven AC.

Vi har Al€r fAtt hem ett antal at.'\.r-F. grashippare.
Gresklipparen som vi 6vediig@t sAlt mest av

defta et. Finns bede som cekippare,o Aktiryare.
Naturligtvis har vi dven Bxuscta,n @@Q
och vrKrNG kliooare ocksd_

Kanske det finns behov av en STIHE G'es-
trimmerelleren Rdjsig med alla tre verktygen.
Dvs. taiklinga, slyklinga o eft grestimmerhuvud.

Bra, det har viockse pe hvllan.
Kom ihdg att vi har kvalitets oljor till Din Bil, MC, e er varf6r inte till din
GrAsklippare till ntistan "skemmigt" laga priser vilqouuEf,!
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Vtfflor och alltid hembakat
Uppet alla dagar 14 jurri-4 auqusti

Klockan ll-17
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s0itMARstoJ! -
fdr dig som ar mellan 8-12 ar

Torsdagen den 20:ejuni anordnar Ung i Ockelbo aktiviteter pe
Pebgerden, se som grillning och kubbturnering med pris tilldet
vannande laget.
Vid vard vader sa kdr vi dven lite vattenkrig se ta med ombyte.
Vi som er ledare heter Lisa Norin, Annika Sachs och Pjotr Huizinga.

. Plats: Visamlas vid slora ingengen pA Bysjdbacke se gervi
gemensamt upp till Pebgarden

. Nar: Torsdagen den 20:e Juni

. Tid: '10.00 - '14.00

. Kostnadr 20 kr

Anmdlan till Tessan 070-160 41 62 eller therese.kling@ockelbo.se
senast den l9iuni kl. 13.00

Meit vanlig helsning
Ung iOckelbo
Arbetsmarknads & Integraiionsenheten

&ffi0
0ctGrB0



MACK GiFIILL
Mandag Pep pa rolskdn o potat s ' Pa sta Cadona6
Tisdag Raggmunk ochl]ask. Kdl$re mpa med

Polals, graddsas @h lingon
Onsdag Slektsldmn ng med potalsmos. Lasagne
To6dag Ka pudding med potatis, g*jddsas o [ngon
F6dag MIDSOM]VAR AFION . KOKEI SIANGT
Li"dag MIDSOMIVAR oAcEN . KoKET STANGT
Sarndag Gdllla dk

Mendag Pasta med kdmbGsas
UgnsgErine6d koto m polal snros

Tisdag lsledand med dillsluvad polalis
Bruna biinor med fdsk

Onsdag Kalops med potals och (jdbelor
Ra'dspaia med polalis och skagend.a

To6daO Kbti?jre mpa med polalis gdddses
och lingon. Raggmunk med iesk

frcdag Stekl sa lsill med potal s och tdksas
Kasser med chilisas, ananasoch s

L6rdag F ?jskf 6 med slekl polalis o beama sesis
Sdndaq Grl talldk

Uendas (okl la ukod med senapsas
oillkot och potalis

(onstroganof med ds
Onsdag Pannblf med p.rals, l6koch ses

Slekif skmed polalisoch rcmouladsas
To6dag Pa lbdd och flesk. Flygande Jakob
FEdag Grek sk b ii med polal s och Ealziki

Maiinads Gqaa ned polal s
Liirdag Helsrekt ko enrad med stekl pola|s @h

Sitnd.g S onslel med polrl s o(h somma qro

Mendag Gdiddstuvad prtlpanna @h aqg
Lonchkoto ried polalis och pepparcbas

Tisdag Pannbiff ned polatis, lingon o qdddsas
Koto- od1 grdnsaksgryta med potal s

Onsdag Sluvadenakamnerochhemlagade

Slekl fisk med polalis och ho andai*sas
ToBdag K,lpudd ng rn polalis, gdddsds o lingon

Rolmos ned iask iiss
Frcdag Benld kollel med kltfpotal s och beats

na seses . Ky*linggryla med ds
tairdag Kyckliigile ned polatis och d€gomas

Varje dag: Va fri sal ad. Tonlisk, rekor, skinka/osl,
Stektfalukory egg och potalis. Bacon, agg och

polalls
Pds: Dagens inkl. sallad o briid 60r

Helg inkl. sallad och br6d 75r

or(08{
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Vi
Nu oppnar I

iHamringe

Du naross p6 010-122 85 60
fttr radgivning samt tidsbokning.

ToBdagar fnns vi pe
56d|a Hagstavegen 49 i Hagsta.

v ALPpMr ,./,ew
wwwdirtriktsvet€rinarerna.se

f{L!'1,-^ -,k ̂ fJ

Uthyres 3.a och en 5:a
Parken, Geskike Hammarby
Tel: 0730-556584 , 070-5399430

fr !"i'; :B :;: ;r # i ̂ :;:,::
Wft]l;l'.a:tL

P.g.a. lllidrommar
{allc.

tidi{are manurrtopp

Tirdag 18 juni

\tf;ifrtw
Motionsbingo i Miirtebo
Prcmenadvadig bana, ca 1J km eller fyll i
brickoma pi plats. Fina priser och gott kaffe !
Tisdagar kl | 830-20.00 med start 25 juni
tom6august i .
w,ww,mortebofk.se

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbookse

DM UltralAng OK OdmArden, tisdag l8 juni kl l8m.
Vagvisning vdgen Hamlengeliirden - Bergby (gamla E4), sdder om
vagko$ningen mot E4. Diirefter 3 km skogsv?ig.

Br0dkampen Ockelbo OK, onsdag l9juni kl 1830.
TC vid Ulvsta friluftsgard. Tdvlingen ingir i Gistrike cup och
Tlimtex cup, Ger att direktanmdla sig med fri starttid mellan 1830-1930.



YocA pA wr.l rnAocAnDAR
MEDICINSK YOGA

Lusn och meditativ yosa med fokus pe djupandnins. Srimulerar k&ppens sjalvlikande
knfter. Medicinsk yosa ar bra not t ex u$rendhet, hjarrproblen, sbnnsiijrningu,
migr:in, hdgtblodtryck, ryggproblen. Stilndele/itkarbtodci.kulationen.

ONSDAGAR v€cks 26 - 32 (ej v€&s 30) kl15.00 160 h/t Elle Mi.sr b dsltagEe

YOCAVANDRING

Lat krppen nijta sjiilen i srDspel med natuen. Lugn vandring med alla sinnen och
kropp der du kanner ir naturen och dis sjailv. Tar ca I timme.

ONSIDAGAR v€.ka 26 - 32 Gj vec.ka to) H 16.00 160 b/t &re Milr5r 6 deltncaF

ANMAL\N: Wij hiidserdar 029?-55 420 eller boknins@wij.se senast 2 dagar iDm.

KURSLBDARE: ANithA

ITIJ-
TRTI)
GIRI)
AR

Svedlund.Yosaliirue M.anii€sbalansGhhrmo .se

o
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Chdsdna Danlelsson och Kent Fdltstrdm, Centem biud€r
pA krkkatre.

Fdluftsgu&llnst I Hytt n
Larry Wlckman och Kent F6ltstidm.
Eft erfdlJande kyrkkaff e,

Ff lluftaguds$Sfft vld klocl(stlpcth
Larry Wckman oah Kent F6lHrdm,
Efterfdlande ky*katre.

Fillutblud.{emt vtd vtnd.kyddet I Amot
Chrlstlna Danlelsson och Kent F6ltstrdm. Kyrkkaffe I
Bunges kapell.

Svenska kyrkan I
OCKELEO FORSAMLING

OCKELBO
td 22junl kl 11.00 FdlufEgudjHlnrt pe plllelrd€n
Il4ldso mardagen

JTDRAAS
Sd 23junl kl 11.00

u G3()
Sij 23lunl kl 14.00

AMoT
Ld 22 runl kt 13.30
Mldsommardagen



Hqr du rdd
med lTkr
m&noden?

F6r m lrcnor p€r tr bln dD bedlo i R&la KoMt.
St( in 2@ konor pe Bc aoo-8ogs- Gl6n ej ange

Lit nd pA w.Ed@sss

Med anledning av vfua hijgtidsdagar,
heller vi iippet hus tisdagen
den l0 juli kI.13.00-20.00.

Vitlkomna! Etel o Olle

ru uppuaktn'ne pa mrn fadelsedae
'.di'lb.!-, "11'lE '." b.su'tl

bortrest

BriltMaric Rgland€r

IE

:l

s! 2316 kl 11.00 Frllufsgidstj&rsl h.ilmd hos ,,t gn|lsiclr i flojqi6n.
(.torind Linderborg. 56|19, Nils Forsberg och Nisse Lindgreh.
ockelbo sp€l|nlin. l(ulnang, hornbEsning. To hed koffekorg.
ww.ockelbo nissioB&vrkdn se

t;lf o"o"oo Privatliikarmottagning ioromerar
Vi har mottagningen helt stingd fdr semester v. 27 - v. 31.
Kontakb Hahocentralen vid behov under ver ledighet tel. 572500

eller Sjukvirds- ridgivningen pe tel. I177
Vi ainskar alla en rildist trevlis sommar!

Gunnar A Bostrtim leg. ltikare, med

P.S.a. lllidrommar
faller tidifaTe manurrtopp
Titda{ r8 juni kl rz.oo
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