
Mrndag (alpudding, polalis $soch ilngon
Grijddslwad pi{ pama med agg

Tisdag Pallbdd med iask
Stuvade makarcner med hern agade

Onsdag Padnb f ned ldk @h linqon
Slekt fsk med polal s och skagen'68

To6dag oillkbt och polatis
Tunnpannkaka med sylt o.h g4idde

Frcdag Flask ried dksas @n pobtis
oxjerparned polatis, s6s o inqon

Ldrdag Schweize6drn rze , stekl potatis

Si'ndag Podelslek. potals,sds moriiner

Vate dag I Va fri $l ad. Toffisk, |akor, skinka/ost,
Stekl falukorv, egg och potatis. Bacon, agg och

porar$
Pris: Dagens inkl. sallad o br6d mr-

Helg inkl. salkd och bdd 75r

Trocadero
1 , 5  |

2st 25=-

ilWatten
1/2 priset
Liirdagar
kt8-10



Kan du inte komma tillvallokalen iOckelbo eller tillsarskilt rdst- mottagningssti le
i-Jad.aas, Amot eller Lingbo pa vauagen sondagen den '15 september, kan du
redan frdn mendag 2 sept t.o.m. onsdag 11 sept forlidsrdsta pe fdrsamtingsexpe-
ditionen i Kyrkan hus, Ockelbo.
Mandas zs kt 1o.oo-12.00, 17.00 - 2o.oo 20l3
HXnn'l?r*o"nu,' IiIB:BB-13:BB' 14.00-i500 

09l5
Mandag 9/9 kl 10.00 - 12.00, 17.00 - 20.00

H:::Jl1?' ii13:33.13:33, 1X:33-1333 Kyrkoval
Om du vill fddidsdsta maste du ha med dig rdstkortet. Det kommer med posten
nagon g6ng mellan 28 aug och 2 sept.
Du kan even brev.dsta och de meste du posta brevet senast tisdag 1 0/9.
Allt som behdvs fdr brevr6stning finns i ett "Brevrdstningspakef som finns att ham-
ta pa fdrsamlingsexpeditionen i Ky*ans hus (tel42760) eller hos kyrkvaklrneistare
i JddraAs (070-300 20 57), Amot (070300 20 57) och Lingbo (O7O-345 4s 59).
Materjalet i 'Brevrdstningspaketefl kan dven anvandas vid rdstning med bud.
Oppettider ivallokalen och de sdrskilda dstmonagningsstelbna pevaldagen finns
angivna pe rdstkortet.
Mer om valet finns att ldsa pe www.svenskakyrkan.se/kyakoval

rORrr NG ocKELBo FORSAMLING

PILGRIMSVANDRING/
HEMBYGDSVANDRING
Torsdagen den 22 augusti kl 18.30 sa samlas
vi i Sunnanasbo. Vi vandrar stigqn frAn Sunnanasbo upp
dver klapperstensfdlten till Rdnnesstugan. Kyrkoherde Larry Wickman deltar
Promenaden tar ca 50 minuterderefterfinns det mdjlighet att dricka medtagen fika
iR6nnesstugan.
TEnsport M tar oss enskilt till Sunnanasbo, vAgen mot Gammelfdbodarna dar
skylt anvisar samlingsplatsen. Fran Rdnnas$ugan kommer det att anordnas
kansporttillbaka till Sunnanesbo. Beraknat avslut kl 21.00.

F6r fregor ring Stig Wickstrdm 44075 eller Stjlve Makn 40242.

Araangdrer
isamarbete

Ockelbo
Henbygds-
fii'tening

EI
V



NU AR HOSTTERMINEN IGANG!
Nyheter i hdst:
Tisdagar k.l 18 Nybitrjargrupp 6r tuxna.
Aven fi;r dig son haft ett ldngre uppehdll i ridningen.
Tisdagar kl 17 Ridlekisgrupp
Fredagar kl 16 Ridlekisgrupp
Tisdagar kl 19 Wo*ing Equitation 5 ginger v38-42
Stritplatser finns aven i ord. gmpper - ring 40004 ftir info!

Valkommen med din anmnhn!

Bruksdag iAmar 24 augusti
Anivne6dag I Axmaf bruk kl. ll.O0-15.00
.Guidade vandringar - ny vandringsled
. Norrsundets Brukssextett sDelar i
SlottsDarken

. kaffeservering - tipspromenad

. informationstavlor beriittar om bruket

.fdredrag om vrak och forlisningar i omredet
Upptdck
Axmar bruk

.Vdlkomnal
Ftireningen Hyttan lvledar.ang6r: Gavle Kultur och fritid

Willma akupunlrtur & massage i Sandviken f,l- -4,
Jag har flyttat tillSandviken med frascha lokaler pA Hansbogatan 6, en tudrgata

till Hdgbov.igen (bakom Brdderna Bjdrks elaffijr).
Under augusti och september erbjuderjag en valfri behandling

. fdr endast 320:- (ordinarie pris 420:-).
Vdlkommen att boka tid!

Margareta Lindblad, Willma akupunktur & massage
Hansbogatan 6, Sandviken, tel. 0703-82 78 09

margareta@willmaguides.se www.willmaguides.se



^(2-f Vi vill ha en dppen folkkyrka. En kyrka som seger vat-
177,p kommen oavsett vem du ar. En kyrka som reknar med dej.

.,H- Kyrkovatet 1 5 september 201 3

Dina F0rsiikringar 0297402 73

www.dina.se/gestrike

PROocrer-so Ctf
Valkommen till Bysi6strands eldreboond€ fdr filmfdrevisning och kaffestund.
Tisdag 3 september, Torsdag 24 oKober och Torsdag 21 november 2013t

(Obs olika veckodagar)
Kaffe serveras fran kl 14.00. FilmfOrevisning fran kl 14.30

Kostnad 30 kronor. Velkommen!

F oesl spara annonsent
Biokommift6n

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Klubbtraining, tisdag 20 augusri kl l8m.
Plats: Ulvsta fiiluftsgird. Gruppindelning som tidigarc.

Storviksnatt, onsdag 21 augusti.
Vegvisning efter vegen Storvilqcestrike/Hammarby 3 km siider om
Storvik. Fd$ta start kl 2lro.

Klubbtr:ining, torsdag 22 augusti kl 18@.
Vegvisning effer Miirtebovagen, ca 300 m fren veg 272.

Domnarvets GOIF medeldistans, lifdag 24 augusti.
Arena vid Dalvik (Dalviks Kvam), O om Borliinge. Vdgvisning ftan
dksvdg 69 vid avfart Vika och diireffer ca 8 km. Fdrsta.start kl 1lm.

Gagnefs OK medeldistatrs, sdndag 25 augusti.
TC vid Sandvikens fdbod, Dala-Floda. Vagvisning frin El6,
Dala-Floda, darefter ca 7 km bilvAg. Fdrsta start kl 10m.

@



pf,ltlureao q+
BIflGO onsdag 21 augulfi

kl 15.OO Lingbogarden
V?ilkomna!

Nu drsr hostsesongen iglng!

Vi alordnar orienteringstredng fdr
bam och ungdomar ftidda 2005 och
tidigare.
Vi forbafter givetvis ockse
nybdrjarkursen fdr vuxna!

Startd|tum: tisdag 20 augusti kl I 8"
Pht$: Ulvsta Friluftsgerd

THtringsti[ len: 2018, 2U8,27 18,3/9,
5/9 &t019.
Kontrktperson: Mattias Eklund,
mattias.eHund@ockelbookse

OruDDindelnins som tidisarc efter tlder

i RONNBAGKEN
Gamla skolan L6rdag 24Augustl

. kl: 10 - 16.
lGfieseNering.

Vdlkomna
Ram n b acke n s Bygg n ad sffue n i i g

" Siincfogscof6 E
p6 Riinndsstugon
med Kvinnfolk och ausang
den 25 augusti kl 15 00

Entre 70 k fdr underhalhing och fika.

Hjairtligt Vdlkontw!

h A . Utvsra FF I

och kmskapsnive.
Utover klubbffi ningarna arnngeras
b{ningar och t{vlingar runtom i
distriktet under hdsten. Las mer pA vir
hemsida.

,A o"k"lbo %
Qp o,i.nt".ing.kl"ou !/

wrr.w.ockelbook.se

suRSTRol t rN6 -.
Vi triillos den 22 dug kl 13.00 i Finnbockas skolo, Osrby. E!

Elso Eriksson bertittor om Ockelbo fitbodor. \'t
Anmailon Jill: ,Vroiken 411 28 el Leno 413 1L. Pris ry k"*"X*,

Trevlig somvoro. i4usik och lolferi. Vtilkonher! 
-ftrii;da-'

o.r.t-L&.at?{r5

3{os oss hittar d1t
Ililsolsost - Presenter

Solarirrrrr - Loppis
Tci[ft.omtnen
iinsQ.ar Amta & KicQi

Ti ftuuns iw en yi fac e 6o o fr.



GArdsauktion i Moisiitn
Latrd. 2414, ll.OO, Visning 10.00.

l\4dbler, inredning, porslin, textil
jordfrAs, svarv, vedspis, klockor,

fyndEdor mm. Servering
SWftat ften Jedrcegoch Amot.

Ga pt Blo
Ga I Rto

Boka pl.l. p{

Hur menoa kramarfinns det i vedden
Fredag 138 kHg :m-. ilT34.i,tri iiia :ljl:H'nli

Knn$ lrdn gbget + perronal pd GiildesyitSen
fr'ri;:*v,!Y.#:l;ffi,

...n Arne Dlom som hitune nin

Pendlaren ftdn Giivle

Har du prcblem
mcd bllen eller
lranslre behiiver
den en servlce?

Rlng ess CtC.6+6 C, 5+
cr9r-+cs 9+

WIJ ilIASf,IIf
GEIfTEN AE

?E!- O2et--aosea



lnftiKykovalet
Kom och prata med oss socialdemokrater p5
l6rdag. M finns pA torget mellan 10.00-14.00

I,AfISE MED VAI\TNER

Missa inte d€rur unile ftjr6fdmiDgEldie pl W *edgdtdart
Lar6 Krantz bjuder in viirmer och kollego! till samtal och id6utb]t€
tilaanmsns Eed publileD pa Wij HeEstud.

' JOENTASIOR 21au8usti
' MONICAAHLBEBC 28 aususti
' GITNI.IARKAI 4 sept€mber
' VICmRIASKOGI,ITND 1l september

Tiil: Minset ftar H 18.00, FitreliisniDg kl 18.30-20.30
Koshed: 2ooldtilfdle. Betalas kontaft Da Dht€.

ADmiba ss!!t 2 dagat ft!€ t€sp€Idive fiEsl6lDiD8 D!
0297'664 20 ell€r bobing@wii.s€

Les ner pe www.wij.s€

I samebete med Ock€lbo kommun och ABF i Ockelbo.

A]fl'TJELLT

LT'NCIIBI'II6
Vardasar ftdn den 19 awusti 85 h.

m,ADGlIDE'rs BUFF6
Helger r59 kr t o m 8 sept€mbe!.

SKOBDEFEST 8 sept€nber kl u.00.16.00
Irppis pa stallpl.an. Vitlkonmer att delta.
Boka dir plats pe 0297-664 20 eler bohitrg@wij.se

WIJ-
TRAD
GARD
AR



VETERANFORDON-
UTSTALLNING

LOPPIS och HANTVERK
iMOBYGARDEN

Ldrdagen den 31 aug kl 10.00-15.00
F& att hyra bord dng Annica:
076{04 30 22 eller 4i}0 21

Vekdwten! Styelsen tu tlobwMen

Kvarvarande
griisklippare

UTIJffiH
oGrELao iEt- Ittat-aotea

siiljs nu till
tpriser

... iA a a son skiink Bdvor till
, Sonnurstindasen i Osbt skola.
' ri.sa

Sitker du EXTMJOBB dlrdu kan velja ner och var du villjobba? (Hela Svedgs)
De ardu vakommen lillOdf,ames informalionsmdte nu sijndag den 18 auguslikl. 15 isamlings-

lokalen pe Marslrands mittenomdde, ockelbo.
Har du frdgor iir du vakommen an konlaKa mig pa 073-628 71 91 eller oriflam€johanna@yahoo.se

E
!=E

t!
$

s.i 2518 kl rl.oo 6sd$jn |5l, ktorino Linderborg, i,torit Rempling,
S.3n9; Helenq Lund. Kyrl|(aff.. ForsamlirE.||l6ic .fi.r ed5tjarst.|r.
On 2818 kl 19.00 K6rcn stdrtaf h8fi.'|ifi.r.
elvn.ockelbo.hissionekvrkan.s€

PRO oo<er-eo Inbjuder till fest surshiimnrine/sill o Kaffe o Kaka Elf
Dag: Onsdag 28 augusti 2013 kl 14.00

Plrts: Idrottsplatsen i Ockelbo OBS! Platsen
vi eter sursdmning eller sill, meddela vilket vid anm:ilan.

Den som kanner fif att ta en svangom efter maten blir det dans till bandspelare.
Pds 100! pr nEdlern.Icke medlem l20r

Anmehn senast 2l aususti till Ackvie Tel414 05

HamrAngebygdens vattendag vid Adala 3l18 kl 13.17
.{. 

iiamband med lysnaha i Norrsundet
L ojb, Dacen tu fyld av aktivileler. bede i vatten och pa land
t7 Ankace - fbrsaljning av ankor sker vid: ICA B€rgby - ftedag 1618 kl 1619
& ldrdag 2418 kl 10-13 - Coop NI- litrdag l7l8 kl 10-13 & frcda923l8 A 16-19
. Betracb fdr bade srna och stora (mer info pa separat affischering)
. TipsFomenad f6r vuxna och bam samt Fiskedanm m.m. . Hamdng€ Highlard Ham-
bursare & korv millas. Katre & Fika ,1"
rill f6rsaljnins vAr-rovler Wr

Ardgor€r Hii!
PRO ffimb!,i* S


