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PRO ocKELBo
Blflc(| Tis 24 sepr kt 14.00

GlentanVibacka. y,r/komnal

NATFTSKEF6RBUD!
Allt ndtfiske i Lingan ar fdrbjudet from.

1 Oktober 201 3 tillsvidare.
(Pga. inplante ng av gds)

Lingbo Fiskef5rcning.

Brosselbacka, Drdgmurc n, Flaxsjiin, Vittersjii
.,,..,.,.namn brukar kunna bdde foscinera och fdrbrylla!
Ockelbo Folkbibliotek Kultur, GEstriklands Kulturhistoriska F6rening samt Ockelbo
Hembygdsfttrening har tillsammans tagit fram en liten bokom"Namn iOckelbo".

Kom och lyssna p5 fatrfattaren Sengt Orestritm, sprekvetare och fil. driengelska fr5n Lund.

. Onsdagen 25 september kl 18:30 pa Ockelbo Bibliotek

Jdgarskolan Ockelbo
Jagarskola inf0r jagarexamen
15 ftafiar
Start: 24 oktober
Tid: 18.30
Plats: Mobygard, Mo
Kurskostnad: 3050 kr inkl. studiematerial. Avgift for prov tillkommer.

:ff :l j:itfl :[],lffix?:l"ff "s*'f :'.fJ3g1i*, "o*, 51r6i" ffi
3ill1ffflH'::ii31l53fl3l"liliJ[?o'u-""n0 frdmjandet

NYb.k"lbo Bil & Fritid
Du hittar oss efter 272:an, fdrsta venster efter OK macken.

Tel:070343630ppettider
Men-fre 8.00- X7.00

Hemtai och lemnar din
gtatis inom ockelbo.
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Enklare arbeten utfaires till humana
priser tex. vedhuggning , lagning av
bensinmotorer mm. Tel: 070-367 13 53

King Edward, Asterix, Sndboll, Folva,
Inova. Gul Mandel. 5 och 20 kg fOrp.
Mordtler. fodermordtter, sohosfrd.
Hjortron- lingon- blebars- hallon- drott-
ning- salmbdrs- och tranb€jrssylt (60%
barhalt). Sdljes fren lastbil
LORDAG 28/9: Holmsvedef stn 12.15, Hagsta
Q-slar (bakom Shell) 12.30, Lingbo Preem 12.45,
ockelbo srn 13.15-13.30. Ejko .
Nada U 19/14. 070-353 41 86

Legenheter uthyres pa
Brogardsvegen 2, Jddra6s

2 r.o.k pe mellan 65 - 75 kvm.
Bottenolan samt dvre olan-

Uthyres omgaende.
Tel: 076 - 248 33 99

mail: j.lonnroth@msn.com

0297402 73

www. d in a. se/g estrike

Dina Fdrsiikringar

Siiker du lokalfair maiten och sammankomster?
Vi har lokaler med plats fiir 10-250 Dersoner.
Til l  en kostnad av 350-1700:., inkl kijk eller pentrv.
Mttjlighet att bestella fika.
Vilkommen med f6rfragningar.
Ockelbo missionskvrka exot 0291 - 42337

Ockelbo Orienteringsklubb
www.ockelbook.se

Loptriining, tisdag 24 september kl l8m.
Plats: Ulvsta Friluft sgird.

Klubbtrening inftir 25-manna, lordag 28 september kl lom.
Plats: Masugnsdammen i Amot, se viigbeskrivning pi hemsidan.
Tvi enkla banor och en sv6rare (som pi nybdrjarkursen).
Gemensam start efter att alla valt bana och varmt upp.

ValboAIF fdrHngd medeldistans, sdndag 29 september
TC vid Allmdnninge fiibodar. Vagvisning frin El6, trafikplats Nybo,
&trefter 8 km bilvdg. Final i Gastrike cup! Fdrsta start kl I100. Avfiird
fr6n Perslunda-P kl 9r5. TavlingsvArd: Mattias, 070-6995280.
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Dansa och ha skoj till hiiftig musik!
Ta med bekvdma inneskor och ett glatt humitr.

Du som fiirilder fer giirna vara med ftirsta gengen
och sedan se uppvisningen!

Start v.4l onsdag 9 oktober
Ayslutning v.47 onsdag 20 novemb€r

(uppehell v.44 Hdstlovet)

Zumba Kids Jr 4-7 ar kl17.00 - 18.00
Zumba Kids  8-13Ar  k l l8 . t5 -19.15

Rabo gympasal
Kostnad:250:-

20 platser/grupp

Fragor och anmelan: Harna 073-7 62 32 04

Nyhet!
"Basgympa"

Startar m8ndagen den 30/9 kl 16:00 iA-lokalen.
Basgympan ar ett traningspass som inneh:ller enkla steg,

inga hopp, styrka, kondition och en stor portion ri irelseglddjel
Passet ar ca 50 min.

Vd lkom na !

,z-

OIF GYMPA
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sftoclGrB0 ...,..3ilt [fi,fiillil vitt du studera titt vdren?
Hos oss kan du repetera/liisa in kurser pe Crundhggande niva, cymnasiat nive. Svenska
fdr invandrare, pa olka niveer, Sii.skild utbildning fitr vuxna.
Sista ansiikningsdeg 61 15 okaober. Boka tid hos var srudievagledare viae post
ake.pettersson@ockelbo.se fdr an fa hjelp med ansitkan, upprarta din studieplan och
evenhellt ansdka om studiebidrag.Ta med dina tidigare betyg vid ansdkningsri faller.

VUXENUTBILDNINGEN
tan 16.816 31 OckelbNorra Asqatan 16. 816 31 Ockelbo. Tel. 55461

Nu 5r det dax! !
Fiir basket traningar fdr vara yngsta!
Nytt fdr i ar er att vi kommeratt ha gemensama
treningar f6r Rabo, Geverenge och Abyggeby!
Plats : Gaverdngeskolans idrottshall
Start : v39
Pojkar och Flickor, Fdrskoleklass och ak 1 Tisdagar kl
Kontakt: Johan stark tel: 070-0826492
Flickor fddda 20M-05 Torsdagar kl 17.00 18.00
KontaK: Petra Ferm tel: 072-5856742
Pojkar fddda 2004-05 Torsdagar kl '18.00 19.00
Kontakt Cissi Sahlberg lel: 072-2459644

18.00 - 19.00

Konsert fdr Varldens barn
Ockelbo Missionskyrka l i irdag 5 oktober kl

Bdssinsomling i
centrolo Ockelbo

4-5 och 11-12

okiober.

Halo dogskosson frdn
forstiljningen fredog 11 okt pd
Missionskyrkons Second hond

skdnks till Viirldens bdrn

Konserten dr ett gehensonl orrong€|nong nellon l issionskyrkon, Lions Club,
Ockelbo fiirsamling, Riiddo bornen, Roda korsel, H.F Aktivd kvinnor och Bildo .

'uooJJ
Kulturskolon, Sfote of Irconity, Kvinnfdlk,
Ockelbo spelmiin, Eijo och Monico Olsson, soleh.
Servering.Fri efire. Kolleki till Viirldens born.
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FLYGPLAN (sv tal & 30)
Fredag 279 Kl18 svedgeprcmiar
Liirdaq 28/9 Kt15 Ltusd: 1_rimtmn
siindal 2ele Kri5 ::'r"lY'"'H;;'u,*
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men besEint.
Bctig G

T'TFIYRES
1:a pa 43 kvm , ledig omgeende.

Centrat lage i Ockelbo, lugnt omrade.
Uthyres tilldldre skotsam person.

Telr 070 - 603 95 30

WHITE HOUSE DOWN
Fredag 2?/9 Kl20:30::Pd:. 2rim 12min
sonoijr igrg iii, :l'"'ff1":lY

...til Alla Er son hjiilpte ti med
, bryggoma vid badet i Litgbo
\ lngen niinnd ingen glbnd.

(, I ., .i fldt" tr{,t a:

Peroloy och Annelie fdr fdrvarinssutrym-
Anslat rtnns ! Anna-Ip a

ft -";wg'r:/':t^r,r:,!!:,^

---a--
lti 2319 kl 18.30 B6n f6. Oc*.lbo
On 2519 kl 19.00 (6.6nii9
To 2619 kl 18.0019.30 MissbBky*.E lngd
Fr 27/9 kl ro-l? C.ta l2-konr6kr.n i ungdorisvahingen
Sij 2919 kl1l.00 edsljAnst, Kdlofino Li.derbo.g, Anno Mdrio 8ef99ren.

Kom odr triffa sochldemokrater
fr6n socialn6mrden pA torget
L6rdagen den 2819 kl 11.00-13.00
Kom och stSllfr5gor och lSmna dina synpunkter.

Vi bjuder pE fika.



Alcsrr
Amots Jaktskytte
klubb inbjuder ti l l
ALGSTIG
den 29 september
Anmiilan 09.00-11.30

Fa igt om6de Non, VAster,
&)det skjutbanan.

Fdrkop biljetter till
ANNIKA OSTBERG,
fdrelaser om "Att komma igen"
Tisdagen den 5 nov kl 18.30, Golan
Entr6 100 kr inklf ika
ABF tel 0297-409 20

Ny tidtabell Kuxatrafiken
Fto.m. 23 september gdller en ny uppdaterad tidtabell fdr Kuxatrafiken.
Tidtabellen finns pe kommunens hemsida, www.ockelbo.se
Finns flera sme justeringar i tabellen.

9 Socia ldemokraterna
F R A M T I D S P A R T I E T  I  O C K E L B O

Stort TacktillE. medlemmar iSve.sk. kyrkan, som, gett oss fdfnyat fijrtroende ikyrkovalet, De Cer
ost energi infdr kommande valnesta !r.

Ockelbo Arbetarekomm!n

MENYVECKA 39

Mandag FiskFatiins med spenat och rekor
Islerland hed 6rtstuvad potatis och r6dbetor

Tisdag P@herad tor6klil6 ned skirat sndr och egg
Viltskavgrta med dijonsenap och pepparrot

Onsdag Stekt kapkunmel med tomat eh fetaostcrene
. Chili con carn€ ned ris och paprika

Torsdas Ciderkokt koljafl,6 med citrcnsis
Peppar.otsldtt med rotsakerseNeras ned kokt potatis

FEdag la @h slenatlasagne
Kycuingffl6 sewers6 bed couscous oc) tzatziki

Info:554 20 Kiik:0297.554 50, boknins@wij.se, www.wij.se Varmi viilkomnal

LI]NCHBUFFE VARDAGAR 11.00-13.30. 85 KRONOR
MatHda 5? klonor. Fijr dis som ar iiver 65 er erbjuder vi lunchbuff6 {iir 65 krcnor.
I menyn inser hembakat brdd, sallader, smaksatt vatten samt kaffe med kaka.

,.:t
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Svenska kyrkan H
kr 18.00 sdckcard i Kyrkans Hus. #
kl 11.30 Lunch " en som fyllt 60" i Kyrkans Hus.
kl 11.00 HOGIIASSA, Larry Wickman,

Lars-Olof Johanson. Koralkdr. Enk€lt Kyrkkaffe.

kl 10.00 Genenskap i Folkets Hus, Tord Hom,
Ove Ldfstrand.

*

I'16 23 sept
On 25 sept
56 29 s€pt

tipRAls
On 25 sept

MAN som fyllt 60
inbjudes Ull gemenskapstreff med lunch och ett litet ftiredrag
onsdagGn d6n 25/9 kl. 11.3O i Kyrkans Hus
Stanley Lenell - Varmt vllkomna

SENIOR i TIDEN!
lrAffas ?6 sept kl 13.30 pa Uret

SPF:s ETT sTEG TrLL...
l'.lyo tnedlemmor vcilkomnos

Trevlig sonvoro. Koffe och lolteri.

E
E
t\tt

IJ

j-ro
Svensk Direktreklam
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Hattitl

En dag om hdstar!
Stindag 29 seplember kl 9-15
Anna Lind6n, diplomerad
Hdstfysioterapeut, kommer till
SANHCPS kursgerd i Lingbo och
fdreldser om hestens matsmahninos-
system och mycket annat.
Fdrelasning och lunch 225 kr
Endast f6resliisning: 150 kr

Anmiilan gairs pa:
www.sanhcp.org

Hor du r6d
med l7 kr i  mdnoden?
tijf f,rkroDor n.r it' blnltr Ntllrn ' RiiJr Ko$d
s  i n : ooLn rno . t i i  B ( i 9oo  soqs  c tdn rc j r i l c

liis ir.r pr \tr\.rtdfoss.s!

5A6 NEJ
TiLL SKRAPET!

Delta med oss i
Skrdpplockardagarna.
www.skrapplockardagarna.se
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0l'lBYGGl{ATl0}l PERStUt{0A
Projektet med att bygga om pA Perslunda gir vidare enligt plan.
Nu arbetas det med att ta fiam underlag lbr ett investerings-
beslut i november. I skolan diskuteras lokaler som ska fungera
i manga ir och plantiisningen heller pe att ta form.
Redan ijuni bdrjar man riva vissa delar fiir att sedan ge vidarc
med byggnationen. Med en ny skola i sikte si iir en viktig
uppgift att skolans verksamhet ska fungera val aven under
byggtiden. Det kornmer att kava tillfiilliga lokaler och ldsningar.

F0RsKor.Ail | Airor
I Amot planeras ftir att fiirskolan ska fl)tta in i skolbyggnaden.
En entreprenor kommer att fe uppdraget och byggstart bedknas
till november. Efter 3-4 minaders byggtid kan sedan bam och
pe$onal flytta in i frascha, nymstade lokaler. Utemiljdn kan
ftirdigstillas under viren.

BUSsl|iiRDAR
Alla bam som Aker buss har mdtt bussvardar under tve veckor Da
skolbussama. De som haff uppdraget Ar pigga pensionarer.
&iribland medlemmar frin Riidda bamen, Ockelbo. Det har varit
uppskattat. Ett stort tack till er som gjorde en insats och dArmed
bidrcg till exna trygghet och tdvsel!

OC|(EI.BI) - PI.ATS ATI VAXA



Ilfllsolsost - Presenter
Solarirrilil - Loppis

ii fi?Lns iwen gd faceSooF.

3{os oss hittar du

ffifuEro
O.t ttlLt ailttiarti-

Andag Kalpudding, polalis, sas och lingon
Pasra caoonara

Tlsdeg Raggmunk msd iask
Ugnsgiatin€€d lalukoN och polalismos

oisdrg Kydftgfle med srekt pohlis o dragonsas
SleK fsk ned polatis och skagend€

ToEd€g P€ciljejSQar, polalis, s'eddses och lingon
P6lsa med polalis, iask och ddbelor
Pannkaka med sy I och siidde och soppa

Fr.dag Rddsp6na ned polats och skagendra
H€istekl kole iad, srekr pohris,
lomatsalsa, beases

!6das Schwize6chniE€|, slekl pohfs o beases
S6nd.g 8if med l6k, slekl polac och skysds

Mandag Kdtldls mpa polalis, gdddses, lngon
Sluvade nakarcner och koto

Tisdag FEsk dksAs och polalis
Kalops ned polar s och ddbelor

Onsdag Pannbifl nied 0k, ngon och polals
Fisk med naddebcke och polal s

Io6dag Koruslroganofi m r s. Rotnos m iiisklagg
Pamkaka ned syll och gddde och soppa

Slekl sldmning, polalismos och lingoi
ujdas Ganime dags iaskkollelt n ben.

graddsas ngon
S6ndas Lbvbfm sldpvsrekr poraris.

Vaie dag:Valir sallad.Tonfisk, rakor, sk nka/osl,
Slekt fa ukory egg och polalis. 8acon, ijgg och

polalis
Pisroagens inkl. salhd o brijd 60t

H€lg inkl.sallad och bdd 75r

Trocadcro
1,51? tair 25r

+ pant

RiiK Skinka
9:9O trg

Kiip vert
Lunchh:ifte fttr
600:- - Fe den
1l:e lunchen
pe kitpet! )
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