
Ixatredning

Nu har den mrirkaste och jobbigaste m6naden runnit iviig. December brukar ju vara sndrik och
mycket ljusare samtidigt som den lyses upp av aLla ljusen runt jul och nyir. Ntir det sedan blir
trettondagen di har flera av januaris l6nga, kalla dagar ftirsvunnit. I slutet av januari kan vi
redan se att dagarna b<irjar bli lite, lite l?ingre ftir varje vecka och vi gir en ny vir tillmdtes.
De flesta barn brukar gilla niir det iir snd som de kan 6ka skidor, snowboard, kiilke eller pi
n6got si enkelt som vi hade niir vi var smi och det var en wellpappskiva som ddg att 6ka utlor
nigon jiittestor (tyckte man di) backe, nu syns den backen niistan inte ens niir man blivit
vuxen, men den var rolig di.

Julmarknad i Folkan har vi haft samt Slottsmarknaden i Herrgarden, men vill man aka p6 fler
julmarknader si finns det ett flertal varje helg i december inorn inte allt fdr linga avstand frin
virbygd, men tvi brukar racka for min del. Det iir ju trevligt att det kommer lite folk till vir
egen hembygd och faktiskt var det nog en hel del miinniskor phbhda stiillena bhdahelgerna.

F6r att vi ska kunna fa"Yttrat eget blad" tackar vi Hans Jdnsson pfl Boliden som betalar
tryckningen samt alla "kurirer" som g&r eller 6ker runt hela Garpenbergs ganla socken och
delar ut bladen (niistan 570 blad) i postlidoma. Tack till Birgitta och Sivert, Doris och Bengt,
Gil, Gdran och Solveig, Inga-Stina och Bosse, Ingrid och Lars, Maritha, Stig och Britta,
Vivan och Stig, Ake samt Roger som skjutsar runt mig phvhranrunda (10,5 mil) men vad gdr
han inte ftir en knapp gammal tant som offrar en massa tid men vi alla offrar vi bide resor och
ideellt arbete, vi hoppas aLlaatt ni vill liisa "Bladet" ndr det dyker upp.

Material ti[[ miista blad naiste jag ha senast den 29 f,ebnuani 2016 darf6r att pflskhelgen iir
redan i slutet av mars. Viilkomna med skrivelser giirna i god tid fcire sista datum.

God.nui och Gott Nytt An 6nsn<as alla triisane av "viinat eget" hEad.

Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.net eller viran postlida Backgirdsviigen 10

Bladet kan ocksi liisas pi: Ganpenhengshladet.wehs.como



Tiden 96r fort och snart dr det jul igen. Julmarknader har dragit igAng och
julborden dukas upp.

Att tiden gAtt fort inser man ocksi ndr man tdnker pA att det dr snart tvA Ar sedan
vi tog i drift v6ra nya anl#iggningar och snart fem 6r sedan investeringsbeslutet
togs. Mycket har hdnt sedan dess och mAnga stora fordndringar har skett hdr i v6r
verksamhet i Garpenberg. Bland annat har vir stora investering lett till att vi gjort
en hel del nyanstdllningar. Niir jag bdrjade hdsten 2011var vi ca 320 anstdllda. I
dag dr vi drygt 400 anstdllda. Vi har alltsd ca 80 nya befattningar. Till det kommer
ersdttningar for pensionsavgAngar. Totalt har vi nog anstdllt drygt 100 nya
medarbetare under de senaste 6ren, vilket dir positivt sAvdl for oss som fdr
bygden.

Att tiden gAr innebdr ocksA att historia skapas. Garpenberg har ju en fantastiskt
intressant historia och i vAra arkiv finns en del material som belyser detta. En av
vAra medarbetare, Jan-Olof Niisman, visade stort intresse for Garpenbergs
historia. Jag skriver "visade" fdr han gick sorgligt nog bort for ett antal minader
sedan efter en tids sjukdom. Han hann dock fdrdjupa sig i vArt arkiv och skrev
ocks6 en del "artiklar". En av dem handlade om nuvarande "Gaistvilla" och
historien bakom den platsen. Den publicerades i ett tidigare nummer av
"Garpenbergsnytt". I detta nummer finns att ldsa en beskrivning av en tragisk
olycka i en av gruvorna htir pA 1600-talet.

Gruvarbete har historiskt varit forknippat med stora risker och olyckor. I dag har
gruvindustrin i Sverige fdrre olyckor dn st6l- och pappersindustrin. Det som hdnt
dr delvis en allt st6rre mekanisering av arbetena med operatdrer i mer skyddade
miljder, men ocks6 en mycket stdrre medvetenhet om vikten av att arbeta
f6rebyggande for att eliminera risker. Ett led i det arbetet dr vAra Arliga HMS-
dagar. HMS stAr for Hdlsa, Milj6 och Sdkerhet. I Ar deltog s6 gott som alla egna
anstdllda plus drygt 100 entreprendrer fordelade pA Atta grupper. Programmet
innehOll inslag om sAvdl sdkerhet som hdlsa. Den del som kanske flest kommer
att komma ihAg var en film om en tragisk olycka vid en kalkugn i Lulei fdr fyra 6r
sedan. En person dog och en skadades allvarlig. Denne skadade person deltog
sjdlv och berdttade efterAt om hdndelsen och foljderna. Jag hoppas att alla tar
med sig den ber€ittelsen i minnet och tdnker pA vilka foljder saker och ting kan f6.
Detta gdller nog oss alla i vardagen. Tdnker vi t.ex. pA att ta pA oss reflexer niir vi
dr ute och 96r i m6rkret? Fundera pA vad foljderna kan bli i vdrsta fall och hur liten
insatsen kan vara for att forhindra detta.

Med detta Onskar jag alla en lugn och sdker jul!

Hans JOnsson
Boliden
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Den stora gruvolyckan

I iildre tider var det inte ovanligt att sedan liinge nedlagda gruvor <ippnades pi nytt efter att ha

dvergivits langt tidigare. Skiftande konjunkturer med 6kade metallpriser eller nya

brytningstekniker gjorde att man rensade gruvor som tidigare ansetts oldnsamma eller

svirbrutna.

fu t00t besldt friherre Funck, som arrenderade Garpenbergs bruk av kronan, att 6ppna

Gamla Kuppgruvan som legat ode i manga ar. Gruvan var vattenfylld, varftir det ftirsta steget

ftirstis var att l2inspumpa den.

Niir gruvan viil var tcimd p& vatten var niista steg att frakta ned ved i den, fcir att kunna ti:'
den ftjrsta tillmakningselden. Niir Gamla Kuppgruvan inspekterades efter liinspumpninge,
konstaterades emellertid att dbr redan fanns gott om trdvirke i orterna som kunde anvdnca:.
som briinsle. Diirmed besparades man arbetet med attfraktaned virke i gruvan. Eftersor
gruvan varit vattenfylld var veden sur, men man beddmde iindi att den skulle duga att elda
med.

Den 11 juni tiindes si den mot ortgaveln upptravade veden och arbetsfolket liimnade gruvan.
Tvi dygn senare iterviinde de ned frjr att spetta loss och pibrirja uppfordringen av det av

Omr6det kring Gamla Kuppgruvan idag (Foto: J-O Niisman ,-:l
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elden s<inderspruckna berget. Ett tiotal gruvarbetare under ledning av gruvfogden kliittrade
s6ledes ned ftir stegama i schaktet.

Exakt vad som skedde vet vi inte, men troligen miste en eller flera av arbetarna ha Aterviint
upp inom kort. De kunde i si fall berdtta att gruvan inte som ftjrvtintat var ordentligt utviidrad
efter eldningen, utan armu fflld med r<ik och gas. Gruvfogden och ytterligare tio personer blev
kvar i Gamla Kuppgruvans inre.

Efter tvi dagars vdntan, under vilka det inte ridde nigot tvivel om vilket 6de de som befann
sig i underjorden hade g&tt till motes, skickades en man ned i schaktet. "Denne utan tvivel
modige man" som bergmlistare Tiberg skriver i skildring av olyckan, kunde konstatera att
luften nu klarnat.' Han kunde ocksi bekriifta att de elva som kliittrat ned tvi dagar tidigare
befann sig bortom all riiddning.

Det mflste ha varit en kuslig syn som mdtte honom. I skenet av sitt tjiirbloss, som var den
belysningskiilla som stod till buds i gruvorna under 1600-talet, kunde han se sina dcida
arbetskamrater i gruvan. De flesta lng pn sulan, men nigra hade ftirs<ikt ta sig upp sedan de
insett att gruvans luft var farlig, men dcitt pi och nedanfrir stegarna.

Niir det konstaterats att gruvans luft var frisk nog, vidtog det mcjdosamma arbetet med att
barga de elva d<ida miinnen. Det miste ha varit ett k2innbart slag mot socknen att si minga av
dess bor i ett slag omkommit. Det var inte alls ovanligt att arbetare dddades eller skadades i
1600-talets gruvor, tvdrtom, men i allmiinhet var det fr6.ga om enstaka offer.
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Tillmakning enligt illustration i Georgius Agricolas "De Re Metallica" (beskuren) 1556

De vanligaste olycksriskerna var dessutom fallande berg, eller att den ftirolyckad e rcrnla4.=
ned i schakt eller dagdppning. Nu berodde olyckan ph att gruvan inte viidrats ut ordentligt

'T iberg:  
Garpenberg under enski lda arrendatorer  1613-1634,  opubl icerat  manus.  Bol idens ark iv  Garpenberg
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efter tillmakningselden. Detta var mer ovanligt, tidens gruvfolk var mycket medvetna om

riskema med att osas till ddds och diirfrir noga med attlita gruvan vildras ut innan arbetet

iterupptogs.

Orsaken till det intriiffade befanns vara den garrla ved som anviints. Den var si sur och "full

af Erga" som bergmdstaren Peter Svedberg rapporterade till Bergskollegiet, "som intedt

brann, utan 1669 och yrnade, si att allt Folket som andra dagen nederginge ... hvarefter annan

af oos dcidde"2

Forutom att tillmakningsveden varit allt ftir sur ftir att fa att brinna ordentligt, kan det tiinkas

att ventilationen i gruvan var otillriicklig. Eftersom den inte bearbetats under minga 6r, iir det

troligt att man inte kiinde till svirigheterna med att viidra ut Gamla Kuppgruvan och diirftir
giorde en kraftig, och cidesdiger, missbedomning.

Friherre Funk lat sig emellertid inte nedslAs av den tragiska olyckan, utan besl<jt att fortsiitta

bearbeta gruvan. Detta di den innehrjll "tiimmelig rijk och ymnig Malm".3 Driften blev

emellertid inte lingvarig. Endast ett par veckor efter olyckan rasade Gamla Kuppgruvan in

och vattenfylldes anyo.

Vilka de fcirolyckade var framg6r inte av de bevarade arkivalierna. Socknens "ddd- och

begravningsbok" skulle ha kunnat beriitta om de omkomnas nalnn och hemort, men dessviirre
finns inga kyrkbdcker bevarade fran tiden fijr olyckan. Det iir mdjligt att dessa ft)rstdrdes i
samband med att socknens forsta kyrka brann 61 1784.

Nu innebar dock inte den olyckligliga tilldragelsen eller det efterfOljande raset slutet fdr

Gamla Kuppgruvan. Efter en tid rensades den iterigen och produktionen iterupptogs. Under
1700-talet vidgades gruvan och kom smdningom att ftirbindas med flera intilliggande gruvor.

Jan-Olov Nbsman

2 Bergmdstare Svedbergs rapport, Bolidens arkiv Garpenberg

t  rb id.
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Kiira liisare,
VArt eget blad kommer med lite avkoppling i julstOk och klappbr6dska Niir jag skriver detta
har mer iin halva november passerat och vintern kiinns langt borta. Jag plockade en handfull
gula kantareller alldeles bakom lagirden i gir. Efter rensningen var det lagom till ett par
sm<irgisar. Fdr <ivrigt blev viil inte sommaren si svamprik som jag trott, trots ideliga regn till
och med juli. Augusti torrlade marken och det fortsatte ju hela september och oktober, ja jag
piminner bara, ifall ni redan gl6mt.

Nu har julmarknadernas ftirlovade tid kommit. Overallt annonseras om fantastiska tillftillen
till inkcip av allt fran lokalproducerad mat till hemsydda kliider och smycken. Overmiittnaden
infinner sig efter en eller max tvi marknader. Ska man dessutom betala intr2ide fcir att fi
handla, svalnar intresset iiven fortare. Dock besokte jag julmarknaden i Folkets Hus, lagom
stort med trivsam stiimning och mojlighet till fika eller varm korv och gratis intriide. Bra
initiativ Byalaget och Folkets Hus!

Ett valkommet avbrott i novemberdiset blev en lunch fdr n&gra anhririga hdromveckan. Trots
att vi alla iir pensioniirer blir det aldrig tid att triiffas och bara samtala en stund. Fast just
samtalandet blev det inte heller sA mycket av eftersom maten som serverades bestod av
surstrdmming. Det utmiirkande for en lyckad surstrommingstillstiillning iir ju att alla tyst och
koncentrerat kastar sig over burkarna, letar ut mcijliga romhonor, skalar mandelpotatisen, stror
6ver hackad rcidldk och borjar ata alternativt gor en kliimma. Ingen pratar, alla njuter. Att de
se pi TV hur man skiindar denna delikatess som man gjorde f<ir nigra veckor sedan i
programmet "Allt fdr Sverige", ddr de svenskiittade amerikanama utan handledning fick en
burk att 6ppna och iita. Klart att de ndstan fick skriimselhicka om detta var mat! Surstrdmming
miste man liira sig iita for att helt och fullt uppskatta.

Det piminner mig om tiden vi bodde i Perstorp, Skane. VAra grannar runt om var genuina
skiningar sedan flera generationer och de hade aldrig iitit denna fisk. Vi bjod in pfl middag
men dukade fcir siikerhets skull pi terassen. Mjukt tunnbrrid medf<jrdes frin vir augusti-
semester i Dalarna eftersom det inte fanns i afflirerna dA frir 40 6r sedan i Skine. Jag gjorde
rullar av brridet bjdd runt och skickade ddrefter smoret. Min niirmaste bordsgranne, en mycket
korrekt gymnasieliirare hamnade i bryderi. Vad skulle han gdra med smd,ret? Bred pi brddet
sa jag. Vad dA, brcid ? sa han. Det du fick nyss, sa jag. Ett fdrklaringens skimmer lyste upp
hans ansikte niir han insig att det han trodde var en slags hemvZivd servett och som han brett
ut i kniiet, var mjukt tunnbrcjd. Under de sex ir vi bodde i Perstorp kirde sig vtna grannar att
uppskatta de irliga middagarna, men om de fortsiitter att atapi egen hand, det vet jag f<irst6s
inte.
Jag har ett litet tips for vankelmodiga forstagingsiitare, skolj fisken i kallt vatten, det iir inte
saltlagen som iir delikatessen!

De asylstikande i Herrg6rden har blivit fler, nlira 300 horde jag. De miirks inte si mycket hiir
pi girden, iiven om vi haft nigra besok av ynglingar som fcirs<ikt gA runt Gruvsjcin, men som
fastnat i de bl6ta mossarna vid viistra viken. Nigra fiskar vid briinnhiigen och jag har sett foto
pi resultatet, en stekpanna full med smi firrar. Man f<irsdker att f& vtintetiden att gb, men vem
som helst kan fcirst& hur jobbigt det mflste vara att se fram emot en viintetid pi kanske ett eller
tvhEtr, ftir besked om man fir stanna. Sjiilv har jag en liten samtalsgrupp varje vecka,diir
deltagama sjiilva fAr styra vad vi ska ta upp. Det blir en ovning i svenska, engelska och
arabiska med meningar och bilder som underlag.
Hoppas alla ftr en God Jul och att det blir ett biittre Nyt Ar iin det vi ser just nu.
Skommarbo en gridisig novemberdag/Birgitta Bloom
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Kdttfdrssas, spagetti $ Fredag

kiimig potatis- och purjolOkssoppa g

Hedemora kommun
Kostenheten,0225 - 347 93

c Vecka I

Mindag

Tisdag Trettotrdsgs rfton - Ledigt

Onsdag Treftondagen - Ledigt

Torsdag

Fredag

s Vecka 2 llll - l$ll

MAndag Vasas currygryta, ris

Grdnsakswok med nudlar

Tisdag Potatis- och skinkgrating

Kok€ts val

Onsdag Grek.f;asbiff,tomatses,ugnspotatis

Morotssoppa med ost och pasta

Torsdag Ugnstekt fiskfild, 6rtsAs, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Fredag Varmpastasallad,dressing

Majssoppa

o Vecka 3 lSll -2211

Mmdag Krosler, potatissallad / potatisgrat ing

Morotsbiff, potatissallad / potatisgrateng

Tisdag Kottfdrs- och gronsaksfras, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Onsdag Chili con came, ris

Torsdag

Fredag

Bulgur med lax, limedressing

Kycklingsoppa med sting, mjukt brtd

Het kOttftirssoppa, mjukt br6d

Fisk- och rtikcurry, potatis

Pytt i pann4 rodbetor

z Vecka 4 25ll -2911

Mandag Korv Stroganoff, pasta

Grdnsakss6s, pasta

Tisdag
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Torskpanett,ortkryddad filsAs, potatis Tisdag

Blodpudding, lingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgrynsgrdt

Broccoligrateng

Asiatisk kycklinggryta, ris

Rddbetsbiff med ostcreme
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g onsdag

#
g Torsdag

g
g Fredag

r5t2 - t9t2
Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Ungstekt fisk, spicy rhode island, potatis

Broccolipaj

Het kdttflirssoppa

Couscousp).tt

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne

Majssoppa

a Vecka 5 ln - 512
Mindag Kottbulla, makaoner

RotfruktsgratZing

Tisdag Fiskgratiingmedcurryremoulad,potatis

Raggnunk, lingonsylt

Onsdag Lasagne Pomodoro

Krlimig potatis- och pu{olokssoppa

Torsdag Tunnpannkaka, sylt

Laxpaj

Fredag Kyckling Supreme, ris

Kikdrtsgryta med vitlokskeso, ris

3 Vecka 8 22/2 -2612

Mendag Tunnpannkaka, sylt
Kycklingsoppa med sting

Tisdag Kottbullr, potatismos

Falafel, potatisrnos

Onsdag Skinksis, pasta

Gronsakssas, pasta

Torsdag Kottfltrsgratiing

Linssoppa

Fredag Apelsin- och chilibakad fiskfil6, potatis Q Fredag

e Vecka ll
Mindag

@
Tisdag

g Onsdag

g
A Torsdag
.it

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Risgrynsgrdt g

a^ ..
2s/2-4t3 sPoRrlov ro.r? 'l;_:It,8/2 - t2t2

Falukorv m chiliticke, potatismos

Ugnstekt lax, potatismos

Farsbiff, stekt lok, sis, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitlttksyoghun

Minestronesoppa

Amas fiskgrateng, potatis

Kokets val

Kottfdrssis, spagetti

Veggieses, spagetti

€
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Tcif6omrnen!!

i & ! o.n hdr riitten lagar vi fran grunden

s Vecka l0 713 - lllS

Mindag Vasas currygryta, ris $
Grdnsakswokmednudlar g

Tisdag Potatis- och skinkgrateng g

Onsdag

K6kets val

Grek. fdrsbiff, tomatsas,ugnspotatis

Morotssoppa med ost och pasta

Ugnstekt fiskfil6, ortsls, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

14t3 -18t3
Kassler, potatissallad / potatisgratang

Morotsbiff, potatissallad/potatisgratAng

KottPirs- och groNaksftis, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur med lax, limedressrng

Kycklingsoppa med sting, mjukt brod

Het kdtffiirssoppa, mjult brdd

Fisk- och rikcurry, potatis

Pytt i panna, rddbetor

2lt3 -25t3
Kon Stroganoff, pasta

Gr0nsaksses, pasta

Torskpanett, drdcyddad filsis, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Liter plskbord

Risgrynsgrdt

Broccoligratiing

Llngfredag f-tl

Ledigt 
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Torsdag

Fredag
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Hedemora kommun
Kostenheten,O2ZS - 341 93

I Vecka 13 28t3 - u4 PASKLOV

v S[+fr*s* al'u.rangrn

Yci[F.ornmen!!

il$ = Den hiir riitten lagas fr6n grunden

t Vecka 14

Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

z Vecka 15

Mandag

Tisdag

Onsdag

Tondag

Fredag

4/4 - 8/4
Falukoru m chili&icke, potatismos

Ugnstekt lax, potatismos

Farsbiff, stekt ldk, sAs, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulaseh, ris, vitloksyoghurt

Mnestronesoppa

Amas fi skgratiing, potatis

Kdkets val

Kdttfrirssris, spagetti

Veggiesis, spagetti

rl/4 - t5/4
Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullr, lingonsylt

Ungstekt fisk, spicy rhode islmd, poratrs
Broccolipaj

Het kdttf;irssoppa

Couscouspytt

Koru Strogmoff, ris

Raggrunk, lingonsylt

Lasagne

Majssoppa

4>
4S a Vecka t7

Mindag

Tisdag

g onsdag

+,
& Torsdag

g Fredag

&
Q
$ s Vecka 18

Mindag

Tisdag

r8/4 -22/4
Tmpannkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

Kottbullil, potatismos

Falafel, potatismos

Skinksis, pasta

Grdnsakssis, pasta

Kdttftircglatiing

Linssoppa

Apelsin- och chilibakad fiskfild, potatis

RisgrynsgrOt

25/4 -29/4

Varmkoru, potatismos

Fiskbullr, dillsis, potatismos

h/tt i paDt4 rddbetor

Kycklingsallad- dressing

BiffStrogmofl ris

Kikiftsgryta med vitlokskeso, ris

Laxpmett, lime&griisldkscreme, potatis

Pastagratang med tomater&oregmo

Studiedag

Ledigt

2/5 - 6/5
Vasas currygrfl4 ris
Grdnsakswok rned nudlar

Potatis- och skinkgrafting

Kokets val

Grek. fiirsbiff, tomatsas,ugnspotatis

Morotssoppa med ost och pasta

VARTERMINEN 2016

o Vecka 19
Mdndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

z Vecka 20

Mdndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9/S - l3/5
Kassler, potatissallad / potatisgratiing

Morotsbiff, potatissallad / potatisgratiing

Kdttfers- och grOnsaksfras, pasta

Potatisbulla, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur ured lax, limedressing

Kycklingsoppa med sting, mjukt br6d

Het kottfltssoppa, mjukt brdd

Fisk- och rakcurry, potatis

P),ft ipama, rddbetor

16/5 - 20/5

Korv Slrogmoff, pasta

GronsakssAs, pasta

Torskpanett, drtkryddad filsas, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgrynsgrdt

Broccoligratiing

Asiatisk kycklinggryta, ris

Rddbetsbiff med ostcreme
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r Vecka 16
MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Onsdag

Torsdag

Fredag

r Vecka 22
Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

z Vecka 23
Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

'&

30/s - 3/6
Falukorv m chilitacke, potatismos

Ugnstekt lax, potatismos

Fiirsbiff, stekt lok, sis, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitldksyoghurt

Mineshonesoppa

Amas fiskgrateng, potatis

Kdkets val

Kdttfiirssas, spagetti

Veggiesis, spagetti

6/6-rot6 i=
Nationaldagen

Ledigt

Ungstekt fisk, spicy rhode island, potatis
Broccolipaj

Het ktittQtrssoppa

Couscouspytt

Lax, kall drtsas, potatis

Avslutning

a Vecka 21 23/5 - 27/5
Mdndag Kcjttbullar, makaoner

Rotfruktsgratiing

Tisdag Fiskgratiingmedcurryremoulad,potatis

Torsdag

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne Pomodoro

Kriimig polatis- och purjolOkssoppa

Tunnpannkaka, sylt

Laxpaj

Kyckling Suprerne, ris

Kikdrtsgryta med vitldkskeso, ris

Fredag

-^^ <Lonr'^*#!{#*'"' 
sortflV.r^\i,i :

ioQetttvarye 6tag seyryeras
satfadsbuffd, srniirgds ocn

mjii{F./vatten
tuIe { r e s erv ation ftir ey. dntrring ar

g onsdag
g

Kr, Himrnelsfirds dag 
Slbn

Ledigdag -lfg
Ledig dag

Hemsida: www.hedemora.se/Barn- och utbildning/M6ltidsverksamhet



Garpenbergs Vdvstuga

Vdrnar om Kunskapen att vAva och f6ra den traditionen vidare.

Visst vore det roligt att vdva.......

Jamen visst - Du i ir  si i  vdlkommen t i l l  vir tr ivsamma vi ivstuga, som l igger i  Folkets hus Garpenberg.

Vi vi iver och ldr av varandra. Fikar och har trevl igt t i l lsammans.

Sdkrast  dr  v i  ddr  a l la  m6ndagskvdl lar  mel lan L8 -  2L.

Eller ta kontakt med Doris Ruth tel: 073-94199 04, e-post: dorisruth4T@gmail.com

si traffas vi niir det passar dej.



Kdp dina juldekorationer hos

Frisilrboa
Nu har jag mycket fint! Kransar,
ju lgru pper, ljus, ingefdrsgodr.s mm.

Vi kommer att ha 6ppet hus den
20 december 12:00-15:00 dd vi
bjuder pd gliSgg och pepparkake!'...ro
Helgstdngt 23 december frdn lfq(

<- -och 24-27 december. 
I( r

I

r

Frisflrboa - Backgdrdsvdgen 28 - Ieh



Lite smfltt och gott frin Svenska kyrkans unga i Garpenberg

Nlir jag skriver detta iir det preeis en vecka till frirsta advent. . . hjAlp jag hinner inte med!

Kylan b<irjar sakta komma och i torsdags ftill nflgra hilrliga sn<iflingor och jag har pin i magen
ftlr snart blir jag monnor fcir andra gingen... ca en vecka kvar bara... spiinnande.

"Iag har b<ir1at jobba p& Asylboendet i Heng&rderq vilket iir det roligaste jag giort p& kinge.
Aven fast hjiirtat sv6mmar <iver s& blir det pifrestande av alla livstlden man fiir hdra och jag
frr smyga ut pi toaletten och gritta et skviitt di och di. Jag jobbar 10 timmar i veckan dir
(Helheten har tagit over stiidningen av kyrkan och fbrsamlingshemmet) skulle giimavaru dbr
p& heltid ftir det ar diir behovet iir stdrst. Jag ktinner mig lite som en Rockstjbrna nttr jag
kommer. .. barnen jublar och ropar Bettan och klappar hiinderna.

Upplagget ar att w b<irjar med s6ngsamling och sedan har vi lite undervisning i svenska ord
allt fran sked - dJg. I tisdags ritade jag iilgar si jag t.o.m. skulle kunna rita en iilg i s<imnen.
Sedan iir det fri lek, barnen iilskar attita och mflla och kl6 ut sig. Efter det avslutar vi med en
kort andakt diir ALLA ii"r med.

Kom g6rna och hiilsa p6!

Under hristen hade vi ett jattetreviigt Miniorlibger ph Sankt Fautrus-g&rden med ca 50 bam frfln
minga delar av Vbsterfrs stift. Pt kirdagskviillen efter en god Tacomiddag gick vi fackeltflg
genom Hedemora till Fria-girden diir vi liimnade facklorna och fortsatte til Ljusfesten i.
Sveaparken till fttrman for Viirldens bam. S<indagen avslutades med en Disneymiissa och
Korv och fika.

Nu gir vi sakta men siikerf mot jul oeh dvningen inftir Lucia ar i full
gang. .A.rets Lucia iir samma som fdrra frret for juniorerna iir f;in'e och
f?irre och juniorerna fbr st6 p5 tillviixt n6gra 6r till och vi var alla
overens om, att orn Thilda Karlsson ville vara Lucia i frr igen s& fick
hon det och det ville hon. Tror hon iir den ftirsta sorn i[r Garpenbergs
Lucia ftir andra gangen i rad! Kul attvxaensam om det. Hon var l-ucia
med bravur f0rra 6ret och kornmer iiven gora det i ir igen. 

i
Programmet f<ir kyrkans verksamhet infur julhelgen finns p6 Svenska
kyrkans sida.

Barngrupperna brirjar vecka 2 2}rc.

Nu vll jag clnska er aila en god och fridfull jui och ett riktigt Gott Nytt fui

Julicramar kommer fran Bettan, Bantr & Ungdomsledare & FIL,:ir^,li'i FJciJcn.ru, i,i-Garpenbergs
fdrsamling.

Jesus sa: L&t barnen komma tiil mie!



Svenska kyrkan *
I$Rffr?JA-GARPENBERGS fuf @ vinter i Garyenbergs ftyrfr,a

Onsdag 9 december kl. l5 i Garpenbergs kyrka: Julkrubba och julgrtit
Julkrubba fiir barn och vuxna. ElterAt serveras srdt mm i fbrsanrlinsshe:nmet.

Torsdag 10 december kl. 13 i Garpenbergs kyrka: .Iulkrubtra och fika
Julkrubba fiir barn oclr vuxna. Elterdt serveras so'fika i lbrsarnlinsshemmet.

Siindag 13 december kl. l7 i Garpenbergs kyrka: Lucia
Barngruppemas Luciatfig, alla dr varmt viilkon-rna att se och hdra.

Tisdag 15 december kl. 12 i Garpcnbergs kvrka: Juldrama
.luldrarna fiir barn och vuxna.

Julafton torsdag 24 december kl. 23: Midnattsmiissa
M6rrga har I'ranrliirl tjnskemAl om midnattsm6ssa i Carpenberg, och diirliir har vi &terinf'cirt
den. Varmt viilkomna till kyrkan pi julnatten! SAng: Christotl'er Bengts

Juldagen fredag 25 december kl. 5.45: Buss till julottan i Norn
Eftersom ingen.julotla f rras i Garpenbergs kyrka. tinns istiillet rnri.ilighet att 6ka med bussen
till Julottan i Norn. Bussen avghr prelintiniir"l frhn busshillplatsen i Garpenbergs centrum,
kl. 5.45. Se Annonsbladet fbr rner inlbrmation n?ir det niirmar sis..

Stindag 10 januari kl. l5: Musikgudstjiinst i Garpenbergs kyrka

Siindag 7 februari kl. l5: Gudstjiinst i fiirsamlingshemmet, kyrkkaffe med semlor

Datumen 21J'ebruuri oclt 5 mars dr prelimindra, se anrunt.sbladetfor mer information!

Siindag 21 februari kl. 15: Enkel gudstjiinst i Garpenbergs lryrka: Staffanskapellet
Beriittelser om Staffanskapellets historia och bilder, eventuell visning av brudkronor,
natfvardskiirl mm.

Liirdag 5 mars kl. 11: Pimpclgudstjiinst

Gorfiuf ocfi gott nytt frrl Med re servat ion fdr dndringar.

Se alltidvdt't ffischskdp vid lgtrkmuren,
samt annonsbladet, J'6r ahuell information.
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Nu nrirmar vi oss v'inter acfr ju[ ocfr vi froppas,

l N 6 E L s B o  g v o o e c E n o s -
ocH FRITtDSFi 'RENI I {E

att ni affa frar fidft ett 6ra dr sd frrir fdngt!

Den 3 oktober ordnade nhgra speedwayentusiaster i vhr forening en direkt-
sdndning via ldnk av en VM-deltavling, som gick i Torun, Polen. Vi vdlkomna-
des till bygdeghrden med soppa, smorgis och dryck. Som "forband" underholl
Jan Ahlenius med sing tlll gitaru. Han fuamfordebhde andras och egna melodi-
er.

Sjdlva tiivlingen foljde vi - htminstone de flesta av oss - Senom att fylla i egna
protokoll.Yhr egen Andreas Jonsson tog sig till semifinal,men blev tyv?irr sist
di+r.lngen repris av fjolhrets finalvinst alltsi.

Stiimningen var andh hog i bygdeghrden, och planer smiddes infor nd"sta hrs
speedwaykva[. En stor eloge tllI gdnget som ordnade kvZillenl

Som varje dr viftrri frafsa affo fijanfigt vritfroffino tiffvdr

JULGRANSPLUNDRING Siindag 3 ianuari kl t6.oo

Dans kring granen, Dockspel
Fiskdamm, Sernrering, Lolterier

Tisdag 5 ianuari, kt r9.oo (Trettondagsatton)

GAMMELDANS och POLSKOR

ffiffi

Spelmfin
Ta med katlekorg!

Sondag 28 febnrar\ kl 10.00, planerar vr angel- och
pimpelt?ivling phDormen vid Hakingbo holme.
Ta med matstdckl Grillplats finns liksom motordriven borr.

Qi onsf;gr a[[a Qarpen\ergdre ocfr riven utsocfurcs "bfafetftisare" ett
gott sfut ocfi ett Qott NJtt dr 2016.

Om du vill veta meral rrng gdrna
Susanne Sjostrom 0225-231 27
Gunnel Waerner 0225-230 16 eller

Hemsida: www.bvgdegardarna.se/ingelsbo

0225-123 00

e-post: ingelsbo.bygdegard@gmail.com



Anslagstavla i Jelken
Delar gamavad som hiinder i Garpenberg.
Hcir av Er si hiimtar jagoch siitter upp!
Dorisruth4T@ gmail. com

Till salu
Eftersom vi gttt river till bergviirme iir

v6r Pelletsanliiggning till salu.
Ivabo briinnare samt veckoftinid med skruv
Roger 203 80

Centraldamnesugare E{usky
oanviind, kunde ej monteras hos oss. Kvitto
ochgarantisedel finns, ej uppackad ur kartongen.
ring ftir mer information
203 80 Roger

Info frfln Folkets F{ars och tsyalaget
Den sedvanliga Julfesten sker den 6 januari 2016.
Mer information kommer att finnas i "Fcinstret" pi
Folkan, pA Hemsidan och i Annonsbladet.
Viilkomna

Styrelsen i Folkets Hus och Byalaget tackar ftjr
det gingna aret och cinskar er
Em ril<tigt God Jart och ett Gott Nyffi.A"n

Stont tack
Jag vill framfdra ett Stont fack till Gdran Lindh
som klippt och hillit griismattan vid "pensiondrshemmet"
pi Backg&rdsvdgen s6 fin och ansad under hela
so(nmaren, en vacker plats/Gil

Ang. fl fervinningsstation
Tycker att det ser ftir d... ...t ut vid var
itervinningsstation med saker som tappats p&
marken bredvid den behillare dit det hdr,
samt allt som sttills bredvid i kartonger, pisar
eller iir si stora att de inte gir in i h61en.
Det iir faktiskt helt gratis att liimna pi itervinningen
i Hamre, bide dammsugare, kylskip m.m.

Vi borde kanske vara r?idda om v6r Aterviruring
och forsdka hjiilpas 6t att h&lla lite rent diir
si den inte dras in och vi miste aka till
Hamre med allt som gir att itervinnas.
Var fiiirde mindagskviill finns dessutom en
sopbil med en massa olika fack vid var
miljOstation. Garpenbergsbo

Div" hydralkolvar
olika storlekar,
Hydralmotorer,
Rotator, runtomsvZingande
(for skogskran)

ring203 80 Roger ftir info.

Lflngfredagen 25 mars
iir det jaktstig vid Getmossens
skj utbana, valfritt kulvapen.
Vtilkomna

Garpenbergs Jaktskytteklubb



oARPEN BER65 6YAANA5TIKKLU BB

Snort cir det dags ott koraigilng med v6rens oktiviteter.

Vi startar vecka 2, 2016.

Mdndogor kl. 09:30- 10:30

Stovg8ngl Vi gdr co 3-4 km.
To med stovorno och fol.l med pd en vcindo!!!!

Ring fnga - Stina te/. 220 10 fdr info.

Medelgympo
Onsdagar kl . I9:OO i gymposolen.

Vecko 2 ti l l  15.

Med bcirjon den 13 jonuori.

Laila tel 220 40

VATTENOyI P A vecko ? 11 . Stort fredog I5/I .
I Horndols bodhus fredogar kl 18:00 -19:00.

fr8igor? Ring Corino 070-6441010.

V
/!^-
Y)^.

Medlemsovgifter:

Ungdomor upp til l 19 6r
Vuxno

t5Qkr/termin

300kr/termin
Dd fdr ni voro med pd ollo oktiviteter. Bodovgift tilfkommer i Horndol.
Kontokt/info ordf arande Anniko Ruth 073-78445t4.
VALKOMNA!



Garpernhergs F.nvs och Grll?

I januari kommer en affiir och grill att rippnas i Garpenbergs Centrum, diir det funnits afI?ir
tidigare. Diir komrner det att finnas baslivsmedel samt ett cafe och restaurans. dar man kan
kdpa pizza och annan grillmat.

Just nu pigir en del reparationer och tillbyggnader i den gamla affiirslokalen och niir det nya
cippnas si iir det nytt och friischt i hela lokalen. Den nya afftirsidkaren heter Ahmet Tutay och
har en restaurang i Kupolen scm heter Shushi Lovers, men det blir en sliikting som kommer
att sti ftjr butiken i Garpenberg, den kommer art hAllas 6ppen till kl. 2l omkvailarna.

sruTAonur
MARKSKRUVEN SOM ERSATTER BETONGPLINTEN

7-lm:l
is,;{ihd

i.is

Fredrik Eriksson
072-526 61 05

f redrik.eriksson@slutagrav.se
Af 1 Dalarna

www.slutagrav.se


