Ixatredning
Nu har den mrirkasteoch jobbigaste m6nadenrunnit iviig. Decemberbrukar ju vara sndrik och
mycket ljusare samtidigt som den lyses upp av aLlaljusen runt jul och nyir. Ntir det sedanblir
trettondagendi har flera av januaris l6nga, kalla dagarftirsvunnit. I slutet av januari kan vi
redan se att dagarnab<irjarbli lite, lite l?ingreftir 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 hadeniir vi var smi och det var en wellpappskiva som ddg att 6ka utlor
nigon jiittestor (tyckte man di) backe,nu syns den backenniistaninte ens niir man blivit
vuxen, men den var rolig di.
Julmarknad i Folkan har vi haft samt Slottsmarknadeni Herrgarden,men vill man aka p6 fler
julmarknader si finns det ett flertal varje helg i decemberinorn inte allt fdr linga avstandfrin
virbygd, men tvi brukar racka for min del. Det iir ju trevligt att det kommer lite folk till vir
egenhembygd och faktiskt var det nog en hel del miinniskor phbhda stiillenabhdahelgerna.
F6r att vi ska kunna fa"Yttrat eget blad" tackar vi Hans Jdnssonpfl Boliden som betalar
tryckningen samt alla "kurirer" som g&r eller 6ker runt hela Garpenbergsganla sockenoch
delar ut bladen (niistan 570 blad) i postlidoma. Tack till Birgitta och Sivert, Doris och Bengt,
Gil, Gdran och Solveig,Inga-Stinaoch Bosse,Ingrid och Lars, Maritha, Stig och Britta,
Vivan och Stig, Ake samtRogersom skjutsarrunt mig phvhranrunda(10,5 mil) men vad gdr
han inte ftir en knapp gammal tant som offrar en massatid men vi alla offrar vi bide resor och
ideellt arbete,vi hoppas aLlaattni vill liisa "Bladet" ndr det dyker upp.
Material ti[[ miistablad naiste jag ha senastden 29 f,ebnuani2016 darf6r att pflskhelgeniir
redan i slutet av mars. Viilkomna med skrivelsergiirna i god tid fcire sistadatum.
God.nui och Gott Nytt An 6nsn<as
alla triisaneav "viinat eget" hEad.
Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.neteller viran postlida Backgirdsviigen10
Bladet kan ocksi liisaspi: Ganpenhengshladet.wehs.como

Tiden96r fort och snartdr detjul igen.Julmarknader
hardragitigAngoch
julborden
dukasupp.
Att tidengAttfort insermanocksi ndrmantdnkerpAattdetdr snarttvAArsedan
vi tog i driftv6ranyaanl#iggningar
och snartfem6r sedaninvesteringsbeslutet
harsketthdri v6r
togs.Myckethar hdntsedandessoch mAngastorafordndringar
verksamhet
i Garpenberg.
Blandannatharvir storainvestering
letttill att vi gjort
I
en hel del nyanstdllningar.
Niirjag bdrjadehdsten2011varvi ca 320anstdllda.
vi
Till
dag dr drygt400 anstdllda.
Vi haralltsdca 80 nyabefattningar. det kommer
ersdttningar
for pensionsavgAngar.
Totaltharvi noganstdlltdrygt100nya
medarbetare
underde senaste6ren,vilketdirpositivtsAvdlfor osssomfdr
bygden.
Att tidengArinnebdrocksAatt historiaskapas.Garpenberg
harju en fantastiskt
intressant
historiaoch i vAraarkivfinnsen del materialsombelyserdetta.En av
vAramedarbetare,
Jan-OlofNiisman,visadestortintresse
for Garpenbergs
historia.Jag skriver"visade"fdr hangicksorgligtnogbortfor ett antalminader
sedanefteren tidssjukdom.Hanhanndockfdrdjupasig i vArtarkivoch skrev
"Gaistvilla"
ocks6en del "artiklar".
En av demhandlade
om nuvarande
och
historienbakomden platsen.Denpublicerades
i ett tidigarenummerav
"Garpenbergsnytt".
I dettanummerfinnsatt ldsaen beskrivning
av en tragisk
olyckai en av gruvornahtirpA 1600-talet.
Gruvarbete
har historiskt
varitforknippat
medstorariskerocholyckor.I dag har
gruvindustrin
i Sverigefdrreolyckordn st6l-ochpappersindustrin.
Detsom hdnt
dr delvisen alltst6rremekanisering
av arbetenamedoperatdrer
i merskyddade
miljder,men ocks6en mycketstdrremedvetenhet
om viktenav att arbeta
f6rebyggande
for att eliminerarisker.Ett led i det arbetetdr vAraArligaHMSdagar.HMSstArfor Hdlsa,Milj6ochSdkerhet.
I Ardeltogs6 gottsomallaegna
anstdlldaplusdrygt100entreprendrer
fordeladepAAttagrupper.Programmet
innehOll
inslagom sAvdlsdkerhet
somhdlsa.Dendelsomkanskeflestkommer
att kommaihAgvar en filmom en tragiskolyckavid en kalkugni Lulei fdr fyra6r
sedan.En persondogochen skadades
persondeltog
allvarlig.
Denneskadade
sjdlvoch berdttadeefterAtom hdndelsen
ochfoljderna.
Jaghoppasatt allatar
medsig den ber€ittelsen
i minnetochtdnkerpAvilkafoljdersakerochtingkanf6.
Dettagdllernogoss allai vardagen.
Tdnkervi t.ex.pAattta pAoss reflexerniir vi
dr ute och 96r i m6rkret?FunderapAvadfoljdernakanbli i vdrstafalloch hur liten
insatsenkanvarafor att forhindradetta.
jag allaen lugnochsdkerjul!
MeddettaOnskar
HansJOnsson
Boliden
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Den stora gruvolyckan
I iildre tider var det inte ovanligt att sedanliinge nedlagdagruvor <ippnadespi nytt efter att ha
dvergivits langt tidigare. Skiftande konjunkturer med 6kade metallpriser eller nya
brytningstekniker gjorde att man rensadegruvor som tidigare ansettsoldnsammaeller
svirbrutna.
fu t00t besldt friherre Funck, som arrenderadeGarpenbergsbruk av kronan, att 6ppna
Gamla Kuppgruvan som legat ode i mangaar. Gruvan var vattenfylld, varftir det ftirsta steget
ftirstis var att l2inspumpaden.

Omr6det kring Gamla Kuppgruvan idag (Foto: J-O Niisman ,-:l

Niir gruvan viil var tcimd p& vatten var niista stegatt frakta ned ved i den, fcir att kunna ti:'
den ftjrsta tillmakningselden. Niir Gamla Kuppgruvan inspekteradesefter liinspumpninge,
konstateradesemellertid att dbr redan fanns gott om trdvirke i orterna som kunde anvdnca:.
som briinsle. Diirmed besparadesman arbetetmed attfraktaned virke i gruvan. Eftersor
gruvan varit vattenfylld var veden sur, men man beddmdeiindi att den skulle duga att elda
med.
Den 11juni tiindes si den mot ortgaveln upptravadeveden och arbetsfolketliimnade gruvan.
Tvi dygn senareiterviinde de ned frjr att spettaloss och pibrirja uppfordringen av det av

2
elden s<indersprucknaberget.Ett tiotal gruvarbetareunder ledning av gruvfogden kliittrade
s6ledesned ftir stegamai schaktet.
Exakt vad som skeddevet vi inte, men troligen miste en eller flera av arbetarnaha Aterviint
upp inom kort. De kunde i si fall berdttaatt gruvan inte som ftjrvtintat var ordentligt utviidrad
efter eldningen, utan armu fflld med r<ik och gas. Gruvfogdenoch ytterligare tio personerblev
kvar i Gamla Kuppgruvans inre.
Efter tvi dagarsvdntan, under vilka det inte ridde nigot tvivel om vilket 6de de som befann
sig i underjorden hade g&tt till motes, skickadesen man ned i schaktet."Denne utan tvivel
modige man" som bergmlistareTiberg skriver i skildring av olyckan, kunde konstateraatt
luften nu klarnat.' Han kunde ocksi bekriifta att de elva som kliittrat ned tvi dagartidigare
befann sig bortom all riiddning.
Det mflste ha varit en kuslig syn som mdtte honom. I skenetav sitt tjiirbloss, som var den
belysningskiilla som stod till buds i gruvorna under 1600-talet,kunde han se sina dcida
arbetskamrateri gruvan. De flesta lng pn sulan,men nigra hade ftirs<iktta sig upp sedande
insett att gruvans luft var farlig, men dcittpi och nedanfrirstegarna.
Niir det konstateratsatt gruvansluft var frisk nog, vidtog det mcjdosammaarbetetmed att
barga de elva d<idamiinnen. Det miste ha varit ett k2innbartslag mot socknenatt si minga av
dessbor i ett slag omkommit. Det var inte alls ovanligt att arbetaredddadeseller skadadesi
1600-taletsgruvor, tvdrtom, men i allmiinhet var det fr6.gaom enstakaoffer.
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Tillmakning enligt illustrationi GeorgiusAgricolas"De Re Metallica" (beskuren)1556

De vanligaste olycksriskernavar dessutomfallande berg, eller att den ftirolyckade rcrnla4.=
ned i schakt eller dagdppning.Nu beroddeolyckan ph attgruvan inte viidrats ut ordentligt
'Tiberg:

Garpenberu
g n d e re n s k i l d a r r e n d a t o r e1r 6 1 3 - 1 6 3 4o,p u b l i c e r amt a n u s .B o l i d e n a
s r k i vG a r p e n b e r g

3
efter tillmakningselden. Detta var mer ovanligt, tidens gruvfolk var mycket medvetnaom
riskema med att osastill ddds och diirfrir noga med attlita gruvan vildras ut innan arbetet
iterupptogs.
Orsakentill det intriiffade befannsvara den garrla ved som anviints.Den var si sur och "full
af Erga" som bergmdstarenPeter Svedbergrapporteradetill Bergskollegiet,"som intedt
brann, utan 1669och yrnade, si att allt Folket som andradagennederginge... 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 bearbetatsunder 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 nedslAsav den tragiska olyckan, utan besl<jtatt fortsiitta
bearbetagruvan. Detta di den innehrjll "tiimmelig rijk och ymnig Malm".3 Driften blev
emellertid inte lingvarig. Endastett par veckor efter olyckan rasadeGamla Kuppgruvan in
och vattenfylldesanyo.
Vilka de fcirolyckadevar framg6r inte av de bevaradearkivalierna. Socknens"ddd- och
begravningsbok" skulle ha kunnat beriitta om de omkomnasnalnn och hemort, men dessviirre
finns inga kyrkbdcker bevaradefran tiden fijr olyckan. Det iir mdjligt att dessaft)rstdrdesi
sambandmed att socknensforsta kyrka brann 61 1784.
Nu innebar dock inte den olyckligliga tilldragelsen eller det efterfOljanderaset slutet fdr
Gamla Kuppgruvan. Efter en tid rensadesden iterigen och produktioneniterupptogs. Under
1700-taletvidgades gruvan och kom smdningomatt ftirbindas med flera intilliggande gruvor.

Jan-OlovNbsman
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BergmdstareSvedbergsrapport,BolidensarkivGarpenberg
rbid.
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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 passeratoch vintern kiinns langt borta. Jagplockade en handfull
gula kantareller alldeles bakom lagirden i gir. Efter rensningenvar det lagom till ett par
sm<irgisar.Fdr <ivrigt blev viil inte sommarensi svamprik somjag trott, trots ideliga regn till
och med juli. Augusti torrlademarkenoch det fortsatteju hela septemberoch oktober,ja jag
piminner bara, ifall ni redan gl6mt.
Nu har julmarknadernas ftirlovade tid kommit. Overallt annonserasom fantastiskatillftillen
till inkcip av allt fran lokalproduceradmat till hemsyddakliider och smycken.Overmiittnaden
infinner sig efter en eller max tvi marknader.Ska man dessutombetalaintr2idefcir att fi
handla, svalnar intresset iiven fortare. Dock besoktejag julmarknaden i Folkets Hus, lagom
stort med trivsam stiimning och mojlighet till fika eller varm korv och gratis intriide. Bra
initiativ Byalaget och FolketsHus!
Ett valkommet avbrott i novemberdisetblev en lunch fdr n&graanhririgahdromveckan.Trots
att vi alla iir pensioniirer blir det aldrig tid att triiffas och bara samtalaen stund.Fastjust
samtalandetblev det inte heller sAmycket av eftersommaten som serveradesbestodav
surstrdmming. Det utmiirkande for en lyckad surstrommingstillstiillningiir ju att alla tyst och
koncentreratkastar 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 dennadelikatesssom man gjorde f<ir nigra veckor sedani
programmet "Allt fdr Sverige", ddr de svenskiittadeamerikanamautan handledningfick en
burk att 6ppna och iita. Klart att de ndstanfick skriimselhickaom dettavar mat! Surstrdmming
miste man liira sig iita for att helt och fullt uppskatta.
Det piminner mig om tiden vi bodde i Perstorp,Skane.VAra grannarrunt om var genuina
skiningar sedanflera generationeroch de hade aldrig iitit dennafisk. Vi bjod in pfl middag
men dukade fcir siikerhetsskull pi terassen.Mjukt tunnbrrid medf<jrdesfrin vir augustisemesteri Dalarna eftersom det inte fanns i afflirerna dA frir 40 6r sedani Skine. Jag gjorde
rullar av brridet bjdd runt och skickadeddrefter smoret.Min niirmastebordsgranne,en mycket
korrekt gymnasieliirarehamnadei bryderi. Vad skulle han gdra med smd,ret?Bred pi brddet
sajag. Vad dA,brcid? sa han.Det du fick nyss,sajag. Ett fdrklaringensskimmerlyste upp
hans ansikte niir han insig att det han trodde var en slagshemvZivdservettoch som han brett
ut i kniiet, var mjukt tunnbrcjd.Under de sex ir vi bodde i Perstorpkirde sig vtna grannaratt
uppskattade irliga middagarna,men om de fortsiitter att atapi egenhand, det vet jag f<irst6s
inte.
Jag har ett litet tips for vankelmodigaforstagingsiitare,skolj fisken i kallt vatten, det iir inte
saltlagensom iir delikatessen!
De asylstikandei Herrg6rdenhar blivit fler, nlira 300 hordejag. De miirks inte si mycket hiir
pi girden, iiven om vi haft nigra besok av ynglingar som fcirs<iktgArunt Gruvsjcin,men som
fastnat i de bl6ta mossarnavid viistra viken. Nigra fiskar vid briinnhiigenoch jag har sett foto
pi resultatet,en stekpannafull med smi firrar. Man f<irsdkeratt f& vtintetiden att gb,men vem
som helst kan fcirst&hur jobbigt det mflste vara att se fram emot en viintetid pi kanskeett eller
tvhEtr,ftir besked om man fir stanna.Sjiilv har jag en liten samtalsgruppvarje vecka,diir
deltagamasjiilva fAr styra vad vi skata upp. Det blir en ovning i svenska,engelskaoch
arabiskamed meningaroch bilder som underlag.
Hoppas alla ftr en God Jul och att det blir ett biittre Nyt Ar iin det vi serjust nu.
Skommarboen gridisig novemberdag/Birgitta
Bloom

kommun
Hedemora
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c Vecka I
Mindag
Tisdag

Torsdag

z Vecka4
Mandag

25ll -2911
pasta
KorvStroganoff,
pasta
Grdnsakss6s,

-&;;

Trettotrdsgs rfton - Ledigt

Tisdag

Treftondagen - Ledigt

Studiedag - Ledigl

Vailb*ma,
Fredag

frllbo*a'

filb ny k*ttt ia'!

Kdttfdrssas,spagetti
kiimig potatis-och purjolOkssoppa

s Vecka 2
MAndag

llll

$
g

- l$ll

Vasascurrygryta,ris
Grdnsakswokmednudlar

Tisdag

Potatis-och skinkgrating

Fredag

g

z YeclaT
Mendag

g

Torskpanett,ortkryddad
filsAs,potatis

a Vecka5

g
g
g

Mindag

Tisdag

Torsdag

Tisdag

e,
g

Ugnstektfiskfild, 6rtsAs,potatis

g

Onsdag

Varmpastasallad,dressing
Majssoppa

#

Risgrynsgrdt

g

Broccoligrateng

g

Asiatiskkycklinggryta,ris

g

Lasagne Pomodoro

Torsdag

Tunnpannkaka, sylt
Laxpaj

g
g

onsdag

Fredag

Kyckling Supreme, ris
Kikdrtsgryta med vitlokskeso, ris

Mmdag

lSll -2211
Krosler,potatissallad/ potatisgrating
Morotsbiff,potatissallad
/ potatisgrateng

Tisdag

Kottfdrs-och gronsaksfras,pasta
Potatisbullar,lingonsylt

Onsdag

Chili con came,ris
Bulgurmedlax, limedressing

Torsdag

Kycklingsoppamed sting,mjukt brtd
Het kOttftirssoppa,
mjukt br6d

Fredag

Fisk- och rtikcurry, potatis
Pytt i pann4 rodbetor

g
g
g
g
g
g
g
g

r Vecka6
Mdndag

8/2 - t2t2
Falukorvm chiliticke, potatismos
Ugnstektlax, potatismos

Tisdag

Farsbiff,stektlok, sis, potatis

Torsdag

Het kdttflirssoppa

&

Korv Stroganoff,ris

g
g
g

Raggmunk,lingonsylt
Fredag

&
g

o
g

Lasagne

g
#
g

22/2 -2612
Tunnpannkaka,
sylt

o

&
g

Gulasch,ris, vitlttksyoghun
Minestronesoppa

Torsdag

Amas fiskgrateng,potatis

g
g
g

Koketsval
Fredag

Kottfdrssis,spagetti
Veggieses,spagetti

g
g

Tisdag

Tisdag

Torsdag

Torsdag
Fredag

e Vecka9

Vasascurrygryta,ris

$
g
g

Fredag

Morotssoppamedost och pasta

et
g

Ugnstektfiskfil6, ortsls, potatis

g

Grek.fdrsbiff,tomatsas,ugnspotatis

g

Varm pastasallad,
dressing

+,

Majssoppa

14t3-18t3
Kassler,potatissallad/ potatisgratang
Morotsbiff,potatissallad/potatisgratAng

@

Kottbullr, potatismos

Potatis-och skinkgrateng

Blodpudding,lingonsylt

Tisdag

Falafel,potatisrnos
Onsdag

713- lllS

K6ketsval
Onsdag

e Vecka ll
Mindag

Kycklingsoppamedsting

&

potatis
Broccolimedaljong,
Onsdag

#
g
g

Ungstektfisk, spicyrhodeisland,potatis

KottPirs-och groNaksftis, pasta

g
g
g

Potatisbullar,lingonsylt

Skinksis,pasta

g

pasta
Gronsakssas,

g

Kottfltrsgratiing
Linssoppa

A
.it

Apelsin-och chilibakadfiskfil6, potatis

Q

Risgrynsgrdt

g
a^

o Vecka 3

o.n hdrriittenlagarvi frangrunden

Grdnsakswokmednudlar

Couscousp).tt

3 Vecka8
Mendag

makaoner

Fiskgratiingmedcurryremoulad,potatis

Mindag

Majssoppa

ln - 512

Krlimig potatis- och pu{olokssoppa

Blodpudding,lingonsylt
Fredag

Veggietacos

Raggnunk, lingonsylt

Morotssoppamedost och pasta

Grek.f;asbiff,tomatses,ugnspotatis

g

RotfruktsgratZing

s Vecka l0

Broccolipaj

Tacos

Kottbulla,

r5t2- t9t2
Blodpudding,lingonsylt
Potatisbullar,lingonsylt

Rddbetsbiffmedostcreme

Kok€tsval
Onsdag

!

VARTERMINEN 2016

4/t -8,tl
Fortfarandejullov.,.

Blodpudding,lingonsylt

Onsdag

i &

..

2s/2-4t3
sPoRrlov ro.r?

&u8l
-

Onsdag

Chili con came,ris
Bulgurmedlax, limedressrng

Torsdag

Kycklingsoppamedsting,mjukt brod
Het kdtffiirssoppa,mjult brdd

Fredag

Fisk- ochrikcurry, potatis

g
g
g
g
g

Pytt i panna,rddbetor

'l;_:It,

2lt3 -25t3

g
g

Kon Stroganoff,pasta
pasta
Gr0nsaksses,
Tisdag

€

Torskpanett,drdcyddadfilsis, potatis
Blodpudding,lingonsylt

4.
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Onsdag

Liter plskbord

Torsdag

Risgrynsgrdt

@
g
g

Broccoligratiing
Fredag

Llngfredag

f-tl

Ledigt
6r6,EnsP"

.;

Hedemorakommun
- 341 93
Kostenheten,O2ZS

v

I Vecka 13
t Vecka

14

Mmdag

Yci[F.ornmen!!

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

28t3- u4 PASKLOV

4/4 - 8/4
Falukorum chili&icke,potatismos

4y
4'

Ugnstektlax,potatismos

&

Farsbiff,stektldk, sAs,potatis

Tisdag

Broccolimedaljong,
potatis
Onsdag

&
4,

Mnestronesoppa
Amas fi skgratiing,
potatis

r Vecka 16

r8/4-22/4

MAndag

Tmpannkaka,

Tisdag

Torsdag
Fredag

4S

a Vecka t7
Mindag

rl/4 - t5/4

Onsdag

Tisdag

g

Broccolipaj

+,
&

onsdag

Fredag

€$

6

Bulgururedlax,limedressing

€,

Het kottfltssoppa,mjukt brdd

Onsdag

,&> Torsdag

Kdttftircglatiing

Apelsin- och chilibakad fiskfild, potatis

g

s

25/4-29/4

Fredag

Torsdag

Mdndag

g

Raggrunk, lingonsylt

&

Lasagne

Q

Majssoppa

$

Fredag

h/tt i paDt4 rddbetor

Tisdag

4'
#

ris

Laxpmett, lime&griisldkscreme, potatis

mjii{F./vatten

Torsdag

Studiedag

2/5 - 6/5
Vasascurrygrfl4ris

Tisdag

Potatis- och skinkgrafting

Torsdag

tuIe{ r eserv ation ftir ey. dntrring ar

{t};
4$
{-}

&
I

Korv Slrogmoff, pasta

+'

g

Torskpanett,drtkryddadfilsas,potatis
Tacos
Risgrynsgrdt

Fredag

Asiatiskkycklinggryta,ris
Rddbetsbiffmedostcreme

a Vecka21

€-t
I

.$
g
#

Q

Fiskgratiingmedcurryremoulad,potatis

Grek. fiirsbiff, tomatsas,ugnspotatis

g

onsdag

Morotssoppa med ost och pasta

g

LasagnePomodoro

4)
I
g
&

Mdndag

Kcjttbullar,
makaoner

Raggmunk,lingonsylt

Slbn

Onsdag

Kriimigpolatis-ochpurjolOkssoppa
Torsdag

Tunnpannkaka,
sylt
Laxpaj

-lfg
Fredag

Kyckling Suprerne,ris
Kikdrtsgrytamedvitldkskeso,ris

Hemsida:www.hedemora.se/Barnoch utbildning/M6ltidsverksamhet

g
g
g

&

Gulasch,
ris, vitldksyoghurt
Mineshonesoppa

$
€)

Torsdag

Amas fiskgrateng,potatis

Fredag

Kdttfiirssas,spagetti

g

Veggiesis,spagetti

&

Kdketsval

z Vecka 23
Mindag

6/6-rot6

i=

Nationaldagen

'&

Ledigt

Ungstektfisk, spicyrhodeisland,potatis

Onsdag

Het ktittQtrssoppa

g
g
g

Couscouspytt
Torsdag

Lax, kall drtsas,potatis

Fredag

Avslutning

g

23/5- 27/5
Rotfruktsgratiing

Ledig dag

Fiirsbiff, stektlok, sis, potatis
Broccolimedaljong,
potatis

Broccolipaj

Tisdag

Kr, Himrnelsfirds dag

Tisdag

€,

6
g

Ugnstektlax,potatismos

Tisdag

6-'
g
g

Ledigdag
Fredag

,6,

16/5 - 20/5

Broccoligratiing

Kokets val
Onsdag

Fisk- och rakcurry,potatis

Veggietacos

g

Grdnsakswok rned nudlar

varye 6tag seyryeras
satfadsbuffd, srniirgds
ocn

Onsdag

g

med vitlokskeso, ris

Mindag

4'
&,

30/s- 3/6
Falukorvm chilitacke,potatismos

Mindag

Blodpudding,lingonsylt

Ledigt

s Vecka18

Kycklingsoppamedsting,mjukt br6d

GronsakssAs,
pasta

Pastagratang med tomater&oregmo

Koru Strogmoff,ris

Chili concame,ris

P),ftipama, rddbetor
z Vecka 20

Varmkoru, potatismos

Kikiftsgryta

Couscouspytt
Tondag

Skinksis, pasta
Grdnsakssis, pasta

BiffStrogmofl

r Vecka22

Potatisbulla,lingonsylt

Kycklingsallad- dressing

Ungstektfisk, spicy rhodeislmd, poratrs
Het kdttf;irssoppa

Morotsbiff,potatissallad
/ potatisgratiing

Fiskbullr, dillsis, potatismos

Blodpudding,lingonsylt

9/S - l3/5
Kassler,potatissallad/ potatisgratiing
Kdttfers- och grOnsaksfras,
pasta

Linssoppa

Potatisbullr, lingonsylt
Tisdag

potatismos

4>

Veggiesis,spagetti

Mandag

Kottbullil,

#

RisgrynsgrOt

Kdttfrirssris,spagetti

15

Mdndag

Falafel, potatismos

Kdketsval

z Vecka

o Vecka19
sylt

Kycklingsoppa med sting

Onsdag

+,

Gulaseh,
ris, vitloksyoghurt

Torsdag

= Den hiir riitten lagasfr6n grunden

il$

VARTERMINEN2016

-^^
'"' <Lonr'^*#!{#*
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Garpenbergs
Vdvstuga

Vdrnarom Kunskapenatt vAvaoch f6ra den traditionenvidare.

Visstvore det roligt att vdva.......

Jamenvisst- Du iir sii vdlkommentill vir trivsammaviivstuga,
som liggeri FolketshusGarpenberg.
Vi viiveroch ldr av varandra.Fikaroch har trevligttillsammans.
S d k r a sdt r v i d d r a l l am 6 n d a g s k v d l m
l ae
r l l a nL 8- 2 L .
Ellerta kontaktmed DorisRuth tel: 073-9419904, e-post:dorisruth4T@gmail.com
si traffas vi niir det passardej.

Kdp dina juldekorationer hos

Frisilrboa
Nu har jag mycket fint! Kransar,
ju lgru pper, ljus, ingefdrsgodr.smm.
Vi kommer att ha 6ppet hus den
20 december12:00-15:00
dd vi
bjuder pd gliSggoch pepparkake!'.
..ro
Helgstdngt 23 decemberfrdn lfq(
<-och 24-27december.
I( r
I

r

Frisflrboa- Backgdrdsvdgen28 - Ieh

Lite smfltt och gott frin Svenskakyrkans ungai Garpenberg
Nlir jag skriver dettaiir det preeisen veckatill frirstaadvent.. .hjAlpjag hinnerinte med!
Kylan b<irjarsaktakomma och i torsdagsftill nflgrahilrliga sn<iflingorochjag har pin i magen
ftlr snartblir jagmonnorfcir andragingen...ca enveckakvar bara...spiinnande.
jobba p& Asylboendeti Heng&rderqvilket iir det roligastejag giort p& kinge.
"Iaghar b<ir1at
Aven fast hjiirtat sv6mmar<ivers&blir det pifrestandeav alla livstlden man fiir hdra ochjag
frr smygaut pi toaletten och grittaet skviitt di och di. Jagjobbar 10 timmar i veckandir
(Helhetenhar tagit over stiidningenav kyrkan och fbrsamlingshemmet)skulle giimavaru dbr
p& heltid ftir det ar diir behovet iir stdrst. Jag ktinner mig lite som en Rockstjbrnanttr jag
kommer...barnenjublar och roparBettanochklapparhiinderna.
Upplaggetar att w b<irjarmed s6ngsamlingoch sedanhar vi lite undervisningi svenskaord
allt fran sked- dJg.I tisdagsritade jag iilgarsi jag t.o.m. skullekunnarita en iilg i s<imnen.
Sedaniir detfri lek, barneniilskar attita ochmfllaochkl6 ut sig.Efter det avslutarvi med en
kort andaktdiir ALLA ii"rmed.
Kom g6rnaochhiilsap6!
Under hristenhadevi ett jattetreviigtMiniorlibgerph SanktFautrus-g&rden
med ca 50 bam frfln
minga delar av Vbsterfrsstift. Pt kirdagskviillenefter en god Tacomiddaggick vi fackeltflg
genom Hedemoratill Fria-girden diir vi liimnade facklorna och fortsatte til Ljusfesten i.
Sveaparkentill fttrman for Viirldens bam. S<indagen
avslutadesmed en Disneymiissaoch
Korv och fika.
Nu gir vi saktamen siikerf mot jul oeh dvningeninftir Lucia ar i full
gang..A.retsLucia iir sammasom fdrra frret for juniorerna iir f;in'e och
f?irre och juniorerna fbr st6 p5 tillviixt n6gra 6r till och vi var alla
overensom, att orn Thilda Karlssonville vara Lucia i frr igen s&fick
hon det och det ville hon. Tror hon iir den ftirsta sorn i[r Garpenbergs
Lucia ftir andragangeni rad! Kul attvxaensam om det.Hon var l-ucia
medbravurf0rra 6ret och kornmeriiven goradet i ir igen.
Programmetf<irkyrkansverksamhetinfur julhelgen finns p6 Svenska
kyrkanssida.

i

Barngrupperna
brirjarvecka2 2}rc.
Nu vll jag clnskaer aila en god och fridfull jui ochett riktigt GottNytt fui
i,i-Garpenbergs
kommerfran Bettan,Bantr& Ungdomsledare
Julicramar
& FIL,:ir^,li'iFJciJcn.ru,
fdrsamling.
Jesussa:L&tbarnenkommatiil mie!

kyrkan*
Svenska
ftyrfr,a
I$Rffr?JA-GARPENBERGS
fuf @ vinteri Garyenbergs
Onsdag9 decemberkl. l5 i Garpenbergskyrka: Julkrubba ochjulgrtit
Julkrubbafiir barnoch vuxna.ElterAtserveras
srdt mm i fbrsanrlinsshe:nmet.
Torsdag 10 decemberkl. 13 i Garpenbergskyrka: .Iulkrubtraoch fika
Julkrubbafiir barnoclrvuxna.Elterdtserveras
so'fika i lbrsarnlinsshemmet.
Siindag13 decemberkl. l7 i Garpenbergskyrka: Lucia
Barngruppemas
Luciatfig,alla dr varmtviilkon-rna
att seochhdra.
Tisdag 15 decemberkl. 12 i Garpcnbergskvrka: Juldrama
.luldrarnafiir barnoch vuxna.
Julafton torsdag24 decemberkl. 23: Midnattsmiissa
M6rrgahar I'ranrliirltjnskemAlom midnattsm6ssa
i Carpenberg,
och diirliir har vi &terinf'cirt
julnatten!
pi
den.Varmt viilkomnatill kyrkan
SAng:Christotl'erBengts
Juldagen fredag 25 decemberkl. 5.45:Busstill julottan i Norn
Eftersomingen.julotlaf rrasi Garpenbergs
kyrka. tinns istiilletrnri.ilighet
att 6ka medbussen
till Julottani Norn. Bussenavghrprelintiniir"lfrhn busshillplatsen
i Garpenbergs
centrum,
kl. 5.45.SeAnnonsbladetfbr rnerinlbrmationn?irdet niirmarsis..
Stindag 10 januari kl. l5: Musikgudstjiinsti Garpenbergskyrka
Siindag 7 februari kl. l5: Gudstjiinst i fiirsamlingshemmet,kyrkkaffe med semlor
Datumen21J'ebruurioclt 5 marsdr prelimindra, se anrunt.sbladetfor
mer information!
Siindag21 februari kl. 15: Enkel gudstjiinsti Garpenbergslryrka: Staffanskapellet
Beriittelserom Staffanskapellets
historiaoch bilder,eventuellvisningav brudkronor,
natfvardskiirlmm.
Liirdag 5 mars kl. 11: Pimpclgudstjiinst

Gorfiufocfigottnytt frrl

Med reservation fdr dndringar.
Sealltidvdt't ffischskdp vid lgtrkmuren,
samtannonsbladet,
J'6rahuell information.

I

r

,

&
f9,
'
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lN6ELsBo gvooecEnosocH FRITtDSFi'RENII{E

Nu nrirmarvi ossv'interacfrju[ ocfrvi froppas,
att ni affafrarfidft ett 6radr sdfrrirfdngt!

Den 3 oktober ordnade nhgra speedwayentusiasteri vhr forening en direktsdndning via ldnk av en VM-deltavling, som gick i Torun, Polen.Vi vdlkomnades till bygdeghrden med soppa, smorgis och dryck. Som "forband" underholl
Jan Ahlenius med sing tlll gitaru. Han fuamfordebhde andras och egna melodier.
Sjdlvatiivlingen foljde vi - htminstone de flesta av oss - Senom att fylla i egna
protokoll.Yhr egen AndreasJonssontog sig till semifinal,men blev tyv?irr sist
di+r.lngen repris av fjolhretsfinalvinst alltsi.
Stiimningen var andh hog i bygdeghrden, och planer smiddes infor nd"stahrs
speedwaykva[. En stor eloge tllI gdnget som ordnade kvZillenl

tiffvdr
Somvarjedr viftrri frafsaaffofijanfigtvritfroffino
JULGRANSPLUNDRING

Siindag 3 ianuari kl t6.oo
Dans kring granen, Dockspel
Sernrering, Lolterier
Fiskdamm,

Tisdag 5 ianuari, kt r9.oo (Trettondagsatton)

GAMMELDANS och POLSKOR

Spelmfin
Ta med katlekorg!

Sondag28 febnrar\ kl 10.00, planerar vr angel-och
pimpelt?ivlingphDormen vid Hakingbo holme.
Ta med matstdcklGrillplats finns liksom motordriven borr.
"bfafetftisare"
ett
ocfrrivenutsocfurcs
Qi onsf;gra[[a Qarpen\ergdre
gott sfut ocfiett QottNJtt dr 2016.

ffiffi

Om du vill veta meral rrng gdrna
SusanneSjostrom 0225-231 27
Gunnel Waerner 0225-230 16 eller 0 2 2 5 - 1 2 30 0
Hemsida: www.bvgdegardarna.se/ingelsbo

e-post: ingelsbo.bygdegard@gmail.com

Anslagstavla i Jelken

Div" hydralkolvar

Delar gamavadsomhiinderi Garpenberg.
Hcirav Er si hiimtarjagoch siitterupp!
gmail.com
Dorisruth4T@

olika storlekar,
Hydralmotorer,
Rotator,runtomsvZingande
(for skogskran)
ring203 80 Rogerftir info.

Till salu
Eftersomvi gttt rivertill bergviirmeiir
till salu.
v6r Pelletsanliiggning
Ivabo briinnaresamtveckoftinid medskruv
Roger20380

E{usky
Centraldamnesugare

Lflngfredagen 25mars
iir detjaktstigvid Getmossens
skjutbana,valfritt kulvapen.
Vtilkomna
Jaktskytteklubb
Garpenbergs

oanviind, kunde ej monterashos oss.Kvitto
ochgarantisedelfinns, ej uppackadur kartongen.
ring ftir mer information
203 80 Roger

ochtsyalaget
Info frfln FolketsF{ars
Den sedvanligaJulfesten sker den 6 januari 2016.
Mer information kommer att finnas i "Fcinstret"pi
Folkan, pA Hemsidan och i Annonsbladet.
Viilkomna
Styrelseni Folkets Hus och Byalaget tackar ftjr
det gingna aret och cinskarer
Em ril<tigt God Jartoch ett Gott Nyffi.A"n

Stont tack
Jag vill framfdra ett Stont fack till Gdran Lindh
som klippt och hillit griismattanvid "pensiondrshemmet"
pi Backg&rdsvdgens6 fin och ansadunder hela
so(nmaren,en vacker plats/Gil

Ang. flfervinningsstation
Tycker att det serftir d... ...t ut vid var
itervinningsstation med sakersom tappatsp&
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?iddaom 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 dessutomen
sopbil med en massaolika fack vid var
miljOstation.
Garpenbergsbo

BB
oARPENBER656YAANA5TIKKLU
Snort cirdet dagsott koraigilngmedv6rensoktiviteter.
Vistartar vecka2, 2016.

V

/!^Y)^.

Mdndogorkl. 09:30-10:30

Stovg8nglVi gdrco 3-4 km.
To medstovornoochfol.l medpdenvcindo!!!!
Ringfnga - Stina te/. 220 10 fdr info.

Medelgympo
Onsdagarkl . I9:OO i gymposolen.
Vecko2 till 15.
Med bcirjonden 13 jonuori.
Laila tel 220 40

VATTENOyIPA vecko? 11. Stort fredog I5/I .
I Horndolsbodhusfredogarkl 18:00 -19:00.
fr8igor?RingCorino070-6441010.
Medlemsovgifter:
Ungdomor
upptill 196r
t5Qkr/termin
Vuxno
300kr/termin
Ddfdr ni voromedpdollooktiviteter.Bodovgift
i Horndol.
tilfkommer
Kontokt/infoordf arandeAnnikoRuth073-78445t4.
VALKOMNA!

GarpernhergsF.nvsoch Grll?
I januari kommer en affiir och grill att rippnasi GarpenbergsCentrum, diir det funnits afI?ir
tidigare. Diir komrner det att finnas baslivsmedelsamt ett cafeoch restaurans.darman kan
kdpa pizza och annan grillmat.
Just nu pigir en del reparationeroch tillbyggnader i den gamla affiirslokalen och niir det nya
cippnassi iir det nytt och friischt i hela lokalen. Den nya afftirsidkarenheter Ahmet Tutay och
har en restaurangi Kupolen scm heter Shushi Lovers, men det blir en sliikting som kommer
att sti ftjr butiken i Garpenberg,den kommer art hAllas6ppentill kl. 2l omkvailarna.

sruTAonur
MARKSKRUVEN
SOM ERSATTER
BETONGPLINTEN

7-lm:l

is,;{ihd
i.is

www.slutagrav.se
Fredrik Eriksson
072-526 61 05
f redrik.eriksson@slutagrav.se
Af 1 Dalarna

