Inledning
Nu niirmar vi oss redan midsommar (d.v.s. sommarsolstandet)diir dageniir l?ingreiin natten
men sedanviinder det igen, fastiin vi hoppasviil alla pi en varm och solig sommar,med
minga varmabad i vira sjriar ftir den som vigar.
Naturen har ju redan kliitt sig i sommarskrudenoch minga ffiglar och djur hiller redanpi att
ftida upp niista generation.Har man tur kan ju en liten rridbrun iilgkalv dyka upp efter en v?ig
med sin mdrkgri niistan svartfiirgademamma eller en ridjursget med sina smi killingar som
tir bruna med vita prickar till en bdrjan av sina liv. Har man tur kan ju ocksi trdffapi en kull
r?ivungarsom leker nigonstans, eller kanskenigon av de bj<irnarsom finns i skogarna
hiiromkring, ja naturen sjuder av nya liv bide htir och var.
Sommarlovetbdrjar fiir skolbarnenoch ftirhoppningsvisfhr de en rolig och skdn sommar.
Aven i ar blir det simskola i Kuppdammendiir ftirhoppningsvismdngabarn kommer attlara
sig simma med olika simsiitt och andraaktiviteter som h<irsimundervisningentill. Tack till
alla som pi olika sdtt hjiilpte till att det blir simskolaiiven i er. Vi miste agerastarkt kanske
liven niista 6r si vi fir behilla den minga ir framit, vi ska inte behcivavara sattapi undantag
fr6n kommunen utan vi iir en levandedel av Hedemorakommun som de ftirhoppningsvishar
liirt sig efter 6rets agerande.
F<irsommarenshdjdpunkt har varit redan och det var cruisinggudstjiinsten.Det iir en
hdjdpunkt ftir oss lite aldre med musik som fanns niir vi var unga och det tycks vara minga
yngre som ocksi uppskattardennamusikstil. Tack till priistenAnders Berglund som ocksi
kommer tillbaka 5r efter 6r, som hans agerandeiir si uppskattarhan troligen ocksi musiken
samt att han framft)r en hel del tiinkviirda ord.
Cecilia Kyllinge, Solveig Bergqvist och Jan-Olof Jonssonpiminde ocksi om vir ungdomstid
med bide prat och singer. Husbandetmed Sven-HolgerRosenvingehjAlpte ocksi till att vi
mindes v6r ungdom. ScirenKarelius rockadeloss med sin underbaramusik, ntistansi
kyrktaket kunde ramlat ned, men som vanligt intriiffade inga incidenterutan allt avl<iptemed
gladje som alltid. Kyrkan ungdom hjalpte till med serveringenpi ett trevligt siitt si sdndagen
blev riiddad ftir bide kropp och sjiil.
Manga bilar av iildre modeller fanns sedanftir beskidning utanft)r.Fdrsamlingshemmet
och
det var bara att gi och njuta av alla former och ftirger p& de mangabilarna.
Stort tack till Vivan och Stig som iiven den h?irgingen hjAlpt mig att fa ihop Bladet till bra
utseendehoppasjag att iiven ni tycker samt alla mina kurirer Ingrid, Vivan, Goran, Ake, IngaStina,Birgitta, Doris, Stig, Marita, Janetoch Gil.
Niista "Blad" vill jag giirna ha manusentill senast den 18 september ftlr att de ska hinna
delas ut under septemberminad.
Glad midsommar tilldnskas alla llisare av vflrat eget Garpenbergsblad.
Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.net
Garpenbergsbladet.
esy.es
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Till Garpenbergsbladet

HEJ
Den fiirstajuni bcirjadejag ett nytt jobb som omrideschef ftlr Bolidens
verksamheti Garpenberg.Det kiinns bide roligt och utmanandemed ett nytt
uppdrag i Garpenbergdar jag jobbat i sedan2001. Vem iir di Jenny?Jag kommer
fran Adolfstrdm som iir en liten by Arjeplogs kommun, niira fitillen. Det ligger
inte langt frin Laisvall diir Boliden hade en bly- och zinkgruva som stiingdes
2001. Diir hannjag jobba pi labbet och med miljdfrigor. I Garpenberghar jag
jobbat med milj6, siikerhet,personaloch senasti anrikningsverket.Tre bam har
familjen utokats med under var tid i Dalarna.
En av de saker som hiinder hos Boliden glller nytt miljOtillstand. Vi har idag
tillstand fran miljcidomstolenoch visste redanniir det sdktes20ll att tillstandet
skulle behdva ft)rnyas giillande h<ijdenpA dammarnavid sandmagasinet.Vi avser
att scikatillstand att h<ljadammarnaca 15 meter och di ger det volym att deponera
restproduktenanrikningssandi ytterligare 10 6r. Samtidigt vill vi fa tillstand att
6ka upplaget av griberg.
Den 1 juni hadevi bjudit in till samr6di Folkets Hus. Samrid har vi ftjr att fr
presenteravara planer och samtidigt fr veta vilka frigor och synpunktersom
ndrboendeoch allmiinhet har. Vill du veta mer om detta s6 finns den information
vi visadepi Bolidenshemsida,www.boliden.com,ghdar in under"Verksamhet'o
och under "Gruvor" viiljs "Garpenberg".En bit ned pi den sidan finns lokal
information. Synpunkterpi ftirslaget kan liimnas pi mail till
lotta.tanse@boliden.com
till den 2 juli.
Avslutningsvis - visst tir det fascinerandeatt gruvverksamheteni Garpenbergiir
bide av en viirldens iildsta och samtidigt en av viirldens mest modema gruvor! De
senasteunders<ikningamatyder pi att gruwerksamhet hiir startade375 ir ftire
Kristus. Och i detta perspektiviir det "bara" 60 6r Boliden varit agare.
Sommarhiilsningar
Jenny Gotthardsson
j enny.gotthardsson@boliden.
com
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Garpenbergsskola
En hel del sakerhar hiint i Garpenbergsskolaunderliisaret2016/17.
Klass 6har avlagl det nationella provet och alla hck godkiint, grattis.
I sambandmed nobelfesteni decemberserveradeklass 6 sina yngre skolkamrateren riktig
Nobelmiddag med vit servettriver armen och alla hdgtidligheter som hcirtill en s6danfin
middag.
Under vintern har alla elever fhtt prova pfr att aka skridskor i ishallen i Hedemora,alla bamen
var s&ncijdaoch tyckte att det var kul att prova pi och dessutom6ka buss in dit och det var
Boliden Mineral som bekostadebussresan.
Alla elever har ocks&fitt lana slalomskidoren dag i februari och prova pi Ryllshyttebacken
vilket de ocksfl tyckte var spiinnandeoch mycket kul.
Skolan har haft en basardiir de silt en del sakeroch de pengamabetaladede intrtide pi
Framtidsuseeti Borliinge med i maj, dessutomfick eleverna50:- var fr&n skolkassanftir att
kcipaen minnessakdiirifrin. Elevernafick ocks6prova ph att gdra en hel del experimentpi
Framtidsmuseet,det var en spiinnandedag och att dessutomfi aka i en dubbeld?ickaresom
rymde alla elevernai sammabuss,tack Boliden Mineral ftir den upplevelsen.
Eleverna har haft en tiivling i skolansn?irhetdiir det giillde att hitta si mycket skr6p som
m<ijligt och samtidigt kunna se si mycket som bara sliings i st?illetftir att liiggas i en
soptummaeller iinnu biittre i nflgon av de olika platsemapi milj<istation,det var spiinnande
attlara sig sopsorteringtyckte eleverna.
Fore skolavslutningenbestiimmerklass 6 de olika iimnenafiir "Superstars"diir alla eleverna
fhr g<iraen massaolika lekar tillsammans.Klass 6 har ocksi en briinnbollsmatchmot skolan
personaloch den iir alltid prestigefylld. Klass 6 har ocks6bestiimtmatsedelnen dag i slutet av
terminen ock i 5r blev det kyckling.
I 6r har en ny rektor viilkomnats till Garpenbergsskola och det 2irAnna Gummessonsom nu
arbetarvarje m&ndagi Garpenberg.Anna Gummessonhar tidigare arbetatinom Borl?inge
skoldistrikt, hon bor i Viisterby, Hedemora.
Pi skolavslutningsdagenkommer alla liirare och elever attthganed till kyrkan med en
trumslagarei spetsenoch elevernahar svenskaflaggor i sina hiinder och alla hoppas
naturligtvis pi en varm och solig promenadsamt ett hiirligt sommarlovmed simskola ftir alla
elever i Kuppdammen.
Garpenbergselevernaffir ber<imftir sin artighet och att de iir si hjdlpsammabide mot nya
elever och vuxna miinniskor som de mciter,all hedertill kirare och elever i Garpenberg.
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23funl Midsommarafton
peGammelglrden
kl 10.00Barnenlker traktorf6r att plockablommor
kl 14.00Vi binderkransar
tlll mafstlngen
kl 16.00Danskrlngstlngensamtuppvisning
24junl kl 15.00FrlluftsgudstiSnst
pl tunet
Siindagarna
I fuli serveras
kaffekl 13-16
Dl kommersmedjanatt varalglng sl att du kanprovapl att
smida.
5 aug kl 12.00Hemvlndardagen
inledsI kyrkan.programsenare
18aug kl 10.00MllantSnds
19aug kl 20.00Kolmllekvlllmedunderhlllning
26aug.kl 14.00Surstr6mmingsfest.
F6ranmllantill AnltaHedqvlst
tel. 070/509039g
senast23aug.
7 okt kl 15.00H6stm6teI Forsamllngshemmet
medbeslutom
eventuellstadgeHndrlng

i Garpenberg
Rapport frfln Hembygdsfiireningen
Kolargubbarnahar under h<istensamtunder viren byggt en ny kolarkoja, och den
har nu flyttats frin tillverkningsplatseni Jelkentill kolmileplatsen.Arbetet har glfit
bra, och det iterstir nu att ordna taket. I skrivande stund har vi biirjat med
pappliiggning,och ovanpi dettaskavi laggaPlatonmattasomdr ett slagsplastmatta.
Overstblir det griistorvtak
New Boliden och EG-Nord AB iir de firmor som hittills har bidragit med medel
s6somgrus och briider. En eldstadinne i kojan ligger nu pi rinskelistan,och det
finns en bra sidan inne p6 Mur o Kamin, men den kostar ndrmare4000 kr. Alla
fiirslag till att ekonomiskt kunna f;irdigstiilla kojan till niista milbygge i htist
mottagestacksamt,storasomsm6.
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Pi irsmotet fick Foreningenen ny kraft invald i dokumentationsgruppen.Hon
blev direkt invald som sammankallande
i gruppen.Anja Hedqvistheterhon. Till att
borja med satsas det hirt pi att inventera alla fotografier som finns vid
Hembygdsgdrden.
Milet ar att fi en bra koll pi dessasamtatt laggaut en del ocksi
pi Bygdeband,vilket dr en dataportaldzirmycket kulturellt finns att se. Det 96r bra
att via datorn googla och soka pi Bygdeband.Diir hittar man mycket som dr
intressant.

Nya fina biinkar har en viinlig medlem i foreningentillverkat och skiinkt till
foreningen.
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Viilkommen till Garpenbergskyrka i sommar!
Sommarenndrmar sig och som vanligt flyttar vi ut nigra
av gudstjiinsternai naturenoch hoppaspfl soligt vdder.I
spalten till h<iger finns alla sommarensgudstjdnster.
Klipp giirnaut och spara!
Pilgrimsvandring
Aven i sommarfinns mojlighet att pilgrimsvandraliings
och
denled som 96r genomHedemora-Garpenbergs
Husby fiirsamlingar.
Den stora vandringen sker vecka 32, och vandringen
startarredan scindagenden 6 augustii Hedemorakyrka.
Samma kviill
anldnder pilgrimsvandrarna till
Garpenbergskyrka. Nytt for i ir dr att By-Folkiirna
forsamling kommer att starta en vandring som
sammanstr6larmed vir i Garpenberg,och sedanvandrar
de med oss resten av vdgen. Det finns mojlighet att
vandra alla dagar,eller bara delar av vandringen.Mer
info finns pAvir hemsida.
Gudstjiinst i Gruvkapellet senarelagd
Varje er brukar vi ha gudstjiinst i virt fina
Gruvkapellunder andrahalvan av sommaren.Det dr
sAhiirligt att fh samlastill gudstjiinsti en s6danunik
lokal, f<ir att sedandricka lite kaffe ute i solen.Detta
ir har vi valt attldgga gudsdiinsten3 september,och
vi hoppasatt den dagenpassarftir minga av er.

Liirdag 24 juni kl. 16
Gudstjiinst pi gammelgirden
Kaffeserverins
Stindag25 juni kl. 15
Gudstjiinsti Olshyttan.
OBS! i Strommens
hos GostaJohansson.
(Vid regn: Vibberbo bystuga)
Kaffeserverins
Fredag30juni kl. 18
Rockmiissai kvrkan
Sondag6 augustikl. 18.30
Kviillsandakt(pilgrimsvandringen)
Stindag13 augustikl. 14
(OBS!Tiden)
Gudstjiinsti Hiisslen
Ha gdmamed kaffekorg
S<indag
3 septemberkl.15
Gudstjlinsti Gruvkapellet
Ha giirnamed kaffekorg

Diakoniverksamheti sommar
Aven denna sommar bjuder diakonin in till
grillkviill den 16 juni kl. 16 och sommardag
mindag 24 juli kl. 10. Anmdlan krdvs till
sommardagen,
men inte till grillkvrillen.F<ir mer
info, kontaktaTina Flander 0225-2570 31.

En vdlsignad sommar och ett fint ir onskar jag er!
Anna Jonsson,prrist i Garpenberg
Hedemora-Garpenbergs
ftirsamling:0ZZ5-2570 00
www. svenskakvrkan.
selhedemora

Medreservation
for rindringar.
Fiir aktuell info om varje
gudstjiinst:
seAnnonsbladet,hemsidan
eller vira affischer.

Hedemora
kommun
Kostenheten,
0225-341
93
@

=Denhar rattenlagasfrAngrunden

Hiistterminen
Mdndag

2t/8 -25/8
Lcdiga

5 Vecka38
MAndag

Farsbiftstektl6k, sis, potatis
potatis
Broccolimedaljong,
ris,vitlOksyoghurt
Gulasch,
Morotssoppa
Fiskgratdng
meddill, potatis
Kycklingpytt
Kottftirssas,
spagetti
Veggiesds,
spagetti

Tisdag

Vecka 35

2818- l/9 SK()IiDliVll(llir\

Mindag

Blodpuddingfr&n Siljan, lingonsylt

Vecka39
MAndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Onsdag

Onsdag
Torsdag

Ugnstekt fiskfil6, ortsAs,potatrs
Blodpudding,lingonsylt

Fredag

Tisdag

Het kottfarssoppa
Rotsaksp).ttd la Hedemora

$

KorvStroganoff,pasta/potatis

I Torsdag

2519- 29/9
Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang
Broccolimedaljong,potatissallad/potatisgratang
pasta
Kyckling-ochgr6nsaksfrls,
Potatisbullar,
lingonsylt
Chili concarne.ris
sulgurmedla.rochlimedressing
medsting,mjukt brod
Kycklingsoppa
lytt i panna,rodbetor
Fiskgratiing
Balaton,potatis
uetkotttdrssoppa

med kottfiirs m Lissellassenap
Potatisfrestelse

l,
l Fredag

Rotsakssoppa,
mjukt brdd

I

4t9-8/9
Tunnpannkaka,
sylt
Kycklingsoppa
medsting
Kottbullar,
ses,potatis
Sojabullar,
sAs,potatis
Pastas6s
medrokt kalkon,pasta
pasta
GrOnsaksis,
KoftfarsgratAng
Gronsaksp)'tt
potatis
Tacofiskgratang,
Risgrynsgrdt

7 vecka4o
2/r o- 6tr o

Vecka 37

ll/9 - l5/9

Mindag

Varmkorv, potatismos

8 Vecka41
Mlndag

Fredag

J Veckr 36
Mindag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

MAndag

Tisdag
onsdag
Torsdag
Fredag

Kdkets val
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9/10- 13/10
K0ttbullar,makaroner
Fiskgratdngmed curryremoulad,potatis

Onsdag

Kdkets val

Torsdag

Tunrff,annkaka, sylt

Raggmunk,lingonsylt

Kycklinggryta,ris

Kdkets val

Gry.taAnamma, ris
Torsdag

La,\panett,drtkryddad filsAs, potatis

Fredag

K0ttllirssAs, spagetti

Laxpaj

Pastagratangmed tomat och oregano
VeggiesAs,spagetti

Gronsakssas,pasta
Torskpanett,
ortkryddadfilsis, potatis
Blodpudding,
lingonsylt
Tacos
Veggietacos
Risgrynsgrot
Pastamedlaxsas
ris
Asiatiskkycklinggryta,
ris
Thaigryta.

Tisdag

Kokets val
Onsdag

w

Korv Stroganoff, pasta

S

Rotfruktsgratiing, fal afel

Fiskbullar,dillsas,potatismos
Tisdag

s
s

Varm pastasallad,dressing
Majssoppa

r
L Onsdag

Raggmunk,fl6sk, lingonsylt

Grekiskftlrsbiff,tomat-basilikasAs,ugnspotatrs
Gr6nsaksbiff,tomat-basilikasfis,
ugnspotatis

Torsdag

Ugnsstektfiskfil6,remouladsAs,potatis
Broccolipaj(Broccoli fr[n orten)

LasagnePomodor
Kr6mig potatis-och purjol0kssoppa

Potatisbullar,lingonsylt
Tisdag

l8l9 -22/9
Vasascurrygryta,ris
mednudlar
GrOnsakswok

Fredag

K y c k l i n g S u p r d m er,i s
Kikartsgryta, vitldkskeso, ris

Varje dag serverassalladsbuffd,smorgdsoch miolk
Med reservationfiir ev. dndringar

'//A/lnau,ttc"t//

Allo sdser lagos frdn grunden.
Pototismos logas pd resp kdk och
frdn grunden ddr sd iir mdjligt @

och utbildning/MAltidsverksamheten
Hemsida:www.hedemora.se/Barn-
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w

Hedemorakommun
Kostenheten
,0225 - 341 93
:Den tilirriitten lagas fr6n grunden

Hiistterminen2017
t6il0 -20/10
Falukorvmedchilittcke,potatismos
potatismos
Laxnuggets,
Farsbiff.stektl6k.sAs,potatis
potatis
Broccolimedaljong,
ris,vitloksyoghurt
Gulasch,
Morotssoppa
Fiskgratdng
meddill, potatis

I Vecka 42
Mindag
Tisdag
Onsdag
MAltidens Torsdag
Dag

,

6 Vecka47
M6ndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Kycklingpytt
Kottlarsses,
spagetti
Veggiesis,
spagetti

Fredag

Fredag

23n0 - 27/r0
lingonsylt
Blodpudding,
Potatisbullar,
lingonsylt
potatis
fi skfild,remouladsAs,
Ugnsstekt

2 Vecka 43
MAndag
Tisdag

Broccolipaj
Het kottfiirssoppa
Couscousp).tt
Korv Stroganoff,ris
lingonsylt
Raggmunk,

Onsdag
Torsdag

Lasagne

Fredag

Majssoppa
3 Vecka 44

HOSTLOV !!!

4 Vecka 45

6/l I -10/l I

7 Vecka 48
N{andag
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Onsdag
Torsdag
Fredag

I !'ecka 49
lvldridag

Varmkorv, potatismos

MAndag

Ticdao

Ticd eo

Fiskbullar,dillsAs,potatismos

Onsdag

K0kets val

Tisdag

Kdketsval

Torsdag

Kycklinggryta,ris

Onsdag

Cryta Aramma, ris
La\panett, drtkryddad fi lsAs,potatis

Torsdag

Fredag

Pastagratiingmed tomat och oregano

Fredag

Kdttflrsses,spagetti
Veggiesfls,
spagetti

5 Vecka46
MAndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

I Vecka50
MAndag

l3lll - l7lll
Vasascurrygryta,ris
mednudlar
Cronsakswok
Pomodor
Lasagne
Kramigpotatis-ochpurjolokssoppa
Grekiskftirsbiff,tomat-basilikasAs,ugnspotatis
tomalbasilikasAs,
ugnspotatis
Grdnsaksbift
Ugnstektfiskfild,OrtsAs,potatis
lingonsylt
Blodpudding,
Varmpastasallad,
dressing
Majssoppa

,f{\

Tisdd!
Onsdtg
Torsdag
Fredag

2 Vecka5l
MAndag

vd[#s$fftt"g serverassaffart6uffn, Tisdag
Onsdag
smdrgas ocn mjOfQ.

20lll -24/ll
Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang **
potatissallad/potatisgratAng
Broccolimedaljong,
pasta
Kyckling-och grOnsaksfrf,s,
Potatisbullar,
lingonsylt
Chili concarne,ris
Bulgurmedlaxochlimedressing
Kycklingsoppa
medsting,mjuktbrod
€p
ffi i pann4 rridbetm
FiskgratiingBalaton,potatis
Het kcittftinsoppa,n{utrit brcid
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&
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27/r{-u0
Korv Stroganoff,pasta
Grrhsakssis,pasta
Torskpanett.drtkryddadfi lsis, potatis
Blodpndding,lingonsylt
Tacos
Veggietacos
Risgrynsgrdt
Pastamed laxsds
Asiatisk kycklinggryt4 ris
Thaigryta,ris
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4/12-ALz
Kdttbullar, makaroner
Rotfruktsgratiing, falafel
potatis
Fiskgrating
medcurryremoulad,
Raggmunk,
lingonsylt
Kdketsval
K0ketsval
Tunfif,annkaka,
sylt
Laxpaj
ris
KycklingSuprdme,
Kiklrtsgrytamedvitlokskeso
ll/12 - 15/12
potatismos
Falukorvmedchilitacke,
potatismos
Laxnuggets,
Farsbiff,stektlok, sis, potatis
potatis
Broccolimedaljong,

E}
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s

Kycklingpltt
K0ttftirssas,
spagetti
Veggiesis.
spagetti

Koketsval

_ 9o{tUtt

%@4Oiu
val
Kdkets
Torsdag Julavslutning

Med r eservation for eventuella forr)ndringar
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Gulasch,ris,vitldksyoghurt
Morotssoppa
Fiskgratang
meddill, potatis

18/12-21/12
lingonsylt
Blodpudding,
Potatisbullar,
lingonsylt
LitetJulbord
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och utbildning/MAltidsverksamheten
Hemsida:www.hedemora.se/Barn-

II{GELSEO BVGDE6ERDS_
OCH FRITIDSFoRENIil6

IVyttjC"lngelsboBygdegtvd
Kommandeaktiviteter:
Midsommardagen,24iuni kl 16:00,reservi majstAng,
sjunger,dansaroch leker.
Ta g6rnamed blommortill stingen.

BAtutflyktentill Hilsingbo holme sker stindagen den 2
juf i kl 12:00.Ta med lunchkorg,
sA gArvi pAtipspromenad,
dteroch trivstillsammans.
Grillplats
finns.
Vi samlasvid Hdlsingbobryggaellervid holmen.

Sommarkvill i Ingetsbobtirfredag 21 iuli kl 19:00.D6
kommer biodlargesiillen
Jan Stagenmaitatt surra och
svdrmaom bin. GruppenVildljusst6rfor den musikaliska
inramningen.

Du iir vdlkommen.att. h_yrabygdegArdenfor n6got fesiligt tillfdlle.Lokalen
dr
handikappanpassad._Ddr
finnspoislin-forca 50 p"rr6n"r, ett extra,stortkylsk6poch
diskmaskin.GunnarErikssondr stugvaird
. Tel 022s-23a23.
Vi hoppasp6 en fin sommaroch clnskarallavdlkomnatillv6raaktiviteter!
Sekreterare:
GunnelWaern6r
073 045 71 gg

Hemsida:
e-post:ingelsbo.bvqdeqard@omail.com

AktuelltVikbygdensIntressefcirening
Ni dr alla hjfrrtligtvdlkomnaatt ta del av virt sommarprogrami WibberboBystuga.Det borde96 ldtt
att rulla utfdr bergetfor att tanka lite trevligtsSllskap
och kultursendrar kanskehemldngtaner
uppfor igen!
Vi har vdra caf6kvdllarmed olikagdstartister,lotteri och fika,start den 28 juni. Vill ni se mer av vdr
vackrabygd sd stdll bilenvid Bystuganoch ta cykelnellergA/springrunt Trollbosjon.Fylli en
motionslappfrin brevlddan
vid bystugansi kanskeniharturen att kommamed inigon utlottning.
Annarsvinnerni god hdlsalKomocks6gdrnatill Vikhyttebadet
somvi drivertillsammans
med
VikhyttansFritidsfdrening.
Hdrligtfdr helafamiljen!
Frigor om programmet, kontakta LenaBorgs070-52589 85
Frigor om lokalen och uthyrning, kontakta Mikael Bdckstam070-32935 84

Sommarprogram
25 juni kl. L5 Friluftsgudstjdnst
i samverkanmed Hedemora-Garpenbergs
Fdrsamling
GArdstunethosStromGostaJohansson.
Skyltfrdn affdren.Vid regn,inne i Bystugan
28 juni kl 19

Cafdkvdllvid S6gdammen.
Underhillningav PerJacobsson
med Tdngerpojkarna

5 juli kl 19

Caf6kvdllvid Sigdammen,"Barn p6 SO-talet,ung p6 60-taletl"NostalgikvSll
SolweigBergqvistoch AndersLarm

12 juli kl 19

Caf6kvdllvid Sdgdammen,
Allsdngmed LenaBorgsoch hemliggdst

19 juli kl 19

Caf6kvdll
vid Sdgdammen,
Owestrio, Ove Fredriksson
medvdnnersjungeroch
berdttarhistorier

26 juli kl L9

Caf6kvdllvid Sdgdammen,
Vira ortsnamnoch dessbetydelse,LeifOlofssonkiserar

2 aug kl 19

Caf6kvSll
vid Sigdammen,"Traidgdrdsmiistarn's
Trio", HelenaKdks,Lars-Ake
Gustafssonsamt CarlSjdblomunderh6llermed
folkmusikoch annat njutbart

Entr6p6 caf6kvdllarna
dr 80 kr inklusivefika. Barnunder 12 6r gratis.Arlotterimed smakligavinster.

VALKoMNA
!
Vi kbygdensIntressefiirening
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Svenskakyrkans ungai Garpenberg
Di var det dax igen di....

Krinnssomom sommarendtrharnu i alla fall...torsvi hoppaspi det??!!??
Jaaadetg<irvi!
Tyckte nyssjag skrevtill bladetoch tiden rusarju fram...
kollo och Rockmdssa.
Det drar ihop sig till avslutningav barngrupperna,
Avslutning for alla grupperi vir forsamlingblir lordag3 juni, dfl vi 6kerbusstill
Viisteris och till Viirldensfest somViisteris stift anordnar.
Eftersomndstanallt hiinderefter deadlinepi Bladetsi blir det kortareiin vanligt.
Rockmdssan
kyrka.
blir 30 juni kl 18 i Garpenbergs
Ett lika hiirligt avslutphvfuakolloveckor.
Sommarkolloteirvecka25-26,och det finns platserkvar.
Fick veta nyss aff det inte kommeratt bli nigon simskolai Garpenbergi 6r, och
jag tycker det iir bedrcivligt!Let ossalla protesteramot det. Barnssiikerhetska
man inte sparap6. Kommunenbordeha dentragiskahiindelsen,som intriiffade
for tvi 6r sedan,i f?irsktminne.Giir om, gor riitt!
M6ste skriva dettadAjag vurmarfor barnensbdsta!
Vet inte om bladethinnerkommainnanCruisinggudstjdnsten
och hoppas
Barbrokldmmerin nigot om den! 11/6kl 11 iir det dax!
Med hopp om en riktigt hiirlig sommarmed sol och bad och avkoppling!
Sliipplite pi alla misten och krav!
Gudsfrid! Kram frin Elisabeth,Barn- & ungdomsledare
i HedemoraGarpenbergsforsamling.
Jesussa:"Lit barnenkommatill mig!"

Hej liisare
Om jag sammanfattarde senastetre minaderna si blir det sn<ioch kyla till pisk i stiillet ftjr
till jul, fortsatt kyla genom halva maj och si pldtslig hcigsommarv?irme
och vllbeh<ivligt
regn, fast alldeles ftir lite. Viirlden och viidret iir inte som det var.
Jag har roat mig med att skriva ner mina tidigaste minnen och upptiicker di att ?ivenminnena
inte iir som jag trott.
Mitt ftidelsedriir 1942.Det var krig i Europa men det var inget somjag visste nigot om, fast
det miste varit en orolig tid ftr mina ftirtildrar liksom ftir alla andravuxna. De ftjrsta
hiindelsernaminns jag ftjrstis inte, utan far lita till vad som beriittatsfor mig. .Ett av de ftirsta
korten i mitt fotoalbum visar mig som knappt irsgammal sittandei grdsetutanfiir
epidemisjukhuseti Hedemora.Jag hade fbtt scharlakansfeber,en allvarlig sjukdom innan
vaccinering och antibiotika fanns tillgringligt. Jag tillbringade alltsi sex veckor eller var det
htta (?) pA sjukhusetoch mina ftiriildrar var ftirbjudna att besokamig eller ens visa sig,
eftersom sjukhusetansig att barnenblev oroliga ! Kortet iir taget utifran stiingslet.De ikte in
till Hedemorap& scindagamai ftirhoppning att itminstone kunna fa en glimt av sin ftirstftidda.
Neirjag viil kom hem, kiinde jag inte igen dem. Utvecklingen och kunskapenom barn har
onekligen g6tt framit sen dess.
Ett annattillf?ille somjag inte heller minns eller har nigot kort pi iir mitt dop. Kyrkoherde
Sam Rtinnegird kom hem och fiiniittade dopet i bostaden.Jag satt pi hans knti och han liit
mig pryda sitt huvud med mitt halsbandgjort av storatr?ikulor.Kyrkoherden var viil mer van
vid barn kanske iin mina ftiriildrar, som ofta ber?ittadedennaepisod som nigot miirkligl.
Mitt allra fiirsta minne var skrackfyllt. Jag satt i barnsitspi mammascykel och vi var pi vflg
ner till Dala-Finnhyttan. Halwdgs fanns (och finns) en stenmuri rak vinkel mot landsviigen.
Pi denna stenmur 169en stor schdfersom restesig och fl<igpi oss! Ja det iir mitt minne, men
minnen iir bedr?igliga,ftir vi kdrde inte omkull och mamma kom inte ihig hlindelsen,si
antagligen skdllde bara hunden.Men jag blev riidd fijr schdfrari manga6r efterit. Egentligen
iinda tills v6r dotter minga ar senareskaffadejust en schiiferoch jag upptiickte vilken kelgris
det var.
Pi ett annat kort i mitt album stir jag pi skidor ikHdd min vita kaninskinnsmcissa
och med
stavarnai ett fast grepp. Skidornavar siikert vallade enligt konstensalla regler, ftir det var min
pappa noga med. Men det hjAlpte inte. Det tog flera 6r och andra skidor att fi drag under
laggarna.
Underhillningen i TV Ar en kiilla till viss ftrvaning. Nrir jag tiinker pi riktiga hd,jdaresom
t.ex. Tage Danielssonoch Hans Alfredsson och derasprogram, diir de hade en tilltro till att
publiken sjiilva visste niir det skulle skrattas.,och jiimftir med dagenshumorprogram verkar
det inte ltingre galla, ftir nu iir det programledarnaoch deltagarnasom skrattarmest.
Sncinhar mest lyst med sin frinvaro i vinter men under de fital ginger vi hadevitt pi backen
kunde vi njuta av perfekta spir av lodjur, katt, ekorre,ridjur, iilg, riiv och griivling. Dock
saknadesharspir.
Den flitiga biivern arbetarpi och fiiller b&deaspar,bjrirkar och alar. Allt tas kanskeinte till
vara men i varje fall blir aspensbark mat till bide biiver och iilg.
En skrin, lagom varm sommarrinskarjag er med regn under niitterna.
Skommarbo i gnina skonamaj.
Birgitta Bloom
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Besci(ossi sommar!
trfter mifsommarcippnarvdrt somtnarcafL.
I[ar ftgnfu rita vdrpopuftirarri?ymdr7fu,
vdffor, gfassefferndgotannat
KgtkQpret,

gott ifropmef,fraffe,efu,ofefferenfrarfig
smootfrie,
Onsfag-(Fref,ag
Lcirfag

R[,12-19
R[,12-20

Srinfag

K[,11-15
6ppet2s/6 - 13/s

'Unfantagfd sfottetrir a\onnerat:
1/2, 1S/2,5/S

,let,022522207
info @garpen6ergssfott. se
Iofin st Citk
mefpersonaf

GeologinsDagarrangeras
i Garpenberg
zolT-og-0gkl 10 - 15
P l a t sm e d d e l a sse n a rei A n n o nsbladet
och hemsidanwww.geologinsdag.nu

Barnklddersdlies
Massorav fina flickkldder.
Allt i superfintskick.
Storlek55 upp till st 85
Kom och titta vad du vill ha.
20kr st eller 5 fiir 100 kr
( Finnsi Hrijen,Olshyttan)
Maria ErikssonO7O-297t367

Tack Solveig Granstriim fiir inspirerande styrketrdning fiir oss pension5rer. Det
har gett mersmak!
Lena Borgs med flera Wibberbobor!

www.slutagrav.se

reriksson

072-52661 51 'O225'2A41O
hans.eriksson@slutagrav.se

fi

VI UTFORALLTINOM BYGG
Altaner, uteru m, takrenoveringaq
fiinstermontage, badru m, nybyggnationer'

ifurnCIr&@
r 0225-2M10
www.erikssonsbygg.nu

Frisorboa
Tidsbestdllningmin-fred 09:00-1
8:00
Telefon076 1144688
Backgirdsvdgen28 Garpenberg
Klippning
Herrochdam

200kr

Pensiondr
ochbarnunder10 Ar

180kr

Putsning

100kr

Skigg frAn

70 kr

LuggfrAn

40 kr

Ldggningoch schamponering
Klippning
ochldggning

330kr

Ldggning
inkl.schamponering

185kr

Permanent,
slingoroch fdrg
Permanent
frAn

520kr

FiirgningfrAn

415kr

SlingorfrAn

415kr

Permanent
lAngthArfrin

650kr

FirgninglAngthArfrin

550kr

SlingorlAngthArfrAn

520kr

Ogonbrynoch fransar
Fdrgning
fransarochbryn

100kr

Fdrgning
fransarellerbryn

55 kr

!
VdlkomnaonskarMarianne

