
Inledning

Nu niirmar vi oss redan midsommar (d.v.s. sommarsolstandet) diir dagen iir l?ingre iin natten
men sedan viinder det igen, fastiin vi hoppas viil alla pi en varm och solig sommar, med
minga varmabad i vira sjriar ftir den som vigar.

Naturen har ju redan kliitt sig i sommarskruden och minga ffiglar och djur hiller redan pi att
ftida upp niista generation. Har man tur kan ju en liten rridbrun iilgkalv dyka upp efter en v?ig
med sin mdrkgri niistan svartfiirgade mamma 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?ivungar som leker nigonstans, eller kanske nigon av de bj<irnar som finns i skogarna
hiiromkring, ja naturen sjuder av nya liv bide htir och var.

Sommarlovet bdrjar fiir skolbarnen och ftirhoppningsvis fhr de en rolig och skdn sommar.
Aven i ar blir det simskola i Kuppdammen diir ftirhoppningsvis mdnga barn kommer attlara
sig simma med olika simsiitt och andra aktiviteter som h<ir simundervisningen till. Tack till
alla som pi olika sdtt hjiilpte till att det blir simskola iiven i er. Vi miste agera starkt kanske
liven niista 6r si vi fir behilla den minga ir framit, vi ska inte behciva vara satta pi undantag
fr6n kommunen utan vi iir en levande del av Hedemora kommun som de ftirhoppningsvis har
liirt sig efter 6rets agerande.

F<irsommarens hdjdpunkt 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 uppskattar denna musikstil. Tack till priisten Anders Berglund som ocksi
kommer tillbaka 5r efter 6r, som hans agerande iir si uppskattar han troligen ocksi musiken
samt att han framft)r en hel del tiinkviirda ord.

Cecilia Kyllinge, Solveig Bergqvist och Jan-Olof Jonsson piminde ocksi om vir ungdomstid
med bide prat och singer. Husbandet med Sven-Holger Rosenvinge hjAlpte ocksi till att vi
mindes v6r ungdom. Sciren Karelius rockade loss med sin underbara musik, ntistan si
kyrktaket kunde ramlat ned, men som vanligt intriiffade inga incidenter utan allt avl<ipte med
gladje som alltid. Kyrkan ungdom hjalpte till med serveringen pi ett trevligt siitt si sdndagen
blev riiddad ftir bide kropp och sjiil.

Manga bilar av iildre modeller fanns sedan ftir beskidning utanft)r.Fdrsamlingshemmet och
det var bara att gi och njuta av alla former och ftirger p& de manga bilarna.

Stort tack till Vivan och Stig som iiven den h?ir gingen hjAlpt mig att fa ihop Bladet till bra
utseende hoppas jag att iiven ni tycker samt alla mina kurirer Ingrid, Vivan, Goran, Ake, Inga-
Stina, Birgitta, Doris, Stig, Marita, Janet och Gil.

Niista "Blad" vill jag giirna ha manusen till senast den 18 september ftlr att de ska hinna
delas ut under september minad.

Glad midsommar tilldnskas alla llisare av vflrat eget Garpenbergsblad.

Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
barbroj ansson@bredband.net
Garpenbergsbladet. esy. es
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Till Garpenbergsbladet

HEJ
Den fiirstajuni bcirjade jag ett nytt jobb som omrideschef ftlr Bolidens
verksamhet i Garpenberg. Det kiinns bide roligt och utmanande med ett nytt
uppdrag i Garpenberg dar jag jobbat i sedan 2001. 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 hann jag jobba pi labbet och med miljdfrigor. I Garpenberg har jag
jobbat med milj6, siikerhet, personal och senast i 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 miljcidomstolen och visste redan niir det sdktes 20ll att tillstandet
skulle behdva ft)rnyas giillande h<ijden pA dammarna vid sandmagasinet. Vi avser
att scika tillstand att h<lja dammarna ca 15 meter och di ger det volym att deponera
restprodukten anrikningssand i ytterligare 10 6r. Samtidigt vill vi fa tillstand att
6ka upplaget av griberg.

Den 1 juni hade vi bjudit in till samr6d i Folkets Hus. Samrid har vi ftjr att fr
presentera vara planer och samtidigt fr veta vilka frigor och synpunkter som
ndrboende och allmiinhet har. Vill du veta mer om detta s6 finns den information
vi visade pi Bolidens hemsida, www.boliden.com, ghdar in under "Verksamhet'o
och under "Gruvor" viiljs "Garpenberg". En bit ned pi den sidan finns lokal
information. Synpunkter pi ftirslaget kan liimnas pi mail till
lotta.tanse@boliden.com till den 2 juli.

Avslutningsvis - visst tir det fascinerande att gruvverksamheten i Garpenberg iir
bide av en viirldens iildsta och samtidigt en av viirldens mest modema gruvor! De
senaste unders<ikningama tyder pi att gruwerksamhet hiir startade 375 ir ftire
Kristus. Och i detta perspektiv iir det "bara" 60 6r Boliden varit agare.

Sommarhiilsningar

Jenny Gotthardsson
j enny. gotthardsson@boliden. com
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Garpenbergs skola

En hel del saker har hiint i Garpenbergs skola under liisaret 2016/17.

Klass 6har avlagl det nationella provet och alla hck godkiint, grattis.

I samband med nobelfesten i december serverade klass 6 sina yngre skolkamrater en riktig
Nobelmiddag med vit servett river armen och alla hdgtidligheter som hcir till en s6dan fin
middag.

Under vintern har alla elever fhtt prova pfr att aka skridskor i ishallen i Hedemora, alla bamen
var s& ncijda och tyckte att det var kul att prova pi och dessutom 6ka buss in dit och det var
Boliden Mineral som bekostade bussresan.

Alla elever har ocks& fitt lana slalomskidor en dag i februari och prova pi Ryllshyttebacken
vilket de ocksfl tyckte var spiinnande och mycket kul.

Skolan har haft en basar diir de silt en del saker och de pengama betalade de intrtide pi
Framtidsuseet i Borliinge med i maj, dessutom fick eleverna 50:- var fr&n skolkassan ftir att
kcipa en minnessak diirifrin. Eleverna fick ocks6 prova ph att gdra en hel del experiment pi
Framtidsmuseet, det var en spiinnande dag och att dessutom fi aka i en dubbeld?ickare som

rymde alla eleverna i samma buss, tack Boliden Mineral ftir den upplevelsen.

Eleverna har haft en tiivling i skolans n?irhet diir det giillde att hitta si mycket skr6p som
m<ijligt och samtidigt kunna se si mycket som bara sliings i st?illet ftir att liiggas i en
soptumma eller iinnu biittre i nflgon av de olika platsema pi milj<istation, det var spiinnande
attlara sig sopsortering tyckte eleverna.

Fore skolavslutningen bestiimmer klass 6 de olika iimnena fiir "Superstars" diir alla eleverna
fhr g<ira en massa olika lekar tillsammans. Klass 6 har ocksi en briinnbollsmatch mot skolan
personal och den iir alltid prestigefylld. Klass 6 har ocks6 bestiimt matsedeln en dag i slutet av
terminen ock i 5r blev det kyckling.

I 6r har en ny rektor viilkomnats till Garpenbergs skola och det 2ir Anna Gummesson som nu
arbetar varje m&ndag i Garpenberg. Anna Gummesson har tidigare arbetat inom Borl?inge
skoldistrikt, hon bor i Viisterby, Hedemora.

Pi skolavslutningsdagen kommer alla liirare och elever attthganed till kyrkan med en
trumslagare i spetsen och eleverna har svenska flaggor i sina hiinder och alla hoppas
naturligtvis pi en varm och solig promenad samt ett hiirligt sommarlov med simskola ftir alla
elever i Kuppdammen.

Garpenbergseleverna ffir ber<im ftir sin artighet och att de iir si hjdlpsamma bide mot nya
elever och vuxna miinniskor som de mciter, all heder till kirare och elever i Garpenberg.
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GARPEN BERGS HEMBYG DSFoRENING

PLAN ERADE AKTN|TETER 2OT7

kl 10.00 Barnen lker traktor f6r att plocka blommor
kl 14.00 Vi binder kransar tlll mafstlngen
kl 16.00 Dans krlng stlngen samt uppvisning

24 junl kl 15.00 FrlluftsgudstiSnst pl tunet

Siindagarna I fuli serveras kaffe kl 13-16
Dl kommer smedjan att vara lglng sl att du kan prova pl att
smida.

5 aug kl 12.00 Hemvlndardagen inleds I kyrkan. program senare

18 aug kl 10.00 Mllan tSnds

19 aug kl 20.00 Kolmllekvlll med underhlllning

26 aug. kl 14.00 Surstr6mmingsfest.
F6ranmllan till Anlta Hedqvlst tel. 070/509039g
senast 23 aug.

7 okt kl 15.00 H6stm6te I Forsamllngshemmet med beslut om
eventuell stadgeHndrlng

23 funl Midsommarafton pe Gammelglrden



Rapport frfln Hembygdsfiireningen i Garpenberg
Kolargubbarna har under h<isten samt under viren byggt en ny kolarkoja, och den
har nu flyttats frin tillverkningsplatsen i Jelken till kolmileplatsen. Arbetet har glfit
bra, och det iterstir nu att ordna taket. I skrivande stund har vi biirjat med
pappliiggning, och ovanpi detta ska vi lagga Platonmatta som dr ett slags plastmatta.
Overst blir det griistorvtak

New Boliden och EG-Nord AB iir de firmor som hittills har bidragit med medel
s6som grus och briider. En eldstad inne i kojan ligger nu pi rinskelistan, och det
finns en bra sidan inne p6 Mur o Kamin, men den kostar ndrmare 4000 kr. Alla
fiirslag till att ekonomiskt kunna f;irdigstiilla kojan till niista milbygge i htist
mottages tacksamt, stora som sm6.
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Pi irsmotet fick Foreningen en ny kraft invald i dokumentationsgruppen. Hon
blev direkt invald som sammankallande i gruppen. Anja Hedqvist heter hon. Till att
borja med satsas det hirt pi att inventera alla fotografier som finns vid
Hembygdsgdrden. Milet ar att fi en bra koll pi dessa samt att lagga ut en del ocksi
pi Bygdeband, vilket dr en dataportal dzir mycket 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 foreningen tillverkat och skiinkt till
foreningen.
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Viilkommen till Garpenbergs kyrka i sommar!
Sommaren ndrmar sig och som vanligt flyttar vi ut nigra
av gudstjiinsterna i naturen och hoppas pfl soligt vdder. I
spalten till h<iger finns alla sommarens gudstjdnster.
Klipp giirna ut och spara!

Pilgrimsvandring
Aven i sommar finns mojlighet att pilgrimsvandra liings
den led som 96r genom Hedemora-Garpenbergs och
Husby fiirsamlingar.
Den stora vandringen sker vecka 32, och vandringen
startar redan scindagen den 6 augusti i Hedemora kyrka.
Samma kviill anldnder pilgrimsvandrarna till
Garpenbergs kyrka. Nytt for i ir dr att By-Folkiirna
forsamling kommer att starta en vandring som
sammanstr6lar med vir i Garpenberg, och sedan vandrar
de med oss resten av vdgen. Det finns mojlighet att
vandra alla dagar, eller bara delar av vandringen. Mer
info finns pA vir hemsida.

Gudstjiinst i Gruvkapellet senarelagd
Varje er brukar vi ha gudstjiinst i virt fina
Gruvkapell under andra halvan av sommaren. Det dr
sA hiirligt att fh samlas till gudstjiinst i en s6dan unik
lokal, f<ir att sedan dricka lite kaffe ute i solen. Detta
ir har vi valt attldgga gudsdiinsten 3 september, och
vi hoppas att den dagen passar ftir minga av er.

Diakoniverksamhet i 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, kontakta Tina Flander 0225-25 70 31.

En vdlsignad sommar och ett fint ir onskar jag er!
Anna Jonsson, prrist i Garpenberg

Hedemora-Garpenbergs ftirsamling: 0ZZ5 -25 7 0 00
www. svenskakvrkan. selhedemora

Liirdag 24 juni kl. 16
Gudstj iinst pi gammelgirden

Kaffeserverins

Stindag 25 juni kl. 15
Gudstjiinst i Olshyttan.

OBS! i Strommens
hos Gosta Johansson.

(Vid regn: Vibberbo bystuga)
Kaffeserverins

Fredag 30juni kl. 18
Rockmiissa i kvrkan

Sondag 6 augusti kl. 18.30
Kviillsandakt (pilgrimsvandringen)

Stindag 13 augusti kl. 14
(OBS! Tiden)

Gudstjiinst i Hiisslen
Ha gdma med kaffekorg

S<indag 3 septemberkl. 15
Gudstjlinst i Gruvkapellet
Ha giirna med kaffekorg

Med reservation for rindringar.
Fiir aktuell info om varje

gudstjiinst:
se Annonsbladet, hemsidan

eller vira affischer.



Hedemora kommun
Kostenheten, 0225-341 93

Vecka 35 2818 - l/9 SK()IiDliVll(llir\

Mindag Blodpudding fr&n Siljan, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Tisdag Ugnsstektfiskfil6,remouladsAs,potatis

Broccolipaj (Broccoli fr[n orten)

Onsdag Het kottfarssoppa

Rotsaksp).tt d la Hedemora

Torsdag KorvStroganoff,pasta/potatis

Raggmunk,fl 6sk, lingonsylt

Fredag Potatisfrestelse med kottfiirs m Lissellas senap

Rotsakssoppa, mjukt brdd

Mdndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

J Veckr 36

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2t/8 -25/8

Lcdiga

Farsbift stekt l6k, sis, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitlOksyoghurt

Morotssoppa
Fiskgratdng med dill, potatis

Kycklingpytt
Kottftirssas, spagetti
Veggiesds, spagetti

4t9 -8/9

Tunnpannkaka, sylt
Kycklingsoppa med sting

Kottbullar, ses, potatis

Sojabullar, sAs, potatis

Pastas6s med rokt kalkon, pasta

GrOnsaksis, pasta

KoftfarsgratAng

Gronsaksp)'tt
Tacofi skgratang, potatis

Risgrynsgrdt

Vecka 37 ll/9 - l5/9

Mindag Varmkorv, potatismos

Fiskbullar, dillsas, potatismos

Tisdag Kdkets val

Kokets val

Onsdag Kycklinggryta, ris

Gry.ta Anamma, ris

Torsdag La,\panett, drtkryddad filsAs, potatis

Pastagratang med tomat och oregano

Fredag K0ttllirssAs, spagetti

VeggiesAs, spagetti

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

Hiistterminen

@ 
=Den har ratten lagas frAn grunden

5 Vecka 38 l8l9 -22/9

MAndag Vasas currygryta, ris

GrOnsakswok med nudlar
Tisdag Lasagne Pomodor

Kr6mig potatis- och purjol0kssoppa

Onsdag Grekiskftlrsbiff,tomat-basilikasAs,ugnspotatrs

Gr6nsaksbiff, tomat-basilikasfis, ugnspotatis

Torsdag

Fredag

Ugnstekt fiskfil6, ortsAs, potatrs

Blodpudding, lingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa
s
s

Vecka 39 2519 - 29/9

MAndag Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang
Broccol imedaljong, potatissallad/potatisgratang

Tisdag Kyckling- och gr6nsaksfrls, pasta S

MAndag Korv Stroganoff, pasta 

.- 

{}

Gronsakssas,pasta S
Tisdag Torskpanett, ortkryddad filsis, potatis 441

Blodpudding, lingonsylt

onsdag Tacos S
Veggietacos S'

Torsdag Risgrynsgrot e3
Pasta med laxsas &$

Fredag Asiatisk kycklinggryta, ris gi

Thaigryta. ris €T

8 Vecka 41 9/10 - 13/10

Mlndag K0ttbullar, makaroner

Rotfruktsgratiing, fal afel

Tisdag Fiskgratdng med curryremoulad, potatis

Raggmunk, lingonsylt

Onsdag Kdkets val

Kdkets val

Torsdag Tunrff,annkaka, sylt

Laxpaj

Fredag Kyckl ing Suprdme, r is

Kikartsgryta, vitldkskeso, ris

r Potatisbullar, lingonsylt
L Onsdag Chili con carne. ris 4fB
$ sulgur med la.r och limedressing &F

I Torsdag Kycklingsoppa med sting, mjukt brod 4f,]

l, 
lytt i panna, rodbetor 

€
l Fredag Fiskgratiing Balaton, potatis W
I uetkotttdrssoppa 4$

7 vecka4o 2/ro-6tro w

s
6vw

Allo sdser lagos frdn grunden.

Pototismos logas pd resp kdk och

frdn grunden ddr sd iir mdjligt @

Varje dag serveras salladsbuffd, smorgds och miolk

Med reservation fiir ev. dndringar

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



Hedemora kommun
Kostenheten ,0225 - 341 93

I Vecka 42

Mindag

Tisdag

Onsdag

MAltidens Torsdag

Dag ,

Fredag

2 Vecka 43

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3 Vecka 44

4 Vecka 45

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

t6i l0 -20/10

Falukorv med chilittcke, potatismos

Laxnuggets, potatismos

Farsbiff. stekt l6k. sAs, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitloksyoghurt

Morotssoppa

Fiskgratdng med dill, potatis

Kycklingpytt
Kottlarsses, spagetti
Veggiesis, spagetti

23n0 - 27/r0

Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Ugnsstekt fi skfi ld, remouladsAs, potatis

Broccolipaj
Het kottfiirssoppa

Couscousp).tt
Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne

Majssoppa

HOSTLOV ! ! !

6/l I -10/l I

Varmkorv, potatismos

Fiskbullar, dillsAs, potatismos

K0kets val

Kdkets val

Kycklinggryta, ris

Cryta Aramma, ris

La\panett, drtkryddad fi lsAs, potatis

Pastagratiing med tomat och oregano

Fredag Kdttflrsses, spagetti

Veggiesfls, spagetti

5 Vecka 46 l3lll - l7lll

MAndag Vasas currygryta, ris

Cronsakswok med nudlar

Tisdag Lasagne Pomodor

Kramig potatis- och purjolokssoppa

Onsdag Grekiskftirsbiff,tomat-basilikasAs,ugnspotatis
Grdnsaksbift tomalbasilikasAs, ugnspotatis

Torsdag Ugnstektfiskfild,OrtsAs,potatis
Blodpudding, lingonsylt

Fredag Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

,f{\

vd[#s$fft t"g s erv eras s affart 6uffn,
smdrgas ocn mjOfQ.

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

*g
Nffi

Hiistterminen 2017

4$ss
s
s
s

:Den tilirriitten lagas fr6n grunden

6 Vecka 47 20l l l  -24/l l

M6ndag Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang

Tisdag
Broccolimedaljong, potatissallad/potatisgratAng

Kyckling- och grOnsaksfrf,s, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con carne, ris
Bulgur med lax och l imedressing

Kycklingsoppa med sting, mjukt brod

ffi i pann4 rridbetm

Fiskgratiing Balaton, potatis

Het kcittftinsoppa, n{utrit brcid

27/r{-u0
Korv Stroganoff, pasta

Grrhsakssis, pasta

Torskpanett. drtkryddad fi lsis, potatis

Blodpndding, lingonsylt
Tacos
Veggietacos

Risgrynsgrdt
Pasta med laxsds

Asiatisk kyckling gryt4 ris

Thaigryta, ris

4/12-ALz
Kdttbullar, makaroner

Rotfr uktsgratiin g, fal afel
Fiskgrating med curryremoulad, potatis

Raggmunk, lingonsylt

Kdkets val

K0kets val

Tunfif,annkaka, sylt
Laxpaj

Kyckling Suprdme, ris

Kiklrtsgryta med vitlokskeso

Onsdag

Torsdag

Fredag

7 Vecka 48

N{andag

Ticdao

Onsdag

Torsdag

Fredag

I !'ecka 49
lvldridag

T i c d  e  o

Onsdag

Torsdag

Fredag

I Vecka 50 ll/12 - 15/12

MAndag Falukorv med chilitacke, potatismos

Laxnuggets, potatismos

Tisdd! Farsbiff, stekt lok, sis, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Onsdtg Gulasch,ris,vitldksyoghurt
Morotssoppa

Torsdag Fiskgratang med dill, potatis

Kycklingpltt

Fredag K0ttftirssas, spagetti
Veggiesis. spagetti

2 Vecka 5l 18/12 -21/12

MAndag Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Tisdag Litet Julbord

Onsdag Kokets val _ 9o{tUtt
Kdkets val %@4Oiu

Torsdag Julavslutning

**
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Med r es erv at ion for ev entuell a forr)ndringar



I I {GELSEO BVGDE6ERDS_
OCH FRIT IDSFoRENI i l 6

IVyttjC"lngelsboBygdegtvd

Kommande aktiviteter:

Midsommardagen, 24iuni kl 16:00, reser vi majstAng, sjunger, dansar och leker.
Ta g6rna med blommor till stingen.

BAtutflykten till Hilsingbo holme sker stindagen den 2
juf i kl 12:00. Ta med lunchkorg, sA gAr vi pA tipspromenad,
dter och trivs tillsammans. Grillplats finns.
Vi samlas vid Hdlsingbo brygga eller vid holmen.

Sommarkvill i Ingetsbo btir fredag 21 iuli kl 19:00. D6
kommer biodlargesiillen Jan Stagenmait att surra och
svdrma om bin. Gruppen Vildljus st6r for den musikaliska
inramningen.

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

Du iir vdlkommen. att. h_yra bygdegArden for n6got fesiligt tillfdlle. Lokalen drhandikappanpassad._Ddr finns poislin-for ca 50 p"rr6n"r, ett extra, stort kylsk6p ochdiskmaskin. Gunnar Eriksson dr stugvaird . Tel 022s-23a 23.

Vi hoppas p6 en fin sommar och clnskar alla vdlkomna tillv6ra aktiviteter!
Sekreterare: GunnelWaern6r 073 045 71 gg



Aktuellt Vikbygdens I ntressefcirening
Ni dr alla hjfrrtligt vdlkomna att ta del av virt sommarprogram i Wibberbo Bystuga. Det borde 96 ldtt
att rulla utfdr berget for att tanka lite trevligt sSllskap och kultur sen drar kanske hemldngtan er
uppfor igen!
Vi har vdra caf6kvdllar med olika gdstartister, lotteri och fika, start den 28 juni. Vill ni se mer av vdr
vackra bygd sd stdll bilen vid Bystugan och ta cykeln eller gA/spring runt Trollbosjon. Fyll i en
motionslapp fr in brevlddan vid bystugan si  kanske niharturen att  komma med inigon ut lot tning.
Annars vinner ni  god hdlsal  Kom ocks6 gdrna t i l l  Vikhyttebadet som vi  dr iver t i l lsammans med
Vikhyttans Fritidsfdrening. Hdrligt fdr hela familjen!
Frigor om programmet, kontakta Lena Borgs 070-525 89 85

Frigor om lokalen och uthyrning, kontakta Mikael Bdckstam 070-329 35 84

Sommarprogram

25 juni kl. L5 Friluftsgudstjdnst i samverkan med Hedemora-Garpenbergs Fdrsamling
GArdstunet hos Strom Gosta Johansson. Skylt frdn affdren. Vid regn, inne i Bystugan

28 juni kl 19 Cafdkvdll vid S6gdammen. Underhillning av Per Jacobsson med Tdngerpojkarna

5 juli kl 19 Caf6kvdll vid Sigdammen, "Barn p6 SO-talet, ung p6 60-taletl" NostalgikvSll
Solweig Bergqvist och Anders Larm

12 juli kl 19 Caf6kvdll vid Sdgdammen, Allsdng med Lena Borgs och hemlig gdst

19 jul i  k l  19 Caf6kvdl l  v id Sdgdammen, Owes tr io,  Ove Fredriksson med vdnner sjunger och
berdttar historier

26 juli kl L9 Caf6kvdll vid Sdgdammen, Vira ortsnamn och dess betydelse, Leif Olofsson kiserar

2 aug kl 19 Caf6kvSll vid Sigdammen, "Traidgdrdsmiistarn's Trio", Helena Kdks, Lars-Ake
Gustafsson samt Carl Sjdblom underh6llermed folkmusik och annat njutbart

Entr6 p6 caf6kvdllarna dr 80 kr inklusive fika. Barn under 12 6r gratis. Arlotteri med smakliga vinster.

VALKoMNA !
Vi kbygdens I ntressefiirening
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Svenska kyrkans unga i Garpenberg

Di var det dax igen di....

Krinns som om sommaren dtrhar nu i alla fall...tors vi hoppas pi det??!!??

Jaaa det g<ir vi!
Tyckte nyss jag skrev till bladet och tiden rusar ju fram...

Det drar ihop sig till avslutning av barngrupperna, kollo och Rockmdssa.

Avslutning for alla grupper i vir forsamling blir lordag 3 juni, dfl vi 6ker buss till
Viisteris och till Viirldens fest som Viisteris stift anordnar.

Eftersom ndstan allt hiinder efter deadline pi Bladet si blir det kortare iin van-
ligt.
Rockmdssan blir 30 juni kl 18 i Garpenbergs kyrka.
Ett lika hiirligt avslut phvfua kolloveckor.

Sommarkollot eir vecka 25-26, och det finns platser kvar.

Fick veta nyss aff det inte kommer att bli nigon simskola i Garpenberg i 6r, och
jag tycker det iir bedrcivligt! Let oss alla protestera mot det. Barns siikerhet ska
man inte spara p6. Kommunen borde ha den tragiska hiindelsen, som intriiffade
for tvi 6r sedan, i f?irskt minne. Giir om, gor riitt!

M6ste skriva detta dA jag vurmar for barnens bdsta!

Vet inte om bladet hinner komma innan Cruisinggudstjdnsten och hoppas
Barbro kldmmer in nigot om den! 11/6 kl 11 iir det dax!

Med hopp om en riktigt hiirlig sommar med sol och bad och avkoppling!

Sliipp lite pi alla misten och krav!

Guds frid! Kram frin Elisabeth, Barn- & ungdomsledare i Hedemora Garpen-
bergs forsamling.
Jesus sa: "Lit barnen komma till mig!"



Hej liisare
Om jag sammanfattar de senaste tre minaderna si blir det sn<i och 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 ?iven minnena
inte iir som jag trott.

Mitt ftidelsedr iir 1942.Det var krig i Europa men det var inget som jag visste nigot om, fast
det miste varit en orolig tid ftr mina ftirtildrar liksom ftir alla andra vuxna. De ftjrsta
hiindelserna minns jag ftjrstis inte, utan far lita till vad som beriittats for mig. .Ett av de ftirsta
korten i mitt fotoalbum visar mig som knappt irsgammal sittande i grdset utanfiir
epidemisjukhuset i Hedemora. Jag hade fbtt scharlakansfeber, en allvarlig sjukdom innan
vaccinering och antibiotika fanns tillgringligt. Jag tillbringade alltsi sex veckor eller var det
htta (?) pA sjukhuset och mina ftiriildrar var ftirbjudna att besoka mig eller ens visa sig,
eftersom sjukhuset ansig att barnen blev oroliga ! Kortet iir taget utifran stiingslet. De ikte in
till Hedemora p& scindagama i ftirhoppning att itminstone kunna fa en glimt av sin ftirstftidda.
Neirjag viil kom hem, kiinde jag inte igen dem. Utvecklingen och kunskapen om barn har
onekligen g6tt framit sen dess.

Ett annat tillf?ille som jag 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 halsband gjort av stora tr?ikulor. Kyrkoherden var viil mer van
vid barn kanske iin mina ftiriildrar, som ofta ber?ittade denna episod som nigot miirkligl.

Mitt allra fiirsta minne var skrackfyllt. Jag satt i barnsits pi mammas cykel och vi var pi vflg
ner till Dala-Finnhyttan. Halwdgs fanns (och finns) en stenmur i rak vinkel mot landsviigen.
Pi denna stenmur 169 en stor schdfer som reste sig och fl<ig pi 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 schdfrar i manga 6r efterit. Egentligen
iinda tills v6r dotter minga ar senare skaffade just en schiifer och jag upptiickte vilken kelgris
det var.

Pi ett annat kort i mitt album stir jag pi skidor ikHdd min vita kaninskinnsmcissa och med
stavarna i ett fast grepp. Skidorna var siikert vallade enligt konstens alla 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,jdare som
t.ex. Tage Danielsson och Hans Alfredsson och deras program, diir de hade en tilltro till att
publiken sjiilva visste niir det skulle skrattas., och jiimftir med dagens humorprogram verkar
det inte ltingre galla, ftir nu iir det programledarna och deltagarna som skrattar mest.

Sncin har mest lyst med sin frinvaro i vinter men under de fital ginger vi hade vitt pi backen
kunde vi njuta av perfekta spir av lodjur, katt, ekorre, ridjur, iilg, riiv och griivling. Dock
saknades harspir.
Den flitiga biivern arbetar pi och fiiller b&de aspar, bjrirkar och alar. Allt tas kanske inte till
vara men i varje fall blir aspens bark mat till bide biiver och iilg.
En skrin, lagom varm sommar rinskar jag er med regn under niitterna.
Skommarbo i gnina skona maj.
Birgitta Bloom
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Besci(oss i sommar!

trfter mifsommar cippnar vdrt somtnarcafL.
I[ar ftgn fu rita vdr popuftira rri?ymdr7fu,
KgtkQpret, vdffor, gfass effer ndgot annat
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Geologins Dag arrangeras i Garpenberg zolT-og-0g kl 10 - 15
Plats meddelas senare i  Annonsbladet och hemsidan www.geologinsdag.nu



Barnkldder sdlies

Massor av fina flickkldder.

Allt i superfint skick.

Storlek 55 upp til l st 85

Kom och titta vad du vill ha.

20kr st eller 5 fiir 100 kr

Maria Eriksson O7O-297t367 ( Finns i Hrijen, Olshyttan)

Tack Solveig Granstriim fiir inspirerande styrketrdning fiir oss pension5rer. Det

har gett mersmak!
Lena Borgs med flera Wibberbobor!



www.slutagrav.se
reriksson
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Frisorboa
Tidsbestdllning min-fred 09:00-1 8:00

Telefon 076 1 144688
Backgirdsvdgen 28 Garpenberg

Klippning
Herr och dam 200 kr

Pensiondr och barn under 10 Ar 180 kr

Putsning 100 kr

Skigg frAn 70 kr

Lugg frAn 40 kr

Ldggning och schamponering
Klippning och ldggning 330 kr

Ldggning inkl. schamponering 185 kr

Permanent, slingor och fdrg
Permanent frAn

Fiirgning frAn

Slingor frAn

Permanent lAngt hAr frin

Firgning lAngt hAr frin

Slingor lAngt hAr frAn

520 kr

415 kr

415 kr

650 kr

550 kr

520 kr

Ogonbryn och fransar
Fdrgning fransar och bryn

Fdrgning fransar eller bryn

Vdlkomna onskar Marianne !

100 kr

55 kr


