
Inledning

Fdrst en riittelse fr6n ftirra numret. John Svenske har ordagrant skrivit av Backikersdagboken.
Ndddret angav jag felaktigt, rdtt ttrtal ska vara 1867. Isfiirden med hiist och kiirra fdre
islossningen, var 6ver Dormen den 6 maj, enligt dagboken, fast?in sidden blev ftirsenad si
gjordes den. Den 18 maj har tvi personer g&tt 6ver sj<in och den bdrjade skdlja den 31 maj.

Tack John Svenske ftir de riitta uppgifterna om n<id6ret 1867. Jag letade 10 ir senare dffiir
blev det fel vad giiller irtalet.

Vi klagade pi en sen och kall vir i ar men det var ju en bagatell i fttrhillandet under ntidiret.

Nu har vi haft viirmebcilja en liingre tid, kiinns niistan som en evighet, jag brukar siiga att vi
hiir uppe i Norden inte iir byggda ftir sidan hiir tropisk hetta, si nigon resa till vannare liinder
iir inget ftir mig. Jag nojer mig si bra med Sverige. Vi har inte beslutat om vi ska 6ka nomrt
eller inte i ix, jag brukar siiga att niir det viil bdrjar regna si fortsiitter det iinda till hcisten. Lite
omviixlande viiderlek tir biist ftir oss Nordbor. SMHI har lovat Aska och regn, det riicker si bra
med lite regn sfl det inte blir s& torrt i skog och mark. Alla hoppas viil att det inte blir nigon
sidan dtir katastrof med briinder som det var i Sala hiiromAret. det riicker viil med vad som
varit diir i ir ocks6.

Fick nyss en rapport om att det regnat kraftigt och 6skat i Avesta si innan kvdllen har det
s€ikert hunnit till Garpenberg ocks6, den som lever ffir se ?ir ju ordspriket.

Iag ar inte siiker ph att jag orkar ge ut nigot "blad" i september det iir si svArt att fb in material
fr6n er som liiser bladet. Fler fir gamahjalpa till att skriva nigot som just du varit med om i
Garpenberg eller har nigot minne av fr6n din ungdom. Hdr av er om intresset finns ft)r
septembemumret, annars bli niista blad i december.

Med en ftirhoppning om en skdn och lagom varm sommar och avkopplande semester eller
skolledighet 6,nskar jagalla ltisare en trevlig sommar.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

barbrojansson@bredband.net eller min postlida pi Backgirdsviigen 10
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Till Garpenbergsbladet

Forra veckan bjdd vi in till ett informationsmrite i Folkets Hus. Roligt att si
minga kom och var med pi m<ltet. Vi informerade di om vdr verksamhet.

I april hade vi en Eventvecka med bland annat Oppet hus pi industriomridet.
Under den veckan hade vi tiver 1300 besrikare. Det var bide allmiinheten, skolor,
fdretagare och slutligen Bolidens aktieiigare pi arsstiimman.

Frin Garpenberg kommer drygt Io/o av det silver som utvinns i v?irlden varje ar
och knappt 1o/o av den zink som utvinns i viirlden varje 6r. Vi har nu nitt till 1400
meters djup i gruvan. Om man omvandlar det till meter over havet, eller snarare
meter under havet, si iir vi nu 1213,95 meter under havsytan.

Pi sddra industriomridet pigir efterbehandling av gamla anrikningsverket.
Utrustning i verket har demonterats och delar anviinds nu vid andra gruvor. Nigra
av flotationsapparaterna finns hos Bolidens gruva Kylylahti i Finland. Den stora
kvamen anvtinds i Zinkgruvans anrikningsverk utanftir Ammeberg. Nu niir
utrustningen demonteras och tagits ut si blir niista steg rivning av byggnaderna.
Planen iir att rivningen startar under hiisten. Den hciga laven kommer att ftillas
genom spriingning, troligen i februari eller mars. Vi iterkommer med mer
information om det niir det niirmare sig. Vi kommer ocks6 att vilja ta del av era
ftirslag om hur marken pi gamla industriomridet kan anviindas i framtiden niir
omridet flterstiills.

Att mcita grannar och niirboende ftjr att fi informera om vir verksamhet och hrira
era frigor och funderingar iir viktigt ftjr oss. Ni alltid iir vdlkomna att h<ira av er
till oss med frigor eller funderingar!

Nu vill jag 6nska er alla en riktigt hrirlig sommar!

H2ilsningar

Jenny Gotthardsson
Omr6deschef, Boliden Garpenberg
i enny. gotthardsson@boliden. som
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Succ6 igen

Di har cruisinggudstjdnsten varit i Garpenberg igen. Som vanligt var kykan helt fizlld med
miinniskor, som bide stampade takten, sj<ing och klappade hiinderna till musiken. Den forsta
cruisinggudstjiinsten var 2011, och det var fullsatt redan di och har si varit alla dessa ir.
Siiren Karelius frin Malung iir den som rockat loss alla 6r. Solveig Bergqvist-Larsson, Cecilia
Kyllinge, Anders Larm och Jan-Olof Jonsson har medverkat de senaste 5 6ren liksom prdsten
Anders Berglund. Hol1 iging publiken gjorde ocks& husbandet med Sven-Holger Rosenvinge.

Efter gudstjdnsten var det mingel pt gArden vid ftjrsamlingshemmet, darr ett stort antal

veteranbilar var placerade for omrostning till vackraste f,ordonet. Det var ocks6 en
tipsprornenad att gnugga genikncilarna pi. Kyrkans ungdom s6lde fika till besokarna, sA det
vaf en "kick" for b6de kropp och sjdl denna vatma, vackra sondag. Kan inte rninnas att det

varit d$iigt vdder en enda ging under alla Ftren.

.

Barbro med hjiilp av Vivan och Stig Adamsson



Biista liisare
sitter du och pustar i skuggan eller ligger du ute och njuter i firll sol? Vilket som lir biist avgdr du
sjiilv. Jag klarar inte viirme si bra och diirftir siuer jag nu med nerdragen rullgardin och skriver mitt
skommarbobrev.
Jag tiinker med viss saknad pi viidret den 8 april, di yngsta barnbarnet upptiickte en vacker
huggorm pi viigen nedanftir ladug6rden . Den 169 pi en grusflAck med mycket snd,runt omkring.
Den var lite kall och seg men v?iste varnande. Vi lade den i en hink fdr senare transport langt bort i
skogen. Hinken sttilldes i skuggan bakom bilen medan vi gick in och 6t lunch. Efter det tog jag med
ett stort lock ftir attldgga 6ver ormen i hinken. Tanken att sitta i bilen med en levande orm i en
<ippen hink, i hiindelse av en dikeskdrning iir inte tilltalande. Ingen orm! Den hade tagit sig ur och
inglat iviig genom sn<ivallarna.
En vecka senare hade snrin ftirsvunnit si pass att det blivit mojligt att samla upp kvistar frin
grdsmattan di jag upptiickte en ordrlig huggorm nedanftjr skogsolvonbusken.
Huvudet avbitet. Kaffen!
Det spiinnande livet pi girden vid viigens slut fortsatte samma dag! Pi kviillen tittade jag ut 6ver
biiverdammen. Ett lodjur kom giende 6ver bortre kanten pfl isen, p6 viig mot den ensamma svanen i
den lilla cippna vattespegeln vid dammvallen.. De sista 20 metrarna sviingde den upp bland triiden
for att kunna overraska svanen. Svanen reste sig upp i vattnet, slog med vingama och lon retirerade
rnen gick igenom den ruttnande isen och drog sig snopen och vit upp i skogen.

Katten it inte maten en dag Men hon kom pi kviillen med en svart sork i munnen. Lekte med den
en stund nedanftir flaggstingen, Om hon iiter sork blir det viil ftir mycket med den kdpta maten och
sorken har ingen viin i mig, si viil bekomme.

Nigon dag senare upptiickte vi att en riget drunknat i bdverdammen under dagen. Hon hade gitt
igenom den ruttnande isen och inte kunnat ta sig upp. Sivert drog upp henne och nu f6r naturen ha
sin ging. Mat till riiv, korp och vildsvin?

Den ensamma svanen kom tillbaka till biiverdammen, som nu blivit niistan isfri. Hur fir vi svanen
att ghpi dejting? Det ser si melankoliskt ut niir den simmar helt allena. Men en dag senare hade vi
ytterligare en svan och inte bara det, utan iiven tvi tranor och tvi kanadagdss tillsammans med flera
knipor, dock enbart hanar, ligger honorna phAgg?

April avslutades med ners6gning av triid och buskar som kniickts av sn6n. Ett tillskott till
vedeldningen kommande vinter. Men uppstiidningen av en nertagen hiigg blev avbruten av en envis
liten rtidhake. Fdr niira hans bo? SA det var baru att plocka ihop och gi darifran. Veden ligger nog
kvar till h<isten.

Maj manad kom med hdgsommarviirme. Griismattorna b<irjar redan bli bruna och med det en riidsla
ftir klimatftiriindringen .. Dock htirs inte media fundera utan det talas enbart om rekordtemperaturer
och sol, sol!
Av det drunknade ridjuret iterstar endas ryggrad och ben. Naturen stiidar effektivt.

Har noterat den nya trenden i TV:s olika soff-och inredningsprogrzrm. Bdcker pi hyllor med
ryggarna viinda init vtiggen, Kanske ett tecken ph att bcicker bdrjar tappa sin roll sorn kunskaps-
fdrmedlare, och nu blivit anonyma prylar. Jag tycker det ser bakviint ut, ja niirmast kijligt.
Nu dnskar jag oss alla en vanlig svensk sommar med lagom av regn.

Skommarbo sista dagen i maj 2018
Birsitta Bloom



Ftirsta kolmilan vid Gammelgflrden

Roger Jansson b<irjade prata kolmila med Backikers-Johan Johansson och han berattade att
han och brodern Erik brukade ha minst tre kolmilor pA gang samtidigt. Den fiirsta skulle
tiindas och kola de mest kritiska dygnen, sedan var det dags f<ir ndsta mila, men samtidigt
miste iiven den fiirsta skotas. N?ir nummer tvi hade gjort de forsta dygnen var det dags fiir
den sista milan for tillf?illet. Bide den forsta, andra och tredje milan miste ju sk<itas s& de inte
blev sj2ilvsvildiga och brann upp.

Tanken ftiddes ph att grira en mindre kolmila vid Gammelg6rden och Johan blev eld och ligor
infiir tanken. Han lovade atthan skulle k<ira dit "stybb" efter en mila i ndrheten av Hummelbo
samt hjiilpa till med uppsiittningen av milan. Roger fick G<ite Ostman med sig pi forslaget
och Gote kunde lflna sin arbetstraktor for att k<ira virket till milan. Pi den tiden hade inte
Gammeig&rden tillging till annan mark dn den som var bakom Garnmelgirden, ddr smedjan
nu ligger, si sagt och gjort, de fick iiven hjiilp av arrdra entusiaster.

fuet d?irpi var det en jiittetorr sommar sA di tenkte de att det var biist att prata med
brandkiren i Hedemora, men de kunde inte ge lofte till en mila utan hdnvisade till nflgon
brandmyndighet i Stockholm. Efter minga samtal till Stockholm gick det inte atL overtyga
dem om att en kolmila inte fick brinna utan skulle varatdckt med stybb helt och hillet, Gote
fick l6na en brandspruta frAn Domiinverket och ett flertal hinkar skulle st?illas upp ocksi men
stockholmarna de ansig bara att om det rykte frin ett omride si var det eld drir. Det gick inte
att overtyga storstadsborna om att det inte brann utanbaru kolade si det iret fick inte milan
tiindas. DA bodade de fundera pA marken nere bredvid Finnhytte-Dammsjdn och pi si vis
blev det ett kolmileomride d[r i stiillet vilket 2in i das ?ir aktuellt.

Fotona frin den fiirsta kolmilan iir stzimplade 1 juli 1983 si det iir irtalet for starten av
kolmiletraditionen vid v6ran Gammelsird.

Back6kers-Johan
ndr han tainder den
fiirsta kolmilan
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GARPENBERGS GYMNASTI KKLU BB

Vivill biirja med att i inska alla en glad sommar!

Efter sommaren startar gympaklubben terminen
med en resa till Grtivelsjrin.
Vandrarhemmet i Lovisen iir bokat 13-LG september. Vi
kommer att vandra och njuta av den vackra naturen. Hor av
die t i l l  Annika Ruth (073-7844514) om du dr intresserad av
att fol ja med. OBS, forst t i l l  kvarn!

Hiistens trfr ningstillffi llen blir enligt nedan :

Stavging
MAndagar  k l .  09:30-10:30.
Ta med stavarna och fol j  med p5 en vdnda!Vigir ca3-4 km med start iGarpenberg el ler
Persbo. Ring Inga-Stina tel" 220 LO for info.

Medelgympa
Onsdagar kl.  19:00 i gymnastiksalen.
Vi kor vecka 37-50. Med borjan den L2 september"
Ledare dr Laila tel.220 40

Vattengympa
Fredagar kl.  18:00 i Hedemora p6 skonviks rehab/Hagg6rden. Vattnet 5r 34 grader varmt!
Vi kor vecka 40-50. Veckodagen kan eventuell t  komma att dndras. Vid funderingar, h6l l  kol l
pi facebook el ler prata med Annika Ruth.
Kostnad ordinarie medlemsavgift samt 200 kr i  badavgift .
Ledare i ir  Carina.

Trdningstriijor finns nu att k6pa f6r medlemmar, 50 kr/st.
Betalning sker till klubbens bankgiro, mfrrk med ditt namn.

Har nifr6gor r ing ordf. Annika tel. 073-78445L4

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp ti l l  19 ir l5Okr/termin
Vuxna 300kr/termin
Vattengympa 2OOkr/termi n

Ban kgiron um mer: 4L2-7924

VALKOMNA!
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Mina luftaffiirer
Sivert Bloom pensionerad flygkapten minns.

Det Zir tidigt sextiotal, och jag sitter i ett Lansenplan tillsammans med min navigatrir 6ver sjdn
Amungen i viistra Hiilsingland. Jag flyger ett instrumentflygprov, och har ett visir med skiirm
neddraget s& att jag inte kan se ut. Navigat<iren ger anvisningar efter ett protokoll om hur jag skall
flyga.
- Sviing hdger och stig till frratusen meter. Gi rakt ut pi kurs 335 grader. Plane' och viinster till 180
grader. Stanna ph1700 meter.

Det hiir gick ut ph atI dva upp precisionen vid instrumentflygning, och awikelser noterades i
protokollet. Det var viil inte den mest intressanta civningen och snart nog tyckte vi viil att vi kunde
behdva en paus. Jag frflgade navigatciren, sotrn fbrresten hette Nisse, orn han kdnde till Garpenberg.
Det gjorde han, men hade aldrig varit diir. Di kan vi v[l ta en tur dit tyckte jag, sfl kan jag vinka till
mafirma ocks6. Det tar inte minga minuter.

Sagt och gjort" Vi gick ner pi ca 50 meters h<ijd och flrig mot Garpenberg. Snart ddk Hclgtjzirns
klack upp, och vi viijde fdr masten sorn stod ddr. Passerade over "Norrland "och sviingde tillbaka
via Jtinvik och Pilsbenning. Nu giillde det att pikalla uppmiirksamhet, s& ner pA lbgsta hdjd och
tiind efterbriirurkammare. Vi passerade "Norrland" igen i ca 1000 km/tim. Jag garanterar att ingen
missade det. Niir det giiller att ftirvandla pengar till buller, s6 iir det inget som slir ett Lansenplan.
Efter en improviserad uppvisning med nhgrarollar och branta sviingar drog vi oss norrut igen. Att
malnma var ute pi garden hade vi sett"
Si hdr lingt efter6t har jag funderat civer den ddr flygningen. Varftir klagade ingen pi bullret ?
Jag viickte naturligtvis alla som jobbade natt, och fcirsokte sova. Jag borde viil ha fitt ett kok stryk
av gruvjobbarna nizr jagvisade mig hemma. Men inget s6dant hiinde.

Men det hiir med flyget hade bdrjat 1958 fttr min del. Jag jobbade dfl i gruvan. Min handledare diir
var Nils Norgren. Jag trivdes nttbra ihop med Nils och s6g fram emot en framtid i gruvan.
Men jag hade, mest pi skoj, nappat pi en annons i tidningen. " Flan ftir din framtid ". Flygvapnet
alltsi. Jag hade gl6mt att jag ldmnat in ans6kan och blev f<irvinad nar jag ombads instdlla mig i
Soderhamn ftir uttagningstest.

Efter testet i Sdderhamn blev det Stockholm och MPI (mitritarpsykologiska institutet). Diir blev det
en massa prov och samtal med psykologer. Det praktiska gick i stort sett ut pi att kolla
koordinationsftlrmiga och simultankapacitet. Vad psykologerna fick ut av att sitta och se
betdnksamma ut och rcika cigaretter har jag aldrig fattat.
Niv61. De som klarat den psykiska delen fick komma igen dan darpi ftir fysiska prov.
Jag fick chansen att gh vidare till dessa prov. Nu ansAg jag att saken var klar. Jag ska inte trotta
Itisarna med detaljer men en episod miste jag niimna.

Proven skulle avrundas med ett maxtest pi testcykel. En lZikare och en assistent sk<itte det hela.
Ntir jag iftird endast gymnastikblxor anliinde till provet satt liikarenoch bliiddrade i papper.
" Nummer och namn tack " sa han utan att titta upp. Jag l2iste upp mitt personnunmer och sa mitt
namn. Di vtinde han sig till assistenten och sa " Du kan hdja belastningen ett par steg redan fr&n
b<irjan ". Jag kunde inte lita bli att frflga varfor jag skulle bdrja med hogre belastning iin de andra.
" Jo, sa liikaren. Det hdr jag pi dialekten. Du 6kte vril skidor till skolan va? ,,

Jo ,medgav jag. Men mest pi vintern.

Det var viil inte det mest intelligenta jag sagt, men jag var viil lite spiind infor provet.
Men garpenbergsdialekten smtiller h<lgt ute i v6rlden.
Sivert Bloom



Frin Ga rpenbergs Hembvgdsfcirening.

Arets fcirsta aktivitet blev ju som vanligt Valborgsmdssofirande och med ett mycket
fint tal t i l l  v6ren av Elisabeth Bettan Hedlund. Mait Bengts hjdlpte ti l l  med fin musik

och fick dven publiken att sjunga in viren. Mdnga vil le ha facklor t i l l  fackeltiget och vi
f ick l ite problem med att dela ut t i l l  alla. 50 st facklor trodde vi skulle ri icka, men nu

har vi l i irt oss att det behcivs flera. Vdl framme vid den fina brasan som Boliden

ordnat si f ick vi en fantastiskt f in servering av varm korv med mera av

Garpenbergsskolan. Johannesson utforde en fenomenal ndstan tyst

fyrverkeri u nderhi | | n i ng.

Pi  Dalkar lsvandr ingen hade vi  i tagi t  oss at t  servera en m6lt id t i l l  a l la som vi l le ha

detta. Duktiga vandrare som kom ti l l  oss pi gott humor och i strdlande solsken
verkade nojda med virt bidrag ti l l  deras fortsatta vandring. Runar bjod som vanligt p5

Kaffe hemma i Hesshyttan och dA fick ju vandrarna en extra matkontroll vi lket nog
behovdes i den starka viirmen.

Trefaldighetshdgtidsdagen firades med gemensam bilf i ird ti l lTrefaldighetskdllan vid
Hdgtjdrn. Sivert och Birgitta hade ordnat det f int och det hela lockade ca 15 st
deltagare.

Taltet blev upprest i borjan av maj och har utnyttjats l i te d6 och d6 vid olika moten
med mera. Firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni blev ndsta stora aktivitet och
den genomfordes i  strdlande solsken och vi  s jong Nat ionals6ngen samt nigon mer
sdng ocks6. Ddrefter sd blev det Kaffe, Saft och brod ti l l  detta och vi kunde h6lla ti l l
bide i och utanfor tdltet.

Midsommarfirandet foljer nu som nesta kommande aktivitet den 22/6 och det hela
borjar med att barnen Sker kl 10.00 traktorvagn ti l l  ett bra stdlle fdr att plocka
blommor, kl 14.00 binder vi kransar ti l l  majsti ingen och kl 16.00 startar
stdnguppresning och dans runt st ingen.

Al la sondagar i ju l i  dr  det  Kaffeserver ing mel lan k l  13.00 -  16.00 och vi  t ror  oss kunna
ha en extra aktivitet d5 som ex Smide.

Hemvdndardagen gir av stapeln 4/8 kl i.2.00 med start i Kyrkan.

Den 17/8 k l  10.00 tdnds mi lan och den18/8 k l  20.00 5r det Mi lkvdl l  med underhSl ln ing
och Kolbul lar

Surstrcimmingsfest den25/8 kl 14.00 med foranmdlan ti l lAnita Hedqvist p6 telnr
0225 / 20225 el ler 07 05457 280.

Htistmote den 6/10 i Forsamlingshemmet avslutar 6ret som det brukar.



Svenska kyrkans unga

Hogsommarviirme redan i maj . . ".... Helt otroligt

Vi hade en fin Virfest o Husby kyrka den20 maj. En bra bit civer 100 personer fick uppleva
en fin familjegudstjiinst. Efterit var det korvgrillning och fika, hoppborg, ansiktsmfllning och
tipspromenad.

I sondags hade vi en otroligt vann avslutning ftr alla bamgrupper i v6r ftrsamling i
Hedemora med Snnu en fin Familjegudstjiinst. Diirefter tirta med fika, en trollkarl samt
mingel.

Nu viintar tvi veckors Sommarkollo hiir i Garpenbergv 25 och26" Rockrnitssa fredag den29
juni kl. i8.00.

tsarngrupperna startar igen v. 35"

F{a en underbar sonunar med rnyckct sol och bad ocFr tid flor vila.

Guds frid!

Varrna sornmarkramar! Bettan, barn &, ungdornsledare och husmor i F{us.by & Garpenbergs
forsamling
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THGELsEo BvGDEefpus-
ocn FRrr tosr0eeHtNG

Ivyttftfi"lngelsboBygdegtvd
Vdra kommande aktiviteter:

Midsommardagen, 23 juni kl 16:00, reser vi majstang, sjunger, dansar, leker och
fikar. Ta garna med blommor till stAngen, vi binder tillsammans under sdrng.

Stanna gdrna kvar till kl 19.30, de vi visar fotboll pi v&r
storbildsskdrm. Det blir direktsdnd VM-match melran sverige och
Tyskland. Fore matchen harvi knytis. Gril larfinns.

B6tutflykt till Hdlsingbo holme sker siindagen den 8 juri kr 1z;0o.
Ta med lunchkorg, sa 2iter vi och trivs tillsammans. Griilprats finns.
Vi samlas vid Hdlsingbo brygga eller vid holmen.

Sommarkvdll i Ingelsbo, fredag2T iuli kl 19:00.
"FrAn okenliv till Tonga", Johan Bergstad fr6n Dormsjc!
berdttar minnen och erfarenheter fr6n hans och familjens
jorden runt-resa. Musikalisk inramning.

Prel liirdag 6 oktober, kl 17.00
Vi trdffas och tittar pA VM-deltdvling i speedway pi v6r storbildsskdrm direkt fr6n
Torun, Polen. Servering och underhAllning.
Anmiilan till Kenneth Gabrielsson, tel or2-240 59 20. Mailinfo senare.

Du 6r vSlkommen att hyra bygdeg6rden for n6got fesfligt tillfdlle. Lokalen dr
handikappanpassad. Ddr finns porslin for ca 50 personer, ett 

-extra 
stort kylskap och

diskmaskin. Gunnar Eriksson iir stugvdrd . Tel A22S-230 23.

Vi hoppas p6 en fortsatt fin sommar och onskar alla vdlkomna till viira aktiviteter!
Sekreterare: GunnelWaern6r 073-04b 71 93

Hemsida: www. bvqdeqardarna.se/inqelsbo/
e-post: inqelsbo.bvqdeqard@gmail.com



I
t"

Svenska kyrkan ffi
HEDEMORA, HUSBY OCH
GARPENBEncS TOnSAMLTNG

Viilkommen till Garpenbergs kyrka i sommar!
Sommaren ndrmar sig och som vanligt flyttar vi ut nigra
av gudstjiinsterna i naturen och hoppas pi soligt vdder. I
spalten till hriger finns alla sommarens gudstjdnster.
Klipp gtuna ut och spara!

Pilgrimsvandring
Du som vill pilgrimsvandra genom vir vackra
ftirsamling, nigon dag eller en hel vecka, har som
vanligt mojlighet attvara med i pilgrimsvandringen
vecka 32. Vandringen startar redan sondagen den 5
augusti i Hedemora kyrka. Samma kviill anl5nder
pilgrimsvandrarna till Garpenbergs kyrka. I 6r
samarbetar vi med bide By-Folkdrna pastorat och
Avesta-Grytniis pastorat. De sammanstrilar med oss i
Garpenberg, och sedan vandrar de med oss resten av
viigen. Mer info finns pi v6r hemsida. Sista
anmiilningsdag dr 22 juli.

Sommarkviillsmusik
I sommar bjuder forsamlingens kyrkor pi minga
tillfiillen till sommarkv5llsmusik, t ex:
Rockmrissa i Garpenbergs kyrka, se hcigerspalten.
Torsdag 5 juli kl. 19 i Husby kyrka, Orgel- och
pi an o afto n med Ragnhild Pettersson.
Lordag 7 juli kl. 18 i Hedemora kyrka, I Jazzton
med Isabella Lissars och Dag Weibel.
L<irdag 14 juli kl. 18 i Stjiirnsunds kyrka, Vi pd den
hiir planeten, med Paula och Gunnel Testad pA fiol
resp. orgel.
Varmt vilkomna ocks6 ti1l Folkmusilcrntissa i
Stjiirnsunds kyrka s<indag 5 augusti kl. 11, vilket
avslutar Folkmusikfesten.

En hiirlig sommar onskar jag er!
Anna Jonsson, prrist i Garpenberg

Hedemora, Husby och Garpenbergs ftirsamling:
0225-25 70 00

www. svenskakyrkan. selhedemora

L".u

S<indag 24 ltrIj kl. 15
Gudstj ?inst i Olshyttan.

OBS! i Str<immens
hos Gcista Johansson.

(Vid regn: Vibberbo bystuga)
Kaffeservering

Fredag 29 jt;rai kl. 18
Rockmiissa i kyrkan

S<indag 5 augusti kl. 18
Pilgrimsgudstjiinst

Sondag 12 augusti kl. 14
(OBS! Tiden)

Gudstjiinst i Hiisslen
Ha gdtrna med kaffekorg

Scindag 2 september kl. 15
Gudstj iinst i Gruvkapellet
YIa gdma med kaffekorg

M e d r es erv ation fo r iindrin gar.
Fiir aktuell info om varje

gudstjiinst:
se Annonsbladet, hemsidan

eller vira affischer.



VALKOfTANA till sommorens
1AFTKVALLAR i Wibb erbo Bystugo

Kaff e och hembokot "doppa". M6ngo fino ortister.
Arf ott eri med smokligo vinster.

Entr6: lOO kr (inkf f iko!) Born upp tilf 12 &r grotis

27 juni kl 19.O0 "Tiingerpojkorno med Korin". Rock,
visor , f of kmusik i en hcirf ig blondning

"Norrsken" en ukulelegrupp fr6n
Horndql, spefor och sjunger.

"Peter Lrinnborg med vcinner" spelor
bfues mm

"Posa Serenius" bercittor om sitt f iv
som isrocingf orare, somt visor bifder

"Heidi Boier" vissdng erska f r6n
Ludvikq som bfo tof kor Don Andersson

"Svontez" En musikolisk bfqndning ov
visor, lite pop mm

4 iuli kl 19"0O

11 juli kl 19.0O

18 juli kl 19.OO

?5 iufi kl 19.00

1 ougusti kl 19.O0

For mer informotion om sommorens progrom kontakto gcirno

Anito Ostmon pStelef on0225-?10 41 mobil O73O-471 886 eller
e-moi I onitq.ostmon@9hi I ls.org

Hemsido: www.vikbygden.se
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Svunna Ti d gr
K6psr oeh sbljer

bgggnadsv8rd, antikt oeh sscond hand

oPPst

Onsdagar 1l-17

lo6rdagar 10 -15
flAllsr 6van oppot nbr tillfdllsgss s,llsr ring fdr rgen

visning

076 340 1+ 59
Vi finns i r6da rian i kurvan vid
fl rrrg6 r dsn/Garpcn b srgs 5l ott



Planerade aktiviteter i Folkets Hus

PFolkets Hus ska vi under juli minad ha en cafekviill med firhoppning om att fatagpA en
trubadur som kan spela och sjunga ftir oss.

Till hdsten ka vi iiven ftirsdka ha en kviill dzir vi kan gora olika saker som att sy, sticka, pyssla
och tiven baka tillsammans"

Har du, just du ett ftrslag pi verksamhet si hdr av dig till Karin, 073-5418807

Vi kommer att ghut pi Facebook och hill dgonen 6ppna och l?is pi anslagstavlorna dtir datum
och tider kommer att ans16s.

Vir fdrhoppning iir att minga ska tycka att det l6ter trevligt och vill komma till v6rt fina
Folkets Hus.

Styrelsen/K arin 07 3 -5 41 8 807


